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Enerji 
Panorama’dan…

Artık sorunları öteleyemeceğimiz, günlük yaklaşımlar yerine 
ekonominin geleceğini şekillendirecek ve var olan sıkıntıları te-
melden çözecek reformların hayata geçirilmesi gereken bir dö-

neme girdik. Bu durum, ülke ekonomisi kadar enerji sektörü için de ge-
çerli. Zira enerjide son bir yıldır gelinen nokta, sürdürülebilir büyümeyi 
riske atmış durumda. Döviz kuru nedeniyle yükselen borç, artan mali-
yetler, düşen elektrik fiyatları özel sektörün uzun vadeli plan yapması-
nı engelliyor. Ekonomide her ne olursa olsun olumlu mesajlar vermek, 
olumlu düşünmek geleneği vardır ancak bıçak kemiğe dayanmış olacak 
ki kapalı kapılar ardında konuşan özel sektör temsilcileri, artık sıkıntıları 
yüksek sesle dile getiriyor. Dolayısıyla enerji yönetiminin önünde ciddi 
bir ajanda var. 

Ancak enerji yönetiminin işi de kolay değil. Çiçeği burnunda Enerji Ba-
kanı Albayrak, göreve geldiği günden bu yana kucağında bulduğu Rusya 
sorununa mesai harcıyor. Ankara Kulisi köşemizde Bakan Albayrak’ın 
ajandası ve yeni kadrosunun kimlerden oluştuğuna dair gelişmeleri oku-
yabilirsiniz. 

Dergimizin önemli bir bölümünü Türkiye’nin Rusya’ya olan doğal gaz 
bağımlılığını nasıl aşacağı temasına ayırdık. Alternatif arayışlarının 
arttığı bir dönemde İsrail’in attığı adım, yüzleri güldürdü. Artık Doğu 
Akdeniz, en az Ortadoğu kadar enerji politikalarında belirleyici bir rol 
üstlenecek. Ancak bu bölgede de işler hiç kolay değil… İşin içinde si-
yasi ilişkileri bir gün ısınan ertesi gün soğuyan çok sayıda ülke var. Bu 
süreçte Türkiye’nin atacağı adımlar, üstleneceği rolü de belirleyecek. Rö-
portajlar, analiz ve köşe yazılarıyla konuyu tüm ayrıntılarıyla inceledik. 

Kapak konumuzu dünyamızın geleceğini ilgilendiren Paris’teki İklim 
Zirvesi’ne ayırdık. Haberde kimilerini sevindiren kimilerini kaygılan-
dıran zirvede alınan kararları, bunların nasıl uygulanacağı, gelişmekte 
olan ülkeleri nasıl etkileyeceği ve özelde Türkiye cephesine yansımala-
rını okuyabilirsiniz. 

Örnek tesis bölümümüzde Avrupa’nın en büyük çöpten enerji üreten 
tesisi Kemerburgaz Odayeri Santralı’nı tanıtıyoruz. Enerjisa’dan Mustafa 
Özge Özden’in kaleme aldığı Elektrik Piyasası Endeksi adlı çalışma, da-
ğıtım sektörü profesyonellerinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. 

Yüzlerin güldüğü, verimli bir yıl geçirmemiz dileğiyle, keyifli okumalar 
diliyoruz… 

İsrail, Rusya’ya karşı elimizi 
güçlendirecek mi?



Kıtaları birleştirmek enerji ister.
Her enerji arkasında büyük bir güç ister. Enerjisa olarak, her gün 
milyonlarca insanın enerjisine ayak uydurabilmek için çalışıyoruz.
Enerjisa. Türkiye’nin enerjisi.

www.enerjisa.com.tr
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İsrail gazı, Ruslara alternatif 
olabilecek bir potansiyele sahip 
mi?

Bakanlıkta kilit isimler değişti, 
gözler EPDK’da

İsrail gazı 2020 yılında 
Türkiye’ye gelir3224

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Uzmanı 
Tanchum, Türkiye’nin Rusya’ya olan doğal gaz 
bağımlılığının İsrail, Kürt, İran, Azeri ve Türkmen 
gazıyla azaltılabileceğini söylüyor. Ancak bu 
seçeneklerdeki “ama”lar giderilebilmiş değil...

EGAD üyeleriyle bir araya gelen Turcas Petrol CEO’su 
Aksoy, çok tartışılan İsrail gazının Türkiye’ye özel 
sektör eliyle getirilmesi gerektiğini söyledi. 

Enerji Bakanı Albayrak, müsteşar olarak Fatih Dönmez’le 
çalışmayı tercih etti. Kilit isimlerin değiştiği bakanlıkta 
yeni atamalar beklenirken, gözler bu ay görev süresi 
dolacak olan EPDK kurul üyelerine çevrildi...
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PARIS’TE VERILEN SÖZLER ÇARPICI,  
EYLEM PLANI BELİRSİZ...



İstanbul’un çöpüyle Avrupa’nın en 
büyük tesisini kurdular

Enerjinin paydaşları siber 
saldırılar için buluştu

Ortadoğu Enerji, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğiyle hayata geçirdiği Kemerburgaz Odayeri 
santralında çöpten enerji üretiyor. 
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AYEDAŞ, ANADOLU YAKASINI 
“AKILLANDIRDI” 

AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası’nda 119 ana dağıtım merkezini iz-
leyerek uzaktan kumanda edebilecek SCADA sistemi çalışmalarını hızlan-
dırma kararı aldı. SCADA ile İstanbul Anadolu yakasında toplam 119 ana 
dağıtım merkezi, uzaktan izlenerek kumanda edilebilecek ve orta gerilim 
elektrik şebekesindeki kesintilerden anında haberdar olunarak mümkün 
olan yerlerde alternatif kanallardan enerji verilebilecek ve arızalara en kısa 
sürede müdahale edilebilecek. Aynı zamanda sistemin yük dengesi kontrol 
edilerek arızalar önceden önlenebilecek. Yatırımlara yön verilerek müşteri-
lere daha iyi hizmet sağlayacak şebeke altyapıları oluşturulacak.

Sistemin devreye alınması sırasındaki çalışmalar esnasında herhangi bir 
güvenlik riski yaşanmaması için planlı elektrik kesintiler yapılacak ve bu 
kesintiler 48 saat öncesinden AYEDAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

CLK, MÜŞTERI IŞLEM 
MERKEZI SAYISINI 100’E 

ÇIKARDI
CLK Boğaziçi Elektrik, yeni kurumsal kimliği 

çerçevesinde hayata geçirdiği Müşteri İşlem Mer-
kezleri’nin (MİM) sayısını 100’e çıkardı. 2015 yılının 
mart ayından itibaren her 3 günde bir MİM açılışına 
imza atarak ‘kapsama alanı en hızlı büyüyen peraken-
de firmaları’ arasına giren CLK Boğaziçi Elektrik’in 
100’ncü MİM şubesi İstanbul Beşiktaş Çarşı, 30 Aralık 
Çarşamba günü hizmete girdi. CLK Boğaziçi Elektrik, 
şimdiye kadar 3 milyon lira yatırım yaptığı 100 MİM 
dönüşümüyle birlikte geçmişte sadece fatura tahsilatı 
yapılan vezneleri, müşteriyle yüz yüze direkt iletişim 
kurabileceği ve çeşitli avantajların sunulduğu kurumsal 
noktalar haline getirdi.

100’ncü MİM açılışında konuşan CLK Boğazi-
çi Elektrik CEO’su İbrahim Gümüşlü, sayıları 230 
olan elektrik faturası tahsilat veznelerini, MİM çatısı 

altında modern ihtiyaçları karşılamak ve kurumsal 
kimliğe uygun hale getirmek için büyük bir dönüşüm 
başlattıklarını söyledi. Bu sayede müşteriye İstanbul’un 
Avrupa yakasının her noktasında dokunma fırsatı elde 
ettiklerine dikkat çeken Gümüşlü, “NKolay işbirliğiyle 
haziran ayına kadar dönüşümünü hayata geçirdiğimiz 
mevcut MİM sayımızı 150’ye çıkartmayı planlıyoruz. 
İstanbul’un perakende yoğunluğuna göre yaptığımız 
bu dönüşümle kapsama alanımız nüfusun yüzde 85’ine 
hitap edecek” dedi. 

ELEKTRIKTE 
LIMIT 3 BIN 600 
KILOVATSAATE 

DÜŞTÜ 
Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu (EPDK), elektrikte hem 
sektörün hem de abonelerin bek-
lediği 2016 yılında uygulanacak 
“serbest tüketici limiti”ni belirledi. 
Kurul, 2015 yılı için 4 bin kilovatsa-
at olan sınırı, 3 bin 600 kilovatsaate 
indirdi. Buna göre, bugünkü elektrik 
fiyatlarıyla aylık 112.5 TL elektrik 
faturası gelen her abone, elektrik ih-
tiyacını bölge ya da şirket sınırlaması 
olmaksızın pazarlık yaparak istediği 
bir kaynaktan satın alabilecek.

Kurul, sektörün ihtiyaçlarını, 
tüketicilerin durumunu göz önünde 
bulundurarak yeni limiti belirledi. 
Sınırın 3 bin 600 kilovatsaate çekil-
mesiyle birlikte, aylık 112.5 TL’lik 
fatura ödeyen her abone, “serbest 
tüketici” olabilecek. Serbest tüketici-
ler; bölge, il ya da şirket sınırlaması 
olmaksızın en ucuz buldukları kay-
naktan elektrik satın alabiliyor. 
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BEKLENEN ZAM 
SONUNDA GELDI 

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK), 1 Ocak’tan geçerli 
olmak üzere konut ve ticaretha-
nelerde kullanılan elektriğe yüzde 
6.9 oranında zam yaptı. Sanayi 
elektriğinin fiyatı da yüzde 6.7 ora-
nında artırıldı. Doğal gaza, petrol 
fiyatlarının gerilemesi nedeniyle

zam yapılmadı. Elektriğe, en 
son 1 Ekim 2014’te yüzde 9 zam 
yapılmıştı. Kurul, 31 Aralık’ta yılın 
son gününde yaptığı toplantıda, 
elektrikte yeni tarifeleri belirledi. 1 
Ocak 2016’dan geçerli olacak yeni 
tarifeler, Resmi Gazete’nin mü-
kerrer sayısında yayımlandı. Buna 
göre elektriğin kilovatsaat fiyatı 
konutlarda, yüzde 6.9 artışla 33.18 
kuruşa (vergiler hariç) yükseldi. Sa-
nayi elektriğinin kilovatsaat fiyatı, 
yüzde 6.7 oranında yapılan zammın 
ardından 29.07 kuruşa yükseldi. Ti-
carethanelerde kullanılan elektriğin 
fiyatı da yüzde 6.9 oranında artışla 
33.48 kuruşa çıktı.  

EPDK, CEZA TARIFELERINI ARTIRDI
Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu (EPDK), doğal gaz, pet-
rol, sıvılaştırılmış petrol gazları 
(LPG) ve elektrik piyasasında 
2016 yılı için uygulanacak para 
cezalarını belirledi. EPDK’nın 
konu ile ilgili Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararına göre, ceza-
lar 2015 yılı için yeniden değer-
leme oranı olarak tespit edilen 
yüzde 5,58 oranında artırıldı.

Bu artırımlarla birlikte 2016 

yılında doğal gaz piyasasında 
uygulanacak ceza bedelleri, 
531 bin 115 TL ile 1 milyon 
62 TL arasında değişecek. 
Petrol piyasasındaki cezalar 
239 TL ile 1.810-84 bin 575 
TL, LPG piyasasında 173 
TL ile 885 bin 195 TL ve 
elektrik piyasasında 604 bin 
113 TL ile 1 milyon 208 lira 
arasında değişecek.

GAMA, MALEZYA DEVLET 
ŞIRKETIYLE ORTAK OLDU

Malezya’nın kamu enerji şirketi Tenaga Nasional Bhd (TNB) Gama 
Enerji’nin yüzde 30’unu 243 milyon dolara aldı. TNB tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, şirketin bu yatırımla Gama Enerji’nin yönetim kuru-
lunda iki sandalyeyle temsil edileceği belirtildi. Açıklamada TNB Yönetim 
Kurulu Başkanı Tan Sri Leo Moggie’nin, “Bu yatırım TNB’nin enerji 
talebinin arttığı uluslararası piyasalarda büyüme stratejisinin önemli bir 
adımıdır. TNB’nin ülke dışında enerji üretim altyapısı edinmesini öngören 
5 yıllık planla bütünlük arz etmektedir” ifadesi yer aldı. Gama Enerji’nin 
Türkiye’de 840 MW gücünde doğal gaz termik santralı bulunuyor. Şirket 
ayrıca 45 MW gücünde rüzgar santralı inşa ediyor.
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Tekstil, enerji, çimento, iş makinası ve traktör, ambalaj gibi çeşitli 
sektörlerde faaliyet gösteren ve 14,000'den fazla çalışanı bulunan 
Sanko Grubu'nun enerji kolunu oluşturan Sanko Enerji, 
ülkemizin ihtiyacı olan elektriğin kaliteli, güvenilir, rekabetçi ve 
çevre ile uyumlu temin edilmesini ilke edinmiş bir kurumdur. 

Sanko Enerji, bugüne kadar 1,1 milyar dolarlık yatırım yaparak 
gerçekleştirdiği 6 hidroelektrik ve 2 rüzgar santrali ile toplam 
650 MW kurulu güçle yenilenebilir kaynaklardan yılda 
2 milyar kWh enerji üretmektedir. Önümüzdeki 5 yılda yapacağı 
1,5 milyar dolarlık ek yatırım ile kapasitesini 1650 MW'a 
çıkartarak yılda 10 milyar kWh elektrik üretmeyi 
hedeemektedir.



IC İÇTAŞ ENERJİ 
TAHVİL İHRACINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin önde gelen enerji 
şirketlerinden IC İÇTAŞ Enerji 
Yatırım Holding A.Ş. (IC İÇTAŞ 
Enerji), yatırım bankacılığı hiz-
metleri ve varlık yönetimi grubu 
Ünlü & Co’nun danışmanlığında 
2 yıl vadeli 135 milyon TL’lik 
özel tahvil ihracı gerçekleştirdi. 
IC İbrahim Çeçen Yatırım Hol-
ding’in iştiraki olan IC İÇTAŞ 
Enerji için 75-125 milyon TL 
aralığında çıkılan ihraçta, yatı-
rımcılardan gelen yoğun talep 
nedeniyle hedeflenenin üzerinde 
satış gerçekleşti. Bu tahvil ihracı; 
inşaattan enerjiye, turizmden 
altyapıya kadar birçok alanda 
faaliyet gösteren Türkiye’nin lider 
gruplarından IC Şirketler Gru-
bu’nun da ilk Türk lirası tahvil 
ihracı oldu.

IC İÇTAŞ Enerji’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 
“Türkiye’de enerji sektöründeki 
lider konumunu güçlendirerek 
sürdürmeyi hedefleyen grubu-
muz, banka ve finans kuruluşları 
nezdinde her zaman kredibilitesi 
yüksek bir kurum olmuştur. Gru-
bumuzun sermaye piyasalarına 
ilk adımını attığı bu ihracımızla, 
geniş bir yatırımcı kitlesine yayıl-
mış kaliteli bir talep kompozisyo-
nu yakalamayı başarmaktan son 
derece memnunuz” açıklamasını 
yaptı.

GO BAYILERI IKINCI DÖNEM IÇIN TOPLANDI
Tüm GO bayilerini temsilen 

coğrafi dağılım esasına göre belir-
lenen konsey üyesi GO bayileri ve 
GO yönetim ekibinin yer aldığı 
ikinci dönem birinci bayi konseyi, 
17 Aralık 2015 Perşembe günü 
The St. Regis İstanbul Otel’de 
düzenlendi. GO bayilerini yeni 
dönemde temsil edecek üyelerin 
ilk kez katılımıyla düzenlenen 
GO Bayi Konseyi’ne, İpragaz 
CEO’su Selim Şiper ve Genel 
Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay’ın 
yanı sıra GO yöneticileri de ev 
sahipliği yaptı. 

İpragaz CEO’su Selim Şiper, 
konseyde yaptığı konuşmada, 
kurulduğu günden bu yana İpra-
gaz’ın bayi öncelikli bir yaklaşım 

sergilediğini hatırlatarak; “Bizler, 
geçmişte olduğu gibi bugün ve 
gelecekte de bayi odaklı anlayı-
şımızı koruyacağız. Yine bu yakla-
şımımızla GO’yu kurgularken, 
Türkiye’de hiçbir sektörde benzeri 
bulunmayan ‘Bayi Dostu-BADO’ 
felsefesini geliştirdik, benimsedik. 
Hem şirket, hem de bayi olarak 
Bayi Konseyi’nden elde ettiği-
miz fayda, yakaladığımız başarı 
örnek oldu. Şimdi birçok firmada, 
birçok sektörde benzer uygulama-
ların dahil edildiğini görüyoruz” 
dedi. Toplantıda durum değer-
lendirmesinin yanı sıra dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler 
ışığında akaryakıt sektörü, ekono-
mik trendler değerlendirildi. 

ZORLU’NUN İSRAİL’DEKİ
İKİNCİ SANTRALI DEVREDE

Zorlu Enerji Grubu’nun yüzde 
42,15 oranında ortak olduğu 
55 MW elektrik ve 40 ton/saat 
buhar üretim kapasitesine sahip 
Ashdod Kojenerasyon Santralı, 20 
Aralık’ta devreye alındı. Ashdod, 
Zorlu Enerji Grubu’nun İsrailli 
ortakları ile Ashkelon’da kurduğu 
840 MW kapasiteli Dorad Doğal 
Gaz Çevrim Santralı’ndan sonra 
faaliyete geçen ikinci enerji sant-
ralı konumunda.

Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan Zorlu Enerji Genel 
Müdürü Sinan Ak, “İsrail’deki 

özel sektör yatırımıyla kurulan 
en büyük santral olma özelliği 
taşıyan Dorad Doğal Gaz Çevrim 
Santralı’ndan sonra devreye aldı-
ğımız ikinci santralımız Ashdod, 
İsrail’deki 10 yıla yaklaşan enerji 
sektörü tecrübemizin önemli bir 
göstergesi. 120 MW’lık kurulu 
güce sahip Ramat Negev sant-
ralımızın da devreye girmesiyle 
İsrail’deki yatırımlarımızın tümü 
tamamlandığında ülke, 25 yıl 
boyunca enerjisinin yüzde 7’sini 
bizden alacak” dedi. 
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HES’LERDEN 8 MİLYAR LİRA 
GELİR BEKLENİYOR

Özelleştirme kapsamında iha-
lesi süren ve yeni ihaleye açılacak 
HES’lerle birlikte kasaya 2020 
sonuna kadar 8 milyar lira girmesi 
bekleniyor. Elektrik Üretim AŞ’ye 
(EÜAŞ) ait 9 hidroelektrik sant-
ralının (HES) özelleştirilmesine 
yönelik son 2,5 ayda yapılan ihale-
lerde 3,1 miyar liralık teklif alındı. 
Devam edecek özelleştirilmelerle 
HES ihalelerinden elde edilecek 
toplam gelirin, 2020 yılı sonuna 
kadar yaklaşık 8 milyar lirayı geçe-
bileceği öngörülüyor.

EÜAŞ verilerinden derlenen 
bilgilere göre, Türkiye’de 39 HES’in 
özelleştirme kapsamına alınması 
önerildi. Bu santrallardan toplamda 
bin 379.6 MW kapasitesinde 26 
HES, 24 Haziran 2015’de Resmi 
Gazete’de yayımlanarak ‘özelleştir-
me kapsamına alındı. Söz konusu 
santralların ‘işletme hakkının 
verilmesi’, bu santrallar tarafından 
kullanılan taşınmazlarınsa ‘işletme 
hakkının devri’ yöntemiyle özelleş-
tirilmesine karar verildi.

NÜKLEERCILER ISTANBUL’DA 
BULUŞACAK

Akkuyu, Sinop ve üçüncü 
nükleer santral projelerinde yer 
almak isteyen yabancı yatırımcılar, 
İstanbul’da üçüncü kez düzenlene-
cek Uluslararası Nükleer Santrallar 
Zirvesi’nde buluşuyor. Zirveye 7 
büyük enerji firmasıyla katılacağını 
açıklayan Finlandiya Nükleer Ener-
ji Derneği, Ortadoğu’daki nükleer 
projeler için İstanbul’u giriş kapısı 
olarak görüyor. Nükleer ekonomi-
sinin nabzını tutan Uluslararası 
Nükleer Santrallar Zirvesi, üçüncü 
kez kapılarını 8-9 Mart 2016 tarih-
lerinde İstanbul’da açacak. Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika’daki nükleer 

projeleriyle yakından ilgilenen Fin-
landiya, zirveye Warstila, Inspecta, 
Konecranes, VTT, Fortum, Platom 
Oy, Qualifinn olmak üzere 7 
önemli enerji firmasıyla katılacağını 
açıkladı. 

Nükleer Sanayi Derneği Kuru-
cu Genel Sekreteri Koray Tuncer, 
zirveye bu yıl Finlandiya’nın dam-
gasını vuracağını belirtti. Tuncer, 
zirveye Brezilya, Arjantin, Japonya, 
Macaristan, Hindistan, Almanya, 
İspanya, Kenya, Katar, İsviçre, Çin, 
Kore, İsveç ve Norveç’in de katıla-
cağını açıkladı. 

OPET’IN CIROSU 
15 MILYAR TL 

OLDU
OPET Petrolcülük Genel Mü-

dürü Cüneyt Ağca, akaryakıt sektö-
rü için kritik konuların tartışıldığı 
2015’te yüzde 17,7’lik pazar payıyla 
15 milyar lira ciro elde ettikleri-
ni belirtti. Ağca ayrıca, 2016’da 
OPET’in pazar payını yüzde 18’in 
üzerine çıkarmayı ve mevcut ağa 55 
yeni istasyon eklemeyi planladık-
larını söyledi. Ağca yaptığı açıkla-
mada, 2015 yılında sektör doğrul-
tusunda büyüdüklerini, hem pazar 
paylarını hem de bayi sayılarını 
artırdıklarını vurguladı.  

Akaryakıt sektörü için değiş-
ken faktörlerin olduğu ve hareketli 
geçen zor bir yılın geride kaldığını 
söyleyen Ağca, “Bayilerimizle kur-
duğumuz karşılıklı güvene dayalı 
iş ortaklığı, 2015 yılını başarıyla  
tamamlamamızı sağladı. OPET 
ve Sunpet olarak iki markamız var.  
1.003 OPET, 416 Sunpet istasyonu 
olmak üzere toplam bin 419 bayi 
ile müşterilerimize hizmet veriyo-
ruz. Yaklaşan yeni yılda pazar payı-
mızı yüzde 18’in üzerine çıkarmayı 
hedeflerken, mevcut ağımıza 55 
yeni istasyon eklemeyi planlıyoruz. 
İstasyonlarımız günde toplam 500 
bin araç ve yaklaşık 1 milyon kişi 
tarafından ziyaret ediliyor” dedi. 
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SHELL&TURCAS’A “İNOVASYON 
DÖNGÜSÜ” ÖDÜLÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 
A.T. Kearney işbirliğinde gerçek-
leştirilen ve Türkiye’nin önde gelen 
inovasyon geliştirme platformla-
rından biri olan İnovaLİG 2015 
Ödülleri, sahiplerini buldu. 488 
firmanın başvurduğu İnovaLİG 
2015’te, ödüle layık görülen tek 
akaryakıt şirketi olan Shell&Tur-
cas, “İnovasyon Yaşam Döngüsü ve 
Süreçleri” kategorisinde ödül alan 
ilk üç şirketten biri oldu.

“İnovasyon Yaşam Döngüsü ve 
Süreçleri” kategorisinde üçüncülük 
ödülü, Shell&Turcas adına Shell 

Türkiye Ülke Başkanı ve Shell&-
Turcas Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Erdem’e, Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş ve TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi tarafından ve-
rildi. Bu yıl 488 firmanın başvurdu-
ğu İnovaLİG Ödülleri, şirketlerin 
inovasyon yönetimi yetkinlikleri, 
inovasyon stratejisi, inovasyon 
organizasyonu ve kültürü, inovas-
yon yaşam döngüsü ve süreçleri, 
etkinleştirici faktörler ve inovasyon 
sonuçları olmak üzere beş farklı 
kategoride veriliyor.

UGETAM, YUNAN MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU
UGETAM yöneticileri, yapılan 

çalışmalara hız vermek amacıyla 
görüşmelerde bulunmak üzere Yu-
nanistan’a gitti. UGETAM Genel 
Müdürü Serkan Keleşer, Eğitim 
ve İş Geliştirme Mü-
dürü Selim Serkan Say, 
Stratejik Planlama ve 
Kurumsal İletişim Mü-
dürü Hüseyin Bulundu 
ve Teknolojik Hizmetler 
ve Belgelendirme Mü-
dürü Ali Tem’den oluşan 
UGETAM heyeti, Yuna-
nistan’da faaliyet gösteren 
SOCAR Greece Energy 
SA, Aero Attikis ve Gas 
Supply CO. firmalarına 
ziyaretlerde bulunuldu.

UGETAM heyeti, Yunanis-
tan’da faaliyet gösteren Atina 
şehrinin gaz dağıtımını yapan 
Aero Attikis ve Gas Supply CO. 
,SOCAR firmasının Yunanis-

tan’daki enerji faaliyetlerini yürüten 
SOCAR Greece Energy SA 
personeline yönelik olarak her türlü 
teknik eğitimlerinin gerçekleşti-
rilmesi, personel belgelendirme, 

doğal gaz sayaçlarının 
kalibrasyonu, yapılacak 
projelerde kullanılacak 
malzemelerin uygunluk 
kontrolü, imalatların 
uygunluğu ve kaynakla-
rın tahribatsız muayene 
yöntemi ile kontrolü, 
laboratuvar hizmetlerinin 
verilmesi, yeni tekno-
lojilerin paylaşılması ve 
diğer konuları kapsayan 
toplantılar yapıldı.

STATKRAFT, 
SİİRT’TEKİ 
YATIRIMINI 
DURDURDU

Siirt’te 1 milyar dolarla Çetin 
HES Enerji Projesi yatırımı yapan 
Norveçli Statkraft Enerji, çalışma-
larını durdurdu. Tamamlanması 
halinde, 320 bine yakın nüfusu olan 
Siirt ölçeğinde 6 ilin elektriğini 
karşılaması beklenen proje için inşa 
izni 2009’da çıkmıştı. Dev proje 
için alınan faaliyet durdurma kara-
rının gerisinde ‘güvenlik’ sorununun 
yer aldığı açıklandı. Statkraft Enerji 
Genel Müdür Yardımcısı Ayşe 
Filiz Kolat, inşaat işlerinin büyük 
bölümünün kısa süreli ve geçici 
olarak askıya alma kararı alındığını 
söyledi.

Kolat, “Statkraft, Çetin Proje-
si’ndeki inşaat işlerinin bir bölümü-
nü kısa süreli ve geçici olarak askıya 
alma kararı almıştır. Ana yüklenici 
Salini Ipregilo’nun yerel istihdam, 
alt-yükleniciler, sağlık-iş güvenliği 
ve genel güvenlik konularında yaşa-
dığı sorunlar pek çok alanda işlerin 
gecikmesine sebep oluyor” dedi.
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Ermenistan, Gürcistan, 
Rusya ve İran elektrikte 

buluşuyor 

Ermenistan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, ülkenin Gür-
cistan, İran ve Rusya ile enerji 
sistemlerini birbirine bağlayan 
enerji koridoru oluşturulması 
için bir koordinasyon grubunun 
oluşturulduğunu açıkladı. Er-
menistan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Yardımcısı Areg 
Galstyan, gazetecilere verdiği 
demeçte çalışmanın ana ama-
cının gaz karşılığında elektrik 
teminatı olduğunu açıkladı.
Haberde Erivan’da bu konu 
hakkında Ermenistan, İran ve 
Gürcistan Enerji bakanları ve 
Rus Elektrik Ağı devlet şirke-
ti genel müdürü ile müzakere 
ettikleri ve konu üzerinde bir 
mutabakat anlaşması imza-
ladıkları bildirildi. Ermenistan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı 2018 yılına kadar, ülke-
nin Gürcistan ve İran ile ara-
sında yaklaşık 1900 MW güce 
sahip iki yeni elektrik hattının 
çalışmaya başlayacağını plan-
ladıklarını açıklamıştı.

Türkiye’nin en büyük GES’i devreye giriyor
Tekno Ray Solar, Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralının ilk 
fazı olan 18,5 MW’la faaliyete geçiyor. Konya’da bulunan santralın 
toplam kapasitesi 22,5 MW. Türkiye’de örnek olarak gösterilebilecek 
donanıma sahip olan GES, yüksek verimli sistem tasarımı ve uzaktan 
izlenebilme özelliğiyle üretim değerlerini anlık izleme fırsatı sağ-
layarak, yatırımcılara büyük avantajlar sağlıyor. En yüksek kalitede 
ekipmanların kullanıldığı güneş enerjisi santralı “online scada” mi-
marisine sahip Türkiye’deki tek güneş enerjisi santralı olma özelli-
ğini de taşıyor.
Yenilenebilir ve sınırsız enerji kaynağı güneş enerjisinin, teknolojik 
altyapı ve Tekno Ray Solar’ın tasarım ekibiyle birleştiği bu projeyle 
yıllık ortalama 12 bin ton CO2 salınımının engellenmesi hedefleniyor.

Gaziantep Belediyesi hayvan  
atıklarından biyogaz üretecek

Enerji verimliliğini arttırmak ve 
rekabet gücünü yükseltmek için 
harekete geçen Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyesi, Türkiye’ye 
örnek olabilecek bir projeyi ha-
yata geçirerek hayvan atıkla-
rından biyogaz üretimi yapacak. 
Kalkınma Bakanlığı’nın başlat-
tığı “Sanayide Enerji Verimliliği” 
projesine katkı sağlayan Gazi-
antep Büyükşehir Belediyesi, bu 
bağlamda Oğuzeli’nde kurduğu 
Biyogaz Üretim Merkezi ile ener-
ji üretecek.
Merkezi Oğuzeli Gündoğan Kö-
yü’nde yapılacak olan tesisin fizi-
bilite raporu ve kamulaştırılması 
yapıldı. İlk etapta 1 MW gücünde 
biyogaz üretilmesi düşünülen 
tesiste; büyükbaş, küçükbaş ve 
tavuk atıklarından biyogaz üre-

timi planlanıyor. Tesise ilerleyen 
tarihlerde İslahiye, Nurdağı ve 
Nizip ilçelerinden de destek ve-
rileceği belirtildi.
Kalkınma Bakanlığı’nın “Sanayi-
de Enerji Verimliğinin Arttırılması 
Pilot Uygulamaları Mali Destek” 
programı için Gaziantep’e gelen 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
ile projenin tanıtımını yapan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, projenin içeriğini anlattı.
Şahin, güneşi, suyu ve rüzgarı 
olmayan AB ülkelerinin enerji 
sattığını belirterek Türkiye’nin 
de bunu yapabileceğini vurgula-
yarak “İlk etapta 1 MW gücünde 
biyogaz üreteceğiz. 15 MW içinde 
girişimlerimizi başlattık. Enerji 
verimliliğini biz kendi hizmet bi-
namızda da başlattık. Binamızı 

bu bağlamda tadilata aldık” dedi.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
ise GAP Bölgesi’nin güneş ve 
biyokütle başta olmak üzere ye-
nilenebilir enerji potansiyelinin 
oldukça yüksek olduğunu belir-
terek “Yenilenebilir enerji kay-
nakları değerlendirilirken, enerji 
verimliliğinin de azami düzeyde 
sağlanması oldukça önemlidir” 
şeklinde konuştu.
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Hollanda ile 200 milyon euroluk anlaşma 

Hollanda ile Türkiye arasında 175 MW kapasiteli güneş enerjisi pro-
jeleri için 200 milyon euroluk anlaşma imzalandı. Türkiye İhracat-
çılar Meclisi ve Hollanda Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla İstan-
bul’da düzenlenen İnovasyon Haftası sırasında Humartaş Yapı ve 
Enerji ile Hollandalı Yakamoz Energy yetkilileri bir araya geldi. İki 
şirketin yürüteceği projenin 57 MW’lık ilk paketi için 64 milyon euro-
luk finansman sözleşmesi, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Uluslararası 
Ekonomik İlişkiler Direktör Yardımcısı Guido Landheer’in de katılı-
mıyla imzalandı. 200 milyon euroluk yatırım gerektiren 175 MW’lık 
projenin tamamı 2017 yılı ortasında tamamlanacak.
Humartaş Enerji Başkanı Yılmaz Humartaş, törende yaptığı konuş-
mada, projelerle yıllık 280 milyon kilovatsaat temiz enerji üretimi 
planlandığını ve bunun yaklaşık 80 bin hanenin bir yıllık elektrik tü-
ketimine denk geldiğini söyledi. 

38 ülkeden jeortermal enerjide işbirliği
Geçen ay Paris’te yapılan Bir-
leşmiş Milletlerİklim Değişikliği 
Taraflar Konferansı’na (COP21) 
katılan 38 ülke, küresel jeoter-
mal enerjinin payını artırmak 
için Küresel Jeotermal İttifakı 
kurdu. Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansı’ndan (IRENA) ya-
pılan yazılı açıklamada, jeorter-
mal ittifakı ile 38 ülke ve 20’den 
fazla sektör temsilcisinin, enerji 
üretiminde jeotermal enerjinin 
payının arttırılmasını hedeflediği 
belirtildi.
Yaklaşık 90 ülkenin jeotermal 
enerjisini geliştirme potansiye-
linin bulunduğunun altı çizilen 
açıklamada, bu alanda sadece 
13 gigavat civarında kurulu güç 

olduğuna işaret edildi. Söz konu-
su ittifakla jeotermal enerjiden 
elektrik üretimi yüzde 500 ora-
nında arttırılmasının planlandığı 
vurgulanan açıklamada, ısıtma-
da kullanımın ise yüzde 200’lere 

çıkarılma hedefi yer aldı.
Jeotermal kaynağın bulunması 
ve işletmeye alınmasının, elektrik 
üretimini ucuzlatabileceğine deği-
nilen açıklamada, Paris’te kurulan 
Küresel Jeotermal İttifakı ile bu 
sorunların çözümünde işbirliğine 
gidilebileceği vurgulandı.

VEFA DA GÜNEŞÇİ 
OLDU

Artan enerji talebini karşılamak 
ve enerji açığının kapanmasında 
aktif rol almayı planlayan Vefa 
Holding de yenilenebilir enerji 
sektörüne yatırım yapma kararı 
alarak yeni markası Inogen ile 
güneş enerjisinden elektrik üre-
tecek. Vefa Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Güner, şirket 
olarak güneş enerjisi alanındaki 
potansiyeli gördüklerini bu ne-
denle de yatırım kararı aldıkla-
rını belirterek “Ve Inogen mar-
kamızı oluşturduk. Inogen ile 
ülkemizdeki yenilenebilir ener-
jiyle alakalı yasal teşvikleri sür-
dürülebilir kalkınma, daha temiz 
bir çevre ve gelecek için kullan-
mayı hedefliyoruz” dedi.
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Türkiye’nin de deniz 
üstü rüzgar gülü 

çiftliği olacak 
Türkiye’nin ilk Deniz Üssü Rüz-
gar Çiftliği projesi 2016 yılında 
başlayıp 2025 yılında tamamlana-
cak. Proje sayesinde Türkiye’nin 
enerji ihtiyacının yüzde 40’ı karşı-
lanacak. Bu konuda Uluslararası 
Antalya Üniversitesi’nde yapılan 
toplantıya Enerji Bakanlığı yetki-
lileri, Türk Standartları Enstitü-
sü ve Birleşik Krallık Ticaret ve 
Yatırım Bölümü’nden üst düzey 
yetkililer, ODTÜ ve İTÜ’den öğre-
tim görevliler ve şirketleri katıldı. 
Projenin ilk aşaması yaklaşık iki 
yıl sürecek. Sonrasında ise Türki-
ye’nin sahil şeridi hakkında ayrın-
tılı bir araştırma yapılacak ve iha-
leyi alan kuruluşlar 800 MW’lık üç 
adet deniz üstü rüzgar çiftliği inşa 
edecek.
Toplantıda konuşan Türkiye De-
niz Üstü Rüzgar Çiftlikleri Tek-
nik Standartları Koordinatörü 
Kamran Khalid Ghouri, Türki-
ye’nin havacılık yöntemlerini 
kullanarak, Birleşik Krallık ile 
İskandinav ülkelerinden dene-
yimli ortaklarla yapılacak işbir-
liği sayesinde, projeyi başarıyla 
tamamlayacağını söyledi. Proje-
nin 2016 yılında başlamasını ön-
gördüklerini kaydeden Ghouri,” 
Projenin, 2025’te tamamlanma-
sını bekliyoruz. Antalya bölgesi 
elektrik enerjisi ihtiyacını karşı-
layabilecek. Ayrıca 6 binden fazla 
kişiye istihdam sağlanacak. Pro-
jenin 2 milyar euroya mal olması 
bekleniyor. Proje kapsamında 8 
ile 9 bin arasında rüzgar tirbünü 
kullanılacak.

Türkiye Petrolleri 
LPG’de de büyüyecek 

Türkiye Petrolleri (TP) Genel Mü-
dürü Mutlu Gül, LPG sektöründe 
faaliyet lisansı aldıklarını belirte-
rek, “Lisansımız tamam, bu ayın 
sonundan itibaren TP bayilerin-
de müşterilerimizi otogazla da 
buluşturmaya başlıyoruz” dedi. 
Gül, yaptığı açıklamada, geçen 
yılın son gününde LPG lisans 
başvurularının onaylandığını be-
lirterek, “Bu yıl, otogazda hızlı 
bir ivme yakalamak ilk hedefi-
miz. Planlarımızda, otogazı ön-
celikle bayilerimize en hızlı bir 
şekilde konuşlandırmak ve müş-
terilerimizle buluşturmak var. 
Akaryakıtta sağladığımız güven 
ve kaliteyi otogazda da sağlaya-
cağız” diye konuştu. 
Gül, geçen yıl şirket bünyesine 
toplam 80 bayi eklediklerini be-
lirterek, “Dağıtım şirketleri ara-
sında en çok bayiye ulaşan ikinci 
şirket konumundayız. Dolayısıyla 
bu ivmeyle birlikte 364 olan mev-
cut bayi sayımızı, bu yılsonuna 
kadar 86 yeni bayiyle 450’ye çı-
karmayı hedefliyoruz” dedi. 

Mersin’e 10.5 milyar 
liralık iki doğal gaz 

deposu
Ekonomi yönetimi doğal gaz de-
polama kapasitesinin artırılma-
sını sağlamak amacıyla bu alana 
yönelik yatırımlara ciddi teşvik-
ler sağlıyor. Bu çerçevede, Ben-
dis Enerji’nin Toren Doğal Gaz 
Depolama ve Madencilik AŞ ile 
Gaz Depo ve Madencilik AŞ ara-
cılığıyla Mersin’de hayata geçiri-
lecek 2 yeni doğal gaz depolama 
tesisi yatırım teşvikleri kapsamı-
na alındı.
Toplam depolama kapasitesi 4 
milyar metreküp olan tesisler 
için yaklaşık 10,5 milyar liralık ya-
tırım yapılacak. Toren Doğal Gaz 
Depolama ve Madencilik AŞ tara-
fından hayata geçirilecek yatırım 
3 milyar metreküp kapasiteli ola-
cak. Tesis için yaklaşık 7 milyar 
lira harcanacak. Bu yatırım için 
695 milyon 447 bin 807 dolarlık 
makina ve teçhizat ithalatına gi-
dilecek. Proje, 48 kişiye istihdam 
olanağı sağlayacak. Gaz Depo ve 
Madencilik AŞ’nin yapacağı te-
siste ise 1 milyar metreküp doğal 
gaz depolanabilecek. Depolama 
tesisi için yaklaşık 3,5 milyar lira-
lık sabit yatırım yapılacak. Tesis 
için 360 milyon 67 bin 874 dolarlık 
makina ve teçhizat ithalatı ger-
çekleştirilecek. Bu yatırımla bir-
likte 24 kişi istihdama katılacak. 
Doğalgaz depolama tesisleri için 
KDV iadesi ve istisnası, Gümrük 
Vergisi muafiyeti, yüzde 90 vergi 
indirimi, yüzde 50 yatırım katkısı, 
7 yıl sigorta primi işveren hisse-
si desteği, yatırım yeri tahsisi ve 
faiz desteği gibi yatırım teşvikleri 
verilecek.
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BP HAVACILIK 
MÜKEMMELLİK 
SEDİROĞLU’NA 

EMANET 
BP Havacılık’ın yeni Global Ope-
rasyonel Mükemmellik Lideri, 
kurumun Doğu Akdeniz Ülke-
leri Genel Müdürü olarak görev 
yapan Fariba Sediroğlu oldu. 
BP Havacılık’ın 2010 yılından bu 
yana Doğu Akdeniz Ülkeleri Ge-
nel Müdürlüğü’nü yerine getiren 
Fariba Sediroğlu, kurumun Glo-
bal Operasyonel Mükemmellik 
Lideri görevine atandı.
Aralık 2015’te görevine başlayan 
Sediroğlu, BP Havacılık COO’su 
David Windle’a bağlı olarak İs-
tanbul’da çalışacak. Sediroğlu, 
BP’ye 1999 yılında katıldığından 
bu yana rafineri, ticaret, ikmal, 
operasyon, strateji ve iş geliş-
tirme alanlarında farklı roller 
üstlendi. Sediroğlu, BP Havacılık 
yanı sıra tedarik ve ticaret, rafi-
neri, doğal gaz ve enerji ile alter-
natif enerji alanlarında deneyime 
sahip.

EPDK, 35 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu, çeşitli mühendisliklerle 
hukuk, iktisat, işletme, kamu 
yönetimi, ekonometri, maliye, 
uluslararası ilişkiler alanlarında 
lisans mezunu 35 enerji uzman 
yardımcısı alacak. 15-26 Şubat 
2016 tarihleri arasında yapılacak 
sınava katılabilmek için 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nda 
yer alan genel şartları taşımak 
gerekiyor. Adayların 01 Ocak 
2016 tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmaları, geçerlil-
ik süresi dolmamış ve (A) grubu 

kadrolar için yapılan Kamu Per-
sonel Seçme Sınavından (KPSS), 
ilgili puan türlerinden 80 ve 
üzeri puan almış olmaları şartı 
aranıyor. 
Adaylar her öğrenim dalına göre 
en yüksek puanı alandan başla-
mak üzere sıralamaya tabi tu-
tulacak. Her bir dal için ayrılan 
kontenjanın dört katı kadar aday 
sınava çağrılacak. Öğrenim dal-
ları itibariyle giriş sınavına katıl-
ma hakkını elde eden en son 
adayla eşit puan almış adayların 
tümü giriş sınavına çağrılacak. 

DOĞAN HOLDİNG’DE CEO DEĞİŞİMİ 
Doğan Holding İcra Kurulu 
Başkanlığı’na (CEO) Soner Gedik 
atandı.
Atamayı Doğan Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Begümhan 
Doğan Faralyalı duyurdu. Yazılı 
bir açıklama yapan Faraly-
alı, “Holdingimiz ve grup şir-
ketlerinde yaklaşık 20 yıldır üst 
düzey görevlerde bulunan ve 
2012’den bu yana Doğan Holding 
İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak 
görev yapan sayın Yahya Üzdiyen 
bu görevinden ve Doğan Hold-
ing Yönetim Kurulu Murahhas 
Üyeliği’nden 5 Ocak 2016 tarihi 
itibarıyla ayrılmıştır. Sayın Soner 
Gedik, 5 Ocak 2016 tarihi itibarıy-
la bayrağı devralacak ve Doğan 
Holding İcra Kurulu Başkanı 

(CEO) ve Doğan Holding Yönetim 
Kurulu Murahhas Üyesi olarak 
göreve başlayacaktır” dedi.
1958 yılında Eskişehir’de doğan 
Soner Gedik, Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’ni bitirdi. 1981 yılında Maliye 
Bakanlığı’nın hesap uzmanlığı 
kadrosuna katılan Gedik, altı yıl 
süren kamu görevinin ardından 
1987 yılında Denetleme Grup 
Başkanı olarak Hürriyet Holding 
AŞ’ ye transfer oldu. Gedik, o tar-
ihten bu yana grup bünyesinde 
çok sayıda görev üstlendi. 
Öte yandan CEO’luk görevinden 
ayrılan Yahya Üzdiyen, Doğan En-
erji’de yönetim kurulu üyeliğine 
devam edecek. 
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ENERJİNİN GENÇ LİDERİ EMRE DOĞRU OLDU
StratejiCo danışmanlık şirketinin 
yönetici ortağı Emre Doğru, Boğazi-
çi Enerji Kulübü Enerji Sektörünün 
Genç Liderleri yarışmasında birin-
cilik ödülüne layık görüldü. Emre 
Doğru, ödülünü Boğaziçi Enerji 
Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü 
ve PricewaterhouseCoopers enerji 
sektörü lideri Murat Çolakoğlu’n-
dan aldı. 
Boğaziçi Enerji Kulübü tarafından 
düzenlenen özel toplantıya katılan 
Emre Doğru, aralarında eski enerji 
bakanı Taner Yıldız’ın da bulunduğu 
enerji sektörünün yerli ve yabancı 
liderlerine bir “Çok Katmanlı Bir 
Karar Alma Modeli ve Türkiye’nin 
Tercihleri” konulu bir sunum yaptı 
ve önümüzdeki dönemde jeopoli-
tik dengeler açısından enerji pro-
jelerinde çatışma ya da işbirliğinin 
oluşma şartlarını değerlendirdi.

KADOİL’İN GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Çağdaş Demirağ, 1 Ocak 2016 
itibarıyla Kadoil Genel Müdürü 
olarak atandı. Demirağ, Kado-
oğlu Holding bünyesinde dağıtım 
sektörünün ilk 10 şirketi içinde 
yer alan ve ülke geneline yayıl-
mış 400’ün üzerinde akaryakıt 
bayisi bulunan Kadoil’i yönete-
cek. 
Çağdaş Demirağ, TED Anka-
ra Kolejinden mezun olduktan 
sonra, lisans eğitimini Bilkent 
Üniversitesi Ekonomi Bölü-

mü’nde tamamladı. Akaryakıt 
sektöründe 2001 yılından itiba-
ren Petrol Ofisi ve BP’de çeşitli 
pozisyonlarda yöneticilik yapan 
Demirağ, 2011 yılında Kadoil’de 
Satış ve Pazarlamadan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak göreve başladı. 2014 yılı 
Ocak ayından itibaren mevcut 
pozisyonuna ek olarak Genel 
Müdür Vekilliği görevini de üst-
lenen Çağdaş Demirağ evli ve 1 
çocuk babası.

MEHMET 
CEYLAN BAKAN 

YARDIMCISI OLDU 
Mehmet Ceylan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın 
yardımcılığı görevini üstlendi. 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi’nin yardımcılığına Fatih 
Çiftçi, Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz’ın yardımcılığı görevine Yusuf 
Coşkun atandı. 
22 ve 23. dönem Karabük Millet-
vekilliği yapan Mehmet Ceylan, 
ardından da 4 yıla aşkın Kalkınma 
Bakan Yardımcılığı görevinde bu-
lunmuştu. Atama karının ardın-
dan bir açıklama yapan Ceylan, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
büyük, kapsamlı bir iş ve görev al-
anı olduğunu belirterek “İnşallah 
Bakanımız Fatma Güldemet hanım-
la birlikte Çevre ve Şehircilik al-
anında inşallah önemli hizmetlere 
vesile oluruz” dedi. 
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Yeni hükümetin kurul-
masıyla birlikte tüm 
bakanlıklarda olduğu gibi 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nda da hareketli günler 
yaşanıyor. Yapılan atamalar, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, enerjide gerek bürokrasi 
gerekse de yönetim anlamında 
köklü bazı değişiklikler yapacağı-
nın sinyalini veriyor. Deneyimli 
kadroyu güçlendirmek isteyen 
Bakan Albayrak ilk adımı atarak 
müsteşarlığa, enerji sektörünün 
yakından tanıdığı eski Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
üyesi Fatih Dönmez’le çalışmayı 
tercih etti. Dönmez’in atandığı bu 
görevi, uzun süredir yürüten Metin 

Kilci emekliye ayrıldı.  
Dönmez, enerjide hem kamu 

hem de özel sektörün yakından 
tanıdığı bir isim. 1965 yılında 
Bilecik’te doğan Dönmez, Yıldız 

Teknik Üniversitesi’nden elektro-
nik mühendisi olarak 1987 yılında 
mezun oldu. 2005 yılında e-mba 
sertifika programını tamamlaya-
rak NETAŞ’ta Ar-Ge mühendisi 
olarak çalışmaya başlayan Dönmez, 
daha sonra Türk Telekom ve Sie-
mens’te yöneticilik yaptı. Dönmez, 
1994 yılından itibaren İstanbul 
Gaz Dağıtım AŞ’de (İGDAŞ) 
elektronik sistemler müdürü, etüt 
ve proje müdürü, genel müdür 
yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi 

Bakanlıkta kilit isimler değişti, 
gözler EPDK’da

Enerji Bakanı Albayrak, müsteşar olarak Fatih Dönmez’le çalışmayı tercih 
etti. Kilit isimlerin değiştiği bakanlıkta yeni atamalar beklenirken, gözler 
bu ay görev süresi dolacak olan EPDK kurul üyelerine çevrildi...

ANKARA KULİSİ & Deniz Suphi 
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olarak görev yaptı. 2002 yılında İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
İştirakler Daire Başkanlığı’nda 
İştirakler Genel Koordinatörü olan 
Dönmez, aynı zamanda bu şirketle-
rin yönetim kurullarında başkan ve 
üye olarak yer aldı

Türkiye Elektrik Sanayi Birli-
ği’nin (TESAB) kurucularından 
olan ca  yönetim kurulu üyeliği de 
yapan Dönmez, 4 Ocak 2008’de 
EPDK üyeliğine atandı. Dönmez, 
EPDK’nın üyesi olduğu ERRA’nın 
(Energy Regulators Regional As-
sociation) 2008 ve 2010 yılı genel 
kurullarında yönetim kuruluna se-
çilerek 4 yıl görev yaptı ve ERRA’yı 
temsilen Dünya Enerji Düzenle-
yicileri Birliği’nin Arz Güvenliği 
Komitesi’nde çalışmalarda bulundu. 

Güçlü beşeri ilişkileri olan Fatih 
Dönmez, EPDK Kurul Üyeliği 
döneminde özellikle geçmiş İG-
DAŞ deneyimi çerçevesinde, doğal 
gaz dağıtım sektörünün gelişimi 
konusunda yoğun bir mesai yaptı. 
Gaz dağıtım sektöründen gelen biri 
olarak ülke çapında dağıtım hizme-
ti veren, yatırımcı şirketlerin hizmet 
kalitesinden tarifelendirilmesine 
kadar birçok önemli mevzuatın 
hazırlanmasında diyaloğa açık, 
paylaşımcı olarak aktif sorumluluk 
üstlendi. Araştırma ve geliştirmeye 
verdiği önemle bilinen Dönmez, 
görevinin ardından sektör dergile-
rinde yazar olarak ve sektörel top-
lantılarının organizasyon başkanı 

olarak, bu çalışma anlayışını devam 
ettirdi. 

Eski bakan ‘yardımcı’ oldu
Seçim hükümeti döneminde 

Enerji Bakanı olarak görev yapan 
ve 1 Kasım seçimlerinde aday 
olmayan AKP eski Aksaray Mil-
letvekili Ali Rıza Alaboyun da yeni 
dönemde Enerji Bakan Yardımcısı 
olarak görev yapacak. 

Bakanlıkta yapılan bir diğer 
atama ise müşavirlik oldu. Açık 
bulunan birinci derece kadrolu 
müşavirliğe Medet Nebi Yanık 
atandı. Uzun zamandır Albayrak’ın 
çalışma ekibinde olan Medet Nebi 
Yanık, evli ve bir çocuk babası.

BOTAŞ’a Keleşer gelebilir 
Bakanlığa bağlı kurumlarda da 

değişim yaşanıyor. Bilindiği gibi 
BOTAŞ’ta genel müdürlük göre-
vini uzun süredir vekaleten Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Konuk 
yürütüyordu. Bakan Albayrak, BO-
TAŞ’a bu dönemde asaleten atama 
yapacak. Albayrak’ın, bu amaçla 
UGETAM AŞ Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan 
Keleşer’i düşündüğü ve Keleşer’e bu 
konudaki görüşünü ilettiği Ankara 
kulislerinde dile getiriliyor. 

Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji 
İşleri Genel Müdürü Zafer Demir-
can’ın da yeni bir göreve getirileceği 
konuşuluyor. Demircan’ın, Enerji 

Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına 
getirileceği kaydediliyor. Demir-
can’ın, mevcut görevine devam 
etmek istediği belirtiliyor. 

EPDK’da kurul üyeleri değişecek
EPDK’da da bu dönemde 

önemli değişiklikler gündeme gele-
cek. Başkan Mustafa Yılmaz’ın yanı 
sıra kurul üyeleri Abdullah Tancan 
ve Alparslan Bayraktar’ın görev 
süresi bu ay dolacak. Yılmaz’ın 
yeniden başkanlığa atanmasına 
kesin gözüyle bakılıyor. Tancan ve 
Bayraktar’ın da yeni görev alabile-
ceği belirtiliyor. Bayraktar’ın, Enerji 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
için adı geçiyor. Bayraktar’ın, ye-
niden Kurul üyeliğine atanması da 
sürpriz olmayacak. 

Üyelerden Sefer Bakır’ın görev 
süresi de gelecek ay dolacak. 

ARZ 
ÇEŞİTLİLİĞİNE 
ODAKLANACAK 
Bakan  Albayrak’ın görevi devraldık-
tan sonra yaptığı açıklamalar enerji-
de arz çeşitliliğine odaklanacağının 
sinyallerini veriyor. Zira Albayrak, 
elektrik dağıtım şirketlerinin çatı ör-
gütü ELDER’in üst yönetimiyle yaptığı 
görüşmede, Türkiye ile Rusya arasın-
da yaşanan krizin enerjide kaynak 
çeşitliliğinin sağlanması için fırsata 
çevrilebileceğini söyledi. Bunun bir 
günde sağlanamayacağını kaydeden 
Albayrak, 4 yıllık dönemde iki yapısal 
konuya odaklanacağını belirtti. 
Albayrak, bunlardan birinin enerji-
de arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği 
olduğunu söyledi. Albayrak, bu dö-
nemde yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının tamamını ekonomiye 
kazandırmayı da hedeflediklerini söy-
ledi.

ANKARA KULİSİ Bakanlıkta kilit isimler değişti, gözler EPDK’da
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PARIS’TE VERILEN SÖZLER ÇARPICI,  
EYLEM PLANI BELİRSİZ...

21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda alınan kararlar, beklentilerin üzerinde enerji 
politikaları ve uygulamalarını etkileyecek. Sıcaklık artışı hedeflerini tutturabilmek için sera gazı emisyonlarını 
azaltmaya yönelik yenilenebilir enerjiye, yeni teknolojilere ve verimliliğe aktarılması planlanan finansal 
kaynaklar bir anda sektörün en önemli  gündemi oldu. Ancak alınan kararların nasıl uygulanacağı, finansal 
yardımların nasıl yapılacağı konusunda ciddi bir belirsizlik var. 

KAPAK       & Neşet Hikmet  
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Dünyanın geleceği açısından 
büyük bir tehdit oluş-
turan küresel ısınmaya 
karşı yıllardır beklenen 

konferans, geçtiğimiz aralık ayında 
yapıldı. Paris’te gerçekleştirilen 21. 
Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Taraflar Konferansı’nda 
alınan kararlar kimileri tarafından 
beklentilerin üzerinde “radikal” 
olarak değerlendirilirken kimileri 

de hayal kırıklığına uğradı. Umut 
vadeden anlayışa göre, sıcaklık 
artışı hedeflerini tutturabilmek için 
sera gazı emisyonlarını azaltmaya 
yönelik hedefler çerçevesinde yeni-
lenebilir enerjiye, yeni teknolojilere 
ve verimliliğe aktarılması planlanan 
finansal kaynaklar, enerji sektörü-
nün geleceği açısından önemli de-
ğişikliklere yol açacak nitelikte. Bir 
diğer görüş ise daha önceki anlaşma 

olan Kyoto’dan sonra gösterilen 
hedefler, doğru finansal araçlarla 
desteklenmediği için başarısız oldu 
ve Paris Anlaşması’nın da finansal 
araçlar bölümü  ve en önemlisi 
ülkelerin bağlayıcılığı konusu yine 
gri bırakılmış durumda. 

Enerji Panorama olarak dünya 
enerji sektörü açısından büyük 
önem taşıyan bu anlaşmayı masaya 
yatırıyoruz. 21. Birleşmiş Milletler 

KAPAK      Paris’te verilen sözler çarpıcı,  eylem planı belirsiz...
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İklim Değişikliği Taraflar Konfe-
ransı (COP21) aralarında 150 ülke 
liderinin de olduğu 40 bin kişinin 
katılımı ile yapılarak 12 Aralık 
2015 tarihinde bir anlaşmayla 
sonuçlandı. Anlaşmaya taraf olan 
195 ülke, iklim değişikliğinin tüm 
insanlığın ortak sorunu olduğu, 
küresel emisyonlarda ciddi azalma-
ların gerektiği, iklim değişikliğinin 
risklerinin ancak bütün ülkeler 
tarafından olası en geniş işbirliği 
yoluyla ve acil tedbir alınarak azal-
tılabileceğine karar verdi. 

2020 yılında yürürlüğe girmesi 
beklenen anlaşma, tüm dünya ülke-
lerini iklim değişikliği için yeniden 
bir araya getirmesi açısından olduk-
ça önemli. Anlaşmanın ulaşımdan, 
inşaata, enerjiden, tarıma tüm sek-
törlerde uzun vadeli etkileri olacak. 
Anlaşmanın “fazla iddialı” kabul 
edilen ve ülkeleri tehdide karşı 
tetikleme amacı güden en önemli 
maddeleri şunlar:
• Küresel sıcaklık artışı, sanayi-

leşme öncesi seviyelere göre 2 
°C’nin altında tutularak, sıcaklık 
artışı 1,5 °C ile sınırlandırılacak.

• Anlaşmaya taraf olan her ülke, 
iklim değişikliğiyle mücadelede 
ulusal katkı hedefini hazırla-
yacak ve ilan edecek. Ülkelerin 

TÜRKİYE’DEN YÜZDE  
21 AZALTIM SÖZÜ 

30 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Mil-
letler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi Sekretaryasına sunduğu ulusal 
katkı hedeflerine göre Türkiye, her şe-
yin şu andaki gibi seyrettiği senaryoya 
kıyasla 2030 yılında sera gazı emis-
yonlarını toplamda yüzde 21 oranında 
azaltmayı hedefliyor. Türkiye, 2030’daki 
sera gazı salımını 1.175 milyon ton 
karbondioksit eşdeğeri yerine yüzde 21 
azaltarak 929 milyon tona indireceğini 
taahhüt ediyor.
 Bu hedefe ulaşmak için kullanılacak 
araçlardan bazıları şunlar:

 � Hidroelektrik potansiyelinin tama-
mı kullanılacak.

 �  2030 yılına kadar bir nükleer sant-
ral devreye alınacak.

 � 2030 yılına kadar elektrik iletimi 
ve dağıtımındaki kayıpları yüzde 
15’e indirilecek.

 � Güneş enerjisinden elektrik üreti-
mi kapasitesini 2030 yılına kadar 
10 GW’a çıkartılacak.

 � Rüzgar enerjisinden elektrik üreti-
mi kapasitesini 2030 yılına kadar 
16 GW’a yükseltilecek.

 � Yüksek hızlı demiryolu projeleri 
gerçekleştirilecek.

 � Şehiriçi raylı sistemlerin arttırıla-
cak.

 � Tünel projeleri ile yakıt tasarrufu 
sağlanacak, 

 � Eski araçlar trafikten çekilecek. 
Elektrik üretiminde mikro-üretim, 
birlikte-üretim ve yerinde üretimi 
tesis edilecek.

 � Endüstriyel kurulumlarda enerji 
verimliliğini artırmak ve enerji 
verimliliği projelerine finansal 
destek sağlanacak.

 � Karayolu taşımacılığının payının 
azaltılırken deniz ve demiryolu 
taşımacılığının payları arttırılacak.

 � Yeni konutları ve servis binalarını 
mümkün olduğunca enerji verimli 
inşa edilecek.

KAPAK KAPAK      Paris’te verilen sözler çarpıcı,  eylem planı belirsiz...
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müteakip ulusal katkı hedefleri 
öncekilerden daha fazla bir 
ilerlemeyi öngörecek. Kalkınmış 
ülkeler, emisyon azaltma hedef-
lerini gerçekleştirmede liderliği 
ele alacak.

• Anlaşmaya taraf olan ülkeler, 
ormanlar gibi sera gazlarını 
tutan oluşumların korunmasında 
gerekirse sonuç-temelli öde-
meler sunarak gerekli tedbirleri 
alacak.

• İklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmak ve bu etkilere uyum 
göstermek için, anlaşmaya taraf 
olan kalkınmış ülkeler, kalkın-
makta olan ülkelere finansal 
kaynak sağlayacak. Buna göre, 
2020 yılına kadar kalkınmış 
ülkelerden kalkınmakta olan 
ülkelere yıllık 100 milyar dolar-
lık bir para transferi sağlanacak. 
Bu rakam 2025 yılında yeniden 
güncellenecek.

• Anlaşmaya taraf olan ülkeler, ik-
lim değişikliğiyle mücadelede ve 
sera gazlarını azaltmada gerekli 
teknolojinin gelişimi ve trans-
ferinde uzun vadeli bir vizyonu 
paylaşacak.

“Beklemek lazım” diyenler
Paris Anlaşması’nda belirlenen 

sıcaklık artışı hedefi ve ülkelere ge-
tirilmesi planlanan yükümlülükler 
konusunda çok farklı değerlendir-
meler yapılıyor. Bir görüş, bu karar-
ların radikal ve ciddi bir farkındalık 

içeren hedefler içeriyor gibi görünse 
de önemli olanın uygulama oldu-
ğunu söylüyor ve “beklemek lazım” 
diyerek bundan sonra atılacak 
adımlara dikkat çekiyor. Özellikle, 
hiç beklemeden bugünden adım-
lar atılması gerektiğini düşünen 
çevresel duyarlılığı yüksek kesimler, 
ülkelerin açıklayacağı hedeflerin 
ne kadarının hayata geçeceğine 

bakmak gerektiğine vurgu yapıyor-
lar. Gerçekten de bu anlaşmanın en 
önemli tarafı, her ülkenin açıklaya-
cağı ve her dönem daha da yukarıya 
çekeceği hedeflerin nasıl tutturabi-
leceğine kenetleniyor.    

Her yıl 100 milyar dolar yardım
Uluslararası Enerji Ajansı 

Başkanı Fatih Birol, Paris Anlaş-
masının dünya enerji sektörü için 
“tarihi bir dönüm noktası” olacağını 
söylüyor. Birol, bu anlaşmadan 
sonra dünyadaki yenilenebilir 
enerji ve diğer temiz enerji tekno-
lojilerindeki artış çok büyük hız 
kazanacağını, yatırımların ciddi 
olarak özellikle güneş, rüzgar ve 
hidrolik santrallara döneceğinin 
kesinleştiğini belirtiyor. Birol’un 
anlaşmayla ilgili görüşleri şöyle: 
Ülkelerin emisyonlarını ne kadar 
düşüreceklerine yönelik taahhütleri, 
beş yılda bir Birleşmiş Milletler 
nezdinde gözden geçirilecek. Taah-
hütleri ile her yıl attıkları adımlar 
yakından izlenecek ve saydam bir 

ÇEVRECİ SENARYO BİLE  
ÇEVREYİ KİRLETECEK

Türkiye’nin beyan ettiği hedefe yönelik eleştiriler de yok değil. 1990-2013 yılları 
arasında sera gazı salımı Türkiye’de yılda ortalama yüzde 3.9 artmış. Türkiye, beya-
nında sunduğu ana senaryoda 2030’a kadar bu değerin, yılda yüzde 5.7 artacağını 
öngörüyor ve bunun yerine, salımı yılda yüzde 4.2 artırmayı taahhüt ediyor. Yani 
Türkiye’nin “çevreci” senaryo olarak öngördüğü değer dahi, fosil yakıt tüketimi ve 
karbondioksit salınımında geçmişe oranla daha hızlı bir artış demek.

Tablo Türkiye’nin Toplam Sera Gazı Emisyonu Projeksiyonu
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şekilde tüm dünyaya açıklanacak. 
Buradaki en büyük sorun, geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkeleri bir 
araya getirmekti. Gelişmekte olan 
ülkelerin temiz enerji teknolojileri-
ne yapacağı yatırımları desteklemek 
için her yıl 100 milyar dolar yardım 
yapılacak. O ülkelerin fosil yakıt-
lardan daha çok yeni teknolojilere 
yatırım yapmalarını teşvik edecek. 
Bundan sonra yatırımcılar yüksek 
karbonlu ve kirli teknolojilere yatı-
rım yaparken, ‘Acaba zarar edecek 
miyim?’ diye düşünmeye başlayacak. 

Birol’a göre  anlaşmayla tüm 
temiz enerji teknolojileri güneş, 
rüzgar ve enerji verimliliği kazan-
dı. En önemli kaybeden ise düşük 
verimli kömür santralları oldu. 
Onlar hemen hemen tüm dünyada 
çok büyük darbe yiyebilir. Kömür 
şu anda dünya elektrik üretiminde 
en fazla paya sahip kaynak. Bunun 
4-5 yıl içinde düşeceğini düşünü-
yorum. Özellikle Çin’den başlamak 
üzere… Dünya kömürünün yarısını 
tüketen Çin, ABD ile birlikte iklim 
değişikliği müzakere sağlanmasında 
en yapıcı rollerden birisini oynadı.”

Kyoto’da verilen sözler tutulmadı 
Bu kaynak transferiyle sektörde 

bu kadar büyük dönüşümler ola-
cağını söylemek için erken oldu-
ğunu söyleyenlerin temel tezi ise 
şu: 1992-97 Kyoto Protokolü’nde 
gelişmiş ülkelerin, sera gazı salım 
düzeylerini 1990 yılı seviyesinin 
altında tutma sözü vermişlerdi. An-
cak bu hedef tutturulamadı. 2009’da 
Kyoto Protokolü çerçevesinde zen-
gin ülkeler, gelişmekte olan ülkelere 
2020’ye dek 100 milyar dolarlık 
kaynak ayırmayı taahhüt etmişti. 
Ancak bu kaynağın aktarımı çok 
yavaş oldu. Bu durumun Paris 
Antlaşması sonrasında da yaşana-
bileceği kaygısı var. Çünkü yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının, 
enerji verimliliğini teşvik edecek 
finansal altyapının nasıl kurulacağı 
belirsiz. Küresel ısınmayı önlemek 
için gerekli parayı hangi ülkenin, 
ne kadar, ne zaman, ne için, ne 

karşılığı vereceği ve kaynağın devlet 
bütçesinden mi, özel sektörden mi 
sağlanacağı belli değil. Ayrıca şir-
ketleri dünyayı kirleten faaliyetler-
den caydıracak ve çevre için uygun 
teknolojilerin geliştirilmesini teşvik 
edecek karbon vergisi de anlaşmada 
yer almıyor. Buna karşın karbon 
borsası ve kirleticilerin yol açtıkları 
kirliliği orman kurarak telafi ettik-
lerini kabul etme gibi uygulamalara 
kapı açık. En önemlisi anlaşma, 
-çok az maddesi dışında- bağlayıcı 
değil, bir niyet beyanından ibaret. 
Örneğin kendi hazırladığı 5 yıllık 
planlara bile uymayan ülkelere 
karşı bir yaptırım veya zorlayıcı bir 
uygulama yok.

Kimse fosil yakıtlardan vazgeçmek 
istemiyor!

Rakamlar büyük... IEA’ya 
göre 2030’a kadar yenilenebilir 
ve verimlilik alanında 16.5 
trilyon dolar yatırım yapılmasını 
gerektiriyor. Bunun sağlanması için 
de yenilenebilir enerji üretimine 
teşvikler verilmesi ve fosil yakıtlara 
verilen teşviklerin azaltılması 
gerekirken, ulaşımdan, inşaata tüm 
sektörlerde değişim yaşanması 
öngörülüyor.

Ancak büyük bir teknolojik 
devrim olmazsa, dünyanın 2100’e 
kadar karbondan arınması imkan-
sıza yakın. Bugün kömür (yüzde 
25), doğal gaz (yüzde 23) ve petrol 
(yüzde 33) dünyanın birincil enerji 
arzının (BEA) yüzde 81’ine tekabül 

ediyorlar. Güneş, rüzgar gibi ye-
nilenebilir enerjiler bugün dünya-
nın toplam enerji arzının sadece 
yüzde 1.5’unu oluşturuyor. Fosil 
yakıtlardan vazgeçmek özellikle 
iki nedenden dolayı zor: Birincisi 
bu yakıtlar çok bol. “Kanıtlanmış” 
kömür rezervleri, bugünkü tüketim 
seviyesi esas alındığında dünyaya 
109 yıl, doğal gaz rezervleri 55 
yıl, petrol rezervleri 51 yıl yetecek 
miktarda. İşin içine “muhtemel” 
rezervler de girdiğinde, bu süreler 
çok daha uzuyor. Elde bu kadar ya-
kıt varken, özellikle gelişmekte olan 
ülkeler, kısa ve orta vadede eko-
nomilerini büyütmek için ihtiyaç 
duydukları fosil yakıt tüketimini 
kısmak istemeyecek.

İkinci neden ise bu rezervlerin 
maddi değeri... Bugünkü fiyatlar 
esas alındığında, dünyada kanıt-
lanmış petrol rezervleri 85 trilyon, 
kömür rezervleri 39 trilyon, doğal 
gaz rezervleri ise 16 trilyon dolar 
değerinde. Bu rezervleri elinde 
tutan ülkeler ve şirketler, haliyle bu 
değerlerden vazgeçmek istemiyor. 
Ancak kanıtlanmış kömür, doğal 
gaz ve petrol rezervlerinin hepsini 
yakarsak fazladan toplam 3 bin 
100 milyar ton karbondioksit de 
salınmış olacak. 

Görünen o ki, Paris Anlaş-
ması’nın hayata geçebilmesi ve 
dünyayı iklim değişimi felaketinden 
korumak için daha fazlasının yapıl-
masını sağlamak güçlü kamuoyu-
nun zorlamasıyla olabilecek. 
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Rusya ile yaşanan siyasi kriz, 
özellikle doğal gazda bu 
ülkeye olan bağımlılığımızı 
yeniden gündeme getirdi. 

Şu ana kadar gaz arzı konusun-
da bir sorun yaşanmamış olsa da 
Türkiye, gelecekteki olası krizlere 
karşın arz güvenliğini çeşitlendirme 
çalışmalarını hızlandırdı. Bu süreçte 

de kısa bir süre önce ‘daha ılıman’ 
bir havanın estiği İsrail gündeme 
geldi. Şimdi “İsrail ile yapılacak bir 
doğal gaz anlaşması Türkiye’nin 
ihtiyacını karşılayabilir mi?” sorusu 
tartışılıyor. Biz de bu konuda 
uzman olan isimlerden birine baş-
vurduk. Atlantik Konseyi Küresel 
Enerji Merkezi’nden Dr. Micha’el 

İsrail gazı, Ruslara alternatif 
olabilecek bir potansiyele sahip mi

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Uzmanı Tanchum, Türkiye’nin 
Rusya’ya olan doğal gaz bağımlılığının İsrail, Kürt, İran, Azeri ve Türkmen 
gazıyla azaltılabileceğini söylüyor. Ancak bu seçeneklerdeki “ama”lar 
giderilebilmiş değil... 

Dr. Micha’el Tanchum, Atlantik Kon-
seyi bünyesindeki Küresel Enerji 
Merkezi ve Avrasya’da Enerjinin 
Geleceği Girişimi'nde Yerleşik Olma-
yan Kıdemli Uzmandır.

RÖPORTAJ & Esen Erkan 
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Tanchum ile doğal gaza dair yeni 
dönemde tartışılan tüm konuları 
görüştük. 

İsrail’den sağlanacak gaz, Türkiye’nin 
Rusya’ya olan bağımlılığını ne oranda 
azaltır? 

İsrail seçeneği, Türkiye’nin 
Rusya’dan doğal gaz ithalatına daha 
az bağımlı hale gelme çabalarına 
önemli bir katkıda bulunabilir. Açık 
deniz gaz sahası Leviathan’dan 
denizaltı boru hattının çekilmesine 
yönelik muhtelif tekliflerde İsrail’in 
başlangıçta yılda 8-10 milyar metre 

küp gaz ihraç etmesi öngörülüyor-
du. Bu miktar, Türkiye’nin 2014’te 
gerçekleştirdiği gaz ithalatının 
yüzde 17-20’sine denk geliyor. Bu 
sebeple, İsrail’den gelecek doğal 
gaz Türkiye’nin doğal gaz tedariki 
sağladığı kaynaklarda önemli bir 
çeşitlendirmeye gitmesi anlamı-
na gelecektir. Oransal olarak bir 
karşılaştırmaya gidilecek olursa, 
İsrail’den başlangıçta gelecek doğal 
gazın miktarı, Türkiye’nin 2014’te 
Rusya’dan ithal ettiği toplam gaz 
miktarının yüzde 29-37’sine denk 
geliyor. 

Azerbaycan, Türkiye’nin önemli bir gaz 
tedarikçilerinden biri. Hatta Rusya kaynaklı 
olası bir gaz sıkıntısı konuşulduğunda 
Azerbaycan, daha fazla gaz verebileceğini 
açıklamıştı. Bu mümkün olabilir mi? 

Azerbaycan, en azından kısa 
vadede, Türkiye’ye daha fazla gaz 
tedarik edebilir.  Tedarik edilecek 
miktarın ne kadar olacağı Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’n-
daki kapasite genişletme çalışması-
nın ne zaman olacağına ve geniş-
letmenin boyutuna bağlı olacak. 
Ancak burada Azerbaycan’ın bir 
sonraki nesil sahaları önem taşıyor. 
Eğer Azerbaycan bilinen rezerv-
lerini mevcut oranlarda işlemeye 

devam edecek olursa, rezervlerini 
40 yıl içerisinde bitirecektir. Bakü 
ve Tahran arasında anlaşmazlık 
konusu olan deniz alanlarında 
gelecekte keşfedilen sahalar, iki ülke 
tarafından müştereken geliştiril-
mezse, Hazar Denizi’nde gerçekleş-
tirilen yeni arama çalışmaları bu iki 
ülkeyi ihtilafa sürükleyebilir.

Güneydoğu’daki sorunlar 
Kürt gazını etkileyebilir

Türkiye’nin bir diğer  seçeneği de Kürt 
gazı...  Sizce yakın gelecekte dengeleri 
değiştirecek bir potansiyele sahip mi?

Ankara, Bölgesel Kürt Yöneti-
mi’nin (BKY) Türkiye’ye 10 milyar 
metre küp doğal gaz tedarik et-
mesini bekliyor. BKY’nin 5 trilyon 
metre küplük rezervlerinin daha 
fazla geliştirilmesiyle, Erbil’in yılda 
20 milyar metre küp ihraç etmesi 
de olası. Bu günlerde Türkiye ve İs-
rail arasında yaşanan yakınlaşmayla 
beraber, daha önce söylediğim 
gibi, Türkiye İsrail’den de yılda 10 
milyar metre küp gaz alabilir. Eğer 
BKY ve İsrail’den toplamda 20 
milyar metre küp gaz alırsa, Türkiye 
doğal gaz aldığı kaynakları önemli 
ölçüde çeşitlendirmiş olacaktır. 

RUSYA 
HAZAR’DAKİ 

ÇALIŞMALARI 
ENGELLEYEBİLİR

Bir diğer seçenek ise Türkmen gazı. 

Sizce Türkmen gazının herhangi bir 

şekilde Türkiye’ye ve Avrupa’ya akışı 

mümkün mü?

Türkiye aynı zamanda denizaltından geçerek 
Azerbaycan üzerinden TANAP’a bağlanacak 
Trans-Hazar Boru Hattı (TCP) vasıtasıyla Türk-
menistan’dan da doğal gaz almaya çalışıyor. 
Türkiye’nin enerji diplomasisi, TCP’nin haya-
ta geçirilmesi noktasında birlikte çalışmaları 
için Türkmenistan ve Azerbaycan arasında 
yaptığı arabuluculuk çalışmalarında büyük 
başarıya imza attı. Potansiyel olarak Türki-
ye’nin BKY veya İsrail’den almayı umduğu 
doğal gaz miktarından daha fazla gaz elde 
edilebilecek bir kaynak olsa da, TCP’nin in-
şası için sarf edilecek çabalar, Hazar Deni-
zi’ndeki en büyük donanma mevcudiyetine 
sahip olan Rusya tarafından engellenebilir. 
Moskova’nın Hazar’daki donanma gemile-
rinden birinin Suriye’ye seyir füzesi atması, 
Rusya’nın eğer isterse Hazar Denizi’ndeki 
faaliyetleri engelleyebilme kudretinin oldu-
ğuna dair kuvvetli bir hatırlatıcıydı.   
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Yine oransal bir mukayeseye gidi-
lecek olursa, bu miktar Türkiye’nin 
2014 yılında Rusya’dan ithal ettiği 
toplam doğal gaz miktarının yüzde 
74’üne denk geliyor. 

Ancak, Türkiye’nin güneydoğu-
sunda şu günlerde yaşanmakta olan 
şiddet olayları ve sivil kargaşa hali, 
BOTAŞ’ın Türkiye-BKY gaz boru 
hattının Türkiye segmentini inşa-
sını etkiliyor. Planlanan güzergah, 
Irak Kürdistan bölgesine girmeden 
önce Silopi’den geçiyor. 

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin 
ardından, İran gazı için yakın gelecekte 
en büyük pazarlar hangileri? İran gazının 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya büyük boru 
hatları ile taşınması olası mı?

İran, Rusya’nın zararına olacak 
şekilde, küresel doğal gaz paza-
rından pay alacaktır.  İran doğal 
gaz sahalarının geliştirilmesi Rus 
sahalarının geliştirilmesinden daha 
ucuz olduğundan, İran’ın maliyet 
avantajı da bulunuyor. İran, özel-
likle sıvılaştırılmış doğal gaz yani 
LNG üretimini geliştirdikçe, hem 
Avrupa hem de Asya’da Rusya’ya 
rakip olacaktır. Eğer İran 40 milyon 

ton LNG ihraç hedefine ulaşırsa, 
elinde boru hatlarıyla ihracat için 
12,8 ila 32,8 milyar metre küp ola-
caktır. Bu durumda, Tahran, boru 
hatları üzerinden yapacağı ihracatın 
varış noktası konusunda zor bir 
jeopolitik seçim yapmak durumun-
da kalacaktır. 

İran, hâlihazırda, İran-Pakistan 
boru hattı vasıtasıyla Pakistan’a 
yılda 8,2 milyar metre küp gaz gön-
derme taahhüdünde bulundu. Brüt 
gaz üretimi için ideal koşullarda, 
İran’ın boru hatlarıyla ihracat için 
elinde 24,6 milyar metre küp gaz 
bulunuyor olacaktır. İran, TANAP 
ile AB/Türkiye, İran-Umman-Hin-
distan boru hattıyla Hindistan 
veya Türkmenistan ya da Pakistan 
üzerinden Çin seçeneklerinden 
ikisine boru hatları vasıtasıyla gaz 
ihraç edebilir. Bu yüzden, İran’ın 
Türkiye ve AB’ye doğal gaz ihra-
cının hem Türkiye hem de Azer-
baycan tarafından teşvik edilmesi 
gerekiyor. Türkiye açısından temel 
teşvikler, Türkiye’nin İran’a ödediği 
gaz fiyatında ve İran’ın Türkiye’ye 
ödeyeceği transit ücretlerinde 
esneklikler olabilir. 

TÜRKİYE 
ELEKTRİK 

ŞEBEKESİNİ 
YENİLEMELİ... 

Türkiye’nin enerji geleceği gayet par-
lak olabilir. Türkiye’nin doğal gaz te-
dariki sağladığı kaynakları çeşitlendi-
rebilmek için elinde pek çok seçenek 
mevcut. Dahası, Türkiye rüzgâr, güneş 
ve jeotermal gibi yenilebilir enerji 
kaynakları açısından da zengin. Türki-
ye’nin elektrik şebekesi, temiz enerji 
üretim kaynaklarının geliştirilmesin-
den çok daha büyük bir sorun teşkil 
ediyor. Türkiye’nin enerjiyle ilgili 
yüzleştiği en büyük güçlüğün içsel ol-
duğu söylenebilir. Gerçekten serbest 
bir enerji piyasası olmadan, Türkiye 
enerji kaynaklarını verimli şekilde ge-
liştirip kullanamaz. Kurulu güç üretim 
kapasitesindeki muazzam büyüme, 
piyasa reformlarının yararını ortaya 
koydu ancak reformlar kısmi kaldı. 
Uzun vadede, EPİAŞ’ın verimli ve şef-
faf şekilde işleyişi ve yapıcı kamu-özel 
işbirliklerinin kurulması, herhangi bir 
tedarik altyapı projesinin hayata geçi-
rilmesinden çok daha önemli olabilir.
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Tarihte birçok kavgaya, 
çatışmaya hatta sava-
şa küçük bir kıvılcımın 
sebep olduğunu biliriz. 

Bunlar arasında belki de en çok 
bilineni, Sırp milliyetçisi Gavrilo 
Princip’in Avusturya-Macaristan 
veliahtını öldürmesi ve ‘Büyük 
Savaş’ın başlamasıdır. Bu olay, ilk 
defa dünya savaşı olarak nitelene-
cek bir çatışmayı başlattı. Mantığın 
ışığında tek bir olayın böylesine 
büyük bir sonuca dönüşemeyece-
ğini, bir barut fıçısının ancak bu 
kadar hızlı tutuşabileceğini biliriz, 
bu bakış açısı da veliahdın cinaye-
tine aklımızda bir ‘sebep’ olduğu 
kadar bir ‘sonuç’ niteliği kazandırır. 

Rusya’nın SU-24 tipi uçağının 

Türk sınırını ihlal etmesi ve Türki-
ye tarafından düşürülmesi sonra-
sında, bir süredir çok düşük seviyeli 
diplomatik ilişki içinde olan İsrail 
ve Türkiye’nin ekonomik işbirliği 
mesajları vermesi de benzer bir 
olay olarak tarihteki yerini aldı 
ve Doğu Akdeniz’de bir süredir 

varlığı bilinen enerjinin gerçek 
anlamda ticarileşebilmesi için iki 
kilit ülkenin tekrar yakınlaşmanın 
da sebeplerinden biri oldu.

Enerji Panorama olarak, ticari 
anlamda enerji projelerinin gerçek-
leşmesinde bir önkoşul olan diplo-
matik ilişkilerin; Rusya ile yaşanan 

İsrail’le Türkiye arasında başlayan görüşmeler şimdilik ‘olumlu’ ilerlese 
de birçok krizi içinde barındıran Doğu Akdeniz’de, enerji gibi çok doğal 
bir gereklilik için bile olsa herhangi bir ekonomik işbirliğine gidilmesi 
için bölgedeki güçlerin yani; AB, ABD,  Türkiye, İsrail, Yunanistan, 
Kıbrıs’ın her iki yakası, Mısır, Lübnan hatta artık Rusya’yı da dahil olduğu 
ülkelerin onayı gerekiyor… 

Doğu Akdeniz’de  
güç uyanıyor
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süreçte kısa bir arka planını vermek, 
İsrail nezdindeki diplomatik ge-
lişmeler ışığında ise bir fotoğrafını 
çekmek istedik.

Özetin özeti ile Rusya ilişkileri
Türkiye’nin enerji ihtiyacının 

hayati bölümünü tedarik etmesi 
nedeniyle en büyük ticari partne-
ri olan Rusya ile zorunlu olarak 
girdiği bu mücadelenin temel bazı 
sebeplerine bakmak gerekirse;

Rusya ile Türkiye, bulundukları 
coğrafya olan Avrasya’da birçok kez 
çıkar çatışmasına girdi ancak bu 
sorunlar hep perde arkasında varlı-
ğını sürdürdü. Kafkaslar, Balkanlar, 
Orta Asya, Mısır ve son olarak da 
Suriye… Gelişen ticaret ve karşılık-
lı bağımlılık tüm bu mücadelelerin 
üstü örtülü olarak götürülmesini 
sağlamıştı. 

Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde 
IŞİD’e karşı aktif mücadelede “esas 
oğlan” rolüne girmesi, bazı Batılı 
merkezlerden de destek görmeye 
başladığı bu rol altında kuzey Su-
riye’de bir güç oluşturma ve enerji 
projeleri de dahil olmak üzere 
gelecekte burada gerçekleşecek 
tüm siyasi olaylara müdahale etme 
niyeti, zamanlamasıyla dikkat çeken 
ve Hazar’dan ateşlenip Suriye’deki 
hedefleri vuran Rus füzeleri, tüm 
bunların üzerine de Türkiye’ye karşı 
davetkar sınır ihlalleri bu sonucun 
ortaya çıkmasında, görünen gerçek-
lik çerçevesindeki sebepler olmuş, 
sonuçta da SU-24, 1950’den bu 
yana bir NATO ülkesi tarafından 
düşürülen ilk Rus uçağı oldu. 

Uluslararası ilişkilerde çıkar-
ların söz sahibi olması prensibi, 
birçok nedenin bir araya gelmesiyle 
sonuçlanan uçak krizini, beklenen 
ve beklenmeyen bazı gelişmelerin 
de sebebi haline getirdi. Türkiye’de 
oluşan, Rus doğal gazının yaşanan 
kriz sonrası kesilmesi endişesi, ya-
pılan resmi açıklamalarla bir nebze 
azaltılsa da Türk yetkililer uzun 
vadede sorunun çözümü için bölge-
deki enerji üreten ülkelere diploma-
tik ziyaretlerini sıklaştırdı. 

İsrail’den ‘beklenmedik’ doğal gaz 
açıklamaları

Azerbaycan, Türkmenistan, 
Katar, Kuzey Irak ve Suudi Arabis-
tan gibi ülkelere yapılan üst düzey 
geziler ve imzalanan işbirliği anlaş-
maları sürerken, tarihler 7 Aralık 
2015’i gösterdiğinde İsrail Ulusal 
Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları 
Bakanı Yuval Steinitz’den, “Sa-

hip olduğumuz sahalardan elde 
edilen doğal gazı ihraç edebile-
ceğimiz bütün rota opsiyonlarını, 
yani yalnızca Mısır’ı değil, Ür-
dün’ü, Yunanistan’ı, Türkiye’yi ve 
Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak 
üzere değerlendiriyoruz, Türkiye ile 
ilişkilerimiz geçmişte iyiydi ve bunu 
tekrar sağlamayı düşünmeliyiz” 
açıklaması geldi. 

Bir gün sonra Knesset Ekonomi 
Komitesi’nde doğal gaz sahalarının 
olabildiğince hızlı şekilde ticari-
leştirilmesinin, İsrail için hayati 
olduğunu belirten İsrail Başbakanı 
Binyamin Netanyahu, Türkiye ile 
ilgili olarak, “Kişisel temsilcim, 
Türk hükümetinin üst düzey bir 
temsilcisiyle görüşme halinde ve 
İsrail’den Türkiye’ye doğal gaz ihraç 
etme olasılığı yükselmiş durumda. 
Çıkarlar net bir şekilde ortada 
ve bunlar aynı zamanda geniş 
kapsamlı, eğer gazı ihraç etmeyi 
düşünmezsek bu çıkarlar ortadan 
kaybolacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İsrail, Davos ve Mavi 
Marmara krizleri sonrasında dip-
lomatik ilişkilerini maslahatgüzar 
seviyesine kadar düşürmüş, iki ülke 
liderleri birbirleri üzerinden iç po-
litika manevraları sergilemişti.  Son 
5 yıllık süreçte, İsrail ile diplomatik 
ilişkiler düşük seviyede olmasına 
rağmen, ticari ilişkiler gelişmeye 
devam etti. Birçok Türk şirketi 
İsrail’de iş yaparken, ticaret hacmi 
ise artmaya devam ediyor. 

BİR MUSİBET 
BİN NASİHATTEN 

İYİDİR
Olumsuz gibi gözüken olayların ba-
zen olumlu sonuçlara yol açmasının 
bir örneği de uçak krizi sonrası yaşan-
dı. Enerji uzmanları uzun süredir, Tür-
kiye’nin Rusya’ya doğal gazda bu 
seviyede  bağımlı olmasının tehlikeli 
sonuçları olabileceği konusunda uya-
rılarda bulunuyordu. Ancak  ‘musibet’ 
olarak görülebilecek  bu jet krizi, Tür-
kiye’nin enerji  arz çeşitliliğinin sağ-
lanmasında gerekli adımlar atılmasını 
hızlandıracak gibi gözüküyor.
2014 rakamlarıyla bakıldığında Tür-
kiye 49,2 milyar metreküplük doğal 
gaz ihtiyacının 26,9 milyar metreküp-
lük kısmını Rusya’dan ithal ediyor. 
Türkiye’nin elektrik üretiminde doğal 
gazın payı ise yüzde 40’ın üzerinde…

ANALİZ & Esen Erkan 
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İsrail’i, Türkiye ile işbirliğine 
“Zohr”layan nedenler

Mısır’da 2013 yılında meyda-
na gelen askeri darbeden sonra 
Cumhurbaşkanı olan Abdel Fettah 
el-Sisi ile iyi ilişkiler kurmaya özen 
gösteren İsrail, enerji alanında da 
sürekli olarak işbirliği zemini ara-
dı. Birkaç yıl öncesine kadar doğal 
gaz ihracatçısı olan Mısır, ülkede 
yaşanan olaylar ve doğal gaz saha-
larının geliştirilememesi nedeniyle 
kendi iç tüketimini de karşılayamaz 
hale geldi. Ve gerek ikili anlaşma-
larla gaz göndermeyi taahhüt ettiği 
İsrail ile gerekse de Mısır’da doğal 
gaz sıvılaştırma işi yapan şirketlerle 
tahkimlik oldu.

Mısır’ın bu alandaki talihi ise 
İtalyan Eni şirketinin geçtiğimiz 
ağustos ayı sonunda Mısır açıkla-
rında ‘Zohr’ adı verilen bölgede 850 
milyar metreküplük doğal gaz 
rezervi bulduğunu duyurmasıyla 
tersine döndü. Bu miktar, bölge-
de şimdiye kadar yapılan keşifler 
olan Leviathan (480 milyar met-
reküp), Tamar (198 milyar metre-
küp), Aphrodit (170 milyar met-
reküplük) gaz rezervlerinin toplam 
büyüklüğüne yakındı. Mısır bu yeni 
keşifyle hem kendi iç tüketimini 
karşılayabilecek hem de tekrar gaz 
ihraç edebilecek hale gelecekti. Do-
layısıyla İsrail’den doğal gaz almak 
için imzaladığı işbirliği anlaşmala-
rına bir bahaneyle son vermeliydi.

İsrail ise üretmeyi planladığı 
gazı, Mısır’ın iç tüketimine satmayı 
ve Mısır’ın Dimyat şehrinde bir 
sıvılaştırma tesisi bulunan Union 
Fenosa şirketinin tesisleriyle elinde-
ki gazı sıvılaştırarak uzak pazarlara 
da göndermek istiyordu.

Mısır, İsrail’le gaz görüşmelerini 
durduruyor

4 Aralık’ta İsrail Elektrik 
Şirketi (IEC), Mısır’dan gelen 
gazın 2011’de kesilmesi ve pahalı 
gazla elektrik üreterek zarar ettiği 
gerekçesiyle Mısır’a karşı gittiği 
tahkimi kazandığını duyurdu. Ka-
rara göre Mısır, IEC’ye 1.8 milyar 

dolar ödeyecekti. Bu karar, Mısır 
hükümetine görüşmeleri durdur-
mak için aradığı fırsatı verdi. 6 
Aralık’ta Mısır, İsrail’den doğal gaz 
almak üzere yürüttüğü görüşmeleri 
dondurduğunu ilan etti. 

Özetle, üreteceği gazı Mısır’a 
satmanın zora girmesi, ga-
zın FLNG denilen gaz sıvılaştırma 
gemileriyle satılmasının ekonomik 
olmaması, bölgedeki diğer aktör-
lerle yaşadığı köklü anlaşmazlıklar, 
İsrail’i, jet krizi sonrası doğal gaz 
arz çeşitliliği sağlamaya çalışan 
Türkiye ile işbirliği yapmaya itti.

Şunu da eklemek gerekir ki, 
yakın gelecekte Avustralya ve ABD 
gibi ülkelerden gelecek LNG ile 
bölgede ciddi anlamda gaz rekabe-
tinin yaşanacak olması da Netanya-
hu’yu gerek düzenleyici otoritenin, 
gerekse vatandaşların itirazlarını 
dinlemeden, gaz sahalarının özel 
şirketler tarafından ticarileştirilme-
sini içeren anlaşmayı onaylamasına 
neden oldu.

Türkiye’nin 3 şartı
İsrail’den gelen doğal gaz işbir-

liği temelli açıklamalar sonrasında 
benzer doğal gaz projelerine bir 
süredir talip olduklarını açıkça 
duyuran bazı Türk enerji şirket-
lerinin borsadaki değerlerinde 
ciddi yükselişler görülürken, Türk 
tarafının konuyla ilgili ilk açıkla-
ması Cumhurbaşkanlığı sözcüsü 
İbrahim Kalın’dan geldi:

“İsrail’le ilişkilerimizin tekrar-
dan başlaması için 3 şartımız vardı. 
Biliyorsunuz birincisini yerine 

getirip Mavi Marmara için özür 
dilediler. İkinci ve üçüncü şartı-
mız henüz yerine getirilmiş değil. 
O şartlar da Mavi Marmara için 
tazminat ve Gazze’ye ambargonun 
tamamen kaldırılması. Bu şartlar 
sağlanmadıkça İsrail’le herhangi bir 
ilişki kurmamızın ihtimali yoktur.”

ABD Başkanı Barack Oba-
ma’nın İsrail ziyareti sırasında, Ne-
tanyahu’nun telefonla Türkiye’den 
özür dilemesi ile birlikte birinci şart 
yerine getirilmişti. Aralık ayının 
ikinci yarısında İsrail basınında 
çıkan haberlere göre ise, Dışiş-
leri Bakanlığı Müsteşarı Feridun 
Sinirlioğlu ile Roma ve Zürih’te ya-
pılan görüşmeler sonrasında,

İsrail’in Türkiye’ye 20 milyon 
dolar ödemesinde mutabık kalındı. 
Ancak üçüncü şart olan ambar-
gonun kaldırılmasıyla ilgili olarak 
nasıl bir formül geliştirilmeye çalı-
şıldığı merak ediliyordu.

Gazze’de yaşayan 1.6 milyon 
Filistinli, 2007 yılından bu yana 
İsrail ambargosu nedeniyle temel 
insan haklarının yanı sıra temel 
gıda maddelerinden bile yoksun bir 
hayatı sürdürmeye çabalıyor.

2015 Aralık ayının üçüncü 
çeyreğine gelindiğinde, İsviçre’nin 
Zürih kentinde, Sinirlioğlu ile Ne-
tanyahu’nun özel temsilcisi Joseph 
Ciechanover ve MOSSAD Başkanı 
Yossi Kohen arasında yürütülen 
müzakerelerde, “Gazze’ye yönelik 
ambargonun kaldırılması” şartında 
da ilerleme sağlandığı öğrenildi 
ancak detaylar açıklanmadı.

Reuters’in 20 Aralık tarihli bir 
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haberinde, ismi açıklanmadan söz-
lerine yer verilen üst düzey bir Türk 
yetkili konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ablukanın kalkmasıyla ilgili 
büyük bir gelişme yaşanıyor. İs-
rail’le görüşmelerimizde nihai 
bir anlaşmaya yakınız ve bunun 
gerçekleşmesinin uzun süreceğini 
sanmıyoruz.”

Yunanistan bir ara çözüm olabilir mi?
Bu haberden iki gün sonra ise 

Yunanistan Parlamentosu, Filis-
tin’i devlet olarak tanıma kararı 
aldı. Yunanistan Başbakanı Tsipras 
konuya ilişkin değerlendirmesin-
de, İsrail ile Filistin arasında kalıcı 
barışı ve birlikte yaşamı mümkün 
kılacak çözüm sürecine odaklanıl-
ması gerektiğinin altını çizdi.

Enerji Panorama‘ya bu konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
uzmanlar, Filistin’in Yunanistan 
tarafından devlet olarak tanınması-
nın Türkiye ile İsrail müzakereleri-
nin tamamlanması üzerinde etkisi 
olabileceğini belirtti.

Türkiye’nin 3. şartı olan Gaz-
ze’ye ablukanın kaldırılmasında, 
Gazze’ye gidecek malların Yuna-
nistan üzerinden gönderilmesi gibi 
bir seçeneğin, şartın yerine geti-
rilmesine zemin sağlayabileceğini 
kaydeden uzmanlar, müzakerelerin 
tamamlanması sonrasında gidile-
bilecek bir enerji işbirliğinin Yu-
nanistan için de önemli olduğunu 
düşünüyor. 

Atina’da tartışılan 4. senaryo
Doğu Akdeniz’deki enerji 

odaklı gelişmeler açısından bakıldı-
ğında 2015 Aralık ayı birçok olaya 
sahne oldu. Yunanistan’ın Filistin’i 
tanıdığı günden yaklaşık 10 gün 
önce, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 
Mısır ve Yunanistan liderlerinin 
katılımıyla Atina’da üçlü işbirliği 
toplantısı gerçekleştirildi. 

Enerji alanında Doğu Akde-
niz’deki doğal gaz kaynaklarıyla 
ilgili dört senaryonun tartışıldığı 
toplantıda, 4’üncü sıradaki ve içinde 
Türkiye’nin de bulunduğu tek 
senaryoda, Doğu Akdeniz gazının 
Türkiye üzerinden taşınmasının 
finansal açıdan en avantajlı çözüm 
olduğu belirtildi ancak bu senar-
yonun Kıbrıs sorununun çözümü 
olmadan ve Türkiye-İsrail ilişkileri 
düzelmeden gerçekleşemeyeceğine 
dikkat çekildi. 

Böylece Yunanistan, Kıbrıs 
ve Filistin sorunu konusunda rol 
oynayabilir, İsrail gazının Türkiye 
ve kendisi üzerinden Avrupa’ya 
gönderilmesinde söz sahibi olabilir. 
Hatta Mısır’da keşfedilen gazın 
İsrail’le başlatılacak doğal gaz boru 
hattı projesine dahil edilmesinde 
öncü olabilir.

Günlerin getirdiği
Vladimir Putin’in Türk Akı-

mı boru hattını ‘müjdeleyişinin’ 
sene-i devriyesine bir hafta kala, 

Türkiye’nin sınır ihlali gerekçesiyle, 
istemeden de olsa bir Rus uçağını 
düşürmesi; Türkiye’nin doğal gaz 
arz çeşitlendirme gerekliliğini idrak 
etmesine, İsrail’in ise bölgedeki en 
eski müttefiki Türkiye ile enerjiyi 
zemin alarak tekrar bir ivme yaka-
lamayı hedeflemesine neden oldu.

Yeni dönemin Türkiye ile 
İsrail’i yalnızca ekonomik sebep-
lerle değil aynı zamanda İsrail’in, 
Rusya-İran-Hizbullah arasındaki 
yakınlaşmadan duyduğu rahatsızlık 
nedeniyle de bir araya getirmesi 
muhtemel.

Ancak birçok krizi içinde 
barındıran Doğu Akdeniz’de, enerji 
gibi çok doğal bir gereklilik için 
bile olsa herhangi bir ekonomik 
işbirliğine gidilmesi için bölgede-
ki güçlerin yani; Avrupa Birliği, 
ABD, Türkiye, İsrail, Yunanistan, 
Kıbrıs’ın her iki yakası, Mısır, Lüb-
nan hatta artık Rusya’yı da dahil 
edebileceğimiz ülkelerin onayları 
gerekiyor. 

Bu ülkeler arasında kurula-
bilecek enerji temelli bir işbirli-
ğinde Türkiye, bölgede söz sahibi 
olabilecek bir Yunanistan’ın tarihsel 
müttefiki Rusya’nın ‘teşviki’ ne-
deniyle yönelebileceği seçeneklere 
dikkat etmeli. 

Öte yandan Türkiye, Filistin 
sorununun çözümünde kararlı ve 
dik bir tutum sergiledi. Gösterilen 
bu tutum, olası bir doğal gaz pro-
jesinde Türkiye’yi yalnızca üzerin-
den borular geçen bir transit ülke 
olmaktan çok hub (ticaret merkezi) 
olma amacına ulaşılmasında da 
gösterilmelidir.

Yani Türkiye’nin elindeki, 
Filistin ve Kıbrıs sorunlarının 
çözümünde dahi ilerleme sağ-
layabilecek stratejik avantajlar, 
Kuzey Irak, Azerbaycan ve ilerde 
İran gazı gibi birçok doğal gaz 
kaynağından gelen enerjinin fiyat 
rekabeti içerisine girdiği ve buradan 
Avrupa pazarlarına aktarıldığı bir 
enerji ‘hub’ı olabilme hedeflerini 
sağlaması için kullanılmalıdır.

ANALİZ Doğu Akdeniz’de  güç uyanıyor
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Turcas Petrol CEO’su Batu 
Aksoy, İsrail gazının Türki-
ye’ye getirilmesinin şu anda 
Doğu Akdeniz’deki en 

reel proje olduğunu ve özel sektör 
olarak bu işle ilgilendiklerini belir-
terek, gazın 2020 yılında Türkiye’ye 
gelebileceğini söyledi.

Aksoy, Enerji Gazetecileri ve 
Medya Derneği (EGAD) tarafın-
dan düzenlenen toplantıda gazete-
cilerin sorularını yanıtladı. Enerji 
sektörüne gönül veren yatırımcılar 
olarak, “Madem ki üretici değil 
pazarız, o zaman pazar olmanın 
avantajlarını kullanarak bazı başa-
rılar elde etmemiz lazım” yaklaşı-
mında olduklarını söyleyen Aksoy, 
bunun temel unsurlarından birinin 
de enerji çeşitliliğinin sağlanması 
olduğunu söyledi.

Boru hatlarının LNG ile 
gelen gazdan her zaman daha 
ucuz olduğunu vurgulayan Aksoy, 
“LNG olarak gaz ticaretinde üç 
süreç var. Sıvılaştırma yatırımları, 
yatırım gerektiren gemilerle taşıma 
ve ithalatçı ülke tarafından ithalat 
terminali yani tekrar gazlaştır-
ma santralının kurulması. Bu üç 
sürecin hepsi milyarlarca dolarlık 
yatırım gerektirdiği için LNG gazı 
her zaman daha pahalıdır, ancak 
ihtiyaç zamanlarında da çok önemli 

bir yer tutar” diye konuştu.
Türkiye’nin çevresindeki ülke-

lerin dünya gaz ve petrol rezervinin 
yüzde 70’ine sahip olduğunu dile 
getiren Aksoy, “Bazı ülkelerle bu 
enerji hatlarını oluşturduk, şimdi 
geriye Irak ve Doğu Akdeniz kalı-
yor. Irak’ta hala güvenlik açısından 
biraz daha zamana ihtiyaç var. Doğu 
Akdeniz’de ise en önemli seçenek 
olarak İsrail... Biz bu gazın buraya 
getirilmesinin çok faydalı olacağını 
düşünüyoruz” şeklinde konuştu. 

İsrail gazı 2020 yılında 
Türkiye’ye gelir

EGAD üyeleriyle bir araya gelen Turcas Petrol CEO’su Aksoy, çok tartışılan 
İsrail gazının Türkiye’ye özel sektör eliyle getirilmesi gerektiğini söyledi. 
Aksoy, Türkiye’nin enerjide yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu da 
belirterek “Bu da daha fazla liberalizasyon olmalı” dedi
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Rus gazına alternatif değil
Doğu Akdeniz’deki keşiflerin 

Rus gazına alternatif olmadığını 
vurgulayan Aksoy, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü:

Kısa vadede Rusya’ya alterna-
tif olabileceğini düşünmüyorum. 
Ancak, Rusya ve Türkiye çok uzun 
süredir dostlar. Rusya ile yaşa-
nan tansiyonun de tıpkı İsrail ile 
aramızdaki gibi geçici bir durum 
olduğunu düşünüyorum. Bununla 
birlikte ilk defa bir üretici olarak 
İsrail, “Gel benden bu gazı al, sonra 
da Avrupa’ya sat” diyor, herhangi 
bir projede fizibilite varsa para 
su gibidir, yolunu bulur. Doğu 
Akdeniz, gazı Rus gazına alternatif 
olarak düşünülmemeli, her proje bir 
diğeriyle yapılacak fiyat pazarlık-
larına katkıda bulunur. Yani hiçbir 
projeyi diğerinin tam manasıyla 
alternatifi olarak görmemek lazım, 
hepsine Türkiye’ye değer katan 
projeler olarak bakmak daha doğru 
olur.

Boru hattı en fazla 3 milyar dolar
Aksoy, İsrail açıklarındaki gazın 

boru hattıyla Türkiye’ye getirilmesi 
için 1-3 milyar dolar arasında yatı-
rım gerektiğini belirterek, yaklaşık 
500 kilometrelik denizaltı boru 
hattının ekonomik çerçevede ger-
çekleştirilebilir bir boyutu olduğu 
dile getirdi.

İsrail gazının getirilmesinin 
reel bir proje olduğunu vurgulayan 
Aksoy, “Buradan gelebilecek gaz 
zorlanırsa 10 milyar metreküpe 
kadar çıkabilir. Gerçekçi olarak 
8 milyar metreküpün orta vade-
de akabileceğini düşünüyorum. 
İsrail gazının 2020 gibi Türkiye’ye 
getirilmesi enerji merkezi olma 
projesine de katkı sağlar” dedi. Bu 
tip projelerde inşaatın en kolay 
kısım olduğunu kaydeden Aksoy, 
projenin tamamlanmasının 4-5 yıl 
alabileceğini söyledi.

Gazı özel sektör getirmeli
BOTAŞ’ın bu projede payının 

düşük tutulmasını isteyen  Ak-

soy’un bu konuyla ilgili düşünceleri 
şöyle:

Bu projedeki en büyük fark şu, 
Rusya’dan gelen gazın sahibi Rus 
devleti, İsrail’den gelecek gazın 
sahipleri ise Amerikalı ve İsrailli üç 
özel şirketten oluşan bir konsorsi-
yum. 25 yıl önce gazı satacak devlet 
tabii ki karşısında bir devlet şirketi 

görmek istiyordu. Ancak Rusya’dan 
gelen 30 milyar metreküplük gazın 
14 milyar metreküpünü taşıyan batı 
hattından gelen gazın 10 milyar 
metreküpü, bugün özel sektöre 
devredildi. Rusya bile bakış açısı 
özel sektöre devrin uygun olduğu 
yönünde. Kamu ile özel sektörün 
iş yapabilmesinde bazı sorunlar 

NÜKLEER HAMLE GEÇ KALDI
Türkiye’nin nükleer enerji çalışmaları-
nın geç kalmış olsa da doğru ve ihtiyaç 
duyulan bir hamle olduğunun altını 
çizen Aksoy, nükleer enerjiyle 2023’te 
bin megavat, 2025’te de bin megavat 
olmak üzere toplam iki bin megavat ku-
rulu gücün devreye gireceğini söyledi.
Aksoy, şöyle devam etti: Ancak şöyle 
bir durum var. Bizim o döneme kadar 
kurulu gücümüz 100 bin megavata ula-
şırsa, nükleerden gelecek miktar yüzde 
birkaç civarında kalacak. Biz nükleerde 
geciktik. Bir miktar linyitimiz var ama 
kalitesi, dekapaj ve kükürt oranı vasatın 
çok altında. Bunu yakmak için çok ciddi 
miktarda yatırım yapmak, risk almak ve 
madencilik yapmak gerekiyor. Ayrıca taş 
kömürümüz daha az. Zonguldak bölge-
sinde olan yüksek kalorililerden bah-

sediyorum. Yapabildiğimizi yaptık ama 
orada da linyit ve kömür potansiyelimizi 
tam değerlendiremedik. Bu yüzden Tür-
kiye’de son 20 yılda doğal gazın gelme-
siyle doğalgaz çok ciddi bir artış yaka-
ladı. Şimdi doğal gaz bir nevi kurtarıcı. 
Şimdi gelinen noktada nükleer yapaca-
ğız. Kömürde de kısa vadede atılım bek-
lemiyorum ama Türkiye’de son 5 yılda 
miktarı artan ithal kömür santrallarının 
olduğunu görüyoruz. İthal kömür, yerli 
linyitin değil doğal gazın alternatifi. Biz 
ithal kömürle büyüyüp doğal gaza al-
ternatif yaratabiliriz. Bu tabiki çevresel 
endişeler yaratabilir ama doğal gaz ve 
ithal kömür dışında, Türkiye gibi enerji 
ihtiyacı büyük olan ekonomilerin, kısa 
vadede çok fazla başkaca alternatifi yok.

HABER İsrail gazı 2020 yılında Türkiye’ye gelir
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olabilir ancak özel şirketler aynı 
dili konuştukları için daha iyi iş 
yapabileceklerdir. 

Turcas dahil özel sektör, Doğu 
Akdeniz gazıyla ilgili yoğun olarak 
çalışıyor. Devletimiz de bizim 
önümüzü hiçbir zaman tıkamadı. 
Türkiye’nin enerji yöneticileri de 
çeşitlendirmenin önemini biliyor. 
Görüşmeler yaptık yapmaya da 
devam ediyoruz. Sağlıklı, öztüke-
timi olan bu işlerde tecrübesi olan, 
ehil, yerli ve yabancı şirketlerin 
de içinde olduğu bir konsorsiyum 
oluşturabilirsek sanırım en önemli 
aşama bu olacaktır. Bu projenin en 
büyük farkı İsrail gazının devlete 
değil, özel şirketlere ait olduğundan 
iletimi de özel sektör konsorsiyu-
muyla yapılmalıdır.

Aksoy, BOTAŞ ve TP gibi ulu-
sal kurumların İsrail gazı konsorsi-
yumunda gerekirse küçük paylarla 
rol alabileceğini de söyledi. Aksoy, 
bankaların da ilgisini çekebilecek 
bir proje oluşturulması gerekti-
ğini belirterek, bu tür projelerin 
aynı zamanda bir altyapı yatırımı 
olduğunu dile getirdi. Turcas olarak 
zaten ortaklık kültüründen gelen 
bir firma olduklarını hatırlatan 
Aksoy, büyük firmalarla yaptıkları 
görüşmelerden de olumlu yansıma-
lar aldıklarını kaydetti.

Yerli-yabancı ortaklığı
Birçok şirketle konsorsiyum 

kurabilmek için görüşme için-
de olduklarını ifade eden Aksoy, 
“EnerjiSa ile işbirliği yapıyoruz, 
Zorlu da konsorsiyumla ilgilenen 
bir grup. Çok olumlu görüşmeler 
var. Bu mega bir proje, uluslara-
rası bir proje. Biraz daha projenin 
şekil almasıyla birlikte daha fazla 
uluslararası doğal gaz şirketinin de 
bu projede yer almak isteyeceğine 
inanıyorum” diye konuştu.

Bölgedeki Mısır gazı ya da 
Kıbrıs’ın güneyinde keşfedilen 
kaynakların da zamanla, İsrail’den 
gelecek boru hattının kapasitesinin 

artırılmasına katkı sağlayabileceği-
ni belirten Aksoy, şunları söyledi: 
Kıbrıs’ın güneyindeki keşifler ve 
Mısır’daki gelişmelerle birlikte 
Doğu Akdeniz’den gelebilecek 
gazın kapasitesinde bir artış sağ-
lanabilir düşüncesindeyim. Turcas 
olarak İsrail gazının yatırımı hem 
de ticaretinde olmayı düşünüyoruz. 
İki tarafa da değer katabileceğimizi 

düşünüyoruz. Irak’tan gelebilecek 
doğal gazın da bir parçası olmayı 
arzu ediyoruz. Bizim için önemli 
olan gaz santralımıza rekabetçi 
şartlarla gaz sağlamak, bu konuda 
ciddi yatırım yaptık dolayısıyla ham 
maddede sorunu yaşamak istemi-
yoruz. Zaten Doğu Akdeniz’de cid-
di anlamda reel bir yatırım fırsatı 
gördüğümüz için ilgileniyoruz

ENERJİDE YENİ HİKAYEYE 
İHTİYAÇ VAR

Türkiye’nin ekonomide olduğu gibi 
enerjide de önümüzdeki 10 yıl için ‘yeni 
bir hikaye’ yazması gerektiğini kay-
deden Aksu, “Ben o hikayenin adının 
liberalizasyon olduğuna inanıyorum. 
Sübvansiyonlardan ve aşırı müdahaleci 
enerji politikalarından uzaklaşmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Piyasanın 
serbestleşmesiyle rekabet de artacak 
ve özel sektörün yatırım yapma isteği 

yükselecek. Ne kadar yatırım yapılabilir 
bir ülke olursak, hem enerji arz güvenli-
ğimiz açısından hem de kredibilitemiz 
açısından çok daha olumlu bir senar-
yoyla karşılaşırız. 2016-2020 dönemini 
bu anlamda bir fırsat penceresi olarak 
görüyorum. Kamu yöneticilerimizin ve 
politika yapıcılarımızın da böyle gördü-
ğüne inanıyorum”  dedi.

HABER İsrail gazı 2020 yılında Türkiye’ye gelir
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
(ETK) Uzmanları Der-
neği’nin toplantısı için 
hazırlanmış olan sunumun 

metin haline getirilmiş biçimi olan 
bu yazıda, özellikle ETK uzman-
larına farklı bir perspektif katması 
açısından bildikleri problemlere 
bölgesel bir noktadan bakmalarının 
en doğru yöntem olmasa da faydalı 
bir yöntem olduğu anlatıldı. Bu 
anlatımda “mükemmelleştirme, 
bir alt detaya in, sorduğun soru-
nun doğru olduğundan emin ol, 
mantığını modelle, sonucunu tartış” 
süreçleri önerildi. Doğru sorunun 
sorulması en önemlisi olabilir ama 
doğru soruyu soracak zihniyetin de 
“mükemmel olmayan bir dünyada” 
yaşadığını bilmesi önemlidir. 

Giriş–İşin felsefesi
Bir sorunu genelleştirerek 

genele mal etmek veya yanlış örnek 
üzerinden tüm sistemi etkileyen 
kararları almak, karar alma sis-
temlerini paralize eder. Enerji 
sektöründe yaşanan sorunların bir 
kısmında “Türkiye” problemi olarak 
verilen bir çok problemin aslında 
bölgesel temelli olabileceği de 

düşünülmelidir. 
Enerji sorunlarına bölgesel 

bakmak, sorunlara bakış açısına bir 
perspektif katacaktır. “Türkiye’nin 
kayıp kaçak sorunu”, “Türkiye’nin 
arz güvenliği”, “Türkiye’nin iletim 
kısıtları” demek tabii ki doğru bir 
tanımlama ama sorunu net olarak 
ortaya koymak çözümün başlangıcı 
olacaktır. O yüzden daima hedefe 
yönelik soruyu sormak, sorunun 
çerçevesini çizmek kararları daha 
isabetli yapacaktır.

Bu yazının yazılma sebebinin 
hikayesi ise 1 kodlu emir denilen 
elektrik iletim sisteminin “acil 
devreye gir/çık” şeklinde basitleş-
tirebileceğimiz emirlerindeki artış 
miktarıdır. Sektörün gündeminde 
olan bu konunun cevabının böl-
gesel kısıt, geciken iletim hatları, 
yapılaşma/kamulaştırma sorunları 
olduğu zaten biliniyordu. Ama 
bir ileri aşamaya geçerek, “acaba 
Türkiye bölgesel elektrik piyasa-
larına ayrılmalı” mı, konusu uzun 
zamandır gündeme gelmedi. Oysa 
PMUM sistem tasarımlarında 
bu konu gündemdeydi. Makale, 
çözüme gelmeden önce birkaç 
noktayı berraklaştırmaya çalışıyor. 

Ardından aşağıdaki şekilde devam 
ediyor. Mantıksal ilişkisi doğru 
kurulmuş bir model, karmaşıklığına 
bakılmaksızın bir gerçeklik ilişkisi 
sunabilir.
1. Soruyu doğru sormak çok 

önemlidir. Yoksa bulduğunuz 
tüm cevaplar, asıl soruna mer-
hem olmayacaktır.(Arz güvenliği 
sorunu)

2. Elektrik fiyatlarının bölgesel 
oluşması durumunda Türkiye’nin 
illere göre fiyatları ne olacağının 
basit bir modelle önerilmesi 
(Hepimiz İstanbul’u sübvanse 
mi ediyoruz?)

3. Önemli bir konu olan enerji 
yoksulluğu üzerinden konunun 
özetlenmesi.

Model nedir?
Sosyal bilimcilerle tartışırken 

kendilerini bilimler içinde istisna 
tutmak için “ bu matematik, fizik, 
kimya” değil derler. Hatta klişe 
olmuş şekilde “bilim değil sanat”, 
“bilim ve sanatın sentezi” gibi bü-
yüleyici sözlerle de kendi meslekle-
rini tanımlamak isterler.

Oysa mantığın en saf hali mate-
matiktir ama matematik daima 

Enerji sorunlarına 
bölgesel bakış
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fiziksel olarak mantıklı şeyler de 
söylemeyebilir. Mesela kuantum 
mekaniği gibi... Kuantum meka-
niğinde bir parçanın bir fiziksel 
noktada olması değil, olasılıklarının 
fonksiyonu vardır. “Barış nerede?” 
sorusunun cevabı, zamanın bir 
fonksiyonu olarak haftaiçi bir gün 
mesai saati ise yüzde 80 iştedir, 
yüzde 5 kurum dışında toplantıda-
dır, yüzde 10 izindedir şeklindedir. 

Bu sebeple mantıklı veya olası-
lıklı bir soru, bir şekilde matematik 
veya mantıkla ifade edilebilir. Bu 
mantık örgüsünün de tutarlı olması 
gerekir. Bu örgü ne kadar daha faz-
la doğru bilgiyle beslenirse o kadar 
tutarlı ve kapsayıcı olacaktır.

Enerjide de veri sorunu daima 
vardır. Veri yoktur, yeterli değildir, 
eksiktir, kaliteli değildir, doğrulana-
maz vs. Bu sebeple modeller bazen 
daha basit olurlar. Fakat bunun bir 
artısı vardır. Yarın ki enerji talebini 
tahmin edecek süper bir model ya-
pılsa, 20 parametreyi doğru girince 
talebi yüzde 1 hata ile veriyor olsa, 
bu 20 parametreyi geleceğe taşıdı-
ğımızda her biri yüzde 1 saptığında 
model yüzde 5-10 sapıyorsa model 
başarılı fakat pratik değildir. Netflix 
yarışmasını kazanan model hiçbir 
zaman kullanılmamıştır.

Model yapanların bildiği bir 
diğer husus ise modelin gerçekliği 
daha fazla parametre eklendik-
çe artar. Fakat sonuçlar yukarıda 
anlatılan şekilde değişir. Türkiye’de 
bölgesel enerji problemlerine nasıl 
model yapılabilir? Çünkü bölgesel 

veri bulmak çok zor, zaten sağlığı, 
doğruluğu hep problemlidir.

Bu yüzden modeli kafamız-
da sınıflandırmamız önemlidir. 
“Cin Ali” modeli, “İskelet” modeli, 
“insan” modeli şeklinde kademeli 
olarak bir sistemi mantıksal örgüye 
dökmek en faydalı yol olacaktır. 
Mantıksal örgü doğru ise “Cin 
Ali”nin insan olduğunu herkes 
anlayacaktır. Ama modelin mantık 
örgüsü farklı olursa, gerçeklikten de 
uzaklaşacaktır.

Dolayısıyla, sorulara cevap 
ararken en teknolojik modelle değil, 
teknik çizim yapanlar gibi “T-cet-
veli” ile başlayabilmek fakat sonun-
da “masaüstü tasarım programları” 
ile şekillendirmeyi hedeflemek 
önemlidir.

Doğru soruyu sormak
Modeli kurgulamak için doğru 

soruyu sormak çok önemlidir. 
Uygulamalar, coğrafyaya, insan 
yapısına, bölgenin tarihine bağ-
lı olarak değişebilir. Bu yüzden 
cevapların öncelikle hedefe özel mi 
yoksa genel olarak mı tasarlanması 
gerektiği çok önemlidir.

“Biri bankayı soymuş” dedik-
lerinde “tüm bankalara girişleri 
parmak iziyle yapalım, giren çıkan 
kim, kayıt tutalım” denildiğinde 
aslında panikle hareket eden ve 
sorunu anlamamış bir cevap üre-
tildiğinin farkına varılması gerekir. 
Çünkü aralarından biri soyguncu 
olabilir diye müşteriler mağdur 
edilecektir, bankaların bu sistemleri 

kurması gerekecektir, sonucunda 
bankayı soyacak olan kazarak veya 
bekçinin parmağını zorla sisteme 
okutarak yine soygun yapabilir. So-
nunda milyonlarca TL harcayarak 
ne çözüldü? Hiçbir şey! Ama bir 
fıkrada olduğu gibi “işlem hacmi” 
oluşturulmuş olacaktır.

Mesela kaçakçılık konusunda, 
her kaçakçılık operasyonu sonunda 
kurumlar daha fazla kayıt izleme is-
temelerine rağmen kaçakçılığın ne 
kadar azaldığı konusunda net bilgi 
veremiyorlar. Aslında maliyet-kül-
fet dengesi kendilerinde olmayan, 
sürekli EPDK ve piyasa oyuncu-
larından talepkar olan sistemler 
tasarlanıyor. Örneğin “A kurumu 
gitsin herkese sistem kurdursun, 
sonuçlarını alsın, sonuçları çözsün, 
bana da haber versin” denilebiliyor. 

Yani asıl işini koordinasyona 
çevirerek, diğerlerine iş yaptırmaya 
çalışan yapılarda, doğru soruyu 
sorma gerekliliği yoktur. Nasıl olsa 
finansal, insani ve operasyonel 
verimsizlik kendisini etkilemeye-
cektir. Bu sebeple kamudakilerin 
doğru soruyu sormaları önemlidir. 
Aksi halde “kamu refleksi” denilen, 
aslında eğitim sistemimizden de 
aşina olduğumuz, bir yanlışı genele 
mâl etme durumları zaten sorun 
olan bir şeyi daha da çözümsüz hale 
getirecektir.

Soru ve model bir arada: Doğal gaz arz 
güvenliği

İki konuda, modelin mantık 
kurgusunun derinliği ve gerçek-

Kamuda çok ender de olsa görülen yanlış karar alma ve düzenlemeyi arttırma döngüsü
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liğiyle sorunun doğru şekilde 
sınırlandırılması konusunu, pratik 
bir örnek üzerinden incelemeye 
çalışacağız. Türkiye’nin doğal gaz 
arz güvenliği tehlikede mi? Başta 
anlatıldığı gibi bu soruya verilecek 
cevap, biraz kuantum mekaniği 
fonksiyonlarına benzeyecektir. 
Uzman açısından cevap kesin değil 
ama bir fonksiyon olacaktır.  

Enerji tartışmalarında yıllarca 
“al-ya da-ödeler” tartışıldı. “Niye bu 
kadar gaz alındı?” diye insanlar yar-
gılandı, o tartışmaların sonucunda 
ülkenin fazla gazı olduğu düşü-
nüldü. Fakat “gaz talebi artmaya 
başladıktan sonra mı yeni gaz geti-
rilmelidir?” sorusu cevap bulmadı. 
Buradaki temel soru “Türkiye kışın 
gaz sorunu yaşarken nasıl oluyor da 
toplam kontrat miktarı 51-53 bcm 
gazın tamamını tüketemiyor?”

Sorunun gelişinden bir kapasite 
sorunu olduğu aslında açık. Fakat 
kapasite sorununa verilecek cevap, 
eğer yeni gaz alım anlaşması ise 
bugün mantıklıdır. Çünkü 2-3 yıl 
sonra 51 bcm’leri aşabilecek bir 
gaz talebinin anlaşmaları şimdiden 
konuşulabilir. Fakat yeni gaz satın 
alınca, kış krizleri bitecek mi?

Arz güvenliğinin matematiğine 
kısaca bakarsak, aslında ne kadar 
uzaktan, ne kadar çok sistem üze-
rinden taşıyorsak ve ne kadar farklı 
yerden alıyorsak o kadar riskle karşı 
karşıyayız demektir. 4 tane Afrika 
ülkesinden mi, yoksa 1 tane OECD 
ülkesinden mi almak daha iyidir? 
Churchill, arz güvenliğini farklı 

kaynaklarla ilişkilendirdiğinde 
hemen hemen tüm bu kaynaklar ya 
İngiliz ya da müttefiki olan ülkele-
rin hâkimiyeti altındaydı. 

Çeşitlendirmenin mantığında, 
bir kaynaktan tedarik edilmediğin-
de onun etkisinin diğer kaynaklar 
tarafından absorbe edilebilmesi 
yatıyor. Yani arz tedarik edilen kay-
naklarda elbette problem olacaktır, 
fakat önemli olan bu problemin 
sistemin kalanı tarafından absorbe 
edilip edilmediğidir. 

Gelecek, aslında çok fazla 
senaryo gerçekleşme ihtimali taşı-
yor. Kompresör arızaları, gemiler, 
fırtınalar, tedarik kaynağı ülke-
lerdeki hava olayları, operasyonel 
riskler vs... İşte burada önemli olan 
sorunun sistemik olup olmadığını 
bilmektir. Sorun sistemik ise bir 
diğer kaynak, gerekli olsa da sorunu 
çözmeyecektir. Çünkü olmayan 
kaynağın riskini dağıtacağınız 
sistemdeki diğer oyuncular da 
risklidir.

Sistemin amacı İstanbul’u beslemek
Gerçekte Türkiye enerji iletim 

ve tedarik sisteminin tek bir ana 
amacı vardır, İstanbul’u beslemek. 
Türkiye’nin bir ucundaki kaynaklar 
uzun hatlarla İstanbul’a ulaştırı-
lıyor. Yarın bedava da olsa Mavi 
Akım’ın 2 katı bir gaz tedariğinin 
Türkiye’nin doğusundan verilme-
si, İstanbul’un bir LNG gemisi 
gelmediğinde veya batı hattında bir 
kesinti olması durumunda yöneti-
minde pek de faydalı olmayacaktır.

Aslında fikirsel bir kurgu olarak 
İstanbul’da batı hattı ve LNG 
tesisi girişi kadar depo kapasitesi 
olması, tüm bir sistem sorununu 
çözebiliyor. Bu herkesin bildiği 
bir konudur. Türkiye’nin değil 
Marmara’nın depolama sorunudur. 
Çünkü Türkiye’nin kalanında bu 
tip sorunlar tüketim azlığı, boru 
hattının yastık vazifesi görevi gör-
mesi ve ekonomik etkinin görece 
düşük olması sebebiyle aynı etkiyi 
oluşturmayacaktır.

Şimdi sorun bir alt detaya yani 
bölgesel aşamaya geçti. Farz edelim 
ki bugün ki depolama kapasitemize 
ek (21+ yeraltı, 20+ da LNG giri-
şine ilave), Marmara’da 40 veya 70 
milyon m3/gün depodan sisteme 
geri verme(üretim) imkanımız 
olsaydı, yıllık ne kadar bir gaz mik-
tarında asıl önemlisi ne kadar giriş 
kapasitesine ihtiyacımız olacaktı?

Bunun için bir “Cin Ali” modeli 
tasarlanmıştır. Kısaca adı “TR NG 
Esneklik Modeli” olan bu hesap 
bilançosunda, sistemin aylık orta-
lama ve aylık toplam çekişi kabaca 
formüle edilerek, sistemin arz gü-
venliğindeki iyileşme (dengesizlik 
miktarı) anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Özellikle gerçek veri kullanılmamış, 
sadece gerçeğe benzeyen bir model 
kullanılmıştır.

Model kurgusundaki en önemli 
amaçlardan biri hangi paramet-
relerin değişiminin incelenmesi 
gerektiğidir. Bu model de yaz/kış 
dengesizliği arz güvenliğinin ana 
parametresi olarak incelenmiştir. 
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Sistemdeki mevcut dengesizlik 
2.5 gibidir. Yani kışın depo, LNG, 
boru hattı gazı devrede olarak 220-
230 milyon m3(mcm), yazın ise 
depoya atılan gaz çıkarılırsa 80-90 
milyon m3(mcm) bir net talep var-
dır. Yukarıdaki grafikte, sol eksen 
depo hariç (mevcut LNG dahil) 
diğer tedarik kaynaklarından alınan 
gaz miktarını gösteriyor. Eğer 
Marmara’da 40 mcm ek bir depo-
lama kapasitesi olsa, bu dengesizlik 
1.67’ye, günlük tedarik ihtiyacı da 
160’lara kadar düşecektir. Ek olarak 
70 mcm (mevcut üzerine) depo 
olduğunda ise sistemin riskini depo 
yönetimi belirleyecektir.

Aslında sisteme konulan tek bir 
araç, diğer tüm riskleri azaltmakta 
hatta biraz kötümser bir bakış ile 
riskin kendisine dönüşebilmek-
tedir. Çünkü soruyu kapasite ve 
Marmara olarak sormak ve cevabı 
da en azından basit bir matematik 
modelle sunmak herkesin bildiğini 
daha görsek bir hale getirmektedir.

Grafik ile gösterilirse, yukarı-
daki grafikteki kesikli çizgi ithalat 
talebine dönüşecektir. İşte bu 
noktada daha sağlıklı bir gaz alım 
anlaşması kurgulanabilir. Belki 
LNG ucuz olduğu yaz aylarında 
alınarak depoya konulacak ve kışın 

kargo aranması o kadar elzem 
olmayacaktır. Kısaca sistemin gaz 
talebi değil, sistemin kapasite talebi 
aslında arz güvenliği sorununun 
çerçevesini belirlemektedir. Belki 3 
yıl sonra kapasite ve talep birlikte 
sorun çerçevesi olacaktır. 

Eğer sorunun ele alınışı ve 
model, kabul edilebilecek kadar 
mantıklı ise bir sonraki aşamada 
sorulması gereken soru: “Bu yatırım 
kim için yapılıyor, parasını kim 
ödemeli”, yani külfet-nimet dengesi 
nasıl oluşmalı? Bu yatırım, İstanbul 
ve çevresinin ekonomik güvenliği 
için yapılıyor. Fakat bu yatırım 
sonucu eğer yatırım maliyeti tüm 
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Türkiye’ye fatura edilirse, ülkenin 
geri kalanı sebep olmadıkları bir 
bedele katlanacak ama sanayici so-
nunda yeni fabrikasını yine İstanbul 
ve civarında kuracaktır. Sonunda 
yeniden daha çok yatırıma ihtiyaç 
duyulacaktır.

Fiyat ile bu sinyal verilmeli, 
Türkiye’de daha çok üretim yatı-
rımının olduğu, doğal gaz tedarik 
sarsıntılarından etkilenmeyen 
bölgeye doğru sanayi kaydırılarak, 
İstanbul üzerindeki yük hafifletil-
melidir.

Sorun: Yatırım nerede yapılmalı?
Teorik olarak sorun çözülmüş 

gözükse de insan işin içine girince 
başka sorular sorma ihtiyacı duyu-
yor. Bir coğrafyanın her bir köşesi 
eşsizdir, çünkü tekrarı yoktur. Fakat 
bu coğrafya üzerinde bir tasarrufta 
bulunulması izni, kimin üzerinde ve 
kimin kontrolündedir?

Farzedelim, referandumda in-
sanlara ‘vergi istiyor musunuz?’ diye 
sorulsa, tüm vergiler kalkacaktır. 
Sağlık, güvenlik, hizmet sektörleri 
finansal kaynaklarını kaybedecektir. 
İstanbul’a su veren bir su havza-
sında yaşayan yerel halk, Karade-
niz’de yeşil yol istemeyenler kadar 
insandır ve İstanbul’a bir daha su 
verilmemesine, kendi su havzala-
rındaki yaşamın etkilenmemesine 
karar verebilmelidir. 

Peki Keban, Atatürk Barajı 
çevresinde oturanlar, tarla sulamak 
için sularının harcanmaması onun 
yerine İstanbul’dakilerin mevcut 36 
krş/kWh olan elektriklerine 41 krş/
kWh ödemelerini talep ettiğinde, 
İstanbul’da referandum yaparak 
talebi reddettiğimizde aldığımız 
karar ne kadar etiktir? Veya bugün 
ucuz ve bol bulduğumuz meyve 
sebzeyi üreten çiftçiler “benim top-
rağımı bozmayın, herkes saksısında 
yiyeceği kadar ürünü yetiştirsin” 
dediğinde herkesin saksıda mey-
ve-sebzesini üretmenin en sürdü-
rülebilir çözüm olduğunu mu iddia 
edeceğiz?

Bir insan pek tabii ki, “ben arka 

bahçemde santral, petrol kuyusu, 
maden ocağı istemiyorum” diyebilir. 
İnsanın çevresi bir uzvu gibidir. 
Fakat aynı insanlar, “burada yapma 
ama git başkasının bahçesinde yap, 
başkalarının bahçelerine de direkt 
dikerek benim eve getir” deme hak-
kına sahipler mi?  Yaylalarda yılda 
3-4 ay kullanılan evlere elektrik 
götürmek için km’lerce direk diki-
lerek elektrik getiriliyor ve bunun 
bedelini tüm Türkiye ödüyor. 

Yani eğer insanların çevreleri 
üzerinde söz sahibi olma hak-
kına saygı duyuyorsak, kendileri 
ile tutarlı bir fiyat mekanizması 
sunulması gerekiyor. Bir bölge üre-
tim santrali istemiyor olabilir, ama 
o bölgeye elektrik getirmek için 
komşu bölgede su yapıları tesis edi-
lecekse istemeyen bölgenin bir ek 
bedel ödemesi gerekir. Bir bölgenin 
taleplerini izlerken, onların enerji 
taleplerinin başkalarının kaynakları 
ve varlıkları üzerinden getirildiğini 
de unutmamak gerekir.

Olayı karmaşık bir pencereden 
vererek, aslında bölgesel taleplerde 
de İstanbul’da da bir yatırımın ya-
pılmasına sebep olanın maliyetine 
katlanması, ucuz üretim yapılarına 
yakın olanların daha az, uzak olan-
ların ise daha çok ödemesi gerek-
tiğinin altı çizilmeye çalışmıştır. 
Ayrıca bölgesel halkın görüşlerinin 
doğru yansıtılabilmesi için de izin-
leri (lisans vs) valiliklerin vermesi 
hizmette yerellik kriteri açısından 
önemlidir.

Nasıl olacak? Yakın-uzak bedel 
değişimi

Enerji teknolojik bir sektör 
olduğu için, teknolojik değişimler 
enerjile etkileşimi daima etkiler. Bir 
enerji kaynağına yakın veya uzak 
olmaya göre tarife veya algoritma 
düne kadar düşünülemezdi. Merke-
zi bir noktadan (EPDK), üst limiti 
belirlenmiş (Yargıtay kararı gereği), 
bedeller alınılması için birilerinin 
karar vermesi gerekiyor. 

Bugün işe paylaşım ekonomisi 
ve/veya “gig” ekonomisi dediğimiz, 

gerek ulaşım (uber vs) gerek konak-
lama (airbnb) konusunda insanların 
kendi hizmetlerini veya mülkiyet-
lerindeki konutları kendi istedikleri 
zaman hizmete sundukları yeni bir 
süreç hız kazanmış durumda.

Fakat herkesin farklı durumu, 
farklı sahiplikleri sonucu verdikleri 
hizmetler ve talep edecekleri bedel-
ler aynı olamaz. Bunun sonucunda 
da bu bedeller, algoritmalar ve 
geçmiş verilerle belirleniyor. Bugün 
ABD’deki iletim operatörleri, ger-
çek zamanlı lokasyona göre oluşan 
marjinal fiyatlari oluşturabiliyor. 
Türkiye’de de oluşturulabilir? Bu 
neden önemli? Özellikle dağıtık 
üretim ve yenilenebilir üretim arttı-
ğı zaman yerinde üreten ve tüketen 
daha cazip ama çok fazla üreten 
ama tüketemeyen ile az üreten ve 
sistemden beslenen sistem maliye-
tiyle kendi maliyet paçalına maruz 
kalacaktır.

‘Distributed Generation’ kita-
bında (N . Jenkins, J.B. Ekanayake, 
G. Strbac) bir şebeke sisteminde 
üretim nodların uzaklığına göre 
fiyatların nasıl oluşacağı konusunda 
özel bir bölümde bu konuyu işliyor. 
Aslında birçok kitapta yer alan 
konular, mikro bazda (nodal pri-
cing) ve makro bazda (price zones) 
şeklinde kullanılıyor.

Paylaşım ekonomisi, big data ve 
tüketici etkileşimiyle elektrik piya-
saları ve sonrasında enerji piyasaları 
algoritmalar ve canlı verilerle çok 
daha ilginç bir piyasa yapısı oluştu-
rarak, hem gerçek fiyatlamayı hem 
de lokasyona endeksli bir ödül-ceza 
mekanizmasını oluşturabilir.

AirBnb’nin Londra’da oluş-
turduğu algoritma sonucu, fiyat 
bölgeleri bu konuda herkese bir 
fikir verebilir. Biz de pansiyon hiz-
meti gibi görülebilecek bir kiralama 
piyasasında fiyat oluşumunun son 
teknoloji yardımıyla görülmesi ve 
gerçekleştirilmesi, bu sistemin diğer 
sektörlere yayılma ihtimali düşü-
nülmesi gereken bir durumdur.

Makro bazda ise tüm bir piya-
sada benzer fiyatların oluşması her 
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zaman istenen bir durum değildir. 
Mesela Polonya’nın uzun süredir, 
Almanya’dan Avusturya’ya satılan 
fakat gerçekte bir kısmı kendi üze-
rinden geçen elektrik konusundaki 
şikayetleri biliniyor. Fakat bunun 
sonucunda bugün Almanya ve 
Avusturya’nın farklı fiyat zonları-
na ayrılması talebi Avrupa Enerji 
Regülatörü ACER tarafından da 
önerildi. (http://www.platts.com/
latest-news/electric-power/london/
acer-recommends-splitting-ger-
man-austrian-power-26218292)

Türkiye’deki dengesizlik aslında 
Almanya’da ve diğer gelişmiş 
ülkelerde de var. Fakat fiyatların 
bu dengesizliğin göstergesi olma-
sına ya izin veriliyor ya da iletim 
hatlarıyla bu dengesizlikler eşitlen-
meye çalışılıyor. Almanya içindeki 
dengesizlikler için yüksek gerilimli 
3 temel hat da planlanmaktadır. 
(Kuzey -Güney)

Türkiye’nin farklı piyasa veya 
fiyat bölgelerine ayrılması (aynı an-
lamda değil) aslında sistematik bir 
soruna verilecek bir cevap olacaktır. 
(http://www.barissanli.com/calis-
malar/2015/bsanli-eilseven-mak-
deniz-trpiyasa.pdf ). Doğu-batı ek-
senindeki hidro-termik ve tüketim 

dengesizliklerinin bir sonucudur. 
Bu dengesizlik elektrik ve doğal 
gazı eş değerde etkilemektedir.

Daha önce yapılan çalışmalarda, 
doğudaki ucuz yerli kaynaklarla 
üretimin aslında batıdaki do-
ğal gaza dayalı üretimi sübvanse 
ettiğini söyleyebiliriz. Oysa tüm 
kaynaklar yerinde tüketilse, doğuda 
enerji biraz daha ucuz olacak, kayıp 
maliyetleri TL olarak düşecek, ba-
tıda ise sanayi kendi maliyetlerine 
katlanacak, sanayileşme prensipte 
batıdan doğuya kaymaya başlaya-
caktır. 

Fakat bu çalışmada bir ileri 
aşamaya giderek iki basit ve ayrı 
model denemesi üzerinden “eğer 

her bölge kendi elektriğini üretip 
tüketecek yetenekte olsaydı elektrik 
fiyatları ne olacaktı?” sorusuna 
cevap aranmıştır. 

Aşağıdaki çalışmada iki model 
hazırlandı. İki modelde de hidrolik 
5 krş, kömür 8 krş, doğal gaz 12 
krş/kWh değerleri kullanılmıştır. 
İller bazında kurulu güç, güvenilir 
kurulu güç (kurulu güçle ilgili tek-
nolojinin ortalama kapasite faktö-
rü) gibi birkaç kabulden hareketle o 
ilin tüketimiyle aynı ildeki üretimin 
hangi noktada kesiştiği bulundu. 

İlk modelde, eğer talep, ildeki 
üretimin üzerinde ise doğal gaz 
fiyatıyla fiyatlanmış, iller arası bir 
yük geçişi öngörülmemiştir. İkinci 

KONUK KALEM Enerji sorunlarına bölgesel bakış

Ocak 2016EnerjiPanorama 47



modelde ise bir il kaç ortalama 
değer kadar dengesiz (üretim-tü-
ketim) ise o kadar cezalandıran bir 
iletim maliyeti de üzerine eklen-
miştir. Bu çalışma, enerji ve tabii 
kaynaklar uzmanlarına fikir vermesi 
için 1-2 gün içinde yapıldığından 
coğrafik yakınlık-uzaklık üzerinden 
gerçek değerler kullanılmamıştır.

İl il baktığımızda İstanbul-İz-
mit ve civarının en yüksek bedellere 
katlanması  gerektiği görülüyor. 
Renksiz gözüken illerde ise elektrik 
fiyatları en düşük fiyattan verilebilir 
anlamı çıkıyor. Sonucunda elekt-
riğin batıda daha çok yerde pahalı 
olması kaçınılmaz gibi gözüküyor. 

İkinci çalışmada, dengesizliğin 
ortalamadan uzaklaştıkça cezalan-
dırıldığı bir modelde ise İstanbul 
fiyatları, Türkiye ortalamasının ne-
redeyse 3-4 misline çıkıyor. Bunun 
temel sebebi ise İstanbul’a daha 
fazla yerden daha fazla elektriğin 
taşınması gerekliliği. Ayrıca İstan-
bul’un üretim-tüketim dengesizli-
ğinin yönetilebilmesi için de daha 
çok altyapı yatırımı gerekirken 
daha fazla insanın arazi vs... hakları 
gerek iletim hatları gerek üretim 
tesisleri sebebiyle negatif olarak 
etkilenmektedir. Bu maliyetlerin 
bir kısmı kendini sistemde kodlu 
emirler, diğer kısmı da arz güvenliği 
yönetimi olarak göstermektedir. 

Enerji yoksulu kim?
Şimdi benzer mantık örgü-

süyle bir soru daha soralım, enerji 
yoksulu kime denir? Ne zaman 
enerjide sosyal bir tarife devreye 
girse herkesin ilk manşette gördü-
ğü konu emekliye yardım oluyor. 
Ayrıca devletin bir yardımı varsa 
hak etmeyen birinin yardım alması 
(insanın köpeği ısırması analojisin-
de olduğu gibi) manşet oluyor. Bu 
yanlış örneği gören herkes kendinin 
de bu çerçevede değerlendirilmesini 
talep edebiliyor.

Bu da temelde sorunlara nasıl 
çözüm üretildiği ile ilişkilidir. Ku-
rallar bütünü ile mi, yoksa prensip-
ler bütünü ile mi sorunlara cevap 

vereceğiz. Yani sürekli güncellediği-

miz yönetmelik-tebliğler mi olacak, 
yoksa parmak kurallarımız mı?

Enerji yoksulluğu özelinde, te-
mel soru belki de şu olmalı: “Ener-
jinin varlığı ve yokluğu arasındaki 
fark, kimin hayatında en büyük 
etkiyi bırakıyor?” Enerji yoksulluğu 
gibi çok tartışmaya açık bir konuda 
prensip bu olmalıdır. 

Tüm bu tartışmanın altında ya-
tan başlangıç noktası ise 24 Aralık 
2013 tarihli “40 günlük Ayaz bebek 
zatürreden öldü” haberidir. Türkiye 
gibi bir OECD ülkesinde hala be-
beklerin yeteri kadar ısınamadıkları, 
soğuk aldıkları için ölmeleri kabul 
edilemez. Bu anne ve baba için ayrı 
bir tramva, ülke için ise büyük bir 
ayıptır. Eğer ülke olarak para top-
lanıp da birine yardım edilecekse 
bu en büyük etkiyi doğuracak olan 
yoksul ve geliri olmayan ailelerin 
çocuklarına ve bebeklerine olması 
gerekir.

Emekli bir insana 100 kWh’lik 

enerji versek, zaten geliri oldu-

ğundan, belki beyaz peynir-ekmek 
yemek yerine daha sağlıklı şey-
ler yiyecek, kredi kartı borcunu 
kapatacaktır. Ama işsiz bir anne ve 
babanın yeni doğmuş çocuğuna, 
hem de en soğuk havaları yaşayan 
bölgelerde, 100 kWh vermek ya-
şam ve ölüm arasındaki farktır. Ay-
rıca daha iyi ısınarak, sağlık sistemi 
üzerindeki maliyetler düşmekte, 
bebek ve çocuk ölümleri azalmakta, 
ülke gelişmişliğine katkıda bulun-
maktır.

Emekli, yaşlı ve engelliye ise 
indirim değil, fatura ödeme esnek-
liği sağlanması gerekir. Özellikle 
kış aylarında toplu ve yüksek gelen 
faturaların aylara bölünmesi ve 
bu aylarda faturasını ödeyemeyen 
dezavantajlı grupların daha sonraki 
aylarda veya öncesinde ödeme mo-
delleri ile enerjiye erişimleri sekteye 
uğratılmamalıdır. Sonunda bu in-
sanların hasta olmaları durumunda 
da tüm bir sağlık sistemi üzerinden 

KONUK KALEM Enerji sorunlarına bölgesel bakış
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ülke ekonomisine çok daha yüksek 
bir masraf binmektedir.

Enerji yoksulluğunda kim ve 
nerede sorularına cevap aslında şe-
killenmiş oldu. Bebek ölümlerinin 
en yüksek olduğu bölgelerde, hiçbir 
geliri olmayan yeni bebeği olmuş 
aileleri öncelikli olarak enerji yok-
sulu olarak kabul edebiliriz. Çünkü 
her 1 kcal veya 1 kWh enerji bu 
ailenin ve ülkenin geleceğinde bir 
insan farkı oluşturuyor. 

Sonuç
Enerji sektöründe çalışan ve 

çalışacak insanlara aslında herkesin 
malumu olan şeyleri, enerji sektö-

ründen örneklerle anlatmak için 
yazılan bu makalede, belirli parmak 
kurallarının geliştirilmesinin önem-
li olduğuna vurguda bulunuldu. 
Çünkü sektörde yönü kaybetmek, 
yanlış sorulara saplanmak, hedefine 
ulaşmayan düzenlemeler yazmak 
çok mümkün. Bu sebeple özellikle 
kamu sektöründe tartışmaları yön-
lendirirken, sorulara cevap ararken 
bir metodoloji ile hareket edilmesi, 
süreçleri daha da şeffaflaştırıp 
kolaylaştıracaktır.

Enerji sektöründe kamu 
tarafında yaşanan problemlere 
bakarken, en önemli eksiklerden 
biri problemlerin tamamını bir 

Türkiye problemi olarak düşün-
mektir, politik olarak doğru da olsa 
uzman gözüyle bu yanlış sonuçlara 
yol açabilir. Problemlere bölgesel 
bakmak herşeyin çözümü değil-
dir ama çok önemli bir perspektif 
katacak düşünsel egzersizdir. Bu 
düşünsel egzersiz, sınırlı veri, model 
ve soru sorma ile sürdürülebilecek 
bir çalışmadır.

Not: Bu yazıda yazılanlar sadece 
bir düşünsel egzersiz olarak bakış 
açısı vermesi açısından, yazarların 
kurumlarındaki çalışmalarından 
bağımsız ve kurumları ile ilgili 
olmayan şahsi görüşlerdir.

KONUK KALEM Enerji sorunlarına bölgesel bakış
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İnşaat, turizm, nakliye gibi 
alanlarda faaliyet gösteren 
Ortadoğu Grup, 2007 yılında 
enerji sektöründe de büyümeye 

karar verdi. 2009 yılında Ortadoğu 
Enerji adlı şirketi kuran grup, aynı 
yıl İstanbul’da Avrupa’nın en bü-
yüğü, dünyada ise ilk onda yer alan 
Odayeri Çöp Gazından Elektrik 
Enerjisi Üretimi santralını açtı. Şir-
ket, 2010 yılında Kömürcüoda Çöp 
Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi 
santralı, 2012’de Kocaeli Solaklar 
Çöp Gazından Elektrik Enerjisi 
Üretimi santralının projelerini ta-
mamlayıp faaliyete geçirdi. Şirketin 
portföyüne kısa bir önce Kocaeli 
Dilovası Çöp Gazından Enerji 
Üretimi santralı da katıldı.

Enerji Gazetecileri ve Medya 
Derneği (EGAD) işbirliğiyle Av-

rupa’nın en büyük tesisi Kemerbur-
gaz Odayeri Çöp Gazından Elekt-
rik Üretimi Santralı’na düzenlenen 
teknik gezide, Ortadoğu Grup İcra 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Meh-
met Gür’ün verdiği bilgiye göre 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
iştiraki olan İSTAÇ tarafından 
işletilen Kemerburgaz-Odayeri 
Çöp Gazından Elektrik Üretimi 
Santralı 58 MW kurulum kapasite-
siyle Avrupa’nın en büyük, dünya-
nın da beşinci büyük çöp gazından 
enerji üretimi tesisi. 80 hektarlık 

alana ve 40 milyon ton depolanmış 
atığa sahip olan tesis, Avrupa’nın 
en düzenli atık depolaması yapılan 
tesisi olma özelliğine de sahip. 

Ortadoğu Enerji’nin İstanbul 
Şile-Kömürcüoda sahası ise 14.15 
MW kapasiteli. Ayrıca Kocaeli Be-
lediyesi’nin iştiraki olan İZAYDAŞ 
tarafından işletilen Solaklar- Ko-
caeli Katı Atık Düzenli Depolama 
Sahası’ndaki tesisin kapasitesi ise 
2.26 MW.

Tesislerinde üretilen elekt-
rikle 266 bin 500 konutun enerji 

İstanbul’un çöpüyle Avrupa’nın 
en büyük tesisini kurdular

Ortadoğu Enerji, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata 
geçirdiği Kemerburgaz Odayeri santralında çöpten enerji üretiyor. 4 
ayrı tesisi olan şirket, 266 bin konutun enerji ihtiyacını çöpten sağlıyor... 

ÖRNEK TESİS  & Z. Işık Adler 
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ihtiyacının karşılandığını belirten 
Mehmet Gür, “Ayrıca bu proje-
ler kapsamında kurulan sistemle 
karbondioksite göre 21 kat daha 
zararlı olan metan gazının oluştur-
duğu sera etkisinin önüne geçiliyor” 
diye konuştu.

Küçük iller için teşvikler artırılmalı 
Türkiye’deki tüm çöplerin top-

lanması halinde, 2016 yılı için çöp 
gazından elektrik üretim potansi-
yelinin yaklaşık 2 milyar kWh/yıl 
civarında olduğunu söyleyen Gür, 
“Bugün itibarıyla Türkiye’de çöp 
gazından enerji üretimi için 20’nin 
üzerinde ilde faaliyetler devam 
ediyor. Ayrıca çöp gazından elektrik 
üretim santrallarındaki kurulu ka-
pasite 180 MW seviyelerinde” dedi. 

Hayvansal atıklardan elde edi-
lebilecek elektrik üretim potansi-
yelinin ortalama 5,5 milyar kWh/
yıl, kentsel atıksu arıtma çamur-
larından elde edilebilecek elektrik 
potansiyelinin ise ortalama 0,7 mil-

yar kWh/yıl olduğuna dikkat çeken 
Gür, bu değerlere tarımsal alanlar-
dan elde edilebilecek potansiyel de 
eklendiğinde biyogaz ve biyoenerji 
ile üretilebilecek elektrik enerjisinin 
yaklaşık 18 bin GWh/yıl olduğunu 
kaydetti. Gür, biyokütle potansiye-
linin kullanılması halinde toplam 
elektrik üretiminin yüzde 7’sinin 
karşılamasının mümkün olduğuna 
da dikkat çekti. 

Yenilenebilir enerji yatırımların-
da uygulanan YEKDEM meka-
nizmasıyla üretilen elektriğe alım 
garantisi verildiğini ve yatırımcıya 
destek olunduğunu söyleyen Gür, 
küçük illerde biyogaz tesisi ku-
rulması için mevcut fiyat alım 
garantisi teşvik miktarının yeterli 
olmadığına dikkat çekerek “Devlet 
teşvikinin arttırılması bu konu-
da oldukça yararlı olacaktır. Her 
şehirde 2-3 biyogaz tesisinin olması 
gerekiyor” dedi. 

İBB YENİ 
YAKMA TESİSİ 

KURUYOR
Ortadoğu Enerji Grup Başkanı Ata 
Ceylan, Türkiye’de yıllık evsel atık mik-
tarının 26 milyon ton olduğunu kay-
dederek, “İstanbul’da bir kişi günde 1 
kilogram çöp üretiyor. Atıkların toplan-
ması ve ayrıştırılması ilçe belediyele-
rinin sorumluluğunda. İlçe belediyesi 
topluyor, kısmen ayrıştırıyor, daha son-
ra ana çöp sahasına geldiğinde aşama 
aşama ayrılarak, biyogaza dönüştü-
rülüyor” şeklinde konuştu. Ceylan 26 
milyon ton evsel atığın 6 milyon tonu-
nu İstanbul’dan sağlandığını belirte-
rek “Organik olmayan atıklar için evde 
ayrıştırmanın başlaması gerekiyor. Tür-
kiye’de de bu kültürün oluşması şart. 
Hatta Güney Kore’de olduğu gibi cezai 
uygulamalara geçilebilir” önerisinde 
bulundu. Ceylan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin günlük 3 bin ton atık 
yakma kapasitesine sahip bir tesis ku-
racağını da sözlerine ekledi. 

20 YIL SÜREYLE GAZ ÜRETİYOR
Ceylan, atıktan enerji üretimi için birkaç farklı yöntem olduğu-
nu kendilerinin katı atık depo alanlarından elde edilen land-
fill (LFG) gazıyla elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Ceylan, tesisteki üretim sürecini şöyle anlattı: “Çöp alanından 
çıkan gaz depolanarak 20 yıl süreyle elektrik enerjisine dö-
nüştürülebiliyor. Çöp gazı yani LFG, çöp depolandıktan sonra 
yaklaşık 1 yıl içinde oluşmaya başlıyor. Çöp içinde bulunan 

organik maddeler, oksijenin bulunmadığı ortamda bakteri fa-
aliyetleri sonucu ayrışarak çöp gazını bilinen adıyla metan ga-
zını meydana getiriyor. Oluşan gaz, çöp üzerine açılan yatay ve 
dikey kuyular yardımıyla vakumlanarak toplama istasyonuna 
getiriliyor. Bu istasyonda ön arıtımı yapılan çöp gazı, basınç-
landırılarak gaz motorlarına gönderiliyor, gaz motorları da çöp 
gazını kullanarak elektrik üretiyor.” 
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Türkiye’de kamu kurumları 
ve bankalar geçen yılın son 
ayında bir haftayı aşkın 
süre siber saldırıya maruz 

kaldı. Türkiye’nin dış politikasını 
protesto etmek isteyen bir grubun 
üstlendiği bu saldırılar, aslında 
sadece bizim değil tüm dünyanın 
sorunu. Son yıllarda farklı neden-
lerle artan siber saldırıların önü-
müzdeki yıllarda daha da artması 
bekleniyor. Siber saldırıların çeşitli 
nedenleri var, kimi bankaları hedef 
alarak maddi kazanç elde etmeyi 
hedeflerken birçoğu ülkelerin stra-
tejik alanlarını seçiyor. Daha önce 
Enerji Panorama’da ayrıntılarıyla 
incelediğimiz siber saldırı habe-
rinde de paylaştığımız üzere kritik 
ve stratejik alanların başında enerji 
geliyor. 

Tehlikenin farkında olan kamu-

nun yanı sıra sektör bileşenlerinden 
oluşan sivil toplum kuruluşları da 
bu alandaki çalışmalarını yoğun-
laştırdı. Bu alandaki son çalışma, 
8 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Der-
neği (ELDER) ile Bilgi Güvenliği 
Derneği (BGD) tarafından hayata 
geçirildi. “Kritik Enerji Altyapıla-
rının Korunması ve Siber Güvenlik 
Sempozyumu” adlı etkinlikte, dağı-
tım sektörü özelinde siber güvenlik 
tartışıldı. 

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 
sempozyumun açılış konuşmalarını 
TEDAŞ Genel Müdürü Mükre-
min Çepni, Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürü Münip Karakılıç, 
ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel, BGD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, 
GAZBİR Dernek Müdürü M. 

Cem Önal yaptı. Konuşmalarda 
enerji sektöründe üst yönetimi 
ve çalışanlarında bilgi güvenliği 
farkındalığı oluşturulması, milli 
çözümlerin kullanılması ve dağıtım 
sektörü özelinde “Siber Güvenlik 
Stratejisi ve Eylem Planı” oluştu-
rulmasının önemine vurgu yapıldı.

Koordinasyon kurulu oluşturulmalı
Sempozyumda gerçekleştirilen 

birinci panelde siber güvenlik-
le ilgili düzenlemeler ele alındı, 
ikinci panelin konusu ise kritik 
altyapıların korunmasına yöne-
lik uygulamalar ve öneriler oldu. 
Etkinlikte Havelsan, Siemens ve 
Ernst&Young Türkiye tarafından 
hazırlanan sunumlar da katılımcı-
larla paylaşıldı. 

Sempozyum sonunda, Sem-
pozyum Sonuç Bildirgesi açıklandı. 

ELDER ve BGD tarafından düzenlenen siber saldırı konulu 
sempozyum, sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirdi. Özel 
sektör, kritik altyapıların korunması için bir koordinasyon kurulu 
oluşturulması ve eylem planı hazırlanmasını öneriyor... 

Enerjinin paydaşları siber 
saldırılar için buluştu
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Bildirgede enerji sektörü STK’ları 
ile başta BGD olmak üzere si-
ber güvenlik konusunda faaliyet 
gösteren kurumların işbirliğinin 
artırılmasına vurgu yapılarak bu 
kapsamda sektörde bilgi güvenliği 
farkındalığının arttırılması, eğitim 
altyapı ve içeriğinin oluşturulması, 
sektöre özgü siber güvenlik politika 
ve stratejilerinin belirlenmesi ve çö-
züm süreçlerinin geliştirilmesi gibi 
ana başlıklarda ortak çalışma grupla-
rı oluşturulmasına karar verildi. 

STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMALI  
Sempozyum sonunda BGD Denetleme 
Kurulu Başkanı Mustafa Ünver tarafından 
açıklanan “Sempozyum Sonuç Bildirgesi”, 
sektörün bundan sonra atacağı adımların da 
ipuçlarını veriyor. 

 � Enerji sektörü STK’ları ile başta BGD ol-
mak üzere siber güvenlik konusunda 
faaliyet gösteren STK’ların işbirliği arttı-
rılmalı. Bu kapsamda enerji sektöründe 
bilgi güvenliği farkındalığın arttırılması, 
eğitim altyapı ve içeriğinin oluşturulma-
sı, sektöre özgü siber güvenlik politika 
ve stratejilerinin belirlenmesi ve çözüm 
süreçleri geliştirilmesi gibi ana başlıklar-
da ortak çalışma grupları oluşturulması 
gerekiyor.  
 � Enerji sektöründe çalışan personele, 
mutlaka temel bilgi güvenliği eğitimi 
verilmelidir. Bu eğitimlerin ELDER tara-
fından organize edilmesi, eğitimin içeri-
ği ve eğitim verilmesinin BGD tarafından 
yapılmasının faydalı olacağı değerlendi-
rildi.  
 � Sürdürülebilir bir siber mücadele için 
enerji sektörünün tüm bileşenlerinin 
siber güvenlik farkındalığını arttıracak 
etkinlikler düzenlenmesi, çalışanların 
siber güvenlik farkındalığının dinamik 
tutulması için zaman zaman bilgi işlem 
birimlerince hatırlatma mesajları ve da-
hili tatbikatlar yapılmasına karar verildi.  

 �Kritik enerji altyapılarının korunması 
çalışmalarının tüm enerji sektörünü kap-
sayan bütüncül bir bakış açısıyla ele alın-
ması ve takip edilmesi gerekiyor. Bunun 
için ETKB bünyesinde enerji sektöründe 
çalışan işletmecilerin, ilgili STK’ların ve il-
gili kamu kurumlarının temsilcilerinden 
oluşan “Enerji Sektörü Siber Güvenlik 
Koordinasyon Kurulu” oluşturulmalı ve 
bu kurul eliyle siber güvenlik çalışmaları 
koordine ve takip edilmelidir.  
 � Siber saldırıların kritik altyapıları hedef 
almak suretiyle doğrudan ülkelerin milli 
güvenliğini tehdit ettiği gerçeğinden ha-
reketle ETKB ya da EPDK tarafından tüm 
paydaşların katılımıyla enerji sektörüne 
özel “Kritik Enerji Altyapılarının Korun-
masına Yönelik Politika ve Strateji Belge-
si ve Eylem Planı” hazırlanmalıdır. 
 �Öncelikli olarak dağıtım şirketlerinin si-
ber güvenlik durum tespitinin yapılması 
gerekiyor. ELDER ve BGD, 2016 yılında bu 
konuda bir çalışma yapmayı planlayacak.  
 �Kritik enerji altyapılarının korunmasına 
yönelik çok sayıda standart mevcut. Bu 
standartların tüm yönleriyle incelenmesi 
ve raporlanması gerekiyor. Bu çalışma 
sonrası işletmecilerin bilgi güvenliği 
standartlarına uygun hizmet vermesi yö-
nünde hem belgelendirme hem de de-
netim çalışmaları yapılmalıdır.  

 �Kritik enerji altyapılarının korunması 
maksadıyla kullanılan donanım ve yazı-
lımların başka güvenlik sorunlarına yol 
açıp açmadığı ciddi bir endişe kaynağı. 
Bu endişenin giderilmesi için gerek 
donanım gerek yazılım alanında mil-
li çözümler üretilmesinin şart olduğu 
düşünülüyor. EPDK’nın Ar-Ge desteğinin, 
milli çözümlerin geliştirilmesi yönünde 
arttırılarak devam ettirilmesi gerekiyor.  
 �USOM-SOME yapısının henüz bilgilen-
dirmenin ötesine geçmediği belirtilerek 
SOME’lerin USOM’dan beklentilerini 
ortaya koyacak bir çalışma yapılmasının 
yararlı olacağı ifade edildi.  
 �Kurumsal SOME’lerin bazı uygulama 
zorlukları yaşaması nedeniyle sektörel 
SOME’lerde fon oluşturulması ve bu fo-
nun kurumsal SOME’ler için kullanılması 
yönünde görüş belirtildi.  
 � Endüstriyel Kontrol Sistemi (EKS) kulla-
nan kurumlar için EKS-SOME kurulması 
gündeme alınmalı. EKS’lerin kurulum 
aşamasında siber güvenlik ihtiyaçlarının 
düşünülmesi gerektiği aksi halde hem 
maliyetin arttığı hem de istenilen seviye-
de hizmet alınamayabileceği ifade edildi.  
 � USOM, yıllık faaliyet raporu yayımla-

malıdır.  
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McKinsey Solutions 
tarafından hazırlanan 
“Küresel Gaz Görünü-
mü 2030 Raporu”, son 

10 yıl içindeki küresel gaz piya-
sasının, kısmen bölgesel pazarları 
birbirine bağlayan ve yeni tedarik 
rotaları açan LNG arzındaki artış-
tan kaynaklanan, güçlü bir büyü-
me evresinden geçtiğini açıkladı. 
Kurulan bu bağlantılara karşın söz 
konusu bölgesel pazarlar bağımsız 
şekilde işlemeye devam ederken 
fiyatların da birbirinden uzaklaş-
masına neden olduğu görülüyor.

Rapora göre 2012-2014 yılları 
arasında yaşanan bu fiyat farklılaşma-
sına üç belirgin kesinti neden oldu:
• ABD’de ihracat kısıtlamaları, tek-

nolojideki iyileşmeler ve üretici 
disiplininin eksikliği, arzın iç ta-
lebi geçmesine neden oldu. Kaya 
gazı üretiminde yaşanan artış, 
LNG ithalatına duyulan ihtiya-
cın yerine geçti; bu da fiyatların 
2009’da 8-9 dolar/mmbtu’dan 
2014’te 4 dolar/mmbtu’nun altına 
düşmesine yol açtı. 

• Asya’da, büyük ölçüde Çin’in 
ekonomik büyümesi ve Japon-
ya’nın nükleer enerji kullanımını 
aşamalı şekilde durdurmasından 
kaynaklanan yüksek gaz talebi, 
gaz fiyatlarını “bir sonraki en iyi” 
alternatif olarak petrol paritesine 
yakın tuttu.

• Avrupa’da, ekonomik yavaşlama 
ve doğal gazla elektrik üretimi-
nin durgunlaşması nedeniyle gaz 
talebi yerinde seyretti. Buna kar-
şın gitgide daha maliyetli hale 
gelen Kuzey Denizi sahalarına 
ve uzun mesafeli boru hatları 
vasıtasıyla yapılan ithalata ba-
ğımlılık, fiyatları görece yüksek 
kabul edilebilecek 10-12 dolar/
mmBtu’da tuttu. 

2015’te gazda durum değişti
Çalışma, bölgesel fiyat farklı-

lıklarının yavaş yavaş azalmasıyla 
birlikte fiyatların kısmen birbirine 
yaklaştığı bir dönemden geçtiğimizi 
vurguluyor. Kilit ülkelerde, özellikle 
de ekonomik yavaşlama ve geri-
leyen sınai üretimin gaza duyulan 
iştahı körelttiği Çin’de, talep artışı 

yavaşlamış görünüyor. Yanı sıra 
küresel petrol fiyatlarındaki hızlı 
düşüş, varil fiyatının 2014’ün orta-
sıyla 2015’in ortası arasında yakla-
şık yüzde 50 oranında düşmesiyle, 
fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir 
baskı yüklemiş durumda. Asya’nın 
gaz fiyatlarını geleneksel olarak 
petrole endekslemesi ve Avrupa’nın 
da benzer şekilde hareket etmesiyle 
birlikte (hub temelli endekslemenin 
yanı sıra) gaz fiyatı her iki bölge-
de de 7 dolar/mmBtu’ya düşerek 
ABD’nin hâlihazırda daha düşük 
olan fiyatlarıyla arasındaki açığı 
kapadı.
Kısa vadede fiyatların birbirine 
yaklaşması olası 

Japonya’da nükleer enerji kul-
lanımının geçici olarak durdurul-
masının ve Güney Kore’nin 2015 
sonuna kadar daha az nükleer enerji 
kullanmaya kararlı görünmesinin 
kısa vadeli etkisi, bunun yanında 
ekonomik yavaşlama sebebiyle 
Çin’in LNG talebinin körelmesi 
ve Çin’in düşük petrol fiyatları 
yüzünden başka yakıt kullanma 

McKinsey Solutions’ın yayınladığı “Küresel Gaz Görünümü 2030 Raporu”na göre, küresel gaz piyasası 
güçlü bir büyüme evresinden geçti. Uzun vadede, manzara daha belirsiz... Talebi büyük ölçüde Asya’nın 
gaza duyduğu ve gittikçe artan iştahı şekillendirirken gelecek 15 yıldaki toplam yeni gaz talebinin yüzde 
90’ının Çin, Hindistan, Pakistan ve ASEAN ülkelerinden gelmesi bekleniyor 

Doğal gaz talebini Asya 
ülkeleri artıracak
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konusunda gösterdiği çekinceye 
karşın LNG talep artışının kısa 
vadede yılda yüzde 5 gibi yüksek 
düzeylerde kalması bekleniyor.

ABD ve Avustralya’da ise yeni 
sıvılaştırma tesislerinin faaliyete 
geçmesiyle birlikte, LNG mikta-
rında daha önce görülmemiş hızda 
bir artış yaşanacağı ve böylece arzın 
2020’ye dek artacağı öngörülüyor.

Rapora göre, yeni tesislerle be-
raber küresel tedarik haritasında da 
kaymalar gerçekleşecek. Özellikle, 
Avustralya’nın kapasite açısından 
dünyanın önde gelen LNG ihra-
catçısı olarak 2019’da Katar’la eş 
seviyeye gelmesi ve ABD’nin de bu 
ülkelerin hemen ardından üçüncü 
en büyük ihracatçı haline geleceği 
belirtiliyor.

Görece daha yavaş altta yatan 
büyümeyle beraber arzda yaşanacak 
bu hızlı artış, kısa vadede piyasada-
ki gevşekliğin devam edeceğine işa-
ret ediyor. McKinsey Solutions’ın 
analizlerine göre, ticaret daha likit 
hale geldikçe ve bariyerler kaldırıl-
dıkça son yıllarda kararlılıkla bölge-
selleşmiş halde kalan gaz fiyatları 
için yeni bir fiyatlama paradigması 
ortaya çıkabilir.
Daha büyük bir belirsizliğe geri dönüş

Uzun vadede, manzara daha 
belirsiz ve 2030’a giderken pazar is-
tikametini belirleyecek bir dizi kritik 
faktör söz konusu görünüyor. Talebi 
büyük ölçüde Asya’nın gaza duydu-

ğu ve gittikçe artan iştahı şekillen-
dirirken gelecek 15 yıldaki toplam 
yeni gaz talebinin yüzde 90’ının Çin, 
Hindistan, Pakistan ve ASEAN 
(Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) 
ülkelerinden gelmesi bekleniyor. 

Daha eski LNG terminalleri-
nin kapasitesindeki düşüşle 2030’a 
gelindiğinde yaklaşık 240 milyar 
metreküp yeni tedarik kapasitesine 
ihtiyaç duyulacak. Bu da onaylı 
Nihai Yatırım Kararları (NYK) 
tarafından hâlihazırda karşılanan 
miktarın üzerinde ve ötesinde. Ça-
lışmanın vurguladığı önemli nokta-
lardan biri, NYK’lerin uzun vadeli 
tedarikin emniyet altına alınması 
açısından elzem olduğu yönün-
de. İnşaat halinde olan projelerin 
önümüzdeki birkaç yıl içinde talebi 
karşılaması hatta aşması bekleni-
yor. Öte yandan, daha fazla NYK 
onaylanmazsa 2022’’ye gelindiğinde 
piyasaların yeniden sıkışacağı tah-
min ediliyor. Piyasalarda ilerleme 
sağlanması olasılığı büyük ölçüde 

petrol fiyatlarına ve büyük sermaye 
projelerinin masraflarının düşme 
yetisine bağlı görünüyor.

Çalışma, düşük petrol fiyat-
larının LNG’ye beklenenden 
yavaş şekilde bir geçiş olmasına 
sebep olduğunu açıklıyor ve şöyle 
ekliyor: “Eğer petrol fiyatları düşük 
seyrederse, arz ve talep dinamikleri 
üzerinde önemli bir etkileri olacak. 
Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, 
yalnızca petrol ve gaz şirketlerinin 
nakit akışlarını azaltıp yeniden 
yatırım yapma yetilerini sınırlama-
yacak, aynı zamanda gelecekteki 
NYK’lerin gerçekleşebilirliğini de 
riske atacak. Varil başına 75 dolar-
lık sürdürülebilir bir seviyede, teklif 
edilen projelerin yalnızca yüzde 
10’u kârlı durumda kalırken, yüzde 
60’ı hiç kâr getirmeyecek. Şu anda 
bile düşük olan varil başına 40-50 
dolarlık fiyatlarla büyük maliyet 
deflasyonları sağlanmaksızın yeni 
NYK’lerin alınması olasılık dışı”.

Küresel gaz piyasaları analizindeki diğer önemli başlıklar şöyle:
• Küresel doğal gaz talebinin, 2030’a gelin-

diğinde yaklaşık 4.700 milyar metreküp 
olacak şekilde, yılda yüzde 1,9 artması 
bekleniyor.

• Bu artışın önemli bölümü Asya ve özellik-
le Çin’den kaynaklanacak olsa da; Afrika, 
Kuzey Amerika ve Ortadoğu, toplamda 
980 milyar metre küple artışta payları 
olan diğer bölgeler olacak. Diğer taraftan, 
Avrupa ve Rusya görece durağan kalacak 
ve aynı 15 yıllık dönem içerisinde talebe 
toplamda yalnızca 40 milyar metre küp 
ekleme yapabilecek.

• Sektörel açıdan bakıldığında, ulaşım tüm 
kilit bölgelerde en yüksek büyümeyi ya-
şayacak onu sanayi ve ardından konut ve 
ticaret sektörleri takip edecek.

• Talebi karşılamak için, gaz endüstrisi 
yalnızca konvansiyonel gaz bulunan 
bölgelerden gelen arzı artırmak zorun-
da kalmayacak, aynı zamanda ilaveten 
konvansiyonel olmayan gaz kaynaklarına 
erişmesi gerekecek.

• Kaya gazında 2015-2030 arasında yüzde 
60’lık bir artış olması bekleniyor. Konvan-
siyonel kaynaklardaki artış 500 milyar 

metreküp olarak tahmin edilirken kaya 
gazında yaklaşık 750 milyar metreküplük 
artış öngörülüyor. Çalışmaya göre, ABD’li 
kaya gazı üreticilerinin arzlarındaki artış 
ile dünya bu talebin büyük bölümünü 
karşılamak için yüzünü batıya dönecek.

• 2016’dan itibaren başlayacak yeni LNG ih-
racatlarıyla küresel ticaret haritası, özellik-
le Çin ve Kuzey Asya çevresindeki, büyük 
çapta iletimlerin yapılacağı yeni boru hat-
larını ve ihracat güzergahlarını içerecek 
şekilde yeniden çizilecek.

DÜNYA GÜNDEMİ Doğal gaz talebini Asya ülkeleri artıracak
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Her ne kadar 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu, 
6446 sayılı kanunla yü-
rürlükten kaldırılmış olsa 

da uygulanan 4628 sayılı Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(EPDK) Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 4. maddesin-
de ve devamında da belirlendiği 
üzere EPDK tüketicilere güvenilir, 
kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli 
elektrik enerjisi hizmeti verilmesini 
teminen gerekli düzenlemeleri ya-
parak, piyasa performansının izlen-
mesinden, fiyatlandırma esaslarını 
tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını 
dikkate alarak serbest olmayan 
tüketicilere yapılan elektrik satı-
şında uygulanacak fiyatlandırma 
esaslarını saptamaktan sorumlu. 
Böylece elektriğin yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle 
uyumlu bir şekilde tüketicilerin 
kullanımına sunulması için rekabet 
ortamında özel hukuk hükümlerine 
göre faaliyet gösteren, mali açıdan 

güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik 
enerjisi piyasasının oluşturulması 
ve elektrik piyasasında bağımsız bir 
düzenleme ve denetimin yapılması-
nın sağlanması amaçlanıyor.

Ülkemizde elektrik alanında 
serbest olmayan tüketicilere yapılan 
elektrik satışında, EPDK tarafın-
dan oluşturulan ulusal tarife sistemi 
uygulanıyor. Ulusal tarife sistemini, 
ülke çapında aynı tüketici sınıfına 
dahil olan tüketicilere ortak olarak 
belirlenen fiyatlandırma tarifesi 
olarak tanımlayabiliriz. EPDK 
tarafından belirlenen elektrik 
enerjisi miktarından daha fazla 
tüketimi bulunduğu veya iletim 
sistemine doğrudan bağlı olduğu 

veya organize sanayi bölgesi tüzel 
kişiliğine haiz olduğu için tedarik-
çisini seçme hakkına sahip gerçek 
veya tüzel kişiler serbest tüketici 
olarak sınıflandırılıyor. Ülkemizde 
serbest olmayan tüketicilere yapılan 
elektrik satışı fiyatlandırma tarifele-
ri, EPDK tarafından belirleniyor. 

EPDK, tarifeler hakkında 
düzenlemelerini en son olarak 22 
Ağustos 2015 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 
2016 tarihinde itibaren geçerli 
olacak yeni “ Elektrik Piyasası 
Tarifeler Yönetmeliği’nde yer verdi. 
Ulusal tarife sistemi belirlendiği 
için ülkemizin her yerinde bu be-
lirlenen tarife sistemi uygulanıyor. 
Yeni yönetmeliğin 9. maddesinde 
belirtildiği üzere elektrik dağıtım 
şirketleri tüketiciden,

 � Faaliyetin yürütülmesi için 
gerekli olan yatırım harca-
malarıyla yatırım harcama-
larına ilişkin makul getiri,

 � İşletme giderleri,

EPDK’nın elektrik piyasası 
üzerindeki pozisyonu  

artık gerekli mi?
Tüm abonelerin ‘serbest tüketici’ 
olduğu bir piyasada EPDK’nın 
da elektrik piyasası üzerindeki 
etkisi azalacak. Böylesi bir 
piyasada tüketiciyi korumak 
ise Rekabet Kurumu’nun 
sorumluluğunda olacak... 
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 � Teknik ve teknik olmayan 
kayıp enerji tedarik mali-
yetleri ve 

 � İletim tarifesi bedellerini 
tahsil edecekler.

Bölgesel tarife kayıp bedelini 
azaltacak

Bu kalemler, faturalarda “enerji 
bedeli” ve “dağıtım bedeli” adı altın-
da yer alacak. Bu maddeler içinde 
kamuoyunda en fazla tartışılanı ise 
yeni yönetmelikte “teknik ve teknik 
olmayan kayıp” ifadesiyle adlandı-
rılan eski yönetmelikteki ifadesiyle 
kayıp-kaçak bedelidir. “Teknik ve 
teknik olmayan kayıp” ifadesi şöyle 
açıklanıyor: Dağıtım sistemine 
giren enerjiyle fatura tahakkukuna 
esas sistemden çıkan enerji ara-
sındaki farktan hareketle hesap-
lanan, elektrik enerjisinin dağıtım 
şebekesi üzerinden nakli sırasında 
dağıtım tesisi unsurlarında oluşan 
teknik kayıplarla diğer nedenler-
den kaynaklanan teknik olmayan 
kayıplardır.

Teknik ve teknik olmayan 
kayıp bedeli, bölgesel bazda ele 
alınmadan ulusal tarife sistemiyle 
uygulandığı için bütün tüketicilere 
yansıtılıyor. Ulusal tarife sistemi 
yerine, bölgesel tarife sistemi uygu-
landığını düşünecek olursak teknik 
ve teknik olmayan kayıp bedeli 
sadece bölgesel tarifeler içinde yan-
sıtılacağından ülkemizdeki bütün 
tüketicilere yansıtılmamış olacaktır. 
Böylece daha adil ve sağlıklı piyasa 
düzeni kurulabilir. Bölgesel tarife 
uygulaması, teknik ve teknik ol-
mayan kayıp miktarını azaltacaktır. 
Çünkü bir bölgede teknik ve teknik 
olmayan kayıp miktarının fazla ol-
ması, ulusal tarife sisteminde bütün 
tüketicilere yansıtıldığı için etkisiz 
kaldığı söylenebilir. Oysa, bölgesel 

tarife sisteminde, sadece o bölge-
deki tüketicilere yansıtılacağından 
daha fazla etkili olarak teknik ve 
teknik olmayan kayıp miktarını 
azaltabilir. Fakat bu durumun da 
bazı siyasi karışıklıklara neden 
olabileceği göz önünde tutulmalıdır. 
Yeni yönetmelikle beraber EPDK, 
dağıtım tarifesinin uygulanması-
na ilişkin usul ve esasları, dağıtım 
bölgeleri için ortak ya da her bir 
dağıtım bölgesi için ayrı ayrı belir-
leyebilecek.

Yukarıda ifade edildiği üze-
re EPDK’nın elektrik piyasası 
üzerinde ciddi bir şekilde etkisi var. 
Bu etkisi, özellikle serbest olmayan 
tüketicilerin elektrik piyasasından 
daha tutarlı şekilde faydalanmasını 
sağlamaya yöneliktir.

2002 yılında 9 milyon kWh/yl, 
2013 yılında 5 bin kWh/yl, 2015 
yılında 4 bin kWh/yl olan serbest 
tüketici limiti düşürülerek elektrik 
piyasasında serbestleşme süreci 
başlatılmıştı. Yani aylık olarak 
ortalama 130 TL ve üzerinde 
elektrik faturası olan kullanıcılar, 
“serbest tüketici” olarak nitelendiri-
lerek kendi elektrik tedarikçilerini 
seçerek ucuz elektrik kullanma 
imkanına sahip olabiliyor. Serbest 
tüketiciler, her sözleşme  süresi biti-
minde tedarikçisinin performansını 
değerlendirme şansına sahip. Söz 
gelimi aldığı hizmetten memnun 
kalmayan serbest tüketiciler, bir 
sonraki sözleşme döneminde daha 
kaliteli, daha çevreci, fiyatlandırma-
sı daha uygun tedarikçiyle anlaşma 
yapabiliyor. Böylece zaman içinde 
kendisi için en uygun sözleşmeyi 
ve tedarikçiyi belirlemesi mümkün 
olacak. Serbest ve rekabetçi bir 
piyasada bulunan tedarikçiler ise 
müşterilerini kaybetme olasılıkla-
rını düşürmek ve yeni müşteriler 
elde edebilmek için daha uygun bir 

fiyatlama stratejisinde, daha kaliteli 
hizmet sunumunda bulunacaklardır.

Tüketiciyi Rekabet Kurumu koruyacak
Burada akıllara gelen soru ise, 

serbest tüketici limiti sıfır olsa bir 
başka ifadeyle tüm kullanıcılar 
serbest tüketici vasfına sahip olarak 
tedarikçisini seçme hakkına sahip 
olduğunda da EPDK’nın elektrik 
fiyatlandırması üzerindeki hakimi-
yeti gerekli olacak mıdır? Ülkemiz-
de birçok perakende satış lisansına 
sahip firma olduğundan ve piyasa 
yeteri miktarda olgunlaştığından, 
serbest piyasa şartlarında tüketi-
ciler istediği firmayı seçebileceği 
için EPDK’nın elektrik piyasası 
üzerinde etkisi doğal olarak azala-
caktır. Elektrik zorunlu bir ihtiyaç 
olduğundan tedarikçi firmalar 
aralarında haksız rekabete girişerek 
ya da hakim durumlarını kötü-
ye kullanarak, tüketicilerin zarar 
görebileceği durumları meydana 
getirebilir ancak bu durum oluştu-
ğunda Rekabet Kurumu tarafından 
tüketicilerin korunmasını sağlamak 
amacıyla ilgili tedarikçiler hakların-
da soruşturma açılacaktır.

Sonuç olarak, 
Serbest tüketici limiti sıfır 

olduğunda bir başka ifadeyle tüm 
kullanıcılar serbest tüketici vasfına 
sahip olarak tedarikçisini seçme 
hakkına sahip olduğunda serbest, 
rekabetçi piyasa içerisinde tüketi-
cilerle tedarikçiler arasında oluş-
turulacak sözleşmeler, tüketicilerin 
elektriği yeterli, kaliteli, sürekli, 
düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu 
bir şekilde elde etmesini sağlaya-
rak Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun elektrik piyasasında ve 
özellikle elektrik tarifelendirmele-
rinde etkisini azaltacaktır.

KONUK KALEM EPDK’nın elektrik piyasası üzerindeki pozisyonu  artık gerekli mi?
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Fosil yakıt tüketimini 
azaltmak için yenilenebilir 
enerjiye olan ilgi her geçen 
gün artıyor. Haliyle de bu 

alanda çok sayıda buluş ve yeniliğe 
tanıklık ediyoruz. Sizlerle ilginç bir 
buluşu paylaşacağız, bu sayımızda... 
Artık tek bir panelde hem güneşten 
hem de rüzgardan enerji üretmek 
mümkün hale geldi. Bu teknolojiye 
imza atan kişi ise Türk bir bilim 
adamı... Bu isim, Dünya Enerji 
Konseyi Türk Milli Komite Üyesi 
ve Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar 
Aras. 

Prof. Aras, elektrik üretiminde 
doğal gazı değil, yerli enerji kay-
nakları; güneş ve rüzgarı kulla-
narak, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Eti Makine tarafından 
maddi olarak desteklenen Helisel 
Güneş ve Rüzgar Türbin Tasarımı 
adlı Santez Projesi’ni (GÜNRÜZ) 
geliştirdi. Fosil yakıtların çevreye 
olumsuz etkileri ve maliyetlerinin 
artması buna paralel olarak elektrik 
kullanım bedelinin yükseldiğine 
dikkat çeken Prof. Aras, “Yenile-
nebilir enerji kaynakları yönünden 

son derece elverişli olan ülkemizde, 
bu kaynakları kullanarak enerji 
üretimine yöneltecek bir ekipmanın 
tasarımının ve bunun verimliliğinin 
araştırılması amacı gibi gerekçelerle 
projeye başladık” diyor.

Yerel kullanımda avantajlı
Üniversite-sanayi işbirliğinin 

kurumsallaştırılması, ülkeye katma 
değer sağlanması ve üniversite-
de yapılan bilimsel çalışmaların 
ticarileştirilmesini amaçladıkla-
rını söyleyen Prof. Aras, projede 
geliştirilen dikey rüzgar türbini ile 
aynı anda hem güneşten hem de 
rüzgarın enerjisinden yararlanıl-
dığını belirtiyor. Literatür araştır-
malarında bu yapıdaki bir hibrid 
sisteme ait herhangi bir çalışmaya 
rastlanmadığını, bu nedenle de 
yapılan çalışmanın ülkenin enerjide 

dışa bağımlılığını azaltabilmek için 
bir alternatif olduğuna dikkat çe-
ken Prof. Aras, tasarımı ve imalatı 
yapılan sistemin dikey bir rüzgar 
türbini üzerine entegre edilen 
esnek potovoltaik panellerden 
oluştuğunu söylüyor.

Prof. Aras, projenin bugüne na-
sıl geldiğini şöyle anlatıyor: Henüz 
literatür araştırmalarında üzerinde 
bilimsel çalışma yapılmamış bu fik-
rin, rüzgar enerjisiyle birleştirilmesi 
çalışması, projenin Ar-Ge içeriğini 
oluşturuyor. Bu şekilde çalışabilen 
hibrid sistem kurulumu ve kulla-
nımı kolay. Sistem özellikle dar 
alanlarda diğerlerine göre büyük 
üstünlük sağlıyor. Bunun yanında 
mevcut hibrid sistemler sabit olma-
sına karşın, bizim geliştirdiğimiz 
sistemin taşınabilir olması, yerel 
kullanım için avantaj sağlıyor.

Tek panelde rüzgar ve 
güneşten elektrik üretiyor

Prof. Aras’ın geliştirdiği ‘Günrüz’ adlı cihaz, hem güneş hem de rüzgardan 
elektrik üretebiliyor. Sanayi Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçen 
projeyle enerjide yenilenebilir kaynakların kullanımı daha da kolay hale 
gelecek 

TEKNOLOJİ & Z. Işık Adler 
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Kanada merkezli Hydros-
tor adlı şirket 18 Kasım 
tarihinden bu yana yeni 
geliştirdiği ‘sualtı balonları’ 

projesini test ediyor. Gaia dergi-
sinde yer alan habere göre, Toronto 
yakınlarındaki Ontario Gölü’nde 
ilk tesisini kuran şirket, suyun 55 
metre altında bulunan balonları 
boru hattıyla elektrik şebekesine 
bağladı. Düzenekteki balonlarda 
bulunan havanın türbinleri döndü-
rerek elektrik üretmesini sağlayan 
bu yeni buluş, tesisteki elektrik 
üretim miktarını 660 kilovat 
olarak gerçekleştiriyor. Şirket, bu 
yeni enerji üretim şeklinin mevcut 
en iyi bataryalardan elde edilen 
elektrikten iki kat daha fazla enerji 
üretebildiklerini belirterek, proje-
nin maliyetinin ise çok daha ucuz 
olduğunu ifade ediyor. 

Hydrostor CEO’su Curtis 
VanWalleghem, “Basınçlı hava yak-
laşık 40 yıldan bu yana var. Yaygın 
kullanılmamasının sebebi ise hava-
nın depolanma sorunuydu” diyor. 
Ardından kendilerinin hidrostatik 
su basıncı kullanarak bu yenilene-
bilir enerji kaynağını kurduklarını 
söylüyor. Sualtında yaklaşık 10 

metre genişlik ve 40 metre uzun-
luğunda bir alan kaplayan sualtı 
balonları için şirket, 20 yıl garanti 
veriyor ancak balonlarda meydana 
gelebilecek hasarlar nedeniyle bu 
süreci 10 yıla indirgemeyi planlıyor. 

330 eve yetecek enerji
Enerji düzeneğinde kullanılan 

malzemenin, batık gemileri okya-
nus dibinden çıkarırken kullanılan 
cihazlarla aynı olduğunu belirten 
şirket, bu sistemin, “sıkıştırılmış 
hava” enerji sisteminin kalbini oluş-
turduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla 
düzenekteki fazla enerji, Hydrostor 

teknolojisiyle sıkıştırılmış havaya 
çevriliyor. İşlem sırasında ortaya 
çıkan ısı da ısı değiştiriciler aracılı-
ğıyla depolanıyor.

Ontario Gölü’ndeki havanın, 
ihtiyaç duyulduğunda doğal basınç 
aracılığıyla araziye pompaladıkları-
nı belirten şirket, bu işlem süre-
cinde türbinlerden geçen havanın 
elektrik enerjisine dönüştüğünü 
belirtiyor. Bu bölgedeki yenilene-
bilir enerji tasarımı sualtı balonları 
projesinin 330 evin elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayabilecek kapasite-
de olduğu açıklanırken, bu rakamın 
arttırılabileceği de ifade ediliyor.

Kanadalılar sualtı balonuyla 
evleri aydınlatacak

Şarjınız mı bitti, çişinizi yapın!
Bilim dünyası boş durmuyor, 

her gün biz ‘sıradan’ insanların 
aklına dahi getiremeyeceği ye-
niliklere imza atıyor. Duyunca 
oldukça şaşırdığım bir cihazdan 
söz etmek istiyorum size, aslında 
cihaz da değil, bir giysi... Kutuplara, 
denizlere, çöllere açılan kaşifler 
veya maceracılar için acil durumda 
elektrik üretebilecek özel bir kumaş 
geliştiren Bristol Üniversitesi’ndeki 
bilim insanları, bu kumaşla üreti-

lecek çorapların, üzerine işenmesi 
halinde yardım sinyali göndermeye 
yetecek kadar elektrik üretebilece-
ğini iddia ediyor. 

Silikon temelli bir kumaştan 
üretilen çoraplar, ayakkabı içinde 
dış etkilerden korunaklı olarak 
yeterli miktarda bakteri ürettiğinde, 
bu bakterilerin de yardımıyla ürik 
asitle buluştuğunda uydu bağlantılı 
cihazlarının S.O.S sinyali gön-
dermesine yetecek kadar elektrik 

enerjisi üretebiliyor. Bu sayede 
zor durumda kalan, tüm elektrik 
enerjisini kaybeden, yardıma ihtiyaç 
duyan dağcıların, maceracıların, 
kaşiflerin acil durumlarda son çare 
olarak çoraplarını çıkarıp üzerine 
işemeleri gerekecek.

Bu çoraplar henüz üretilmiş de-
ğil ancak bu yeni teknik sayesinde 
üzerinde USB portu olan maceracı 
çoraplarını yakın tarihte spor ma-
ğazalarında görebiliriz. 

TEKNOLOJİ Kanadalılar sualtı balonuyla evleri aydınlatacak
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Son yılların en popüler 
sorularından biriyle karşı 
karşıyayız. Onlarca farklı 
yanıt verilebilir, saptama 

yapılabilir ancak bunların çoğunun 
liderin insani özelliklerine ilişkin 
olarak yapıldığını tanık oluyoruz. 
Oysa iyi bir tanımlamanın birden 

fazla perspektifi içinde barındırma-
sı, farkındalık yaratması gerekiyor. 
Bunun yanında kapsayıcı olması, 
yani bütün seviyelerdeki liderleri 
açıklaması da önem taşıyor. Hatta 
iyi bir liderlik tanımlamasının yanıt 
verdiği sorulardan daha çok soru 
ortaya çıkarması gerekebilir. Lider 

kimdir? Neden liderlik yaparlar? 
Hangi bağlamda ve zamanda lider-
lik yapmaları beklenir? İnsanlar bu 
liderlik davranışlarını nasıl değer-
lendirebilir? Tüm bu sorulara cevap 
verebilecek bir liderlik tanımlama-
sına şu günlerde hepimizin ihtiyacı 
bulunuyor.

Lider deyince herkesin aklında ‘olumlu’ bir imaj 
uyanıyor. Oysa toplumu ileri götürenler olduğu gibi 
belirli bir kesimin ihtiyaçlarına önem verip üretim 
sürecine tüm kesimleri katmayan liderlerin sayısı da 
hayli fazla...

Liderlik sorunsalı:  
İyi bir liderin 
özellikleri nelerdir?
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Bu noktada yapacağımız liderlik 
tanımlamasının bir diğer önemi de 
tanımlamanın bizim lider pers-
pektifinden ne anladığımızı ortaya 
koymasıdır. Liderlik doğuştan mı 
gelir yoksa sonradan mı oluşturu-
lur? Sıradan bir insan farkındalık 
yaratıp, lider olabilir mi?

İyi bir lideri tanımlamayla, 
liderliğin ne olduğunu tanımlamak 
arasında da bariz bir fark olduğunu 
kabul etmemiz gerekebilir. İyi bir 
liderin özelliklerini tarif etmek ayrı 
bir iştir ancak liderliğin ne olduğu, 
tıpkı gücün ne olduğu gibi, daha 
az tartışmaya açıktır diyebiliriz. İyi 
ya da kötü olması bizim bununla 
ne yaptığımıza göre değişebilir. 
İnsanoğlu, nötr bir özelliği olan 

liderlikle istediğini yapabilir. Netice 
itibariyle hepimiz iyi ve kötü lider-
lere sahibiz.

İyi ve kötü liderler her zaman var 
olacaktır

Bazı insanlara göre kötü 
liderleri, lider olarak göz önünde 
bulundurmamamız gerekiyor. Bu 
bizim insanlığımızı, tanımlamadan 
uzakta tutmamız anlamına gelir. 
Sorun şu ki, kötü liderler son de-
rece önemli bir gerçekliğe sahipler. 
Ortaya çıkıyorlar ve insanlara, 
insanlığa zarar verecek eylemlerde 
bulunuyorlar. Bazı liderler, insanları 
etkileyen kararları alırken, onları bu 
karar süreçlerine dahil etmemeleri 
yüzünden ciddi bir şekilde eleştiri-
lebiliyorlar. Buradan bakıldığında, 
iyi bir liderin herkesin iyiliği için 
hareket eden ve başkalarını da dahil 
eden kişi olduğunu düşünebiliriz.

Bunun yanında liderlik tanımı-
na baktığımızda, iyi liderlerin ve 
kötü liderlerin bazı ortak özellik-
lerinin de olduğunu görüyoruz. İn-
sanlığın doğası gereği, herhangi bir 
şeyi bozma potansiyeline sahibiz. 
Önemli olan bunun farkında ola-
bilmek. İnsanlığın iyilik yayabilecek 
bir kapasitesinin olduğunu ama 
aynı zamanda, bir zalime dönüşe-

bileceğini bilmek ve bu anlayışla 
hareket etmek, iyi liderleri artırmak 
ve kötü liderleri azaltmak adına 
atılacak önemli bir adım...

İnsanlık, dünyada iyi liderlerin 
sayısını artırabilir

Özellikle iş dünyası için yapılan 
liderlik tanımlamaları bazen kısır 
kalabiliyor. Sadece iş hayatında 
geçerli olabilecek bu tanımlamalar, 
başka durumlara ya da liderlere 
entegre edilemiyor. Liderlik birçok 
tanımlamanın bize inandırmaya 
çalıştığından daha karmaşık bir 
yapıya sahiptir.

Bizleri tatmin edecek bir lider-
lik tanımlaması yapmak istiyorsak, 
sadece anlaması, çözmesi kolay olan 
liderleri değil de, bütün liderle-
ri açıklayabilecek bir anlayışa ve 
kavrayışa ihtiyacımız var. Liderliğin 
ortak değerler, vizyon ve bunlara 
bağlı olarak sonuç elde etmeyle ala-
kalı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
bu liderlik her zaman, diğerlerini 
etkileme isteğiyle ortaya çıkıyor. 
Genelde liderlikle ilgili sorular, 
nasıl lider olunacağını araştırmakla 
yetiniyor. Ancak liderin ne oldu-
ğunu düşünen ya da düşünmemizi 
sağlayacak sorular ve tartışmalar 
yapılmıyor.

YÖNETİM•İK Liderlik sorunsalı:  İyi bir liderin özellikleri nelerdir?
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Dağıtım şirketleri lisans 
süreleri boyunca; elektriği 
yeterli, kaliteli, sürekli, 
düşük maliyetli ve çevreyle 

uyumlu bir şekilde tüketicilerin 
kullanımına sunmakla mükellef-
tirler. Şirketler, bu amaç doğrultu-
sunda düzenleyici kurum tarafın-
dan belirlenen tavanlar dahilinde 
işletme ve yatırım harcamaları 
yaparlar. Bununla birlikte, şirketle-
rin harcamalarıyla bu harcamaların 
geri ödemesi aynı anda olamıyor. 
Bu nedenle; şirketlerin faaliyet-
lerine ilişkin geri ödeme süreleri 
boyunca, gerçekleşen maliyet 
artışlarını yansıtan bir deflatörün 
belirlenmesi, 14 Mart 2013 tari-
hinde yürürlüğe giren 6446 sayılı 
Elektrik Kanunu’nun aşağıda ifade 
edilen 1. maddesi uyarınca büyük 
önem taşıyor. 

“MADDE 1 – (1) Bu kanunun 
amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve çevrey-
le uyumlu bir şekilde tüketicilerin 
kullanımına sunulması için, rekabet 
ortamında özel hukuk hükümlerine 
göre faaliyet gösteren, mali açıdan 
güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik 
enerjisi piyasasının oluşturulması ve 
bu piyasada bağımsız bir düzenleme 
ve denetimin yapılmasının sağlan-
masıdır.”

Elektrik Kanunu’nun ilgili 
maddesinde yer alan “mali açıdan 
güçlü, istikrarlı bir elektrik ener-
jisi piyasasının oluşturulması” 
ifadesi gereğince özellikle iki husus 
büyük önem taşıyor.
1. Seçilecek olan deflatörün 

şirketlerin reel maliyetlerini 
yansıtması 
Dağıtım şirketlerinin, üçüncü 
uygulama döneminde yapa-
cakları işletme harcamaları 
ve yatırım harcamalarından 

kaynaklanan itfa ve reel makul 
getirilerinin, piyasadaki fiyat 
artışlarını (azalışlarını) en 
gerçekçi şekilde yansıtması, 
mali açıdan güçlü, istikrarlı 
bir elektrik enerjisi piyasası-
nın oluşturulması açısından 
gerekli. Bu çerçevede seçilecek 
deflatörün, (elektrik piyasası 
endeksinin) şirketlerin perso-
nel, malzeme, yakıt ve ben-
zeri gider kalemlerindeki reel 
fiyat değişimlerini en doğru 
şekilde yansıtması gerekiyor. 
Dağıtım şirketlerinin yukarıda 
belirtildiği üzere farklı gider 
kalemleri var ve bu kalemler-
deki değişimler birbirlerinden 
farklı olabiliyor. Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) ve Üretici 
Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi 
genel fiyat endeksleri ise bazı 
kalemlerdeki değişimleri doğru 
olarak yansıtmaktan uzaktır.  
Ünlü İngiliz ekonomist John 
Maynard Keynes’in belirttiği 
gibi “Bileşik faizin uzun vadede 
gücü, hayal gücünü hayrete 
düşürecek kadar büyüktür.”1 
Fransız Ekonomist Thomas 
Piketty’nin isabetli bir şekilde 
ifade ettiği gibi ‘Kümülatif 
Büyüme Yasası’ olarak adlandı-
rılan bu kavram, düzenlemeye 
tabi şirketler için hayatidir.2 
Türkiye’deki dağıtım şir-
ketlerinin lisans sürelerinin, 
2036 ila 2042 yıllarına kadar 
geçerli olduğu düşünüldüğünde 
deflatörden kaynaklanabilecek 
bileşik zararlar, şirketler için 
tahmin edilenin çok ötesinde 
büyük olacaktır.

2. Deflatör volatilitesi ve öngö-
rülebilirlik – sürdürülebilirlik 
ilişkisi
Dağıtım şirketlerinin özellikle 

arıza-bakım-onarım ve yatırım 
faaliyetlerinde kullandıkla-
rı alüminyum, bakır, demir 
ve akaryakıt gibi malzeme 
giderlerindeki fiyat hareketleri, 
yüksek volatilite gösterir. Bu 
durum, başlıca iki nedenden 
kaynaklanır:

• Yukarıda bahsi geçen emtia fi-
yatları, London Metal Exchan-
ge (LME), New York Metal 
Exchange (NYMEX) ve Chi-
cago Board of Trade (CBOT) 
gibi uluslararası piyasalarda 
oluşuyor. Dağıtım şirketlerinin, 
yerel ekonomik koşullardan, 
ölçek ekonomisinden ve ve-
rimli satın alma süreçlerinden 
kaynaklı inisiyatif ve arbitraj 
şansları bulunmuyor. Belirtilen 
piyasalarda ise dünya ekonomik 
görünümüne yönelik değişen 
beklentilere bağlı olarak volatil 
fiyat hareketleri oluşabiliyor. 

• Emtiaların uluslararası piyasa-
larda işlem görmesi nedeniyle 
alım-satım işlemleri ekseriyetle 
Amerikan Doları cinsinden 
gerçekleşiyor. Bu nedenle Türk 
Lirası-Amerikan Doları pari-
tesindeki değişkenlikler, ek bir 
volatiliteye neden oluyor. Özel-
likle kriz ve büyüme (finansal 
balon) dönemlerinde, emtia 
fiyatlarında ve Türk Lirası-A-
merikan Doları paritesindeki 
fiyat değişimleri çok sert ve 
volatil olabiliyor.3

Thomas Piketty, Kapital kita-
bında döviz kurlarını dikkate 
alarak milli gelir hesaplamanın 
sakıncaları üzerine dünyada 
genel kabul görmüş şu gerçeği 
vurgular: “Satın alma gücü 
paritelerini kullanmanın diğer 
bir avantajı da prensipte döviz 
kurları kadar oynak olmama-

Elektrik dağıtım sektöründe regülasyona tabi deflatör seçimi

Elektrik Piyasası Endeksi (EPE)

KONUK KALEM & Mustafa Özge Özden / Enerjisa Dağıtım Şirketleri Regülasyon Süreç Yöneticisi 
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larıdır. Aslında döviz kurları 
yalnızca farklı ülkelerin mal 
ve hizmet arzını ve talebini 
yansıtmaz, aynı zamanda ulus-
lararası yatırımcıların, yatırım 
stratejilerindeki ani değişimleri 
ve o ülkedeki politik, finan-
sal istikrara yönelik değişken 
beklentileri de yansıtır; para 
politikasındaki beklenmedik 
değişiklikler de işin cabasıdır. 
Döviz kurları bu nedenle fazla-
sıyla oynak olabilir…”4  

Yukarıda belirtilen nedenlerden 
dolayı, emtia fiyatlarında deflatör 
olarak uluslararası endekslerin esas 
alınması ve fiyat değişimlerinin kur 
riskine tabi olması, dağıtım şirket-
lerinin gelirlerinde öngörülebilirliğe 
engel oluyor. Dağıtım şirketlerinin 
sürdürülebilirliklerini güvence 
altına alabilmeleri için öngörülebilir 
gelirlere sahip olmaları ve bu sayede 

finansal planlamalarını yapabilme-
leri düzenlemeye tabi, doğal tekel 
özelliği ihtiva eden sektörlerdeki 
regülasyon uygulamalarının temel 
ilkelerinin başında geliyor. İşletme 
Hakkı Devir Sözleşmelerinin 2036 
ila 2042 yılına kadar geçerli olduğu 
düşünüldüğünde öngörülebilir gelir-
lerin istikrarlı ve mali açıdan güçlü 
bir piyasa yapısının oluşturulmasın-
daki önemi daha da iyi anlaşılıyor. 
Bu nedenle şirket giderlerine esas 
emtia deflatörünün seçiminde düşük 
volatilite ve öngörülebilir deflatör 
seçimi dağıtım şirketleri açısından 
vazgeçilmez bir husustur. 

Dağıtım şirketleri maliyet kalemleri 
ve kırılımları

Dağıtım şirketlerinin maliyet 
kalemleri, temelde yatırımlar ve 
işletme olmak üzere ikiye ayrılır. 
Bu maliyet kırımlarının ağırlıkla-

rını tespit etmek oldukça sofistike 
teknik uzmanlık ve muhasebe 
sistemleri gerektiriyor. İşletme ve 
yatırımlara yönelik dış kaynaklar-
dan sağlanan hizmet ve malzeme 
kalemlerinin maliyet kırınımları ise 
ilgili şirketlerin kira, işçilik ücret-
leri, yönetim giderleri, amortis-
man, sigorta,  finansman ve enerji 
gibi maliyet etmenlerini içeriyor. 
Yukarıda belirtilen nedenlerden 
dolayı hizmet temin eden dağıtım 
şirketleri, maliyet kırılımlarınının 
ağırlıklarını ancak yaklaşık olarak 
tahmin edebiliyor. Bu kırılımların 
ağırlıkları ise yıldan yıla değişkenlik 
gösteriyor. 

Hesaplama metodolojisine 
ilişkin yukarıda belirtilen zorluklar 
çerçevesinde belirlenen hesapla-
malara esas maliyet kalemleri ve 
ağırlıkları aşağıdaki tablolarda yer 
almaktadır:

Tablo 1: EPE Yatırım Maliyet Kalemleri ve Kırılımları 

Tablo 2: EPE Yatırım Sepetine İlişkin Parametreler ve Kümülatif Ağırlıkları 

Birinci Kırılım İkinci Kırılım Üçüncü Kırılım Dördüncü Kırılım Sonuç

Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık% Ağırlık%

Şebeke 
Yatırımları 80

Malzeme 59

Trafo 28,60

Bakır 13,50 1,81

Demir 16,80 2,27

Üretim 
Maliyetleri 69,70 9,42

İletken / 
Kablo 65,00

Bakır 43,30 13,26

Alüminyum 9,80 3,01

Demir 1,90 0,59

Üretim 
Maliyetleri 45,00 13,78

Direk 6,40

Demir 62,30 1,89

Üretim 
Maliyetleri 37,70 1,14

İşçilik 41 İşçilik 100 İşçilik 100,00 32,82

Diğer 
Yatırımlar 20 Üretim 

Maliyetleri 100,00 20,00

Toplam               100

Parametre Ağırlık (%)

Bakır 15,07

Alüminyum 3,01

Demir 4,75

Üretim Maliyetleri 44,35

Personel ve İşçilik 32,82
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Dağıtım şirketlerinin maliyet-
lerinin kabaca yüzde 50 yatırım ve 
yüzde 50 işletme şeklinde ayrıldığı 
kabulüyle maliyet kalemlerinin 
konsolide ağırlıkları şu şekilde 
hesaplanıyor:

Dağıtım şirketleri maliyet kalemlerine 
ilişkin deflatörler ve kaynak veriler 

Dağıtım şirketleri, maliyet ka-
lemleri kapsamında fiyat hareketleri 
analiz edilen parametrelere ilişkin 
tanımlar aşağıda yer alıyor: 
• Tüketici Fiyatları Endeksi 

(TÜFE): Hane halklarının tü-
ketimine yönelik mal ve hizmet 
fiyatlarının zaman içindeki deği-
şimini ölçen fiyat endeksidir.5

• Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE): 
Belirli bir referans dönemin-
de ülke ekonomisinde üretimi 

Tablo 3: EPE İşletme Maliyet Kalemleri ve Kırılımları 

Tablo 4: EPE İşletme Sepetine İlişkin Parametreler ve Kümülatif Ağırlıkları 

Birinci Kırılım İkinci Kırılım Üçüncü Kırılım Sonuç

Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık % Ağırlık %

Personel 75 Personel 100 Personel 100,00 75,00

Malzeme 15

Trafo 28,60

Bakır 13,50 0,58

Demir 16,80 0,72

Üretim Maliyetleri 69,70 2,99

İletken/Kablo 65,00

Bakır 43,30 4,22

Alüminyum 9,80 0,96

Demir 1,90 0,19

Üretim Maliyetleri 45,00 4,39

Direk 6,40
Demir 62,30 0,60

Üretim Maliyetleri 37,70 0,36

Akaryakıt 5 Tüpraş 100 Akaryakıt 100,00 5,00

Diğer 5 İşçilik 100 İşçilik 100,00 5,00

Parametre Ağırlık (%)

Bakır 4,80

Alüminyum 0,96

Demir 1,51

Akaryakıt 5,00

Üretim Maliyetleri 7,73

Personel ve İşçilik 80,00

Tablo 1: EPE Yatırım Maliyet Kalemleri ve Kırılımları 

Tablo 2: EPE Yatırım Sepetine İlişkin Parametreler ve Kümülatif Ağırlıkları 

Birinci Kırılım İkinci Kırılım Üçüncü Kırılım Dördüncü Kırılım Sonuç

Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık% Ağırlık%

Şebeke 
Yatırımları 80

Malzeme 59

Trafo 28,60

Bakır 13,50 1,81

Demir 16,80 2,27

Üretim 
Maliyetleri 69,70 9,42

İletken / 
Kablo 65,00

Bakır 43,30 13,26

Alüminyum 9,80 3,01

Demir 1,90 0,59

Üretim 
Maliyetleri 45,00 13,78

Direk 6,40

Demir 62,30 1,89

Üretim 
Maliyetleri 37,70 1,14

İşçilik 41 İşçilik 100 İşçilik 100,00 32,82

Diğer 
Yatırımlar 20 Üretim 

Maliyetleri 100,00 20,00

Toplam               100

Parametre Ağırlık (%)

Bakır 15,07

Alüminyum 3,01

Demir 4,75

Üretim Maliyetleri 44,35

Personel ve İşçilik 32,82

Tablo 3: EPE İşletme Maliyet Kalemleri ve Kırılımları 

Tablo 4: EPE İşletme Sepetine İlişkin Parametreler ve Kümülatif Ağırlıkları 

Birinci Kırılım İkinci Kırılım Üçüncü Kırılım Sonuç

Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık% Başlık Ağırlık % Ağırlık %

Personel 75 Personel 100 Personel 100,00 75,00

Malzeme 15

Trafo 28,60

Bakır 13,50 0,58

Demir 16,80 0,72

Üretim Maliyetleri 69,70 2,99

İletken/Kablo 65,00

Bakır 43,30 4,22

Alüminyum 9,80 0,96

Demir 1,90 0,19

Üretim Maliyetleri 45,00 4,39

Direk 6,40
Demir 62,30 0,60

Üretim Maliyetleri 37,70 0,36

Akaryakıt 5 Tüpraş 100 Akaryakıt 100,00 5,00

Diğer 5 İşçilik 100 İşçilik 100,00 5,00

Parametre Ağırlık (%)

Bakır 4,80

Alüminyum 0,96

Demir 1,51

Akaryakıt 5,00

Üretim Maliyetleri 7,73

Personel ve İşçilik 80,00
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yapılan ve yurt içine satışa konu 
olan ürünlerin üretici fiyatlarını 
zaman içinde karşılaştırarak 
fiyat değişimlerini ölçen fiyat 
endeksidir.6

• Asgari Ücret: İşçilere normal bir 
çalışma günü karşılığı ödenen 
ve işçinin gıda, konut, giyim, 
sağlık, ulaşım ve kültür gibi 
zorunlu ihtiyaçlarını günün fi-
yatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek ücreti ifade 
etmektedir.7

• Toplu İş Sözleşmesi (TİS): 
İşçiler ve işverenler arasında kar-
şılıklı olarak ekonomik ve sosyal 
durumlarını ve çalışma şartlarını 
düzenlemek amacıyla yapılan 
sözleşmeye toplu iş sözleşmesi 
denir.8

• Enerji Endeksi (USD): Geliş-
mekte olan ülkelerin 2002-2004 
ortalama kömür, ham petrol 
ve doğal gaz ihracat değerleri 
ile oluşturulan Laspeyres fiyat 
endeksidir.9

• Metal ve Mineraller Endeksi 
(USD): Alüminyum, bakır, de-
mir, kurşun, nikel, kalay ve çinko 
değerlerini içerir.10

• Bakır Endeksi (USD): Mini-
mum yüzde 99.9935 saflıkta, 
katot ve tel çubuk şekillerinde, 
A sınıfı bakırın uzlaşma fiyatını 
ifade eder.11

• Alüminyum Endeksi (USD): 

Yüksek ısıl değerli, minimum 
yüzde 99,7 saflıkta alaşımsız 
alüminyum ingotların 2005’ten 
itibaren uzlaşma, 2005’ten önce 
peşin fiyatını ifade eder.12

• Demir Endeksi (USD): VALE 
(Eski CVRD) şirketinin Ponta 
da Madeira limanında gemi bor-
dosunda oluşan fiyatlarını ifade 
eder. 2010’dan önceki değerler 
ise yıllık sözleşme fiyatlarıdır.13

• Ham Petrol Endeksi-Brent 
(USD): Birleşik Krallık Brent 
38` API, Birleşik Krallık li-
manlarından gemi bordosunda 
oluşan peşin teslim fiyatını ifade 
eder.14

• Euro Türk Lirası Paritesi: 
Euro’nun Türk Lirası karşısında-
ki değerini ifade eder.

• Amerikan Doları Türk Lirası 
Paritesi: Amerikan Doları’nın 
Türk Lirası karşısındaki değerini 
ifade eder. 

• Enerji Endeksi (TL), Metal ve 
Mineraller Endeksi (TL), Bakır 
Endeksi (TL), Alüminyum 
Endeksi (TL), Demir Endeksi 
(TL), Ham Petrol Endek-
si-Brent (TL): Her bir emtia ya 
da emtia sepetinin cari piyasa 
fiyatının o aya ait Türk Lirası-A-
merikan Doları kuru çarpılarak 
hesaplanan Türk Lirası cinsin-
den değerini ifade eder. 

Dağıtım şirketleri maliyet kalemleri 
deflatörlerine ilişkin tarihsel veriler 

Tüm tarihsel veriler, 2003 yılı 
Ocak ayı sonrasında yayınlanma-
ya başladığı tarih itibarıyla 100 
endeksinden başlatılarak normalize 
edilmiştir. Tarihsel veriler aşağıdaki 
4 periyotta ayrı ayrı analiz edildi:
• Yayımlanmaya Başlanan Ta-

rih-2005 Aralık
• 2006 Ocak-2010 Aralık
• 2011 Ocak-2015 Mart 
• Yayımlanmaya Başlanan Ta-

rih-2015 Mart 
Yapılan istatistiki analizler çer-

çevesinde endekslerdeki büyümeyi 
ve volatiliteyi göstermek üzere aşa-
ğıdaki parametrelere ilişkin bilgiler 
grafiklerin altında paylaşıldı. 
• Gözlem Sayısı
• Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 

(Compound Annual Growth 
Rate – CAGR)

• Ortalama Mutlak Dönemsel 
Oransal Değişim (∆)

• Dönemsel Oransal Değişimlerin 
(∆) Standart Sapması

• En Büyük Dönemsel Oransal 
Değişim (∆)

• En Küçük Dönemsel Oransal 
Değişim (∆)
Seçilmiş maliyet parametreleri-

ne ilişkin dönemsel fiyat değişim-
leri analizi aşağıdaki özet tabloda 
yer alıyor.

	Tablo 5: Konsolide EPE Sepetine İlişkin Parametreler ve Kümülatif Ağırlıkları 

 
 

Maliyet Kalemleri EPE Yatırım % EPE İşletme % EPE Konsolide %

Bakır 15,07 4,80 9,94

Alüminyum 3,01 0,96 1,99

Demir 4,75 1,51 3,13

Akaryakıt  0,00 5,00 2,50

Üretim Maliyetleri 44,35 7,73 26,04

Personel ve İşçilik 32,82 80,00 56,41

TOPLAM 100,00 100,00 100,00
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Tablo 6 : Maliyet Kalemleri Karşılaştırmalı Özet Tablo  1 2

Genel Fiyat 
Endeksi

İşgücü 
Maliyeti 
Endeksi Emtia Maliyetleri Endeksi

Yabancı 
Para

Dönem Parametre

Tüketici 
Fiyatları 
Endeksi Asgari Ücret Bakır (TL)

Alümin-yum 
(TL)

Ham Petrol 
Brent (TL)

TL/ 
USD

2003 Ocak 
–  
2005 
Aralık

Gözlem Sayısı 36 4 36 36 36 36

Bileşik Yıllık Büyüme 
Oranı 0,09 0,17 0,31 0,10 0,14 -0,07

Standart Sapma ∆ 0,01 0,07 0,03 0,03 0,06 0,02

En Büyük ∆ 0,02 0,38 0,12 0,09 0,26 0,11

En Küçük ∆ -0,01 -0,09 -0,07 -0,07 -0,20 -0,08

2006 Ocak 
–  
2010 
Aralık

Gözlem Sayısı 60 9 60 60 60 60

Bileşik Yıllık Büyüme 
Oranı 0,08 0,074 0,17 0,02 0,11 0,03

Standart Sapma ∆ 0,01 0,02 0,07 0,05 0,05 0,03

En Büyük ∆ 0,03 0,06 0,35 0,17 0,18 0,21

En Küçük ∆ -0,01 -0,04 -0,02 -0,22 -0,24 -0,06

2011 Ocak 
–  
2015 Mart

Gözlem Sayısı 51 9 51 51 51 51

Bileşik Yıllık Büyüme 
Oranı 0,08 0,10 0,01 0,04 -0,01 0,13

Standart Sapma ∆ 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02

En Büyük ∆ 0,03 0,06 0,10 0,12 0,27 0,08

En Küçük ∆ -0,01 -0,04 -0,09 -0,06 -0,21 -0,05

2003 Ocak 
–  
2015 Mart

Gözlem Sayısı 147 22 147 147 147 147

Bileşik Yıllık Büyüme 
Oranı 0,08 0,12 0,15 0,06 0,09 0,04

Standart Sapma ∆ 0,01 0,04 0,05 0,04 0,06 0,03

En Büyük ∆ 0,03 0,38 0,35 0,17 0,27 0,21

En Küçük ∆ -0,01 -0,04 -0,02 -0,22 -0,24 -0,08

	Bu	tablo	Pazar	ve	Regülasyon	Uzmanı	Simge	Erzurumlu’nun	katkılarıyla	hazırlanmış>r.1

	Bold	rakamlar	karşılaş>rma	amaçlıdır.2
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Tüketici Fiyatları Endeksi ve 
İşgücü Maliyetleri Endekslerine 
ilişkin bileşik yıllık büyüme oranları 
arasındaki farkları kısaca özetlemek 
gerekirse:
• 2003-2005 döneminde bileşik 

yıllık büyüme oranı, Asgari Üc-
ret Endeksi için yüzde 17 iken; 
Tüketici Fiyatları Endeksi için 
yüzde 9’dur.

• 2006-2010 döneminde bileşik 
yıllık büyüme oranı, Asgari Üc-
ret Endeksi için yüzde 7,4, toplu 
iş sözleşmesi için yüzde 8 iken; 
Tüketici Fiyatları Endeksi için 
yüzde 8’dir.

• 2011-2015 Mart döneminde bi-
leşik yıllık büyüme oranı, Asgari 
Ücret Endeksi için yüzde 10, 
toplu iş sözleşmesi için yüzde 21 
iken; Tüketici Fiyatları Endeksi 
için yüzde 8’dir.

• 2003-2015 Mart döneminde bi-
leşik yıllık büyüme oranı, Asgari 
Ücret Endeksi için yüzde 12, 
toplu iş sözleşmesi için yüzde 12 
iken; Tüketici Fiyatları Endeksi 
için yüzde 8’dir.
Öte yandan, Tüketici Fiyatla-

rı Endeksi ve Emtia Maliyetleri 
Endekslerine*1 ilişkin volatilite 
(standart sapma) karşılaştırmaları 
aşağıdaki sonuçları veriliyor
• 2003-2005 döneminde aylık 

fiyat değişim oranlarının stan-
dart sapması (volatilite) Tüketici 
Fiyatları Endeksinde yüzde 1 
iken, bu oran bakırda yüzde 3, 
alüminyumda yüzde 3, Brent 
ham petrolünde yüzde 6’dır.

• 2006-2010 döneminde aylık 
fiyat değişim oranlarının stan-
dart sapması (volatilite) Tüketici 
Fiyatları Endeksinde yüzde 1 
iken, bu oran bakırda yüzde 7, 
alüminyumda yüzde 5, Brent 
ham petrolünde yüzde 5’dir.

• 2011-2015 döneminde aylık 
fiyat değişim oranlarının stan-
dart sapması (volatilite) Tüketici 
Fiyatları Endeksinde yüzde 1 

* Düzenleyici Kurum, İşgücü Maliyeti Endeksi-
nin tespit edilmesi amacıyla Şirketlerin Toplu İş 
Sözleşmelerini (TİS) de göz önüne alabilir.

iken, bu oran bakırda yüzde 3, 
alüminyumda yüzde 3, Brent 
ham petrolünde yüzde 5’dir.

• 2003-2015 döneminde aylık 
fiyat değişim oranlarının stan-
dart sapması (volatilite) Tüketici 
Fiyatları Endeksinde yüzde 1 
iken, bu oran bakırda yüzde 5, 
alüminyumda yüzde 4, Brent 
ham petrolünde yüzde 6’dır.
Yukarıda paylaşılan tablo ve 

grafiklerden anlaşılacağı üzere 
Tüketici Fiyatları Endeksi, dağıtım 
şirketlerinin işgücü maliyetlerini 
yansıtmaktan uzaktır. Seçilmiş 
her bir dönem ve tüm dönemleri 
kapsayan 2003 Ocak-2015 Mart 
zaman aralığında, asgari ücretteki 
fiyat artışları, TÜFE’nin üstündedir 
(2006-2010 dönemi asgari ücret ar-

tışı oranı TÜFE artış oranın yüzde 
0,6 altındadır). Öte yandan bakır, 
alüminyum, ham petrol gibi emtia-
ların fiyatlarındaki volatilite, TÜFE 
volatilitesinin çok üstündedir.

Sonuç ve metodoloji
Yaklaşım bölümünde belirtti-

ğimiz ve ekonomi literatüründe de 
geçerli olan iki görüşümüz dağı-
tım sektörünün sürdürülebilirliği 
açısından zorunludur. 
• Seçilecek olan deflatörün 

şirketlerin reel maliyetlerini 
yansıtması

• Düşük volatiliteli deflatör seçimi
Ancak bu sayede; dağıtım 

şirketleri yatırım, işletme ve diğer 
harcamalarını en doğru şekilde 
yansıtan tarifeler ile iş planlarını ve 
finansal projeksiyonlarını yapabi-
lecekler ve yine bu sayede Elektrik 
Kanunu’nda ifadesini bulan mali 
açıdan güçlü, istikrarlı bir elektrik 
enerjisi piyasasının oluşturulması 
mümkün olabilecektir. 

Dağıtım şirketleri maliyet 
kırılımları ve ağırlıkları bölümün-
de detayları sunulan hesaplama 
sonuçlarına göre şirketlerin başlıca 
maliyet kalemleri ve ağırlıkları 
şunlardır:

Tablodan da görüldüğü üzere 
şirket maliyetlerinin yüzde 56,4’ü 
işçilik ve personel maliyetleridir. 

Ancak “Dağıtım Şirketleri Maliyet 
Kalemleri Deflatörlerine İlişkin 
Tarihsel Veriler” kısmında tarihsel 
verinin detaylı analizi sonucun-
da, bu maliyet kalemine Tüketici 
Fiyatları Endeksi’nin uygulanması, 
dağıtım şirketlerinin sürekli ve 
birikimli (bileşik) finansal kayıpla-
rına yol açıyor. Yukarıda açıklanan 
“Seçilecek Olan Deflatörün Şirket-
lerin Reel Maliyetlerini Yansıtması” 
ilkesi gereği, bu maliyet kaleminde 
aşağıdaki deflatörlerden birinin 
kullanılması doğru olacaktır. 
• Asgari Ücret Endeksi

Tablo 7: Konsolide EPE Sepetine İlişkin Parametreler ve Kümülatif Ağırlıkları 

Tablo 8: EPE Sepeti  

Maliyet Kalemleri EPE Konsolide %

Bakır 9,94

Alüminyum 1,99

Demir 3,13

Akaryakıt 2,50

Üretim Maliyetleri 26,04

Personel ve İşçilik 56,41

TOPLAM 100,00

Maliyet Kalemleri
Birinci Kırılım 

Ağırlıklar %
Konsolide  

Maliyet Kalemi
İkinci Kırılım 
Ağırlıklar % Deflatör

Bakır 9,94

Emtia ve Üretim 
Maliyetleri 43,59 Tüketici Fiyatları Endeksi 

(TÜFE)

Alüminyum 1,99

Demir 3,13

Akaryakıt 2,50

Üretim Maliyetleri 26,04

Personel ve İşçilik 56,41 Personel ve İşçilik 56,41 Asgari Ücret Endeksi

TOPLAM 100,00 100,00
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• Toplu İş Sözleşmesi Endeksi
İşçilik ve personel maliyet 

kalemleri dışındaki bakır, alümin-
yum, demir, akaryakıt ve üretim 
maliyetleri gibi kalemler ise emtia 
ve üretim maliyetleri başlığı altında 
toplanabilir. Bu kalemlere ilişkin 
fiyat hareketleri; uluslararası piya-
salarda oluşuyor, kur riskine tabi ve 
yine kurdaki ve uluslararası piyasa-
lardaki değişim ve beklentilere bağlı 
olarak geniş spektrumlarda yüksek 
volatilite sergileyebiliyor. Volatilite 
ve spektrumlara ilişkin tarihsel 
veriler, “Dağıtım Şirketleri Maliyet 
Kalemleri Deflatörlerine İlişkin 
Tarihsel Veriler” kısmında belirtil-
miştir. Gerekçeleri “Genel Yakla-
şım” bölümünde paylaşılan “Düşük 
Volatiliteli Deflatör Seçimi” ilkesi 

gereğince emtia ve üretim maliyet-
lerinde genel fiyat endeksi olması 
sebebiyle istikrarlı bir deflatör 
olan Tüketici Fiyatları Endeksinin 
kullanılması doğru olacaktır.

Bu çerçevede; Elektrik Piyasası 
Endeksine (EPE) ilişkin kırımlar 
ve ağırlıkları aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir:

Uygulama döneminin t yılında 
geçerli olacak Elektrik Piyasası 
Endeksi (EPE) hesaplamasında, 
işçilik maliyetlerine ilişkin asgari 
ücret ya da toplu iş sözleşmesi 
endekslerinin kullanılması şirket-
lerin iş gücü maliyetlerini gerçekçi 
bir şekilde yansıtacaktır. Ancak, 
sektördeki tüm dağıtım şirketlerine 
uygulanabilirliği nedeniyle asgari 
ücret endeksinin kullanımını daha 

uygun olacaktır. 
Bu görüşler ışığı altında, Elekt-

rik Piyasası Endeksi hesaplama-
larında, yukarıdaki tabloya uygun 
olarak aşağıdaki formülün kullanıl-
ması uygun olacaktır:

EPEt = [a x (Asgari Ücret 
Endeksit / Asgari Ücret Endeksi0)] 
+ [b x (TÜFEt / TÜFE0)]

Formülde yer alan a ve b 
sırasıyla personel ve işçilik oranı ile 
emtia ve üretim maliyetleri oranını 
belirtiyor. Yukarıda detayları payla-
şılan hesaplamalara göre bu oranlar, 
sırasıyla yüzde 56,4 ve yüzde 
43,6’dır. Bununla birlikte, uygulama 
kolaylığı açısından bu oranların 
yüzde 50 ve yüzde 50 olarak kabul 
edilmesi uygun olacaktır.

Dipnotlar:
John Maynard Keynes 1930
Economic Possibilities for our Gran-

dchildren
Keynes on the accumulation of capital 

vs. shorter work time and the possibilities 
for freedom during the Great Depression...

2 Kapital, Thomas Piketty, Türkiye İş 
Bankası Yayınları

3 Charles P. Kindleberger, Cinnet, 
Panik ve Çöküş - Mali Krizler Tarihi, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

4 Kapital, Thomas Piketty, Türkiye İş 
Bankası Yayınları

5 Üretim Faaliyetleri kapsamındaki 
kira, işçilik ücretleri, yönetim giderleri, 

amortisman, finansman ve enerji gibi 
faktörlere ilişkin tüm maliyetler.

6 Üretim Faaliyetleri kapsamındaki 
kira, işçilik ücretleri, yönetim giderleri, 
amortisman, finansman ve enerji gibi 
faktörlere ilişkin tüm maliyetler.

7 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
8 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
9 Kaynak: Asgari Ücret Yönetmeliği
10 Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası 53. Madde 
11 Kaynak: Dünya Bankası
12 Kaynak: Dünya Bankası
13 Kaynak: Dünya Bankası
14 Kaynak: Dünya Bankası

15 Kaynak: Dünya Bankası
16 Kaynak: Dünya Bankası
17 Düzenleyici Kurum, İşgücü Ma-

liyeti Endeksinin tespit edilmesi amacıyla 
Şirketlerin Toplu İş Sözleşmelerini (TİS) 
de göz önüne alabilir.

18 Bu tablo Pazar ve Regülasyon 
Uzmanı Simge Erzurumlu’nun katkıla-
rıyla hazırlanmıştır.

19 Bold rakamlar karşılaştırma 
amaçlıdır.

20 Kur etkisi dahil Türk Lirası 
cinsinden. Kurdaki fiyat hareketleri 
emtia fiyat hareketlerine ek bir volatilite 
getirmektedir.

Tablo 7: Konsolide EPE Sepetine İlişkin Parametreler ve Kümülatif Ağırlıkları 

Tablo 8: EPE Sepeti  

Maliyet Kalemleri EPE Konsolide %

Bakır 9,94

Alüminyum 1,99

Demir 3,13

Akaryakıt 2,50

Üretim Maliyetleri 26,04

Personel ve İşçilik 56,41

TOPLAM 100,00

Maliyet Kalemleri
Birinci Kırılım 

Ağırlıklar %
Konsolide  

Maliyet Kalemi
İkinci Kırılım 
Ağırlıklar % Deflatör

Bakır 9,94

Emtia ve Üretim 
Maliyetleri 43,59 Tüketici Fiyatları Endeksi 

(TÜFE)

Alüminyum 1,99

Demir 3,13

Akaryakıt 2,50

Üretim Maliyetleri 26,04

Personel ve İşçilik 56,41 Personel ve İşçilik 56,41 Asgari Ücret Endeksi

TOPLAM 100,00 100,00

KONUK KALEM Elektrik dağıtım sektöründe regülasyona tabi deflatör seçimi
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2008 yılında kurulan Bah-
çeşehir Üniversitesi (BAU) 
Enerji Kulübü’nü kuran öğ-
rencilerin iki ana amacı var. 

Birincisi enerji sistemleri mühen-
disliği adaylarına sektörü tanıtmak 
diğeri de kendi bölümlerini sektöre 
tanıtmak. BAU Enerji Kulübü 
üyeleri bu amaçlarına ulaşmak için 
bugüne kadar çok sayıda etkinliğe 
imza atmış. Tesis gezisi, panel ve 
toplantılar yapan kulüp 2010 yı-
lından bu yana da “Enerji Günleri” 
adlı geniş çaplı bir organizasyon 
da düzenliyor. Beşincisi 25 Kasım 
2015 tarihinde gerçekleştirilen 
“Enerji Günleri “ adlı etkinlikte 
enerji sektörünün geleceği, sürdü-
rülebilirlik, ekonomi ve inovasyon 
gibi konulara ayrıntılarıyla incelen-
miş. Külüp üyeleri, “Enerji Günleri 
etkinliğimize ilgi her yıl artıyor, 
etkinliğimize farklı üniversitelerden 
ve şehir dışından katılımlar oldu. 
Bu yıl 4 konuşmacı ve yaklaşık 250 
katılımcıyı ağırladık” diyor. 

Enerji Günleri gibi geniş 

kapsamlı etkinliklerin yanı sıra öğ-
renciler, daha spesifik alanlarda da 
çalışmalar yapıyorlar. Aslında kulü-
bün 2015 yılı programı oldukça yo-
ğun geçmiş. Örneğin, “Hidroelekt-
rik Santrallerde Sürdürülebilirlik” 
ve “Çöp Gazından Enerji Üretimi” 
konulu iki seminer, Ambarlı Doğal 
Gaz Kombine Çevrim Santralı’na 
teknik gezi, mezunlarla öğrencileri 
bir araya getiren “Sektör Buluşma-
sı” etkinliği ve liselere enerji sis-
temleri mühendisliğinin anlatıldığı 
“Tanıtım Haftası” düzenlemişler. 
Ülke sorunlarını da izliyorlar

Kulüp geleneksel “Enerji 
Günleri” etkinliğini bu yıl mayıs 
ayında yapmayı planlıyor. Yine çok 
sayıda teknik gezi ve seminerler 
için de hazırlıklarını sürdüren BAU 
Enerji Kulübü üyeleri “Bizim için en 
önemlisi daha proje aşamasında olan 
ve bir ilkokulun elektrik ihtiyacını 
temiz enerjiyle karşılamayı amaçla-
dığımız sosyal sorumluluk projemiz 
var. Bu projeyi geliştirdikçe duyuru-
larını yapmaya başlayacağız” diyor. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
kaynakları açısından zengin bir 
ülke olduğunu buna karşın enerjide 
dışa bağımlılığın azaltılamadığını 
belirten mühendis adayları, “Ta-
mamen olmasa da kısmen ener-
jide dışa bağımlılığımızı ve enerji 
üretiminden kaynaklanan çevresel 
etkileri azaltabiliriz. Ülkemizde 
uluslararası iklim konferansların-
da alınan kararların da etkisiyle 
yenilenebilir enerji alanında olumlu 
gelişmeler var ama yetersiz, bu 
alanda devletin üreticiye ve tüke-
ticiye daha fazla teşvik sağlaması 
lazım” görüşündeler. 

Bahçeşehirli mühendis adayları,  
ilkokula elektrik götürecek

2016’nın ilk Akademi köşesinde Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Kulübü 
öğrencilerini ağırlıyoruz. Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 
öğrencilerinden oluşan öğrenci topluluğu, düzenledikleri enerji ve 
sürdürülebilirlik odaklı etkinliklerle sektöre seslenerek “Biz de buradayız” 
mesajını veriyor... 

SEKTÖR BİZE 
GÜVENMELİ

Öğrencilerin kulüp çatısı altında buluşmasının 
en önemli faydalarından biri de hem okurken 
hem de mezun olduktan sonra sektörle daha ya-
kın ilişki içinde olmak. Günümüzde artık hemen 
hemen herkesin üniversite mezunu olduğunu 
söyleyen mühendis adayları “Bu sebeple şir-
ketler üniversite okumanın yanında kendini ne 
kadar geliştirdiğinize bakıyor. Böylelikle üniver-
sitedeki kulüplerin önemi artıyor. Katıldığımız 
seminerler, teknik geziler, yaptığımız stajlar, 
şirketlerin insan kaynakları bölümlerini olumlu 
yönde etkiliyor” diyor. 
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü yeni bir 
bölüm olduğu için kamu ve özel sektörde pek 
fazla tanınmadığından şikayet eden öğrenciler 
“Bizim BAU Enerji Kulübü olarak en öncelikli 
vizyonumuz enerji sistemleri mühendisliği bö-
lümünün sektörde tanınması. Enerji konusunda 
Türkiye’deki en kapsamlı eğitimi alan mühendis-
ler olarak elektrik-elektronik ve makine mühen-
disleri kadar bizi de tanımalarını ve bizlere gü-
venmelerini istiyoruz” sözleriyle enerji sektörüne 
de sesleniyorlar. 

Esen Erkan & AKADEMİ
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“Dünyada ve Türkiye’de 
elektrik enerjisi kullanımın-
da bugünlere nasıl geldik?” 
sorumuza cevap aramaya 

ilk kentsel aydınlatmalar, troleybüs 
gibi araçlarla ütü, radyo, buzdo-
labı gibi elektrikli ev aletlerinin 
kullanımlarına ilişkin renkli tarihsel 
kesitleri ele alarak devam ediyoruz. 
Bu konuda  değerli tarihçi Gökhan 
Akçura’nın Zorlu Enerji’nin 2011 
yılı ajandası için kaleme aldığı 
çalışmalar bizlere yol gösteriyor. 

Yılbaşını geçtik, sokaklarda 
caddelerde elektrikli aydınlatmalar 
yavaş yavaş sökülüyor. Acaba ülke-
mizde büyük yapılar ve meydan-
ları aydınlatmak ilk kez ne zaman 
başlamış diye bakarsak 1933 yılında, 
Cumhuriyet’in 10. yılı kutlamaları 
karşımıza çıkıyor. 10. yıl kutlama-
ları nedeniyle özel olarak yaptırılan 
taklar, heykeller Cumhuriyet’i 
simgeleyen binalar ve yapılar, güçlü 
ışık huzmeleri veren projektörlerle 

aydınlatıldı. O dönemde bu tür bir 
aydınlatmalar İngilizce adıyla ‘’flood 
lighting’’ olarak tanımlanıyordu. 
Daha sonra bazı yayınlarda “ziya 
yelpazesi” adıyla anıldığı da görüldü.

Daha önceleri bu tür yapıları 
aydınlatmak pek de kolay değildi. 

Sıra ile dizilen yüzlerce, hatta bin-
lerce lambanın ışığıyla aydınlatma 
gerçekleştirilmeye çalışıyor olması-
na karşın bazı bölümlerin karanlık-
ta kalması önlenemiyordu. Bu işin 
zorluğunun yanı sıra masrafı da bir 
hayli yüksekti. 

Elektrik hayatımıza nasıl girdi?

Tarihsel olarak ülkemizde elektrik enerjisi üretiminin kullanımının nereden nereye geldiğine ilişkin Enerji 
Panorama’da ele aldığımız konulara gündelik yaşamda elektrik kullanımı ile devam ediyoruz. Bu ay, kent 
aydınlatması altında troleybüsle yola çıkıyoruz...

TARİHTEN & Neşet Hikmet 
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15. yılda sıra İstanbul’da
1930’lu yıllarda uygulanmaya 

başlanan “flood lighting” aslında 
1923 yılından beri dünyada bilinen 
bir yöntem. Bizde de ilk kez 1929 
yılında İstanbul elektrik şirketi 
müdürünün Ayazpaşa’daki evini 
aydınlatmada kullanılmıştı. Bu 
yöntem, hem daha hesaplı oluşuyla, 
hem de istenen sonucu sağlayabil-
diği için şehir ışıklandırılmasında 
hemen tercih edilmeye başlandı.

“10. yıldan sonra, bu kez Cum-
huriyet’in 15. yıldönümü dolayısıyla 
İstanbul’da yapılan ışıklandırmalar, 
elektrik dergisinin ilk sayısında 
ayrıntılı olarak şöyle anlatılıyor: 
Nafia Vekaleti’nin emriyle İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü, 
Cumhuriyet’in 15. yıldönümünü 
kutlamak amacıyla şehrin önemli 
noktalarına ışıklı donanma terti-
batı yerleştirmiştir. Sarayburnu ile 
Üsküdar Şemsi Paşa Meydanı’nda 
‘fontenler’ (fontaine: fıskiye) kurul-
muş. Milli bayramlarda çalışmaya 
başlayacak bu ışıklı fıskiyeler, 20x30 
metre boyutlarındaki havuzlardan 
fışkıran ve üç kademe üzerinde 30 
metreye yükselen su sütunlarından 
oluşuyor. Sürekli renkleri değişen ve 
66 adet projektörle aydınlatılan bu 
su sütunları, uzak noktalardan bile 

keyifle seyredilebilecektir.” 
Haberin devamı şöyle: Bu 

fıskiyeler dışında, Topkapı Sarayı 
da 90 projektörle ışık huzmesi içine 
alınmıştır. Beyazıt Kulesi de çev-
resinde kurulan aynalı, optikli 16 
projektör ve üst platforma konulan 
17 değişik projektörle aydınlatılmış 
olup uzaktan ‘’bütün azametiyle 
temaşa edilecektir’. Galata Kulesi 
de unutulmamış, son galerisine 
özel bir projektör yerleştirilmiştir. 
Aynalı olan bu projektörle gök-
yüzüne ‘Cumhuriyetimizin işareti 
olan altı oku temsil etmek üzere 6 
ışık huzmesi’ yansıtılacaktır.  

Ulaşımda elektrik troleybüsle 
kullanıldı

Elektrikli araçlar  dediğimiz-
de aklımıza ilk olarak elektrik 
kablosuyla çalışan otobüsler olan 
troleybüsler (orijinal adıyla “Trolley 
Coach”) gelir. Bu taşıtlar, aracın 
üst kısmında bulunan iki kablo 
çubuklarıyla birlikte özel hazırla-
nan yolların üstüne döşenmiş kablo 
hatlarını kullanarak çalışıyordu. Bu 
taşıtların üzerinde iki tane kablo 
çubuğu olmasının sebebi, devreyi 
tamamlamasıdır. Trolleybüslerde 
lastikler yalıtım sağladığından hat 

tamamlanmıyor ve bunun içinde 
ikinci bir çubuğu kullanmak gereki-
yor. Metro ve tramvayda pantoğraf 
denilen taşıtın üstündeki elektrik 
kablosuyla sadece bir noktadan 
temas ediyor. Ancak troleybüs-
lerde durum farklı. Bir diğer fark 
ise eğer elektrik kaynağı kesilirse 
metro ve tramvaylar yolda kalır ama 
troleybüsler (tamamı olmasa da 
çoğu) bataryaya sahiptir. Bu sayede 
kablo çubuklarından birinin hattan 
ayrılması veya kaynak kesintisi 
olduğunda yollarında bir süre 
daha devam edebilme kabiliyetine 
sahiptir. 

Dünyada troleybüslerin kent 
yaşamına giriş tarihleri oldukça 
eski. İlk çalışmalar, 1882 tarihinde 
Siemens’in yaptığı denemelere 
kadar uzanır. 1914 İngiltere ve 
İtalya’da birkaç yüz kilometrelik 
hatlarda troleybüs seferleri yapıl-
dığı biliniyor. Ancak troleybüs esas 
yaygınlığına İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında ulaştı. O dönemde Tür-
kiye’de yayımlanan motor dergisin-
de, troleybüslerin gerekliliği şöyle 
savunuluyordu: 

Daha önceleri şehirlerde gerek 
sürat, gerekse rahatlık bakımından 
elektrikli tramvaylar, rekabet kabul 
etmez bir üstünlüğe sahipti. Fakat 

TARİHTEN Elektrik hayatımıza nasıl girdi?
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şehirlerin çehreleri ve nakliyat şart-
ları değişince, bunlar artık seyrüse-
fere bir mani teşkil etmeye başladı. 
Buna bir de dünya olaylarının 
doğurduğu yeni güçlükler eklenince 
tramvay işletmelerinde ya tadilat 
yapmanın veya tamamen kaldırma-
nın zaruri hali açıkça hissedilmiştir. 
Bombardımanlar neticesinde yıkı-
lan ve harap olan tramvay hatlarını 
ve tesislerini tamir etmek, yeniden 
tanzim ederek işler hale getirmek 
büyük masraflara yol açmaktadır. 
(…) Harap şehirler yeniden imar 
edilirken istimlak işlerinin kolaylığı 
da göz önüne alınarak daha büyük 
sahaya yayılmaya ve daha geniş 
caddelere sahip olmaya çalışılmıştır. 
(Ekim 1952)

1947 yılında, Türkiye’nin ilk 
Troleybüs Şebekesi Ankara’da 
kurularak hizmete açılmıştır. 1 Ha-
ziran 1947’de 10 adet Brill marka, 
1948’de yine 10 adet FBW marka 
trolleybus, Ulus-Bakanlıklar hat-
tında hizmete girmiştir. 1952’de 
alınan 13 MAN araçla birlikte, 
Ankara’da çalışan troleybüs adedi; 
33’e ulaşmıştır. Bunun haricinde 
Ankara’da Alfa-Romeo marka 
troleybüsler de kullanılmış ve bu 
troleybüsler Dışkapı-Bahçelievler 

ile Dışkapı-Kavaklıdere hatlarında 
kullanılmışlardır. 1979-1981 döne-
minde trafiği aksattıkları ve yavaş 
gittikleri gerekçesiyle hizmetten 
kaldırıldılar.

İlk sefer Eminönü-Topkapı
Gökhan Akçura’nın anlatımına 

göre, İstanbul’da yıllarca geldi ge-
lecek diye beklenen bu yeni ulaşım 
aracı, ilk kez 27 Mayıs 1961 tari-
hinde Eminönü-Topkapı arasındaki 
beş kilometrelik hat üzerinde sefere 
başlamış. İstanbul Belediyesi’nin 
yayımladığı İstanbul dergisi, 
‘’Tramvaya güle güle… Troleybüse 
hoş geldin…’’ başlıklı yazısına şöyle 
başlıyordu: “Lastikli tramvay, telli 
otobüs adını alan troleybüs hala 
İstanbul’da ulaştırma aracı değil de 

sanki bir tür lunapark eğlencesi gibi 
dolup taşmaktadır.’’ Yazı tramvaya 
bir veda selamı çaktıktan sonra de-
vam ediyordu: ‘’Şimdi telli tramvay, 
yerini telli otobüse bıraktı. Yıllarca 
İstanbulluların çilesini çeken tram-
vay, artık emekliye sevk edilmenin 
rahatlığı içinde troleybüse başarılar 
diliyor.’’

Dergide İtalya ile yapılan anlaş-
maya göre, İstanbul’da bir yıl içinde 
50 kilometrelik troleybüs şebekesi 
kurulacağı ve bu şebekede 100 
araba çalıştırılacağı yazılıyor. Söz 
edilen hedefe ancak 1973 yılında 
ulaşıldı. İzmir, Türkiye’de troleybü-
sün en son kullanıldığı şehir oldu. 
İlk seferler 28 Temmuz 1954’te 
başladı ve 6 Mart 1992 tarihine 
kadar sürdü. 

TARİHTEN Elektrik hayatımıza nasıl girdi?
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TOBB Doğalgaz Sektörü 
Meclisi, 24 Aralık 2015 
Perşembe günü Ankara’da 
gerçekleştirdiği toplantı-

sında, serbest piyasa, arz güvenliği 
ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin 
doğal gaz değer zincirindeki yerini 
ele aldı. GAZBİR Dernek Müdürü 
Cem Önal, toplantıda gerçekleştir-
diği sunumda, toplam abone sayısı 
11.3 milyona yaklaşan doğal gaz 
dağıtım sektörü ile ilgili önemli 
bilgiler verdi.

2015 yılı itibarıyla 69 dağıtım 
şirketinin faaliyetiyle 76 şehirde 
doğal gazın kullanılır hale geldiğini 
belirten Önal, 2015 yılı itibarıyla 
toplam yatırım tutarının 11.4 mil-
yar dolar seviyesine geldiğini söyle-
di. 2016 Ocak ayı pik tüketiminin 
235 milyon m3/gün’ün üzerine 
çıkabileceğine dikkat çeken Önal, 
her yıl dağıtım şirketi müşterilerin-
den dolayı pik tüketime yaklaşık 10 
milyon m3/gün ilave yük geldiğini 
belirtti.

Doğal gaz dağıtım sektöründe 
hizmet alan abone sayısının 2006 
yılındaki 6.1 milyon seviyesinden 
11 milyon seviyesine ulaşarak, bu 
eşiği aştığını kaydeden Önal, her 
yıl 1 milyon yeni abonenin doğal 
gaz kullanmaya başladığını söyledi. 
Önal, GAZBİR olarak yaptıkları 
çalışmalar sonunda 2020 yılın-
da toplam abone sayısının 16.3 
milyona ulaşmasını beklediklerini 
açıkladı. Önal, 2016-Eylül 2015 
arasındaki abone sayısındaki artış 
oranının yüzde 80 olarak gerçekleş-

tiğini de ifade etti. 
2015 yılı sonu itibarıyla 11.3 

milyon abonenin yaklaşık 11.7 
milyar  m3 doğal gaz tükettiğini 
belirten Önal, GAZBİR’in 2030 
yılına kadarki projeksiyonu ile ilgili 
şu bilgileri verdi:

“2020 yılında, 16.3 milyon 
abonenin 15.8 milyar m3 doğal 
gaz tüketmesini bekliyoruz. 2025 
yılında abone sayısının 20.2 milyon 
olmasını, yıllık toplam tüketimleri-
nin ise 19.4 milyar m3 seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz. 2030 
yılına geldiğimizde ise abone sayısı 
22.2 milyon adet, toplam tüketim 
ise 21.3 milyar m3 olarak öngörü-
lüyor.” 

Doğal gaz kullanan nüfus 33.4 milyon
Ülke nüfusunun doğal gaza eri-

şim oranıyla ilgili de bilgiler veren 
GAZBİR Dernek Müdürü Cem 
Önal; “Türkiye nüfusunun yüzde 
77’si şehirlerde yaşıyor. Doğal gaz 
dağıtım şirketlerinin şehirlerde 
yaşayan nüfusun yüzde 62’sine 
ulaştığı düşünüldüğünde, Türkiye’de 
doğal gaz kullanan nüfus 33.4 mil-
yon olarak hesaplanıyor. Bu rakam, 
TÜİK verilerinde 3.8 olarak yer 
alan ortalama hane halkı büyüklüğü 
ile de örtüşmektedir” dedi. 38.8 
milyar m3 doğal gaz dağıtım şir-
ketleri tarafından abone ve serbest 
tüketicilere satıldı veya taşındı.

Türkiye’de 2014 yılı sonu 
itibariyle toplam doğal gaz tüketim 
miktarının 48.8 milyar m3 olarak 

gerçekleştiğini hatırlatan Önal, bu 
tüketim miktarının 38.8 milyar 
m3’lük bölümünün doğal gaz 
dağıtım şirketleri tarafından abone 
ve serbest tüketicilere satılmış veya 
taşınmış olduğunu söyledi.

2006 yılında bu rakamın 12.4 
milyar m3 seviyesinde olduğunu 
belirten Önal, son 8 yıl içerisinde 
doğal gaz dağıtım sektörünün 
ticaret hacminin 3 kat arttığını 
vurguladı. 

İstanbul’da ortalama tüketim 14 mcm, 
Ankara’da 5.6 mcm

Sunumunda, abone tüketimleri 
ve sıcaklık arasındaki korelasyona 
da değinen Önal, İstanbul’daki 
konut başına düşen birim tüketim 
miktarının aynı sıcaklık değerine 
göre Ankara’daki konut başına 
düşen tüketimden daha yüksek ol-
duğunu söyledi. GAZBİR Dernek 
Müdürü Önal, hava sıcaklığı -2 C 
olduğunda Ankara’daki konut başı-
na tüketimin 10 m3, İstanbul’da ise 
10.6 m3 civarında olduğunu belirtti.

Önal, İstanbul’un 2015 yılı 
günlük ortalama tüketim miktarı-
nın 14 milyon sm3’ken, pik günde 
48 milyon sm3’e kadar çıktığını söy-
ledi. Ankara da ise günlük ortalama 
tüketim miktarının 5.6 milyon sm3 
ve pik gündeki tüketimin ise 17.5 
milyon sm3 olduğunu söyledi.

2020’de abone sayısı 16.3 
milyon, tüketim 15.8 milyar m3

TOBB Doğal Gaz Sektörü Meclisi toplantısında bir sunum yapan ve 
doğal gaz dağıtım sektörüyle ilgili önemli bilgiler veren GAZBİR Dernek 
Müdürü Cem Önal, 11.3 milyon olan abone sayısının 2020 yılında 16.3 
milyona yükselmesini beklediklerini söyledi
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OCAK
• Hollanda 6 ay süreyle AB dönem 

başkanlığını devralacak.
• Davos Ekonomi Zirvesi İsviçre’de 

düzenlenecek.
• Uluslararası enerji Ajansı (IEA), 

Paris İklim Zirvesi ardından Dünya 
Enerji ve İklim Görünümü raporu-
nu İstanbul ve Ankara’da sunacak.

• Avrupa Merkez Bankası, 20 Ocak’ta 
faiz kararını açıklayacak.

• FED, faiz kararını 27 Ocak’ta 
açıklayacak.

• Rüzgar lisans başvuruları için yarış-
maların başlama olasılığı yüksek. 

• Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz 
Türbinleri Santralı ihalesi için son 
teklifler, 29 Ocak’ta verilecek.

• Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs 
28 Ocak’ta Lefkoşa’da üçlü zirve 
düzenleyecek.

• EPDK, cari yıla ilişkin ulusal doğal 
gaz tüketim tahminini açıklayacak.

• EPDK Kurul üyelerinden Alparslan 
Bayraktar’ın ve Abdullah Tancan’ın 
6 yıllık görev süreleri 28 Ocak’ta 
sona erecek.

ŞUBAT
• Şırnak doğal gaz boru hattı yapım 

işi ihalesi BOTAŞ tarafından 9 
Şubat’ta yapılacak.

• Bursa Doğal Gaz Santralı için son 
teklif verme tarihi 12 Şubat.

• 18 Şubat’ta Şanlıurfa hidroelektrik 
santralı ihalesi için son teklifler 
verilecek.

• Tortum hidroelektrik santralı ihalesi 
için teklif verme tarihi 29 Şubat’ta 
son buluyor.

• İran’da uzmanlar meclisi ve milletve-
kili genel seçimleri yapılacak.

• Yeniden aynı göreve atanmasının 
önünde yasal engel bulunmayan 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın 
ve Kurul üyelerinden Sefer Bakır’ın 
görev süreleri 26 Şubat’ta dolacak.

MART
• TEAİŞ, gelecek 5 yıl ve 10 yıl için 

bağlantı noktası bazında ve/veya 
bölgesel bazda üretim tesisleri için 
bağlantı kapasitelerini 1 Nisan’a 
kadar açıklayacak.

• 25 Mart’ta Uludağ Ekonomi Zirvesi 
yapılacak.

• 10 Mart’ta Adıgüzel ve Kemer HES 
ihalesi için son teklifler verilecek.

• Nükleer terörizmle mücadele konulu 
Nükleer Güvenlik Zirvesi, Washin-
gton’da yapılacak.

NİSAN
• Rüzgar enerjisine dayalı üretim 

tesisleri için (RES) için Nisan’ın 
ilk beş günü içerisinde EPDK’ya 
önlisans başvuruları yapılacak.

• TEİAŞ, 1 Mayıs’a kadar güneş bağ-
lantı kapasitelerini açıklayacak.

• 18. Uluslararası LNG konferans 
ve Fuarı, 11 Nisan’da Avustralya’da 
başlayacak.

MAYIS
• 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Ka-

nunu, eğer yürürlükten kaldırılmaz-
sa, 2 Mayıs’ta 15. yılını kutlayacak.

• Şampiyonlar ligi finali, Milano’da 
San Siro stadından yapılacak.

HAZİRAN
• 7. Uluslararası Enerji Forumu, 

IICEC tarafından İstanbul’da 10 
Haziran’da düzenlenecek.

• OPEC’in 169. Toplantısı 2 Hazi-
ran’da Viyana’da yapılacak.

• Power Gen Europe Konferansı, 21 
Haziran’da Milano’da başlayacak. 

• UEFA Avrupa Şampiyonası, 24 
ülkenin katılımıyla Fransa’da düzen-
lenecek.

TEMMUZ
• AB Dönem Başkanlığı’nı 6 ay 

süreyle Slovakya devralacak.
• 5-7 Temmuz tarihleri Ramazan 

Bayramı...

AĞUSTOS
• Bu ay içerisinde herhangi bir etkin-

lik bulunmuyor, enerji piyasasına iyi 
tatiller diliyoruz...

EYLÜL
• TEİAŞ, 1 Ekim’e kadar rüzgar bağ-

lantı kapasitelerini açıklayacak.
• 29. Dünya LPG Forumu ve 

AEGPL Kongresi, Türkiye’nin ev 
sahipliğinde 27-29 Eylül’de İstan-
bul’da düzenlenecek.

• Rusya Federasyonu’nda 18 Eylül’de 
parlamento seçimleri yapılacak.

• 12-15 Eylül Kurban Bayramı...

EKİM
• Fırat nehri üzerindeki YİD santral-

lerinden Birecik Barajı ve HES’in 
ticari işletme süresi sona erecek.

• İstanbul, 9-13 Ekim’de 23. Dünya 
Enerji Kongresi’ne ev sahipliği 
yapacak.

• IMF ve Dünya Bankası, yıllık 
olağan toplantılarını Washington’da 
yapacak.

• 15. ERAA Yatırım ve Düzenleme 
Konferansı 17 Ekim’de Macaris-
tan’da başlayacak.

• -Enerji IQ, 4. kuruluş yıl dönümünü 
kutlayacak.

KASIM
• Güneş enerjisine dayalı üretim tesis-

leri için (GES) için Kasım’ın ilk beş 
günü içerisinde EPDK’ya önlisans 
başvuruları yapılacak.

• ABD’de senato ve başkanlık seçim-
leri yapılacak.

• Çin, G20 toplantısına ev sahipliği 
yapacak.

ARALIK
• Merkez Bankası, 2017 yılı para ve 

kur politikası sunumunu 6 Aralık’ta 
yapacak. 

2016 yılının enerji ve 
ekonomi takvimi

Enerji IQ, üçüncü yayın döneminin son sayısında, enerji ve ekonomi ajandasından seçtiği başlıklarla  2016 
yılı takvimini oluşturdu. Yıl içerisinde yaşanacak bazı sosyal ve sportif etkinlikleri de içeren takvim, 
mevzuat bazlı gelişmeleri de içeriyor. Yıllık ajandanızı oluştururken bu takvimin size yardımcı olacağını 
düşündük. 

ENERJİ IQ 2016 yılının enerji ve ekonomi takvimi
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2015 yılında Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatı 2014 yılı ortalama elektrik fiyatına 
göre % 14,7 oranında azalarak 141,36 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu değer 2014 yılında 
165,80 TL/MWh ve 2013 yılında 153,63 TL/MWh olmuştur. 2015 yılında Gün öncesi piyasası 
ortalama fiyatı 2014 yılına göre % 14,7 oranında azalmıştır. 2015 yılı Gün Öncesi Piyasası 
ortalama elektrik fiyatının son yıllara göre düşük olmasının sebepleri olarak 2015 yılının diğer 
yıllara göre daha sulak bir yıl olması sayılabilir1.  

 
2014 yılı içerisinde toplam 255.139.790 MWh olan elektrik talebi % 3.24’lük bir artış ile 2015 
yılı içerisinde 263.417.148 MWh değerine yükselmiştir.  

                                           
1 Gün Öncesi Piyasası ortalama Elektrik fiyatları Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları 
PTF ağırlıklı ortalamaları kullanılarak hesaplanmıştır. 
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2015 yılında Gün Öncesi 
Piyasası ortalama elektrik 
fiyatı 2014 yılı ortalama 
elektrik fiyatına göre % 14,7 
oranında azalarak 141,36 TL/
MWh olarak kaydedilmiştir. 
Bu değer 2014 yılında 165,80 
TL/MWh ve 2013 yılında 
153,63 TL/MWh olmuştur. 
2015 yılında Gün öncesi 
piyasası ortalama fiyatı 2014 
yılına göre % 14,7 oranında 
azalmıştır. 2015 yılı Gün 
Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatının son yıllara 
göre düşük olmasının sebep-
leri olarak 2015 yılının diğer 
yıllara göre daha sulak bir yıl 
olması sayılabilir1. 

2014 yılı sonu itibariyle 
69.519,8 MW olan Türkiye 
toplam kurulu güç miktarı 
2015 yılı Aralık ayı sonu 
itibariyle % 5,22 oranında 
bir artış göstererek 73.147,6 
MW’a ulaşmıştır.

2014 yılı içerisinde toplam 
255.139.790 MWh olan 
elektrik talebi % 3.24’lük bir 
artış ile 2015 yılı içerisinde 
263.417.148 MWh değerine 
yükselmiştir.

 

 
2014 yılı sonu itibariyle 69.519,8 MW olan Türkiye toplam kurulu güç miktarı 2015 yılı Aralık 
ayı sonu itibariyle % 5,22 oranında bir artış göstererek 73.147,6 MW’a ulaşmıştır. 2014 yılı 
sonunda % 30,9 olan doğalgaz ve LNG kurulu güç oranı 2015 yılı Aralık ayı sonunda % 29,0’a 
gerilerken % 34,0 olan toplam hidrolik kurulu güç % 35,4 oranına yükselmiştir. 2014 yılı 
sonunda % 5,2 oranında oluşan rüzgâr kurulu güç, 2015 yılı Aralık ayı sonunda % 6,1 oranına 
yükselmiştir2.  

                                           
2 Kurulu güç hesaplamalarında “Diğer” olarak gösterilen kısım Fuel-Oil, Asfaltit, Nafta, Motorin, Atık, 
Atıkısı, Pirolirik Yağ, Yenilen., Çok Yakıtlılar Katı+Sıvı ve Lisanssız kurulu güçlerini içermektedir. Kaynak 
olarak TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi raporları kullanılmaktadır. 
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1  Gün Öncesi Piyasası ortalama Elektrik fiyatları Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ağırlıklı ortalamaları kullanılarak hesaplanmıştır.
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Barajlara gelen su miktarı 
2013 yılında toplam 50.224,9 
hm3 iken bu toplam kurak bir 
yıl olarak adlandırılabilecek 
2014 yılında 29.584,2 hm3 
olarak kaydedilmiştir. 2015 
yılında ise barajlara gelen top-
lam su miktarı bir önceki yıla 
göre % 99 oranında artarak 
58.885,5 hm3 olmuştur3.

2014 yılı
sonunda % 30,9 olan 

doğalgaz ve LNG kurulu 
güç oranı 2015 yılı Aralık ayı 
sonunda % 29,0’a gerilerken 
% 34,0 olan toplam hidrolik 
kurulu güç % 35,4 oranına 
yükselmiştir. 2014 yılı so-
nunda % 5,2 oranında oluşan 
rüzgâr kurulu güç, 2015 yılı 
Aralık ayı sonunda % 6,1 
oranına yükselmiştir2.

Elektrik üretimi için 
tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı 2014 yılı için 17,14 
milyar stdm3 iken bu miktar 
2015 yılında 14,62 milyar 
stdm3 olmuştur4. 2015 yılında 
elektrik üretimi için tüketi-
len doğalgaz miktarında bir 
önceki yıla göre % 14,7’lik bir 
azalma görülmüştür.

2  Kurulu güç hesaplamalarında “Diğer” olarak gösterilen kısım Fuel-Oil, Asfaltit, Nafta, Motorin, Atık, Atıkısı, Pirolirik 
Yağ, Yenilen., Çok Yakıtlılar Katı+Sıvı ve Lisanssız kurulu güçlerini içermektedir. Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi 
raporları kullanılmaktadır.
3  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi raporları kullanılmıştır. 2015 yılı toplamı TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi raporlarının yayınlandığı 
son gün olan 30 Aralık 2015 tarihine kadar alınarak hesaplanmıştır.
4  2015 yılı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmış olup 27 Aralık 2017 tarihine kadar olan verileri içermektedir.
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Barajlara gelen su miktarı 2013 yılında toplam 50.224,9 hm3 iken bu toplam kurak bir yıl olarak 
adlandırılabilecek 2014 yılında 29.584,2 hm3 olarak kaydedilmiştir. 2015 yılında ise barajlara 
gelen toplam su miktarı bir önceki yıla göre % 99 oranında artarak 58.885,5 hm3 olmuştur3. 

 
Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı 2014 yılı için 17,14 milyar stdm3 iken bu 
miktar 2015 yılında 14,62 milyar stdm3 olmuştur4. 2015 yılında elektrik üretimi için tüketilen 
doğalgaz miktarında bir önceki yıla göre % 14,7’lik bir azalma görülmüştür. 

 

 

                                           
3 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi raporları kullanılmıştır. 2015 yılı toplamı TEİAŞ Yük Tevzi 
Merkezi raporlarının yayınlandığı son gün olan 30 Aralık 2015 tarihine kadar alınarak hesaplanmıştır. 
4 2015 yılı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmış olup 27 Aralık 2017 tarihine kadar olan verileri 
içermektedir.  
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Barajlara gelen su miktarı 2013 yılında toplam 50.224,9 hm3 iken bu toplam kurak bir yıl olarak 
adlandırılabilecek 2014 yılında 29.584,2 hm3 olarak kaydedilmiştir. 2015 yılında ise barajlara 
gelen toplam su miktarı bir önceki yıla göre % 99 oranında artarak 58.885,5 hm3 olmuştur3. 

 
Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı 2014 yılı için 17,14 milyar stdm3 iken bu 
miktar 2015 yılında 14,62 milyar stdm3 olmuştur4. 2015 yılında elektrik üretimi için tüketilen 
doğalgaz miktarında bir önceki yıla göre % 14,7’lik bir azalma görülmüştür. 

 

 

                                           
3 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Merkezi raporları kullanılmıştır. 2015 yılı toplamı TEİAŞ Yük Tevzi 
Merkezi raporlarının yayınlandığı son gün olan 30 Aralık 2015 tarihine kadar alınarak hesaplanmıştır. 
4 2015 yılı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmış olup 27 Aralık 2017 tarihine kadar olan verileri 
içermektedir.  
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2015 yılının son ayında sosyal medyada yer bulan önemli başlıklarla yeni bir yılı karşılı-
yoruz. Daha verimli, daha güzel haber ve mesajları paylaştığımız bir yıl olması dileğiyle... 
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Abone Olmak İçin...
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Doğu Akdeniz’de güç uyanıyor
Avrupa’nın en büyüğü Türkiye’de
İsrail gazı Türkiye’yi kurtaracak mı?
Enerji bakanlığında A takımı değişiyor


