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Enerji 
Panorama’dan…

Dünya enerji sektörü, siyasetin gölgesinde kendine yol bulmaya 
çalışıyor. İran’a uygulanan ambargonun kalkması, Suriye’deki 
iç savaş ve alınan ateşkes kararı, Irak’ta devam eden saldırı-

lar, düşen petrol fiyatları, kısa ve orta vadeli kararlar almayı engelliyor. 
Dünya gündemi, dengeler, ilişkiler o kadar hızlı değişiyor ki yatırımcılar 
yönünü bulmakta zorluk yaşıyor. Bu nedenle de büyük montanlı yatırım 
kararları erteleniyor, herkes suların durulmasını bekliyor. 

Bu karışık tablo karşısında hükümetin enerji yatırımlarını özellikle de 
yerli kömür yatırımlarını teşvik etmek için aldığı kararlar, bir süredir 
durgun olan enerji sektörünü yeniden hareketlendirdi. Yatırımları hız-
landırmak amacıyla özel bir kurul oluşturulması, iş dünyasında olumlu 
bir adım olarak değerlendiriliyor ve önümüzdeki süreçte doğal gazın pa-
yının kömüre kayacağı tahminleri yapılıyor. Rusya ile siyasi gerginliğin 
doğal gaza da kaymaya başladığı bu günlerde, atılan bu adımlar sektörü 
bir nebze de olsa rahatlatacak gibi... Zira doğal gaz ithalatçısı özel sektör 
şirketlerine karşı Gazprom’un takındığı tavır, ipleri koparma noktasına 
getirdi. Batı Hattı’ndan gelen gazda yaşanan düşüş de Türkiye’nin ileride 
ciddi sorun yaşamamak için daha hızlı adım atmasını zorunluluk haline 
getirdi. 

Bu noktada bir umut olarak görülen İsrail doğal gazının Türkiye üzerin-
den Avrupa’ya taşınması projesinde de önemli adımlar atılıyor. Anka-
ra-Kahire-Kudüs arasında süren görüşmelerin perde arkasına yer verdik 
bu sayımızda. Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir diğer haber çalış-
mamız ise TENVA’nın önemli bir etkinliği... Dünya enerji piyasalarına 
dönüş yapan İran konusunu inceleyen TENVA raporu geçtiğimiz ay ta-
nıtıldı. Raporla ilgili haber ve raporun yazarı Serhan Ünal’ın notlarını siz 
okurlarımız için derledik. 

Kapak haberimiz oldukça önemli, zira son yılların en önemli tehlikesine 
işaret ediyor. Biliyorsunuz yıl başından bu yana hem tüketici hem de 
üreticiler nezdinde en çok konuşulan konu zamlar. Tüketici fiyatlarına 
yapılan zamlar, yargıya taşındı ancak daha önemli konu üretim santral-
larıyla ilgili. Ocak ayından geçerli olmak üzere iletim sistem kullanım 
tarifesi yüzde 140, sistem işletim bedeli de 18 kat artırıldı. Bu bedelleri 
karşılayamayacağını belirten özel sektöre ait üretim santralları, EPDK’ya 
başvurarak “Zaten zor şartlarda ayakta duruyoruz, bu yeni zamlarla de-
vam edemeyiz. Düzeltme yapılmazsa şalterler iner” uyarısında bulundu. 

Kısaca Türkiye enerji sektörü hem yurtiçi hem de yurtdışı gelişmelerin 
etkisiyle yaşadığı hareketleri günlere devam edecek görünüyor. 

Keyifli okumalar...

Yurtdışında siyaset,  
yurtiçinde zamlar konuşuluyor



www.enerjisa.com.tr

Başarmak enerji ister.
Her enerji arkasında büyük bir güç ister. Enerjisa olarak, her gün 
milyonlarca insanın enerjisine ayak uydurabilmek için çalışıyoruz.
Enerjisa. Türkiye’nin enerjisi.
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Hükümet, linyit için özel 
kurul kuruyor

İran, Türkiye için hem tehdit 
hem fırsat

İsrail gazında yeni senaryolar 
12 milyar dolar için Türkiye, 
İsrail ve Mısır işbirliği26 36 42

Yerli kömürü desteklemek üzere hareket geçen 
hükümet “Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon 
Kurulu” oluşturdu. Kurul, enerji özellikle de 
termik yatırımların hızlandırılmasında aktif görev 
üstlenecek.

İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması 
projesi için görüşmeler hızlandı. Lobi çalışması 
yürüten Yahudi çevreleri, Ankara-Kahire-Kudüs 
arasında mekik dokuyor. Ancak gazın çıkarıp satılacak 
hale gelmesi için 12 milyar dolara ihtiyaç var...

TENVA’nın Ankara’da düzenlediği ve İran’ı incelediği 
toplantıya ilgi oldukça yüksekti. “Yaptırımlar Sonrası İran 
ve Bölgesel Enerji Jeopolitiği” adlı raporun tanıtıldığı 
toplantıda Türkiye’nin avantaj ve dezavantajları da 
incelendi
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ElEktrik ürEtim santrallarını ilEtim tarifEsi çarptı

Tarife revize edilmezse 
şalTer iner!



İş yaşamında başarıya ulaşmak 
için bilmeniz gereken 40 gerçek

Fosil yakıtların iktidarı sürecek, 
karbon emisyonu her yıl artacak64 66

Kariyer yolunuz ne olursa olsun, işinizle ilgili aldığınız 
tavsiyeler genelde aynıdır. Yaşadığınız problemlerin 
aynıları ya da benzerleri mutlaka geçmişte birileri 
tarafından deneyimlenmiş, uygun çıkış yolları 
bulunmaya çalışılmıştır...
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AygAz, ‘BM 
KAdınlArın 

Güçlendirilmesi 
PrensiPleri’ne 

imza attı
Koç Holding’in “Ülkem İçin” 

projesi kapsamında çalışmaları-
nı sürdüren Aygaz, BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi ve BM Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının 
Güçlenmesi Birimi ortaklığında 
oluşturulan ‘Kadınların Güçlendi-
rilmesi Prensipleri’ne (WEP) imza 
attı. Aygaz Genel Müdürü Gök-
han Tezel, “Bu prensipler cinsiyet 
eşitliğinde gelişme sağlayacak, 
kadının toplumda, iş hayatında ve 
ekonomik hayatta güçlendirilme-
sine yönelik atılacak adımlara yol 
gösteriyor. Enerji sektöründe erkek 
istihdam oranı, kadın istihdam ora-
nından oldukça yüksek. Türkiye’nin 
önde gelen enerji şirketlerinden 
biri olarak sektörel bir değişikli-
ği tetiklemede öncü olmayı arzu 
ediyor; böyle bir küresel hareketin 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz” 
diye konuştu.

Tezel, Aygaz çalışanları ve ba-
yileriyle beraber toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamak üzere hem iş 
yaşamına hem de topluma yönelik 
çalışmalarına devam edeceklerini 
belirtti.

Aytemiz, mAximum KArt  
sAhiplerine KAzAndırAcAK

Aytemiz ve İş Bankası, Maxi-
mum Kart sahipleri için yeni bir 
kampanya başlattı. 20 Şubat-31 
Mart 2016 tarihleri arasında Maxi-
mum anlaşmalı Aytemiz istasyonla-
rına gelen kart sahipleri, tek seferde 
ve farklı günlerde yapacakları 75 
TL ve üzeri 4’üncü akaryakıt ya da 
oto gaz alışverişlerinde yine Maxi-
mum anlaşmalı Aytemiz istasyon-
larından yapacakları akaryakıt ve 
otogaz alışverişlerinde kullanmak 
üzere 20 TL MaxiPuan kazanacak. 

Kampanyaya katılmak isteyen 
Maximum Kart ve Bankamatik 
kartı sahiplerinin, kampanya süresi 
boyunca AYTEMIZ yazıp boşluk 
bırakarak kartlarının son 6 hanesi 
ile birlikte 4402’ye, Ziraat Maxi-
mum Kart sahiplerinin ise 4757’ye 
SMS olarak göndermeleri yeterli... 

Öte yandan Aytemiz, hazırla-

dığı mobil uygulamayla müşteri-
lerinin hayatlarını kolaylaştırıyor. 
Türkiye genelinde 481 bayiye ula-
şan Aytemiz, genişleyen bayi ağını, 
hazırladığı mobil uygulamaya taşı-
yarak sürücülerin en yakın Aytemiz 
istasyonuna kolaylıkla ulaşılmasını 
sağlıyor. Hem Apple Store hem 
de Google Play Store’dan Aytemiz 
yazılarak indirilebilen uygulama-
da, birçok farklı hizmet seçeneği 
bulunuyor. 

ObAmA’nın enerji dAnışmAnı ıcsG 
için türKiye’ye GeliyOr

IEEE Power & Energy Society 
(PES) tarafından teknik olarak 
desteklenen, 4. Uluslararası İstan-
bul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongresi (ICSG 2016) 20-21 
Nisan 2016 tarihinde yapılacak. 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek kongrede, akıllı 
şebekeler ve şehirler, akıllı ulaşım 
sistem araştırmacıları, uygulayıcı-
ları, geliştiricileri ve kullanıcıları 
için fikirler ve üst düzey teknoloji 
ürünlerini tartışılacak. Bu önemli 
kongreye. ABD Başkanı Barack 
Obama’nın Enerji Baş Danışmanı 
John McDonald da katılacak. 

ICSG kapsamında düzenlene-

cek paneller, dünyada alanında en 
önemli isimleri de Türk işadamları 
ve uzmanlarla bir araya getirme 
fırsatı sunacak. Kongre kapsamında 
düzenlenecek “Her Yönüyle Dün-
yada Akıllı Şebekeler ve Şehirlerin 
Mevcut Durumu ve Geleceği” 
paneline katılacak isimler arasında; 
Obama’nın Enerji Baş Danışma-
nı John McDonald, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 
Dönem Başkanı Miroslav Begovic, 
100’ün üzerinde akademik yayını 
bulunan Damir Novose, Alstom 
Şebekeler Direktörü Jay Giri gibi 
sektöre yön veren önemli isimler 
yer alıyor.
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Sanayide verimliliğin lideri TÜPraŞ oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nca 7.Enerji Verimliliği 
Forumu kapsamında düzenle-
nen “Sanayide Enerji Verimliliği 
Proje Yarışması Senver”de Batman 
Rafinerisi SEVAP-2 kategorisin-
de birincilik, Kırıkkale Rafinerisi 
SEVAP-3 kategorisinde ikincilik ve 
İzmit Rafinerisi SEVAP-3 katego-
risinde üçüncülük başarılarını elde 
etti. 

TÜPRAŞ’tan yapılan açıkla-
mada, “Enerji tüketiminin yüksek 
olduğu TÜPRAŞ’ta geçtiğimiz 
altı yıl içinde rafinerilerin enerji 
yoğunlukları düşürülüp maliyetler 

azaltılırken, çevresel etkilerin en 
aza indirilmesi hedefi çalışma kül-
türüne yerleştirilmesi ile önemli iş 
sonuçları elde edildi. 2008 yılındaki 
enerji yoğunluğu değeri 119,1’den 
kademeli olarak azalarak 2015 
yılında 99,25 olarak gerçekleşti. 
TÜPRAŞ yarıştığı 11 enerji tasar-

rufu projesi ile yaklaşık 27 milyon 
TL yatırımla yılda 36 milyon TL 
tutarında tasarruf sağlayarak, enerji 
tüketiminde yıllık 37 bin TEP 
düşüş, sera gazı emisyonunda yılda 
128 bin ton CO2 azalma sağlandı. 
Bu rakam, yılda 385 bin ağaç diki-
mine denk geliyor” denildi. 

TÜrkiye, nÜkleer anlaŞmalarla G-20’de daha hızlı ilerleyecek
Türkiye nükleer alanında İngiltere, Fransa, Kanada 

ve Bulgaristan nükleer sanayi dernekleriyle know-how 
transferi için iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmala-
rın Türkiye nükleer ekonomisini büyüteceğini söyleyen 
Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Genel Sekreteri Ko-
ray Tuncer, “Türk firmalarının nükleer projelerinin te-
darikçileri haline getirmek için yurt dışından teknoloji 
ve deneyim transferi yapmak için uğraşıyoruz. Bunun 
için İngiltere, Fransa, Kanada ve Bulgaristan nükleer 
sanayi dernekleri ile iş birlikleri yaptık” dedi. 

Bu yıl üçüncü kez hayata geçirilen Uluslararası 
Nükleer Santrallar Zirvesi’nin en öncelikli gündem 
maddesinin yerli üreticilerle yabancı firmalar arasın-
daki şirket evliliklerini yapmak olduğunu vurgulayan 
Tuncer, “Türkiye’de nükleer projelerinde kullanılabile-
cek pompa, kablo, vana, cıvata, çimento, çelik boru ve 
bağlantı elemanları üreticileriyle, uluslararası nükleer 
proje tedarikçilerini İstanbul’da 8-9 Mart 2016 tarih-
lerinde WOW Convention Center’da buluşturacağız” 
şeklinde konuştu. 

yedaŞ’ın kameralı bareTi SekTörÜn ‘kara kuTuSu’ olacak
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde YEDAŞ’ın 

enerji sektörünün ‘kara kutusu’ olarak lanse ettiği ‘Tür-
kiye’nin İlk Giyilebilir Kameralı Bareti’ olan ‘TULGA 
Kameralı Bareti’ tanıtıldı. İnovatif buluşlarına ODTÜ 
ve OMÜ’deki Ar-Ge ofislerinde devam eden YE-
DAŞ’ın, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliş-
tirilmesine ve mesleki kazaların önlemesine yönelik 
farkındalığın artmasına yönelik ürettiği ‘Türkiye’nin 
ilk giyilebilir kameralı bareti’ olan TULGA, Antalya’da 
düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde tüm 
dikkatleri üstüne çekti.

“TULGA kameralı baretleri, enerji sektörünün 
‘kara kutusu’ olacak” diyen YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu, “TULGA’ya entegre edilecek saha 
otomasyon yazılımlarıyla uçtan uca saha ekiplerinin 
kontrol ve denetimi anlık olarak gerçekleşebilecek. Bir 
anlamda iş kazalarının önüne geçmiş olacağız. Yüksek 
kaliteli ve güvenlikli video kaydı ile saha çalışmalarını 

sürekli olarak kayıt altına alınabilen ve veri saklama 
imkanı olan ‘TULGA Kameralı Baretleri’ ile şirket-
ler, saha ekiplerinin çalışma saatlerinden, iş sağlığı ve 
güvenliği usul ve esaslarına uyumuna kadar birçok 
konuda gerek güvenlik gerekse verimlilik ve etkinlikleri 
standardize edebilme imkanına sahip olacak” dedi. 
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omv, PeTrol ofiSi’ni SaTıP TÜrkiye’den çıkacak
Türkiye’de akaryakıt sektörüne 

2006 yılında adım atan ve Petrol 
Ofisi’ni toplam 3 milyar dolara 
alan Avusturyalı OMV, 10 yıl sonra 
dağıtımdan çıkıyor. Piyasaya ilk 
olarak 2006 yılında Petrol Ofisi’nin 
(PO) yüzde 34’ünü 1 milyar dolara 
satın alarak giren ve daha sonraki 
satın almalarla şirketin tamamına 
3 milyar dolara yakın para ödeyen 
Avusturyalı OMV, PO’yu satılığa 
çıkardı. 

Kulislerde Petrol Ofisi’ne Koç 
Holding’e ait OPET ile Azeri 
Socar’ın talip olduğu konuşuluyor. 

Basına konuşan Socar Türkiye 
CEO’su Kenan Yavuz, “Bu konuya 
şu an olumlu ya da olumsuz bir ya-
nıt vermek istemiyorum. OMV’den 
açıklama yapıldı. Henüz çok erken. 

Birkaç gün içinde tavrımız belli 
olur” yanıtını verdi. Avrupa’nın bir-
çok ülkesinde dağıtımdan çekilen 
OMV, son yıllarda Kuzey Denizi 
ve Norveç’te petrol sahası satın aldı. 

SedaŞ, iŞleTme bakım 
SÜreçlerini TableTTen 

izleyecek
SEDAŞ, WFM projesiyle saha operasyonları-

na hızla müdahale edebilmek ve oluşan arızayı en 
kısa sürede giderebilmek için gelen bildirimden, 
kullanılan malzeme ve elektriğin verildiği zaman 
bilgisine kadar tüm verilerin sahada online kayıt 
altına alınmasını sağlayacak. SEDAŞ bu pro-
jeyle; işletme bakım süreçlerinde hizmet alacak 
tüketiciler açısından tanımlı süreçlerin zamanın-
da yapılması ve operasyonlara sahada en yakın 
ekibin, en hızlı şekilde sevk ve idaresinin gerçek-
leştirilmesini hedefliyor.

SEDAŞ işletme bakım ekipleri, tabletlerle 
arıza mahallinden fotoğraf çekme, çekilen fotoğ-
rafları merkezle anında paylaşabilme ve bu fotoğ-
rafları arşivleyebilme imkanının yanı sıra iletişim 
sistemlerini daha etkin şekilde kullanarak, iş 
koordinasyonu esnasında gereken tüm bilgileri de 
kolaylıkla kayıt altına alabilecekler.

Paraf ile Shell’de 25 Tl 
ParafPara

Akaryakıt ve bankacı-
lık sektörünün önde gelen 
markaları Shell & Turcas 
ve Halkbank, yeni yılda da 
kazandıran kampanyalarıyla 
müşterilerine ayrıcalıklar 
sunmaya devam ediyor. 
Paraf ’la Shell’de yapılacak 
75 TL ve üzeri dördüncü 
akaryakıt ya da otogaz 
alışverişine 25 TL ParafPara 
hediye ediliyor.

Halkbank Bireysel 
Bankacılık Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Ünal, 
kampanyaya ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, “Shell ile 
birlikte hayata geçirdiğimiz 
bu kampanyayla, Paraf sahip-
lerinin akaryakıt ve otogaz 
alımlarında kullanabilecekleri 

ekstra ParafPara kazanmala-
rını amaçlıyoruz” dedi.

Shell & Turcas Pera-
kende Satışlar Pazarlama 
Müdürü Günden Yılmaz 
ise kampanya ile ilgili 
görüşlerini şöyle ifade etti: 
“İstasyonlarımızı ziyaret 
eden misafirlerimizin haya-
tını kolaylaştıracak çözüm-
ler sunmak ve ziyaretlerini 
keyifli hale getirmek bizim 
çok önem verdiğimiz bir 
konu. Paraf kredi kartı olan 
tüketiciler, Halkbank ile 
ortaklaşa ve ilk defa gerçek-
leştirdiğimiz bu kampanya-
ya katılarak, Shell istas-
yonlarında keyif alacakları 
kazançlı bir alışverişe davet 
ediyoruz.”
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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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TanaP’ın yeni iŞ 
orTağı Tekfen 

inŞaaT oldu
Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 

Sahası’ndan çıkarılacak doğal gazı 
Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak olan Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi (TANAP) kapsamında TA-
NAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafın-
dan açılan “Kompresör ve Ölçüm 
İstasyonlarına İlişkin Mühendislik, 
Tedarik ve Yapım İhalesi” ne ilişkin 
yapılan değerlendirme sonucunda 
söz konusu işi gerçekleştirecek 
firma belirlendi.

Türkiye üzerinden geçecek 1850 
kilometrelik boru hattı üzerinde 
bulunan 2 adet kompresör istasyo-
nu ve 4 adet ölçüm istasyonunun 
mühendislik, tedarik ve yapım işi 
için ön yeterlik almış yerli ve ya-
bancı 11 firmanın 26 Haziran 2015 
tarihinde davet edilmesiyle başlayan 
ihale süreci sonucunda Tekfen 
İnşaat ve Tesisat AŞ ile sözleşme 
imzalandı. 

TurcaS yine kadınlarla kazandı
Turcas Petrol, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tara-

fından 2014 yılından bu yana düzenlenen Bağımsız Kadın Direktörler 
Projesi (BKD) kapsamındaki “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu 
Ödülleri”nde üst üste üçüncü kez ödüle layık görüldü.

7 kişiden oluşan yönetim kurulunda 2’si bağımsız olmak üzere 3 kadın 
yönetim kurulu üyesi (Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Ayşe Botan Berker, 
Neslihan Tonbul) bulunan Turcas Petrol, Bağımsız Kadın Direktörler 
Projesi kapsamında hazırlanan üç ayrı endekste de Türkiye’de halka açık 
417 şirket arasında ilk 5 içinde yer aldı. Güçlendirilmiş Kadın Endeksi’nde 
Türkiye 2.’si, Cinsiyet Çeşitliliği Endeksi’nde Türkiye 2.’si ve Kadın Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Oranı’nda Türkiye 4.’sü olan şirket, halka açık enerji 
şirketleri arasında kadınların yönetiminde en çok söz sahibi olduğu şirket 
unvanını korudu. 

Turcas Petrol adına ödül alan Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, 
yaptığı açıklamada, “Turcas’ta kadın çalışan oranı yüzde 48 düzeyinde. Bu 
ödüle 3. kez layık görüldüğümüz için son derece gururluyuz. Burada belki 
de kız babası olmanın rolü olmuş olabilir. Ben de geleceği kurtarmak için 
bütün işverenleri kızlarını düşünmeye çağırıyorum” dedi.

dÜnya SaaTi’ne Tarihi eSerler de deSTek veriyor
WWF’in 10 yıldır düzenlediği 

Dünya Saati etkinliğine bu yıl 
Türkiye’den ‘tarihi’ destek geldi. 
Efes Antik Kenti, Selimiye Cami 
ve peri bacaları da 19 Mart’ta ışık-
larını bir saatliğine kapatacak. Her 
yıl milyonlarca insanın bir saatliği-
ne ışıkları kapatarak küresel iklim 
değişikliğine dikkat çektiği Dünya 
Saati etkinliği, bu yıl 19 Mart 
Cumartesi, 20.30-21.30 saatleri 
arasında gerçekleşecek. Türkiye’de 
geçmiş yıllarda etkinliğe katılan 
Boğaziçi köprüleri, Dolmabahçe 
Sarayı ve Sultanahmet Cami gibi 
anıtsal yapıların arasına 2016’da 
Efes antik kenti, Selimiye Cami ve 

peri bacaları da eklendi. Binlerce 
yıllık uygarlıklara ev sahipliği 
yapan Türkiye’nin önemli tarihi 
yapıları, iklim değişikliği sorununa 
dikkat çekerek sağlıklı ve temiz bir 
çevre için geleceğe ışık tutacak. 

Türkiye’nin iklim değişikli-
ğiyle mücadelede önemli aktör-
lerden biri olmasını arzuladığını 
belirten WWF-Türkiye Genel 
Müdürü Tolga Baştak, “Dünya 
Saati, küresel iklim değişikliğine 
dikkat çekmeyi amaçlıyor. Gelecek 
kuşaklara bırakmakla yükümlü 
olduğumuz doğal mirasımız, son 
150 yılda insan kaynaklı iklim de-
ğişikliği nedeniyle tehdit altında. 

Tarihe tanıklık etmiş yapıların, bu 
mirasa sahip çıkmak için Dünya 
Saati etkinliğine katılması bizim 
için ayrı bir önem taşıyor. Işıkların 
kapalı kalacağı bir saat boyunca 
herkesi dünyamızın ve çevremizin 
geleceğini düşünmeye çağırıyoruz” 
dedi. 

Bu yıl “iklim mücadelesine 
bir ışık tut!” sloganıyla yola çıkan 
Dünya Saati etkinliğine katılmak 
isteyen birey ve kurumların, www.
dunyasaati.org adresine girerek 
kayıt olmaları isteniyor. Bu siteden 
Türkiye’deki etkinliğe kimlerin 
katıldığı da görülebiliyor. 
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Capital Grup, Balkanlarda elektrik üretecek
Üç yıl önce İdris Fatih Şahin 

tarafından Türkiye’de kurulan 
Capital Grup, Balkanlarda 370 
milyon euroluk yenilenebilir enerji 
yatırımı yapmayı planlıyor. Capital 
Grup, Bosna ve Makedonya’da 130 
MW kurulu güçte güneş ve 380 
MW kurulu güçte rüzgar santral-
ları kuracak. Şirket, 3.5 yıl içinde 
tamamlamayı planladığı yatırımla-
rından üreteceği 180 milyon kilovat 
saatlik elektriğin yarısını Türkiye’ye 
satacak.

Balkanlardaki yenilenebilir 
enerji yatırımlarına Bosna’dan baş-

ladıklarını belirten Capital Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı İdris 
Fatih Şahin, proje çalışmalarını 

tamamladıkları Ljubinje şehrinde 
tek parselde kurulacak 60 MW’lık 
güneş santralının Bosna ve Balkan-
ların en büyüğü olacağını söyledi. 
Yatırım hamlesine Makedonya’da 
kuracakları güneş ve rüzgar santral-
larıyla devam edeceklerine dikkat 
çeken Şahin, burada toplam 120 
milyon euroya 180 MW’lık rüzgar 
ve 30 MW’lık güneş enerjisi sant-
ralları kuracaklarını söyledi. Şahin, 
Bosna ve Makedonya’da üretecek-
leri enerjinin yüzde 50’lik kısmını 
Türkiye’ye satmayı planladıklarını 
da açıkladı. 

Avrupa iki yüzer dev santral yapıyor
Avrupa’nın en büyük yüzer güneş santralı, İngilte-

re’nin başkenti Londra’daki Queen Elizabeth II reser-
vuarında kuruluyor. Thames Water, Ennoviga Solar ve 
Lightsource şirketleri arasında imzalanan anlaşmanın bir 
parçası olarak Avrupa’nın en büyük yüzer güneş santralı, 
Queen Elizabeth II reservuarının onda birini kaplayan 
alanda inşaa edilecek. 

6.3MWp kurulu güce sahip olacak olan santral ile 
Thames Water 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının üçte 
birini karşılayacak. Santralın kurulumundan sonraki ilk 
yıl, 5.8 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi bekleniyor. 
Bu da 1800 evin elektrik ihtiyacına denk geliyor. 23 
binin üzerinde güneş panelinin kullanılacağı proje, Ligh-
tsource şirketinin ilk yüzer güneş santralı projesi olacak.

Öte yandan Norveç’in kamu kuruluşu olan Statkraft 
ile rüzgar enerjisi şirketi Tronder Enerji bir araya gelerek 
Avrupa’nın en büyük rüzgar enerji santralını kuracak. 
Proje maliyeti 11 milyar euro olan rüzgar santralı, 
Norveç’in Trondelag bölgesinde kara üzerinde olacak. 
Statkraft’tan yapılan açıklamada kıyı şeridinde kurulacak 
altı rüzgar enerji parkının toplam 1000 MW gücünde 
olacağı, santralın inşasına nisan ayında başlanıp, projenin 
2020 yılında tamamlanacağı belirtildi.

Zorlu Enerji, santrallarını  
Toshiba ile yapacak

Zorlu Enerji Grubu, Toshiba Corp. ile termik, jeo-
termal ve hidroelektrik alanında yeni nesil enerji sant-
ral projelerinin geliştirilmesine destek olacak iş birliği 
anlaşmasına imza attı. Ocak ayından itibaren geçerli 
olan ve 1 yıllık süreyi kapsayacak anlaşma, ülkemizde 
uluslararası standartlarda temiz kömür, jeotermal ve 
hidroelektrik santral projelerinin hayata geçirilmesine 
ilham olacak. 

Toshiba Corp.’un Tokyo’daki genel merkezinde 
düzenlenen imza töreninde konuşan Zorlu Enerji 
Genel Müdürü Sinan Ak, konuyla ilgili şu açıklamada 
bulundu: “Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarına yatırım 
yaparken, en yüksek teknolojiyi kullanarak en yüksek 
verimliliğe ulaşma vizyonuyla çalışıyoruz. Bu anlayış-
tan hareketle Toshiba Corp. ile imzaladığımız iş birliği 
anlaşmasını, enerji alanlarında Türkiye’de hayata geçi-
receğimiz temiz, düşük emisyonlu ve yüksek teknoloji-
li enerji santral projelerinin önemli bir yapı taşı olarak 
değerlendiriyoruz” dedi. 

İmza töreninde konuşan Toshiba Corp. CEO’su 
Yoshihiro Aburatani de iş birliğinden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, enerji alanında Türkiye’nin 
yüksek potansiyeline duydukları güvenin altını çizdi. 

YATIRIM & Z. Işık Adler 





TP, bu yıl 2 milyar doları aramaya ayıracak
Türkiye Petrolleri’ne (TP) bu 

yıl petrol ve doğal gaz aramalarıyla 
üretimi için, yurt dışında 1 milyar 
796 milyon, yurt içinde ise 272 
milyon dolar olmak üzere, toplam-
da 2 milyar 68 milyon dolar kaynak 
ayrılması planlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın 2016 yılı bütçesine göre, 
Türkiye’nin petrol ve doğal gazda 
yurt içi arama ve üretim yatırımları 
2002’den bu yana yaklaşık 6 kat 
artışla 90 milyon dolardan 627 mil-
yon dolara yükseldi. Bu yıl ise yurt 
içinde doğal gaz ve petrol arama ve 
üretim faaliyetleri için öngörülen 
toplam 451 milyon dolarlık bütçe-
nin 272 milyon doları, TP’ye tahsis 
edilecek.

Geçen yıl sonu itibarıyla yurt 

dışında 1 milyar 640 milyon dolar-
lık yatırım yapan TP’nin, bu yılda 
yurt dışı arama ve üretim faaliyet-

lerine devam ederek yatırımlarını 1 
milyar 796 milyon dolara yükselt-
mesi öngörüldü.

Meksika, kaktüsten enerji üretiyor 
Dünyanın ilk kaktüs biyogaz tesisi, Meksika’da 

kuruldu. Yatırımı yapan Nopalimex şirketi, hint inciri 
kaktüslerinden biyogaz elde edecek. Sindireç kulla-
narak yapılacak enerji üretiminde 8 tonluk üretim, 
Ziracuara kentinin toplu taşıma filosuna yakıt sağla-
yacak. Hem ucuz hem de bitkisel bu yöntemle ilgili 
olarak açıklama yapan Nopalimex şirketi yöneticisi 
Rogelip Sasa, “Meyveler veya hint incirleri püre yapılır, 
gübreyle karıştırılır, ardından sola doğru ayrıştırılır, 
metan üretilir. Yakıt ve yakacak olarak kullanılan bu 
gaz, 300 ev için yeterli ve diğer yakıtlara göre yüzde 50 
daha ucuz” dedi. Economic Development’ın sekreteri 
Antonio Soto Sanchez‘in yaptığı açıklamaya göre de 
kaktüs enerjisinin şehirdeki araç filosunun yakıtını en 
azından yüzde 40 düşürmesi bekleniyor.

İstanbul’a baraj yapılacak
İstanbul ve Kocaeli il sınırla-

rında içme suyu projesi kapsamın-
da 3,21MW’lık Sungurlu HES 
kurulması planlanıyor. Devlet Su 
İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürlüğü, 
İstanbul’un Şile ilçesi, Ağva mevkii 
ve Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Ak-
çaova mevkii sınırları içerisinde yer 
alan Sungurlu Deresi üzerinde ku-
rulması planlanan Sungurlu Barajı 
projesi kapsamında, 1 adet 2 üniteli 
toplam 3,30 MWm/3,21MWe’lik 

kurulu güçle yılda 21 GWh’lik bir 
enerji üretebilecek HES kurmayı 
planlıyor. 

Proje kapsamındaki HES’de 
üretilecek olan enerji, Sungurlu 
regülatöründen çıkan suların 200 
m. uzaklıktaki İsaköy pompa istas-
yonuna terfi edilmesinde kullanıla-
cak. Üretilen enerjinin proje harici 
başka bir alanda kullanımı veya 
satılması kesinlikle olmayacak.

YATIRIM
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İran ve Azerbaycan’da Aras’ta buluşuyor
İran ve Azerbaycan Aras nehri üzerinde 36 MW 

kurulu gücünde iki hidroelektrik santralı kuracak. İran 
haber ajansı Shana’nın haberine göre, İran ve Azerbay-
can iki ülke arasında sınır nehri olan Aras üzerinde iki 
hidroelektrik santralı kurmak için anlaşmaya vardı. 

Azeri haber ajanslarına göre, iki ülke arasında Teb-
riz’de yapılan toplantıda, Aras nehri üzerinde 36 MW 
kurulu gücünde iki hidroelektrik santralı kurulması 
kararlaştırıldı. 

İki ülke, ilk olarak 10 ay hazırlık ve araştırma 
çalışması yürütecek. Sonuçlar, bir sonraki İran-Azer-
baycan Ortak Ekonomik Komite toplantısında tekrar 
ele alınacak.

Petgaz, tüplü LPG ve otogaz işlerini İpragaz’a devretti 
Petgaz, tüplü LPG ve otogaz işlerini varlık devri 

yoluyla İpragaz’a transfer etti. Petgaz’ın tüplü LPG 
iş kolunun varlık devri ardından İpragaz, pazardaki 
payını ve gücünü daha da artıracak. Sektör temsilcileri 
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yıllık 
3,8 milyon tonluk hacmiyle Türkiye LPG sektörü 
doğrudan 150 bin, dolaylı olarak ise 450 bin kişiye is-
tihdam olanağı sağlıyor. Ülke genelinde bulunan 11 bin 
tüp bayisi 7,5 milyon konuta hizmet veriyor. Bununla 
birlikte Türkiye’de bulunan 10 binin üzerinde istasyon, 
4 milyon LPG’li araca hizmet veriyor. İki şirket arasın-
daki anlaşma, 20 Ekim 2015 tarihinde imzalanmıştı, 
süreç 7 Ocak 2016 tarihinde tamamlandı. 

Hindistan’ın yeni nükleer santralı faaliyete başladı
Hindistan’da inşa edilen Rus 

ortak yapımı Koodankulam nükleer 
santralı çalışmaya başladı. RIA No-
vosti ajansı, Hint nükleer sektörün-
deki bir kaynağa atıfta bulunarak, 
“Koodankulam nükleer santralının 
ilk ünitesi, 22 Şubat Pazartesi 
günü yerel saatle 08.15’te faaliyete 
başladı. Şu anda bu nükleer santral, 
300 MW güçle çalışıyor” açıklama-
sı yaptı. İsmi belirtilmeyen kaynak, 
“Santralın üretim gücü kademeli 
olarak artacaktır” dedi.

Hindistan’daki Koodankulam 
nükleer santralı, 1988 yılında yapı-
lan Sovyet-Hint hükümetler arası 
anlaşma uyarınca Rus Atomstro-
yexport şirketi tarafından yapılıyor. 

İlk projeye göre, bu tesisin bin 
megawatt kapasiteli iki güç ünitesi-
ni tamamlanması gerekiyor. Geçen 
yıl, Rus ve Hint tarafı sivil nükleer 

enerji projeleri alanında Hindis-
tan’daki Koodankulam nükleer 
tesisinde yine dört ünitenin inşa 
edilmesi konusunda anlaşmıştı.

YATIRIM
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BEDAŞ, Esenyurt’a 31 tesis kuracak
BEDAŞ, İstanbul Esenyurt’a bu 

yıl içinde 9,5 milyon liralık 31 adet 
elektrik tesisi kuracak. Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

ve Esenyurt muhtarlarının bir 
araya geldiği çözüm toplantısında, 
Esenyurt ilçesinde elektrik dağıtım 
hizmetlerini iyileştirmek için 2016 
yılı içinde 31 adet elektrik tesis 

projesini kapsayan 9,5 milyon lira-
lık yatırım yapacağını duyurdu. 

Plan kapsamında 12 yeni trafo 
merkezi tesis edilirken mevcut beş 
trafonun gücü yükseltilecek, eko-
nomik ömrünü tamamlamış sekiz 
trafo merkezi de tümüyle yenilene-
cek. 20 km alçak gerilim ve 45 km 
yüksek gerilim yer altı kablosunun 
tesis edileceği planda, 15 km yeni 
aydınlatma hattı kurulacak ve 290 
adet de yeni aydınlatma direği tesis 
edilecek.

Gediz Elektrik, 235 milyon TL yatırım yaptı 
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gelişim 

faaliyetleri ve yatırım planları hakkında yapılan açıkla-
mada, İzmir ve Manisa illerini kapsayan geniş bir alan-
da elektrik dağıtım hizmetini sağlamak üzere düzenli 
olarak her yıl bölge ihtiyaçları dikkate alınarak ciddi 
yatırımlar yaptıkları ve 2015 yılında toplamda 235 mil-
yon TL yatırım yaptıkları ifade edildi. Açıklamaya göre 
şirket, dağıtım bölgesinde 2015 yılında yaklaşık 1.627 
km dağıtım hattı, 274 adet dağıtım transformatörü ve 
321 bin adet müşteri için sayaç yatırımı yaptı.

2015 yılında başlayan ve devam eden uzaktan sayaç 
okuma sistemi sayesinde, belirli bir tüketim limitinin 
üstündeki tüketicilerin sayaçlarını uzaktan okuya-
bildikleri belirtilen açıklamada, ayrıca tüketicilerin 
sisteme bağlanıp güncel tüketim miktarlarına da ula-
şabildikleri belirtildi. Böylece tüketiciler, tüketimlerini 
planlayabiliyor ve olası cezai durumları engelleyebiliyor.

Bunun dışında şirket devam etmekte olan SCA-
DA/DMS/OMS projesi sayesinde, şebekesini uzaktan 
izleyerek kesinti durumlarında gerekli müdahaleleri 
uzaktan anında yapabilecek ve kesinti sürelerini azalta-
bilir duruma gelecek.

Aksa Enerji’den Gana’da dev enerji anlaşması
Aksa Enerji, Gana Cumhuri-

yeti’nde santral kurulumu ve enerji 
satışı konusunda anlaşmaların 
yapıldığını açıkladı. Aksa Enerji, 
Gana Cumhuriyeti’nde kurulacak 

370 MW kurulu güçteki HFO 
yakıtlı enerji santralı projesindeki 
gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
yapılan açıklamaya göre, santra-
lın inşaatı için gerekli finansman 
çalışmalarında bankaların komite 
onayları tamamlanırken, finansman 
sözleşmesinin müzakere edilerek 
nisan ayı içerisinde tamamlanması 
öngörülüyor. Açıklamada şöyle 
denildi:

“Gana Cumhuriyeti Parlamen-
tosu tarafından onaylanmış olan ve 
üretilen elektriğin tamamının alım 

garantili olarak Gana’ya satılacağı 
anlaşma için “tarife onayı” alınmış-
tır. Gana Enerji Komisyonu’ndan 
“Toptan Elektrik Satış Lisansı” da 
alınmıştır. Aksa Energy Ghana Ltd 
Şti’nin kurulumu tamamlanmıştır. 
Santralın kurulacağı arazi ile ilgili 
satın alma anlaşması yapılmış ve 
sahaya giriş sağlanmıştır. Santralın 
inşaatı ve elektrik üretimi için ge-
rekli tüm inşaat ve çevre izinlerinin 
alınması tamamlanmıştır” denildi. 
Santralın 2016 yılının dördüncü 
çeyreğinde peyder pey devreye 
girmesi hedefleniyor. 
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YILMAZ 2. KEZ EPDK BAŞKAnLIğInA ATAnDI
Mustafa Yılmaz; Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yeniden Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 
Başkanlığına atandı. Dergimizin 
geçen ayki sayısında Yılmaz’ın 
yeniden EPDK Başkanı olacağı-
nı yazmıştık. 2004 yılında EPDK 
Kurul üyeliğine atanan Yılmaz; 
2010-2014 yılları arasında 2. 
başkanlık görevini üstlendi. 
İlgili kanun çerçevesinde Mus-
tafa Yılmaz, 6 yıl boyunca EPDK 
Başkanlığı görevini sürdürecek.
Göreve gelmesinin ardından 
bir açıklama yapan Yılmaz, “Bu 
önemli göreve beni bir kez daha 
layık gören Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Başbakanımız Sayın Ahmet Da-
vutoğlu’na ve başta Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak olmak üzere tüm 
kabine üyelerine teşekkür ede-
rim” dedi.
Türkiye’nin geleceği için adil, 
şeffaf ve rekabetçi enerji piya-

salarının büyük önem taşıdığı-
nı vurgulayan Yılmaz, “Bugüne 
dek kamu–özel sektör işbirliği 
ile emsali az görülen başarıla-
ra imza attık. Bundan sonraki 
süreçte de ülkemizin hak ettiği 
yarınlara ulaşması yolunda üze-
rimize düşen vazifeyi en iyi şekil-
de yerine getirmeye çalışacağız” 
dedi.
EPDK’nın ülke ekonomisi için 
hayati bir kurum olduğunu be-

lirten Yılmaz, açıklamasını şöyle 
sürdürdü: Kurul üyelerimizden 
uzman yardımcılarımıza, daire 
başkanlarımızdan yönetim gö-
revlilerimize; tüm çalışma ar-
kadaşlarıma bugüne dek gös-
terdikleri üstün gayretten ötürü 
teşekkür ederim. Daha yapacak 
çok işimiz var. Empati ve diya-
logdan taviz vermeden sektörü-
müzün geleceği için elbirliği ile 
çalışmaya devam edeceğiz.”

EnERjİSA’nIn YEnİ CEO’Su ZAİMLER OLDu
Sabancı Holding ve Alman 
E.ON’un ortak olduğu Enerji-
sa’da yönetimdeki hareketlilik 
sürüyor. Enerjisa Yönetim Kuru-
lu Başkanı Selahattin Hakman’ın 
2014 yılı Haziran ayında görev-
den ayrılmasıyla yerine Mehmet 
Göçmen getirilmişti. Şimdi de 
şirketin CEO’su Yetik Kadri Mert 
görevinden istifa etti. Enerji-
sa’dan yapılan açıklamaya göre 
Mert’in yerine halen Enerjisa 
Satış Şirketleri Genel Müdürlüğü 
görevini yürüten Kıvanç Zaimler 
getirildi. 
Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Göçmen Enerjisa’daki 
bayrak değişimine ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, “Sayın Yetik 
Kadri Mert’in liderliğinde Enerji-
sa, pek çok ilke ve başarıya imza 
atmış, sektörünün lider ve öncü 

enerji şirketi konumuna gel-
miştir. Enerjisa’nın Türkiye’nin 
Enerjisi olmasında büyük emeği 
olan Sayın Yetik K. Mert’e değer-
li katkılarından dolayı Yönetim 

Kurulumuz adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Kendisine bundan 
sonra üstleneceği yeni görevinde 
başarılar diliyorum” dedi. 
Enerjisa’nın yeni CEO’su Kıvanç 
Zaimler, 1991 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği bölümünden me-
zun oldu. Kariyerine 1992 yılında 
başladı. 2008 yılına kadar sıra-
sıyla Türk Elektrik Endüstrisi, 
RAM Dış Ticaret ve Aygaz şir-
ketlerinde çeşitli yönetici pozis-
yonlarında bulundu. 2008 yılın-
da Enerjisa’ya katılan Zaimler, 
2013-2015 yılları arasında, Ener-
jisa Dağıtım Şirketleri Genel Mü-
dürü olarak görev yaptı. Ağustos 
2015 tarihinden itibaren Enerjisa 
Satış Şirketleri Genel Müdürlüğü 
görevini yürüttü. Zaimler, evli ve 
1 kız çocuk babası.

22  EnerjiPanoramaMart 2016





MİLLEnİCOM’A 
KADIn CEO

EWE Turkey Holding’in satın al-
dığı Millenicom’da yeniden yapı-
lanma sürüyor. Kısa süre önce 
şirketin teknoloji ve inovasyon 
faaliyetlerini yönetmesi için 
Mehmet Ilgaz’ı kadrosuna katan 
şirket, yeni CEO’sunu da seç-
ti. Millenicom’un CEO’su Mel-
tem Şahin oldu. Meltem Şahin, 
Turkcell Superonline’da Pazar-
lamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapıyor-
du. EWE Turkey Holding Genel 
Müdürü ve Millenicom Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Sami Acar 
atamayla ilgili olarak “Meltem 
Şahin’in liderliğindeki, dinamik 
ve deneyimli kadrosuyla Milleni-
com’un çok kısa süre içerisinde 
sektöre yeni bir soluk getirece-
ğine inanıyoruz” dedi. 

Ege Üniversitesi Kimya Mü-
hendisliği Bölümü’nde lisans 
eğitimini yapan Şahin, Bilkent 
Üniversitesi’nde işletme yüksek 
lisans eğitimi aldı. Profesyonel 
iş hayatına 1999 yılında Proc-
ter&Gamble’da başlayan Şahin, 
15 Şubat’tan itibaren Milleni-
com’daki yeni görevine başladı.

YETİK, STFA’YA 
CEO OLDu 

2011 yılında Sabancı Holding ile 
Alman E.ON ortaklığı Enerjisa’nın 
CEO’luğu görevini üstlenen ve 
29 Şubat 2016 tarihi itibarıyla 
bu görevinden istifa eden Yetik 
Kadri Mert’in yeni adresi belli 
oldu. Mert, STFA Holding’in yeni 
CEO’su olarak göreve başladı. 
Mehmet Ali Neyzi’nin ayrılma-
sından sonra bir süredir boş 
duran STFA Grubu CEO’luğu gö-
revini Yetik Kadri Mert üstlendi. 
Yurtiçi ve yurtdışında çok önem-
li inşaat projelerine imza atan 
STFA, son yıllarda enerji sektö-
ründe hızlı bir büyüme içinde. 
Holding, enerji sektöründe de 
Enerya markasıyla faaliyet gös-
teriyor. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’n-
den makine mühendisi olarak 
mezun olan Yetik Kadri Mert, 
ABD’de Fairleigh Dickinson Üni-
versitesi’nde finans alanında 
MBA derecesine sahip. Kariye-
rine çeşitli Ortadoğu ülkelerinde 
büyük ölçekli inşaat projelerinde 
başlayan Mert, 2003 yılında Sa-
bancı Grubu’na Stratejik Plan-
lama ve İş Geliştirme Direktörü 
olarak katıldı. 2007 yılına kadar 
Enerjisa Genel Müdürü olarak 
görev yapan Mert, 2011 yılında 
Enerjisa’ya CEO olarak atandı. 

EWE TuRKEY 
HOLDİnG’E YEnİ 

İnSAn KAYnAKLARI 
DİREKTöRü

Almanya’nın en büyük enerji şir-
ketlerinden biri olan EWE AG’nin 
2007 yılından beri Türkiye paza-
rındaki faaliyetlerini yüzde 100 
iştiraki olarak sürdüren EWE 
Turkey Holding’in yeni İnsan 
Kaynakları Direktörü Oya Buyan 
oldu. EWE Turkey Holding, 20 
yıldır üretimden finans sektörü-
ne kadar farklı endüstrilerde üst 
düzey insan kaynakları yönetici-
liği yapmış Oya Buyan’ı yönetici 
kadrosuna katarak önemli bir 
transfer gerçekleştirdi. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nde lisans eği-
timini tamamlayan Oya Buyan, 
iş hayatına Arçelik ile adım attı. 
Buyan kariyerine Demirbank ve 
Vestel’in grup şirketlerinde fark-
lı İK pozisyonlarında devam etti. 
2000 yılında Garanti Bankası’na 
e-bank projesi ile katılan Buyan, 
son 9 yıldır Eureko Sigorta’da İn-
san Kaynakları Direktörü olarak 
çalışıyordu. 
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öİB’nİn BAŞInA BOSTAn ATAnDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı’na (ÖİB) Vakıf Emeklilik Genel 
Müdürü Mehmet Bostan geti-
rildi. Söz konusu atama Resmi 

Gazete’de yayımlandı. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
mezunu olan Mehmet Bostan, 
Bilgi Üniversitesi’nden de MBA 
derecesi aldı. Denizbank AŞ’de 
1997’de kurumsal bankacılık 
yetkilisi olarak çalışan Bostan, 
daha sonra BNP Ak Dresdner 
Bank, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası, Dresdner Bank AG Tür-
kiye ile Güneş Sigorta’da çeşitli 
kademelerde görev yaptı.

Aralık 2010’dan itibaren Vakıf 
Emeklilik AŞ’de Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Genel Müdür olarak 
görev yapan Bostan, 2013 itiba-
rıyla SPK tarafından Turkcell 
Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 
2015 yılından bu yana Turkcell 
Global Ödeme Sistemleri Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı görevini 
sürdüren Bostan, aynı zamanda 
Turkcell Finans AŞ, Emeklilik 
Gözetim Merkezi ve Türkiye Te-
nis Federasyonu yönetim kurulu 
üyeliğini yürütüyor.
Bostan, evli ve iki çocuk babası.

PETROL OFİSİ’nDE üST YönETİM DEğİŞTİ 
OMV tarafından satışa çıkarılan 
Petrol Ofisi’nin üst düzey yö-
netiminde önemli değişiklikler 
oldu. 1 Mart itibarıyla Perakende 
Satışlar Direktörlüğü’ne Satış 
Direktörü Sezgin Gürsu, Satış 

Direktörlüğü’ne ise Madeni Yağ-
lar Müdürü Ulvi Kılıç getirildi. 
Ulvi Kılıç’ın yerine ise 1 Haziran 
tarihinden itibaren Havacılık Mü-
dürü Engin Tekkeli atandı. Bu 
arada Perakende Satışlar Di-

rektörü Ahmet Mert Yılmaz ise 
Perakende Satışlar Danışmanı 
oldu. Halen OMV Uluslararası 
Havacılık Müdürlüğü yapan M. 
Serkan Ergin, 1 Haziran’dan iti-
baren bu görevine ek olarak OMV 
Petrol Ofisi Havacılık Müdürlüğü 
görevini de yapacak. 

ETKB’YE YEnİ MüŞAvİR ATAnDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Müşavirliğine, müsteşar 
yardımcısı olarak görev yapan 
Nevzat Kavaklı atandı. Resmi Ga-
zete’de yayımlanan karar göre 
Kavaklı, açık bulunan birinci de-
rece kadrolu ve +3600 ek gös-
tergeli Bakanlık Müşavirliğine 
atandı.  Hacettepe Üniversitesi 
Zonguldak Mühendislik Fakülte-
si’nden 1987 yılında mezun olan 
Kavaklı, 1990-1993 tarihleri ara-

sında Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğü bünyesinde çeşitli il-
lerde petrol, maden ve su sondaj 
faaliyetlerinde görev aldı. Kavaklı, 
2007-2010 yılları arasında Ulusal 
Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim 
Kurulu Üyeliği de yaptı. 2008 yı-
lından itibaren Türkiye Kömür İş-
letmeleri Kurumu Genel Müdür-
lüğü’nde müşavir olarak görev 
alan Kavaklı, 2012’de müsteşar 
yardımcılığına getirilmişti. 

PETFORM’un YEnİ YönETİM KuRuLu SEçİLDİ
PETFORM (Petrol Platformu 
Derneği), 16. Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı’nı 11 Şubat 2016 
Perşembe günü Ankara’da ger-
çekleştirdi. 2015 yılında başkan-
lığa seçilen Aytaç Eren’in yeni 
dönemde de görevini sürdürme-
sine oy birliğiyle karar verildi. 
PETFORM üyesi 55 enerji şirke-
tinin katılımıyla gerçekleştirilen 
genel kurulda, yoğun çalışmala-
rın yürütüldüğü 2015 yılına iliş-
kin faaliyetler ve bütçe oy birliği 

ile ibra edilerek tüzük değişiklik 
önerileri de görüşüldü. 
Genel kurulda Aziz Camcı baş-
kan yardımcılığına getirilirken, 

Rıdvan Uçar, Altan Kolbay, Ali 
Yıldızel, Gökhan Yıldırım ve Dilek 
Özlem Altınyay da yeni yönetim 
kurulu üyeleri olarak seçildi. 
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Türkiye Enerji Vakfı’nın 
hazırladığı “Yaptırımlar 
Sonrası İran ve Bölgesel 
Enerji Jeopolitiği” başlıklı 

rapor sunumu ve paneli 25 Şubat’ta 
Ankara’da gerçekleştirildi. Türki-
ye’nin enerji bürokrasisinin yanı 
sıra konuyla ilgili akademisyenlerin 
de katılımıyla zenginleşen özel 
tanıtım toplantısında rapor yazarı 
Serhan Ünal sunum gerçekleştirdi. 
Panel kapsamında enerji sektö-
rünün ve akademinin önde gelen 
isimleri çalışmayla ilgili yorumlarını 
ve İran bölgesel enerji jeopolitiği ile 
ilgili görüşlerini paylaştı.

Köktaş: iran, hem tehdit hem fırsat 
yaratabilir

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Türkiye Enerji Vakfı Başka-
nı Hasan Köktaş, “İran jeopolitik 
konumu göz önüne alındığında, 

dünya enerji pazarı için hem tehdit 
hem de fırsat yaratabilme kabiliye-
tine sahiptir” dedi. Köktaş, TENVA 
tarafından hazırlanan “Yaptırımlar 
Sonrası İran ve Bölgesel Enerji 
Jeopolitiği” başlıklı raporun tanıtım 
toplantısında, ilk bölümde ülkenin 
iç enerji pazarı ve ikinci bölümde 
ise İran’ın dış politikasını ince-
lendiğini vurguladı. İran’ın dünya 
petrol rezervlerinin yüzde 10’una, 
doğal gaz rezervlerinin ise yüzde 
17’sine sahip olduğunu hatırlatan 
Köktaş, şöyle devam etti:

 “İran küresel enerji pazar-

larına geri dönmüştür. Hemen 
üretimiyle değil ama ambargoyu 
yoğun uygulayan özellikle Avrupa 
Birliği’ne geçen hafta İran ilk kargo 
teslimatını yapmış bulunmaktadır. 
Bu durum düşük petrol fiyatları 
nedeniyle gergin olan enerji jeo-
politiğindeki muhtemel etkileri de 
başta ülkemiz olmak üzere bütün 
bölge için önem taşımaktadır. İran 
jeopolitik konumu göz önüne 
alındığında, dünya enerji pazarı için 
hem tehdit hem de fırsat yaratabil-
me kabiliyetine sahiptir.”

İran, Türkiye için  
hem tehdit hem fırsat

TENVA’nın Ankara’da düzenlediği ve İran’ı incelediği toplantıya ilgi 
oldukça yüksekti. “Yaptırımlar Sonrası İran ve Bölgesel Enerji Jeopolitiği” 
adlı raporun tanıtıldığı toplantıda Türkiye’nin avantaj ve dezavantajları 
da incelendi

TENVA Başkanı Hasan Köktaş 
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iran enerji jeopolitiği kapsamlı bir 
şekilde inceleniyor

İran ve bölgesel enerji politiği 
rapor sunumu TENVA Araştırma-
cısı Serhan Ünal tarafından gerçek-
leştirildi. “Yaptırımlar Sonrası İran 
ve Bölgesel Enerji Jeopolitiği” rapor 
çalışması; nükleer anlaşma sonrası, 
uygulanan yaptırımların kaldırılma-
sıyla birlikte küresel enerji piyasala-
rına geri dönen İran’ı kapsamlı bir 
şekilde inceleme imkanı sunuyor. 
Bu durumun, düşük petrol fiyatları 
sebebiyle zaten gergin olan enerji 
jeopolitiğindeki olası etkileri de 
başta Türkiye olmak üzere bütün 
bölge için önem taşıyor. Raporda, 

önce İran’ın iç enerji sektörü petrol, 
doğal gaz ve elektrik olarak kısa ve 
uzun vadedeki görünümleri açı-
sından inceleniyor. İkinci kısımda 
ise, İran’ın dış politikası ile enerji 
sektörü arasındaki ilişki temelinde, 
ülkenin Türkiye, Azerbaycan, Av-
rupa Birliği, Rusya, Çin, Pakistan 
ve Hindistan ile enerji jeopolitiği 
kapsamındaki ilişkilere yer veriliyor.

Sunum sonrası Uluslararası 
Enerji Düzenleyicileri Konfederas-
yonu (ERRA) Başkanı Alparslan 
Bayraktar, TOBB Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar 
Başkanı Prof. Dr. Şaban Kardaş, 
OMRAN Stratejik Araştırmalar 

Merkezi Ortadoğu Uzmanı Arif 
Keskin ve Serhan Ünal bölgesel 
enerji jeopolitiğinin tartışıldığı ve 
ardından soru-cevap bölümüyle ilgi 
çeken bir panel düzenlendi. 

Sektörel analiz çalışmalarına 
devam eden TENVA, Mart ayında 
doğal gaz elektrik üretim tesislerine 
yönelik risk analizi çalışmasının 
tanıtım toplantısını düzenleyecek. 
“Yaptırımlar Sonrası İran ve Böl-
gesel Enerji Jeopolitiği” çalışması, 
Vakfın yayınladığı diğer tüm 
sektörel araştırma ve raporlar gibi 
TENVA web sitesi; www.tenva.org 
adresinden Türkçe ve İngilizce dil 
seçenekleri ile temin edilebiliyor.

 TENVA Direktörü Serhan Ünal

ETKİNLİK İran, Türkiye için  hem tehdit hem fırsat

Mart 2016EnerjiPanorama 27



İran ve P5+1 ülkeleri arasında 
14 Temmuz 2015’te imzala-
nan nükleer anlaşmayla İran’a 
uygulanan yaptırımların bir 

kısmı kaldırıldı. Böylece, İran’ın 
küresel enerji piyasasına dönme-
si yeni rekabet ve fırsat alanları 
doğuruyor. Anlaşmanın, krize nihai 
bir çözüm olup olmayacağı henüz 
netleşmediğinden, İran’ın, uzlaş-
manın bozulmasıyla yaptırımların 
tekrar uygulanması ihtimaline karşı, 
gelecekteki muhtemel bir krize 
hazırlıklı olmak için, daha müdeb-
bir davranması, İran enerji stratejisi 
için en muhtemel senaryodur.

İran’ın küresel enerji piyasası 
için önemi iki başlıkta toplanabilir. 
İlki, İran’ın dünya petrol rezervinin 
yaklaşık yüzde 10’una (158bbl) ve 
doğal gaz rezervinin yüzde 18’ine 
(34 tcm) sahip olmasıdır. Böylece 
İran, rezervler açısından petrol-
de dördüncü, doğal gazda ikinci 
(BP’ye göre birinci) sıraya yerleş-
mektedir. İkincisi, İran’ın jeopolitik 
konumudur. İran, coğrafyasını, hem 
Doğu-Batı ekseninde enerji tica-
retini kolaylaştırıcı şekilde hem de 
onu istikrarsızlaştıracak şekilde kul-
lanarak, tehditler/fırsatlar yaratma 
kabiliyetindedir.

İran’ın enerji ihracında kısa 
vadeli hedefi, enerji ticaretinin eko-
nomik getirilerini öncelemek iken, 
uzun vadeli stratejik hedefi, enerjiyi 
siyasetin bir aracı şeklinde kullan-
maktır. ‘Direniş ekonomisi’ doktrini 
kapsamında da enerji ihracatında 
hammaddelerin yerine daha katma 
değerli ürünlerin ihracını, örneğin 

gaz yerine elektriğin ve ham petrol 
yerine işlenmiş petrol türevlerinin 
ihracını, öncelemektedir.

Yabancıları teşvik edecekler
Petrol sektöründe, 2012 yılın-

dan itibaren sıkılaştırılan yaptırım-
lara, AB’nin de katılarak İran’dan 
petrol ithalatını ve İran’a yatırımı 
durdurmasıyla, 2000’li yılların 
başında 4 mb/d olan İran petrol 
üretimi, yaptırımların etkisiyle 3 
mb/d seviyesinin altına düşmüş-
tü. İhracat miktarı ise 2,6 mb/d 
seviyesini görmüş olmasına rağmen 
2013’te 1,25 mb/d seviyesine kadar 
gerilemişti. Saf ekonomik bir 
analizle, düşük petrol fiyatlarının, 
İran petrol sektörüne daha fazla 
yabancı yatırım yapılmasına katkı 
sağlayacağı söylenebilir. Çünkü 30 
dolar seviyesine kadar düşen fiyatlar 
sebebiyle birçok üretim sahası kar-
lılığını kaybetmiş durumda. İran’da 

petrol üretim maliyetleri ise, 5-10 
dolar aralığındadır.

Siyasi yapılabilirlik açısın-
dansa, bazı belirsizlikler devam 
ediyor. Yeni İran petrol mukavelesi 
sistemi de bu belirsizlikleri ortadan 
kaldırarak yabancı yatırımları teşvik 
etmeyi amaçlıyor. Böylece, 2017 
ortalarına kadar, İran’ın günlük 
petrol üretiminin 1 mb/d artacağı 
öngörülüyor. Ancak, İran’ın kendi 
petrol tüketimi çok fazla. 2014 
yılında ülke, ürettiği petrolün 
yüzde 64’ünü (1,8 mb/d) kendisi 
tüketti. Birincil enerji kaynakları 
tüketiminde petrolün payı da yüzde 
38 mertebesinde. İran’ın daha az 
petrol tüketmesi, petrol ihracat 
kapasitesini artıracaktır.

iran’ın iç tüketimi oldukça fazla
Doğal gaz sektörü ise, petrol 

sektörüne kıyasla daha siyasi bir 
alan olmaya devam edecek. İran 

“Yaptırımlar Sonrası İran ve 
Bölgesel Enerji Jeopolitiği”

vİZYOn & Serhan Ünal / TENVA Araştırmacısı 
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gaz alanında hem üretimini hem 
de boru gazı ve LNG ihracatını 
artırmaya çalışacaktır. Yaptırım-
lar, İran’ın gaz üretimini mutlak 
değerce eksiltmemiş olsa da üretim 
artışını engelleyerek nispi bir 
azalmaya sebep oldu. Bu sebeple, 
küresel rezervdeki yüzde 18 payına 
rağmen İran, küresel üretim ve 
ihracatta sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 
1’in altında paya sahiptir. Yaptırım-
lar kadar, İran’ın iç gaz tüketiminin 
aşırı yüksekliği de İran’ın gaz ihraç 
kapasitesini azaltıyor. 2014’te doğal 
gaz, İran birincil enerji kaynağı 
tüketiminde yüzde 60 (170 bcm) 
paya sahipti. Elektrik arzının da 
yüzde 67’si gazdan üretilen İran’da, 
50,3 bcm, gaz santrallarında tüke-
tildi. Yaptırımların kaldırılmasıyla, 
İran ekonomisinin daha hızlı büyü-
mesine paralel, iç enerji talebi daha 
da artacaktır. Bu sebeple, İran’ın, 
enerji fiyatlarındaki sübvansiyon-
ları tedrici bir şekilde azaltması 
muhtemeldir.

lnG kabiliyetini geliştirmesi gerekiyor
Gaz üretimini artırmak açı-

sından İran’ın ana hedefi, Katar 
ile ortak kullandıkları Güney Pars 
sahasını geliştirmek. İran, Güney 
Pars’taki 24 parselden henüz ancak 
yarısı kadarını geliştirebildi ve yap-
tırımlardan sonra bu miktarın hızla 
artması muhtemel. Gaz ihracatında 
bir diğer husus, İran’ın yaklaşık 40 
yıldır uğraştığı LNG ihraç kabi-
liyetini edinmektir. LNG ihraç 
kabiliyeti edinmek İran’a, gelecek-
teki muhtemel bir yeni yaptırımlar 
döneminde, stratejik bir esneklik 
sağlayarak, hem komşularına güzer-
gah bağımlılığından kurtulmakta 
hem de doğal gaz ihraç portföyünü 
çeşitlendirmekte faydalı olacaktır. 
Dolayısıyla, ekonomik yapılabilir-
liği düşük olan İran’ın LNG ihraç 
projesi, İran için ekonomik getiri-
lerinden daha çok siyasi getirilerin-
den dolayı önemlidir.

Elektrik ihracatı da enerji ihra-
cının bir türü olarak düşünülmeli. 

İran, çevre ülkeler için elektrik ih-
racatçısı olma hedefini sürdürmekte 
ve her yıl 5 bin MW kurulu güç 
artışını hedefliyor. Örneğin 2012 
yılında İran, 11 bin GWh ihracat, 
4 bin GWh ithalat olmak üzere 
toplamda 15 bin GWh elektrik dış 
ticaret hacmine sahip oldu. 2014 
yılında Türkiye de toplam elektrik 
arzının yüzde 1’inden fazlasını 
İran’dan karşılamıştır.

iran gazı-Türkiye-avrupa
Türkiye ve Azerbaycan ikilisinin 

İran ile bölgesel enerji jeopolitiği 
kapsamındaki ilişkilerinde baskın 
etken, Türkiye-İran ikili ilişkileri 
olacaktır. Mevcut ilişkiler kapsa-
mındaki gaz ve elektrik ticaretin-
den iki taraf da faydalandığından, 
bunların bozulmadan sürmesi 
muhtemeldir. Müstakbel ilişkiler 
kapsamındaysa, en tartışmalı husus 
olan, büyük hacimlerdeki İran 
gazının Türkiye üzerinden Avru-
pa’ya taşınması, üç ana sebeple zor 
görünmektedir. Birincisi, İran’ın, 
Avrupa’ya büyük hacimlerde gaz 
sevkiyatını Türkiye güzergahından 
yapması, Türkiye’ye, kendisine karşı 
kullanabileceği önemli bir avantaj 
sağlaması demek olacağından bu, 
İran açısından mantıklı değildir.

İkincisi, diğer bölgesel aktörler, 
Türkiye’nin, bölgesel güç dengesini 
domine edebilecek bir pozisyona 
gelmesine karşı dengeleme politi-
kası uygulayacaklardır. Bu açıdan, 
halihazırda ölmüş gibi gözüken 
Türk Akımı ile Irak ve Türkistan 
gazlarının geleceği de önemlidir. 
Üçüncüsü İran, sabit boru hatlarına 
bağımlı kalmak yerine, stratejik 
manevra kabiliyeti kazanmak 
açısından LNG ihracatına ve doğu 
yönlü boru hatlarına öncelik ver-
meyi tercih edebilir.

iran’ın doğusu da hareketlenecek
AB-İran ilişkilerinde temel 

konular, İran’ın AB’ye petrol ihra-
cına tekrar başlayarak yaptırımlarla 
kaybettiği pazar payını Rusya’dan 

geri alması, AB şirketlerinin İran’a 
yatırım yapmaları ve İran gazının, 
TANAP üzerinden, AB’ye iletilme-
sidir. İran’ın, TANAP bağlantısı ile 
AB’ye bir miktar gaz ihraç etmesi 
muhtemelse de bu miktarın Rusya 
gazına alternatif olabilecek bir bo-
yuta ulaşacağı beklenmemelidir.

Rusya-İran ilişkilerinin, her iki 
tarafın da siyaseti öncelemesiyle 
dengeli seyredeceği savunulabilir. 
Yaptırımlardan sonra, Rusya’nın, 
İran’ın çeşitli savunma projelerin-
de yer alması ve Rusya’nın Kuzey 
İran’a gaz sağlaması karşılığında 
İran’ın da güneyde Rusya’nın 
ithalatçılarına petrol sağlaması gibi 
takas anlaşmaları mümkün gözü-
küyor. İlişkilerdeki örtülü rekabet 
alanları ise İran’ın, Rusya’nın AB 
petrol piyasasındaki payını azalt-
ması, gelecekte İran gazının Çin 
için Rusya gazına alternatif teşkil 
etmesi ve İran’ın, Güney Kafkasya 
ve Güneybatı Türkistan’da Rus-
ya’nın rağmına nüfuz kazanma 
girişimleri olabilir.

Çin-İran ilişkileri de, benzer 
Batı karşıtı siyasi motivasyonlarla 
gelişme potansiyeli taşıyor. Petrolde 
İran, özellikle Çin’in stratejik petrol 
rezervini artırma politikasıyla tam 
uyumlu bir vizyona sahip. Gazda 
ise İran’ın hem LNG ihraç stra-
tejisi hem de Çin’in uzun vadede 
Türkmenistan ve Pakistan üzerin-
den İran gazını ithal etme politikası 
birbiriyle tam uyum içindedir.

Pakistan ve Hindistan’ın İran ile 
enerji ilişkilerinde, Pakistan’ın, İran 
gazını ithal etmek için inşa etmekte 
olduğu boru hattının bir önemi de 
bu boru hattının Çin için de bir 
ithalat rotası olmasıdır. Pakistan, 
uzun vadede, İran-Çin boru hattı 
için de bir transit ülke konumunda. 
Hindistan ise dünyadaki en büyük 
dördüncü enerji tüketicisi olduğu 
için İran gazına ihtiyaç duyuyor ve 
bunun, İran-Umman-Hindistan 
denizaltı boru hattıyla yapılması 
planlanıyor. Hindistan’ın İsrail ile 
olan yakın işbirliği ise ilişkileri 
bozabilecek bir parametredir.

VİZYON “Yaptırımlar Sonrası İran ve Bölgesel Enerji Jeopolitiği”

Mart 2016EnerjiPanorama 29



“Enerjinin Oscar’ları” olarak bi-
linen “ICCI 2015 Enerji Ödülleri”, 
22 Şubat’ta Ankara JW Marriott 
Otel’de yapılan törenle sahiplerinin 
oldu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen 
ICCI 2015 Enerji Ödülleri töre-
ni, Ak Parti Gümüşhane Milletve-
kili ve TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Cihan Pektaş, Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müs-
teşarı Fatih Dönmez ve enerji 
sektörünün önde gelen isimlerinin 
katılımlarıyla geçekleştirildi. 

Yenilenebilir enerji alanında 
yapılan yatırımları desteklemek 
amacıyla da ödüllerin verildiği 
törende, yenilenebilir enerji sant-
ralleri, termik enerji santralleri ve 
verimlilik kategorilerinde, iki jüri 
özel ödülüyle birlikte toplam 11 
ödül sahiplerini buldu.

Törende bir konuşma yapan 
Hannover Fairs Turkey A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Özer, bu 
yıl beşincisini düzenledikleri ICC 
Ödülleri törenine büyük önem 
verdiklerini belirterek, “Türkiye’de 
hidroenerjinin toplam elektrik 
enerjisi üretiminde önemli bir yeri 
var. Öte yandan Türkiye’de jeoter-
mal enerji kaynaklarının da büyük 
oranda artması öngörülüyor. Enerji 
ödüllerini beş yıldır yapıyoruz. 
Sektöre kurumsal nitelik kazandır-
dığını düşündüğümüz bu ödüller, 
‘Yenilenebilir Enerji Santralları’ ve 
‘Termik Enerji Santralları’ ola-
rak iki ana temada veriliyor” diye 
konuştu.

Bir diğer konuşmacı İTÜ Ener-
ji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. A. Beril Tuğrul da şunları 
söyledi:

“Başvuruda bulunan projeleri, 
dört ana kriter olarak enerji verim-
liliği ile çevre ve sürdürülebilirlik, 
sosyal sorumluluk, yatırımlarda 

yerli katkı, alanlarındaki puanlama 
sistemi ile değerlendirdik. 2015 
Yılı Enerji Ödülleri için yapı-
lan değerlendirmelerle belirtilen 
kategorilerde 9 enerji ödülü ile 
birlikte iki kategoride adayların 
yakın puana sahip olması üzerine 
iki jüri özel ödülü verilmesine karar 
verdik. Ayrıca toplumsal farkındalık 
vizyonu ile Enerji Aksiyon Planı 
Uygulaması’nda başarılı olan bir 
adaya mansiyon ödülü verilmesine 
karar verdik.”
11 ödül dağıtıldı 

Ödüller iki başlık altında veri-
liyor. Yenilenebilir enerji santralları 
kategorisinde; rüzgar, hidroelekt-
rik, jeotermal, biyokütle ve atık 
ile güneş, termik enerji santralları 
kategorisinde; doğal gaz ve atık ısı 
santralları ile verimlilik kategorisin-
de verimlilik projeleri yarıştı.

Törende rüzgar enerjisi ala-
nında yaptığı değerli çalışmalar 
nedeniyle Borusan EnBW Enerji 
Yatırımları ve Üretim A.Ş.’ye ait 
Balabanlı Rüzgar Enerji Sant-
ralı’na ödül verildi. Jüri Özel 
Ödülü ise Enerjisa Enerji Üretim 
A.Ş. Balıkesir Rüzgar Santralı’nın 
oldu. Hidroelektrik enerji dalın-
daki ödül Sanko Enerji Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Cevizlik Regülatörü 
ve HES Rize İyidere’ye gitti. Jeo-
termal enerji kategorisindeki ödülü 

ise GÜRMAT Elektrik Üretim 
A.Ş, (Efe 2 JES) Germencik-İncir-
liova ile aldı.

Biyokütle ve atık kategorisinde-
ki ödülün sahibi, Gönen Biyogaz 
ve Organik Gübre Entegre Tesisi 
ile Altaca Çevre Teknolojileri ve 
Enerji Üretim A.Ş. oldu. Jüri Özel 
Ödülü de Ortadoğu Enerji’ye Oda-
yeri Çöp Gazından Enerji Üretim 
Tesisi ile verildi. Güneş enerjisi 
alanındaki ödül, kampüse kurduğu 
santralla İnönü Üniversitesi Turgut 
Özal Tıp Merkezi’nin oldu.
verimlilik ödülü TÜPraş’ın oldu

Törende termik enerji santral-
ları dalında da ödüller sahiplerini 
buldu. Doğal gaz kategorisindeki 
ilk ödül, RWE & Turcas Güney 
Elektrik Üretim A.Ş.’nin Deniz-
li Doğal Gaz Kombine Çevrim 
Elektrik Santralı’na verildi. Atık ısı 
kategorisinde ise ödülü Bursa Çi-
mento Fabrikası A.Ş. aldı. Verim-
lilik kategorisinde ödülü TÜP-
RAŞ İzmit Rafinerisi alırken, bu 
kategorideki mansiyon ödülü Ga-
ziantep Büyükşehir Belediyesi’ne 
verildi.

ICCI 2016 -22. Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferan-
sı ise ICCI 2015 ödüllerini takiben 
27-28-29 Nisan 2016’da İstan-
bul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti-
rilecek.

‘Enerjinin Oscarları’ sahiplerini buldu
Bu yıl 5. düzenlenen ICCI 2015 Enerji Ödülleri, Ankara’da dağıtıldı. Yenilenebilir ve termik santrallar kategorisinde 
11 şirkete ödül verildi. Jürinin seçim yapmakta zorlandığı değerlendirmede iki şirket de özel ödüle layık görüldü...

ETKİnLİK & Z. Işık Adler 
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30 Kasım-11 Aralık 2015 
tarihleri arasında Paris’te 
gerçekleştirilen İklim 
Zirvesi’nde (COP21 Zir-

vesi) sera gazlarının kontrol altına 
alınması konusunda 195’ten fazla 
ülke için bir çerçeve plan belirlendi. 
Paris Anlaşması’nı uygulamak için 
yöntem arayışında olan politika 
yapıcılarını bekleyen en önemli 
zorluk ise sürecin gerektirdiği mali-
yet noktasında kilitleniyor.

Yatırımcıların ve çevrecilerin 
önderliğinde, Bloomberg New 
Energy Finance ve Boston merkezli 
sürdürülebilirlik kuruluşu Ceres 
tarafından yapılan çalışma, rüzgar 
parklarının, güneş enerjisi çiftlik-
lerinin ve fosil yakıtlara alternatif 
diğer tüm yenilenebilir kaynakların 
önümüzdeki 25 yıl içinde hüküme-
tin destek mekanizması ile birlikte 
yükselişe geçeceğini ortaya koyuyor. 
Özel yatırımların da aracılığıyla 
yenilenebilir enerji projelerinin 
değeri, 6.9 trilyon dolara ulaşacak.

Londra merkezli araştırma 
grubu Bloomberg New Energy 
Finance’in kurucusu Michael 
Liebreich, “Bunu başarabilmek için 

yatırım hacminin iki katından daha 
yüksek seviyelere çıkması gerekli. 
Önümüzdeki üç beş yıl içinde bu 
seviyelere ulaşılması iş dünyasının 
başrolde olması ile mümkün. Ara-
daki farkın kapatılması yatırımcılar 
için hem bir zorluk hem de bir 
fırsat olarak görülebilir” diyor.

Bloomberg’in hesaplamalarına 
göre, bu süre içerisinde gerekli olan 
yıllık harcama miktarı, ortalama 
484 milyar dolar. 2015 yılında 
329 milyar dolarlık rekor seviyede 
yenilenebilir yatırımı gerçekleşse 
de bu miktar Paris Anlaşması’nda 
taahhüt edilenleri yerine getirmek 
için yeterli görünmüyor.
Iea 13.5 trilyon dolar hesapladı

Uluslararası Enerji Ajansı 
ise bu taahhütlerin 2030 yılına 
kadar 13.5 trilyon dolarlık maliyet 
gerektirdiğini hesaplarken hedef-
lenen sıcaklığın (Küresel ortalama 

sıcaklık artış limitinin 1,5 ila 2 
derece arasında sınırlandırılması) 
korunmasına yardımcı olmak için 
ise 3 milyar dolarlık ek maliyet 
öngörüyor. Bu hesaplar sadece ye-
nilenebilir enerjiye ilişkin rakamlar 
değil; enerji verimliliği önlemleri de 
bu kapsamda sayılıyor.

Çalışmaların ortak sonucu; 
politika yapıcıların, çok daha büyük 
boyutlarda sermaye akışını sağlaya-
cak istikrarlı ve uzun vadeli politi-
kaları hayata geçirmesi gerektiğini 
gösteriyor. Paris Anlaşması bu 
açıdan belirli bir ivme sağlamış olsa 
da hem kamu hem de özel sektör 
tarafına düşen pek çok sorumluluk 
var. Tüm bunların başında yenile-
nebilir yatırımlarında istikrar sağla-
mak geliyor. Dileriz aralık ayından 
bu yana gelen ivme, tüm dünyada 
önemsenen kalıcı bir mesaj olur.

Kaynak: 2016 Bloomberg News

Paris İklim Anlaşması’nın 25 
yıllık değeri 12.1 trilyon dolar

Küresel ısınmanın dünya üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek 
için yenilenebilir enerji endüstrisine önümüzdeki çeyrek yüzyıl içinde 
12.1 trilyon dolarlık harcama yapılması gerekiyor. Tahminlerin yüzde 75’i 
yenilenebilir enerji sektörünün çok daha hızlı büyüyeceğine işaret ediyor

Esen Erkan & DünYA GünDEMİ
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Elektrik üretim santrallarını 
iletim tarifesi çarptı
Tarife revize 
edilmezse  
şalTer iner!

Elektrik santralları için 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere iletim sistem 
kullanım tarifesi yüzde 140’a varan oranda arttı. Sistem işletim bedeli 
de 18 kat artınca üreticiler, “Bu artışlar, halihazırda zor şartlar altında 
ayakta kalmaya çalışan santralların hayatiyetini tehdit ediyor” diyerek 
EPDK’ya yazılı başvuru yaptı. Tarife artışlarının hem üretici hem de 
tüketici nezdinde yaratacağı sorunlara dikkat çeken özel sektör, “Tarife 
revize edilmezse şalterler inebilir” uyarısında bulundu
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK), 2016 
yılında santralların Türkiye 
Elektrik İletim AŞ’ye (TE-

İAŞ) ödeyecekleri, megavat başına 
iletim sistemi kullanım tarifesini bir 
önceki yıla göre yüzde 140’a varan 
oranlarda, sistem işletim bedelini de 
18 kat artırdı. Bu şok artışlar, elekt-
rik üretim santrallarını harekete 
geçirdi. Üretim şirketleri, EPDK’ya 
yazılı başvuruda bulunarak tarife-
lerin yeniden gözden geçirilmesini 
istedi. Üreticilerin mesajı oldukça 
net: “Şalter indiririz!” 

Enerji sektöründe tüketici 
fiyatlarına yapılan zammın ardın-
dan iletim tarifelerinde değişik-
lik yapıldı ancak bu  
 değişiklik oldukça yüksek oranlar-
da oldu. EPDK, TEİAŞ’ın baş-
vurusu üzerine 1 Ocak’tan geçerli 
olmak üzere yeni tarifeleri belirledi. 

Ancak tarifelerde yapılan fahiş ar-
tış, üreticilerin tepkisiyle karşılaştı. 
Elektrik üreticileri, yaşanacak sıkın-
tıları EPDK’ya yazılı olarak iletti. 
Yazılı başvuruda, EPDK’nın 5991 
sayılı kararıyla yürürlüğe giren yeni 
iletim sistemi sistem kullanım ve 
sistem işletim tarifelerinin, üretim 
santralları açısından son derece 
kaygı verici bir duruma yol açtı-
ğı belirtilerek, “Sistem kullanım 
tarifesinde yüzde 140’lara varan 
oranlarda, sistem işletim tarifesinde 
ise 18 katına çıkan artışlar, hâliha-
zırda zor şartlarda faaliyetini devam 
ettirmeye çalışan birçok üretim 
santralının ayakta kalmalarını daha 
da güçleştirecektir” denildi.

şeffaf bir çalışma yapılmadı kuşkusu var 
Üreticilerin yazılı başvurusunda 

tarifelerde yapılan yüksek oranlı 
artışın nedenine ilişkin şu değer-

“üRETSEn DE 
üRETMESEn 

DE öDEnİYOR”
Özel sektör yetkilileri, iletimde bağ-
lantı bedellerinin 14 bölgeye göre 
değiştiğini belirterek, “İstanbul’un 
içinde yer aldığı birinci bölgede 100 
megavat bir santral, yıllık iletim be-
deli olarak TEİAŞ’a megavat başına 
23 bin 887 TL ödeyecek. Geçen yıl bu 
rakam, 9 bin 900 TL dolayında bulu-
nuyordu. Sistem işletim bedeli olarak 
da her megavat başına 10 bin 813 TL 
ödeyecek. Geçen yıl bu rakam, 599 TL 
düzeyindeydi. Üstelik, santrallar üre-
tim yapsa da yapmasa da bu parayı 
ödeyecek” diye konuştu.

Elektrik üretim santrallarını iletim tarifesi çarptı
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lendirmeler göze çarpıyor:
“Artışların nedeni, sıfır bakiye 

düzeltme tutarının sistem işletim 
tarifesine ve iletim sistemi kayıp-
larının sistem kullanım tarifesine 
yansıtılması olarak açıklansa da söz 
konusu bedellerin nasıl hesaplandı-
ğına ve makul oranlarda yansıtılıp 
yansıtılmadığına dair şeffaf bir 
çalışmanın sektörümüzle payla-
şılmamış olması soru işaretleri 
doğurmaktadır.”

Tüketiciye yansıyacak uyarısı yapıldı 
Tarifelerde yapılan artışların 

yanı sıra söz konusu bedellerin 
enerji bazlı (kWh) değil kapasite 
bazlı (MW) olarak yansıtılmasının 
başka bir soruna yol açtığı belirtildi. 
Üreticiler, bu sorunu şöyle izah etti:

“Bu durum, kapasite faktörü 
değişkenlik gösteren santrallar 
arasında adil rekabeti bozan bir etki 
yaratmaktadır. Bir başka deyişle, 

yılda 2 bin saat çalışan bir santralla 
yılda 5 bin saat çalışan bir santralın 
ödedikleri birim bedel arasında 
5’e 2 oranında bir adaletsizlik söz 
konusu olmaktadır ki, bu da adil 
rekabete tamamen aykırı bir durum 
teşkil etmektedir. Diğer taraftan, sı-
fır bakiye düzeltme tutarı ve iletim 
sistem kayıplarının oluşturduğu 
maliyetler de diğer tüm maliyet 
unsurları gibi, dolaylı yollardan da 
olsa son kertede tüketiciye yansı-
yacaktır. Neticede, sistemdeki tüm 
maliyetler tüketiciye daha kaliteli 
ve kesintisiz elektrik arz edebilmek 
için oluşmaktadır. Bu maliyetlerin 
belli bir oranda üretim santrallarına 
yüklenmesi, santralların faaliyet-
lerini daha da zorlaştırmaktan ve 
piyasa fiyatının sağlıklı bir şekilde 
oluşumunu bozmaktan başka bir 
sonuç doğurmamaktadır. Aksine, 
söz konusu maliyetlerin tümüyle 
tüketim tarafına aktarılması, üretim 
tarafını rahatlatmakla birlikte, tü-
ketim tarafı açısından son kertede 
bir fark yaratmayacaktır.”

santrallar şalter indirir

EÜAŞ
EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIK
İŞLETME HAKKI DEVİR
OTOPRODÜKRÖR SANTR.
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ
YAP İŞLET SANTRALLARI
YAP İŞLET DEVRET SANTR.

Tablo 2

EÜAŞ EÜAŞ BAĞLI 
ORTAKLIK

İŞLETME HAKKI 
DEVİR

OTOPRODÜKRÖR 
SANTR.

SERBEST ÜRETİM 
ŞİRKETLERİ

YAP İŞLET 
SANTRALLARI

YAP İŞLET 
DEVRET SANTR.

4549779,44 0 387098,57 7202,66 13450488,899 3659883 1159325,06166667

KURULUŞLARA GÖRE ÜRETİM DEĞERLERİ

1

BİRİM:MWh
2016 OCAK KATKI %

EÜAŞ 4,549,779 19.6
EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIK 0 0.0
İŞLETME HAKKI DEVİR 387,099 1.7
OTOPRODÜKRÖR SANTR. 7,203 0.0
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ 13,450,489 57.9
YAP İŞLET SANTRALLARI 3,659,883 15.8
YAP İŞLET DEVRET SANTR. 1,159,325 5.0
TOPLAM 23,213,778 100.0

Elektrik üretim santrallarını iletim tarifesi çarptı
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Bu tarife yapısının, üretim 
sektörünün (santralların) altından 
kalkamayacağı bir durum yarattığı 
savunularak, “Bu tarife yapısı, acilen 
revize edilmediği takdirde birçok 

santralın bu yıl içinde faaliyetini 
sonlandırma yoluna gideceği görül-
mektedir. Diğer taraftan, firmalar 
için bu şartlarda yeni yatırım kararı 
almanın da imkânı kalmamıştır. Bu 
durum ileriki yıllarda arz güven-
liğimiz açısından ciddi bir tehdit 
oluşturmaktadır” uyarısı yapıldı. 

Üreticiler, sorunun aşılması için 
şunları önerdi:
1. Sıfır bakiye düzeltme tutarının 

yanı sıra iletim sistemi kayıp-
ları da sistem işletim tarifesi 
kapsamına alınsın, sistem işletim 
tarifesi yüzde 100 oranında 
tüketim tarafına yansıtılsın,

2. Söz konusu bedeller kapasite 
bazlı (MW) değil enerji bazlı 
(kWh) hesaplanmalı ve yansı-
tılmalı,

3. İletim kayıplarının karşılığındaki 
enerji, TEİAŞ tarafından direkt 
TETAŞ’tan değil, gün öncesi pi-
yasasından veya tüm üreticilerin 
katılımına açık ihaleyle alınsın,

4. İletim sisteminde 14 farklı böl-
geye ayrılmış olan yapılanmanın 
yatırım sinyali verme özelliğini 
koruması açısından, bir bölgede 
yatırım yapan santrala uzun dö-
nemli olarak aynı bölgede kala-
cağı veya aynı tarifeye (enflasyon 
oranındaki artışlar hariç) maruz 
kalacağı garanti edilsin.

nEDEn 
FIRLADI?

Enerji sektörü uzmanları, bu iki ka-
lemde yaşanan yüksek oranlı artışın 
gerekçesine ilişkin olarak şunları söy-
ledi:
“Daha önce santrallardan ürettiği 
elektriğin yüzde 3 seviyesinde iletim 
sistem kaybı için kesinti yapılıyordu. 
Bu kesinti kaldırıldı ve iletim tarife-
sine giydirildi. Fiyatın bu düzeyde 
artmasında geriye dönük düzeltme 
kalemi ile sıfır bakiye de etkili oldu” 
değerlendirmesini yaptı. 
EPDK kaynakları, tarifelerde bir miktar 
indirim yapılabileceği sinyalini verdi. 
Kaynaklar, “Bu konuda bir süre içinde 
yeni bir karar alınacak. Üreticiler rahat-
latılacak” dedi.

KAMU
ÖZEL

Tablo 2

KAMU ÖZEL

4549779,44 18663998,1906667

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PAYLARI

1

2016 OCAK KATKI %
KAMU 4,549,779 19.6
ÖZEL 18,663,998 80.4
TOPLAM 23,213,778 100.0
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Yeni hükümetin yerli enerji 
kaynaklarına özellikle 
de yerli kömüre destek 
verme politikası şekillen-

meye başladı. Enerji Bakanı Berat 
Albayrak, daha önce kömür ile ilgili 
yatırımları inceleyen ve yatırımcı-
larla bir araya gelerek sorunlarını 
dinlemiş ve yatırımları hızlandırma 
kararı almıştı. Bu toplantı ve çalış-
maların sonunda adımlar atılmaya 
başlandı ve Başbakanlık genelgesi 
ile “Enerji Yatırımları Takip ve 
Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu. 
Kurul, özel sektöre açılacak linyit 
sahaları ile rödovans usulüyle yeni 
ihale edilecek sahalara yapılacak 
elektrik santrallarına ilişkin süreçle-
ri hızlandırmakla görevli olacak. 

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı 
genelgede, 10. Kalkınma Planı 
Öncelikli Dönüşüm Programları 
arasında yer alan “Yerli Kaynaklara 

Yerli kömürü desteklemek üzere hareket geçen hükümet “Enerji Yatırımları 
Takip ve Koordinasyon Kurulu” oluşturdu. Kurul, enerji özellikle de termik 
yatırımların hızlandırılmasında aktif görev üstlenecek. Sektörün bir diğer 
beklentisi olan teşviklerin de bir süre sonra uygulama geçmesi bekleniyor

Hükümet, linyit için özel 
kurul kuruyor

HABER & Deniz Suphi 
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Dayalı Enerji Üretimi Programı”-
nın eylem planında, yenilenebilir ve 
yerli kömür gibi tüm yerli kaynak-
ların ekonomiye kazandırılması için 
atılması gereken adımlar belirlendi. 
Genelgeyle, “Enerji Yatırımları Ta-
kip ve Koordinasyon Kurulu” oluş-
turuldu. Kurul, kamu ve özel sektör 
tarafından yapılan ya da yapılacak 
yatırımların izin süreçlerinin takibi-
ni, denetimini ve koordinasyonunu 
sağlayacak. Özel sektöre açılacak 
linyit sahaları ile rödovans usulüyle 
yeni ihale edilecek sahalara yapı-
lacak üretim tesisleri dahil bütün 
elektrik üretim ve iletim tesislerinin 
yatırım süreci hızlandırılacak.

Kurulda kimler yer alacak?
Kurul tarafından ihtiyaç duyul-

ması halinde alt komite, danışma 
veya çalışma grupları oluşturulacak. 
Kurul, toplantılarına konuyla ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler ve özel 
sektör temsilcilerini davet edebi-
lecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlı-
ğında oluşturulan kurulda, Çevre 
ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, 
Kültür ve Turizm, Maliye, Orman 
ve Su İşleri, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme bakanlıklarının da 
temsilcileri olacak. Kurulda, Hazine 

Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro, 
Devlet Su İşleri, Orman, Kara-
yolları, Türkiye Kömür İşletme-
leri, Elektrik Üretim AŞ, Türkiye 
Elektrik İletim AŞ genel müdür-
lükleri ile Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu›ndan (EPDK) 
genel müdür veya başkan yardımcı-
sı seviyesinde temsilciler bulunacak.

Hedef 57 milyar KwH
Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji 

Üretim Programı’na göre, yerli 
kömür kaynaklı elektrik enerjisi 
üretiminin 2018 yılında 57 milyar 
kilovatsaate çıkarılması hedefleni-
yor. Bu amaçla, kamu-özel sektör 
ortaklığına dayalı bir finansman 
modeliyle linyit sahalarında termik 
santralların kurulmasına yönelik 
çalışmalar yapılacak. Afşin Elbis-
tan, Konya Karapınar ve Trakya 
Ergene gibi büyük linyit havzaları 
termik santral kurulmak üzere talep 
garantisi-hasılat paylaşımı şeklinde 
veya belirli bir süre alım garanti-
sinin sağlandığı Yap-İşlet-Devret 
(YİD) modeliyle ihaleye çıkarıla-
cak. Daha düşük kapasiteli linyit 
havzalarının, rödovans bedeli talep 
edilmeksizin ihtiyaçları olan elekt-
riği üretmek üzere Organize Sanayi 
Bölgeleri’ne (OSB) devredilmesi 
modeli araştırılacak.

Yatırım için yeni adımlar
İhalelere söz konusu yatırımları 

yapabilecek yatırımcıların katılma-
sını sağlamak üzere teminat mik-
tarlarının artırılması ve sürelerin 
düzenlenmesi sağlanacak. MTA’nın 
tüm kömür havzalarında jeofizik, 
jeomekanik ve hidrojeolojik etütlere 
ilişkin çalışmalara da katılması 
sağlanacak. Yurt dışında da kömür 
ruhsatı alma, arama ve ithalatı gibi 
faaliyetleri organize edecek bir şir-
ket kurulacak. Yerli kömür teşvikle-
ri izlenerek, birer yıllık dönemlerle 
güncellenecek. 
Kömürden gaz, petrol ve hidrojen 
üretiminin sağlanmasına yönelik 
yerli teknolojiler desteklenecek. 
Kömür gazlaştırma teknolojilerinin 
uygulanabilirliği araştırılacak. Te-
miz kömür teknolojileriyle yakma 
teknolojileri geliştirilecek. Üretilen 
yüksek kükürt içerikli kömürlerin 
sanayi sektörlerinde kullanılabil-
meleri amacıyla yakma teknolojileri 
bulunacak.

nASIL 
uYGuLAnACAK?

Enerji Bakanlığı, yerli kömürü destek-
lemek üzere çalışmalarını yürütüyor. 
Bakan Berat Albayrak, kısa süre önce 
kömür sektörünün önde gelen yatı-
rımcılarının patronlarını ve üst düzey 
yöneticilerini dinlemişti. Enerji Pano-
rama’nın ulaştığı kaynaklar, destek ya 
da teşvikle ilgili çalışmaların devam 
ettiğini belirtti. Linyitte hem yeni 
santral yatırımlarının hem de mevcut 
yatırımların desteklenebileceği mesa-
jını verdi.
Kaynaklar, mevcut santrallara yönelik 
olası teşvike ilişkin bir soru üzerine, 
“Elektrik fiyatları son derece düşük. 
Bu santrallar üretim yapamaz duruma 
geldi. Bu nedenle destekten yararlan-
maları gündeme gelebilir” dedi.

HABER Hükümet, linyit için özel kurul kuruyor
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Enerji Panorama’nın şubat 
ayı sayısında Paris’te yapı-
lan iklim zirvesinin elektrik 
piyasasına olan etkilerini 

irdelemeye başlamıştık. Bu sayıda 
konuyu biraz daha ayrıntılandırıp 
özellikle termik santrallarda hangi 
arazi türünün hangi teknolojiye 
tahsis edilmesi gerektiğini tartışa-
cağız. 

Hepimiz enerji, konut, köprü 
ve benzeri ihtiyaçlarımızı giderecek 
olan yapıların tesis edilmesi için 
kullanılacak arazilerin tahsisinde 
duyarlı olan yurttaşlarız. Hesap ve 
karşılaştırma kolaylığı sağlaması 
bakımından yılda 8 milyar kWh 
elektrik üretebilen santral türleri 
ve gerekli kurulu güçleri irdeledi-
ğimizde, en düşük arazi gereksi-

nimi 100 bin metre kareyle 1000 
MW’lık doğal gaz kombine çevrim 
santralı ve 750 bin metrekareyle 
ile 1000 MW’lık ultra süper kritik 
termik santrallarda olduğunu gö-
rüyoruz. En fazla arazi gereksinimi 
ise 35,7 milyon metrekareyle 5 bin 
330 MW güneş enerjisi, 26 milyon 
metrekareyle 1120 MW’lık linyitli 
termik ve 14,1 milyon metrekareyle 
2537 MW’lık rüzgar enerji sant-

rallarında ortaya çıkıyor. Bu suretle 
arazi kıymetliyse (orman veya tarım 
vb.) öncelikle doğal gaz kombine 
çevrim santrallarına veya ultra 
süper kritik temiz kömür santralla-
rına tahsis edilmesi doğru olacaktır. 
Orman ve tarım arazilerinin tahsis 
edilmemesi gereken teknolojiler ise 
güneş enerjisi ve linyit termikler 
olduğu biliniyor. Rüzgar santralla-
rının tarım arazilerine kurulması 

BM 2015 Paris İklim Zirvesi’nin 
elektrik piyasasına etkisi-2

Paris İklim Zirvesi’nin ardından yeni nesil ultra süper kritik santralların 
önem kazanacağı görüldü. Türkiye de hem daha çevreci hem daha 
ucuz enerji üretmek için bu santrallara yönelmeli. Kaynak ise kamu ve 
özel sektör yurtdışındaki verimli kömür alanlarını alıp ‘millileştirme”  
yöntemi olmalı...

KOnuK YAZAR & Dr. Tamer Turna  
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uygun olmakla birlikte, bunların 
orman arazilerine kurulması (RES 
kuleleri arasındaki bağlantı kablo-
larından kaynaklanan yol ve buna 
bağlı orman arazi kaybı nedeniyle) 
uygun değil. 

neden deniz kıyıları tercih 
edilmelidir?

Yine yanlış bilinen (veya birileri 
tarafından bilerek manipüle edilen) 
konulardan biri, deniz suyu soğut-
ma sistemi konusudur. Gelişmiş 
bütün toplumlar (denize erişimleri 
olması halinde) deniz suyu soğut-
ma sistemini tercih ediyor. Çünkü 
deniz sonsuz bir soğutma kaynağı 
ve deniz yaşamını tehdit edecek 
ölçüde ısınma olasılığı yok. İki tip 
deniz suyu soğutma sistemi vardır. 
Birincisi, deniz suyunu bir ısı 
değiştirgeci (yoğuşturucu) sistemle 
doğrudan kullanan (once through 
cooling), ikincisi ise deniz suyunu 
soğutma kulesinde kullanan (sea 
water cooling tower) sistemleridir. 
Birincisi, deniz suyunda (Marma-
ra Denizi örneğini alırsak) lokal 
olarak sadece on binde iki derece 
santigrat (°C) mertebesinde sıcaklık 
artışına neden oluyor. İkincisi ise 
deniz suyundan çekilen su sıcak-
lığını 0.5°C soğutarak geri veren 
buharlaştırmalı (evaporatif ) soğut-
ma teknolojisi. Dolayısıyla deniz 
suyunun canlılara zarar verecek 
şekilde ısıtılması iddiası her anlam-
da tamamen mesnetsizdir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, endüstriyel 
tesislerden bırakılacak soğutma 

suyu deşarjlarının sıcaklık kriter-
lerini (AB normları kapsamında), 
net bir şekilde belirlemiştir. Buna 
uymayan teknolojilere ÇED oluru 
verilemez zaten. Deniz canlılarının 
yaşam alanlarına doğru tasarlanıp 
işletilen soğutma sistemlerinin 
hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Nokta! 

Bu hususta önemli diğer bir 
mesele tarımsal faaliyetlerin korun-
ması adına yer altı sularının koruma 
altına alınmasıdır. Net bir şekilde 
ifade etmek isterim ki, termik sant-
ralların (ister nükleer termik, ister 
linyit termik) deniz kıyısından uzak 
yerlere kurulması halinde soğutma 
suyu yer altı su kaynaklarından 
karşılandığı için tarım için son 
derece önemli olan dinamik su se-
viyesi (su kaybı nedeniyle) giderek 
düşüyor. Yaşayanlar bilir; 1970’le-
rin Bursa Ovası’nda dokuz metre 
toprak derinliğinden su çıkardı. 
Hesapsız sanayileşme ve kentleşme 
nedeniyle artık 250 metre derinlik-
lerden dalgıç pompalarıyla ancak 
su çıkarılabiliyor. Bu olay, yağmur 
ve kar yağışı sayesinde yer altına 
süzülen ve kaynakları dolduran su-
yun az, tüketimin ise çok olduğunu 
gösteriyor. Oysa, Bursa sanayisi 
deniz kıyısına kurulmuş olsaydı, 
deniz suyunun tüm nimetlerinden 
yararlanılabilecekti. 

Karabiga bölgesinin kıyıları-
na tesis edilecek olan ultra süper 
kritik teknolojiye dayanan termik 
santrallar dolaylı olarak Türk tarım 
ve sanayinin yer altı suyunu heba 
edilmesini engelleyecek. Yukarıdaki 

örnekten hareketle yine yılda 8 mil-
yar kWh elektrik üreten teknoloji-
leri ve bağlı kapasiteleri yeraltı suyu 
tüketimi bağlamında kıyasladığı-
mızda; yeraltı suyunu hiç tüketme-
yen teknolojilerin 1000 MW ultra 
süper kritik termik santral, 5 bin 
330 MW güneş enerjisi santralı ve 
2 bin 537 MW rüzgar enerji sant-
ralı olduğu görülüyor. Buna karşılık 
1120 MW linyitli termik santral, 
yılda 22,4 milyon ton ve 1000 MW 
nükleer santral 24,8 milyon ton yer 
altı suyu tüketir. Son ikisinin, ye-
tersiz yağış olması halinde, yer altı 
suyu seviyesinin düşmesine neden 
olacağı açık.

Trafiğin yarattığı emisyon daha fazla
En çevreci elektrik ve en çevreci 

ısıtma; ultra süper kritik termik 
santrallerle mümkün. Konu ucuz 
elektrik, ucuz ısınma ve düşük 
çevresel etki yani düşük emisyon 
olunca halkımızın maalesef pek az 
bildiği, yetkililerin tartışmaktan 
kaçındığı, ajitatörlerin ise işlerine 
gelmediği için es geçtiği bir ko-
nuya değinmemek olmaz. OECD 
ülkelerinin banka normlarına 
uygun kurulan termik santrallar, 
öyle zannedildiği ölçüde çevre 
kirliliği oluşturmaz. Tam tersine 
termik santrallar (çevre mevzuatına 
uyumlu kurulmak ve çalıştırılmak 
şartıyla) tek merkezden tüm emis-
yonların sınırlar dahilinde tutuldu-
ğu, kontrollü salınım merkezleridir. 
Buna karşın ne yazık ki konutlar, 
otomobiller, kamyonlar, otobüsler; 

KONUK YAZAR BM 2015 Paris İklim Zirvesi’nin elektrik piyasasına etkisi-2

Mart 2016EnerjiPanorama 39



termik santralların çok üzerinde 
kümülatif emisyon oluşturur. Kış 
aylarında şehirlerimizdeki sülfür 
ve is kokusunun kaynağı, termik 
santrallar değil, kirletici ısıtma 
sistemleri ve sobalardır. Bu nedenle, 
çevreye duyarlı bir yurttaş olarak 
bir önerim var. Evlerin linyit ve 
odun yakmalı sobalarını, binaların 
merkezi kazan dairelerini kapatalım 
ve yerine ultra süper kritik termik 
santrallarda üretilecek elektrik 
enerjisini kullanan ısı pompaları 
ile ısıtma ihtiyacımızı giderelim. 
Bu sayede hava kirliliğini hem yok 
edelim hem de çok önemli mik-
tarda ısınma maliyetinden tasarruf 
sağlayalım. Elektriğin ucuz olduğu 
ülkeler, başta ABD olmak üzere, bu 
şekilde ısındığından oradaki kentle-
rin havası çok daha temiz.

Beş aylık ısıtma sezonunda 8,4 
ton linyit yakılarak ısıtılan müstakil 
bir evden 0,215 ton toz ve 1,01 ton 
karbondioksit salınımı gerçekle-
şirken, aynı sezonda merkezi bir 
kazan dairesi üzerinden sağlanan 
eşit miktardaki ısı için 7,3 ton linyit 
yakıldığında emisyonlar, 0,286 ton 
toz ve 0,88 ton karbondioksit salı-
nımı ortaya çıkıyor. Buna karşılık 
ultra süper kritik termik santraldan 
temin edilecek elektrik enerjisiyle 
ısı pompası vasıtasıyla ısıtılan bir ev 
veya dairede sadece 0,0003 ton toz 
ve 0,002 ton karbondioksit salınımı 
gerçekleşir. Isınma maliyetlerine 
baktığımızda bir kış sezonu için 
linyit yakmalı soba da 1257 dolar, 
linyit yakmalı kazanda beher daire 
için 1021 dolar ve elektrikle çalışan 
ısı pompalı sistemde sadece 681 
dolarla ısınmak mümkün. Isı 
pompasının yatırım maliyeti farkı 
ise tıpkı bankaların verdiği verim-
lilik kredileri misali uzun vadeli 
kredilerle çözümlenebilir. Rakamlar 
çok açık; ultra süper kritik termik 
santral teknolojisi hem doğru-
dan elektrik, hem de ısı pompası 
üzerinden ısıtma için ‘temiz hava 
solumak adına’ tercih edilmesi ge-
reken bir teknoloji olarak ön plana 
çıkıyor. 

Türkiye, 5 tane organize elektrik 
üretim bölgesi kurmalı 

Yurdumuzun nüfus artış hızı, 
endüstriyel ve sosyal gelişim ve 
dolayısıyla ekonomik büyüme ve 
de bunlara bağlı elektrik talep artışı 
dikkate alındığında; Türkiye’nin 
gelecek 30-50 yıllık dönemine 
ait elektrik üretimi alt yapısını 
planlamak adına mutlaka beş 
adet ‘Organize Elektrik Üretimi 
Bölgesine’ (OEÜB) gereksinim var. 
Birincil enerji (yakıt) temininde 
kaynak çeşitliliğinin önemi (Rusya 
kaynaklı doğal gazın temini fiyatı 
ve riski özelinde) daha da iyi an-
laşıldığı bu günlerde, temiz kömür 
maden sahalarının dünyanın dört 
bir yanında var olması ve bunlara 
olan lojistik ve erişimin Türk şir-
ketleri için kolay ve ucuz maliyetli 
olması nedenleriyle (I) ultra süper 
kritik temiz kömür santrallarını ve 
(II) LNG/CNG/NG doğal gaz 
yakmalı santrallarını bünyesinde 
barındıran OEÜB’lerin kurulması 
halinde hem çok daha ucuz elektrik 
enerjisi üretilebilecek, hem de RES 
ve GES’lerin süreksiz üretim tipini 
düzeltecek kombine doğal gaz çev-
rim santrallarıyla birlikte en çevreci 
elektrik üretim altyapısı OEÜB’ler 
sayesinde tesis edilmiş olacaktır. 

Benim önerim Karabiga Böl-
gesi, Çandarlı, Filyos, İgne Ada, 
Dörtyol bölgelerinde her biri 10–15 
bin MW kapasiteli ve beheri 20–30 
kilometrekare ölçekli arazilerin 

OEÜB’ler şeklinde ilan edilmesi... 
Bu sayede bir yandan elektrik üre-
timi tesisleri bir bölgede toplanmak 
suretiyle, teknik ve mali açıdan op-
timizasyon sağlanacak, emisyonlar 
tek noktan kontrol altına alınabile-
cek ve kapasite sınırlaması sayesin-
de halkımız bölgenin istismar ve 
talan edilmesi endişesine çözüm ve 
sulh getirecektir.

ithal kömür, yabancı kaynağa 
bağımlılık oluşturmaz

Kimi iyi niyetli yurtseverlerin 
zaman zaman ön plana çıkardığı 
“ithal kömür, bizler için yeni bir 
yabancı kaynağa bağımlılık oluştu-
rur” yönündeki söylemleri evham-
dan öte bir değer teşkil etmiyor. 
Derinliği olmadan, sadece ‘yerli 
ve yabancı’ kıyas ve korumacı fikir 
düzlemine dayanan bu eleştiri, çoğu 
zaman bu anlayıştan sebeplenen 
çıkar çevrelerince de sömürülüyor. 
Oysa küreselleşmenin getirdiği 
girişimcilik olanakları kapsamın-
da Türk şirketlerinin  2–15 bin 
km mesafelerdeki temiz kömür 
madenlerini satın alması, işletmesi 
ve bu kaliteli yakıtları büyük tonajlı 
gemilerle çok makul maliyetlerle 
yurdumuza getirmesi mümkün. 

Nitekim Yıldırım Grubu’nun, 
Kolombiya’daki YCCX adlı kö-
mür madeni yatırımı, bu şekilde 
tasarlandı. Bu madendeki kömü-
rün kalorifik değerinin yüksek 
olması, kükürt oranının çok çok 
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düşük olması, ağır metallerin sıfır, 
radyoaktivitenin de sıfır olması ül-
kemiz için büyük bir şans ve başarı 
hikayesi. Şirketin gelirlerinin bir 
Türk holding şirketinde (Yıldırım 
Holding A.Ş.’de) toplanacak olması 
ithal kömürü ‘dış kaynaklı bizim 
kömür’ yapıyor. Konuya biraz daha 
ayrıntılı bakarsak; taş kömürü, 
dünyanın farklı kıtalarında yer alan, 
tedarikçi ülke sayısı bakımından 
çeşitlilik ve yoğun bir rekabet orta-
mı sunabilen bir yakıt. Kolombiya, 
Güney Afrika, Avustralya, Mo-
zambik, Ukrayna, Brezilya, Rusya, 
kaynak ülkelerden bazılarıdır. 
Geçmiş dönemlerde yoğun miktar-
da taş kömürü tüketen Batılı ülke 
ekonomilerinin taşıyabildiği (yani 
zenginlikleri sayesinde sübvanse 
edebildikleri) azami miktarda yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına (rüzgar 
ve güneşe) yönelmesinin ardından 
düşen kömür talebi nedeniyle, taş 
kömürü fiyatları 120 - 80 dolar/
ton seviyelerinden 75-55 dolar/
ton seviyelerine indi. Hali hazırda 
Türkiye’nin taş kömürü ithalatı yıl-
da 32 milyon metrik ton (yaklaşık 
23 milyar m3 doğal gaz eşdeğeri) 
mertebesinde oldu, bunun yüzde 
50’si elektrik üretiminde, kalanı ise 
sanayide tüketiliyor.

Küresel enerji üretimi eğilimleri 
birincil enerji kaynakları yönünden 
incelendiğinde; gerek ekonomik 
gerek kaynak çeşitliliği gerekse çev-
resel etkinin sınırlı ve sürdürülebilir 
olmasından dolayı, taş kömürünün 
orta vadede (30-40 yıl) mükemmel 

bir geçiş yakıtı olacağı görülü-
yor. Bu nedenle Türk madencilik 
şirketleriyle birlikte kamu şirket-
lerinin “Kamu-Özel Sektör Ortak 
Girişim” modeliyle dünyanın farklı 
noktalarında taş kömürü sahalarına 
yatırım yapmalarının stratejik öne-
me sahip olduğunu düşünüyorum. 
Yakıtın kaliteli olması sayesinde 
yüzde 43 ve üzerinde net elektrik 
üretim verimine sahip ultra süper 
kritik termik santrallar kurulabi-
liyor ve elektrik üretimi maliyeti 
içindeki birim yakıt maliyeti 2,1 
Cent/kWh mertebesinde oluyor. 
[Taş kömürünün CIF maliyeti 63 
dolar/ton alındı.] Buna karşılık 
mevcut doğal gaz fiyatı olan (250 
dolar /kSm3) üzerinden yapılan 
hesapla ve de yüzde 60 net verimli 
son teknoloji doğal gaz kombine 
çevrim santralında dahi elektrik 
üretimindeki birim yakıt mali-
yeti ancak 4,3 Cent/kWh ancak 
olabiliyor. 

Yılda 3.7 milyar dolar tasarruf
Ülkemizin hali hazırdaki 54,2 

milyar m3’lük doğal gaz ithalat 
maliyetinin yaklaşık 13,55 milyar 
dolar olduğu, bunun içinden elekt-
rik üretimine giden payın yüzde 50 
(6,78 milyar dolar) olduğu dikkate 
alınırsa; doğal gaza dayalı elekt-
rik üretiminin (yılda 143 milyar 
kWh’nin) ithal taş kömürüyle 
gerçekleştirilmesi halinde yakıt 
maliyeti, 3 milyar dolara gerileye-
cek ve bu sayede ülke ekonomimiz 
her yıl 3,78 milyar dolar tasarruf 

edebilecek. Türkiye’deki mevcut 
doğal gaz kombine çevrim santral 
filosunun ekonomik ömrünü ta-
mamlamış olması, ultra süper kritik 
parametrelerine göre tasarlanmış ve 
de temiz kömürü yakıtıyla çalışan 
yeni yatırımlara yönelmek için 
uygun zemin oluşturuyor. Ülke-
mizin cari açığını düşürmeye katkı 
sağlayacak olan düşük elektrik fiyatı 
sayesinde sanayi ürünlerinin girdi 
maliyetleri üzerinden ekonomimize 
levye etkisi yapıp ihracat sayesinde 
ilaveten cari açığın düşürülmesine 
katkı sağlayacak olan, Çanakkale’ye 
kurulum döneminde 3 bin kişilik 
istihdam, sonraki işletme dönemin-
de ise sürekli 1000 kişilik istihdam 
sağlayacak olan bu ‘Dış Kaynaklı 
Bizim Kömür’ ve ‘Ultra Süper Kri-
tik’ entegre projemize, halkımızın 
destek vereceğine inancım tamdır. 

Tarımı korumak ve santral 
teknolojilerini ona göre belirlemek 
daima en öncelikli yatırım kriter-
lerimizden biri olacaktır. Birleşmiş 
Milletler teknolojimize olan des-
teğini Paris İklim Zirvesi’nde ilan 
etmiştir. O nedenle sevgili halkımı-
zı ultra süper kritik termik santral 
projelerine destek vermeye davet 
ediyorum. Hepimize hayırlı olsun! 

DR. TAMER TURNA  
Yıldırım Enerji Holding CEO'su

1967 yılında Almanya’nın Stutt-
gart kentinde doğan Tamer Turna; 
2011 yılından itibaren Yıldırım 
Enerji Holding’de CEO ve Yönetim 
Kurulu Üyelik görevlerini yapıyor. 
Stanford Üniversitesi Graduate 
School of Business Üst Düzey Yö-
neticilik, YTÜ Makine Mühendis-
liği doktora, yüksek lisans, lisans 
programlarından mezun olan 
Turna, ulusal ve uluslararası enerji 
şirketlerinde üst düzey yöneticilik 
yaptı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan, şubat ayının 
başında

Türk Musevi cema-
ati lideri İshak İbrahimzadeh ve 
Amerika’nın önde gelen Yahudi 
kuruluşlarından “Conference Of 
Presidents” heyetini kabul etti. 
Ankara’da basına kapalı gerçek-
leşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. 
Yahudi heyetinde İsrail Başbakanı 
Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen 
Malcolm Hoenlein’in de bulunma-
sı, İsrail doğal gazı konusunda yeni 
senaryoları gündeme getirdi. İsrail’e 
yakın iş çevrelerine göre, İsrail 
gazının çıkarılıp, satılacak hale ge-
tirilmesi için en az 12 milyar dolara 
ihtiyaç var. Finansörler, kaynak için 
projenin arkasında güçlü işbir-
likleri görmek istiyor. Bu durum, 
yakın zamanda olmasa bile belli bir 
dönemde Türkiye, İsrail ve Mısır’ın 
işbirliğini gündeme getirecek. Proje, 
üç devletin işbirliği ile hayata geçi-

rilecek bir noktaya taşınacak.
Türkiye ile İsrail arasında enerji 

konusunda yapılacak işbirliğine 
yönelik kulislere inmeden önce, 
siyasi konuların üzerinden geçmek 
gerekiyor. Türkiye ile İsrail ilişkileri, 
Mavi Marmara baskınının yaşandı-
ğı Mayıs 2010’da bozuldu. Türkiye 
ve İsrail büyükelçilerini karşılıklı 
olarak geri çekti, ortak yürütülen 
askeri tatbikatlar ve istihbarat 
paylaşımları sonlandırıldı. Buna 
karşılık iki ülke arasında sivil ticaret 
ve turizm gibi alanlarda ilişkiler, 
normal denebilecek bir seyirde 
ilerlemeyi sürdürdü.

Yeni konjonktür ve yeni süreç
Siyasi ve diplomatik ilişkiler, 

son dönemde bölgede konjonk-
türün değişmesiyle birlikte yeni 
bir sürece girdi. Bu gelişmede en 
büyük etken olarak  24 Kasım’da 
Türkiye tarafından bir Rus uçağı-
nın düşürülmesi olarak gösteriliyor. 
Bu olayın ardından Rusya, Türk 
Akımı projesini askıya aldı. Tür-
kiye’nin Rusya’ya olan doğal gaz 
bağımlılığı bir kez daha gündeme 
geldi. Türkiye, İsrail’i doğal gaz 
arzını çeşitlendirecek bir seçenek 
olarak yeniden gündemine aldı. 
Tam böyle bir dönemde İsrail Baş-
bakanı Benyamin Netanyahu, İsrail 
parlamentosunda yaptığı konuşma-
da, Türkiye’ye İsrail gazının ihracı 
konusunda Ankara’yla görüşmeler 
yapıldığını söyledi.

İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması projesi için 
görüşmeler hızlandı. Lobi çalışması yürüten Yahudi çevreleri, Ankara-
Kahire-Kudüs arasında mekik dokuyor. Ancak gazın çıkarıp satılacak 
hale gelmesi için 12 milyar dolara ihtiyaç var...

İsrail gazında yeni senaryolar 

12 milyar dolar için Türkiye, 
israil ve mısır işbirliği

HABER & Deniz Suphi 
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Türkiye ne istiyor?
Enerjide böyle bir iş birliği için 

Türkiye’nin bazı talepleri bulunu-
yor. Türkiye’nin, İsrail’le normalleş-
me için ön şartları şunlar:
•	 Mavi Marmara olayıyla ilgi-

li özür talebi, (ABD Başkanı 
Barack Obama’nın girişimiyle 
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 
Mart 2013’te Erdoğan’ı telefonla 
aramasıyla karşılandı)

•	 Mavi Marmara kurbanlarının 
yakınlarına tazminat ödenmesi.

•	 Gazze ablukasının sonlandırıl-
ması.
AK Parti Hükümeti ve mil-

letvekilleri, yeni bir işbirliği için 
bu adımların atılmasının gerekli 
olduğunu belirterek, “Bu şartlar ye-
rine getirilirse ilişkiler normalleşir” 
mesajı verdi.

enerji kulisleri hareketlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 

görüşen Malcolm Hoenlein, Tür-
kiye ziyaretinin hemen ardından  
Mısır Devlet Başkanı Sisi ile bir 
araya geldi. Hoenlein, Mısır’dan 
sonra geçtiği Kudüs’te Başbakan 
Netahyahu ile görüştü. Hoenlein’in 
Türkiye, Mısır ve İsrail ziyareti 
enerji sektörünü ve kulisleri hare-
ketlendirdi.

Hoenlein, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’la yaptıkları görüşmede, 
enerji alanına yönelik de değer-
lendirmeler  yapıldığını belirterek, 
“Akdeniz’de herkes yeni ittifaklara 
bakıyor. Türkiye’ye ulaşacak oradan 

da Avrupa’ya gidecek bir boru 
hattına ilişkin konuşmalar yapıl-
dı. İsrail ile Türkiye’nin, birbirine 
sunabileceği çok fırsat var” açıkla-
masını yaptı. 

Enerji kulislerinde, İsrail doğal 
gazı konusunda yeni senaryolar ko-
nuşulmaya başlandı. İsrail’e iş yapan 
çevrelere göre, İsrail’in Akdeniz’de 
keşfettiği doğal gazın üretilmesi ve 
satışa hazır hale getirilmesi için 12 
milyar dolar yatırıma ihtiyaç var. 
Daha önce projenin Mısır’a yönelik 
“birinci faz” ve Türkiye’ye yönelik 
“ikinci faz” olmak üzere iki kade-
meli olarak gerçekleştirilmesinin 
öngörüldüğünü belirten kaynaklar, 
“Petrol fiyatları düştü. Bu tür enerji 
projelerinde finansman bulmak 
zorlaştı. Bu nedenle finansman için 
yeni ve güçlü ortaklıklara dayalı 
modeller isteniyor” diyor. 

Kaynaklar, finansörlerin bu 
projeye destek için arkasında 
ülkeleri görmek istediğine işaret 
ederek, “Yeni dönemde Akdeniz’de 
yeni işbirlikleri gündeme gelecektir. 
Türkiye, İsrail ve Mısır’ın işbirliği 
de sürpriz olmayacaktır” yorumunu 
yapıyor. 

BORu HATTI 
İçİn AYRI 
YATIRIM

Kaynaklar, İsrail’den Türkiye’ye uzana-
cak bir boru hattının maliyetinin en az 
3 milyar dolar olduğunu belirterek, 
“Öncelikle gazın çıkarılması için ya-
tırım yapılması gerekiyor. Bu yatırım 
tamamlandıktan sonra boru hattına 
geçilebilir. Türkiye’den boru hattıyla il-
gilenen birkaç şirket var. Zorlu, Turcas 
gibi şirketler proje ile çok yakından 
ilgileniyor. Görüşmeleri de devam 
ediyor” diyor. 

HABER İsrail gazında yeni senaryolar 12 milyar dolar için Türkiye, İsrail ve Mısır işbirliği
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Ekonomik teori,  devlet 
müdahalesi olmadan 
işleyen piyasalarda oluşan 
fiyatların en temel gösterge 

olduğunu ve bu fiyat oluşumlarının 
ekonominin tümünü etkileyerek 
yön verebilecek sinyaller içerdiğini 
öngörür. Bu bağlamda, bir meta 
için herhangi bir piyasa aksaklığı 
oluşmadan ve müdahalelerden 
uzak oluşacak fiyat, aynı zamanda 

toplam refahın maksimize edildiği 
ekonomik denge noktasıdır. Hal 
böyleyken, devletlerin ekonomik ve 
sosyal iyileştirme politikalarının bir 
parçası olarak fiyatlara direkt mü-
dahale yoluna gitmesi –daha bilinir 
tabirle sübvansiyonlar- sıklıkla eko-
nomik teoriyle tezat oluşturuyor, bu 
durum ise piyasalarda onarılması 
zor arızalara yol açabiliyor. 

Enerji sektörü, küresel ölçekte 

devlet müdahalelerinin sıklık-
la yaşandığı piyasaların başında 
geliyor. Bu bağlamda yapılan 
sübvansiyonlar karşımıza, tüketici-
lere piyasa değerinin altında ürün 
sunmak, üreticilere piyasa ederinin 
üzerinde fiyat vermek ve tüketici 
ve üreticilerin maliyetlerini azaltıcı 
tedbirler olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu amaçlara yönelik olarak tüketici 
veya üreticilere direkt fon aktarımı,  

Enerji sübvansiyonlarının ülke 
ekonomileri üzerinde olası etkileri

Sosyal amaçlarla uygulanan enerji fiyatlarındaki sübvansiyon uzun vadede 
ciddi zararlar veriyor. Sübvansiyonlar tüketimi artırdığı gibi ülkelerin enerji 
altyapısının gelişimini engelliyor. Ülke bütçelerinde büyük açıklar yaratan 
sübvansiyonların, olumsuz etkileri giderilerek kaldırılması gerekiyor...
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ayrıcalıklı vergi uygulamaları, ticari 
kısıtlamalar (kota vs.), regülasyon 
yolu ile fiyatların kontrol altında 
tutulması veya pazar erişimine 
getirilen limitler sıklıkla başvurulan 
metotlar olarak karşımıza çıkıyor. 
Günümüz modern enerji endüstri-
lerinin gelişim süreçlerinde bu veya 
benzeri sübvansiyonlar yadsınamaz 
bir rol oynadı. 

Enerji sektöründe yapılan 
sübvansiyonların temeli genelde 
farklı argümanlara dayandırılıyor. 
Bu argümanların başında “arz 
güvenliği” geliyor. Bu tarz sübvansi-
yonlarla yerli fosil enerji kaynakları 
üretiminin teşvik edilerek ithala-
tın azaltılması veya ulusal enerji 
şirketlerinin uluslararası operasyon-
larının desteklenmesi hedefleniyor. 
Günümüzde sıklıkla kullanılan bir 
diğer argüman ise “çevresel iyileş-
tirme”. Bu amaca yönelik olarak 
yapılan piyasa müdahalelerinde, 
çevre kirliliğinin önüne geçilmesi 
ve ekolojik düzenin korunmasına 
dair uluslararası yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi hedefleniyor. 
Son dönemde yenilenebilir enerji 
yatırımlarını teşvik edici finansal 
tedbirlerin, dünya çapında uygu-
lanması kısmen bu motivasyonla 

açıklanabilir. “Ekonomik ve sosyal 
fayda” ise enerji sübvansiyonları için 
en sık kullanılan argüman olarak 
karşımıza çıkıyor. Çeşitli ekonomi 
ve nüfus segmentleri hedeflenerek,  
piyasa fiyatlarının baskı altında 
tutulup maliyetlerin altında tüketici 
gruplarına sunulması, böylelikle de 
genel toplumsal refahın arttırılması, 
bu tarz sübvansiyonların hedefleri 
arasında yer alıyor.1

aleni ve örtülü sübvansiyonlar
Enerji sübvansiyonlarına dair 

ülkelerin almış oldukları aksiyonlar 
açık (aleni) ve örtülü olmak üzere 

temel iki ana kategoride sınıflan-
dırılabilir. Aleni sübvansiyonlar, 
devlet bütçelerinde detaylandırıla-
rak devletlerin üretici veya tüketici 
gruplarına direkt fayda transferi 
şeklinde gerçekleşir. Bu sübvan-
siyonlara örnek olarak, devletler 
kamu hizmetleri kuruluşlarına satış 
tarifelerini maliyetlerinin altında 
belirlemelerine dair zorunluluklar 
getirerek, akabinde oluşan zararla-
rın giderilmesi adına genel bütçe-
den ilgili kamu kuruluşlarına direkt 
fon aktarımı yapabilirler. Aleni 
sübvansiyonlarda farklı bir metot 
ise değişik enerji tüketici grupları 
arasında çapraz-finanslama yoluna 
gidilmesidir. Örneğin bu amaca 
yönelik olarak, herhangi bir enerji 
metaının maliyetinin altında konut 
tüketimine sunulması adına, sanayi/
ticaret segmentlerine satış tarifeleri 
üretim maliyetlerinin üzerinde 
belirlenebilir. 

Yukarıda örneklendirdiğimiz 
aleni sübvansiyonlarda toplam 
maliyet analizi yapmak göreceli 
olarak kolay olsa da ‘örtülü süb-
vansiyon’ların ülke bütçeleri için 
toplam maliyetlerini hesaplamak 
kısıtlı şeffaflıktan ötürü oldukça 
zordur. Bu tarz sübvansiyonlar 
genellikle devletin üretim, rafi-
neri ve pazarlama kanallarının da 
sahibi olduğu petrol ve gaz üretimi 
yapan ülkelerde uygulanır. Örtülü 
sübvansiyonlarda, enerji metaının 
piyasa ederinin altında satılmasın-

Resim 1. 2103 yılında bazı ülkelerin enerji sübvansiyonlarına ayırdıkları miktarlar 
(milyar dolar) ve bütçe içindeki payı (EIA, World Energy Outlook 2014)

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_subsidies
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dan kaynaklanan ülke ekonomisi ve 
refahı üzerindeki “fırsat maliyetleri” 
mutlaka göz önünde bulundurul-
malıdır.  

dakikada 10 milyon dolar
Brent varil fiyatının 110-120 

dolar aralığında seyrettiği 2011 
yılında, fosil yakıtlar için yapı-
lan sübvansiyon miktarı, OECD 
ülkelerinde 90 milyar dolar, dünya 
genelinde ise toplamda 500 milyar 
doları buldu.2 Yine aynı yıl yenile-
nebilir enerji için yapılan sübvan-
siyon miktarı, yaklaşık 88 milyar 
dolara ulaştı. Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (EIA) 2013 yılında fosil 
yakıtların sübvansiyonu için dünya 
çapında harcanan toplam 548 
milyar dolar üzerine yapmış olduğu 
detaylı çalışma, bu sübvansiyonların 
devletlerin bütçeleri üzerinde ne 
denli ağır bir yük olduğunu gözler 
önüne seriyor. (Resim 1). 

2015 ‘de ise düşen petrol 
fiyatlarının da etkisiyle, 333 milyar 
dolarlık sübvansiyon toplamı ol-
duğu tahmin ediliyor. Ancak IMF 
verilerine göre, bu miktarın dünya 
genelinde oluşturduğu bütüncül 
ekonomik etkinin 5,3 trilyon dolar, 
başka bir deyişle dakikada 10 mil-
yon dolar olduğu görülüyor.3

2015 Şubat ayında, Oxford Ins-
titute for Energy Studies (OIES) 
adlı araştırma enstitüsü, enerji süb-
vansiyonlarının ülke ekonomileri 
üzerindeki etkilerini MENA (Orta 
Doğu Kuzey Afrika) özelinde in-
celeyen, Laura El-Katiri ve Bassam 
Fattouh imzalı çok güzel bir çalış-
ma yayınladı.4 Raporda da irdelen-
diği üzere, 2000’li yılların başından 
itibaren hızla artan dünya petrol 
ve doğal gaz fiyatları ile eş zaman-
lı artan iç talep, özellikle enerji 
ithalatçısı konumunda olan Fas, 
Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan 
gibi devletlerin bütçelerinde, enerji 
sübvansiyonlarına ayrılan mali kay-
naklardan ötürü çok ciddi hasarlara 

yol açtı. Sadece Mısır’ın 2013-2014 
mali yılında bütçesinden enerji 
sübvansiyonlarına aktardığı rakam, 
toplam devlet harcamalarının yüzde 
19,5’ine denk gelen, 143,7 milyar 
Mısır Poundu (yaklaşık 21 milyar 
dolar) civarındaydı.

Birçoğu halen gelişmekte olan 
MENA ülkeleri, enerji sübvansi-
yonlarına ayırdıkları giderek artan 
bu bütçeleri, sıklıkla sosyal güvenlik 
ve enerji kaynaklarına erişiminin 
güvence altına alınması argüman-
larına dayandırıyor. Hal böyleyken, 
herhangi bir toplumsal segment 
gözetilmeden yapılan bu tarz genel 
sübvansiyonların, ne yazık ki hedef-
lenenin aksine enerji tüketiminin 
yoğun olduğu sanayi kuruluşları ve 
orta/yüksek gelir seviyeli hane hal-
kına daha büyük faydalar sağladığı 
gözlemleniyor. Nitekim IMF tara-
fından yakın zamanda yapılan bir 
araştırma, Mısır, Ürdün, Fas, Yemen 
ve Moritanya’da dizel ürünlerine 
sağlanan toplam sübvansiyonların 
ancak yüzde 1-7 arası miktarların 
bu ülke nüfuslarının en fakir yüzde 
5’lik bölümüne gittiğini, yüzde 
42-77 arası miktarın ise en zengin 
yüzde 5’lik kısmına fayda sağladığı-
nı gözler önüne serdi. Veriler daha 

detaylıca incelendiğinde, Mısır’da 
nüfusun en fakir yüzde 40’lık 
kısmına benzine yapılan direkt süb-
vansiyonların ancak yüzde 3’ünün, 
doğal gaza yapılan sübvansiyonla-
rın yüzde 7’sinin, mazota yapılan 
sübvansiyonların ise yüzde 10’unun 
gittiği ortaya çıkıyor. 

Oysaki ağırlıklı olarak daha 
zengin nüfus segmentlerine fayda 
sağlayan bu sübvansiyonlar için 
ayrılan maddi kaynaklar, sağlık, 
eğitim ve altyapı yatırımlarına akta-
rılarak toplumun geneline çok daha 
büyük faydalar sağlanabilirdi. 2008 
yılında Mısır’ın enerji sübvansiyon-
ları için harcadığı rakam, toplam 
sağlık ve eğitim harcamalarına 
tamamına denk geliyordu. Aynı yıl 
Yemen’in akaryakıt sübvansiyon-
ları için harcadığı rakam toplam 
devlet harcamalarının yüzde 34’üne 
eşdeğerdi. Bu rakam, Yemen hü-
kümetinin toplam eğitim ve sağlık 
harcamalarının 1,5 katından fazla.

sübvansiyon yerine yatırım yapılmalı
Bu direkt etkilerin yanı sıra 

enerji sübvansiyonlarının ülkelerin 
ekonomi ve toplam refahlarının 
gelişiminde birçok dolaylı olumsuz 
etkileri de bulunuyor. Özellikle 

2 Whitley, Shelagh. “Time to change the game: Fossil fuel subsidies and climate”. Overseas Development Institute. Retrieved 3 Ocak2014.
3 Damian Carrington (18 Mayıs 2015). Fossil fuels subsidised by $10m a minute, says IMF. The Guardian. Retrieved 19 Mayıs 2015.
4 Damian Carrington (18 Mayıs 2015). Fossil fuels subsidised by $10m a minute, says IMF. The Guardian. Retrieved 19 Mayıs 2015.
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enerji kamu şirketleri fonları-
nın sübvansiyon harcamalarına 
yönlendirilmesi, bu kuruluşların 
gelişim ve modernizasyon kapasi-
telerini negatif yönde etkileyerek 
yeni altyapı yatırımlarının önünü 
kesiyor veya daha temiz ve daha 
verimli teknolojilere geçiş yapmala-
rını engelliyor. Orta ve uzun vadede 
son kullanıcıya sunulan servislerin 
kalitesinin düşmesine sebep olan 
bu durum, MENA bölgesinde 
özellikle elektrik sektörünü etkili-
yor. Nitekim uzun yıllar boyunca 
üretim, iletim ve dağıtım altyapıla-
rına yapılması gereken yatırımların 
ihmali, MENA ülkelerinin birçok 
bölgesinde sistematik elektrik 
kesintilerine yol açtı. Bu sıkıntılara 
bir de bölgenin birçok kısmında 
karşılaşılan elektrik faturalarını 
ödememe kültürünün de eklenmesi, 
problemin daha da kronikleşerek 
içinden çıkılmaz bir hal almasına 
sebep oldu. 

Kaçakçılığı da körüklüyor 
Sübvansiyonların bir diğer 

negatif etkisi, ülkeler arasında yakıt 
kaçakçılığı olarak ortaya çıkıyor. 
Komşu ülkelerdeki yakıt fiyatları 
arasında oluşan uçurumlar ka-
çakçılığı teşvik ediyor, bu durum 
ise yakıtın kaçak giriş yapıldığı 
ülkelerde vergi kayıpları ve haksız 
rekabete sebep olduğu gibi, yakıtın 
kaçırıldığı ülkelerde ise yakıt kıtlı-
ğını dolayısıyla da karaborsacılığı 
tetikliyor. 

Sübvansiyonlardan ötürü yurtiçi 
enerji emtia fiyatlarının düşük 
tutulması, MENA bölgesi gene-
linde -nüfus artışı ve ekonomik 
büyüme etkilerinden arındırıldıktan 
sonra- tüketimde de ciddi artışlara 
sebebiyet veriyor. Artan iç tüke-
timle birlikte bu ülkelerin ihracat 
kabiliyetleri dolayısıyla milli gelirle-
ri de zarar görüyor, bu da politik ve 
uluslararası arenada bu ülkelerde 
önemli riskler oluşturuyor. Enerji 
kaynaklarının bu şekilde israfı, 
MENA ekonomilerinin enerji 

kullanım yoğunluğunu arttırıyor, 
bu durum da birim ekonomik çıktı 
için gerekenden fazla enerji kulla-
nımına ve dolayısıyla artan çevresel 
tahribata yol açıyor. Bütün bunlara 
ek olarak, bölgede üretilen petrol ve 
doğal gazın piyasa ederinin altında 
iç piyasada satılması, bu ekonomi-
lerin “enerji sepetlerini” de etkiliyor. 
Bu ülkeler, yeterince motivasyonları 
olmadığı için fosil yakıt bağımlı-
lığını ve dolayısıyla karbon emis-
yonlarını azaltacak yenilenebilir 
enerji ve nükleer enerji alternatif-
lerini yeterince değerlendiremiyor. 
Nitekim Dünya Bankası (World 
Bank) 2014 verilerine göre, MENA 
ülkeleri iç piyasa enerji ihtiyaçla-
rının yaklaşık yüzde 95’ini petrol 
ve doğal gazdan karşılamakta, bu 
ise bölge ülke ekonomilerini emtia 
fiyatları dalgalanmalarına karşı çok 
kırılgan hale getiriyor. 

Petroldeki düşüş tahribatı artırdı
Özellikle 2015 yılının ikinci ya-

rısından itibaren petrol fiyatlarında 
yaşanan aşağı yönlü hızlı hareket, 
petrol ihraç eden birçok bölge 
ülke ekonomisini tehdit ediyor, 
hükümetleri acil tedbirler alma-
ya zorluyor. Örnek olarak, Suudi 
Arabistan’ın bütçe açığı 2015 sonu 
itibarıyla, petrol gelirlerinin yüzde 
23 düşmesinin etkisiyle 98 milyar 
dolara çıkarak Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılanın (GSYH) yüzde 15’ine 
ulaşmış durumda. Bunun sonu-
cunda ise 2015 Aralık ayı sonunda 
daha önce 0,45 Suudi Arabistan 
Riyali olan 91 oktan benzin fiyatı 
yaklaşık yüzde 67 zamlanarak 0,75 
riyale yükseltildi.5

Yukarıdaki örneklerde de 
detaylandırıldığı üzere, enerji 
sübvansiyonları her ne kadar ülke 
zenginliklerinin paylaştırılarak 
toplumsal refahın arttırılması 
hedefiyle yapılsa da çoğu kez ol-
dukça verimsiz kalıyor ve akabinde 
yetersiz sonuçlara sebep verebiliyor. 
Hal böyleyken, ülkelerin uygula-
dıkları bu başarısız sübvansiyon 

politikalarından vazgeçmeleri bile 
oldukça meşakkatli, ekonomik 
ve siyasi anlamda hassas süreçler 
gerektiriyor. Zira gerekli telafi edici 
tedbirleri uygulamaya koymadan 
sübvansiyonların ivedilikle kaldı-
rılması enerji fiyatlarında keskin 
artışlara sebep olarak hane halkı 
refahını yıkıcı boyutlarda olumsuz 
yönde etkileyebilir. Hane halkı refa-
hında oluşacak bu olumsuz etkiler, 
direkt olarak artan elektrik ve fosil 
yakıt masrafları kaynaklı olacağı 
gibi dolaylı olarak -artan enflasyon 
kaynaklı olarak- diğer günlük ih-
tiyaç kalemlerinde (ulaşım, yemek, 
kira, vs.) oluşacak fiyat artışlarıyla 
da olabilir. Bir diğer dikkat edilmesi 
gereken husus ise sübvansiyonların 
kalkmasıyla birlikte özellikle enerji 
yoğun endüstri ve üretim segment-
lerinin etkilenerek ülke ekonomi-
lerinin rekabet gücünde tahribatlar 
yaşanabileceği riski... Bu neden-
lerle sübvansiyon politikalarından 
kademeli olarak çıkış yapılmasına 
yönelik stratejilerin geliştirilmesi, 
sosyal sınıflar üzerindeki olası yıkıcı 
etkileri minimize etme adına çok 
büyük önem taşıyor. 

* Bu yazı içeriği yazarın şahsi 
düşünceleri olup çalıştığı kurumu 
bağlamamaktadır.
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F. İlhan, Boğaziçi Üniversitesi Kimya 
Bölümü’nü 1996 yılında tamamla-
dıktan sonra organik kimya alanın-
da doktora derecesini 2001 yılında 
University of Massachusets’ten aldı. 
Araştırma görevlisi olarak 2001-2006 
yılları arasında NASA Glenn Research 
Center’de çalışmalar yapan Dr. İlhan, 
2010 yılında kimya alanında doçent-
lik derecesini kazandı. 

5 http://www.haberturk.com/ekonomi/enerji/haber/1173871-suudi-arabistan-benzine-zam-yapti

KONUK YAZAR Enerji sübvansiyonlarının ülke ekonomileri üzerinde olası etkileri

Mart 2016EnerjiPanorama 47



ileri mühendislik teknikleri ve teknolojik 
yeniliklerle sahip olduğumuz ve bize 
modern dünyanın kapılarını aralayan 
internet, elektrik, ulaşım, sağlık, eğitim 

gibi tüm somut altyapılarda, soyut anlamdaki 
tamamlayıcı altyapı, güvenliktir.

Tüm bu altyapı hizmetlerinin kesintisiz, 
karşılanabilir fiyatlarla ve de çevreye duyarlı 
olarak sunulması için gerekli tedbirlerin alın-
masını güvenliğin sağlanması olarak tanım-
layabiliriz. Ancak belli bir zaman aralığında 
tüm koşullar sağlanarak güvenli bir hizmetin 
sunulmasının gelecekte de böyle devam ede-
ceği manasına gelmemesi nedeniyle güvenlik 
konusunda mükemmel seviyeye erişilmesinin 
teknik olarak mümkün olmadığı da kabul 
edilmesi gereken bir gerçek.  

Bu yazımızda, kritik enerji altyapıların-
daki güvenliğin önemine değinmeye, konuyu 
son aylarda Türkiye özelinde yaşanan terör 
olaylarını listeleyip, yapılan akademik çalış-
malar ışığında değerlendirmeye çalıştık.

Dünyadaki örneklerine bakıldığında, 
somut veriler ve tecrübelerin analizi son-
rasında alınacak tedbirler ve bu tedbirlerin 
alınmasında kurumsallaşmak, diğer tüm 
altyapı türlerinde olduğu gibi enerji altyapı 
güvenliğinin artırılmasında da etkili. Dolayı-
sıyla tecrübeleri ve anlık verileri analiz edip, 
gerekli tedbirleri diğer tüm ilgili kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde alabilecek uzmanlaşmış 
kurumlar, kritik enerji altyapıları güvenliğinin 

sağlanmasında bir 
çözüm olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Herhangi bir kavra-
mın kritik olmasını ise yine bu 
kavramın hassaslığı, zarar görebilirliği ya da 
kesintiye uğratılabilirliği belirler ve bu has-
saslığın da bazı seviyeleri vardır. Örneğin 24 
saate varan elektrik kesintisi, metropollerde 
kaos ve terör sebebi iken petrol boru hatla-
rındaki bir haftalık bir kesinti görece daha 
küçük zararlara neden olabilir. Bu sebeple 
kritik enerji altyapılarına yapılan saldırılarla 
verilen zararlar, o altyapının kritikliğine göre 
de değişiklik gösterir. 

Türkiye’nin gelecekteki konumunu etkileyebilir
Diğer yandan bakıldığında saldırılarda, 

bireyler ya da ülkeler için var olan yapıya 
verilen zarar kadar, yine bu bireylerin ya da 
ülkelerin planlarına ve amaçlarına verilen 
zarar da bir o kadar önem taşıyor. Bir örnek 
vermek gerekirse, eşsiz coğrafi konumunun 
da yardımıyla gelecekte Doğu ve Batı ara-
sında bir enerji koridoru hatta enerji ticaret 
merkezi (hub) olmayı amaçlayan Türkiye 
açısından bakıldığında; petrol ve doğal gaz 
boru hatlarına ya da elektrik 
iletim altyapısına 
yapılan saldırılar, 
uzun vadede 

Kritik enerji altyapısı ve 
terör bağlamında 
Türkiye

Tüm 

dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de son yıllarda enerji 

altyapılarına dönük saldırılar artıyor. 

Türkiye’nin enerji hub’ı olmasının 

önündeki engellerden biri olan bu 

saldırıları azaltmak için özel bir birim 

kurulması ve stratejik eylem 

planının hazırlanması 

gerekiyor

AnALİZ & Esen Erkan  
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Türkiye’ye uluslararası anlamda ciddi bir güç katabi-
lecek yeni boru hatlarının ya da iletim altyapılarının 
oluşturulmasına karşı da bir engel oluşturur. Bu 
sebepledir ki Türkiye’nin dünya enerji arenasındaki 
hedeflerine ulaşabilmesi için, ‘kritik enerji altyapıları 
güvenliği’ konusunda tedbirler alarak amaçlarını da 
emniyete alması gerekiyor. 

Kuzey Irak ile Azerbaycan’dan çıkarılan petrolü 
boru hatlarıyla uluslararası alıcılara ileten ve içinde 

bulunduğu bölgedeki doğal gaz kaynaklarını da 
dünyanın en büyük ikinci doğal gaz pazarı olan 
Avrupa’ya iletmek isteyen Türkiye’de mevcut 
iletim hatları üzerinde saldırılar oluyor. Tür-
kiye’nin çoğunlukla doğusunda son 30 yıldır 

yaşanan terör eylemleri ise son yıllarda 
Türkiye’nin enerji alanında artırmaya 

çalıştığı rolüyle birlikte, enerji altyapıla-
rına doğru bir değişim sürecine girdi. 

Türkiye’de 2015 yılı Temmuz 
ayı sonrasında tekrardan yükselişe 
geçen terör eylemlerine bakıldığın-

da, geçmişe oranla enerji altyapıla-
rına daha fazla saldırılar olduğu göze 
çarpıyor. Bu nedenle, son dönemde 
enerji altyapılarına yapılan saldırıların 
küçük bir listesini çıkarmak faydalı 
olacaktır.

son aylarda enerji altyapılarına karşı 
girişilen saldırılar:
•	Türkiye-İran doğal gaz boru hattı, 
28 Temmuz 2015 Ağrı ili sınırları 
içinde kalan bir noktada patlatıl-
dı. Çıkan yangın kısa süre sonra 
söndürüldü. 
•	 Kerkük-Yumurtalık boru 
hattına 29 Temmuz 2015 günü 
saat 03:00’de saldırı düzenlendi. 
Çevredeki mısır tarlalarına yayılan 
petrol, 10 dönümlük bir alanda 
zarara neden oldu. Güvenlik 
güçleri operasyon başlattı. 30 
Temmuz’da terör örgütü PKK 
bu iki saldırıyı üstlendi.
•	 Nüfusunun yüzde 75’i 
devlet memuru olan ve tüm 
devlet memurlarının maaşını 
petrol geliri ile karşılayan Irak 

Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
3 Ağustos’ta Kerkük-Yumur-
talık boru hattına düzenlenen 
saldırılar nedeniyle 250 milyon 

dolar zarar ettiğini açıkladı. Düşen pet-

rol fiyatlarıyla birlikte gelirleri de oldukça azalan 
IKBY tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi:
“Kürdistan bölgesinin boru hattına yapılan saldırı 

sonucunda, IKBY’ye verilen zarar 250 milyon do-
lardır. Bu rakam, Peşmerge, asayiş güçleri ve İçişleri 
Bakanlığı çalışanlarının bir aylık maaşına tekabül 
ediyor.”
•	 4 Ağustos 2015 günü Kars-Bakü-Tiflis-Erzurum 

doğal gaz boru hattına bomba ile yapılan saldırı-
dan bir gün sonra Diyarbakır Silvan’da petrol ku-
yusuna saldırı düzenlendi. Petrol kuyusu, jeneratör 
ve işçilere ait konteyner ateşe verildi.

•	 19 Ağustos 2015’te IKBY, Kerkük-Yumurtalık 
boru hattına yapılan saldırının zararının 17 Ağus-
tos itibarıyla 501 milyon dolara çıktığını duyurdu.

•	 23 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Kulp’ta hid-
roelektrik santralının güvenliğini sağlayan güvenlik 
birimlerine silahlı saldırı gerçekleştirildikten bir 
gün sonra Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 20 kişilik 
terörist grubun doğal gaz boru hattına iki ayrı 
noktadan düzenlediği saldırının ardından büyük 
bir patlama meydana geldi.

•	 2015 yılı Ekim ve Kasım aylarında boru hatlarına 
yönelik bir saldırı gerçekleşmedi ancak Milliyet 
gazetesi 18 Aralık 2015 tarihli haberinde istih-
barat birimleri tarafından Kerkük-Yumurtalık 
boru hattına saldırı yapılması için talimat verildiği 
bilgisinin ortaya çıkarıldığını duyurdu. 9 Aralık 
tarihinde şifreli bir mesajla verildiği belirtilen tali-
mat sonrasında, boru hatlarına yönelik saldırıların 
gerçekleşebileceğine dikkat çekildi.

•	 Bu haberin yayınlanmasından 3 gün sonra Mardin 
Jandarma Komutanlığı ekipleri Kerkük-Yumurta-
lık boru hattının Nusaybin ilçesi sınırları içindeki 
bölgede iki büyük tüpün içine yerleştirilen yaklaşık 
100 kg patlayıcı buldu. Patlayıcının boru hattına 
zarar vermeden imhası esnasında yerde 4 metre 
çapında ve 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu.

•	 PKK, 2016 yılının Şubat ayında Kerkük-Yumur-
talık boru hattına yönelik saldırılarını artırdı. 17 
Şubat gecesi boru hattının Şanlıurfa sınırları içe-
risindeki kısmına saldırı gerçekleştirildi ve petrol 
akışı bir kez daha durdu. IKBY Hükümet Sözcüsü 
Sefin Dizayi, 24 Şubat tarihli açıklamasında petrol 
boru hattının bir haftadır çalışmadığını belirterek 
IKBY’nin bu süreçteki kaybının 100 milyon doları 
bulduğunu öne sürdü.

•	 Dizayi’nin açıklamasından 1 gün sonra İdil 
ilçesinin sınırları içerisinde kalan bölgede bir 
patlama daha gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2015 tarihinde 
yapılan açıklamada, petrol akışının 17 Şubat’taki 
patlamadan sonra kesilmesi nedeniyle son patlama 
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sırasında yangın çıkmadığını ve 
güvenlik güçlerinin çalışmaları 
sonrasında birden fazla yerde 
patlayıcı düzeneğinin tespit 
edildiği duyuruldu.

Uluslararası aktörlerin etkilerinin 
analiz edilmesi

Son 7 aylık dönemde Türki-
ye’nin boru hatlarına yoğunlaşan 
terör saldırılarına bakıldığında, 
bölgedeki güçlerin karar alma me-
kanizmalarını etkilemeye yönelik 
hareketler yoğunluk kazanmış 
durumda. Uluslararası güçler-
le çıkarları örtüştüğünde ortak 
hareket etmekten geri durmayan 
terörist grupların saldırılarında 
kendi ana hedefleri kadar, bölgede 
güç oluşturma ve var olan gücünü 
artırmaya çalışan ülkelerin de etkisi 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Özellikle Türkiye ile ticari iliş-
kilerini artıran IKBY’nin, petrolü, 
Türkiye üzerinden dünya pazar-
larına göndermek için yaptığı 50 
yıllık anlaşmanın bölgedeki diğer 
aktörleri rahatsız etmesi sonrasında 
saldırıların yoğunlaşması bu an-
lamda örnek bir vaka olarak dikkat 
çekicidir.

Uluslararası ilişkilerde ülkeleri, 
yurtdışında yaptığı manevralar 
nedeniyle yurtiçinde sıkıştırmaya 
yönelik müdahalelerin de hesaba 
katılması gerekiyor. Bu sebeple, 
kritik enerji altyapı güvenliğinin 
yalnızca tesislerin ve hatların 
korunması olarak değil, uluslararası 
gidişatla eşgüdüm içerisinde pro-
aktif bir koruma olarak düşünme 
gerekliliği doğuyor. 

Kritik enerji altyapılarının 
güvenliğinin sağlanmasında ulus-
lararası aktörler düşünüldüğünde 
hesaba katılması gereken diğer bir 
etken de siber saldırı tehdidi. Terör 
örgütlerinin patlayıcılarla yaptığı 
saldırıları, savunma sisteminin 
kurulamadığı durumda, siber sal-
dırılarda yerine getirebiliyor. Boru 
hatlarının herhangi bir noktasında-
ki basınca, hattın kontrolünü sağ-
layan sisteme sızılması vasıtasıyla, 

müdahalede bulunulması yine bir 
patlamaya ve oluşan hasar sonrasın-
da kesintiye neden olabilir.

Kritik enerji altyapı güvenliğinde 
mevcut durum

Gelişmiş ülkelerde kritik enerji 
altyapı güvenliği üzerinde hassa-
siyetle durulan bir konu. Örneğin 

enerji altyapısının yüzde 80’inin 
özel şirketler tarafından işletildiği 
ABD’de enerji altyapılarının gü-
venliği Homeland Security (Ulusal 
Güvenlik Bakanlığı) tarafından 
sağlanıyor ve tesislerin fiziksel 
güvenliği de özel ekipler tarafından 
kontrol altında tutuluyor. 

Türkiye’de ise Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
tarafından hazırlanan ‘Kritik Alt-
yapıların Korunması Yol Haritası 
Belgesi’ne göre, ülkemizde kritik 
enerji altyapılarının güvenliğinin 
Gözetimsel Kontrol ve Veri Topla-
ma (SCADA) sistemleri ve dağınık 
kontrol sistemleri tarafından kont-
rol edildiği bilgisi veriliyor. Belgede 
ayrıca, kritik altyapı güvenliğinin 
enerji sektörü bazında Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
sorumluluğunda, tesis bazında ise 
şirketlerin sorumluluğu altında bu-
lunduğu kaydedilirken kritik altyapı 
koordinasyon sorumluluğunun ise 
AFAD’da olduğu da belirtiliyor. 

Ne yazık ki Türkiye’de kritik 
enerji altyapı güvenliğini sağla-
mak için farklı kurumlarla işbirliği 
içinde çalışan merkezi bir yapı yok. 
BOTAŞ, boru hatlarının güvenliği-
ni jandarma ve kolluk kuvvetleriyle 
sağlamaya çalışıyor. 

Konuyla ilgili ülkemizde 
önemli akademik çalışmalardan biri 

KERvAnSARAY 
MODELİ öRnEK 

OLABİLİR
Yaşadığımız dönemin en önemli ticari 
mallarından biri olan enerjinin ve onu 
taşıyan altyapıların güvenliği hem 
anlık tedarik sıkıntılarının önlenme-
si hem de bir enerji ticaret merkezi 
olma amacını taşıyan ülkemiz için çok 
önemlidir.
Bu nedenle, Türkiye’deki istihbarat, 
asayiş, güvenlik, kuvvetleri ve kamu 
ve özel sektör adına çalışan şirketlerin 
koordinasyonunu sağlayarak, ulusla-
rarası ilişkileri yorumlama ve verileri 
analiz etme kabiliyetine haiz, saldırı-
ları en aza indirip güvenliği optimum 
seviyeye çekmekle görevli merkezi bir 
yapıya ihtiyaç olduğu gözlemleniyor. 
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üzerinden bir süre geçmiş olsa da 
Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Kurumu (USAK) tarafından ya-
pıldı. 13 Mart 2012 tarihli ‘USAK 
Kritik Altyapı Enerji Güvenliği 
Projesi Sonuç Raporu’nda Türki-
ye’deki durumla ilgili şu ifadelere 
yer veriliyor:

“2010 yılı itibariyle jandarma, 
stratejik öneme sahip 34 tesi-
sin yanı sıra İran-Türkiye, BTC 
ve Kerkük-Yumurtalık hatlarını 
kapsayacak biçimde toplam 2 bin 
379 km uzunluğunda ham petrol ve 
doğal gaz altyapı sistemini koruyor. 
Boru hatları boyunca jandarmaya 
ait 33 koruma timi ve 35 koruma 
karakolu var. Ancak bu karakolların 
28’ine boru hattı altyapı unsurları 
güvenliğine ek olarak 2007 yılın-
dan itibaren aynı zamanda genel 
güvenlik sorumluluğunun verilmesi 
nedeniyle, mevcut iş yükü artmış 
ve Türkiye için stratejik önemi 
olan boru hatlarının güvenliğini 
sağlamakta bazı sıkıntılar ortaya 
çıkmıştır.”

4 ayaklı bir plan oluşturulmalı
Hazar Strateji Enstitüsü, Kritik 

Altyapıları Koruma Programı tara-
fından hazırlanan Ocak 2015 tarih-
li Kritik Enerji Altyapı Güvenliği 
El Kitabı da önemli bir kaynak 
olarak görülebilir. Çalışmada, enerji 

sistemlerinin güvenlik sorunu, kri-
tik enerji altyapı güvenliği kavramı, 
tehditlerin risk değerlendirilmesi 
ve tehdit analizi, SCADA sistem-
leri, siber güvenlik, fiziksel koruma 
tedbirleri ve güvenlik olayı yönetim 
planı gibi etmenler incelendi. Bu 
çalışmada oluşturulması gereken 
kritik enerji altyapı güvenlik kalka-
nı 4 ana kısımda inceleniyor. 

Bunlardan birincisi; tehdit 
ve risk analizi ile saldırı önleyici 
tedbirlerin alınmasını içeren ‘istih-
barat ve gözlem aşaması’, ikincisi; 
koruyucu güvenlik tedbirleri, kriz 
yönetimi, fiziki ve teknolojik gü-

venlik, çevresel güvenlik ile hukuki 
koruma tedbirlerini içeren ‘saldırı 
önleme’, üçüncüsü; zararı asgariye 
indirme, kurumlar arası işbirliği, 
acil eylem planları ve soruşturma 
raporlamayı içeren ‘acil müdaha-
le’ ve dördüncüsü; kamu ve özel 
sektör işbirliği, yerel yönetim-sivil 
toplum desteği, personel eğitimi ve 
kamuoyu algısı ile tehdit hakkında 
bilgilendirmeyi içeren ‘caydırıcı 
önlemler’ olarak sıralanıyor. 

Türkiye’nin jeopolitik konu-
munun sağladığı avantajlardan ya-
rarlanması, Doğu ile Batı arasında 
yalnızca bir enerji koridoru değil, 
aynı zamanda da bir enerji ticareti 
merkezi olabilmesi için kritik enerji 
altyapı güvenliğini temin etmesi 
zorunlu. Çünkü, ticaretin olmaz-
sa olması ticareti yapılan ürünün 
güvenliğidir. 

Bu konuyla ilgili tarihi bir 
örnek olarak İpek Yolu ve bu yolun 
Anadolu toprakları içerisinde kalan 
kısmında kurulmuş kervansaraylar 
gösterilebilir. Bu yapılar, ticari mal-
ları taşıyan kervanların emniyetli 
şekilde ilerleyebilmesi ve konak-
layabilmesi için belli aralıklarla 
kurulmuştur. Kervanların saldırıya 
uğramaması ve malların güvenli ta-
şınabilmesi için de dönemin fiziksel 
kuvvetleri emniyeti sağlamışlardır.
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Bir ülkede rekabet otoritesi, 
rekabet politikasını uy-
gulamak ve rekabeti tesis 
etmek veya korumak için 

birtakım araçlarla donatılmıştır. 
Rekabet soruşturmaları ve rekabet 
ihlallerinin tespiti neticesinde idari 
para cezalarının yanı sıra rekabet 
otoritelerinin kullanabileceği araç-
lardan biri de birleşme kontrolüdür 
(merger control). Rekabet otorite-
leri, herhangi bir piyasada olduğu 
gibi enerji piyasalarında da bu araca 
pekâlâ başvurabilir. Peki, enerji pi-

yasalarında aracın uygulanmasının 
ne gibi sonuçları olabilir? Piyasa 
yapısı nasıl etkilenir? Arz zincirinin 
farklı halkalarındaki oyuncular aynı 
ölçüde mi etkilenir? İlgili konu 

hakkındaki akademik yazın, bu 
soruların yanıtını görmek için bize 
birer kılavuz olacaktır.1

Dikey birleşmeler ve enerji 
piyasalarında rekabet

Enerji piyasalarında birleşmelerinin 
anti-rekabetçi sonuçları

Enerji piyasalarında dikey birleşmeler ve yakınsama birleşmeleri, 
rekabeti engelleyici sonuçlar doğurabilir. Rekabet otoriteleri ve 
düzenleyici kurumlar dikey bütünleşme ve yakınsama söz konusu 
olduğunda enerji piyasalarını iyi izlemeli, alacakları tedbirlerle olası 
rekabet ihlallerini engellemelidir  

1  Enerji piyasalarında rekabet politikasının uygulanmasının sonuçları hakkında çok daha teknik ve kapsamlı bir yazı için okuyucu-
lar ICF Consultancy Services kuruluşunun Avrupa Komisyonu için hazırladığı “The economic impact of enforcement of competition 
policies on the functioning of EU energy markets” raporuna bakabilirler.
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Enerji piyasalarında dikey bir-
leşmelerin etkinliği artırıcı birçok 
etkisi olabilir. Özellikle toptan satış 
piyasalarında tedarikçiler tarafın-
da oluşan risklerin ancak üretim 
varlıklarına sahip olmakla ortadan 
kaldırılabildiği durumlarda, dikey 
birleşmeler etkinliğin artmasına 
yol açabilir. Bununla birlikte, enerji 
piyasalarında dikey birleşmeler, fir-
malar için sermaye maliyetinin düş-
mesini de sağlayabilir. Öte yandan, 
dikey birleşmeler alt pazarda rakip 
firmaların piyasaya girişini ya da 
tutunmasını engelleyici etkilere de 
sahip. Örneğin, dikey bütünleşmiş 
bir elektrik firmasının üst pazarda 
hâkim durumda olan üretici birimi, 
alt pazardaki rakiplerinin maliyetini 
artıracak şekilde bir fiyatlama stra-
tejisi seçerek pazar gücünü kötüye 
kullanabilir. Ya da tersi şekilde, alt 
pazarda piyasa gücüne sahip bir 
tedarikçi, dikey birleşme sonrasında 
üst pazardaki rakip üreticilerle tica-
ret yapmayı reddederek veya onlara 
olumsuz koşullar dikte ederek 
pazarı kapama etkisi yaratabilir. 

Dikey bütünleşme sonrasında 
ortaya çıkan bir başka tehlike de 
dikey bütünleşik firmanın piyasanın 
likiditesini düşürerek takas fiyatla-
rında bir artışa yol açması ya da alt 
pazardaki bağımsız tedarikçiler için 
ilave bir risk primi yaratmasıdır. Bu 

da alt pazarda rakiplerin maliyetini 
artırmak suretiyle pazarı kapama 
etkisi oluşturur. 

Pazarı kapama dışında, enerji 
piyasalarında dikey birleşmenin 
ortaya çıkarabileceği bir başka 
anti-rekabetçi etki ise birleşme 
sonucunda alt pazarda eksilen rakip 
sayısı neticesinde anlaşmanın ya da 
kartel kurmanın daha kolay hale 
gelmesidir. 

Yakınsama birleşmeleri ve enerji 
piyasalarında rekabet

Gaz ve elektrik firmaları 
arasındaki birleşmelere yakınsama 
birleşmeleri deniliyor. Yakınsama 
birleşmelerinde son zamanlarda 
yükselen bir eğilim görülüyor. 
Bunun nedenleri arasında gazın 
artan bir şekilde elektrik üretimin-
de kullanılması ve perakende satış 
rekabetinde başarı için bu iki ürü-
nün bir arada satılmasının getirdiği 
kapsam ekonomisinin faydaları yer 
alıyor. 

Yakınsama birleşmelerinde iki 
türlü anti-rekabetçi etki görülebilir: 
Girdi kapama ve müşteri kapama. 
Birleşmenin ardından oluşan yeni 
firma, elektrik üretiminde kullanı-
lan girdi olan gazın fiyatını yüksek 
tutarak veya gaz arz etmeyi redde-
derek alt pazardaki rakip elektrik 

firmalar için girdi kapama etkisi 
yaratabilir. Öte yandan, birleşmenin 
ardından oluşan yeni firma, sunaca-
ğı cazip tekliflerle elektrik tedarik 
piyasasında rakip firmaların yeterli 
büyüklükte bir müşteri tabanına 
erişimini engellemek suretiyle rakip 
elektrik firmaları için müşteriyi 
kapama etkisi yaratabilir. Girdi 
kapamanın, müşteri kapamaya göre 
daha zararlı olduğu düşünülür ve 
olası fiyat etkileri daha belirgin ve 
olumsuzdur. İspanya’nın en büyük 
iki elektrik üreticisinden biri olan 
Endesa, yerleşik doğal gaz firması 
olan Gaz Natural tarafından alın-
mak istendiğinde, benzer endişeler 
farklı paydaşlar tarafından dile 
getirildi. 

sonuç
Enerji piyasalarında dikey 

birleşmeler ve yakınsama bir-
leşmeleri, her ne kadar etkinliği 
artırıcı olumlu etkilere sahip olsa 
da rekabeti engelleyici sonuçlar 
doğurabilir. Bunların arasında en 
belirgin olarak ortaya çıkan etki 
pazarı kapama etkisidir. Dolayısıyla, 
rekabet otoriteleri ve düzenleyici 
kurumlar dikey bütünleşme ve 
yakınsama söz konusu olduğun-
da enerji piyasalarını iyi izlemeli, 
alacakları tedbirlerle olası rekabet 
ihlallerini engellemelidir.  

VİZYON Enerji piyasalarında birleşmelerinin anti-rekabetçi sonuçları
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Elektrik dağıtım sektö-
ründe artan iş kazaları 
üzerine harekete geçen 
sektör temsilcileri, çözüm 

arayışlarını hızlandırdı. Bu çalış-
malardan biri, Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) ile 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
alt kuruluşu olan Uluslararası 
Sosyal Güvenlik Birliği’nin (ISSA) 
işbirliği ile düzenlenen ‘Elektrik 
Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kongresi’, ‘Dağıtımda 
Yeni Yaklaşımlar’ adlı etkinlik oldu. 
24-25 Şubat 2016 tarihlerinde 
Antalya gerçekleştirilen kongreye 
287 kişi katıldı. Kongrenin açı-
lışı konuşmaları, TEDAŞ Genel 
Müdürü Mükremin Çepni, ISSA 
Teknik Sekreteri Dr. Jens Juhling 
ve ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel tarafından yapıldı. 

Kongrenin birinci gününde 
“Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Yönetimi” ile ilgili ulusla-
rarası iyi uygulamalar, elektrik ark 
riski, etkileri, ark hesabı, kaynağın-
da önlemler ve arkla ilgili kişisel 
koruyucu donanımlar; ikinci gün 

ise dünyada enerji altında çalışma, 
Avrupa’da ilgili mevzuat ve stan-
dartlar, mesleki eğitim, farklı ülke 
örnekleri ele alındı.

Kongrenin açılış konuşmasını 
yapan TEDAŞ Genel Müdürü 
Mükremin Çepni, özelleştirme 
sonrasında TEDAŞ’ın misyon ve 
kabuk değiştirdiğini ifade ederek 
“Değişen bu şartlarda yeni misyo-
numuzun başında eğitim var. Hem 
sahadaki personelin eğitilmesi hem 
de diğer konularda eğitime öncelik 
verdik. Bu eğitimlerde iş güvenli-
ğine en büyük önemi verdik. En 
önemli değerlerden biri insan canı. 
Biz insanımızı korumazsak hiçbir 
şeyde başarılı olamayız” dedi. İş gü-
venliğinde en önemli iki faktörün 
insan kullanılan iş güvenliği malze-
mesi olduğunu vurgulayan Çepni, 
her iki konuda ELDER ve ISSA ile 
önemli bir işbirliği yaparak çalışma 
başlattıklarını kaydetti.

“fit olmayanlar sahada 
çalışamayacak”

Çepni, futbol kulüplerinin 

transfer edeceği oyuncuyu che-
ck-up’tan geçirdiğine işaret ederek 
riski en yüksek sektörlerden biri 
olan elektrik dağıtımında da belli 
kriterlerle çalışılması gerektiğini 
vurguladı. Çepni, “Elektrik şebekesi 
hava şartlarına açık. Karda, fırtına-
da çalışıyorlar. Dolayısıyla buna yö-
nelik tedbir alınması gerekiyor” diye 
konuştu. Özellikle elektrik dağıtım 
şebekelerinin bakım onarımı için 
sahada çalışan personelin belirli 
fiziki özellikleri taşıması gereke-
ceğini ifade eden Çepni, örneğin 
belirli bir kilonun üzerindeki çalı-
şanın, görme ve duyma konusunda 
eksiklikleri bulunan işçinin belirli 
noktalarda çalıştırılmayacağını vur-
guladı. Bu kritere uymayan mevcut 
çalışanların ise başka birimlere 
kaydırılabileceğini belirtti. 

Yasalarda aB’den eksiğimiz yok, 
sorun uygulamada

Toplantıda bir konuşma yapan 
ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel de iş sağlığı ve güvenliği ile 
insan kaynakları ve eğitim konula-

Fit olmayan personel 
sahada çalışamayacak

ELDER ve ISSA tarafından 
düzenlenen “Elektrik Dağıtım 

Sektöründe İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kongresi”nde artan 

iş kazalarını önleme çalışmaları 
tartışıldı. TEDAŞ Genel 

Müdürü Çepni, eğitim önem 
vereceklerini belirterek “Kilolu, 

işitme ya da görme sorunu 
olanlar sahada çalışamayacak” 

dedi...

HABER & Z. Işık Adler 
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rına öncelik verdiklerini vurgulaya-
rak, “İş kazalarıyla ilgili istatistik-
lerimizin iyi olmadığı bir gerçek. 
İncelediğimizde yasal düzenlemeler 
olarak Avrupa Birliği başta olmak 
üzere gelişmiş ülkelerden farkımız 
yok. Sorun uygulamada. Sorun 
insan faktöründe.  Sorun bilgi de. 
Sorun kısmen eğitimde kısmen 
kültürde. 

“Ölümle sonuçlanan iş kazaları kabul 
edilemez”

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) alt kuruluşu olan Uluslara-
rası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) 
Teknik Sekreteri Jens Juhling ise 
ISSA’ya üye kuruluşlara güvenlik 
konusunda bilgi verdiklerini dile 
getirdi. Juhling, “Günümüzde 
güvenlik konusunda ne gibi olaylar 
yaşandığı konusunda bilgi veriyo-
ruz. Davranış önlemleri tedbirleri 
hiç konuşulmuyor. Sadece Alman-
ya’da değil, bu konu, dünyanın her 
yerinde önemli bir konu” dedi. 
Juhling, sözlerine şöyle devam etti: 
“G7 ülkeleri, büyük sanayi ülkeleri 
bir araya geldi ve iş kazalarına savaş 
açtılar çünkü halen ölümle sonuç-
lanan iş kazaları kabul edilemez. 
Hiçbir yerde ölümle sonuçlanan 
kaza olmasın. Hedefimiz bu olmalı, 
vizyonumuz bu olmalı.”

Kutu ya da ayrı bir bölüm gibi 
görebiliriz

Teklif fizibilite çalışmalarına 
önem verilmeli

Kongre bitiminde ELDER 
İSG Çalışma Grubu Temsilcisi 

Savaş Seloğlu tarafından “Kongre 
Sonuç Bildirgesi” açıklandı. Sonuç 
bildirgesi temelde şu başlıklardan 
oluşuyor:

 î Elektrik dağıtım sektöründe 
uluslararası standartlar baz alına-
rak ark hesapları yapılmalı, ark 
hesapları yapılırken alçak gerilim 
(AG) yüksek gerilim (YG) ayrı-
mı yapılmamalı, özellikle AG’de 
ark riskinin daha yüksek olduğu 
unutulmamalı.

 î Arkla ilgili kişisel koruyucu 
donanımlar (ark elbisesi, ark 
başlığı, ark eldiveni vb.) temin 
edilirken uluslararası IEC ve 
EN normları dikkate alınmalı, 
bu standartlara uygun bitmiş 
ürün sertifikası alınmalı ve ilgili 
standartlarda belirtilen akredite 
test kuruluşlarında test edilmiş 
KKD’ler alınmalıdır.

 î Enerji altında çalışma konusun-
da acele edilmemeli, bir master 
plan dahilinde süreç yürütülmeli, 
kısa ve uzun vadeli hedefler be-
lirlenerek ilerlenmelidir. Master 
plan hazırlanırken tüm paydaşla-
rın katılımı sağlanmalı.

 î Enerji altında çalışma ile ilgili 
teknik fizibilite çalışmalarına 
öncelik verilmeli, her alan için 
ayrı ayrı teknik fizibilite çalış-
maları yapılmalı, her bir çalışma 
için gerekli güvenlik ekipmanları 
ve KKD’ler belirlenmeli.

 î Teknik fizibilite çalışmaları 
yapılırken Türkiye dağıtım 
sektörünün gerçekleri, şebekenin 
fiili durumu ve şebeke ile ilgili 
sorunlar dikkate alınmalıdır.

 î Enerji altında çalışma konusun-
da insan faktörü ihmal edilme-
meli, Türkiye’deki mevcut çalışan 
profili, güvenlik donanımı ve 
KKD kullanmama alışkanlığı ve 
risk algısının düşük olması gibi 
konular ayrıntılı bir şekilde ir-
delenmeli ve bu hususların nasıl 
düzeltileceğine dönük somut 
programlar oluşturulmalıdır. 
İnsan faktörü ile ilgili çalışma-
lara endüstriyel psikologların da 
katılımı sağlanmalı.

 î Enerji altında çalışma ile ilgili 
detaylı mevzuat oluşturulmalı ve 
uluslararası standartlar harmoni-
ze standart haline getirilmeli.

 î Yüklenici/taşeron faaliyetlerinin 
iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
açısından etkin bir şekilde yöne-
tilmesi için;

 î Yüklenici firma çalışanları ile 
kendi çalışanlarımız arasında 
herhangi bir ayırım yapılma-
malı, kendi çalışanlarımız gibi 
görülmeli,

 î İhale aşamasından önce yükle-
niciye verilecek iş veya proje ile 
ilgili risk değerlendirme yapıl-
malı,

 î Yüklenici firmadan istenecek 
İSG yükümlülükleri spesifik 
olarak belirlenmeli ve yüklenici 
firmalara anlaşılır bir şekilde 
anlatılmalı,

 î İSG şartnamesi iş sözleşmesinin 
bir parçası olmalı, teklif değer-
lendirme aşamasında firmaların 
hazırlamış oldukları İSG planla-
rı değerlendirilmeli.

HABER Fit olmayan personel sahada çalışamayacak
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Gün İçi Piyasası (GİP), 
elektriğin fiilen üretildiği 
ve tüketildiği ana yakın 
belirli bir zamana kadar 

elektrik enerjisinin alınıp satıla-
bildiği toptan elektrik piyasasıdır. 
Herhangi bir saate ilişkin gün 
içinde ticaretin yapılabildiği son 
ana, kapı kapanış zamanı deniyor. 
Türkiye’de kapı kapanış zamanı, 
elektriğin fiziksel olarak teslim 
edildiği zamanın iki saat öncesini 
ifade ediyor. Kapı kapanış zamanı, 
ülkeden ülkeye farklılıklar gösteri-
yor. Fiili zamanın 15 dakika öncesi 
olarak belirlenen kapanış zamanları 
olduğu gibi, fiziksel teslimin birkaç 
saat öncesi olan kapanış zamanları 
da mevcut. GİP’in ve bu piyasada 
verilen tekliflerin yapısına ilişkin 
Fatih Teoman Kaya’nın Enerji 
Panorama’nın Haziran 2015 sayı-
sındaki yazısında daha detaylı bilgi 
bulabilirsiniz.1

GiP’i, Gün Öncesi Piyasası’ndan ayıran 
temel fark nedir? 

Enerji Panorama’nın Ağustos 
2015 sayısında Kenan Sitti’nin 
gün içi piyasasıyla gün öncesi 
piyasası arasındaki farkları ele 
alan bir yazısı yer aldı.2 Bu yazıda 
da belirtildiği üzere GİP, özünde 
GÖP’ü tamamlayan bir piyasa-
dır. GİP, gün öncesiyle elektriğin 
üretilip tüketileceği fiili zaman 
arasında ortaya çıkan tahmin 
edilmesi güç durumlarda arz ve 
talebin kesişmesini sağlamak 
için oluşturulmuş bir piyasadır. 

Gün öncesinde kendi arz ve 
talebini dengelemiş olan piyasa 
katılımcıları, gün içerisinde 
tahminlerini etkileyecek gelişmeler 
olduğunda GİP’te enerji alım 
satımı yapabiliyor. Örneğin anlık 
üretimini tahmin etmekte zorlanan 
yenilenebilir enerjiden elektrik 
üreten santrallar, hava şartların-
daki değişmeleri dikkate alarak 
arz ve taleplerinde ortaya çıkması 
beklenen farklılığı GİP’te enerji 
alıp satarak dengeleyebiliyor. Yine 
herhangi bir santralın ilerleyen 
saatlerde devreden çıkacağı anlaşıl-
dığında GİP, piyasa katılımcısına 

Gün İçi Piyasası:  
Beklentiler ve performans

Türkiye elektrik piyasası açısından 2015 yılını önemli kılan etkenlerden 
biri de gün içi piyasası (GİP)’nın oluşturulması ve bu piyasada enerji 
ticaretinin yapılmaya başlanması oldu. Peki GİP’te işlem miktarı 
neden birçok AB ülkesinin gerisinde? Yanıt, Türkiye’nin elektrik üretim 
portföyünün farklılığında...

1  Kaya, F.T, (2015). “Gün İçi Piyasası Geliyor”, Enerji Panorama, Haziran, http://www.tenva.org/wp-content/uploa-
ds/2015/06/Enerji-Panorama-Haziran-2015-web.pdf  
2  Sitti, K, (2015). “Gün İçi Piyasası ve Gün Öncesi Piyasası Karşılaştırması”, Enerji Panorama, Ağustos, http://www.
tenva.org/wp-content/uploads/2015/08/Enerji-Panorama-Kapak-Ag%E2%95%A0%C3%A5ustos-Web.pdf

KOnuK YAZAR & Ercüment Camadan / Enerji Uzmanı, EPDK  

56  EnerjiPanoramaMart 2016



kendisini dengeleme imkanı veri-
yor. Özetle, GİP’te elektrik ticareti 
yapılsa da pek çok piyasa katılımcısı 
ve özellikle de sistem işletmeci-
sinin asıl amacı, gerçek zamanda 
mümkün olduğunca az arz/talep 
dengesizliğiyle karşılaşmamak-
tır. Piyasa katılımcısı dengesizlik 
maliyetlerinden kaçınmak isterken 
sistem işletmecisi elektrik sistemini 
işletirken daha az zorlukla karşı 
karşıya kalmayı istiyor. 

GiP’in mevcut performansı hakkında 
ne söylenebilir? 

Enerji Panorama’nın Aralık 
sayısında Kürşad Derinkuyu’nun 
GİP’in performansını değerlendi-
ren bir yazısı yayımlandı.3 Bu yazı-
da GİP’in işlem hacminin GÖP’ün 
işlem hacminin binde 5’inin altında 
kaldığı belirtiliyor. Bu oranın diğer 
piyasalarda genellikle daha yüksek 
olduğu ifade ediliyor. Bu oranın 
sürekli ticaretin benimsendiği 
piyasalarda yüzde 2-5 ve seans 
olarak çalışan piyasalarda yüzde 
8-12 aralığında olduğu hatırlatı-
lıyor. Türkiye’nin ticaretin sürekli 
olduğu ve tekliflerin anlık eşleşti-
rildiği bir GİP’e sahip olduğunu 
hatırlayalım.

GiP’in elektrik sistemine katkısını 
nasıl belirleyebiliriz?

Nihai amacın gerçek anlı den-
geleme için gereken üretim/tüketim 
azaltma ya da artırma talimatlarına 
konu enerjinin miktarının asgariye 
indirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. 
Yani, amaç gerçek zamana en az 
enerji dengesizliğiyle girmektir. 
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
(EPİAŞ) raporları incelendiğinde, 
GİP devreye girdikten sonra enerji 
dengesizlik miktarının oranında, 
az da olsa bir azalma olduğunu 
görüyoruz. Dengesizlik miktarının 
oranındaki azalmanın ana sebe-
binin GİP’in devreye girmesi mi 
başka bir faktör mi olduğunu şu an 

için kestirmek zor. Yine de GİP’in 
dengesizliklerin azalmasına bir 
nebze olsun katkıda bulunduğunu 
söyleyebiliriz. Zaten GİP’in enerji 
dengesizlik miktarını çok daha 
ciddi bir oranda azaltması sürpriz 
olurdu. Bunun çeşitli nedenleri 
bulunuyor. Mesela mevcut fiyat-
landırma sistemi üretim/tüketimini 
dengeleyemeyen piyasa katılımcıla-
rının dengesizliklerinin gün önce-
sinde oluşan net piyasa takas fiyatı 
ile gerçek zamandaki fiyatı gösteren 
saatlik marjinal fiyattan kendi 
aleyhine olandan fiyatlandırılma-
sını gerektiriyor. Bu fiyatlandırma 
sistemi, dengesizlik üzerinde yete-
rince caydırıcı. Dolayısıyla böyle bir 

fiyatlandırma sisteminin bulun-
duğu bir piyasada hayata sokulan 
GİP’in, böyle bir sistem olmayan 
bir piyasada devreye alınan bir 
GİP’e göre dengesizlik üzerindeki 
etkileri daha az olacaktır. Ayrıca 
sabit teşvik fiyatından enerji satan 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üreten santralların denge-
sizlikliklerinden dolaylı sorumlu 
olmamaları da GİP’in etkisini azal-
tabiliyor. Eşleşme miktarı ve işlem 
hacmi GİP’in performansını yansı-
tan önemli veriler. AB’de GİP’teki 
eşleşmenin toplam talebe oranının 
en yüksek olduğu üç ülkenin ortak 
özelliği, anlık üretim miktarının 
tahmin edilmesinin güç olduğu 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
bu ülkelerin elektrik üretiminde 

önemli yer tutması. Bu kaynakların 
oranı en az yüzde 20 civarında. 
Türkiye’de benzer yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payı hala sınır-
lı. Bu kaynaklardan üretim yapan 
santralların çok büyük bir kısmı da 
destek mekanizması içerisinde. Bu 
nedenle GİP’in GÖP’e oranının 
kısa vadede yüzde 5 ve üstü bir 
orana ulaşması sürpriz olacaktır. 

Bu arada YEKDEM (Yeni-
lenebilir Enerji Kaynakları Des-
tek Mekanizması) portföyünün 
yükselen dolar kuru nedeniyle 2016 
yılında ciddi bir artış göstermesi-
nin GİP eşleşme miktarını ocak 
ayı itibarıyla fazla etkilemediği 

görülüyor. Ocak ayındaki eşleşme 
miktarı, daha önceki aylardan daha 
fazla olsa da oran hala bindeler 
düzeyinde. Piyasa katılımcılarının 
GİP’in işlerliği konusundaki bilgi 
düzeyi ve kullanma alışkanlığının 
artması neticesinde, işlem hacminin 
biraz daha artması beklenebilir. 
Ancak mevcut yapı ve şartlarda 
GİP’in likiditesinin yüksek olması 
beklenmemeli. Yine de GİP önemli 
bir alternatif oluşturması ve anlık 
dengesizlik miktarını azaltma 
potansiyeli nedeniyle önemli bir 
ihtiyacı karşılamaktadır.

Not
* Bu yazıda yer alan görüş ve 

yorumlar yazarın kendisine ait olup 
ilgili olduğu kurumların düşüncele-
rini yansıtmamaktadır. 

3  Derinkuyu, K, (2015). “Gün İçi Elektrik Piyasası Performansı”, Enerji Panorama, Aralık, http://www.tenva.org/
wp-content/uploads/2015/12/Enerji-Panorama-Aralik-2015-web.pdf
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, tüketici 
sorunları için yeni bir dai-

renin kurulacağını açıkladı. ‘Tüketi-
ci Dairesi Başkanlığı şeklinde yeni 
bir daire kurma niyetimiz var” diyen 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
“Bununla ilgili yasal düzenleme ge-
rekiyor, bunun çalışmasını da yaptık 
ve Enerji Bakanlığı’na gönderdik” 
dedi. 

Enerji piyasasının düzenlen-
mesinde gösterilen özenin, tüketi-

ciyle iletişim kurma ve ihtiyaçlarını 
giderme konusunda da gösterilme-
sinin zorunlu olduğunu belirten 
Yılmaz, yeni kurulacak Tüketici 
Dairesi Başkanlığı’nın bu alandaki 
açığı kapatacağını söyledi. 

Yakın dönemde elektrik 
dağıtımıyla ilgili 18 milyar lira 
büyüklüğünde bir yatırım için izin 
verdiklerine işaret eden Yılmaz, 
“Yatırımı ne kadar yaparsanız yapın 
eğer tüketici memnuniyetinde art-
ma veya şikayetinde azalma yoksa 
bu hususta nafile çaba harcamış 

olursunuz” yorumunu yaptı.

Hedef, başarı oranını yükseltmek 
Tüketici memnuniyetinin 

artırılması konusunda kararlı 
olduklarını kaydeden EPDK Baş-
kanı Yılmaz, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü:

“Biz bu hususta nafile çaba 
istemiyoruz, tüketici vermiş olduğu 
yatırım bedelinin karşılığını, kaliteli 
hizmet olarak alamıyorsa bunun 
hesabını soracağız, bunda kesin-
likle kararlıyız. EPDK personel 
sayısı anlamında sınırlı bir kurum 
ancak müşteri hizmetlerine ilişkin 
kuvvetli bir dairemizin olması la-
zım. Bunu gerçekleştirdikten sonra 
bu problemlerin üzerine giderek, 
tüketici memnuniyetini ne kadar 
yükseltirsek, başarı oranı da o kadar 
yükselecek demektir.”

Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı ile birlikte birtakım 
çalışmalar yaptıklarını belirterek, 
hem bakanlık hem de dağıtım şir-
ketleri ile koordinasyon içerisinde 
ve yerinden denetim mekanizması 
üzerinden tüketici memnuniyeti-
nin artırılmasına çalışacaklarını da 
sözlerine ekledi.

EPDK, tüketiciler için  
başkanlık kuracak

EPDK Başkanı Yılmaz, kurum 
bünyesinde Tüketici Daire 
Başkanlığı kuracaklarını 
açıkladı. Enerjide diğer 

alanlarda gösterilen başarının 
tüketici şikayetlerine 

yansımadığını belirten Yılmaz, 
bu sorunu giderecekleri 

söyledi

TüKETİCİ KöŞESİ & Z. Işık Adler 
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Kayıp-kaçak elektrik yönetmeliği 
yargıya taşındı 

Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO), elektriğin bildi-
rimsiz kesilmesi, tüketici-
lere tazminat ödenmemesi, 

elektriğin kaliteli sunulmaması, 
verimlilik kriterlerine uyulmaması 
gibi kayıp ve kaçağa karşı ön-
lem getirmek yerine özendirilen 
hükümlerin olduğu gerekçesiyle 
“Dağıtım Sistemindeki Kayıpla-
rın Azaltılmasına Dair Tedbirler 
Yönetmeliği”nin iptali ve yürütme-
sinin durdurulması istedi.

EMO tarafından Danıştay’a 8 
Şubat 2016 açılan davada; öncelikle 
yönetmeliğe dayanak gösterilen 
Elektrik Piyasası Yasası’nın Geçici 
18. maddesinde ‘kayıp-kaçak oranı 
yüksek bölgelerdeki bu oranların 
ülke ortalamasının altına düşü-
rülmesinin’ amaçlandığı vurgu-
landı. Ancak yönetmelikteki bazı 

maddelerin; kayıp-kaçak oranını 
düşürmeye değil, kayıp-kaçak oranı 
yüksek şirketleri, enerji kalitesi baş-
ta olmak üzere bazı teknik ve idari 
yükümlülüklerden muaf tutmaya 
yönelik olduğuna dikkat çekildi. 
Yüksek kayıp ve kaçak oranı olan 
şirketlerin, esasen hizmet kalitesiyle 
ilgili yükümlülüklerin hemen tama-
mından muaf tutuldukları belirtilen 
dava dilekçesinde, bu muafiyetlerin 
hukuka aykırılıkları ortaya konuldu.

“Bazı şirketlere muafiyet sağlandı”
Dava dilekçesinde, kaçak elekt-

rik kullanımında ‘yerinde tespit’ 
şartını ortadan kaldıran düzenle-
meye de EPDK’nın olağanüstü hal 
uygulamalarına özgü tanımlama 
yapma yetkisi olmadığı belirtilerek 
itiraz edildi. Neresi olduğu anla-
şılamayan ‘ilgili kurum’ tarafından 

yapılacak belgelendirmeye dayalı 
‘güvenlik nedeniyle kaçak kontrolü 
yapılamayan yerler’ tanımlaması-
na ilişkin olarak dilekçede şöyle 
denildi: “Ülkemizde sıkıyönetim 
ya da olağanüstü hal ilan edilmiş 
herhangi bir bölge bulunmadığı 
bilinmektedir. Böyle bir belirleme-
nin hangi organlar eliyle yapıla-
cağı, Anayasa’nın 119 ve devamı 
maddelerinde yer almaktadır. 
Davalı EPDK’nın olağanüstü hal 
uygulamalarına özgü tanımlamalar 
yapma, bu tanımlamalar üzerinden 
özel şirketlere olağanüstü yetki 
tanıyan yönetmelik hazırlaması 
açıkça Anayasa’ya aykırı olduğu 
gibi, yönetmeliğin dayanağı olan 
6446 sayılı Yasa’nın Geçici 18. 
maddesinde de böyle bir yetki 
belirlenmemiştir. Ülkede güvenlik 
nedeniyle girilemeyecek yerlerin 
bulunup bulunmadığına, varsa 
böyle yerler nasıl girileceğine ya da 
bu yerlerle ilgili hangi kurum ve 
görevlilerin nasıl hareket edecekle-
rine yasama organı karar verebilir. 
Ayrıca güvenlik nedeniyle kaçak 
kontrolü yapılamadığının güvenlik 
güçleri tarafından değil de özel 
şirket tarafından tespit edilmesi de 
hukuka aykırılık taşımaktadır.”

EMO’nun açtığı davada, 
hizmet kalitesine yönelik dağıtım 
şirketlerine getirilen yükümlülükle-
rinden bazı şirketlerin muaf tutul-
masının EPDK’ya yasayla verilmiş 
görevlere de aykırılık oluşturduğu 
vurgulandı. 

Elektrik Mühendisleri Odası, dağıtım sisteminde kayıpları azaltmak için 
çıkarılan yönetmeliğin bazı şirketlere imtiyaz sağladığı gerekçesiyle 
iptali için Danıştay’a dava açtı

TÜKETİCİ KÖŞESİ Kayıp-kaçak elektrik yönetmeliği yargıya taşındı 
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Önceki yazımda, kamulaştırma 
hakkında genel bir bilgi verilerek 
özellikle 2942 sayılı yasanın 27. 
maddesinden kaynaklanan ‘Acele El 
Koyma’ uygulaması hakkında genel 
bir bilgi vermiştim. Bu makalemde 
ise kamulaştırma bedellerinin hani 
ölçütler çerçevesinde belirlendiğini 
inceleyeceğiz. 

2942 sayılı kanunun 11. madde-
sinde belirtilen esaslar çerçevesinde 
kamulaştırma bedeli tespit edilir. 
Öncelikle bilirkişiler, arazinin cinsi 
ve nevi hakkında araştırma yapmak 
zorundadır. Söz gelimi arazinin 
sulu tarla olup olmadığı, tarıma el-
verişli olup olmadığı, yerleşim yer-
lerine olan uzaklığı gibi özellikleri 
belirlenir. 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu’nun 11. maddesinin üçün-

cü fıkrasının (f ) bendi uyarınca; 
tarım arazisi niteliğindeki taşın-
mazın mevkii ve şartlarına göre ve 
olduğu gibi kullanılması halinde 
ekilecek ürünler ve münavebeye alı-
nan bu ürünlerin elde edilmesi için 
yapılacak harcamalar göz önünde 
tutularak, net gelirin hesaplanması 
ve bilimsel yolla değerinin bulun-
ması esastır. Söz gelimi kamulaş-
tırılması yapılacak olan arazide, 
hangi ürünlerin yetiştirilebileceği 
İlçe Tarım Müdürlüğü’nden sorula-
rak yetiştirilen tarım ürününden 

elde edilen verimin ve fiyatının 
belirlenmesi ile birlikte brüt masraf 
bulunarak üretim maliyetlerinin 
düşülmesinden sonra ortaya çıkan 
rakam, net geliri oluşturur. Burada 
uygulamada sıkça rastladığımız 
bir soruna değinmemiz gerekiyor. 
İlçe tarım müdürlükleri pek çok 
kez yetişen ürünler ve elde edilen 
verimlerle ilgili olarak abartılı 
sayılabilecek veriler mahkemelere 
sunuyor. Bu abartılı veriler ışığında 
yapılan hesaplamalarda ise arazi-
nin gerçek değerinin çok üstünde 
değerler ortaya çıkıyor. 

Arazinin net gelirinin belirlen-
mesinden sonra arazide kapitali-
zasyon faiz oranının tespit edilmesi 
gerekiyor. Kapitalizasyon faiz oranı, 
araziye yatırılmış birim serma-
yenin kullanılma hakkıdır. Diğer 
bir deyimle, kapitalizasyon faiz 
oranı, arazinin rantı ile satış değeri 
arasındaki orandır ve yüzde 5, 8, 
10, 12 gibi oranlar halinde ifade 
edilir. Rant aynı kalmak koşuluyla, 
kapitalizasyon faiz oranı düştükçe 

Enerji yatırımlarında 
kamulaştırma sorunu-2

Kamulaştırmada en önemli konu, arazinin fiyatının belirlenmesi. 
Bilirkişilerin aktif rol oynadığı bu süreçte, arazinin konumu, tarıma 
uygunluğu, yola yakınlığı gibi kriterlere göre fiyat belirleniyor

Yıllar Ürün Verim 
(Kg/
Da)

Fiat (TL/
Kg)

Brüt Gel.
(TL/Kg)

Ürt. 
Mas. 

(TL/Da)

Net Ge-
lir(TL/Da)

1 Buğday 550 0,90 495,00 281,00 214,00

1 Saman 300 0,30 90,00 15,00 75,00

2 K.Biber 1500 1,50 2.250,00 1.250,00 1.000,00

3 Mısır 1000 0,75 750,00 440,00 310,00

Toplam 1.599,00

BİR YILLIK NET GELİR (1.599TL)/3 533,00

KOnuK YAZAR & Ömer Göktaş / Avukat 
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arazinin satış değeri yükselir. 
Bir arazinin değeri, rantının 

artması ve kapitalizasyon faiz 
oranının düşmesi oranında yükselir. 
Kapitalizasyon faiz oranı, bölge-
den bölgeye ve hatta aynı bölgede 
araziden araziye ve arazi alım-satım 
durumuna göre farklılıklar göste-
rebilir. Kapitalizasyon faiz oranı, 
arz ve talebe göre de değişir. Eşit 
ranta sahip iki araziden, hangisinin 
talebi ve dolayısıyla değeri fazla ise 
onun kapitalizasyon faiz oranı daha 
düşüktür.

arazinin fiyatını kapitalizasyon oranı 
belirler

Kapitalizasyon faiz oranın 
belirlenirken Yargıtay’ın yerleşmiş 
uygulamalarında, iklim koşul-
ları, arazinin topoğrafik yapısı 
ve bölgesindeki konumu (büyük 
yerleşim yerlerine uzaklığı vb) göz 
önünde tutulduğunda, dava konusu 
taşınmazın bulunduğu yerle benzer 
nitelikte olan,ülkemizin değişik 
yörelerindeki (değeri önemli şekilde 
etkileyen kanıtlanmış, farklı ve özel 
bir faktör bulunması hali hariç) 
sulu tarım arazilerinin değerlendi-
rilmesinde kapitalizasyon faiz oranı 
yüzde 5, kuru tarım arazilerinde ise 
yüzde 6 olarak alınıyor. 

Arazinin değerini arazinin bir 
yıllık net gelirinin kapitalizasyon 
faiz oranına bölünmesi yoluyla elde 
edilmektedir. Söz gelimi yukarıda ki 
örnekte yıllık arazi net geliri 214,00 
(TL/Da) olarak belirlenmişti. Ara-
zinin kapitalizasyon faiz oranının 
da yüzde 5 olduğu kabul edilirse; 
533TL/0,05= 10.660 (TL/Da) ara-
zinin değeri olarak karşımıza çıkar. 

Arazinin değerini arttıran diğer 
bir etken ise objektif değer artışı-
nın uygulanıp uygulanmayacağıdır. 
Objektif değer artışı, arazinin 
değerini arttırabilecek etkenlerin 
varlığı halinde arazinin değerine 
ilave edilecek orandır. Arazinin ana 
ulaşım yollarına yakınlığı, belediye 
hizmetlerinden faydalanması, turiz-
me açık bir bölgede olması,  kolay-
ca alınıp satılabilmesi gibi objektif 
unsurlar etkili olur. Objektif değer 
artışı tamamen bilirkişi kurulu ve 
dahi mahkemelerin takdirlerinde 
olan olduğu için pek çok ihtilafa 
konu hale geliyor. Pek çok kez de 

kapitalizasyon faiz oranını belirler-
ken tespit edilen kriterlerle objektif 
değer artışını belirlerken tespit 
edilen kriterler aynı olup arazi-
nin değeri hukuksuz olarak fahiş 
arttırılıyor. 

Arazinin objektif değer artışı, 
araziye göre yüzde 10 seviyesin-
de yüzde 150 seviyesine kadar 
belirlendiği, Yargıtay kararları ile 
sabit. Yukarıda verdiğimiz örnekte 
arazinin TL/Da cinsinden değerini 
10.660 TL olarak bulmuştuk. Ara-

zinin objektif değer artışını yüzde 
15 olduğu varsayarak arazinin de-
ğeri; 10.660 TL/Da*1,5=12.259,00 
TL olarak karşımıza çıkıyor. 

değer azalışı da dikkate alınıyor
Kamulaştırma bedelinin tespit 

edilmesinde etki eden diğer bir 
husus ise kamulaştırma dışından 
kalan alanda, bir değer azalışının 
meydana gelip gelmeyeceği. Şayet 
arazinin tamamına yakınına kamu-
laştırılması talep edilmiş fakat az 
bir kısmının kamulaştırılması talep 
edilmemişse geriye kalan arazinin 
bütünlüğünün bozulacağından ve 

ekonomik tarım yapılamayacağın-
dan dolayı bir değer azalış hesabı 
yapılarak bu bedel toplam kamulaş-
tırma bedeline ilave ediliyor. 

Kamulaştırma bedelinin tespit 
edilmesinde etki eden başka bir 
husus da kamulaştırma yapılacak 
olan arazinin üzerinde ağaç ve 
yapının olup olmaması. Şayet arazi 
üzerinde ağaçlar veya yapı/lar varsa 
onların bedelleri de ayrıca hesapla-
narak toplam kamulaştırma bedeli 
tespit edilir. 

ÖMER GÖKTAŞ  
AvukAt

1981 Trabzon İli Of İlçesi doğumlu. 
İlk ve Ortaöğretimi Of İmam Hatip 
Lisesinde tamamladı. 2003 yılında 
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi'nden mezun oldu. 2003/2004 

yıllarında Avukatlık Stajını Ankara 
Barosu'nda tamamladı.
2005 yılında Ankara'da  Parola Hu-
kuk Bürosunu kurarak  Serbest Avu-
kat olarak halen çalışmaktadır.
2007-2008 yılları arasında Ankara 
Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü 
tarafından düzenlenen Enerji ve Re-

kabet Hukuku Sertifika Programına, 
2007 yılında Ankara Barosu tarafın-
dan Telekomünikasyon ve Bilişim 
Hukuku Sertifika Programına katıldı. 
Ayrıca, Türkiye Wus-Hu Federasyo-
nunda Yönetim Kurulu ve Türkiye Ka-
rate Federasyonunda Disiplin Kurulu 
üyeliği yapmaktadır.

KONUK YAZAR Enerji yatırımlarında kamulaştırma sorunu-2
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Enerji hizmetleri alanında 
çalışan Amerikan şirketi 
SolarCity’nin hazırlattığı 
“Getting to 100” isimli 

rapor çalışması, yenilenebilir enerji 
tüketiminin gittikçe artmasına yö-
nelik itici etkenlerin neler olduğunu 
ele alıyor. Yüzde 100 yenilenebilir 
enerji hedeflerinin konmasında ve 
bu hedeflere erişilmesinde hem 
devlet yönetimlerinin hem de 
şirketlerin başarılarını ve karşılaş-
tıkları zorlukları detaylı bir şekilde 
görmek mümkün.

Rapora göre, daha fazla yeni-

lenebilir enerjinin devreye girmesi 
eğilimine destek veren en önemli 5 
gelişme şöyle:
•	 Dirençli bir şebeke
•	 Net sıfır enerjili binaların ve 

akıllı bağlantılı cihazların yük-
selişi

•	 Enerji depolamak için müsaitlik 
ve mali açıdan uygunluk

•	 Şebeke ölçekli yenilenebilir 
enerjilerin yaygınlaşması

•	 Tüm dünyada dağıtılmış güneş 
enerjisinin maliyet açısından 
uygun olması

dağıtılmış güneş enerjisi maliyet 
açısından uygunluk sağlıyor

Rapora göre; ucuz dağıtılmış 
güneş enerjinin gerek konutlarda 
gerek ticari alanda ve toplumun ge-
nelinde giderek yaygınlaşması, yüz-
de 100 yenilenebilir enerji hedefine 
giden yolda lokomotif bir etken. 
Güneş panellerinin günümüzde son 
derece düşük fiyatlara sahip olması 
belgelerle kanıtlanmış durumda an-
cak son zamanlarda sektör, sistem 
maliyet dengelerine ve ayrıca sözde 
yumuşak maliyetler şeklinde ifade 

Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişi 
mümkün kılan en önemli 5 gelişme

Araştırma ve danışmanlık şirketi Clean Edge’in yayınladığı çalışmaya göre; 
kaynak dönüşümünü mümkün kılan çok sayıda gelişme ile daha çok 
şirketin, şehrin ve ülkenin yüzde 50, yüzde 75, hatta yüzde 100 oranında 
yenilenebilir enerjiyi hedeflemesi ve bu hedeflere ulaşması mümkün...

İnOvASYOn & Esen Erkan 
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edilebilecek pazarlama, müşteri 
edinme, izin ve kurulum maliyetle-
rine karşı da atağa geçmiş durumda.

Raporda yer alan Deutsche 
Bank’ın tahminlerine göre; ABD’de 
fotovoltaik (PV) güneş enerji sis-
temlerinin hali hazırda watt başına 
3 dolar olan maliyeti 2017 yılı 
bitmeden yaklaşık yüzde 40 oranla-
rında düşerek watt başına 2 doların 
altında bir maliyet getirecek.

şebeke ölçekli yenilenebilir enerjiler 
büyüyor

Rüzgar, güneş enerjisi ve su 
gücüyle işleyen şebeke ölçekli 
santrallardan gelen son derece 
önemli megawatlar olmadan yüzde 
100 yenilenebilir enerji hedefine 
ulaşmanın mümkün olmadığı vur-
gusunu yapan çalışmada; “Şanslıyız 
ki rüzgar ve güneş enerjisi santral-
ları geçtiğimiz 10 yıl içinde hem 
kapasite hem de üretim açısından 
tavan yaptı ve şu anda birçok kişi, 
kuruluş tarafından enerji kaynakları 
içerisinde kilit bileşenler olarak 
görülüyor. Tıpkı yıllardır aynı 
şekilde görülen su gibi... Doğal 
gazla birlikte şebeke ölçekli enerji 
üretiminin en hızlı büyüyen enerji 
kaynakları rüzgar ve güneş enerjisi-
dir” ifadelerine yer veriliyor.

ABD’de şebeke ölçekli rüzgar 
ve güneş enerjisi, 2014 yılında yeni 
devreye alınan enerji üretim kapasi-
tesinin yüzde 47’sini ve 2015 yılının 
ilk yarısında da bu yeni kapasitenin 
neredeyse yüzde 70’ini oluşturuyor-
du. Rapor, ayrıca yüzde 100 yeni-
lenebilir enerjiye geçişi hedefleyen 
şirketlerin çoğunun özellikle rüzgar 
enerjisine başvurduğunu belirtiyor.

enerji depolama yapbozun 
tamamlayıcı parçası

Rapora göre; bataryalardaki tek-
nolojik yenilikler sayesinde enerji 
depolama sektörü tırmanışa geçmiş 
durumda. Enerji depolama konusu, 
sürekliliği olmayan yenilenebilir 
kaynaklarla bir araya geldiğinde, bu 

kaynakların enerji nakil şebekesine 
yüklenmesi zorluğuna karşın mali 
açıdan oldukça etkin bir çözüm 
getiriyor. ABD’nin enerji depo-
lamasının yaklaşık yüzde 80’inin 
hala geleneksel pompa depolamalı 
hidroelektrik yöntemi ile yapıldığı-
nın altını çizen rapor, yeni teknolo-
jiler sayesinde özellikle bataryalarda 
büyüme beklentisini koruyor.

Benzer şekilde ABD’li araş-
tırma şirketi GTMResearch, 
ABD’nin 2015 yılının ikinci 
çeyreğinde 40.7 MW’lık depolama 
kurulumu gerçekleştirerek 2014 
yılının ikinci çeyreğine göre dokuz 
kat bir artış gerçekleştirdiğini tespit 
ediyor.

Hawai’den, Kaliforniya’ya ve 
Vermont’a kadar yenilenebilir 
enerjinin devreye sokulması için 
neredeyse tüm eyaletlerinde depo-
lama yönünde girişimde bulunan 
ABD’nin, enerji depolama alanında 
yürüttüğü kamu politikaları bu 
yükselişte önemli bir role sahip.

verimlilikte çığır açanlar... 
Yüksek enerji performanslı “net 

sıfır enerjili binalar (nZEB)”, yeşil 
bina hareketinde lider konumda. 
Düşük primer enerji kullanan ve 
üretilen yenilenebilir enerjinin 
bir kısmını satarak, yıllık enerji 
bilançosunu sıfır yapabilen bu 
tür binaların net bilanço olarak 
primer enerji tüketimi yok ve yüzde 
100 yenilenebilir enerji hedefine 
erişebilmek için talep tarafındaki 
en önemli “radikal verimlilik” olarak 
adlandırılıyor. Rapor, son yıllarda 
nZEB binaların küçük çaplı, az 
sayıda bulunan seçkin yapılar veya 
10-15 metrekareden daha küçük 
çevreci ofisler olmaktan çıkıp geniş 
çaplı ticari tesisler haline gelmeye 
başladığını belirtiyor.

Günümüzde bu türden bina-
lar, tüm dünyada yapı sektörü-
nün yalnızca küçük bir parçasını 
oluştururken rapora göre, bu durum 
önümüzdeki yıllarda hızla değişe-
cek. Bu yerinde tahmine Avrupa 

Birliği’nin yeni yapılan tüm kamu 
binalarının 2018 yılı sona ermeden 
“neredeyse sıfır” enerjili özelliğe 
kavuşturulması hedefini örnek 
vermek mümkün. Kalan diğer yeni 
binaların da 2020 yılı sona ermeden 
aynı hedeflere ulaşması yönünde 
talimat söz konusu. Ayrıca 2014 
yılında “Title 24” olarak bilinen ve 
Kaliforniya’da yeni yapılara ilişkin 
yaptırımları açıklayan kapsamlı bir 
de yasa yürürlüğe girdi. Eyalette 
yeni yapılan konutların tümü, 2020 
yılı sona ermeden ve yeni yapılan 
ticari binaların tümü de 2030 yılı 
sona ermeden sıfır enerjili özelliğe 
kavuşturulacak. 

Güçlendirilmiş, dirençli bir şebeke 
oluşturmak gerekli

İki yönlü elektrik şebekesi; 
şebeke ölçekli enerji üretiminde, 
dağıtılmış enerji üretiminde, enerji 
depolamada ve verimli binalar-
da devam etmekte olan tüm bu 
gelişmelerden ayrı düşünülemez. 
Yenilenebilir enerjilerin, depolama 
cihazlarının, elektrikli vasıtaların ve 
hem ‘akıllı’ hem ‘akılsız’ cihazların 
yaygınlaştırılması ve tek bir mer-
kezde bulunmayan dağıtılmış, daha 
esnek, daha fazla bilgi sağlayan ve 
iki yönlü enerji akışına imkan ta-
nıyan bir elektrik şebekesi raporun 
önemli vurgularından bir diğerini 
oluşturuyor. Özellikle, akıllı şebeke 
teknolojilerine yapılan yatırım-
ların artarak devam ettirilmesi 
tavsiye ediliyor ve akıllı şebekelerin 
büyümesindeki en temel unsurların 
akıllı sayaçlar ve mikro şebekeler 
olduğu belirtiliyor. 

CleanEdge’in yaptığı araştırma-
da, ABD’deki elektrik sayaçlarının 
neredeyse yüzde 37’sinin artık akıllı 
sayaç olduğu belirtilirken Navigant 
Research’ün tahminlerine göre de 
2013 yılında yalnızca 685 MW 
olan mikro şebeke kapasitesi 2020 
yılına kadar 4 GW’ın üzerinde bir 
büyüme gösterecek.

Kaynak: Renewableenergyworld.com

İNOVASYON Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişi mümkün kılan en önemli 5 gelişme

Mart 2016EnerjiPanorama 63



Her sektörün kendi içinde 
bazı artıları ve eksileri, 
farklı sorun çözme yön-
temleri ya da iş geliştirme 

taktikleri mutlaka vardır. Ancak 
bazı gerçekler, tüm iş kolları için 
geçerlidir ve hangi mesleği yapıyor 
olursanız olun mutlaka izlemeniz 
gereken belli başlı adımlar ve sorun 
çözme becerileri vardır.

Uplifers’ın derlediği çalışmayla 
iş yaşamının tüm dünyada geçerli 
olan kurallarını, püf noktalarını ve 
tüyolarını sizlerle paylaşıyoruz:
1. Tutkulu çalışın. İşiniz sizin için 

önemli olduğu sürece, hayatınız 
daha eğlenceli hale gelecektir.

2. Eğer çalıştığınız işten memnun 
değilseniz, bu işi yapmaktaki 
amacınız neyse ona tutkuyla 

bağlanmayı deneyin. Yaptığınız 
işi, işyerinizi, patronunuzu ya da 
iş arkadaşınızı sevmiyor olabi-
lirsiniz ancak gelirinize yaptığı 
katkı ve yaşam standartlarınızı 
yükseltmesi işinizi sevmeniz 
için geçerli sebepler.

3. Değişmesi gereken şeyler varsa 
değişime liderlik edin. Çö-
zülmesi gereken problemlere 
yaratıcı çözüm önerileri getirin.

4. Değişime küçük adımlarla 

başlayın ve kafanızdakileri bu 
küçük başlangıçların üstüne 
inşa edin.

5. Yapılacaklar listenize her zaman 
küçük işlerle başlayın, büyük 
işlerinizi sona bırakın.

6. Aksaklıkları düzeltmeye 
çalışmak yerine, pozitif şeylere 
odaklanarak bunları geliştirme-
ye çalışın.

7. Durmanız ve devam etmeniz 
gereken zamanlara iyi karar verin.

Kariyer yolunuz ne olursa olsun, işinizle ilgili aldığınız tavsiyeler 
genelde aynıdır. Yaşadığınız problemlerin aynıları ya da benzerleri 
mutlaka geçmişte birileri tarafından deneyimlenmiş, uygun çıkış yolları 
bulunmaya çalışılmıştır...

İş yaşamında başarıya  
ulaşmak için bilmeniz gereken

GERÇEK
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8. Aynı şeyleri üst üste yaparak 
farklı sonuçlar elde etmeye ça-
lışmayın. Çözüm yollarınızı her 
defasında değiştirmeyi deneyin.

9. Başarıya ulaşmak için ekip 
arkadaşlarınızdan destek alın.

10. Yeterli olmadığınızı düşündü-
ğünüz konularda yardım alın. 
Yardım alacağınız konularda 
spesifik olmaya çalışın ve size 
yardım eden kişilere teşekkür 
etmeyi unutmayın.

11. Etrafınızda pozitif insanlar 
bulundurun.

12. Farklılıklara saygı gösterin. 
Eksik olan yönlerinizi farklı 
insanlardan farklı geri dönüşler 
alarak tamamlamaya çalışın.

13. Her insanın her konuda farklı 
bir algısı vardır. Bunu kişisel ge-
lişiminize katkı yapacak şekilde 
kullanmaya çalışın.

14. Herkesi sevmek zorunda değil-
siniz ancak sevmediğiniz insan-
larla olan iletişiminizde saygı 
unsurunu asla eksik etmeyin.

15. Kimseyi yargılamayın ve baş-
kalarının sizi yargılamasına izin 
vermeyin.

16. İşinizde ne kadar iyi ve başarılı 
olursanız olun, daima sizden 
daha başarılı insanlar olduğu 
fikrini aklınızdan çıkarmayın.

17. Sizden daha başarısız insanlar 
olduğunu da bilmeniz önemli.

18. Bazı konularda profesyonel 
olmanız ya da iyi işler başarma-
nız sizi diğerlerinden ayırıyor 

olabilir ancak insan olarak her-
kesle eşit seviyede olduğunuzun 
bilincinde olun.

19. Yetenekleriniz ve başarılı oldu-
ğunuz konular doğrultusunda 
yaptığınız işlerde daha mutlu 
olabilirsiniz.

20. Tüm zamanınızı eksik olduğu-
nuz konularda kendinizi geliş-
tirmeye çalışmakla harcamak 
bir süre sonra sizi bunaltabilir.

21. Yeni bir yetkinlik kazanmanın 
en iyi yolu, sürekli pratik yapa-
rak bu yönde kendinizi geliştir-
mektir. Yeni bir şey öğrenirken 
sabırlı olun.

22. İşinizde iyi olmanızın ve geliş-
menizin en iyi yolu, daima yeni 
şeyler öğrenmekten geçer.

23. Yeni şeyler öğrenirken bunun 
sizin için başlangıç olduğunu ve 
hata yapabileceğiniz gerçeğini 
aklınızdan çıkarmayın.

24. Yaptığınız hatalar için üzülmek 
yerine bunları kabullenmeyi 
seçmeniz, yeni şeyler öğrenme-
nizi kolaylaştıracaktır.

25. Aynı anda her şeye sahip 
olabilmeniz mümkün değil. 
Elinizdekilerle yetinmeyi öğ-
renmelisiniz.

26. Elinizde yeterli kaynak olma-
masını bahane olarak görme-
yin. Yaratıcılığınızı kullanarak 
elinizdeki kaynaklarla neler 
yapabileceğinize odaklanın.

27. Yaratıcılık ve girişimcilik, 
günlük işlerinizi yaparken farklı 

yollar deneyerek geliştirebilece-
ğiniz yetkinliklerdir.

28. Artılarını ve eksilerini değerlen-
direrek risk alın.

29. Kariyerinizin ilk basamaklarını 
tırmanırken birçok şeye “evet” 
demeniz gerekli olduğu gibi, 
gelecek yıllarda da birçok şeye 
“hayır” demeyi bilmelisiniz.

30. Eleştiriler ve negatif geri bildi-
rimler, kişisel gelişiminiz için 
önemlidir.

31. Eleştiri yaparken yorumları-
nızı karşınızdakinin kişiliğine 
değil, yapmış olduğu iş üzerine 
yapmayı deneyin.

32. Büyük düşünün; büyük hayaller 
kurun.

33. Hayallerinizi gelecek planlarınız 
olarak görün. Her hayalinizi 
gerçekleştirmeniz tabii ki müm-
kün değil ancak hedeflerinize 
ulaşan yolda ilerlemek için kü-
çük de olsa bir adım atmalısınız.

34. Büyük hayalleriniz olduğunda 
çevrenizdeki insanlardan eleştiri 
almanız kaçınılmazdır ancak 
karar verecek olan kişinin siz 
olduğunuzu unutmayın. Bu 
sizin hayatınız.

35. Yapacağınız işleri çabuk bitir-
meye değil, kaliteli yapmaya 
önem gösterin.

36. Yaptığınız planları çevrenizde-
ki insanlarla paylaşmaktan ve 
fikirlerini almaktan çekinmeyin.

37. Networkünüzü genişletin. Yeni 
insanlarla tanışın ve bu insanlar 
aracılığıyla daha fazla insan 
tanımaya gayret edin.

38. Hangi sektörde çalıştığınıza 
bağlı olmaksızın, işinizle ilgili 
yapmış olduğunuz şeylerde da-
ima insanların yaşam kalitesini 
yükseltebilecek sonuçlar elde 
etmeye çalışın.

39. Ne kadar başarılı olursanız olun, 
yaptığınız her işin başarıyla 
sonuçlanamayacağı gerçeğini 
kabullenin.

40. Unutmayın; yenilgiler kötü 
şeyler değildir, gelişiminizin bir 
parçasıdır.
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Başta petrol, son dönemde 
doğal gaz ve artık tüm 
dünya tarafından farkın-
dalığı oluşmuş yenilene-

bilir enerji hem ekonomik hem de 
siyasi açıdan modern dünyanın tüm 
devletleri için stratejik bir öneme 
sahip ve bu noktada projeksiyonlar, 
görünümler ve raporlar her enerji 
paydaşı için önem taşıyor. Ulusla-
rarası Enerji Ajansı, ABD Enerji 
Bakanlığı, REN21, Exxon, Shell 
ve BP olmak üzere birçok kuruluş 
önümüzdeki on yıllar için; enerji 
talebinin nasıl gelişeceği, bölgeler 
bazında arz ve talebin nasıl değişe-
ceği, bu değişim ve gelişimin ayrı 

ayrı enerji kaynakları temelindeki 
olası seyri, küresel ısınma ve iklim 
değişikliği riskleri, talebin karşıla-
nabilmesi için gereken yatırımlar ve 
özellikle de son dönemde karbon 
salınım senaryoları gibi konulara 
yönelik senaryolar hazırlıyor. Tabi 
bu tahminler bir yandan elde bulu-
nan veriler doğrultusunda ve buna 

bağlı tahminler üzerine varsayımlar 
olarak hazırlanırken aynı zamanda 
kuruluşların perpektiflerine göre de 
değişiklik gösterebiliyor. Gelecek, 
ne bütünüyle öngörülebilir ne 
de bütünüyle rastlantısal olabilir. 
Gelecekte gerçekleşmesi muhte-
mel durumlar üzerine yapılan bu 
raporları ve gelecek projeksiyon-

Dünyanın iki büyük petrol devi BP ve Total, dünya enerji sektörüne dair 
öngörülerini açıkladı. Her iki rapor da yenilenebilir enerjinin payını 
artıracağını ancak fosil yakıtların uzun süre egemenliğini sürdüreceğini 
belirtiyor

Fosil yakıtların iktidarı sürecek, 
karbon emisyonu her yıl artacak

KOnuK YAZAR & Vural Cantuğ Akkaş / Enerji sistemleri ve makine mühendisi 
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larını objektif inceleyerek enerji 
sektörünün geleceği hakkında 
vizyon edinilebilir. 10 Şubat 2016 
tarihinde ‘BP Enerji Görünümü’, 
daha sonraki günde Total, 2015 yılı 
değerlendirme raporunun sunumla-
rını gerçekleştirdi. 

Peki BP Enerji Görünümü’nde 
nelere değinildi ve BP’nin dünya 
enerji sektörüne ilişkin öngörüler 
nedir? BP, ham petrol varil fiyatla-
rının tekrar 100 dolar seviyelerine 
yükselmesiyle petrol ve doğal gaz 
endüstrisi için parlak bir gelecek, 
yüksek şeyl üretimi artışı ve Kana-
da katran sahasından yeni üretim 
portföyü öngörüyor. Fosil yakıtla-
rın hala 2035 yılında da petrolün 
toplam enerji arzının yüzde 80’ini 
sağlıyor olacağına inanan bu senaryo 
altında, karbon emisyonlarında çok 
ciddi artışlar olacağı varsayımında 
bulunuluyor. Dünya, enerji planla-
maları konusunda yeni bir sürece 
girmişken ve küresel ısınma kritik 
seviyelere ulaştığından bu öngörüle-
re ilişkin eleştiriler gelmeye başladı. 
Önümüzdeki 20 yılda dünya enerji 
piyasalarında gelişecek olan projek-
siyonlar ve yeni trendleri içeren BP 
Enerji Görünümü’nü de sahip tah-
minler gerçekleştirilmiş. BP CEO’su 
Bob Dudley, petrol ve doğal gaz 
fiyatlarındaki düşüş esnasında, 
önemli olanın sadece mevcut zorlu 
koşullara uyum sağlama olmaması 
gerektiğini aynı zamanda bundan 
sonraki zorluklara da hazırlanılması 
gerekliliğinin altını çizdi.

Karbon emisyonu her yıl yüzde 1 
artacak

Anahtar mesajın ise gelişmekte 
olan ülkeler ve dünya nüfusunun 
büyümesine bağlı güçlü enerji 
talebini karşılamak için petrol ve 
doğal gaz sektörünün yeni rezerv 
keşiflerine devam etmesi zorun-
luluğu olduğu söylenebilir. BP 
Baş Ekonomisti Spencer Dale, 
her ne kadar tahminlerinde hangi 
ham petrol varil fiyatı varsayımı-
nı kullandıkları hakkında bilgi 
vermemiş olsa da güncel 30 dolar 
varil fiyatında iyileşme bekledi-
ğini dile getirdi. Yükselecek olan 
rakamın stabil olmasa bile fiyatların 
30-100 dolar  arasında bir yere 
ulaşacağı ve sonunda 100 dolar 
seviyelerine erişeceği tamininde de 
bulunuldu. Petrol şirketi, geçmişte 
enerji karışımında rüzgar ve diğer 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
gelişimini göz ardı ettiğini aynı 
zamanda da nükleer ve biyoyakıttan 
gelen katkınında abartılı olduğuna 
da değindi. Rapora göre, karbon 
emisyon salınımlarının önümüzde-
ki 20 yılda neredeyse her yıl yüzde 
1 oranında büyümesi bekleniyor. 
Ayrıca ton başına 100 dolar gibi 
çok yüksek karbon fiyatı da dahil 
olmak üzere küresel ısınmaya 
karşı çok daha fazla politika eylemi 
tahmini içeren bazı alternatif se-
naryolar özeti de raporda yer alıyor. 
Amerika menşeili ‘tight oil’in 2030 
yılında 4m petrol eşdeğerinin 8m’ye 
yükseleceği ve ABD şeyl gazının 20 

yıl içinde dünya kaynaklarının yak-
laşık yüzde 20’sini sağlayabileceği 
yönünde tahminler de var. Ayrıca, 
çok pahalı ve yüksek karbonlu 
üretim yöntemlerini içerir olsa bile 
özellikle Brezilya derin su rezervu-
arları ve Kanada petrollü  
 kum sahaları olmak üzere OPEC 
dışı üretimin artacaği tahminleri de 
yer aldı. 

Bu saptamalar haricinde önü-
müzdeki 20 yıllık dönemi içeren 
BP Enerji Görünümü’nü;
 �Dünya nüfusunun yaklaşık 1.5 
milyar artarak 8.8 milyar kişiye 
ulaşacağı, bu artışın yarısına 
Afrika’da rastlanacağı,
 �Küresel ekonominin iki kattan 
fazla artış göstereceği, bu artışın 
yarısından fazlasının nüfusları 
çok fazla olan ve yaşam stan-
dartları hızla gelişen Çin ve 
Hindistan’a ait olacağı ve enerji 
talep artışlarında öncü olacak-
ları,
 �Çin ekonomisinin sürdürülebi-
lir orana ulaşıp balansa geçerek 
yavaşlayacağı,
 �Büyüyen ekonomi, daha fazla 
insanın orta sınıf standartların-
da yaşaması, daha iyi evlerde 
oturması, binek araçlarının 
olması, daha fazla elektrikli alet 
kullanımı ve kırdan kente daha 
fazla göç olması anlamına gelir-
ken tüm bunlarla birlikte enerji 
gereksiminin artacağı,
 �2035 yılında bu güne göre yüz-
de 34 daha fazla enerji tüketimi 
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gerçekleşeceği,
 �Enerji talebinin özellikle gelişen 
ekonomilerde ve gelişmekte 
olan büyüme ile 2013 ve 2035 
yılları arasında yüzde 34 ora-
nında büyümesi, 
 �Enerji talebinin yüzde 60’ını 
fosil kaynakların sağlayacağı, 
 �Küresel enerji yoğunluğunun 
her yıl yaklaşık yüzde 2,1 ora-
nında düşüş eğilimi göstereceği 
ve 1965 yılından bu yana elde 
bulunan veriler içerisinde her-
hangi 20 yıllık dönemde böyle 
bir eğilimle karşılaşılmayacağı,
 �Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 
150 daha büyüse de enerji talebi 
50 yıl önceki değer seviyelerin-
de olacağı,
 �Kömür talebinin 2000 yılı 
yüzde 3,8’lik artışı ile karşılaş-
tırıldığında 2013-2035 yılları 
arasında sadece yüzde 0,8’lik 
artış göstereceği ve hızla düşüş 
trendi yakalacağı, 
 �Önümüzdeki yıllarda, salınım-
lar için uygulanması beklenen 
daha sıkı kurallar ve yüksek 
maliyetler, elektrik üretiminde 
kömürün payının azalmasına 

ve teşvik edilen yenilenebilir 
kaynakların paylarının artması-
na neden olması,
 �Doğal gazın, enerji karışımı 
içinde kömürü geçerek petrolün 
ardından 2. sıraya yerleşeceği,
 �Yenilenebilir enerji yılda yüzde 
6,3 olarak 2035 yılına kadar en 
hızlı büyüyen yakıt olacağı,
 �Enerji verimliliği artışı dola-
yısıyla yenilenebilir enerjinin 
+ yüzde 13,9 (180mTEP) 
ve gaz talebinin - yüzde 3 
(-180mTEP) olarak revize 
edildiği, 
 �Nükleerin yüzde 1,7 oranında 
ve hidroelektriğin yüzde 1,8 
büyümesi,
 �Global enerji üretimi büyüme-
sinde üçüncü olan yenilenebilir 
enerjinin, 2035 yılına kadar 
pazarın yüzde 16’sına sahip 
olacağı,
 �Yenilenebilir enerji üretimin-
de Avrupa Birliği’nin liderliği 
devam edecek olsa da Amerika 
ve Çin tarafından geçileceği, 
hatta Çin’in Amerika ve Avrupa 
Birliği kurulu kapasitesi artışı 
toplamından daha yüksek kapa-

site kurulumu gerçekleştireceği,
 �Brezilya, Çin’den sonra en çok 
hidroelektrik güç kurulu kapasi-
tesine sahip ülke olsa da Kana-
da’nın ikinciliği elde edeceği,
 �Sanayi devriminden bu yana 
ilk kez, 2035 yılında tek hakim 
yakıt kaynağı olmayacağı,
 �Fosil yakıtların yüzde 27’den 
daha büyük bir paya sahip ola-
cağı izine rastlanmadığı, 
 �Petrolün, ulaşım sekteründe 
petrolün yüzde 88 oranıyla do-
mine etmesinin devam edeceği,
 �Offshore rüzgar enerjisinin 
yeni konvansiyonel fosil enerji 
santrallarıyla rekabet yapabilir-
liğinin giderek artacağı,
 �Solar PV pazarının, giderek ar-
tan sayıda marketlerden biri ve 
daha rekabetçi hale gelebileceği,
 �Onshore rüzgar enerjisi maliye-
tinin yüzde 25 ve solar PV ma-
liyetinin ise yüzde 40 oranında 
azalış eğilimi göstereceği,
 �Düşük karbon kaynaklarında 
büyümeye rağmen, küresel 
karbon emisyonları 2013 ve 
2035 yılları arasında yüzde 25 
oranında artacağı,
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 �Anlamlı küresel karbon fiyat 
doğru teşvikler etkin kararlar ve 
yatırımların yapılabilmesi için 
doğru teşvikler sağlayacağı,
 �Küresel gaz talebinin giderek 
artan oranda sıvılaştırılmış gaz 
ithalatıyla karşılanması,
 �Küresel LNG ticaret hacminin 
söz konusu dönemde 2 kat 
artacağı ve toplam küresel gaz 
talebinin yaklaşık yüzde 15’ini 
karşılayacağı,
 �Büyük oranda enerji verimli-
liğndeki artış ile küresel enerji 
talebi yüzde 1 revize edilmesi,
 �2013 Enerji Görünümü’nde 
ABD tight oil’inin 2030 yılında 
günlük 3.6 milyon varil ulaşaca-
ğı tahmin edilirken teknolojide-
ki gelişime paralel 2014 yılında 
bu eşiği aştığı ve Amerika’nın 
petrol üretiminin yüzde 40’ını 
oluşturacak günlük 8 milyon 
varile ulaşacağı beklentisi,
 �Şeyl gazı süre içinde en hızlı 
büyüyen fosil yakıt olacağı,
 �Şeyl gaz üretimi Kuzey Ameri-
ka’da yoğunlaşmasının muhte-
mel olduğu,
 �Asya Pasifik bölgesinin 2035 
yılında küresel şeyl gazı üreti-
minin yüzde 10’undan fazlasına 
sahip olacağı,
 �Çin, Kuzey Amerika dışındaki 
şeyl gazı için en umut verici 

ülke ve iki ülke, 2035 yılında 
şeyl gazı üretiminin yüzde 
85’ini sahip olabilmesi, 
 �Konvansiyonel olmayan gaz 
üretimindeki artışın yoğunlukla 
Kuzey Amerika olması bekle-
nirken özellikle Asya-Pasifik 
bölgesinde de önemli potansiyel 
bekleniyor. Ayrıca, konvansi-
yonel gaz üretiminde üretim 
artışının çoğunun OPEC dışı 
ülkelerde özellikle de Ortadoğu, 
Çin ve Rusya’da beklenmesi,
 �Kömür halen elektrik üreti-
minde en çok kullanılan, enerji 
tüketiminde ise 2. sıradaki 
yakıt konumunda. Kömüre 
olan talebin 2035 yılına kadar 
düşüşe geçmesi bekleniyor ve bu 
düşüşte hem OECD ülkelerinin 
hem de halen dünya kömür 
tüketiminin yarısını gerçekleşti-
ren Çin’in talebinin azalması ve 
artan çevre politakalarının etkili 
olacağı,
 �Küresel kömür talebinin yüzde 
6 (270mTEP) azalış göstere-
ceği,
 �Hindistan kömür tüketimin-
de 435 mTEP ile en büyük 
büyümeyi gösteren ve Ameri-
ka’nın küresel kömür tüketimi 
sıralamasındaki ikinciliği alacak 
ülke olacağı,
 �Fukuşima sonrasında bazı ül-

kelerin nükleer planlarında geri 
adım atmalarına karşın nükleer 
enerjide artış bekleniyor ve bu 
artışta özellikle Asya-Pasifik 
ülkelerinde gerçekleşeceği,
 �Japon reaktörlerin 2020 yılına 
kadar, 2010 yılı seviyeleri olan 
yüzde 60 ulaşmak için önü-
müzdeki beş yıl içinde yeniden 
devreye alınması beklentisi,
 �Bataryaların gelecekte de yeterli 
olmayacağı,
 �Çin’in 2035 yılında dünyanın 
önde gelen petrol tüketicisi 
olarak ABD’yi geçeceği,
 �Diğer öne çıkan kaynaklar ara-
sında biyoyakıtlar ve doğal gaz 
sıvıları yer alıyor. Küresel doğal 
gaz sıvıları günlük 20 milyon 
varil artışla 112 milyon varil/
güne ulaşacağı,
 �Hafif hizmet taşıtlarının sayı-
sının 2 kat artması ve mevcut 
1.2 milyarlık araç sayısının 2,4 
milyara erişmesi bekleniyor. 
Araç sayısındaki artışa karşın 
enerji verimliliğinde yüzde 
2-3 oranında artış bekleniyor. 
Ortalama araç verimliliğinin  
100 kilometre için 30mil/galon 
olan seviyesinden 2035 yılında 
100 km için 50 mil/galon gibi 
bir düzeyde olacağı gibi temel 
tahminler altında özetleyebiliriz.

VURAL CANTUĞ AKKAŞ / EnErji sistEmlEri vE makinE müHEndisi

1991 yılı Adana doğumlu olan Vural Cantuğ Akkaş, 2015 yılında Ankara Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mü-
hendisliği ve Makina Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 
eğitimine devam eden Akkaş, 7.  EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı tarafından gerçekleştirilen ‘Geleceğin Ay-
dınları’ temalı Energy Challenge: Petrol ve Doğal Gaz bilgi yarışmasında üniversitesini temsil etti. Akkaş, enerji üre-
timi, enerji verimliliği, elektrik iletimi ve dağıtımı, uluslararası ilişkilerde enerji ve enerji marketleri konuları üzerine 
çalışmalarına devam ediyor. 

KONUK YAZAR Fosil yakıtların iktidarı sürecek, karbon emisyonu her yıl artacak
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Elektrik piyasasında geçen 
yıldan itibaren etkisini 
hissettiren düşük fiyatlı 
trend, güç kazanmaya 

devam ediyor. 2016 Ocak’ta oluşan 
ortalama PTF 149.58 TL/MWh 
ile geçen yılın aynı ayında oluşan 
fiyatın yüzde 13.48 altında oluştu. 
2016 Şubat ayında, 18 Şubat tari-
hine kadar oluşan ortalama PTF 
ise geçen yıl şubat bütününe ilişkin 
ortalama PTF’nin yüzde 22.26 
altında seyrediyor. Fiyatlardaki bu 

düşüş, piyasadaki yapıyı mali açıdan 
zorlarken, yatırımların geleceğine 
ilişkin stratejik konuların tartışıl-
masını da beraberinde getiriyor.

Düşük seyreden elektrik 
fiyatlarıyla birlikte, bu yıl başından 
itibaren iletim sistem kullanım 
bedellerinde yüzde 140, sistem iş-
letim bedellerinde yüzde 18’e varan 
oranlarda zam yapılması da elektrik 
üreticilerini oldukça zorlayan 
etkenlerin başında geliyor.

Fiyatlardaki düşüş trendinin 

sürmesinin nedenlerinden biri 
olarak YEKDEM’e tabi olan sant-
ral kapasitesinin yüksekliği ve bu 
santralların fiyattan bağımsız ver-
dikleri teklifler gösteriliyor. Kömür 
santrallarının termik üretimdeki 
paylarını, kendilerine özgü dur-
kalk koşulları nedeniyle, doğal gaz 
santrallarına kıyasla fiyatlara daha 
az duyarlı biçimde sürdürmeleri de 
bir başka neden olarak sıralanıyor. 

Enerji IQ’ya yorumlarını 
aktaran bir özel sektör yetkilisi ise 

Düşük fiyatlar  
Ankara’nın da gündeminde

Şubat ayının ilk 18 gününde kaydedilen 108.92 TL/MWh (36,67 USD/MWh) ile son dört yılın en düşük aylık 
ortalama seviyelerinden birine gerileyen elektrik fiyatları piyasayı zorluyor. Bakanlık bir dizi düzenleme 
üzerinde çalışıyor

BAKAnLIKTAn REvİZYOn SİnYALİ
Düşük seyreden fiyatlar, enerji yöneti-
mini de harekete geçirdi. EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, EPİAŞ’tan brifing alır-
ken, konu Enerji Bakanlığı’nda da de-
ğerlendiriliyor. Enerji IQ’ya değerlendir-
melerde bulunan Enerji Bakanlığı’ndan 
üst düzey bir yetkili, yatırımların ve pi-
yasanın sürdürülebilir bir zeminde iler-
lemesi amacıyla bir dizi düzenleme üze-

rinde çalıştıklarını açıkladı. Çalışmanın 
gerekçesini “değişen piyasa koşullarına 
göre sistemin revize edilmesi” olarak 
açıklayan yetkili, çalışmanın sonunda 
elektrik üreticilerinin düzenlemeye tabi 
gelir ve giderlerinin optimize edilebile-
ceğini belirtti. Aynı yetkili, sistem kulla-
nım bedellerinde düşüş olabileceğini, 
sekonder frekans kontrol bedeli gibi 

bazı bedellerde de artış olabileceğini 
söyledi. 
Bir başka kamu yetkilisi ise düşük seyre-
den fiyatların Q2 ve Q3’te daha da ge-
rilemesi ile birlikte kömür yakıtlı termik 
santralların soğuk rezerve geçebileceği-
ni, bunun da 31 Mart kesintisi benzeri 
sistem güvenliği ile ilgili riskler içerebi-
leceğini söyledi.
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şu açıklamayı yaptı: “Elektrik 
piyasasında yatırım-yoğun geçen 
son 10 yıldaki fizibiliteler orta-
lama 7-8 USD cent/kWh fiyat 
beklentisi üzerine yapıldı. 2014 
yılında 5.5 USD cent/kWh olan 
yıllık ortalama fiyat, geçen yıl 
4.5 USD cent/kWh’a düştü. Bu 
yıl ulaşılan ortalama ise 4.3 cent 
seviyesine düştü. Fiyatlar böyle 
giderse yatırımlar durur, hatta 
özelleştirmelere gösterilen ilgi 
de azalır.”

PTF Ortalama Aylık (TL/MWh)

  2014 2015 2016

Ocak 163.25 172.88 149.58

Şubat 171.57 140.1 108.92

Mart 139.44 124.39  

Nisan 160.61 101.72  

Mayıs 155.18 108.5  

Haziran 152.35 124.66  

PTF Dönemlik Ortalama (TL/MWh)

  2014 2015 2016
Q1 158.08 145.79 129.25
Q2 156.04 111.63  
Q3 172.49 149.39  
Q4 169.6 144.99  
H1 157.06 128.71  
H2 171.04 147.19  

Y (TL) 164.05 137.95  
Y (USD) 55.24 46.45  

Doğalgazda fiyat – miktar sıkıntısı 
Batı Hattı’ndan gelen gaz miktarında 17 Şubat’ta yaşanan ani azalmanın 
ardından bu hafta da günlük nominasyonların yaklaşık yüzde 20 altında gaz 
alınabilmesi, fiyatla ilgili tartışmaları ateşledi. 

24 Kasım’daki uçak krizi ile 
tetiklenen ve Suriye’deki 
gelişmelerle her geçen gün 
artan Türkiye ve Rusya ara-

sındaki gerilim, beklenilenin aksine 
doğal gaz talebinin yüksek olduğu 
aralık ve ocak aylarında doğal gaz 
arzında sıkıntıya neden olmadı. 
Ancak son dönemde Batı Hattı’nda 
yaşanan istikrarsız akış, piyasadaki 
dengeleri bozduğu gibi belirsizlik-
leri de arttırdı. Şubat ayının ilk 16 
gününde Batı Hattı’ndan ortalama 
günlük 36.826 mcm doğal gaz 
girişi olurken, 17 Şubat’ta alınan 
günlük miktar 14.642 mcm’e ge-
riledi. Sonrasında artarak bu hafta 
günlük ortalama 26 mcm seviyesine 
yükselen çekişler, bu hattaki talebin 
yaklaşık yüzde 80’ini karşılama-
ya ancak yetiyor. Tedarikçiler, 24 
Şubat nominasyonlarının yüzde 20 
eksiğini alabildi. 

Batı Hattı’ndan gelen Rus gazı-
nın fiziki akışıyla ilgili bu sorunlar 
yaşanırken, bir diğer tartışılan konu 
da söz konusu gazın fiyatı. Ocak 
ayı içerisinde Gazprom Export ta-
rafından, Batı Hattı üzerinden Rus 
doğal gazı ithal eden 7 özel şirkete 
Ocak ayında gönderilen ve yüzde 

10.25 oranındaki indirimi geri alan 
fark faturalarına yapılan itirazların 
Moskova’da kabul görmediği ifade 
ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 
Viyana’da Türk gaz ithalatçıları ile 
bir araya gelen Gazprom Export 
yönetimi, konuya ilişkin açıklama 
yapmazken, sektör temsilcileri mik-
tardaki azalmaya tepki gösteriyor. 
Konuya yakın kaynaklar, Gazprom 
Export’un tahkim sonucunu 
düşünerek, BOTAŞ ile özel sektör 
ithalatçıların arasındaki makası 
kapatarak Türkiye’nin öne sürdüğü 
farklı fiyat argümanını zayıflatmak 
isteyeceği görüşünü de ifade ediyor.

‘Gazprom bu tutumunu sonlandırmalı’
Konuyu Enerji IQ’ya değerlen-

diren özel sektör doğalgaz ithalatçı-
sı bir  firmasının üst yönetiminden 
bir yetkili, şu açıklamayı yaptı:

“Gazprom tarafından herhangi 
bir resmi bilgilendirme yapılmadan, 
özel şirketlere verilen gaz miktarı 
azaltıldı. Gazprom Export, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne yaptığı doğal gaz 
ihracatlarında, özel sektör şirket-
leri ile kontrata tabi hiçbir ödeme 
problemi yaşamadı. Özel şirketler 

bu kapsamdaki sorumluluklarını 
tam anlamıyla yerine getirdi. Tüm 
uluslararası kontratlarda benzer 
şekilde olduğu gibi Rus gazı alım 
kontratlarında da doğal gaz satış 
fiyatının değişimine ilişkin tanım-
lanmış belirli hükümler bulunuyor. 
Belirlenmiş hükümler haricinde, gaz 
teslimatının azaltımı veya kontratta 
tanımlanmamış başka bir yolla bir 
tarafın başka bir tarafı fiyat değişi-
mine zorlaması mümkün değil.

Tarafların imzaladığı kontrat-
lar kapsamında yükümlülüklerini 
eksiksiz yerine getirmesini bekli-
yoruz. Gerekçesiz olarak eksik gaz 
teslimatı yapılması gibi sözleşme 
ihlallerinin ticari ve politik ilişkileri 
olumsuz etkileyeceği aşikâr olup 
Gazprom Export’un bu tutumunu 
en kısa süre içerisinde sonlandırma-
sını ümit ediyoruz.”

ENERJİ IQ Doğalgazda fiyat – miktar sıkıntısı 
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Sektörden ‘yerli aksam’ tepkisi
Yenilenebilir Enerji Genel Mü-

dürlüğü tarafından 9 Şubat 2016 
tarihinde görüşe açılan “Yenilenebi-
lir Enerji Kaynaklarından Elektrik 
Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanı-
lan Yerli Aksamın Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik” taslağı, 
sektörde ciddi tartışmaları başlattı.

Yerli aksam kapsamında verilen 
ilave tarife katkı miktarlarını ve 
koşullarını değiştiren taslağın 
kabul edilmesi durumunda, türbin 
ekipman üreticisi firmaların yerli 
kanat, yerli kule ve yerli jeneratör 
üretimine yönelik planlarını sekteye 
uğratması ve yatırım sürecindeki 
değer zincirindeki dengeleri değiş-
tirmesi bekleniyor.

2011 tarihli mevcut yönetmeliği 
yürürlükten kaldırmayı amaçlayan 
yeni taslakta, yerli aksam tanımı 
değişmiyor. Ancak bütünleştirici 
parçaların aksam içindeki oran-
ları ile ilgili önemli değişiklikler 
yapılıyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra yeni işletmeye giren 
ve yerli katkı ilave fiyatından ilk kez 
faydalanmak isteyen santrallarda, 
benzer tüm aksamlar için kullanı-
lan bütünleştirici parçaların aksam 
içindeki oranlarının toplamına, 
tesiste kullanılan tüm üniteler için 
aynı olma zorunluluğu getiriliyor.

Aynı zorunluluk, işletmede 

olan ve yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra kapasite artışı 
yapılan elektrik üretim tesisleri-
ne de getiriliyor. Ayrıca, kapasite 
artışı kapsamındaki ünitelerde 
kullanılan bütünleştirici parçaların 
aksam içindeki oranlarının topla-
mının aynı olmaması durumunda, 
yerli katkı ilave fiyatı hesabında 
en düşük oranın dikkate alınması 
öngörülüyor. 

“Hedef yükü adil şekilde dağıtmak”
Sektör temsilcileri, elektrik 

fiyatları, genel ekonomik iklim ve 
elektrik piyasası koşulları nedeniyle 
zorlu bir dönemden geçen yeni-
lenebilir enerji yatırımlarının, bu 
düzenleme ile olumsuz etkilenece-
ğini belirtiyor. 

Portföyünde rüzgar ve güneş 
yatırımları bulunan bir özel sektör 
temsilcisi, yönetmelik taslağıyla 
yatırımcıların, ekipman üretici-
lerinin ve ekipman tedarikçilerin 
ciddi kayıplara uğrayabileceğini 
söyledi. Rüzgar, jeotermal, güneş 
ve hidroelektrik yatırımlarının 

seyrini değiştirecek bu düzenleme-
nin, yakın tarihte işletmeye giren 
veya kapasite artışı yapılan tesisleri 
de kapsadığını belirten yetkili, 
yatırımların fizibilitesini değiştiren 
düzenlemelerin, yatırım iklimini 
bozan öne önemli unsur olduğunu 
söyledi.

Özel sektörün getirdiği eleştiri-
ler üzerine Enerji IQ’nun görüş-
lerine başvurduğu Enerji ve Tabii 
kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ise 
YEKDEM’e tabi santral sayısında-
ki artışın sisteme getirdiği yükü adil 
bir şekilde azaltmayı amaçladıkla-
rını söyledi. Öte yandan ekipman 
üreticileri, tüm bölge için fabrika 
lokasyonu seçimi yapılırken, YEK-
DEM değişikliğinin Türkiye’yi 
cazip ülke olmaktan çıkaracağını 
ve böylece YEKDEM’de oluşan 
yükü azaltmak için atılan adımın 
yerli aksam üretiminin cazibesini 
kaybettireceğini belirtiyor. Yetki-
liler, böylece istihdam ve ihracat 
getirisinin kaybolacağı ve bu kaybın 
sisteme gelen yük ile mukayese 
edilemeyecek kadar büyük olduğu 
görüşünde.  

YEKDEM kapsamında santrallerde kullanılan yerli aksam için verilen 
ilave katkıları azaltan yönetmelik taslağı, ekipman üreticileri, tedarikçiler 
ve yatırımcıların eleştirilerine hedef oldu

ENERJİ IQ Sektörden ‘yerli aksam’ tepkisi
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Türkoğlu, ‘Dünya Kalite Elçisi’ seçildi
YEDAŞ, Business Initiative Directions 
(BID) tarafından ‘2016-2018 Yılı 
Kalite Elçisi’ unvanına layık görülen 
Türkiye’nin ilk ve tek şirketi oldu

Samsun, Ordu, Amasya, 
Sinop ve Çorum illerinde 
3 milyondan fazla kişiye 
elektrik ulaştıran Yeşilır-

mak Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi (YEDAŞ), BID’nin dü-
zenlediği ‘İnovasyon, Teknoloji ve 
Toplam Kalite Yönetimi Kongrele-
ri’ne, ‘2016-2018 Yılı Kalite Elçisi’ 
(Quality Ambassador) unvanıyla 
katılacak.

2013 yılında tanıştığı ve 3 yıl 
boyunca kurumsal ve operasyonel 
mükemmellik alanında ‘sürdü-
rülebilir ilişkiler’ kurduğu BID 
tarafından ‘Kalite Elçisi’ (Qua-
lity Ambassador) unvanına layık 
görülen YEDAŞ’ın Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu’na resmi davet 
mektubu gönderen BID Başkanı 
Jose E. Prieto, “YEDAŞ, iş ve mes-
lek dünyasına rol model uygulama-
larıyla liderlik etmeye hazır” dedi. 
Bu yıl dünyanın ve Avrupa’nın en 
büyük şehirlerinde düzenlenecek 
olan BID Kongreleri’ne, ‘2016-
2018 Yılı Kalite Elçisi’ unvanıyla 
katılacak olan YEDAŞ Genel 
Müdürü Nurettin Türkoğlu, “Artık 
ödül alan değil, ödül veren şirket 
olacağız” dedi.

“iş dünyasına liderlik etmeye hazır”
YEDAŞ’ı, rol model uygula-

malarıyla iş ve meslek dünyasına 
liderlik etmeye hazır gördükleri için 
‘2016-2018 Yılı Kalite Elçisi’ seç-
tiklerini belirten BID Başkanı Jose 
E. Prieto mektubunda, YEDAŞ’la 
iletişim kurmaktan onur duydu-
ğunu belirttiği. Prieto şu ifadeleri 
kullandı:

“21 Aralık 2015 tarihinde 
İspanya’nın Madrid kentinde bir 

araya gelen BID Yürütme Komi-
tesi, YEDAŞ’ı, 2016-2018 yılları 
arasını kapsayan dönem için ‘Kalite 
Elçisi’ olarak temsil etmesine karar 
vermiştir. Sayın Türkoğlu, 2016 
yılında Cenevre, Frankfurt, Paris, 
Madrid, Londra ve New York 
şehirlerinde gerçekleşecek olan 
İnovasyon, Teknoloji ve Toplam 
Kalite Yönetimi Kongreleri’nde, 
Mükemmellik Nişanı’na sahip 
‘2016-2018 Yılı Kalite Elçisi’ olarak 
davet edilmiştir. Bu atama ‘Sürdü-
rülebilir Kalite’ uygulamalarınızın 
analiz, geliştirme, ölçüm ve kontrol 
edilmesinde öncülük edecektir ve 
yine bu atamayı mükemmelliğin bir 
işareti olarak görmenizi isterim.”

“Yedaş ülkemizi gururla temsil 
ediyor”

YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu konuya ilişkin 
değerlendirmesinde “Kalite, lider-
lik, teknoloji ve sürdürülebilirlik’ 
anlayışını yönetim modeliyle içsel-

leştiren şirketleri ödüllendiren Bu-
siness Initiative Directions (BID) 
tamamen bağımsız bir kuruluş. 
2013 yılında tanıştığımız BID tara-
fından Uluslararası Mükemmellik 
ve İş Prestiji Ödülleri’nde Altın, 
Platin ve Elmas Tacı Ödülleri’ne 
layık görülen şirketimiz, artık ödül 
alan değil, adayları ödüllendiren, 
‘kalitenin elçisi’ unvanına sahip 
olmuştur” dedi.

Geçtiğimiz yıl ‘BID Komite 
Üyesi’, bu yıl da ‘2016-2018 Yılı 
Kalite Elçisi’ seçilen Türkoğlu, 
“Dünya üzerinde hizmet kalitesin-
de dünya standartları ile uyumunu 
belgeleyen şirketlere bu ödüllerin 
verilmesinde artık söz sahibiyiz. Bu 
unvana sahip ülkemizde başka bir 
şirket yok. Bu haklı gurur hem YE-
DAŞ için hem de ülkemiz için bir 
övünç kaynağıdır. Vizyonumuzda 
vurguladığımız gibi gerek kurumsal 
gerekse operasyonel mükemmellik 
alanındaki pozitif enerjimizin mey-
velerini topluyoruz” diye konuştu.

Esin Gedik & HABER
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Ocak 2016 içerisinde gerçekle-
şen toplam 23.213,8 GWh elektrik 
üretiminin %57,9’u Serbest Üretim 
Şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketleri 
üretimdeki paylarını geçtiğimiz 
senenin aynı dönemine göre 4 puan 
artırmıştır.

Serbest üretim şirketlerini 
%19,6’lık oran ile EÜAŞ + EÜAŞ 
Bağlı Ortaklık Santralleri ve 
%15,8’lik oran ile Yap İşlet Santral-
leri izlemektedir. Toplam üretimin 

1  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi 
Raporları 2016 yılı Ocak ayı Üretim 
Tüketim raporu kullanılmaktadır.

kalan %6,7’lik oranını İşletme 
Hakkı Devir Santralleri, Otopro-
düktör Santralleri ve Yap İşlet 
Devret Santralleri oluşturmaktadır.2 

Ocak 2016 içerisinde toplam 
üretimin %35,0’i doğalgaz ve LNG 
santralleri, %32,3’ü kömür santralleri 
tarafından karşılanmıştır. Doğalgaz 
ve kömür santrallerini %18,3 ile 
hidrolik baraj ve %5,5 ile hidrolik 
akarsu santralleri izlemektedir. 2015 
yılı Ocak ayında %4,6 orana sahip 

2  Kaynak olarak TEİAŞ 2015 yılı 
İşletme Faaliyetleri Raporu Üretim-tüke-
timin kuruluşlara ve kaynaklara dağılımı 
kullanılmaktadır.

olan rüzgâr santralleri ise 2016 Ocak 
ayında toplam üretimdeki paylarını 
%5,4’e yükseltmiştir. 3

Gerçekleşen üretim veri-
lerine göre 2015 Ocak ayında 
%72,5’lik üretimi karşılayan termik 
santraller 2016 Ocak ayında 
toplam üretimin %69,3’lük kısmını 
karşılamaktadırlar. Yenilenebilir 
enerji üretiminde ise bu oran 2015 
Ocak ayında %27,5 iken 2016 
Ocak ayında %30,7 olarak gerçek-
leşmiştir.

2016 yılı Ocak ayında Gün Ön-

3  Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki 
saatleri ifade eder.
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cesi Piyasası ortalama elektrik fiyatı 
2015 yılı Ocak ayı ortalama elekt-
rik fiyatına göre % 13,5 oranında 
azalarak 149,58 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu değer 2015 
Ocak ayında 172,88 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı zaman 
aralığında pik saatler ortalaması4 
173,37 TL/MWh olarak gerçekle-
şen PTF bir önceki yıla göre %10,1 
oranında değer kaybetmiştir.5 2015 

4  Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik 
fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak 
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa 
Gelişim Raporları PTF ağırlıklı ortala-
maları kullanılmaktadır.
5  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi 

Ocak ayında pik dışı (off-peak) sa-
atler ortalaması 152,93 TL/MWh 
iken bu değer 2016 Ocak ayında 
125,79 TL/MWh olarak gerçekleş-
miş ve %17,7 oranında azalmıştır. 

2015 Ocak ayı içerisinde toplam 
22.522.588 MWh olan elektrik 
talebi bir önceki yıla göre %5,4’lük 
bir artış ile 2016 Ocak ayında 
23.729.605 MWh değerine yüksel-
miştir6. 2015 Ocak ayında günlük 
ortalama 30.272 MWh olan talep 

Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük 
Raporları kullanılmaktadır.
6  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ocak 
ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre 
Kurulu Güç tablosu kullanılmaktadır.

2016 Ocak ayında 31.895 MWh 
olarak gerçekleşmiştir. 

2015 yılı sonunda 73.147 MW 
olan toplam kurulu güç değeri 
bir önceki aya göre %0,4’lük bir 
artışla 2016 Ocak ayı sonunda 
73.427 MW olarak kaydedilmiştir. 
Toplam kurulu gücün %59,1’lik 
kısmını serbest üretim şirketleri 
oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a 
bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı %27,7 sevi-
yesindedir. Yap işlet santralleri 
%8,3’lük bir orana sahip iken yap 
işlet devret santralleri %3,1’lik bir 
orana sahiptir. 

2016 Ocak ayında sonunda olu-
şan toplam kurulu gücün %28,9’luk 

%5,5 ile hidrolik akarsu santralleri izlemektedir. 2015 yılı Ocak ayında %4,6 orana sahip olan 
rüzgâr santralleri ise 2016 Ocak ayında toplam üretimdeki paylarını %5,4’e yükseltmiştir3.  
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3 Kaynak olarak TEİAŞ 2015 yılı İşletme Faaliyetleri Raporu Üretim-tüketimin kuruluşlara ve kaynaklara 
dağılımı kullanılmaktadır. 
4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
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kısmı doğalgaz ve LNG yakıt tipi 
santralleri ile karşılanırken %26’lık 
kısmı barajlı hidrolik santraller 
tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt 
tiplerini %20,7 ile kömür izlemek-
tedir. Akarsu tipi hidrolik santraller 
%9,2’lik bir orana sahipken rüzgâr 
santralleri toplam kurulu gücün 
%6,2’lik bir kısmını oluşturmaktadır7. 

2015 yılı Ocak ayında 5,52 
milyar m3 olarak kaydedilen toplam 

7  2016 yılı Ocak ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır.

doğalgaz tüketimi 2016 yılının ilk 
ayında 2015 yılının ilk ayına göre 
%2,4 oranında artış göstererek 5,65 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğalgaz miktarı 2015 yılı Ocak 
ayında 1,27 milyar m3 iken bu 
miktar 2016 yılının aynı dönemin-
de %11,4 oranında azalarak 1,12 
milyar m3 olarak kaydedilmiştir8. 

8  2016 yılı Ocak ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır.

Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğalgaz miktarının toplam doğal-
gaz tüketimine oranı 2015 Ocak 
ayında %23,3 iken, bu oran 2016 
Ocak ayında %20,0’ye gerilemiştir. 

2015 yılı Ocak ayında fiili 
olarak 4.480,6 hm3 su seviyesi 
bulunan barajlı santrallerde bu 
miktar %5,2 artış göstererek 2016 
yılı Ocak ayı içerisinde 4.715,5 hm3 
seviyesine yükselmiştir9. 

9  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ocak 
ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmak-
tadır.

kaybetmiştir5. 2015 Ocak ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 152,93 TL/MWh iken bu 
değer 2016 Ocak ayında 125,79 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %17,7 oranında azalmıştır.  
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%5,4’lük bir artış ile 2016 Ocak ayında 23.729.605 MWh değerine yükselmiştir6. 2015 Ocak 
ayında günlük ortalama 30.272 MWh olan talep 2016 Ocak ayında 31.895 MWh olarak 
gerçekleşmiştir.  

 
2015 yılı sonunda 73.147 MW olan toplam kurulu güç değeri bir önceki aya göre %0,4’lük bir 
artışla 2016 Ocak ayı sonunda 73.427 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
%59,1’lik kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %27,7 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,3’lük 
bir orana sahip iken yap işlet devret santralleri %3,1’lik bir orana sahiptir.  

                                           
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ağırlıklı ortalamaları kullanılmaktadır. 
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları kullanılmaktadır. 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ortalama Saatlik Talep (MWh)

2015 Ocak 2016 Ocak

27,7

1,3

8,3

3,1

59,1

0,04
0,5

Kuruluşlar 
2016 Ocak Sonu İtibariyle Kurulu Güç (%)

EÜAŞ + EÜAŞ'A BAĞLI ORTAKLIK SANT. İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR
YAP İŞLET SANTRALLARI YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI
LİSANSSIZ SANTRALLERİ

kaybetmiştir5. 2015 Ocak ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 152,93 TL/MWh iken bu 
değer 2016 Ocak ayında 125,79 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %17,7 oranında azalmıştır.  

 
2015 Ocak ayı içerisinde toplam 22.522.588 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%5,4’lük bir artış ile 2016 Ocak ayında 23.729.605 MWh değerine yükselmiştir6. 2015 Ocak 
ayında günlük ortalama 30.272 MWh olan talep 2016 Ocak ayında 31.895 MWh olarak 
gerçekleşmiştir.  

 
2015 yılı sonunda 73.147 MW olan toplam kurulu güç değeri bir önceki aya göre %0,4’lük bir 
artışla 2016 Ocak ayı sonunda 73.427 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
%59,1’lik kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %27,7 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,3’lük 
bir orana sahip iken yap işlet devret santralleri %3,1’lik bir orana sahiptir.  

                                           
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ağırlıklı ortalamaları kullanılmaktadır. 
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları kullanılmaktadır. 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ortalama Saatlik Talep (MWh)

2015 Ocak 2016 Ocak

27,7

1,3

8,3

3,1

59,1

0,04
0,5

Kuruluşlar 
2016 Ocak Sonu İtibariyle Kurulu Güç (%)

EÜAŞ + EÜAŞ'A BAĞLI ORTAKLIK SANT. İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR
YAP İŞLET SANTRALLARI YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI
LİSANSSIZ SANTRALLERİ

İSTATİSTİK

76  EnerjiPanoramaMart 2016



İSTATİSTİK

gerilemiştir. 

 
2015 yılı Ocak ayında fiili olarak 4.480,6 hm3 su seviyesi bulunan barajlı santrallerde bu miktar 
%5,2 artış göstererek 2016 yılı Ocak ayı içerisinde 4.715,5 hm3 seviyesine yükselmiştir9.  

                                           
9 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ocak ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır. 
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2016 Ocak ayında sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,9’luk kısmı doğalgaz ve LNG yakıt 
tipi santralleri ile karşılanırken %26’lık kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %20,7 ile kömür izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller 
%9,2’lik bir orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %6,2’lik bir kısmını 
oluşturmaktadır7.  

 
2015 yılı Ocak ayında 5,52 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi 2016 yılının 
ilk ayında 2015 yılının ilk ayına göre %2,4 oranında artış göstererek 5,65 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2015 yılı Ocak ayında 1,27 
milyar m3 iken bu miktar 2016 yılının aynı döneminde %11,4 oranında azalarak 1,12 milyar m3 
olarak kaydedilmiştir8. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarının toplam doğalgaz 
tüketimine oranı 2015 Ocak ayında %23,3 iken, bu oran 2016 Ocak ayında %20,0’ye 

                                           
7 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ocak ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu 
kullanılmaktadır. 
8  2016 yılı Ocak 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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TENVA’nın sektörel etkinliklerine bir yenisini daha eklediği şubat ayında yenilenebilir 
enerji, iklim değişikliği ve doğal gaz başlıkları sosyal medyada sıkça yer aldı. 
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Abone Olmak İçin...
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İsrail gazı için 12 milyar dolar gerekiyor
İran, avantaj da dezavantaj da yaratabilir
Enerji sübvansiyonları yatırımları engelliyor
Çalışanlara ‘fit’ olma kriteri gelecek


