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Abone Olmak İçin...

� Rusya ile barış zaman alacak

� EPDK, sektörleri yakın markaja aldı

�Solar Sister, kadınlara umut oldu
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Elektriğinizi Daha Uygun Fiyata Almanız İçin Sizleri Bekliyoruz! 

TEDARİKÇİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) elektriğe serbest tüketici limitini 2016 yılı için 
3.600 kWh belirlenmiş olup ortalama aylık 119 TL ve üzeri  Elektrik faturası gelen 
Tüketici’ler, tedarikçisini seçmekte serbesttirler.                                    r.  

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 yeni yatırım ile kapasitesini 1650 MW'a  çıkartarak 
yılda 10 milyar kWh elektrik üretmeyi hedeflemektedir. 

Enerjimizi Size
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İşletmesi tarafından yayım-
lanmaktadır. Dergide yer alan 
yazı, fotoğraf, illüstrasyon, 
grafik, harita gibi malzemeler 
kaynak göstermek koşulu ile 
kullanılabilir. Türkiye Enerji 
Vakfı İktisadi İşletmesi, Türkiye 
Enerji Vakfı'nın iktisadi işlet-
mesidir

Sizin de dikkatiniz-
den kaçmamıştır, 
bir süredir Türki-

ye’nin dış politikasının 
enerji sektörü üzerindeki 
etkilerine özel bir önem 
veriyoruz. Dış politika ve 
enerji uzmanlarının yanı 
sıra yetkin dergi ekibimiz 
de yaşanan ve olası geliş-
meleri yakından izleyip 
derinlemesine analizler 
yapıyor. Hepinizin bildi-
ği gibi enerji bir ülkenin 
tek başına yön vereceği 
bir sektör değil, dış et-
kenler özellikle de siyasi 
ilişkilerle paralel yürü-
yor. Türkiye gibi, hem 
enerji ithalatçısı hem 
de dünyanın en verimli 
kaynaklarının ortasında 
bulunun bir ülke için çok 
daha yaşamsal bir önem 
taşıyor. 
Bu sayımızda iki önemli 
konuyu derinlemesine 
inceledik. Kapağımızda 
uzun süredir en düşük 
seviyede olan ve İtal-
ya’da atılan imzalarla 
yeni bir sürece giren Tür-

kiye-İsrail ilişkileri var. 
İşin politik tarafından 
daha çok, Türkiye ve İs-
rail arasında yapılması 
gündemde olan doğal 
ithalatı ve gaz boru hat-
tını mercek altına aldık. 
Bu projenin gerçekleş-
me olasılığı, açmazları, 
Türkiye’nin avantaj ve 
dezavantajlarını bir ara-
ya getirerek kapsamlı bir 
çalışmaya imza attık. 
Bir diğer önemli konu-
muz, ekonomik olarak 
çok daha girift ilişkilere 
sahip olduğumuz Rus-
ya... Hükümet, iki ülke 
arasında yaşanan krizi 
bitirmek için harekete 
geçince doğal gaz itha-
latı, Türk Akımı, Akku-
yu Nükleer Santralı gibi 
enerji için kilometre taşı 
olacak projeler yeniden 
tartışılmaya başlandı. 
Rusya konusundaki ça-
lışmalarıyla tanınan Dr. 
Tuğçe Varol’un köşe ya-
zısı, sorunların pek de 
kolay aşılamayacağını 

gösteriyor. İlgiyle okuya-
cağınızı düşünüyoruz. 
Dışarda bunlar yaşanır-
ken yurt içinde de yerli 
kaynakların kullanımı-
nı artıracak çalışmalar 
sürüyor. Yerli kömürün 
desteklenmesi, yenile-
nebilir enerjide yaşanan 
bürokratik sorunların çö-
zümü için art arda yasal 
düzenlemeler çıkarılıyor. 
Çeşitli haberler, röportaj 
ve köşe yazılarımızla bu 
konudaki çalışmalara 
yer verdik. Yerli otomo-
bil üretiminin elektrikli 
araçlara yönelmesini de 
sayfalarımıza taşıdık ve 
Türkiye’nin üzerinde ça-
lıştığı projenin ayrıntı-
larına ulaştık. Bulgular, 
Türkiye’nin önümüzdeki 
yıllarda bu alanda hare-
ketli bir pazar olacağını 
gösteriyor. 
Gelecek ay hem özel dos-
yalar hem de özel röpor-
tajlarımızla karşınızda 
olmak ümidiyle…
Keyifli okumalar… 

Değişen dış politika enerjimizi de artıracak



www.enerjisa.com.tr

Enerjisi bitmeyen Türkiye’nin Şeker Bayramı kutlu olsun.

Bayramda tüm aileyi mutlu etmek enerji ister.
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Rusya ve Türkiye ilişkilerinde 
henüz barışma gözükmüyor

EPDK eleman sayısını artırdı  
4 piyasaya yakın markaj 
yapacak

Dünyanın en teknolojik 
elektrikli aracını Türkiye 
üretecek

22 34
Ruslar, Türkiye’nin yürüttüğü dış politikadan, yaptığı 
askeri anlaşmalardan rahatsız. Sorun sadece tazminat 
değil, iki ülkenin dış politikada aynı safta yer 
almamaları...

EPDK, enerjinin en önemli dört piyasası olan elektrik, 
petrol, LPG ve doğal gaz sektörlerinde daha etkin 
denetim yapmak için yeni bir adım attı.

Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile çalışmaları 
sürdürülen yerli elektrikli otomobil, şu anda var olan 
tüm araçlardan çok daha farklı özelliklere sahip olacak

İçindekiler

30

TüRKiyE’nin isRail’in 
Doğal gazına  
ihTiyacı vaR mı?



Elektrikte bitmeyen 
kayıp-kaçak tartışması

Enerjide dönüşüm ve  
üçlü enerji açmazı:  
Başarıya giden yol
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Elektriğin satış fiyatı içindeyken daha sonra ayrı bir kalem haline 

getirilerek faturalarda belirtilen kayıp kaçak oranları, dağıtım şirketleri 
ve aboneleri karşı karşıya getiriyor.

Üçlü enerji açmazında dengeyi sağlayabilmek için enerji 
tedariki ve elektrik üretiminde çeşitlilik şart. 
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TüRkİYe’NİN güNeş eNeRjİSİ “Now TuRkeY”De TARTIşIlDI
GÜNDER, Almanya’da güneş 
sektörünün uluslararası ve yerel 
temsilcileri ile Türkiye’nin gü-
neş potansiyelini vurgulamak, 
yabancı yatırımcının ilgisini 
çekmek ve güneş enerjisi sana-
yisini tanıtmak amacıyla “NOW 
TURKEY” başlıklı bir konferans 
düzenledi. Bu yıl 25’inci yılını 
kutlayan dünyanın en büyük 
uluslararası güneş enerjisi fuarı 
INTERSOLAR Europe sırasında 

düzenlenen konferans 160’ı aş-
kın yerli ve yabancı sektör tem-
silcinin ilgisini çekti.

Özellikle yabancı sektör temsil-
cilerinin ilgi gösterdiği konfe-
ransta konuşan GÜNDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Kemal 
Gani Bayraktar, Türkiye’nin gü-
neşten elektrik enerjisi üretim 
potansiyelinin en az 500 bin 
megavat olduğunu belirterek, 
“Türkiye’nin 2016 Mayıs sonu 

itibarıyla 75 bin megavat kurulu 
gücü olduğunu da göz önünde 
bulundurduğumuzda, ülkemiz 
için güneş enerjisinin potansi-
yelinin büyüklüğü daha da belir-
ginleşiyor” dedi.   

Konferansta konuşan Interso-
lar fuarlarının düzenleyicisi ve 
GÜNDER üyesi Solar Promoti-
on’un CEO’su  Markus Elsässer, 
Türkiye’nin Almanya’dan yüzde 
60 daha fazla ışınım değerine 
sahip olduğunu ve henüz değer-
lendirilmemiş çok yüksek bir 
potansiyel taşıdığını söyledi. 
Elsässer, Türkiye’de sürdürüle-
bilir bir fotovoltaik pazarı oluş-
turma adına gösterilen çabaları 
ve fotovoltaik pazarındaki hızlı 
büyümeyi gözleyebildiklerini de 
sözlerine ekledi.

AYgAz, “TüRkİYe MüşTeRİNİN SeSİ” 
ARAşTIRMASINDA İkİ öDül kAzANDI

Aygaz, Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) ve Ipsos ortaklığıyla 
düzenlenen Türkiye Müşterinin 
Sesi (TMS) araştırmasında, tüp-
gaz ve otogaz segmentlerinin her 
ikisinde de müşteri bağlılık sevi-
yesi en yüksek marka seçildi. 
KalDer ve IPSOS ortaklığında yü-
rütülen araştırma bu yıl, Türkiye 
Müşterinin Sesi adıyla müşteri 
bağlılığını ölçümledi. Bugüne 
kadar tüpgaz sektöründe 3’ü üst 
üste olmak üzere 5 kez en beğe-
nilen tüpgaz markası seçilerek 
“sürdürülen başarı ödülü” Altın 
Heykel’e lâyık görülen Aygaz, ilk 
kez gerçekleştirilen müşteri bağ-
lılığı araştırmasında da tüpgaz 

ve otogaz sektörlerinde birincili-
ği elde etti. 
Ödülle ilgili değerlendirmede 
bulunan Aygaz Genel Müdürü 
Gökhan Tezel, “Aygaz olarak, 
yarım asrı aşkın bir süredir müş-
terilerimize en kaliteli ürünü, 
en iyi ve en hızlı hizmet anla-
yışıyla sunmak için tüm gücü-
müzle çalışıyoruz. Bu yıl ilk kez 
gerçekleştirilen “müşteri bağlı-
lığı” araştırmasında tüketiciler 
tarafından yine birinciliğe layık 
görülmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Markamıza gösteri-
len ilgiye, bugüne kadar olduğu 
gibi gelecekte de en güvenli ve 
kaliteli hizmeti sunarak karşılık 

vermeye devam edeceğiz. Bu ve-
sileyle üstün performanslarıyla 
Aygaz’ı başarıya taşıyan çalı-
şanlarımıza, ülkemizin dört bir 
yanındaki bayilerimize ve tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

8 • Temmuz 2016

 PANO   
Z. Işık Adler 
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 elDeR, MeSlekİ YeTeRlİlİk 
BelgeleNDİRMe kuRuluşu olAcAk
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Der-
neği (ELDER), Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ile imzaladığı protokol 
ve hayata geçirdiği “Elektriği Da-
ğıtan Mesleklerin Belgelendiril-
mesi Projesi” ile elektrik dağıtım 
faaliyetlerine ilişkin standart-
ların ve yeterlilikleri belirleyen 
kuruluş olacak. Projenin tanıtım 
toplantısının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Mesleki Yeterli-
lik Kurumu Başkanı Adem Cey-
lan, mesleki standartlara göre 
iş hayatına atılacak diplomalı 
elemanların bulunmasının hem 
iş sağlığı ve güvenliği açısından 
hem de verimlilik açısından 

önemli olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar, 650 meslek stan-
dardının hazırlandığını akta-
ran Ceylan, “Şu ana kadar 46 
kuruluşu bizim adımıza sınav 
ve belgelendirme için yetkilen-
dirilmiş durumdayız” dedi. 48 
mesleğin ‘tehlikeli meslek’ ola-
rak belirlendiğine işaret eden 
Ceylan, enerji sektörünün de 
bunlardan biri olduğunu ifade 
ederek, “Enerji sektörü, mesleki 
yeterlilik belgesi olmadan çalışı-
lamayacak meslek gruplarından 
biri” dedi.

ELDER Genel Sekreteri Uğur 
Yüksel de elektrik sektöründe 

çalışanların meslek standartla-
rına ilişkin önemli bir projenin 
başladığını belirterek, “Tüm ça-
lışanların elektrik dağıtım hiz-
metini yerine getirirken sahip 
olması gereken bilgi ve yeterli-
likleri, MYK önderliğinde AB’den 
sağlanmış bir fon çerçevesinde 
belirlemeye çalışacağız” dedi.

 PANO   

İgDAş’IN ‘okullAR eRguvANlA 
ReNkleNİYoR’ pRojeSİ,  

20 BİN öğReNcİYe ulAşTI
İGDAŞ, 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü kutlamaları çerçevesinde; 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği 
‘Okullar Erguvanla Renkleniyor’, 

sosyal sorumluluk projesiyle il-
gili rakamları açıkladı. İstanbul 
genelinde 69 okula ulaşan proje 
kapsamında, 20 bin öğrenciye 
çevre bilinci aşılamak için etkin-

likler düzenlendi, 700’ün üze-
rinde erguvan ağacı dikildi. 
Projeyi değerlendiren İGDAŞ Ge-
nel Müdürü Mehmet Çevik, “Çev-
reye verdiğimiz önemi ‘Okullar 
Erguvanla Renkleniyor’ sosyal 
sorumluluk projemizle bir kez 
daha kanıtladık. İGDAŞ olarak 
daha temiz ve yaşanabilir bir 
İstanbul için çalışırken, bu pro-
jemizle ilköğretim çağındaki 
çocuklara çevre bilinci aşılıyo-
ruz. Temiz havanın sağlığımız 
üzerindeki etkilerini, temiz hava 
için temiz yakıt kullanmanın 
önemini eğitimler vererek anla-
tıyoruz. Hepsinden de önemlisi 
ağaç dikmenin keyfine varma-
larını, bir ağacı büyütmenin so-
rumluluğunu almalarını istiyo-
ruz. Bu deneyimin çevreyle ilgili 
en güçlü eğitim olacağına inanı-
yoruz” dedi.
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SHell TAşIT TANIMA SİSTeMİ 20 YIlI geRİDe BIRAkTI
Türkiye’nin ilk taşıt tanıma sis-
temi ünvanına sahip olan Shell 
Taşıt Tanıma Sistemi, bu yıl 
20’inci yaşını, müşterilerine 
filo yönetimi konusunda 
destek sağlamak amacıyla 
Shell FiloPlatform’u haya-
ta geçirerek kutluyor. 
Shell & Turcas Petrol A.Ş 
Ticari Filo Müdürü Meh-
met Ünal, TTS’nin 20. yılın-
da yeni hizmetleri  olan Shell 
FiloPlatform hakkında görüşle-
rini “Shell Taşıt Tanıma Siste-
mi’yle akaryakıt tüketiminde 
tam kontrolle tanıştırdığımız 
şirketler, Shell FiloPlatform 
sayesinde şimdi de filo yöneti-

minde gerçek kontrolle ta-
nışacaklar. Sadece Shell TTS 
kullanıcılarının üye olabildiği 

kurumsal sadakat programı-
mız Shell Business Club, Shell 
FiloPlatform hizmetini müşte-

rilerimize sunuyor. Shell Fi-
loPlatform, müşterilerimi-
zin filolarını internet olan 
her noktadan kolaylıkla 
takip etmelerini sağlıyor. 
Müşterilerimiz araçlarını 
sadece ofislerindeki bilgi-

sayarlardan değil, internet 
bağlantısı olan tüm tablet 

ve cep telefonları üzerinden 
rahatlıkla takip edip yönete-
bilecekler. Kısacası filoların 
denetimini 7 gün 24 saat takip 
ederek yapabiliyoruz” sözleriy-
le anlattı. 

  PANO     

gAzpRoM’uN AvRupA’YA 
İHRAcATI ARTIYoR

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, 
haziran ayında Moskova’da gerçekleştirilen Yıllık 
Hissedarlar Kurulu’ndaki konuşmasında sektörü 
değerlendirerek Avrupa’nın doğal gaza olan tale-
binin artığını söyledi. 2015 yılında Gazprom’un 
Avrupa’ya 159,4 milyar metreküp doğal gaz ih-
raç ettiklerini, bunun da yıllık bazda yüzde 8’lik 
bir artışa işaret ettiğine dikkat çeken Miller, aynı 
trendin bu yıl da sürdüğünü belirtti. 

Miller, “2016 yılının ilk yarısında Gazprom’un 
ihracatı yıllık bazda yüzde 14,2 yani 10,6 milyar 
metreküp artış gösterdi. Özellikle Almanya’ya ih-
racatımız 1,6 milyar metreküp, Polonya’ya 1,3 mil-
yar metreküp ve Fransa’ya yapılan ihracat ise 1,4 
milyar metreküp arttı” dedi. 

Toplantıda şirketin bilançosu da açıklandı. Şirke-
tin geliri yıllık bazda yüzde 8,6 arttı. Kar, net doğal 
gaz satışında yüzde 14,8, Avrupa ve diğer ülkelere 
net satışlardaki yüzde 23,6 artış dolayısıyla 787 
milyon rubleye yükseldi.

SoMA’DA 10 BİN koNuT 
YüzDe 40 DAHA ucuzA 

ISINAcAk
Manisa’da devam eden Soma Bölgesel Isıtma 
Sistemi ile konutlar termik santralın atık ısı 
enerjisiyle ısınmaya başladı. Isıtma, soğutma ve 
motor kontrol sistemleri alanında faaliyet gös-
teren Danfoss’un bina altı istasyonları, yüksek 
sıcaklıktaki ısıyı en verimli şekilde kullanarak 
düşük maliyetle Somalılar’a sunuyor. Doğal 
gaza göre yüzde 40 tasarruf sağlayan sistemle 
2018 yılına kadar 10 bin konut düşük maliyetle 
ısınacak ve Soma’da hava kirliliği azalacak

Manise Belediyesi ve Soma Belediyesi’nin yü-
rüttüğü projenin ilk etabı geçen yıl tamamlandı. 
Projede Danfoss’un 500 adet bina altı istasyonu 
kullanıldı. Daire sayılarına göre kapasiteleri he-
saplanmış bina altı istasyonları, termik santral-
den gelen yüksek sıcaklıktaki ısıyı kullanıyor. 
Projede 2018 yılına kadar yaklaşık 10 bin konu-
tun bu yolla ısıtılması planlanıyor. 
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oDTü, pRof. MARTİN A. gReeN’İ AğIRlADI
Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından olan güneş enerjisiyle il-
gili 2009 yılında Güneş Enerjisi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(GÜNAM) adında ayrı bir merkez 
kuran ve özel sektörle işbirliği 
haline çalışan ODTÜ, “60. Yıl Ko-
nuşmacılar Dizisi” kapsamında 
güneş enerjisi alanında dünya-
ca ünlü Prof. Martin A. Green’i 
ağırladı. Green, ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde “Fotovolta-
ik* (Güneş Pili) Teknolojisi: Ge-
lecek için Güç Kaynağı” konulu 
bir konferans verdi. 
Prof. Green, bu teknolojinin oda-
ğında bulunan ve güneş enerji-
sinin elektrik enerjisine dönü-
şümünü sağlayan “Güneş pilleri 
üzerine yapılan araştırma-geliş-
tirme çalışmalarının yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının geleceği 

içinde önemli bir yere sahip ola-
cağını belirtti. Enerji kullanım 
alışkanlarının toplumsal hayatı 
etkilediğine de değinen Prof. 
Green, “Enerji kaynaklarının 
değişmesiyle toplumsal hayatı-
mız da şekilleniyor. 1900 yılın-
da New York’ta at arabalarıyla 
ulaşım sağlanırken, bundan 

yalnızca 13 yıl sonra otomobil-
lerin yaygınlaştığını görüyoruz. 
Endüstrinin enerji ihtiyacı ve 
kullanım alışkanlığına göre tekil 
kullanıcılar için de enerji çeşitli-
liği sağlanıyor. Güneş enerjisiyle 
çalışan otomobiller, artık hayatı-
mızda ve bunun giderek yaygın-
laşacağını düşünüyorum” dedi.

 PANO   

“RüzgAR BeNİM DoSTuMDuR”
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli-
ği’nin (TÜREB), “Türkiye’de 
Rüzgar” konulu resim ve fotoğ-
raf yarışmasının sonuçları belli 
oldu. Bu yıl 5’incisi düzenlenen 
fotoğraf yarışmasına, 641 fo-
toğraf sanatçısı toplam 2 bin 61 
adet fotoğrafla katıldı. Değer-

lendirme sonucunda fotoğraflar 
arasından ödül alan ve sergilen-
meye değer görülen 33 fotoğraf 
seçildi.  Afyon’dan katılan Çağrı 
Selek birinci olurken, Bursa’dan 
Selçuk Hot ikinci, Sakarya’dan 
Ahmet Zeki Okur üçüncülük 
ödülü almaya hak kazandı. 

Dördüncüsü düzenlenen resim 
yarışmasına da 68 ilden ilko-
kul, ortaokul ve lise öğrencileri, 
toplam 2 bin 676 adet resimle 
katıldı. Yapılan değerlendirme 
sonucunda birincilik, ikincilik, 
üçüncülük ve mansiyon ödül-
leri dahil, toplam 65 resim ser-
gilenmeye değer görüldü. Bu 
yılki resim yarışmasında önceki 
yıllardan farklı olarak 13 özel ço-
cuk da başvuruda bulundu. Özel 
çocukların resimlerinin tamamı, 
seçici kurulun izinleriyle sergi-
lemeye layık görüldü.  Yarışma-
nın ödülleri, 15 Haziran Dünya 
Rüzgar Günü’nde EPDK’nın sergi 
salonunda dağıtıldı. 



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

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye’nin 
bütün illerinin doğal gaz konforundan yarar-

lanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de 
toplam 69 adet “Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” sahibi 
şirket var. 2015 yılı sonu itibarıyla bu şirketlerin yap-
tığı toplam yatırım tutarı yaklaşık 11,7 milyar TL’ye 
ulaştı. Ancak Ağrı, Tunceli, Artvin, Hakkâri, Şırnak için 
EPDK tarafından değişik tarihlerde çıkılan ihalelere ise 
yatırımcılar tarafından gereken ilgi gösterilmedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Sayın Başbakanı-
mız; Ağrı’ya doğal gaz müjdesini geçtiğimiz günlerde 
verdi. Biz de talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı 
yoğun şekilde sürdürüyoruz. EPDK olarak şartları ye-
niden değerlendirerek Doğu Beyazıt’ı da kapsayacak 
şekilde Ağrı ve Tunceli için yeni süreci başlattık” dedi. 
İki il için yeniden doğal gaz dağıtım lisansı ihalesine 
çıkılacağını belirten Yılmaz, ihalelere katılmak isteyen 
firmaların yeterlilik almak üzere 19 Ağustos 2016 ta-
rihine kadar EPDK’ya başvurmaları gerektiğini söyledi.

Yılmaz, “Bu süreçte atacağımız en önemli adım 
yatırımcının bu bölgeye neden ilgi göstermediğini tüm 
yönleri ile tespit etmek olacak. Dezavantajları ortadan 
kaldırarak, yatırımcıyı bu bölgede yatırım yapmaya 
nasıl teşvik ederiz bunları ortaya koyacağız. Hazırla-
yacağımız yeni şartname de bu doğrultuda olacak” 
dedi. 

pANASoNİc geleceğin 
şehrine İMzASINI ATIYoR

Panasonic, Nomura Real Estate Development 
Co. Ltd. işbirliğiyle Japonya’da geleceğin şeh-

rini inşa etmek üzere harekete geçti. Tokyo’nun güney 
batısındaki Yokohama şehrinde, Tsunashima’da inşa 
edilmesi planlanan yeni akıllı şehrin konsept planı da 
geçtiğimiz günlerde açıklandı. Enerji sistemi, hidrojen 
dolum istasyonu ve uluslararası öğrenciler için bir yurt 
içeren projeye 10 kuruluş destek veriyor. 

Geleceğin şehri olarak planlanan Tsunashima için 
belirlenen hedefler arasında CO2 emisyonlarının yüzde 
40 azaltılması, yüzde 30 ya da daha fazla oranda yeni 
enerjilerin kullanımı yer alıyor. Tokyo Gas Group, şehrin 
merkezine ısı ve elektrik ortak üretim sistemi kuracak 
ve sistem tarafından üretilen elektrik ve termal enerji 
buradan diğer tesislere dağıtılacak. JX Nippon Oil & 
Energy Corporation, hidrojen dolum istasyonunun iş-
letiminden sorumlu olacak. Bu istasyonun yeni nesil 
enerji kaynağı olması ve yakıt hücreli araçlarla gele-
ceğin hidrojen tabanlı toplumundaki diğer girişimlere 
hidrojen sağlaması düşünülüyor. Keio Üniversitesi de 
aktif uluslararası öğrenci değişimleri sağlamak üzere 
tasarlanan öğrenci yurdunu açacak. 

Doğal afetlere karşı dayanıklı olarak akıllı enerji 
ağını gerçekleştirmek amacıyla planlanan enerji te-
sisi, şehrin merkezinde yer alacak. Temiz şehir gazı 
kullanacak ve ortak üretim sisteminden yararlanacak. 
Bu ortak üretim sistemi soğutma, ısıtma ve sıcak su 
tedariki için güç üretirken ortaya çıkan ısıyı da verimli 
bir şekilde kullanıyor.
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ceBelİTARIk, dalgaya yatırım yapıyor 

İngiltere’nin sömürgesi olan 
İber Yarımadası’ndaki Ce-

belitarık, elektriğinin yüzde 15’ini 
dalga enerjisinden sağlamaya 
hazırlanıyor.

Dünya Okyanus Günü’nde 
yapılan açıklamaya göre, Atlan-
tik Okyanusu’nun hareketinden 
elektrik üretmek üzere 2011 
yılında çalışmalara başlayan ve 
2014 yılında İsrail enerji şirketi Eco 
Wave Power (EWP) ile bir anlaşma 
imzalayan Cebelitarık, santralın ilk 

bölümünü geçen ay hizmete açtı. 
Akdeniz’in batı girişinde yer alan 
İber Yarımadası’nın güney ucun-
daki Cebelitarık’ta kurulacak dalga 

gücünü kullanarak elektrik üre-
tecek santralın toplam kapasite-
si 5 MW olacak. Santral, ülkenin 
toplam elektrik tüketiminin yüz-
de 15’ini karşılayacak. 

Santralın tamamlanmış olan 
haziran ayında resmi olarak açı-
larak üretime başladı. Şimdilik 
santral 100 kilovat enerji sağ-

layan santral, EWP’nin ilk şebeke 
bağlantılı dalga santralı ve Avru-
pa’nın tek dalga santralı olma özel-
liğini taşıyor.

DoSAB’DA yerli kömüre dayalı 
TeRMİk SANTRAl kuRulAcAk

Bursa’daki Demirtaş Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü, 49,5 MW’lık yerli kömüre dayalı termik 

santral kurma çalışmalarını sürdürüyor. DOSAB Buhar 
ve Enerji Üretim Tesisi adını taşıyacak olan santral, 
yerli kömüre dayalı akışkan yatak kazan teknolojisi ile 
49,9 MWm/49,5 MWe/374 MWt kurulu gücünde ola-
cak. İlk etapta sanayi bölgesinin başta buhar olmak 
üzere enerji ihtiyacını karşılaması planlanan tesisin 
şehir şebekesine de enerji vermesi mümkün olacak. 

Santralın, sanayi bölgesinin buhar ihtiyacını karşı-
lamasıyla doğal gaz tüketiminde de tasarruf edilmesi 
mümkün olacak. Hesaplamalar, organize sanayi böl-
gelerinin toplam 4 milyar Sm³ olan doğal gaz tüke-
timinde yüzde 5, DOSAB’ın tüketiminde ise yüzde 65 
oranında tasarruf sağlanacağını gösteriyor. Yılda 524 
bin ton linyit kömürünün yakıt olarak kullanılacağı 
santralın yapım süresi 24 ay, ömrü ise 30 yıl olacak. 
Tesis için proje bedeli 250 milyon TL olarak belirlendi.

irlanda, BİYogAzI lNg’Ye 
çevİRecek

Kuzey İrlanda biyogazdan sıvı biyometan üreten 
dünyanın ilk küçük ölçekli ticari tesisini kuru-

yor. Kuzey İrlandalı yenilenebilir enerji şirketi Green-
ville Energy Ltd. ve Fransız ekipman sağlayıcı Cryo Pur 
ortaklaşa biyogazı biyo-LNG’ye çevirecek tesis kura-
caklar. Kurulumunu Cryo Pur’un yapacağı tesisin 2017 
yılının ilk çeyreğinde üretime başlaması ve global bi-
yo-LNG açılımında kilit rol oynaması bekleniyor. Tesis 
günde 3 ton biyo-LNG üretmesi planlanıyor. Bu da 
yılda 10 GWh depolanabilir ve nakledilebilir yenilene-
bilir enerji üretimi anlamına geliyor. İngiltere’de mayıs 
ayında ilk biyo-LNG satışı yapan istasyonu kullanıma 
açmıştı. 
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türkiye ve gambiya eNeRjİDe İşBİRlİğİ YApAcAk

Türkiye ve Gambiya hidrokar-
bonlar, maden ve mineraller 

başta olmak üzere enerji alanında 
işbirliği yapacak. İki ülke arasında 
imzalanan “Enerji, Hidrokarbonlar 
ve Madencilik Alanında İşbirliğine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylan-
ması Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararı” Resmi Gazete’de yayım-

lanarak yürürlüğe girdi. 24 Mayıs 
2014’te Banjul’da imzalanan mu-
tabakat zaptına göre, iki ülke bil-
gi tecrübe ve uzmanlık paylaşımı 
yapacak. Petrol ve gaz arama ve 
işletme, enerji verimliliğinin uygu-
lanması, elektrik altyapısının inşa-
sı, bakımı ve ilgili teknolojinin uy-
gulanması projelerini geliştirecek. 

Hidroelektrik santralların elekt-
romekanik ekipmanları gibi HES 
projelerinin uygulanması, türbin-je-
neratör ve trafoların tasarım ve üre-
timinin anahtar teslim esasına göre 
gerçekleştirilmesi konusunda da iş-
birliği yapılacak. 

Maden yatakları alanlarında 
teknik bilgi değişimi, jeolojik ha-
ritalama, jeokimya, uzaktan al-
gılama ve coğrafi bilgi sistemleri 
dahil olmak üzere maden arama 
ve maden cevheri rezervi tahmin-
leri konularında da ortak öngören 
işbirliği kapsamında yenilenebilir 
enerji alanında da araştırma geliş-
tirme, elektrik alanında sürdürüle-
bilir kalkınma ve yoksulluğun azal-
tılması ve enerji verimliliği projeler 
geliştirecek. Anlaşma üç yıllık sü-
reler halinde yürürlükte kalacak. 

bir termik santral da İzMİR’e gelİYoR

İZDEMİR Enerji, Çinli Western 
Power Industrial şirketiyle 

birlikte termik santral kuracak. 
Çinli şirketten yapılan açıklamay-
la, Western Power Industrial, Tür-
kiye’de 164 milyon dolar yatırımla 

enerji santralı inşaa etmek üzere 
yüzde 67,5 hissesi İzmir Demir 
Çelik Sanayi’ye ait olan İZDEMİR 
Enerji Elektrik Üretim A.Ş ile anlaş-
ma imzalandığını duyuruldu. 

İZDEMİR, İzmir Aliağa’da kur-

mayı planladığı 350 MW gücünde 

Süperkritik termik santralı projesi-

ni bir başka Çinli şirket China Ma-

chinery Engineering Corporation’a 

(CMEC) ihale etmişti.
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Enerji 
bürokrasisinde 
değişim sürüyor
Enerji Bakanlığı ve EPDK’da başlayan 

değişim, geçen ay da devam etti. Enerji 
Bakanlığı’nın açık bulunan müşavirlik gö-
revine Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akgün-
düz atandı. Akgündüz’den boşalan koltuğa 
Elmas Yasar Bostancı getirildi. 

Ay sonuna doğru ise hareketlilik art-
tı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara 
göre, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Adanır, TPAO Genel Müdür Yardımcısı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altıparmak 
başka bir göreve atanmak üzere görev-
lerinden alındı. Petrol İşleri Genel Müdürü 
Selami İncedalcı, MTA Genel Müdürü Yusuf 
Ziya Coşar ve Mustafa Karlı da bakanlık 
müşavirliğine atandı. MTA Genel Müdür 
Yardımcılığı’na Cengiz Erdem, Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı’na 
Hızır Ay’ın atanmasına karar verildi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nda 
da değişiklikler var. EPDK’da grup başkan-
lığı kadrolarına yeni atamalar yapıldı. Buna 
göre, Gülsen Ağca ve Kağan Akın Petrol 
Piyasası Dairesi’ne, Fatih Mustafa Cerit 
Denetim Dairesi’ne, Deniz Daştan Elektrik 
Piyasası Dairesi’ne, Ercüment Camadan 
Tarifeler Dairesi’ne, Ender Cenk Aydın Hu-
kuk Dairesi’ne, Alp Ahmet Şimşek ise Ta-
rifeler Dairesi’ne grup başkanı kadrosuyla 
atandılar.

SOCAR-KBR’nin genel müdürü 
Alp Togay Kurum oldu

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR ile ABD’li enerji şirketi 
KBR ortaklığında kurulan SOCAR-KBR LLC’nin genel müdürlü-
ğüne Alp Togay Kurum getirildi. SOCAR-KBR’ın Türkiye ile Hazar 
bölgesi iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöne-
ticisi olarak Londra ofisinde çalışan Kurum, yaklaşık 10 yıldır 
KBR’de görev yapıyor. 

Kurum, konuya ilişkin açıklamasında KBR’ın 
sistem ve tecrübeleriyle, SOCAR’ın bölgedeki 
vizyonu, gücü ve deneyimlerinin bütünleştiği-
ni belirterek “Kısa zamanda önemli işlere imza 
atıldı ve benim amacım ekibimle birlikte böl-
gede daha başarılı projelerde hizmet gösterip 
bayrağı bir sonraki arkadaşlarıma taşımak 
olacaktır” dedi. 

1978 Mersin doğumlu Alp Togay Ku-
rum, 2000 yılında Ankara Hacettepe Üni-
versitesi’nde lisans eğitimini tamamla-
dıktan sonra Amerika Ohio’da University 
of Findlay’de işletme alanında yüksek 
lisans yaptı. 

OPET yöneticisi Öztürk 
Antalyaspor’u da yönetecek
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor 

Kulübü’nün yeni başkanı oldu. Tek liste ile yapılan açık oylamalı 
seçimde Öztürk, oy birliği ile 3 yıllığına başkan seçildi. Ali Şafak 
Öztürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mehmet Nurettin 
Ünal, Bora Terzioğlu, Salih Peker, Şefik Öz, Mehmet Akdağ, Emin 
Kemal Hesapçıoğlu, Sabri Ünver, Ünal Pala, Abdurrahman Tolga 
Çelik, Emin Altıner, Salman Aksal, Cumhur Arıcı, Mustafa Özdo-
ğan, Ömer İsmail Bilal, İnanç Kendiroğlu, Mustafa Vicir, Emin Öz-
gür Kasapoğlu ve Nadire Konuk Akıncıoğlu’ndan oluştu.

32 yaşında kulüp başkanı seçilen Öztürk, genel kurulda yap-
tığı açıklamada OPET ile yakaladığı başarıya dikkat çekti. Eğitim 
hayatını yurt dışında tamamladığını, kendi kurduğu inşaat şirketi 
ve analiz futbol internet sitesi ile Arsenal ve Chelsea gibi kulüp-
lerle çalıştığını anlatan Öztürk, kısa, orta ve uzun vadede hedef-
lerinin olduğunu, vizyon getirecek projeler yapacaklarını söyledi. 
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BP Türkiye’nin yeni başkanı Mick Stump
BP Türkiye Ülke Başkanı ve BP Azerbaycan-Gür-

cistan-Türkiye (AGT) Bölgesi, Türkiye’den sorumlu 
Başkan Yardımcısı Bud Fackrell, emekliliğe ayrılarak 
görevini 1 Haziran 2016 tarihinden geçerli olmak 
üzere Mick Stump’a bıraktı. Bu göreve gelmeden 
önce BP’nin arama ve üretim iş kolunda global kara-
sal operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı (VP 
Operations) olarak görev yapan Mick Stump, petrol 
ve doğal gaz sektöründe 35 yıllık uluslararası dene-
yime sahip. 

Atamasıyla ilgili bir açıklama yapan Stump, Tür-
kiye’nin BP açısından çok önemli ve stratejik ülkeler-
den biri olduğunu belirterek, “BP, 104 yıldır Türkiye’de 
faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin ekonomik geli-
şimine, istihdamına ve enerji sektörüne katkı sağlı-

yoruz. Şahsım ve ekibim adına bu önemli 
görevi üstlendiğim için büyük heyecan du-
yuyorum” dedi. 

BP’ye 1981 yılında katılan Stump, ka-
riyeri boyunca arama ve üretim iş 
kolunda ABD, İngiltere, Mısır, BAE, 
Venezuela ve Ekvator gibi değişik 
ülkelerde birçok üst düzey teknik 
ve operasyonel yönetim görevleri 
üstlendi. Stump, 2007-2013 yılları 
arasında, Süveyş Körfezi’nde faa-
liyet gösteren ve BP’nin yüzde 50 
ortak olduğu GUPCO şirketinde ge-
nel müdürlük ve yönetim kurulu mu-
rahhas azası olarak da görev yapmıştı. 

EWE Grubu’nda üst yönetim değişti
EWE Grubu’nda yeniden yapı-

lanma kapsamında üst düzey ata-
malar yapıldı. Buna göre, şirketin 
kuruluşundan bu yana genel mü-
dürlüğünü yürüten Bekir Sami Acar 
yönetim kurulu başkanı olurken; 
EWE Trading’in yeni CEO’su Dr. Mi-
chael Redanz başkan yardımcılığı-
na getirildi. Bursagaz’ın yeni genel 
müdürü Dr. Markus Rapp olurken, 
EWE Enerji Genel Müdürlüğü’ne 
Özkan Akyıldız atandı. EWE’de bir 
üst düzey atama da enerji alanın-
daki ticari etkinliklerini elinde tu-
tan EWE Trading GMBH şirketinde 

yapıldı. EWE AG’ye bağlı EWE Tra-
ding GMBH’un yeni CEO’su Dr. Mic-
hael Redanz oldu.

2009 yılından bu yana EWE’nin 
Polonya faaliyetlerini yöneten Dr. 
Markus Rapp, grubun en büyük 
doğal gaz dağıtım şirketi Bursa-
gaz’ın yeni genel müdürü oldu. Dr. 
Rapp, görevi Eylül 2016’da devra-
lacak. İş hayatına Berlin Üniversi-
tesi’nde araştırma görevlisi olarak 
başlayan Dr. Rapp, 1997 yılında 
özel sektöre yöneldi. 2005 yılına 
kadar, petrol ve gaz sektöründe 
Almanya, Venezuela, Avusturya ve 

Romanya’da olmak üzere, çeşitli 
yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. 
2005’te EWE bünyesine katılan Dr. 
Rapp, 2009 yılına kadar Kurum-
sal Geliştirme Departman Müdü-
rü olarak çalıştıktan sonra aynı yıl 
EWE Polonya’ya genel müdür ola-
rak atandı.

EWE Enerji’nin genel müdürlük 
görevine atanan Özkan Akyıldız, 
16 yıllık kariyeri boyunca Almanya 
ve Türkiye’de teknoloji sektöründe 
çalıştı. Akyıldız, 2013 yılından beri 
EWE Enerji Satış ve Operasyon Di-
rektörü görevini yürütüyordu. 

Lukoil Türkiye’de görev değişimi
Görev süresi dolan Lukoil Türki-

ye CEO’su Alexander Terletskiy’nin 
yerine Arash Repac getirildi. 1 
Temmuz’da görevine başlayan Re-
pac, son beş yıldır Lukoil Türkiye’nin 
perakende satışlardan sorumlu 
genel müdür yardımcılığı görevi-

ni yürütüyordu. Daha öncesinde 
şirketin Moskova’daki merkezinde 
2 yıl görev yapan Repac’ın Türkiye 
kariyeri Temsa ile başlamıştı. Bil-
kent Üniversitesi Siyaset Bilimleri 
Fakültesi’nden mezun olan Repac, 
10 yılı aşkın süre Türkiye’de yaşadı. 

Evli ve biri Türkiye doğumlu iki ço-
cuk babası. 

Terletskiy’nin görevinden ayrıl-
ması nedeniyle yürütmekte olduğu 
Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri 
Derneği (ADER) başkanlığını da 
Repac üstlendi. 

 KARİYER   
Z. Işık Adler 
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 ANKARA KULİSİ   
Deniz Suphi 

 �Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji 
sektörünün denetiminde uzmanlaşma çalışmala-
rını sürdürüyor. Denetim Dairesi Başkanlığı’nda, 
dört piyasayı da ayrı ayrı denetleyecek grup baş-
kanlıkları oluşturuldu. Bu başkanlıklar elektrik, 
petrol, LPG ve doğal gaz sektörlerini daha yakın-
dan denetleyecek. Özellikle akaryakıt kaçakçılığı 
ile mücadelede Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi 
(AKİS) ile önemli bir mesafe alan EPDK, tüm piya-
salardaki denetim faaliyetlerini yeni yapılanma ile 

sürdürecek. Denetim Dairesi’ne, personel takviye-
si yapılacak. Denetim Dairesi bünyesinde çalışan 
sayısı 32’den 38’e çıkardı. Elektrik için 11, doğal 
gaz için 6, LPG için 6 ve petrol için 8 kişilik gruplar 
oluşturulması kararlaştırıldı.

Fatura denetimi de yapılacak
Yeni yapılanmayla elektrik dağıtım şirketlerinin 

hizmet kalitesi ve tüketicilere karşı yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmediği etkin bir şekilde denetle-
necek.

EPDK eleman sayısını artırdı  
4 piyasaya yakın markaj yapacak

EPDK, enerjinin en önemli dört piyasası olan elektrik, 
petrol, LPG ve doğal gaz sektörlerinde daha etkin 
denetim yapmak için yeni bir adım attı. Denetim 
Dairesi Başkanlığı’nda, bu amaçla sektörel denetim 
grup başkanlıkları oluşturan EPDK, daire bünyesindeki  
personel sayısını 32’den 38’e çıkardı. Dört piyasa, 
programlı ya da programsız denetim kıskacına alınacak



Temmuz 2016 • 23

▶ EPDK eleman sayısını artırdı  4 piyasaya yakın markaj yapacak

Yeni dönemde dağıtım şirketleriyle birlikte gö-
revli tedarik şirketleri hakkında da daha etkin ince-
leme ve denetim yapılacak. Bu kapsamda özellikle 
yüksek fatura şikayetleri, güvence bedeli iadeleri, 
abonelik başvurularında yaşanan sıkıntılar, tüketi-
cilere süresinde cevap verilmemesi, serbest tüketi-
cilerin tedarikçi değişiminde yaşadığı zorluklar gibi 
konular hakkında da etkin inceleme ve soruşturma 
süreçleri yürütülecek. Denetim süreçleri devam 
eden dağıtım ve görevli tedarik şirketleri hakkındaki 
soruşturma dosyaları da çok daha hızlı bir şekilde 
sonuçlandırılacak. 

Yapılacak denetimlerde elektrik dağıtım şirketle-
rinin tüketicilere karşı yükümlülüklerinin şu yüküm-
lülükleri doğru, etkin ve zamanında yapıp yapmadığı 
denetlenecek:

 � -Elektrik kesintilerini doğru biçimde, insan eli 
değmeden kaydedecek altyapıyı kurmak.
 �Herbir kullanıcının yılda kaç defa ve ne kadar sü-
reyle elektrik kesintisi yaşadığını hesaplayabil-
mek.
 �EPDK’nın belirlediği eşik değerlerin üzerinde 
elektrik kesintisi yaşayan kullanıcılara ilgili taz-
minatları ödemek.
 �Oluşan tazminatların denetlenebilmesi için eldeki 
kesinti verilerini ve ödeme belgelerini saklamak.

Ceza olarak tarifeye yansıyacak
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 2016 yılında tüm 

elektrik dağıtım şirketlerinin bütün bu kabiliyetleri 
oluşturmuş olması gerektiğini anımsatarak, bazı 
dağıtım şirketlerinin kesinti kayıtlarının yetersiz ol-
duğunu, doğru kayıt yapamadıklarını, kontrol edil-
meyeceği zannı ile verileri kendi lehlerine değiştir-
diklerini yapılan denetimler sonucu tespit ettiklerini 
açıkladı.

Hizmet kalitesi yükümlülükleri yerine getirme-
yen şirketlerin, cezai yaptırımlarla karşı karşıya 
kalacağını kaydeden Başkan Yılmaz, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: Denetimlerimiz sahada da yoğun bir 
şekilde sürecek. Elektrik dağıtım şirketleri yükümlü-
lüklerini yerine getirmez, vatandaşı mağdur ederse 
bu durum ceza olarak tarifeye yansıyacak. Tabii va-
tandaşa kaliteli hizmet sunan dağıtım şirketleri de 
bunun ödülünü yine tarifede bulacak.

Ani denetimler artacak
Yeni uygulama kapsamında doğal gaz, LPG ve 

petrol sektörü de denetim kıskacına alınacak. Kaçak 
ya da standart dışı LPG satışına izin verilmeyecek, 
programlı ve ani denetimler yapılacak. Kaçak akar-
yakıta karşı ilgili diğer kuruluşlarla dört koldan de-
netimler yapılacak. Doğal gaz piyasası da tıpkı elekt-
rikte olduğu gibi sıkça denetlenecek.



 KAPAK   
Esen Erkan 
.
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 �Diplomasi teorileri, devletler ve aktörler arası 
ilişkileri anlamada önemli olsalar da zamanla 
işlerliklerini kaybediyor ve güncel ilişkileri anla-
mada köhne kalabiliyor. Ancak bir numaralı ve en 
önemli kural olan uluslararası ilişkilerde çıkarla-
rın esas olması prensibi her zaman geçerliliğini 
ve anlamlılığını koruyor. 

Kuşkusuz geçtiğimiz ayın en önemli gündem 

maddesi, Türkiye’nin dış politikasında İsrail ile imza-

ladığı anlaşma ve Rusya ile yeniden başlaması umut 

edilen iyi ilişkiler için atılan adımlar oldu. 

İmzalanan anlaşmada karşılıklı birçok siyasi ta-
vizin yanında İsrail ile Türkiye arasında yapılacak 
olan doğal gaz boru hattı ilgiyi hak ediyor. Ancak 
bu iş medyada yaygın biçimde yer aldığının aksine 
kolay bir süreç olmayacak. Çünkü Türkiye’nin içinde 
bulunduğu bölgenin sahip olduğu ve karmaşıklaş-
mış Filistin ve Kıbrıs gibi sorunlar, doğal gaz taşı-
ma amacıyla bir boru hattı yapmak için dahi, birçok 
aktörle müzakere etmeyi gerektiriyor. Örneğin, İs-
rail-Türkiye boru hattının yapılabilmesi için hattın 
yapılacağı güzergahtaki münhasır ekonomik bölge 

Türkiye’nin  
İsraİl’İn Doğal gazına 
ihTiyacı var mı? 

Enerji arzını güçlendirmek isteyen Türkiye’nin İsrail’den 
gaz almasının önünde çok ciddi engeller var. Kıbrıs 
sorunu ve Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri 
Türkiye’nin aleyhine sonuçlar doğurabilir..
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▶ Türkiye’nin  İsrail’in doğal gazına ihtiyacı var mı? 

sorunlarına neden olan Kıbrıs sorununun çözülmesi 
gerekiyor. 

Bu durum, Türkiye’nin bir taraftan enerji arz çe-
şitliliğini sağlarken bir taraftan da uzun süredir taraf 
olduğu, mesai, emek ve bütçe ayırdığı Kıbrıs gibi bir 
konuda çıkarlarını gözetmek için uğraşması anlamı-
na geliyor.

Geçmişte bazen dost ve müttefik olduğumuz ba-
zen de kınadığımız İsrail devleti ile 6 yıl süren 3. ka-
tip düzeyindeki diplomatik ilişki döneminden sonra 
tekrar işbirliğine ve yakınlaşmaya girilen süreçte, 
gelecekte yapılması muhtemel bir doğal gaz anlaş-
masının büyük etkisi oldu. 

Bu nedenlerle Enerji Panorama olarak bu sayı-
mızda Türkiye-İsrail  ilişkilerinin yakın geçmişe göre 
daha kapsamlı hale gelme durumu ya da normalleş-
mesi sürecinin gelişimini, doğal gazın bu sürece kat-
kısını, doğal gazın gelecekteki konumu ile LNG’nin 
yükselişini ve Türkiye’nin eğer İsrail’den doğal gaz 
alacaksa bunun hangi koşullar altında olması gerek-
tiğini inceledik.

İsrail giderek yalnızlaştı 
Mavi Marmara ve Davos krizinden sonra iki ülke 

ilişkilerindeki seviye düşürüldü ve karşılıklı olarak 
büyükelçiler geri çağrıldı. Türkiye ve İsrailli liderlerin 
açıklamaları da bu uzaklaşmayı artırdı. İsrail’in özel-
likle Gazze’de giriştiği eylemler hem Türkiye hem de 
dünya tarafından eleştirildi. Bazı Hamas liderlerinin 
Türkiye’de ağırlanması, İsrail tarafından eleştirilse 

de İsrail’in saldırgan tutumu dış politikada ve bölge-
sinde giderek yalnızlaşmasına neden oldu. Geçtiği-
miz aylarda ise bazı Batılı devletler Filistin Devleti’ni 
tanıdı. Son olarak İsrail’in küresel çapta en büyük 
müttefiki Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu’da-
ki siyasetini değiştirmeye başladı. Bu değişiklikte 
İsrail’i en çok rahatsız eden şüphesiz İran’a karşı 
uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik ça-
lışmalar oldu. Bu süreçte Suriye’deki durum ve Hiz-
bullah’ın yükselişi, İsrail’in tehdit algısında en önde 
bulunan İran’a karşı ciddi soru işaretleri oluşturdu. 

Türkiye, İsrail gazında tek alternatif 
konumuna geçiyor

Enerji denkleminde bakıldığında İsrail, daha 20 
yıl öncesinde Mısır’dan alabileceği doğal gaza ba-
ğımlı ve Türkiye üzerinden gelebilecek Rus doğal 
gaz boru hatları üzerine çalışmalar yürütüyordu. 
Mısır ise yaşanan iç sorunlar nedeniyle İsrail’e gaz 
gönderemedi ve bunun sonucunda İsrail’in ulusal 
elektrik şirketi, daha pahalı olan sıvılaştırılmış gaz 
ithal etmek zorunda kaldı. Sonuçta ciddi zarara uğ-
radı ve iki ülke tahkimlik oldu. Ancak 2000’li yıllarla 
birlikte deniz sahalarında keşfedilen doğal gazın çı-
karılmasıyla İsrail ihracatçı konuma gelme şansını 
yakaladı ve yaşadığı iç sorunlar nedeniyle doğal gaz 
ihtiyacını karşılayamayan Mısır’ı doğal gaz satabi-
leceği büyük ve yakın bir pazar olarak gördü. Geç-

Türkiye, toplam gaz tüketiminde kısıtlı bir yer alacak 

İsrail gazı için sorumlusu olmadığı Kıbrıs ve Filistin gibi 

konularda bugüne kadar yürüttüğü politikadan taviz 

vermemeli.  Sonuçta doğal gazı ihraç edip para kazanmak 

isteyen ülkeler İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi...
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▶ Türkiye’nin  İsrail’in doğal gazına ihtiyacı var mı? 

İsrail ile doğal gaz ticaretinde işler istediği gibi 

gitmezse, Türkiye seçeneksiz kalmaz. Düşen petrol 

fiyatları nedeniyle kullanımı gittikçe artan LNG çok 

daha mantıklı bir çözüm olarak düşünülebilir... 

tiğimiz ağustos ayında İtalyan Eni şirketinin Mısır 
açıklarında 850 milyar metreküplük büyük bir doğal 
gaz sahası keşfetmesiyle İsrail’in Mısır’a gaz satma 
ihtimali zayıfladı. O dönemde, İsrail’in Mısırla doğal 
gaz arzında yaşanan kesinti nedeniyle girdiği tahki-
mi kazanması üzerine Mısır, 2015 Aralık ayında İs-
rail’le yürüttüğü doğal gaz görüşmelerini durdurdu. 

Ortada İsrail sularında keşfedilen ancak alıcı 
bulunamayan birkaç doğal gaz sahası kaldı. İsrail 
kendi ekonomisi için ciddi girdi sağlayacağını dü-
şündüğü bu gazı, yüksek maliyet ve güvenlik endişe-
leri nedeniyle sıvılaştırma yöntemiyle satamıyordu. 
Etrafındaki en büyük doğal gaz pazarlarından biri 
Türkiye’ydi ancak Türkiye ile diplomatik ilişkisi de 3. 
katip düzeyinde idi. İsrail için en yakın ve büyük do-
ğal gaz pazarı olan Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek 
birkaç açıdan daha önemliydi. Çünkü karasularında 
üretilen doğal gazı satabilmek ve Türkiye üzerinden 
Avrupa pazarına ulaştırmak için başka seçeneği 
yoktu. Bir diğer neden ise giderek derinleşen so-
runların olduğu Suriye’de özellikle Hizbullah’a kar-
şı işbirliği yapmayı istiyordu. Bir başka gerekçe ise 
İran’ın bölgedeki yükselişine karşı Türkiye’nin deste-
ğini isteyebilecekti. 

Rus jeti, İsrail için fırsat kapısı oldu
Türkiye, bir süredir İsrail’le gizli de olsa görüş-

meler yürütüyordu ve ilişkilerin düzelmesi için üç 
şart öne sürmüştü: Özür, tazminat ve Gazze’ye uy-
gulanan ablukanın kalkması. Bu şartlardan birincisi 
İsrail tarafından yerine getirilse de Gazze ablukasını 
kaldırmanın İsrail açısından imkansız olduğu belirti-
liyordu. Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı uçak krizi ise 
tüm bu süreçte bazı değişikliklere yol açtı.

Türkiye’nin Rusya’ya ait bir jeti sınırları içinde 
düşürmesiyle başlayan kriz, Türkiye için doğal gaz 
tedarikinde bir alternatif arama gerekliliğini ortaya 
çıkardı. Bu süreçte İsrail tarafı da sahalarında keşfe-
dilen gazın ticarileştirilebilesi için bir yandan düzen-
leyici sorunlarla boğuşuyor bir yandan da sahala-
rında iş yapan özel şirketleri kaçırmamak için doğal 
gaz alıcısı ülkeler bulma çalışmalarını hızlandırmayı 
istiyordu. Bu durum, Türkiye’nin uzun zamandır göz 
kırpan mesajlarının İsrailli yetkililer tarafından gö-
rülmesini sağladı. Gizli tutulan diplomatik görüşme-
ler enerji merkezli bir işbirliği ihtimali ile ısınmaya 
ve çeşitli demeçlerle gün yüzüne çıkmaya başladı. 

Konuyla ilgili ilk açıklama, tarihler 7 Aralık 2015’i 
gösterdiğinde İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kay-
nakları Bakanı Yuval Steinitz’den geldi: “Sahip ol-
duğumuz sahalardan elde edilen  doğal gazı ihraç 
edebileceğimiz bütün rota opsiyonlarını, yani yalnız-
ca  Mısır’ı  değil,  Ürdün’ü, Yunanistan’ı, Türkiye’yi ve 
Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere değerlen-
diriyoruz, Türkiye ile ilişkilerimiz geçmişte iyiydi ve 
bunu tekrar sağlamayı düşünmeliyiz.” 

Bir gün sonra Knesset Ekonomi Komitesi’nde 
doğal gaz sahalarının olabildiğince hızlı şekilde tica-
rileştirilmesinin, İsrail için hayati olduğunu belirten 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile il-
gili 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 et-
meyi düşünmezsek bu çıkarlar ortadan kaybolacak” 
ifadelerini kullandı.
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Türk ve İsrailli diplomatların farklı zamanlardaki 
görüşmelerinin ardından 2016 yılının mayıs ayı so-
nunda ilişkilerin tekrar normalleşmesi ve karşılıklı 
büyükelçilerin gönderilmesi bekleniyordu ancak 
Türkiye’deki hükümet değişikliği, bu durumun bir ay 
daha ertelenmesine neden oldu.

İhracat için yasal altyapı hazırlandı
İsrail’le ilişkilerin normalleşmesine ya da gele-

cekte doğal gaz anlaşması yapılmasına Türkiye içe-
risinden herhangi bir itiraz gelmedi ancak İsrail’de 
doğal gazın dışarıya satılmaması, gelecekte kullanıl-
mak üzere elde tutulması gerektiğini düşünen kü-
çük bir kitlenin itirazları yükseldi. Bu tutucu kitleden 
daha önemlisi, doğal gaz sahalarında çalışan şirket-
lerin tekelleşmeye gittiği ve yasal olarak kontrol al-
tında tutulmalarının zor olduğunu düşünen bir İsrail 
anti-tröst otoritesi başkanı vardı. İsrail hükümeti bu 
hukuki çekincelere rağmen süreci destekledi. Levi-
athan’da çalışan şirketlerle hükümet arasında imza-
lanan anlaşma, Yargıtay tarafından iptal edilmesine 
rağmen İsrail hükümeti geçtiğimiz ay bu anlaşmayı 
hızla yeniledi. Anlaşma, düzenleyici bir kazaya daha 
uğramadan meclisten geçirildi ve ihracat için gerekli 

yasal şartlar tamamlanmış oldu. 
Bu özetten sonra, İsrail Türkiye ilişkilerinin gelişi-

minde arka planda lokomotif rol oynayan doğal gaz 
ilişkilerinin başlaması sürecinde; Rusya’nın süreçte-
ki yeri, Kıbrıs ve münhasır ekonomik bölge sorunu, 
İsrail’in Kıbrıs sorununun çözümünde sorumluluk 
alması ve Türkiye’nin imza atacağı anlaşmadaki bazı 
maddeler önemli sonuçlar doğuracağa benziyor.

Rusya Doğu Akdeniz’de varlığını 
güçlendiriyor 

Türkiye’nin İsrail ile doğal gaz merkezli bir ya-
kınlaşma yaşamasının temelinde, Rusya ile yaşa-
dığı kriz sonrasında doğal gaz arzını çeşitlendirme 
amacının olduğu varsayıldığında, Rusya’nın Doğu 
Akdeniz’de enerji alanında elde edebileceği bir rol, 
bu amaçla taban tabana zıt sonuçlar doğurabilir.

Öncelikle bu durum, yalnızca Türkiye’ye yapı-
lacak doğal gaz arzının güvenliği açısından değil, 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya yapılacak doğal gaz ar-
zının güvenliği açısından da önem taşıyor. Çünkü Uk-
rayna krizi ve Kırım’ın işgali sonrasında girilen dö-
nem, Rusya’nın enerjiyi silah olarak kullanabilecek 
bir devlet olduğunu gösterdi. Bunu takiben Avrupa, 

GÜÇLENEN LNG ALTERNATİFİ
Türkiye, İsrail’den boru hattı ile 
ithal edebileceği miktardaki gazı, 
yeni LNG tesisleri kurarak da ithal 
edebilir ve düşüş eğilimindeki do-
ğal gaz fiyatları düşünüldüğünde 
uzun vadeli boru hattı kontratları 
yapmaktansa kısa vadeli kontrat-
larla LNG ithalatını tercih edebilir. 
Böylece istenilen LNG ihracatçısı 
ülkeden gaz tedarik edilebilir. Bu-
gün itibarıyla dünya doğal gaz tica-
retinin yüzde 33’ü LNG yöntemi ile 
yapılıyor ve önümüzdeki dönem-
de bu oranın artışıyla doğal gazın 
petrolden bağımsız fiyat oluşu-
munun gerçekleşmesi bekleniyor. 
Önümüzdeki dönem için diğer bir 
beklenti ise kaya gazı devrimi ile 
Avustralya ve ABD gibi oyuncula-
rın büyük ihracatçı hale geldiği bir 
gaz bolluğu dönemi. 

LNG’nin yükselişe geçtiği ve bol 
gaz-düşük fiyat dönemi yaklaşır-
ken İsrail’in sahip olduğu doğal 
gazı satabilme ihtiyacı, Türki-
ye’nin doğal gaz arzını çeşitlendir-
me ihtiyacından çok daha fazla. 
Dolayısıyla eğer Kıbrıs sorununun 
çözümünde İsrail ve küresel bağ-
lantıları Türkiye’yi destekler ve 
Türkiye’nin bölgedeki sahalarda 
var olan hakimiyetini kaybetme-
diği bir çözüm sağlanırsa, Türki-
ye’nin İsrail’den doğal gaz almak 
için görüşmelere başlaması doğru 
olacaktır.
Sonuç olarak, siyasi tarih açısın-
dan bakıldığında Türkiye ne Filis-
tin sorununun ne de Kıbrıs soru-
nunun çıkmasında sorumlu değil. 
Türkiye, kuruluş felsefesi gereği 
barışı savunan ve bu bölgedeki 

soydaş ve dindaşlarının haklarını 
korumaya çalışan bir ülke. Dola-
yısıyla kendi sınırları içerisinde 
olmayan ve karşılığında ödeme ya-
pacağı bir ürün için bölgede tarafı 
olduğu problemlerin çıkarlarına 
uygun olmayacak şekilde çözül-
mesine izin vermemeli. Sınırları 
içinde doğal gaz bulan İsrail ve 
Güney Kıbrıs, bu gazdan ticari bir 
kar elde etmek istiyorlarsa, bölge-
deki tek ciddi doğal gaz pazarı olan 
Türkiye’nin istediği formda bir 
bölgesel çözümü kabul etmeliler. 
Bu şartların yerine gelmediği ve 
Rusya’nın bir enerji aktörü olarak 
bulunmayı başardığı bir Doğu Ak-
deniz senaryosunda, Türkiye’nin 
İsrail gazını alması enerji jeopoli-
tiği anlamında elde edebileceği çı-
karları kaybetmesi anlamına gelir. 
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Rusya’dan aldığı gazı çeşitlendirmek için güneydeki 
alternatifleri değerlendirmeye başladı ve Azerbay-
can gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabi-
leceği projeleri desteklemeye başladı. Rusya ise bu 
hamleye karşı, Türkiye üzerinden gidecek projelere 
gaz sağlama ya da Türk Akımı adını verdiği projede 
olduğu gibi Avrupa’nın konuyla ilgili düzenlemelerini 
by-pass edecek projelere girişmeye çalıştı. 

Kuzeyde böyle bir durum hakimken güneyde 
yani Doğu Akdeniz’de Rusya, önümüzdeki dönem-
de birçok işbirliği kolluyor. Rus enerji şirketleri, bu 
bölgedeki sahalarda ortaklıklar için görüşmeler yü-
rütüyor, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Lübnan 
gibi ülkelerin yakın gelecekte açacağı ihalelere gir-
me planları yapıyor. Mısır’ın devasa West-Nile Delta 
Projesi’nde (operatörlüğünü BP’nin yaptığı 12 milyar 
dolar büyüklüğündeki proje) yüzde 35 paya sahip 
olan DEA şirketi, geçtiğimiz yıl Rus milyarder Mikhail 
Fridman tarafından satın alındı ayrıca Zohr sahasın-
da gazı bulan İtalyan ENI şirketinin sahanın yüzde 
20 hissesini Rus Lokoil şirketine satmak için görüş-
meler yaptığı biliniyor. Tüm bu gelişmeler Rusya’nın, 
gelecekte Doğu Akdeniz’in doğal gaz ihraç edebilen 
bir pozisyona gelebileceği senaryosuna hazırlık yap-
tığını gösteriyor. 

İsrail, Rusya’dan vazgeçmek niyetinde değil
İsrail-Rusya ilişkileri de bu hazırlık sürecinde 

özel bir yer tutuyor. Geçtiğimiz 9 ayda Rus Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Benya-
min Netanyahu dört kez bir araya geldi. İsrail, böl-
gesinde özellikle İran’la mücadelesinde Rusya’nın 

rolüne büyük önem veriyor. Suriye’deki mevcut 
durumda Hizbullah’ın yükselen rolü İsrail’i kaygı-
landırırken, nükleer müzakereler sürecinde ABD ile 
İran arasında ortaya çıkan yakınlaşma, İsrail’in Ak-
deniz’deki güç boşluğunu Rusya ile doldurmaya ça-
lıştığı yorumlarına yol açıyor. Geçmişte de gündeme 
gelen Levaithan sahasına Gazprom’un ortak olması 
ya da bölgedeki bazı sahaların Rus şirketlerine veri-
lebileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bu durum, 
İsrail’e enerji de dahil olmak üzere bazı tesislerinin 
güvenliğinin (Suriye, Lübnan ve Filistin’den gelebi-
lecek olası saldırılara karşı) Rusya tarafından sağ-
lanmasını mümkün kılabilir. İsrail, Rusya’yı bölgede 
hem enerji sahalarını geliştirebilecek şirketleri olan 
bir ülke hem de güvenlik konusunda ciddi katkılar 
sağlayabileceği bir güç olarak görüyor ve Washing-
ton’a bu doğrultuda mesajlar gönderiyor. 

Söz konusu bölge ölçeğinde Rusya’nın varlığı ve 
Türkiye’nin çıkarları ile ilgili bir sonuca varmak gere-
kirse; İsrail de dahil olmak üzere bölgedeki aktörler 
Rusya’yı bir güvenlik sağlayıcı olarak yanlarına alma 
çabasındalar. Örneğin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 
tek taraflı olarak ilan ettiği 3. hidrokarbon saha li-
sanslaması ihalesine Rus şirketleri sokarak Türkiye 
ile yaşadığı münhasır ekonomik bölge çatışmaların-
da destek sağlamayı istiyor. Daha da önemlisi Doğu 
Akdeniz gazının Türkiye’ye getirilmesi sürecinde 
Türkiye’nin tüm bu aktörlerle askeri, siyasi ve ticari 
anlamda en karlı anlaşmayı yapmak için müzakere 
etmesi gerekecek. 

Rusya’nın bu bölgedeki aktörlerle kurmayı plan-

İsrail topraklarındaki gazı Türkiye 

üzerinden satmak istiyor ama Rusya 

gibi bir müttefiki de kaybetme 

niyetinde değil. Her iki ülke liderlerinin 

9 ayda 4 kez görüştüğünü göz önüne 

alırsak Rusya, Doğu Akdeniz’deki 

varlığından vazgeçmeyeceği gibi bunu 

güçlendirmenin de peşinde...
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ladığı işbirliklerinin gerçekleşmesi durumu, Türki-
ye’nin enerji arzını Rusya haricinde çeşitlendirme 
ihtiyacı ve bu ihtiyaç sonrasında bölgede giriştiği 
işbirlikleri ile çelişkili sonuçlar ortaya çıkarabi-
lir. Dolayısıyla, Rusya’nın bölgedeki varlığını enerji 
projeleriyle pekiştirmesi, hem Türkiye’nin hem de 
Avrupa’nın doğal gaz arzını Doğu Akdeniz gazı ile 
çeşitlendirme çabalarına zarar verebilir. Rusya’nın 
Doğu Akdeniz enerji denkleminde söz sahibi olabil-
diği senaryonun önündeki en büyük engel ise düşük 
petrol fiyatları ve devam eden yaptırımlar nedeniyle 
zor zamanlar geçiren Rus ekonomisi... 

Türkiye İsrail gazını almasa da olur mu?
İsrail’in ihraç etmeyi planladığı Leviathan sa-

hasından kısa vadede yıllık 10 milyar metreküplük 
(bcm), uzun vadede ise 30 bcm’lik bir doğal gaz arzı 
sağlayabileceği belirtiliyor. Bunun 10 bcm’i ise yıllık 
tüketimi yaklaşık 50 bcm olan Türkiye’ye kalanının 
ise Avrupa’ya gönderilmesi bekleniyor. Leviathan’ın 

toplam kapasitesi ise yaklaşık 500 bcm. 
Doğal gaz fiyatları ise petrol fiyatları ile eş za-

manlı olarak düşük seyrediyor. Bu veriler ışığında 
Leviathan sahasındaki kapasitenin Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacını yüksek yüzdelerde ve 
uzun süreli olarak karşılayabilmesi mümkün gözük-
müyor. Bölgede gelecekte keşiflerin yapılabileceği 
bu potansiyelin bulunduğu biliniyor ancak gelecekte 
çıkabilecek gaz için bugünden yatırım yapmak eko-
nomik anlamda mantıklı olarak görülmüyor.

Buna rağmen, bölgede Kıbrıs çevresindeki ve 
özellikle Mısır’ın sahip olduğu doğal gazın İsrail ile 
Türkiye arasında inşası planlanan bir boru hattına 
eklenmesi arzı artırabilir.

Ancak Kıbrıs açıklarındaki Aphrodit sahasının 
(127 bcm) küçük olması, Mısır’da keşfedilen yeni ve 
büyük sahalara rağmen (Örneğin Zohr sahası 850 
bcm) bu ülkenin iç tüketiminin yüksek olması (yıllık 
50 bcm) gibi sebepler buradaki gaz miktarının yeter-
liliği ile ilgili şüpheler oluşturuyor. 

KIBRIS, MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE SORUNLARI VE RİSKLER

Bu durum, kısa vadede İsrail’i do-
ğal gaz arzı anlamında tek ülke 
olarak öne çıkarıyor. Fakat boru 
hattının geçeceği güzergahta mün-
hasır ekonomik bölge çakışması 
ile sorunlar oluşacak olması nede-
niyle, Kıbrıs sorununun öncelikle 
çözülmesi gerekiyor. Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi, adanın güneyinde 
bulunan doğal gazı miktarı düşük 
de olsa ticarileştirmek istiyor. Bu 
durum ise Kıbrıs sorununun çö-
zülmesinin, sonrasında da İsrail 
Türkiye boru hattının yapımının 
kolaylaşmasını sağlayabilir. 
Bu zincirleme gelişmelerin arka 
arkaya gerçekleşerek, Kıbrıs’ta 
kalıcı bir çözüme ulaşılması, Kıb-
rıs’ın güneyindeki doğal gazın 
da eklenerek İsrail-Türkiye boru 
hattının yapılması durumunda, 
Türkiye’nin bazı kayıpları olabilir. 
Kıbrıs adasının etrafında Türkiye 

Petrolleri‘ne (TP) verilen arama 
ruhsatları geçerliliğini yitirebilir 
ve Türkiye’nin bölgedeki deniz 
hakimiyeti azalabilir. Bu durum, 
Türkiye için ‘İsrail gazıyla doğal 
gaz arzını çeşitlendirmek’ ve ‘böl-
gedeki sahalardaki hakimiyetini 
kaybetmek’ arasında bir tercih 
yapma zorunluluğunu doğuracak. 
Buna rağmen halihazırda adaya 
boru hatlarıyla götürülmüş olan 
su ve götürülecek olan elektriğin 
güneyle paylaşılması konusunda 
bir pazarlık, Türkiye’nin bu saha-
lardaki hakimiyetini devam ettire-
bilmesini sağlarsa dolaylı da olsa 
Türkiye’nin İsrail gazını ithal et-
mesi jeopolitik bir başarı olacaktır.
Sorunun çözümünü hızlandırabilir
Tüm bu sebeplere rağmen doğal 
gaz, henüz yerin altındayken İs-
rail-Türkiye ilişkilerinin normal-
leşmesine katkı sağladı ve yeni 

işbirliklerinin önünü açtı. Benzer 

bir katkının Kıbrıs sorununun çö-

zümünde de görülmesi bölgede-

ki istikrarsızlığın azaltılmasında 

önemli rol oynamış olacak. 

Sonuç olarak, İsrail gazı Türki-

ye’nin doğal gaz arzını çeşitlen-

dirmesinde ve tek kaynak olan 

Rusya’ya enerjideki bağımlılığını 

azaltmada faydalı bir alternatif. 

Ancak İsrail’den Türkiye’ye bir 

boru hattı ile doğal gaz getirilmesi 

sürecinde, önkoşul olan Kıbrıs so-

rununun çözümü, Türkiye’nin var 

olan hakimiyetini azaltmayacak 

şekilde sonuçlandırılmalı. Türki-

ye’nin yıllık doğal gaz tüketiminin 

en fazla yüzde 20’sine denk gelen 

bir çeşitlendirme için 40 yılı aşkın 

süredir devam eden Kıbrıs müca-

delesi zarar görmemeli.



 KONUK YAZAR   
Tuğçe Varol*
21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Bilimsel Danışman

30 • Temmuz 2016

25 Kasım 2015 tarihin-
de Rus savaş uçağının 
Türkiye tarafından dü-
şürülmesinin ardından 

Tayyip Erdoğan ve Vladimir 
Putin arasında ikili sıcak ilişki-
ler üzerinden kurulan Türkiye 
ve Rusya ilişkileri olumludan 
olumsuza döndü ve yeni bir dö-
nem başladı. Öncelikle Türkiye 
tarafından ısrarla altı çizilen 
Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etme-
si nedeniyle düşürüldüğü söylemi, Rusya’nın Türki-
ye’ye uyguladığı yaptırımların iyiden iyiye hissedil-
meye başlamasıyla, ardından yaşadığı dış politika ve 
ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye’nin iyi komşu-
luk ilişkilerine dönülmesini talep etmesi, bu durumu 

Türkiye’nin diplomatik bir 
dille çözmek istediğini gös-
teriyor. Ancak, Rusya tara-
fında Türkiye algısının olum-
suz anlamda bambaşka bir 
noktaya gelmesi sebebiyle 
Kremlin için sadece uçağın 
düşürülmesi ile ilgili “özür” 
meselesi değil, başka yeni 
sorunlar belirdi. 

Türkiye’nin ilk mektubu-
na Rusya tarafından gelen soğuk cevap sonrasında 
bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya “özür” 
mektubu göndermesinin ardından gözler Vladimir 
Putin’e çevrildi. Rusya, bu girişimi memnuniyetle 
karşıladığını belirterek ilişkilerin yavaş yavaş ilerle-
yeceğine dair sinyaller gelmeye başladı. 

rusya ve Türkiye ilişkilerinde 
henüz barışma gözükmüyor

Erdoğan’ın Rusya’dan özür dilemesine 
karşın iki ülke ilişkilerinin kısa 

zamanda eski günlerine dönmeyeceği 
ortada. Ruslar, Türkiye’nin yürüttüğü 

dış politikadan, yaptığı askeri 
anlaşmalardan rahatsız. Sorun sadece 

tazminat değil, iki ülkenin dış politikada 
aynı safta yer almamaları...
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Rusya ve Türkiye ilişkilerinde esasen ilişkilerin 
iyi olduğu dönemde de sorunlar baş göstermiş-
ti. Sadece ekonomi ve enerji alanındaki işbirlikleri 
nedeniyle Suriye meselesi gibi diğer sorunlar don-
durulmuş olarak bekliyordu. İki ülke arasındaki iliş-
kilerin dibe vurmasının ardından Rusya açısından 
bekletilen tüm dosyalar Türkiye aleyhine açılmaya 
başladı. Dolayısıyla 2016 yazı itibarıyla Türkiye ve 
Rusya arasındaki ilişkilerin son durumunda üzerin-
de anlaşılamayan dosyalara yenileri eklenirken an-
laşılan dosyalar ise giderek azalıyordu. Rusya açı-
sından Türkiye ile ilgili en önemli meseleler; Türkiye 
sınırından Suriye’ye geçiş yapan militanlar ve IŞİD’ın 
kaçak petrolünün Türkiye topraklarına girmesidir. 
Bu konularla ilgili Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ne 
2016 yılında sunduğu iki mektup var. Ağır suçlama-
larla dolu Rusya Federasyonu mektuplarının, BM 
mekanizmasında bulunduğu bir sırada Kremlin’in 
Türkiye’den düşürülen uçak ile ilgili sadece “özür” 
beklemediği görülüyor. 

Buna karşılık Türkiye’nin “Esedsiz” Suriye po-
litikası ile Rusya’nın “Esadlı” Suriye politikasının 
çarpışması sonucunda, Rusya askeri olarak Doğu 
Akdeniz bölgesine yerleşmiş durumda. Bir başka 
deyişle Rusya, Türkiye’nin sadece kuzeyinden değil, 
2015 yılından itibaren güneyinden de komşusu du-
rumuna geldi. 

Rusya, Türkiye’yi kuşatmayı sürdürüyor
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rus-

ya’nın yeni dış politikasının Türkiye’nin çevre-
lenmesi olarak güncellendiği görülüyor. IŞİD 
ve diğer radikal terör örgütleriyle mücadele 
amacıyla Suriye, Irak ve İran ile müttefiklik 
kuran Rusya, Türkiye’nin üç komşusu ile de 
askeri sözleşmeler imzaladı. Hatta Rus-
ya’nın Türk mallarına ambargo koyma-
ya başlamasının ardından Türk malla-
rının Rusya’ya girmesini engellemek 
için İran’dan Türk mallarının kendi-
leri üzerinden Rusya’ya ihracatını 
durdurmasını istendi, İran da bu 
talebi kabul ederek ihracat yolu-
nu kapattı. Normalleşme sürecine 
giren İran ile enerji ve ekonomik 
ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan 
Türkiye, karşısında Rusya baskısı 

altında kalan İran’ı buldu. Rusya’nın İran savunması 
için satışını gerçekleştirdiği S-400 füzeleri başlı ba-
şına önemli bir başka baskı mekanizması oldu. 

Türk Akımı’na alternatif yollar aranıyor
Diğer yandan Rusya enerji politikalarında daha 

önce Türk Akım’ı doğal gaz boru hattı projesinin pa-
zar olarak Orta Avrupa’yı hedeflemesi ve TANAP do-
ğal gaz boru hattı projesinin Güney Avrupa pazarına 
ulaşmasının önüne çıkmama politikası da değişti. 
Rusya, Karadeniz’den Yunanistan’a (Bulgaristan ya 
da Türkiye üzerinden) ve oradan da İtalya’ya ulaşa-
cak Poseidon doğal gaz boru hattını teklif etti. Po-
seidon projesi aslında yeni olmayıp daha önce TAP 
doğal gaz projesine rakip olarak projelendirildi an-
cak Şah Deniz konsorsiyumunun TAP’ı seçmesiyle 
gündemden düşmüştü. Fakat görüldüğü üzere Türk 
Akım’ı projesinin dondurulmasının ardından Rusya 
tarafı, çeşitli hamlelerde bulunuyor ve Türk Akım’ı-
na alternatif yollar arıyor. Buna ilave olarak Azer-
baycan’ın doğal gaz üretiminin kendi enerji altyapısı 
için henüz yeterli olmamasından dolayı Rusya’dan 
doğal gaz satın alması da Yunanistan ve Güney Av-
rupa ülkelerini Azerbaycan gazının beklenen tarihte 
kendilerine ulaşmaması ihtimaline karşılık Rusya 
opsiyonunu açık tutmaya itiyor. 

Rusya, İran kartını Türkiye’nin aleyhine oynuyor
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Ruslar, Akkuyu hisselerini satabilir
Türkiye ile Rusya arasında sürünceme de kalan 

ve geleceği belirsiz bir hale gelen proje ise Akkuyu 
Nükleer Santral projesidir. Akkuyu Nükleer Santralı 
için Türkiye’de kurulan şirketin internet sitesine ba-
kıldığında halen “ilk elektriği 2020’de kullanacağız” 
başlıklı haber duruyor. Oysa ki Rusya Devlet Nükleer 
Enerji Kurumu ROSATOM, Haziran ayı başında inşa-
at için gerekli lisansın alınması ile inşaatın 2018’de 
başlayabileceğini ve ilk reaktörün ancak 2023 yı-
lında faaliyete geçeceğini belirtti. Yine ROSATOM’a 
göre dört reaktörün birden faaliyete geçmesinin 
ise 2026 yılını bulacağı tahmin ediliyor. Buna ilave 
olarak nisan ayı sonuna doğru ROSATOM’un Akku-
yu’da sahip olduğu yüzde 100 hissesinin bir kısmını 
satmak istediği haberleri çıktı. Haberler, projenin 
belirlenen tarihten geri kalması nedeniyle yabancı 
bir yatırımcı bulanamaması ve bir miktar hissesin 
Cengiz İnşaat’a satılmasının beklendiği yönündeydi. 
Fakat Cengiz İnşaat’ın Erdoğan ailesine olan yakınlı-
ğı ve Rus Gazprom şirketinin de Batı Hattı’ndan ge-
len doğal gaz ithal eden Erdoğan ailesine yakın olan 
şirketlerden rahatsızlığı biliniyorken Akkuyu Nükle-
er Santral şirketine Cengiz İnşaat’ın seçilmesi çok 
küçük bir olasılık olarak görünüyor. 

Akkuyu Nükleer Santralı inşasının ne zaman 
başlayacağı halen belirsizken, Rusya’da santralda 
çalıştırılmak üzere anlaşma yapılan ve eğitim alan 
öğrencilerin akıbeti de belirsizliğini koruyor. Dört yıl 
lisans ve iki yıl da lisans üstü olmak üzere altı yıl 
eğitim alması planlanan öğrencilerden ilk kabul edi-
lenler bugün dördüncü sınıfı bitirmek üzereler. Me-
zuniyetlerine iki yıl kalmış olan bu öğrencilerin ça-
lışabilecekleri tek yer ise Akkuyu olarak görünüyor. 
q2018 yılında mezun olması beklenen öğrencilerin 
nerede çalışacakları belli olmadığı gibi Rusya içeri-
sinde nükleer enerji sektöründe de hiç bir yabancı 
çalıştırılmıyor. 

Kremlin, Türkiye’nin adımlarını izliyor
Rusya’nın Türkiye’yi çevreleme politikası olduğu 

gibi Türkiye’nin de Rusya’ya karşı yeni dış politika 
ve güvenlik alanlarında cevaplarının olması sorunu 
daha da karmaşık bir hale getirdi. Türkiye’nin Uk-
rayna ile askeri işbirliği boyutunu geliştirme kararı 
alması Kremlin tarafından dikkatle izleniyor. NATO 
savaş gemilerinin Türk boğazlarından geçerek Ka-
radeniz’de Rus askeri tehlikesine karşı tatbikat 
yapması ve haziran ayı içinde Türk Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Varşova’da Türkiye-Po-
lonya-Romanya arasında siyasi ve askeri danışma 

Rusya’da eğitim gören Türk öğrencilerinin de geleceği belirsiz hale geldi
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toplantısının ardından NATO’nun Türkiye’de bulunan 
balistik füze sistemlerinin genişletilmesini talep et-
mesi, yine Rusya tarafından NATO’nun doğu kana-
dının Rusya aleyhine silahlanmasına katkı olarak 
algılanıyor. Son olarak Türkiye’nin Katar’da asker 
bulundurmaya başlaması da Rusya tarafından Or-
tadoğu dengelerinde Sünni-Şii çatışmasına 
katkı olarak görülüyor. 

Uluslararası hukuk 
devreye girebilir

Bütün bunların ışığın-
da yakın bir zamanda 
“özür” mektubuyla ya-
şanan yeni gelişme 
dolayısıyla Rusya ve 
Türkiye ilişkilerin-
de henüz önemli bir 
gelişmenin beklen-
mesi zor. Örneğin, 
Vladimir Putin’in Tür-
kiye’ye karşı uygulanan 
ekonomik yaptırımların 
kaldırılması ve uçuşların 
başlaması yolundaki kararna-
meyi imzalaması önemli ancak aynı 
zamanda Kremlin’den vizelerin tekrar kal-
dırılması için henüz erken olduğu açıklaması geldi. 
Bu gelişmeler ışığında Türkiye ve Rusya arasında 
oluşturulacak müzakere masasında Türkiye’yi zor 
günler bekliyor diyebiliriz. Rusya’nın Türkiye’den ilk 
talebinin Türk Akım’ı projesinin tamamen Rusya’nın 
istediği şekilde Türkiye Büyük millet Meclisi’nden 
geçirilmesi olacak. Ancak Ankara’nın Rusya ile sür-
dürdüğü Türk Akım’ı görüşmelerinin şeffaf olma-
ması nedeniyle projenin ayrıntılarını bilemiyoruz. 
Özellikle projenin Türkiye’nin Trakya bölgesinde inşa 
edilmesi planlanan 50 bcm kapasiteli doğal gaz de-
posunu da içermesi son derece önemli. Türkiye’den 
bir devlet enerji şirketi, Türk Akım’ı projesine ortak 
olacak mı? Trakya’da inşaa edilecek olan doğal gaz 
deposuna bir devlet enerji şirketi ortak olacak mı? 
Yoksa hem boru hattı hem de depo sadece Rusya 
kontrolünde mi olacak? Rusya’nın kontrolü mümkün 
olduğu kadar kendi elinde tutarak projeye Türkiye’yi 
sokmak istememesi çok mümkündür ki bu durum 
da Türkiye enerji güvenliğinin aleyhine. 

Diğer yandan Rus tarafından Türkiye’de ki stra-

tejik enerji şirketlerine Rus enerji şirketlerinin ortak 
olması talebi gelebilir. Bu noktada Rusya için ilk hedef 
BOTAŞ olabilir. Türkiye ve Rusya ilişkilerinde henüz 
eskiye dönüşün olması için çok erken çünkü iki ülke 
arasında daha önceden dondurulmuş olarak bekle-
tilen pek çok konu, bu kez müzakere masasına geti-

rilebilir. Türkiye’nin hangi konularda, ne ka-
dar taviz vereceğine göre Türkiye ve 

Rusya ilişkileri şekillenecek. Son 
olarak Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in Türkiye ile 
ilişkilerin bozulmasından 

itibaren Mavi Akım’dan 
gaz kesintisi yaşan-
madığını söylemesi 
doğru fakat eksik. 
Rusya’dan gelen Batı 
Hattı’nda vanalar ka-
panmadı ancak hem 

Gazprom tarafından 
hem fiyat anlaşmazlı-

ğı başlatıldı hem de gaz 
miktarında azalma yaşandı. 

Putin’in Türkiye ile ilişkileri de-
ğerlendirirken, Mavi Akım boru hat-

tına atıf yapması son derece dikkat çekici 
çünkü Rus stratejisinde halen boru hatlarının bir ce-
zalandırma yöntemi olarak var olduğunu görülüyor. 

*TUğÇE VAROL KİMdİR?
Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişki-
ler ve Küreselleşme Bölümü’nde yüksek lisansını ta-
mamlayan Dr. Tuğçe Varol, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 
“Rus Dış Enerji Politikasının Analizi” konulu dokto-
ra tezi ile doktor unvanını aldı. Bir süre 21. Yüzyıl 
Türkiye Enstitüsü Enerji Güvenliği masasında bilim-
sel araştırmacı olarak görev yapan Varol, 2013 yılın-
da ise Enerji Güvenliği Merkezi başkanlığına atandı. 
2013-2014’de TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma 
bursunu kazanarak Moskova Devlet Üniversitesi Kü-
resel Süreçler Fakültesi’nde “Gelişen Türk-Rus Ener-
ji İlişkilerinin Analizi ve Yakınlaşmalarına Etkisi” 
adlı çalışmasını tamamladı. 
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 ANALİZ   
Neşet Hikmet 

 �Son yıllarda sadece otomotiv değil, enerji sek-
törünün planlamalarında da çok önemli bir ka-
lem var; elektrikli otomobiller. Dünya çapında 
elektrikli otomobillerin özellikle batarya tekno-
lojilerindeki gelişmelere bağlı olarak şarj im-
kanlarının gelişmesi fiyat ve satış avantajlarını 
arttırıyor. 2040 yılında piyasada satılan araçların 
yüzde 35’inin elektrikli otomobiller olacağı he-
saplanırken Türkiye’de yerli otomobilde ortaya 
koyduğu iddiasını bu alana da taşıyor. 
1990’lı yıllarda icat edilen elektrikli araçlar, kimi-

ne göre maliyet düşürücü gelişmelerin yaşvaş sey-
retmesine kimine göre ise çok büyük bir gücü temsil 
eden petrol sektörünün baskısıyla çok uzun bir süre 
çok yavaş bir seyir izledi. 2000’li yıllarda kazanan 

Dünyanın en teknolojik elektrikli 
aracını Türkiye üretecek

Dünyada elektrikli otomobillerin batarya 
teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak fiyat 
ve satış avantajları hızla artarken Türkiye’de 
yerli otomobilde ortaya koyduğu iddiasını bu 
alana da taşıyor. Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK 
işbirliği ile çalışmaları sürdürülen yerli elektrikli 
otomobil, şu anda var olan tüm araçlardan çok 
daha farklı özelliklere sahip olacak
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ivmeyle birlikte son 6 yılda kullanımı giderek yay-
gınlaşan elektrikli otomobillerde en büyük maliyet 
kalemini oluşturan batarya konusunda her geçen yıl 
ilerleme kaydediliyor. 

ABD Başkanı Barrack Obama, 2011 yılında ver-
diği bir demeçte, elektrikli araçların geleceğimiz 
için çevreye yapacağı olumlu katkıyı anımsatmış ve 
2015 yılında ABD’de 1 milyonu aşkın elektrik oto-
mobilin yollarda olacağını söylemişti.  Her ne kadar 
bu rakam 700 binlerde kalmış olsa da birçok üretici, 
elektrikli otomobiller üretmeye ve bu araçları tüm 
dünyaya satmaya başladı.  

Bir yılda yüzde 35 oranında azalan batarya ma-
liyetinde bu trendin devam etmesi halinde önümüz-
deki 5 yılın sonunda elektrik araçların fiyatlarının 
akaryakıtla çalışan araçlarla denk olacağına dair 
hesaplar yapılıyor. Petrol ürünlerine göre daha te-
miz enerji oluşu, karbon salımına etkisi gibi konular-
da elektrikli araçların gördüğü toplumsal destek de 
birleşince bu tür araçlara olan ilgi giderek artacak. 

Elektrikli otomobil kullanımını maliyetli kılan en 
büyük unsur, yüksek batarya maliyetleri. Bu batar-
yaları şarj edip yola çıkmak düşük maliyetli olsa da 
bataryaların yüksek fiyatları tüketicileri zorluyordu. 
Öyle ki elektrikli otomobillerin üzerindeki bataryalar 

satılmak yerine kiralanıyor. Gelişen yeni teknoloji-
lerle maliyetler düşmüş olsa da hala yüksek oldu-
ğunu söylemek mümkün. 

Bloomberg’in ‘Yeni Enerji Finansmanı’ adlı araş-
tırmasının sonuçlarına göre, 2022 yılında elektrikli 
araçlarla normal araçların fiyatları eşitlenecek. Bu 
duruma talep artışının da maliyetleri düşürmesi 
yardımcı olacak. 

Yine aynı araştırmaya göre, 2040 yılı geldiğinde 
bugün tüm dünyada yüzde 1 payı bulunan elektrikli 
otomobillerin satış payı yüzde 35’e ulaşacak. Orta-
lama elektrikli araç fiyatı ise 22 bin dolar seviyele-
rinde olacak. 

Türkiye “Ben de varım” dedi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerli otomo-

bil üretiminde elektrikli araç alternatifi konusun-

Türkiye dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanırken 

elektrik fiyatları Avrupa ortalamasının altında. 

Bu veriler, Türkiye’yi hem yerli hem de yabancı 

üreticiler açısından “dünyanın en iyi pazarlarından 

biri” arasına sokuyor
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da da iddialı. TÜBİTAK’la birlikte üzerinde çalışılan 
menzili artırılmış elektrikli otomobil projesinin, Tes-
la’nın bir haftada 400 bin adet sipariş alan mode-
linden daha iyi ve iddialı olacağını bile dile getirili-
yor. Tesla şarj istasyonları kurarken, Türkiye, menzil 
uzatıcı motor sayesinde şarj istasyonunun elektrikli 
otomobilin içine konulması ve “dışarıdan müdahale-
ye kapalı olan güvenilir yazılımlarla daha güvenli ve 
tercih edilir araçlar üretme iddiasında. 

2019’da yola çıkması planlanan projenin sade-
ce bir otomobil oluşturma değil, teknoloji üretme 
çabası olduğu vurgulanıyor. Bosch gibi dünyanın en 
büyük batarya firmalarının ilgilendiği projede, he-
deflenenlere göre 2018 yılının sonuna kadar ‘men-
zil uzatıcı’ konvansiyonel motorunun fikri mülkiyet 
hakları Türkiye’ye ait olmak şartıyla, yerli üretilmesi 
sağlanacak 1 lt’lik iki silindirli benzinli motor, yüz-
de 35 gibi yüksek verimle çalışacak. 2 TL’lik şarj 
maliyetiyle büyükşehirlerde 100 km yol yapacak. 
Şehirlerarasında ise bataryayı menzil artırıcı (araç 
jeneratörü) 1 litrelik benzinli motor şarj edecek. Yani 

BİR ÖRNEK dE RENAULT ZOE 
Türkiye pazarında da satışına başlanan bu elektrikli oto-
mobil, lastikleri ve amortisörleri ile elektrik motorlu araç-
lara özgü bir şasiye sahip. ZOE bir elektrik motorlu araç 
olarak sessiz olmakla birlikte; hiçbir motor sesi ya da tit-
reşim olmadığından dinlendirici özelliği taşıyor. Elektrik 
motoru, bütün kullanım aşamalarında yüksek düzeyde 
enerji verimliliği sağlıyor. 65 kW (88 bg) neredeyse he-
men, bir saniyenin yüzde birinden daha kısa bir sürede, 
güçlü bir ivmelenme ve kalkış ile 220 Nm değerinde mak-
simum tork üretiyor. Şehir içi sürüş deneyiminde sık rast-
lanan bir durum olan 0’dan 50 km/s hıza çıkmak sadece 
dört saniye alıyor.
ZOE, Renault patentli Caméléon şarj ünitesi ile donatılan 
ilk elektrikli araç. Akıllı şarj ünitesi farklı mevcut şarj güç-
leri ile uyum sağlıyor. Bu inovasyon ZOE’nin standart şarj 
(4-10 saat), hızlandırılmış şarj (1 saatte yüzde 80) veya 
hızlı şarj (30 dakikada yüzde 80) modlarında şarj edilme-
sini sağlıyor. 
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bu sayede 20 litre yakıtla tam bin km mesafe kat 
edecek. Ayrıca araç otonom (sürücüsüz) sistemine 
de sahip olacak. Savunma sanayinde kullanılan ger-
çek zamanlı işletim sistemi de uygulanarak aracın 
güvenli kontrolüne ilişkin avantaj sağlayacak. Yol sü-
rüşü, araç ekipmanları ve sürücü kullanımına göre 
anlık ayarlanacak. Sensör ve diğer araçlarla iletişim 
olacak. 

TÜBİTAK, bu kapsamda yerli batarya hücresi, 
modül ve paketi, elektrik motoru ve sürücüsü, mer-
kezi kontrol ünitesi, batarya yönetim sistemi, menzil 
uzatıcı, konfor ve kolaylık sistemleri ve aktif ürüş ve 
sürüş destek sistemleri geliştirmeye devam ediyor.

Tesla, Türkiye pazarında etkinliğini artıracak
Elektrikli otomobil denince ilk akla gelen marka-

lardan olan Tesla, Türkiye’deki etkinliğini artırıyor. 
Şirket, Türkiye operasyonları için Tesla Motorları 
Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi‘ni kurdu. Aslında 
Tesla’nın Türkiye pazarına girişi oldukça önemli çün-
kü şirket, tüm enerjisini elektrikli otomobiller paza-
rını oluşturmaya adamış durumda. 

Türkiye’de henüz elektrikli otomobillerin potan-
siyeli aslında yalnızca benzin fiyatları baz alındı-
ğında bile yüksek. Eurostat’a göre Türkiye’de kWh 
başına hanehalkı ve endüstriyel tüketime yönelik 
elektrik fiyatları, AB ülkelerinin neredeyse yarısı ka-
dar. Diğer taraftan benzer bir kıyaslama benzin için 
yapıldığında Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ben-
zin fiyatlarının en yüksek seyrettiği ülkeler arasında. 
Bu veriler, Türkiye’nin elektrikli araç satışında sahip 
olduğu potansiyeli ortaya koyuyor. 

Tesla, tipik otomobil üreticilerinden farklı olarak 
satış stratejisinde de geleneksel dağıtım modeli-
ni takip etmiyor. Gittiği ülkelerde kendi galerilerini 
açmayı tercih eden Tesla, bunun müşterileri “eğit-
mek” için nadir fırsatlardan biri olduğuna inanıyor. 
Bu neden Tesla, mağazalarını işlek caddeler, AVM’ler 
ya da alışveriş için popüler caddelerde açmayı tercih 
ediyor.

Eylül ayı sonunda yeni otomobili Model X‘i tanıtan 
Tesla, mali üçüncü çeyrekte 11 bin 580 araç sevkiya-
tı yaparak, 1,24 milyar dolar kazanç sağlamıştı. Tes-
la, önümüzdeki birkaç yıl içinde şarj üretimini daha 
verimli hale getirerek ve Çin’de üretim yaparak kârlı 
bir şirket olmayı hedefliyor.

BEGLER YOLA ÇIKIYOR 
Eskişehir’deki Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ku-
rulan bir firma, 15 farklı üniversiteden 30’dan fazla 
akademisyenle birlikte yürüttüğü çalışmayla Türki-
ye’nin elektrikli ilk yerli otomobilini 2017 yılında pi-
yasaya sürmeyi hedefliyor. BEGLER isimli otomobil-
de Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim’den 
çizgiler de bulunuyor.
Elektrikli otomobilin tasarımından bitimine kadar 
teknokent mühendislerinden ve Hacettepe Üniver-
sitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üye-
lerinden oluşan bir ekip, EVT S1 adlı bir araç üzerin-
de görev aldı. Aracın teknik özellikleri şöyle: Şasisi 
dayanıklı ve çok işlevli olması için yüksek mukave-
metli alüminyum alaşımlı olan arabanın gövdesi ise 
lifli polimer, karbon fiber ve glass fiber malzemeleri 
ile güçlendirilmiş şekilde üretildi. EVT S1 aerodi-
namik gövde tasarımı ve olağanüstü düşük ağırlığı 
sayesinde benzerlerine göre oldukça az elektrik tü-
ketiyor. EVT S1 90km/saat sabit hızda 100  km’de 
sadece 10 kW saat enerjiye ihtiyaç duyuyor. Böylece 
şarj verimi de hesaba katıldığında, standart elektrik 
tarifesi (31 krş/kW saat) ile km’de tüketim yaklaşık 
olarak 4 kuruş oluyor.
EVT S1, tamamen elektronik sisteme sahip ve oto-
matik vitesli. Bataryalar zarar görmesin diye son 
hızı 180 km’ye sınırlanan araç, 0’dan 100 km’ye 7,5 
saniyede ulaşıyor.
Türk icadı elektrikli otomobil, 1050 kg ağırlığa sa-
hip. 35 kW saat batarya kapasitesi olan otomobilin, 
normal batarya şarj süresi 10 saat olup hızlı şarj sü-
resi ise 30 dk. 141 beygir motor gücüne sahip EVT 
S1’in ön ve arka süspansiyon sistemi, Türkiye şartla-
rına uyum sağlaması için çift salıncaklı yapıldı. Top-
lam 350 litrelik 2 adet bagaja sahip araç 90 km/saat 
hızla 300 km mesafe gidebiliyor. İstanbul- Ankara 
arasını 18 liralık elektrik enerjisi ile alabiliyor. Ara-
cın parçalarının büyük kısmı Hacettepe Üniversitesi 
Otomotiv Mühendisliği laboratuvarında, OSTİM ve 
İvedik organize sanayi bölgelerinde üretildi. 3 yıllık 
bir çalışmanın eseri olan otomobil satışa sunuldu-
ğunda 50 bin dolar civarında fiyatı olacak.
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 HABER  
Deniz Suphi 

 �Elektrik piyasasıyla ilgili yapılan yasa değişiklik-
le elektrikte  “kayıp-kaçak” bedelinin “yasal” hale 
getirilmesi vatandaşın tepkisini çekti. Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başta olmak 
üzere karar mercileri, bu düzenlemenin zorun-
lu olduğu görüşünü dile getiriyor. EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, düzenlemeyi savunurken, tüketi-
ciden toplanan kayıp kaçak bedelinin dağıtım şir-
ketlerinde kalmadığını belirterek, “Dağıtım şir-
ketleri, topladıkları parayı enerjiyi satın aldıkları 
TETAŞ’a ödüyor. Hatta, çoğu zaman dağıtım şir-
ketleri topladıkları kayıp kaçak bedelinden daha 
fazla bir tutarı ödemek zorunda kalıyor. Kaçak 
hedefini yakalayamazlarsa, hedefin üzerindeki 

kaçak enerjinin parası vatandaştan alınmadan 
devlete ödeniyor. Son 10 yılda kayıp ka-
çak için yaklaşık 33 milyar TL toplayan 
dağıtım şirketleri, bundan 
daha fazla tutarı ödedi” 
yönünde yaptığı açıkla-
mayla dikkatleri çekti. 
Yılmaz, dağıtım 

şirketlerinin özel-
leştirilmesiyle kaçak 
bedellerinin vatandaş-
tan alındığı yönünde 
yanlış bir 
algı olduğu-

Elektrikte bitmeyen 
kayıp-kaçak tartışması

Kamu, dağıtım şirketleri ve abonelerin 
yıllardır gündeminden düşmeyen en önemli 
başlık, elektrikte kayıp kaçak tartışması... 
Elektriğin satış fiyatı içindeyken daha sonra 
ayrı bir kalem haline getirilerek faturalarda 
belirtilen kayıp kaçak oranları, dağıtım 
şirketleri ve aboneleri karşı karşıya getiriyor. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
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nu belirterek, “Dağıtım şirketleri özelleştirildiğinde 
kayıp kaçak bedeli sistemden alınıyordu. Devletin 
üzerine para vermesi lazımdı. Kanun çıkmasaydı, 
dağıtım şirketleri yargıya gidip ‘ayıplı mal’ diye özel-
leştirmenin iptalini isteyebilirdi. Ciddi kaos olurdu, 
düşünmek bile istemiyorum” yorumunu yaptı. 

Enerji PANORAMA, sektörün önde gelenlerinden 
isimlerinden eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman 
Nuri Doğan’la kayıp-kaçağın tarihini ve uygulamanın 
esaslarını konuştuk. 

Kayıp-kaçak yeni bir uygulama mı?
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren faturalarda gö-

rülmeye başlayan kayıp-kaçak (KK) bedeli esasında 

EPDK’nın kuruluşundan hatta Türkiye Elektrik Ku-
rumu’nun (TEK)  kurulduğu 1970 yılından bu yana 
tüketicilerden alınan bir maliyet kalemi. 1 Ocak 2011 
öncesindeki tarife dönemlerinde “Elektrik Piyasası 
Tarifeler Yönetmeliği”nde perakende satış fiyatı, “pe-
rakende satışa ilişkin tavan fiyat, hedef kayıp-kaçak 
oranı ve brüt kar marjı dikkate alınarak hesaplanan 
fiyatı” olarak tanımlanmıştı. Yani kısaca “PST” olarak 
tanımlanan perakende satış tarifesi, 2011’e kadar 
kayıp-kaçak bedeli ve dağıtım şirketlerine verilen 
brüt kar marjını da içeren bütünleşik birim fiyat ola-
rak uygulanıyordu.

Daha sonra ne oldu, ne değişti?
4628 sayılı yasa, ilk haliyle bölgesel tarife esaslı 

olarak düzenlendi. Ancak bu düzenleme, bu çeşitli 
sosyolojik, politik ve ekonomik nedenlerle uygulana-
madı. Daha sonra da Nisan 2003 tarihinden 2011’ e 
kadar ulusal tarife uygulanması sonucu tüm dağı-
tım sisteminde oluşan kayıp-kaçağın maliyeti, PST 
içinde değerlendirildi. Dağıtım bölgeleri arasında-
ki kayıp/kaçak nedeniyle oluşan tarife farklılığının 
temelinde esas olarak ilgili dağıtım bölgesinin iş-
letme zaafiyeti yatıyor. Özellikle ülkemizin belirli 
bölgelerinde elektrik kaçağı fazla olurken, belirli 
bölgelerde bu oran daha düşük olabiliyor. Bu farklılı-
ğı ortadan kaldırmak, büyük ölçüde elektrik dağıtım 
şirketlerinin kaçak elektrik kullanımı konusunda 
etkin işletme başarısına dayanıyor. Nitekim Tüketici 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Kaçak ve Usulsüz Elekt-
rik Enerjisi Tüketimi” başlıklı 5. bölümü uyarınca bu 
görev dağıtım şirketlerine verilmiş durumda. Bura-
da kaçakların sosyal bir problem olmasından önce 
temelde vurgulanması gerekli olan husus, kaçakla-
rın önlenmesinin dağıtım şirketinin görev ve sorum-
luluğunda olduğu noktası.... Nasıl ki, malı telef olan 
veya çalınan bir satıcı bunun maliyetini satış fiyatına 
yansıtması ve bunun maliyetine kendisinin katlan-
ması beklenirse aynı şekilde dağıtım şirketi de kendi 
sorumluluğu altında olan kaçağın maliyetinden so-
rumlu olmalı. Bu nedenle, yani dağıtım sistemi ka-
çağı bir sistem maliyeti olmadığı için kaçağın bedeli, 
önceki tarife dönemlerinde dağıtım şirketlerinin pe-
rakende satış tarifesi içerisine konulmuştu.

Kayıp kaçak bedeli farklı isimler altında 
uzun zamandır alınıyorsa bugün bu konudaki 
tartışmalar neden bu kadar büyüdü? 

Tarife döneminde EPDK, dağıtım özelleştirmeleri 

Dünyada kayıp kaçak oranı yüzde 6-8 

arasındayken Türkiye’de bu rakam yüzde 17. 

Bunun yüzde 10’u teknik kayıplardan, yüzde 

7’si ise kaçak kullanımdan oluşuyor...
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tamamlandıktan sonra tutum değişikliğine giderek 
kaçağın bedelini, perakende satış tarifesi içinden çı-
kardı ve dava konusu Kurul kararları ile kayıp/kaça-
ğı, dağıtım sistem maliyeti olarak bir “bedel” şeklinde 
belirledi. Böylece bir perakende satış lisansı dağıtım 
şirketi, kendi işletme zaafiyeti nedeniyle tahsil ede-
mediği elektrik bedelini başka tedarikçilerden elekt-
rik temin eden tüketicilerden de doğrudan tahsil et-
meye başlamış oldu. Burada bazı kişilerce tüketilen 
ancak bedeli çeşitli nedenlerle dağıtım şirketlerince 
tahsil edilemeyen enerjinin bedeli, dağıtım şirketinin 
kendi satışı ile ilgilidir. Bu nedenle dağıtım şirket-
lerinin tahsil edemediği bu bedeli, bir önceki tarife 
döneminde olduğu gibi perakende satış tarifesi içine 
koyarak alması daha yerinde bir uygulama olur.

Serbest tüketiciler için durum nedir?
Enerjisini perakende satış lisansı sahibi dağıtım 

şirketleri dışında başka tedarikçilerden temin eden 
tüketicilerin kayıtları EPİAŞ’ta tutuluyor. Hatta bu 
kapsamdaki tüketicilerin sayaçları, zorunlu olarak 
değiştiriliyor ve sayaç kontrolleri ve bağlantısı dağı-
tım şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmet 
karşılığında dağıtım şirketlerine bedelleri ödeniyor. 
Bu işlemler neticesinde bu kapsamdaki tüketicilerin 
bizzat kontrolü dağıtım şirketleri tarafından yapılıp, 
tüketimleri de EPİAŞ nezdinde saat saat okunup 
değiştirilen sayaçlar içindeki analog sistemle tüm 
bilgilerin saklanabilmesi sonucu okunduğundan 

serbest tüketiciler de kaçak olma ihtimali söz konu-
su değil. Bu durumda kaçak olgusu, EPİAŞ’ta kaydı 
yapılan serbest tüketiciler dışında kalan dağıtım şir-
ketlerinin sorumluluğu altında sistemdeki tüketici-
lerden kaynaklanıyor. Zaten bu nedenledir ki, 2011 
yılı tarifelerine kadar kaçak dağıtım şirketinin satışı 
ile ilgili olduğundan dağıtım şirketlerinin perakende 
satış fiyatlarının içine konulmuştu. 

Bu durumda serbest tüketiciler de kaçağın 
bedelini ödemek zorunda diyebilir miyiz?

Dağıtım şirketinin sorumluluğu altındaki tüke-
ticilerden meydana gelen kaçak enerjiden serbest 
tüketicilerin de doğrudan kaçağın bedelini ödemek 
durumunda bırakılması hak ve nefaset ilkesi ile 
bağdaşmaz. Kaldı ki, başka tedarikçiden enerji alan 
tüketicilerle dağıtım şirketinden enerji temin eden 
tüketiciler aynı koşullarda değil. Çünkü bir tarafta 
yukarıda ifade edildiği gibi kaçak olmama ihtimali 
güvence altına alınmış serbest tüketiciler, diğer ta-
rafta dağıtım şirketinin işletme sorumluluğu altında 
bulunan ve kayıt altına alınamayan dağıtım şirketin-
den enerji temin eden tüketiciler bulunuyor. 

Kaçağı üstlenmek gibi hiçbir yasal yükümlülüğü 
bulunmazken, bu kapsamdaki serbest tüketicilerin 
de dağıtım şirketinden enerji alan tüketicilerle aynı 
konumda mütalaa edilerek dağıtım sisteminin kaça-
ğına muhatap kılınması eşitlik ilkesine de aykırılık 
oluşturuyor.

EPDK, dağıtım özelleştirilme-
leriyle birlikte bölgesel kayıp ka-
çak oranları için 2016 yılı sonuna 
kadar olan yıllık hedefleri açıkla-
dı. Bu değerler incelenecek olur-

Kayıp kaçağın önlenmesi için 

dağıtım şirketlerinin teknik 

altyapı yatırımlarını artırması 

gerekiyor. Bölgesel tarifeye 

geçilmesi de caydırıcı bir 

önlem olacak. Diyanet’in 

de kaçak kullanımın önüne 

geçilmesi adına bilgilendirici 

çalışma yapmasının etkili 

olacağı düşünülüyor. 
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sa oranların giderek azalacağı öngörülüyor ancak 
henüz 2017 ve sonrası için bir hedef açıklanmış de-
ğil. 

Diğer ülkelerde durum ne?
Uluslararası ortalamalarda dağıtım sisteminde 

oluşan teknik kayıp oranı için kabul edilebilir değer 
yüzde 6-8 arasında. Zaten, elektrik enerjisinin üre-
timden tüketiciye ulaşıncaya kadar kayıpsız olarak 
taşınması mümkün değil. Mutlaka kayıplar oluşuyor. 

Bu kayıpların nedenleri nedir, açıklar 
mısınız?

Bunun birkaç nedeni var, başlıklar halinde açık-
layayım. 

 �Enerji nakil hatlarının imal edildiği metallerin iç 
direnci nedeniyle kayıplar oluyor. İç direnci dü-
şük olan elementler süper iletken, platin, altın, 
gümüş, bakır ve alüminyum olarak küçükten bü-
yüğe doğru sıralayabiliriz. Tüm dünya da olduğu 
gibi ülkemizde de daha ekonomik, fakat diğerle-
rine göre iç direnci daha yüksek olan alüminyum 
iletkenler kullanılıyor. 
 �Hatların bağlantı elemanları ve eklerin çokluğu,
 � İzolatör çatlakları,
 �Enerji nakil hatları güzergâhındaki ağaçların ilet-
kenlere yakınlığı,
 �Trafolardaki dengesiz yüklenmeler,
 �Talebin çok üstünde trafo kapasitesinin bulun-
ması, (2014 yılı TEDAŞ istatistiklerine göre top-
lam Türkiye dağıtım trafo kapasitesi 136 bin 71 
MVA’dır. Oysa 2014 yılında enterkonnekte sistem-
de maksimum puant 41 bin 3 MW oldu. Trafolar 
serviste oldukları sürece yüklenmelerine de bağlı 
olarak yüzde 3-4 gibi değişen oranlarda elektrik 
enerjisi tüketir.  
 �Aşırı yüklü veya kapasitesinin çok altında çalışan 
trafolar,
 �Hatların olması gerekenden çok uzun olması 
veya kapasitesinin üzerinde yüklenmesi, (2014 
yılı sonu itibariyle dağıtım hattı uzunluğu 1 mil-
yon km)
 �Periyodik bakımlarının zamanında yapılamaması,
 �Ölçü sistemlerinin mekanik ağırlıkta olması ve 
ölçme sistemindeki hatalar,
 �Ve elektrik hırsızlığı.
Sıraladığım bu nedenlerin yol açtığı elektrik kay-

bının yüzde 10 olduğunu söyleyebiliriz. Oysa toplam 

EPdK’dAN  
KAYIP-KAÇAK HAMLESİ 

EPDK, elektrikte kayıp ve kaçağın azaltılmasına iliş-
kin şu projeleri geliştirdi:

 �Enerjinin kriptolanması: Enerji hatları üzerin-
den yasadışı kullanımları önlemek veya azaltmak 
amacıyla trafoların çıkışlarında enerji şifreleniyor. 
Ardından son kullanıcının sayacında şifrenin çözül-
mesi sağlanıyor. Böylece herhangi bir kaçak hattan 
elektrik çekildiğinde evdeki elektrikli cihazların ça-
lışması engelleniyor. Halihazırda proje ile ilgili ürün 
geliştirme çalışmaları sürüyor.  

 �Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak 
Elektrik İçin Önleyici Çalışmalar Projesi: Dünya 
uygulamaları ışığında anlık ölçüm yapılarak kayıp 
enerjinin anında görülmesi, önlenmesi ve analiz 
sistemi ile kayıpların etkisinin şebeke işletiminde 
değerlendirilerek şebekenin esnekliğinin ve verimli-
liğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak çalışma 
neticesinde uzaktan izleme yöntemi ile şebekeye gi-
ren ve çıkan enerji, merkezi bir sistem ile takip edi-
lecek. Proje ile ilgili pilot uygulama devam ediyor. 

 �Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Gerçeğe En 
Yakın Teknik Kayıp Seviyesinin Belirlenmesi 
için Metodoloji ve Yazılım Geliştirilmesi Projesi: 
Teknik kayıp ile teknik olmayan kayıpların ayrıştı-
rılması ile ilgili olarak gerçek ve anlık veriler kulla-
nılarak katalog bilgileri ve diğer kabullerin ışığında 
yük akışları tasarlanması, dağıtım sistemindeki tek-
nik kayıpların belirlenmesi için algoritma ve yazılım 
geliştirilmesi amaçlanıyor.

 �Smart Seal (SMS) Akıllı Elektronik Mühür 
Sistemi Geliştirilmesi: Ölçü sistemlerinin güven-
liğinin sağlanması için saha çalışmalarında yetki 
olmadan işlem yapılmasına izin vermeyen, yapılan 
işlemin kim tarafından yapıldığı bilinen ve taklit 
edilemeyen elektronik mühür sistemi geliştirilerek 
kaçak elektik kullanımında caydırıcı olunması he-
defleniyor. 
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rakam yüzde 17.2. Yüzde 10’un 
üzerindeki rakam, kaçak elektrik 
kullanımına ait. Bu oranın da daha 
makul oranlara düşürülmesi da-
ğıtım şirketlerinin yapacağı teknik 
çalışmalarla mümkün olabilir. 

Kayıp-kaçakta ciddi bölgesel 
sorunlar da var değil mi?

Özellikle Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu bölgelerimizde kaçak 
elektrik kullanımı bir hayli yüksek. 
Ülkemizde uygulanan tarife yapısı 
nedeniyle bu yüksek orandaki ka-
yıp-kaçağın maliyeti dürüst tüke-
tici fiyatlarına yansıtılıyor. Kaçak 
elektrik önlenebilirse tüketicilere 
uygulanan tarife de o nispette dü-
şecek. 

Yıllardır konuşuyoruz ancak 
bir türlü sonuç alamıyoruz. 
Bu sorun nasıl çözülebilir?

Kaçak elektrik kullanımının 
önüne geçilmesi bir kültür ve 
ahlaki bir sorundur. İstemeyerek 
de olsa dürüst tüketici, hırsızlık 
yaparak kaçak elektrik kullananın 
parasını ödemek zorunda bırakılı-
yor. Kaçak elektrik kullanan aslın-
da günah da işlemiş oluyor. Bu ko-
nuda Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
da önemli görevler düşüyor. 

Kaçak elektrik kullanımının 
önüne geçmek uzun bir yol gerek-
tirir. Öncelikle sayaç okuma işle-
rinde insan faktörünün kaldırıl-
malı ve akıllı şebeke sistemlerine 
geçilmeli. Kanunda öngörülen 
OSOS (otomatik ölçme sistem-
leri) vakit geçirilmeden hayata 
geçirilmeli. Uzaktan okuma ya-
pılarak anlık takip de sağlanmış 
olacak. Ayrıca dağıtım trafolarına 
konacak ölçme sitemleri ile de tü-
ketimin anlık olarak denetimi ya-
pılacak, ayrıca şebekenin yeterli-
liği konusunda da ellerine gerçek 
veriler sağlanmış olacak.
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 �Dünya Enerji Konseyi’ni yayınladığı Dünya Enerji 
Trilemma 2016 Raporu, “Üçlü Enerji Açmazı”nın 
üstesinden gelebilmek yani sürdürülebilirlik, gü-
venlik ve enerjiye erişimin dengeli gelişimlerini 
sağlamak için beş alana odaklanılması gerektiği-
ne işaret ediyor. Buna göre, enerji üretiminde ve 
tedarikinde çeşitlilik, yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımını teşvik eden inovatif yöntem-
ler, enerji verimliliğini artırılması, finansman ve 
dekarbonizasyon kilit rol oynuyor. 
İstanbul’da, 9-13 Ekim’de, Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenleyeceği-
miz 23. Dünya Enerji Kongresi’nin öncesinde ‘Dün-
ya Enerji Trilemma’ 2016 Raporu yayınlandı. Dünya 

Enerjide dönüşüm ve üçlü enerji açmazı:  

Başarıya giden yol

Üçlü enerji açmazında dengeyi sağlayabilmek 
için enerji tedariki ve elektrik üretiminde 
çeşitlilik şart. Bu noktada yasa koyuculara 
görev düşüyor; net hedefler belirlemeli, 
hem pazara yeni giren hem de tecrübeli 
oyuncuları sürece dahil ederek, enerji talep ve 
arzındaki dönüşüm konusunda geniş çaplı bir 
mutabakata varılmasını sağlamalılar
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Enerji Konseyi tarafından hazırlanan rapor, devletle-
rin ve sektörün birlikte çalışarak, enerji dönüşümü-
nü bir sonraki aşamaya taşımak ve sürdürülebilir 
bir enerji geleceği için neler yapabileceklerini mer-
cek altına alıyor. 

Raporda, global enerji talebinin dünya nüfusuna 
paralel olarak artacağı ve 2050 yılına gelindiğinde 
bugünkünün iki katına çıkacağı öngörülüyor. Sonuç-
larını, 23. Dünya Enerji Kongresi’nde ayrıntılarıyla 
ele alacağımız raporda, söz konusu bu talebi kar-
şılamak ve ‘üçlü enerji açmazı’nın yani sürdürüle-
bilirlik, güvenlik ve enerjiye erişimin dengesini ku-
rabilmek için ülkelerin atması gereken adımlar beş 
başlık altında toplandı. 

Enerji tedarikinin dönüşümü
Üçlü enerji açmazında dengeyi sağlayabilmek 

için enerji tedariki ve elektrik üretiminde çeşitlilik 
şart. Bu noktada yasa koyuculara görev düşüyor; net 
hedefler belirlemeli, hem pazara yeni giren hem de 
tecrübeli oyuncuları sürece dahil ederek, enerji ta-
lep ve arzındaki dönüşüm konusunda geniş çaplı bir 
mutabakata varılmasını sağlamalılar. Pilot projeler 
başlatılmalı, uygulanan politikaların verimliliği dü-
zenli aralıklarla kontrol edilmeli. 

Dönüşümün temel taşlarından ilki, düşük kar-
bon salınımlı elektrik tedarikinin nükleer, su, rüzgar 
ve güneş enerjisiyle sağlanması. Bununla birlikte 
“yerli” enerji kaynaklarına ağırlık verilmeli, jeopo-
litik veya global enerji pazarlarının enerji güvenliği 
üzerindeki etkisi azaltılmalı. Nitekim özel sektördeki 
pek çok büyük kuruluş, enerji masraflarındaki den-
gesizliği gidermeye veya karbon ayak izini küçült-
meye çalışıyor. 

Enerjiye erişimin artması
Ülkeler, özel sektörün modern altyapılara yapa-

cakları yatırımları teşvik etmek amacıyla mevzuat-
larında iş yapma maliyetlerini düşürecek ve elektrik 
pazarındaki uzmanlaşmayı geliştirecek değişiklikler 
yapıyor. Bununla birlikte, şebekeye bağlanamayan 
ücra bölgelere güneş ve rüzgar enerjisiyle elektrik 
götürülüyor. 

Ancak sadece enerjiye erişimi sağlayan altyapıyı 
genişletmek yeterli değil. Ülkeler, tüketicilerin uy-
gun fiyatlarla enerjiye erişebilmelerine ve modern 
enerjinin avantajlarından yararlanmalarına olanak 
tanımalı. ‘Kullandığın kadar öde’ benzeri iş modelle-

ri ve mobil bankacılık çözümleri, yenilenebilir ener-
ji kullanımını teşvik eden inovatif yöntemler olarak 
kendini gösteriyor…

Hindistan bu alanda bir örnek teşkil ediyor. Hü-
kümetin, ülkenin tüm köylerine elektrik götürmek, 
beş yıl içerisinde de tüm hanelerin elektriğe kavuş-
masını sağlamak gibi iddialı bir hedefi var. Bunun 
için Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RG-
GVY) adlı program yürürlüğe konuldu. Bu program 
kapsamında geliştirilen projelerin yüzde 90’ı devlet, 
yüzde 10’u ise kırsal kesime elektrik götürülmesini 
amaçlayan Rural Electrification Corporation tarafın-
dan finanse ediliyor. Program uygulamada son dere-
ce başarılı oldu. Hanelerin yüzde 93,3’üne, köylerin 
yüzde 53’üne elektrik verildi. Elektriği kullananların 
yüzde 89’unun da elektrik faturalarını düzenli olarak 
ödedikleri görüldü.

Finansmana odaklanılmalı
GSYİH’si düşük ve üçlü enerji açmazının erişile-

bilirlik ayağında sıkıntı yaşayan pek çok ülke, enerji 
altyapısı yatırımları için uygun koşullar yaratmaya 
veya bunun için finansman sağlamaya çalışırken 
sorun yaşayabiliyor. 

Teşvikler kısa vadede, düşük gelirli tüketicilerle 
sosyal ve ekonomik programlar için önemli, ancak 
uzun vadede uygulamaya konması maliyetli, kaldı-
rılması zor ve üçlü enerji açmazı konusundaki per-
formansı olumsuz etkileyebilecek nitelikte. Bununla 
birlikte uzun vadeli teşvikler, kurumların karlığına 
ve enerji altyapılarının gelişimine sekte vurabilir, ve-
rimsiz enerji kullanımını artırabilir. 

Enerji verimliliğinin artırılması ve talebin 
yönetimi

Uzun vadede enerji güvenliğinin sağlanmasında 
önemli rol oynayacak enerji verimliliğinin ve enerji 
talebinin yönetilmesi konularında da iyileştirmele-
re ihtiyaç var. Enerji verimliliği için önlem alınması 
veya bu yönde davranışların benimsenmesi için ma-
liyet tasarrufu genelde tek başına yetersiz kalıyor. 

Siyasetçilerin, üreticilerin, tüketicilerin ve düzen-
leyicilerin ortak paydalarda buluşmasını sağlamalı; 
enerji verimliliği standartları, performans değerlen-
dirmeleri, etiketleme programları ve teşvik uygula-
maları sürdürülmeli. Aynı zamanda tüm endüstriyel 
sektörlerde farkındalığı artırmalı, tüketiciler de daha 



46 • Temmuz 2016

▶ Enerjide dönüşüm ve üçlü enerji açmazı:  Başarıya giden yol

fazla oranda enerji verimliliğine odaklanmaları ko-

nusunda desteklenmeli. 

Enerji verimliliğinin artırılmasının hem ekonomi 

hem çevre üzerinde olumlu etkisi var. Enerji talebi 

azaltılarak bir yandan enerji güvenliği artırılırken 

diğer yandan enerji üretiminden ve ekipman/cihaz 

kullanımından kaynaklanan karbon salınımları dü-

şürülüyor. Bu sayede sürdürülebilirlik sağlanıyor. 

Senaryo modellemeleri gösteriyor ki, enerji ve-

rimliliği önlemleri -küresel ısınmanın 2 santigrat ile 

sınırlı kalması hedefiyle- 2050 yılına dek CO2 emis-

yonlarının azaltmasına yüzde 40 oranında katkı sağ-

layabilir. 

Enerji sektöründe karbon salımının 
düşürülmesi

COP 21’de varılan kapsamlı anlaşma, global 
olarak düşük karbon salımlı enerji türlerine geçişe 
ivme kazandırdı. Yenilenebilir enerjiler için dinamik 
ve esnek yatırım politikaları, değişen pazar dinamik-
lerine ve teknolojik gelişmelere yanıt verebilmek için 
şart. COP 21 hedeflerinin tutturulması için anlamlı 
karbon fiyatlarına ve enerji sektörünün de ötesinde, 
tüm ekonomide bir değişime ihtiyaç var. Bu konuda 
hükümetlere değişim için gerekli fikir birliğine varıl-
ması konusunda önemli görevler düşüyor. 

Pek çok ülke, enerji güvenliğini artırmak ve sera 
gazı salımını düşürmek için yenilenebilir enerji üre-

timini artırmayı taahhüt etti. Enerji sektörü, global 
CO2 salımının yüzde 41’inden, ulaşım ise yüzde 
23’ünden sorumlu. Küresel ısınmayı 2 santigrat ile 
sınırlı tutmak için, enerji sektörünün emisyonu yıl-
lık olarak ortalama yüzde 3,8 oranında düşmeli. Bu 
oran başka sektörlerde ise yüzde 1,9. 

Ülkelerin karbon ayak izlerini küçültebilmeleri 
ve düşük karbon salımlı enerji üretimine geçişin ba-
şarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için üçlü enerji 
denkleminin sac ayaklarının dengelenmesi gere-
kiyor. Bu uyarıları dikkate alıp gerekli politikaları 
uygulayan ülkeler, üçlü enerji açmazını yönetmede 
başarılı olabilir ve gelecek nesiller için enerji güven-
liğini sağlayabilir. 

Trilemma Raporu’nda ele alınan üçlü enerji aç-
mazı, 9 -13 Ekim 2016’da İstanbul’da yapılacak 23. 
Dünya Enerji Kongresi’nin de ana temaları arasında 
yer alıyor. Kongrenin ikinci gününde düzenlenecek 
‘İnovatif İş Modelleri: Yeni Bir Ufuk’ ve ‘Enerji Dönü-
şümünü Sağlamak: 150 Ülkenin Değerlendirmesi’ 
oturumlarında, e-depolama veya iş önceliklerindeki 
değişiklikler gibi enerji teknolojilerindeki inovasyo-
nun, üçlü açmazın dengelenmesinde nasıl bir rol 
oynayabileceğini ve düşük karbon ekonomisine ge-
çişe nasıl katkı sunabileceğini tartışacağız. Üçüncü 
günün ana gündem maddesi ise enerji politikaları 
olacak; yaklaşık 40 bakan ve 10 bine yakın delegenin 
katılımıyla enerji dönüşümüne ivme kazandırmak 
için atılması gereken adımları masaya yatıracağız.
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 �600 milyondan fazla Afrikalının hala elektriğe 
erişimi yok. Afrika kıtasında yaşayan insanların 
yüzde 60’ı olan bu oran, Tanzanya’da da yüzde 
80’e yükseliyor. Öyle ki, geri kalan küçük bir kesi-
min de 24 saat elektrik erişimi yok.
Tanzanya Kibosho’da da genç kadınlar için her 

bir gün zamana karşı daha doğrusu güneşe karşı bir 
yarış. Klimanjaro Dağları’nın eteklerindeki bu köyde, 
gün battığında tamamen karanlıkta kalıyor. Gaz lam-

baları ya da mum yoksa çalışmak ya da iş yapmak 
mümkün değil. Hırsızlar, köye hayvanları çalmaya 
geldiğinde çiftlikte yaşayan ailenin onları durdura-
maması da buna dahil. Çocukların yapacakları işler 
olsa da onlar ailelerinin inek ve keçilerini beslemek 
için meralara götürüyor. Eğer gün batmadan işlerini 
bitirirlerse çalışmaları için birkaç saat vakitleri olu-
yor.

Eskiden kendisi de benzer bir kasabada yaşayan 
M-Power Akademi’nin direktörü Ritha Tarimo, Tan-
zanya’da bunun yaygın bir hikaye olduğunu söylü-
yor: “Özellikle kız çocukları için zor bir mücadele, 
çünkü onlar ev işlerine yardım etmek zorundalar. Ve 
işler bittikten sonra da çalışmaya vakit bulmak zor”.

Enerjiye erişim, yaşamı değiştirebilir
Dünya Bankası enerji yoksulu kadın ve kız çocuk-

larının elektriğin mevcut olduğu kentlere göç olasılı-

 TESİS İNCELEME  

Afrika güneş devrimi,  
kadınların yaşamını nasıl dönüştürüyor?

Afrikalı kadınların hayatı elektrikle değişiyor. 
Elektriğe kavuşan kadınlar hem ev işlerini daha 
kolay yapıyor hem de ev dışında iş bulabiliyor. 
Solar Sister adlı oluşum hem kadınlara elektrik 
temin ediyor hem de yenilenebilir enerji alanında 
çalışmalarının önünü açıyor
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ğının da düşük olduğunu da belirtiyor. Ancak onların 
yaşadığı kırsal yerlerde artık şebekeden bağımsız 
güneş enerjili sistemler de pazara girmeye başlıyor. 
‘Solar Sister’ sosyal girişiminin kurucularından biri 
olan Katherine Lucey, enerjiye erişimin kadınların 
yaşamını dönüştürebileceğini vurguluyor.

Bu bölgelerde yaşayan kadınlar, yemek pişirmek 
için epey zahmet çekiyor. Gündüzleri odun getirmek 
için kilometrelerce yürüyor, geceleri de yemek pişi-
rebilmeleri için marketten gaz yağı alıyor. Massawe 
gibi kız çocukları için evde tek bir mum olması gece 
de çalışılabileceğini gösteriyor. Sosyal yaşam da 
hava karardıktan sonra bitmek zorunda değil, kadın-
lar soğutma ya da akşam çalışma gerektiren küçük 
işlere başlıyor.

Yeni endüstri, kadınlar için ev dışında çalışma 
alanları da oluşturuyor. Kaliforniya merkezli Güney 
Afrika’da faaliyet gösteren güneş enerjisi şirketi So-
larReserve CEO’su Kevin Smith, herkesin aynı bece-
riye sahip olduğunu ve aynı şekilde eğitim düzeyine 
ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Kadınlar, temiz enerji zincirinin bir parçası 
oluyor

Güney Afrika’da devletin işlettiği fosil yakıt te-
sisleri varlığını sürdürüyor, çok özel yatırımcıların, 
Yenilenebilir Enerji Bağımsız Enerji Tedarik Prog-
ramı’yla birlikte yenilebilir enerji yatırımları var. 
Kıtanın daha az gelişmiş ülkelerindeyse şebekeye 
erişim yok ve burada daha çok off-grid pazarı büyü-
yor. Kadınlar da bu gelişmeyle birlikte güneş enerjisi 
sektörünün farklı alanlarında istihdam olanaklarına 
sahip oluyor. 

Solar Sister programı kapsamında kadınlar, te-
miz enerji zincirinin bir parçası haline geliyor ve 
mağdur olarak anlatılan kadınlar olmaktan çıkıyor. 
Solar Sister modeli, Uganda, Tanzanya ve Nijerya’da 
uygulanıyor. Kurucularından Neha Misra, sürekli 
rehberliği ve sürekli eğitimi savunuyor. 

“Güneş enerjisinin Avonu’: Solar Sister
Solar Sister ile ülkelerdeki ihtiyaca özel ürün ge-

liştiriliyor. Örneğin, Uganda’da balıkçıların balıkları 
yakalaması için bir ışık da var. Çalışan 2 bin 200 kişi, 
aile çiftliklerini destekliyor veya okul masraflarını 
karşılamaya destek oluyor. Misra, program için gü-
neş enerjisinin Avon’u benzetmesini yapıyor ve ruj 
yerine temiz enerjiyi koyuyor: “Güzel olmanın bir 

diğer yolu bence, ruj yerine yüzünü de görüyorum”. 
Lucey, hayatın elektrikle çalışacağına vurgu yapıyor 
ve “Elektriğe erişiminiz yoksa ileri gidemez ve yok-
sullukta sıkışırsınız” diyor. Misra’nın hikayesi, iklim 
değişikliği araştırmalarıyla şekillenen Solar Sister 
programı, çokça çabanın ardından Lucey’le de kesi-
şerek hayata geçiyor.

Yenilenebilir enerji, Afrikalı kadınlar için bir ka-
zanım olarak görülüyor. Dünya Bankası İklim Fonu 
toplumsal cinsiyet uzmanı Anne Kuriakose, kadın-
ların bu projelere katılmaları ve kendilerine yarar 
sağlamaları için en başından beri çaba gösteril-
mesinin gerekli olduğunu hatırlatıyor. Karar alma 
süreçlerine kadınların dahil edilmesini vurgulayan 
Kuriakose, eğer bu süreçte kadınlar olmazsa onların 
ihtiyaçlarının dikkate alınmayacağını söylüyor. Örne-
ğin, kadınlara yarar sağlayacak doğum kliniğinin ya 
da köydeki değirmenin bu sisteme geçmesi önem 
taşıyor.

Enerjiye erişim iki katına çıkacak
Obama yönetiminin 2013 yılında başlattığı gi-

rişim, Afrika’daki enerjiye erişim oranını iki katına 
çıkarmak üzere 60 milyon kişiye ulaşacak. Uluslara-
rası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın son raporuna göre 
de Güney Afrika, Kenya, Fas gibi birkaç ülke hariç 
Afrika’da yenilenebilir enerjiye bağlı işler hala düşük 
oranda seyrediyor. 

Tanzanya’daki M-Power Academy Direktörü Rit-
ha Tarimo, Tanzanya’da istihdam oranlarının çok 
düşük olduğunu belirtiyor. Bir fark yaratma düşün-
cesinin peşinden giden Tarimo, her zaman bir süper 
kahraman olmak istediğini söylüyor. Tanzanya’da 
resmi işsizlik oranı yüzde 11, ancak düzensiz mev-
simlik işleri de içeriyor. Toplumsal cinsiyet açısından 
bakıldığında da kadınlar, evden ayrılarak iş arama/
bulma konusunda dezavantajlı oluyor.

Tarimo’nun akademide öğrencisi olan Massawe, 
Doğu Tanzanya’da Mzumbe Üniversitesi’nden me-
zun olduktan sonra iş bulmak için epey mücadele 
ediyor. Massawe, Tanzanya’da kadınların pek çok 
yerde öncelikli olmadığını, özellikle iş görüşmelerin-
de erkeklerin tercih edildiğini belirtiyor. Massawe, 
“Bir dizi sonuçsuz iş görüşmesinin ardından Tarimo, 
akademiye kabul ediliyor ve mesleki gelişim kursu 
alıp çalışmaya başlıyor. Onun hedefi, internet tekno-
lojileri yöneticisi olmak” diyor. Ka
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 DÜNYA GÜNDEMİ   
Esen Erkan

 �McKinsey’nin Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın (IEA) Enerji 
Görünümü raporunu yorumla-
dığı çalışmaya göre; temiz, gü-
venilebilir ve emniyetli enerji 
dünyası hemen köşe başında 
gibi görünmüyor. Rüzgar, gü-
neş ve jeotermal gibi hidrolik 
enerji dışı yenilenebilir enerji 
kaynaklarındaki büyük artı-
şa karşın gezegenin elektrik 
ihtiyaçlarının büyük kısmı 
2040 yılında da kömür ve do-
ğal gazla karşılanacak. Suudi 
Arabistan’ın 2030 yılında dün-

yanın en büyük petrol üreticisi 
olacağını belirmesiyle kaya 
petrolü fenomeninde de dü-
şüş olmasını bekleniyor. 
Raporun önemli başlıkların-

dan biri, 2040’a kadar hidro ener-
ji dışındaki yenilenebilir enerji 
kaynaklarının küresel güç teda-
riki paylarını üç katından fazlaya 

çıkarabileceklerini öngörmesi. 
(2012 için küresel güç üretim 
oranı yüzde 5’ti). Buna ek olarak 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
gelişimi, sadece zengin ülkelerde 
görülen bir trend değil. Kalkınmış 
ülkeleri de bünyesinde barındıran 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) üyeleri arasında 

Yenilenebilir enerji tüm dünyada hızlı bir şekilde büyümekte 
fakat fosil yakıtlara olan küresel bağımlılık yakın zamanda 
değişim göstermeyecek

Bir enerji devrimi yakında olmasa da  
enerji evrimi yolda
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yenilenebilir enerji kullanımı yıl-
da yüzde 4.6 oranında artıyor. 
OECD ülkeleri dışındaki oran yüz-
de 7.4. Önümüzdeki 25 yılda ye-
nilenebilir enerji Afrika’nın yeni 
elektrik santrallarının yüzde 
43’ü, Asya’nın yüzde 48’i, Latin 
Amerika’nın yüzde 63’üne denk 
gelecek. Asya’nın münferit ola-
rak 1587 tane yenilenebilir enerji 
santralı eklemesi planlanıyor ki, 
bu sayı neredeyse dünyanın geri 
kalanındaki sayıya denk geliyor. 

Yeşil enerjinin payı yüzde 
17’de kalacak

Hidro enerji dışındaki yenile-
nebilir enerji kaynaklarındaki pat-
lamadan sonra bile Uluslararası 

Enerji Ajansı (IEA), 2040’a kadar 
küresel elektrik üretiminde sek-
törün toplam payındaki yerinin 
sadece yüzde 17 olacağını çün-
kü kömürün (yüzde 31) ve doğal 
gazın (yüzde 24) düşük maliyetli 
ve güvenilir güç kaynakları ol-
maya devam edeceğini açıklıyor. 
(Şekil 1). Belirtilen yüzde 17’lik 
öngörü düşük kalmış olabilir. Sü-
rekli olarak yenilenebilir enerjinin 
büyümesini hafife alan IEA, eğer 
dünya iklim değişikliği konusun-
da çok sert tedbirler alınacak 
olursa oranın yüzde 31’e kadar 
çıkabileceğini öngörüyor. Fakat 
bu senaryo gerçekleşse dahi fosil 
yakıtlar, yine geleceğin çok büyük 

bir parçası olmaya devam edecek 
(Yüzde 30).

Başka bir büyük fosil yakı-
tı olan petrole gelecek olursak, 
değişiklikler var fakat uzun va-
dede manzara aynı gibi. 2014 ve 
2015’de Amerika Birleşik Devlet-
leri, inanılmaz ölçeklerdeki kaya 
petrolü üretimi sayesinde, tüm 
dünyanın önüne geçmişti. Ger-
çekten de kaya petrolünün ge-
lişimi dünya petrol piyasası için 
yıkıcı olmuş, devam eden düşük 
fiyatlara katkıda bulunmuştu. Fa-
kat rapor, tarihin veya en azından 
jeolojinin kendini tekrarlayacağını 
düşünüyor. 2030 veya 2035 yılı-
na kadar kaya petrolü üretiminin 
düşmeye başlayacağını ve Petrol 
İthal Eden Ülkeler Örgütü’nün 
(OPEC), dünya petrolünün yarısını 
üretmeye geri döneceğini öngö-
rüyor (şekil 2). Hakikaten düşük 
petrol fiyatlarını göz önüne aldığı-
mızda, kaya petrolü üretimi düş-
meye başladığını söyleyebiliriz. 

Afrikalılar 2030’da bile 
elektriğe kavuşamayacak

1990’dan beri Hindistan 
elektriğe olana erişimini, yüz-
de 25 oranında artırdı ve Çin’de 
ise bugün neredeyse her yerde 
elektriğe erişim mümkün. Öte 
yandan, rapora göre Afrika, bu 
konuda geride kalmaya devam 
edecek. Kıtada yaklaşık 1.3 mil-
yar kişiye elektrik sağlanamıyor 
ki bu nüfusun hepsi Güney Asya 
ve sahra altı Afrika’da yaşıyor. 
2030’a gelindiğinde halen bir 
milyar kişiye elektrik sağlana-
mayacak ve sahra altı Afrikalılar 
bu nüfusun nerdeyse dörtte üçü-
nü oluşturacak (şekil 3). Daha 
fazla kişiye elektrik ulaştırmak 
sadece konfor değil, hem eko-
nomik kalkınma hem de sağlık 

Bugün sağlanan teknolojik ilerlemeler sayesinde çok daha fazla 

insanın, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 83’ünün elektriğe ulaşımı 

mümkün hale gelecek
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için gerekli. Elektriğe erişimi ol-
mayan insanlar, yemek pişirmek 
için çoğunlukla daha fazla odun 
veya gübre yakıyor ve bunlar her 
yıl sıtma ve tüberkülozun top-
lamda yol açtığından çok daha 
fazla insanın ölümüne neden 
olan kapalı alan hava kirliliğine 
yol açıyor. 

Raporun özü, ‘daha fazla yeni-
lenebilir enerji ve daha fazla fosil 
yakıt’ diyor. Daha fazla enerjiye 
erişim ve erişim eksikliğinden 
kaynaklanan daha fazla ölümü de 
vurguluyor.  Çok daha fazla Ame-
rikan petrolü ve daha fazla OPEC 
petrolü... Bütün bu trendleri bir 
araya getiren bir konu varsa o da 
küresel bir enerji devrimi yakında 
olmasa dahi, bir enerji evrimi yol-
da görünüyor.

 � İç ve dış havanın düşük kalitesi, her yıl dünya-
da 6.5 milyon ölüme yol açıyor. Çünkü yüksek 
tansiyon, beslenme riskleri ve sigaradan sonra 
insan sağlığı için en büyük dördüncü büyük teh-
ditti hava kirliliği... Çünkü kirli havanın içinde asit, 
metal, toprak ve toz gibi parçaları içeren parça-
cıklı madde, sülfür oksit ve nitrojen oksit gibi in-
san sağlığı için zararlı maddeler bulunuyor. Ufak 
parçacıklı madde, uzun vadede akciğer kanseri-
ne, felce ve kalp hastalıklarına sebep olduğu gibi, 
kalp krizi gibi daha hızlı ölüme sebep olabilecek 
semptomları da tetikleyebiliyor.
IEA, enerji ve hava kirliliği hakkındaki özel rapo-

runda, bu kirletici maddelerin salımının çoğunlukla 
kontrol dışı veya etkinsiz enerji üretimi ve kullanı-

Hava kirliliği milyonlarca kişinin 
ölümüne sebep olacak

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, dünyada 
enerji kullanma ve üretme yönteminde bir 
değişikliğe gidilmediği sürece hava kirliliğinden 
kaynaklanan erken ölümler 2040 yılına kadar 
artmaya devam edecek 
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▶ Hava kirliliği milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacak

mından kaynaklandığını belirtiyor. Herhangi bir ön-
lem alınmazsa dış hava kirliliğinden kaynaklanan 
erken ölümler, 2040 yılında 3 milyondan 4.5 milyona 
ulaşacak. Ev içi hava kirliliğinden kaynaklanan erken 
ölümlerse 3.5 milyondan 2.9 milyona düşecek. Bu 
ölümlerdeki yükselişin yüzde 90’ının Asya kökenli 
olacağı tahmin ediliyor.

Asya’da hava kirliliği artacak
Rapor, küresel emisyonlarda 2040’a kadar genel 

bir düşüş olmasını öngörülse dahi, mevcut ve plan-
lanan enerji politikalarının hava kalitesini artırma-
da yeterli olmayacağını belirtiyor. Dünyanın enerji 
üretme ve kullanma şeklinde değişiklik olmadan, 
hava kirliliğinin insan hayatı üstündeki yıpratıcı etki-
leri artmaya devam edecek. Sanayileşmiş ülkelerde 
sera gazı salımı düşüşü ve Çin’de son zamanlarda 
gözlemlenen düşüş alametleri de devam edecek 
gibi, fakat enerji talebi, hava kalitesini iyileştirmenin 
önüne geçtiğinden Hindistan, Güneydoğu Asya ve 
Afrika’da salımların artması bekleniyor.

Temiz pişirme ocaklarına erişim ve etkin olma-
yan biyokütle ocakların yerini alacak yakıt kullanımı 
ile karayolu ulaşımı için sıkı bir şekilde uygulanan 

salım standartları; salımlarının kontrolü ve ener-
ji sektöründeki yakıtların değiştirilmesiyle temiz 
enerji kullanımını artıran yeni enerji ve hava kalitesi 
politikaları ile temiz hava sağlanabilir.

Bu tedbirler uygulanırsa; 2040’a kadar parçacıklı 
madde salımının yüzde 7, sülfür dioksitin yüzde 20 
ve nitrojen oksitin yüzde 10 oranında düşürülmesi 
temin edilebilir. Rapora göre, bunun sonucu olarak 
dış hava kirliliğinden kaynaklanan erken ölüm oran-
ları, 2040’a kadar 2.8 milyona ve ev içi kirliklerden 
kaynaklanan erken ölümler ise 1.3 milyona düşürü-
lebilir.
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Türkiye’de 2016 Mart ayının sonlarına doğru 
EPDK’nın Lisanssız Elektrik Üretimine İliş-
kin Yönetmelik uygulanmasında değişikliğe 
gitmesiyle, lisanssız elektrik üretimiyle il-

gili farklı boyutlarda tartışmalar yeniden başladı. Bu 
tartışmalar, genellikle yapılan değişikliklerin lisans-
sız elektrik üretimi yatırımlarını nasıl etkileyeceği 

sorusu etrafında şekillendi. İlgili görüş ve yorumları 
okurken ve bu eksende araştırmalarımı genişle-
tirken, lisanssız elektrik üretimiyle ilgili ülkemizde 
kavramsal düzeyde yeterince kaynak bulunmadı-
ğını ve yazılan metinlerin çoğunlukla operasyonel 
ve hukuki metinlerden ibaret olduğunu fark ettim. 
Dolayısıyla bu yazımda lisanssız elektrik üretiminin 

Lisanssız elektrik üretiminin iktisadına dair 
kısa bir kavramsal çerçeve

Türkiye’de lisanssız elektrik üretiminin henüz emekleme 
aşamasında olması, elektrik piyasasında serbestleşmenin 
tamamlanmamasıyla ilişkili. Dolayısıyla, Türkiye’de 
elektrik piyasasının tam olarak serbestleştirilmesiyle 
beraber lisanssız elektrik üretiminin de gerçek değerini 
bulacağını söylemek yanlış olmaz
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▶ Lisanssız elektrik üretiminin iktisadına dair kısa bir kavramsal çerçeve

ekonomisine ilişkin çok kısa bir kavramsal çerçeve 
sunmak istiyorum.

Dağıtık üretim ile aynı değil
Lisanssız elektrik üretiminin iktisadını anlatır-

ken, öncelikle literatürdeki konumunun belirlenmesi 
gerekiyor. Lisanssız elektrik üretimi, dağıtık üretim 
literatürü kapsamında değerlendirilebilir gibi gözük-
se de burada hatırlanması gereken husus, lisanssız 
elektrik üretimiyle dağıtık üretimin tamamen aynı 
olmadığı. 

Dağıtık üretim, birçok farklı çalışma ve kurum 
tarafından farklı biçimlerde tanımlanmış olsa da bu 
tanımlardaki ortak temalar, üretim birimlerinin da-
ğıtım şebekesine bağlanması ve ölçek olarak üretim 
kapasitenin merkezi ve büyük üretim santralların-
dan küçük olması. Bazı uzmanlar bu tanıma, üretici 
birimlerin sayacın tüketim tarafında olması gerekli-
liğini de ekliyor.1 Ancak, lisanssız elektrik üretimiyle 
ilgili mevzuatta ne dağıtık üretime ne de herhangi 
bir tanımına yer verilmiş. Ayrıca mevzuattaki duru-
muyla değerlendirildiğinde, lisanssız elektrik üreti-
minin dağıtık üretimden daha dar kapsamlı olduğu 
görülüyor. 

İletim-dağıtım şebekesi yatırımlarının 
ikamesi olabilir

Lisanssız elektrik üretimi sayesinde öz-tüketi-
min yaygınlaşması sonucu elektriğin iletilmesi ve 
dağıtılması ihtiyacı azalır. Bu da lisanssız elektrik 
üretiminin, dağıtık üretimle benzer şekilde, iletim 
ve dağıtım şebekesinin kapasitesinin artırılması 
için yapılacak yatırımların ikamesi olabileceği an-
lamına geliyor. Geçmiş yıllarda International Energy 
Agency (IEA) tarafından yayımlanan bir rapora2 göre 
yerinde üretim, toplam elektrik üretim maliyetinin 
yüzde 30’una karşılık gelecek şekilde iletimdeki ve 
dağıtımdaki maliyetleri azaltıyor. Tüketici tabanının 
küçük olduğu bölgelerde, söz konusu maliyet tasar-
rufu daha yüksek oluyor. Lisanssız elektrik üretimi 
için ise söz konusu maliyet tasarrufunun kapasite 
limitinden ötürü daha az olacağı söylenebilir.  

1 Pepermans vd. (2005). Distributed generation: definiti-
on, benefits and issues. Energy Policy, 33: 787-798.

2  IEA (2002). Distributed Generation in Liberalized Elect-
ricity Markets, Paris.

Lisanssız elektrik üretimi-serbestleşme 
ilişkisi

Elektrik piyasasının serbestleştirilmesiyle müm-
kün olan lisanssız elektrik üretimi, serbestleştirme 
düzeyinin artmasıyla daha da yaygınlaşır. Bunun 
temelinde ise üç neden bulunuyor. Birincisi, libera-
lizasyon ile birlikte tüketicinin kendi ihtiyaçlarına en 
iyi cevap verecek şekilde enerjisini temin edebilme-
si mümkün olunca, birçok tüketici kendi elektriğini 
üretmeyi en cazip seçenek olarak görmeye başlıyor. 
Bir diğer neden ise serbestleşen piyasalarda, üze-
rinde maliyet-etkin olma baskısı hisseden firmaların 
gerekli yatırımları yapmaması sonucu, enerji güven-
liğinin bozulması riski. Bu riski azaltmak isteyen tü-
keticiler, lisanssız elektrik üretimini tercih edebilir. 
Son olarak, serbestleştirme ile birlikte daha fazla 
ekonomik birimin enerji ticaretine (satıcı olarak) ka-
tılmak istemesi, lisanssız elektrik üretimini teşvik 
ediyor. 

Lisanssız elektrik üretiminin önündeki 
engeller

Bir önceki paragrafta da ifade edilen serbestleş-
me-lisanssız elektrik üretimi ilişkisi doğrultusunda, 
lisanssız elektrik üretiminin önündeki en büyük en-
gelin eksik (ya da aksak) liberalizasyon olduğunu 
söylemek mümkün. Dağıtım şebekesine üçüncü ta-
raf erişiminde ayrımcılığın ve zorluğun olmadığı, ya-
tırım süreçlerinin yalın ve şeffaf olarak tanımlandığı, 
düzenlemenin ve düzenleyici riskin minimize edildi-
ği ortamlarda lisanssız elektrik üretimi yatırımları 
da artış gösterecektir. 

Öte yandan, dağıtık üretimle ilgili literatüre bak-
tığımızda, dağıtık üretim önündeki engellerin lisans-
sız elektrik üretimi için de engel teşkil edebileceğini 
söylemek mümkün. Konuyla ilgili çalışmalar bir ara-
ya getirildiğinde dağıtık üretim önündeki engelleri 
üç genel kategoride sınıflandırmak mümkün: Teknik 
engeller, finansal engeller ve düzenleyici engeller. 
Bu engeller detaylıca ele alındığında ise yerinde 
üretimin önünde en büyük engeli yine düzenleyici 
bariyerlerin teşkil ettiği söylenebilir.3 

3  Lopez vd. (2007). Integrating distributed generation 
into electric power systems: A review of drivers, challenges 
and opportunities. Electric Power Systems Research, 77: 
1189-1203.



“Liderlik” kelimesi; kriz 
anında doğru cevap, karar ve 
istikameti belirleyerek gerekli 
durumlarda kendini gösteren 
kişilerin görüntüsünü 
çağrıştırıyor
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 �Liderlik kelimesine yüklenen bu anlam, liderle-
rin her zaman ne yapmaları gerektiğini bildikleri 
yanılgısına dayalıdır. Oysa çoğu zaman liderler, 
tıpkı geri kalanımız gibi ne yapacaklarını bilmez. 
İşte bu nedenle, hayatta en sık karşılaştığımız 
sorunlara karşı her liderin bir çözüm ekipmanı-
na sahip olması gerekir. Araştırmalar, liderlerin 
çözüm bulabilmeleri için sahip olması gereken 
özellikleri ve uygulamaları gereken stratejileri 
şöyle sıralıyor:

Kendi bireysel liderlik tarzınızı geliştirin
Kimse etkin bir lider nasıl olunacağını bilerek 

hayata gelmez. Kendinizi tanımak için olabildiğince 
fazla zaman ayırın. Kendinizi geliştirin, kendinizi ge-
liştirirken liderliğinizi de geliştirirsiniz. Kendiniz için 

iyi bir liderlik, koçluk veya mentorluk programı bul-
mayı değerlendirin.

Deneyimlerinizden öğrenin 
İhtiyacınız olan deneyimi nasıl elde edebileceğiniz 

konusunda stratejik düşünün. Alışılagelmedik sorun-
ları çözme fırsatı tanıyacak projeleri araştırın; du-
rumları farklı bakış açıları ile gözlemleme konusunda 
alıştırma yapın ve yaptığınız her şeyden öğrenin.  

Başarısız olmaktan korkmayın 
Çaba gösterdiğiniz sürece kesinlikle başarısız 

olacaksınız, hatta belki birden fazla kez... Önemli 
olan başarısızlıklarınızın sorumluluğunu üstlenmek, 
ders çıkarmak ve ileriye doğru ilerlerken yönünüzü 
değiştirmektir.

Her zorluk için kullanılabilecek  
10 akıllı liderlik çözümü



Temmuz 2016 • 57

▶ Her zorluk için kullanılabilecek  10 akıllı liderlik çözümü

İkna edici bir vizyonunuz olsun 
Bir kriz durumu olduğunda -inanın olacaktır- viz-

yon sahibi olmak ve insanların o vizyon doğrultu-
sunda hareket ettiğini bilmek işleri kontrol altında 
tutacaktır. Eğer güven duyulan bir liderseniz, insan-
ları o zor günlerden çıkaran ve dağılmak yerine ra-
yında tutan biri olarak algılanırsınız. 

İnsan ilişkilerinizi geliştirin 
Büyük liderlerin çok iyi insan ilişkileri olur, in-

sanlara değer verirler. Lider olarak sizlerin, sorular 
sorarak ve gerçeği kabul etmeye hazır olarak, ses-
siz bir şekilde dinlemeniz ve insanların gerçekten 
ne söylediğini, nasıl dinlemeniz gerektiğini bilmeniz 
gerekir. Sorunlar su yüzüne çıktığında, rahat konu-
şabilmek ve değer verdiğinizi göstermek özellikle 
önemli hale gelir.  

Kendinizi motive edin 
Sizin bağlılığınız başkaları için modeldir. İnsanlar 

sizin bir hedef uğruna çok çalıştığınızı görürse size 
katılır. Size enerji ve tutku veren motivasyon kay-
naklarına tutunun böylece zor günlerde başkalarına 
ilham kaynağı olabilirsiniz.

İnsanları bilgilendirin 
Zor zamanlarda, saklanmak her zaman çeki-

ci gelir ama bu yapabileceğiniz en kötü şeydir. Göz 
önünde olun ve kötü haber olsa dahi insanları sü-

rekli bilgilendirin. İnsanlar ilerleme veya sorunların 
dışında kalmış hissetmeyi sevmez; onları bilgilen-
dirdiğinizde yardım etmek için donanımlı ve hazır 
olacaklardır.

Başkaları için ilham kaynağı olun
İlham güç kazandırır; insanlara ilham verdiğiniz-

de aynı zamanda onlara bir amaç verirsiniz. Davra-
nışlarınızla örnek olduğunuzda ve insanlara ilham 
kaynağı olduğunuzda onlara daha etkin ve üretken 
olmaları için güç verirsiniz.

Gerçek bir mentor bulun
Zor zamanlarda daha önceden o yollardan ge-

çen kişilerin çıkarmış olduğu derslerden faydalanın 
ve sizi bu süreçte yönlendirmek isteyecek birilerini 
bulun. İyi bir mentorün sizin edinmek istediğiniz de-
neyime sahip olması gerekir ve süreç boyunca size 
içtenlikle yardım etmek istemeli. Mentorlüğün ger-
çek anlamda faydalı olması için samimi ve olumlu 
olması gerekir.

Kendinize iyi bakın 
En iyi liderler, özelikle zor zamanlarda başkala-

rına özen gösterir. Fakat kendinizi ihmal ederseniz 
siz de baskı altında boğulursunuz. Dinç ve sağlıklı 
olmak için yapmanız gereken ne varsa yapın ve ken-
dinize sık sık yapmış olduğunuz şeyin değerli oldu-
ğunu hatırlatın.  
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 � İyi öneri duyduğunuzda her zaman yapmanız 
gereken iki şey var: Öneriye uyun ve başkasına 
aktarın. Duymak istediğiniz şeyi size söyleyecek 
kişileri bulmak kolay fakat sizin gerçek dostunuz 
öğrenmeniz gereken şeyi size söyleyendir. Çoğu 
kişinin göz ardı ettiği 25 bilge tavsiye ile kendinizi 
geliştirin.

1. Kendinizi tanımak için zaman ayrın. Aristo 
“kendini tanı” demiştir. Kendinizi tanıdığınızda 

hedefleriniz, hayalleriniz, standartlarınız, kanaatle-
riniz konusunda akıllıca davranabilirsiniz. Kendinizi 
tanımak amaç ve anlamla hayatınızı sürdürmenizi 
sağlar.

2. Odaklanmak büyük sonuçlar getirir. İnsanla-
rın çok çabuk pes etme sebeplerinin başında 

ne kadar fazla yol geldiklerini görmektense, daha ne 
kadar yol kat etmeleri gerektiğine bakmaları gelir. 
Fakat bize en büyük başarıları getiren şey seri halin-
de gelen küçük kazanımlardır.

3. Tam anlamıyla kendinizi ana verin. Geçmiş 
üstünde durmayın ve gelecek hakkında hayal-

ler kapılmayın fakat şu ana tam anlamıyla kendinizi 

vermeye odaklanın. 

4. Varsayımlarda bulunmayın. Bir durumu tam 
anlamıyla bilmiyorsanız o konu hakkında dona-

nımlı şekilde görüş bildiremezsiniz. 

5.Sabırlı ve ısrarlı olun. Hayat ne başardığınız-
dan çok neleri aşabildiğinizdir. 

6.Elde edebilmek için vermeniz gerekir. Eğer 

başkalarını destekler, yönlendirir, yol gösterir 

ve hayatlarına katkıda bulunursanız sonucunda en 

iyi ödülleri alırsınız. 

7. Şans, sıkı çalışma sonucunda elde edilir. 

Şans sıkı çalışma, zamanlama ve yeteneğin 

kesişme noktasıdır. 

8.  Her zaman en iyisini ortaya koyun. Geleceğin 

ne getireceğini asla bilemezsiniz dolayısıyla şu 

anı en iyi şekilde değerlendirin. 

9. Herkesi etkilemeye çalışmayın. En mutsuz 

insanlar başkalarının ne düşündüğüne en fazla 

kafa yoran insanlardır. 

Çoğu insanın göz ardı ettiği  
25 harika öneri
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▶ Çoğu insanın göz ardı ettiği  25 harika öneri

10.Korkmaktan korkmayın. Bazen gelişmek 

için en fazla ihtiyaç duyduğunuz şey yap-

maktan en fazla korktuğunuz olabilir. 

11.  Öğrenmek için dinleyin. Nasıl dinlenmesi 

gerektiğini öğrenin. Konuşurken hiç bir şey 

öğrenemezsiniz. 

12. Hayat güzeldir fakat adil değildir. Hayatın 

adil olması gerektiği konusundaki yanılgı 

büyük bir mutsuzluk kaynağıdır. 

13. Hiçbir iş sizden aşağı değildir. Kendini-

zi hiç kimseden veya hiç bir şeyden üstün 

görmeyin; sessiz  bir şekilde çok çalışın ve gürültü 

yapma işini başarınıza bırakın. 

14.  Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz. 

Fakat bir şarkı sözünün dediği gibi, “eğer 

bir kez denersen sonunda bakarsın istediğini elde 

etmişsin”.   

15. Sinirli veya aşırı mutluyken karar verme-

yin. En iyi kararlar açık bir zihinle, olumlu 

veya olumsuz hiçbir duyguya kapılmadan verilen-

lerdir. 

16. Başka insanların ne düşündüğünü kafanı-

za takmayın. Kişilik karşılaştırmanın orta-

dan kalktığı noktada ortaya çıkar. Özgün olun, akılda 

kalın, kendinize güvenin, gururlu olun. 

17. Zorlukları fırsat olarak kullanın. Her kayıp 

bir fırsat yaratır ve zorluklar yeni imkanlara 

ışık tutar. 

18. doğru olanı yapın, kolay olanı değil. Ka-

rakterinizin gücü, daha kolay seçenekler 

olduğunda dahi, sizi doğru olana yönlendirir. 

19. Eyleme geçmedikçe hayaller hayal olarak 

kalır. Eyleme geçmeden bir fikir sadece ha-

yaldir. 

20. Görmek istediğiniz muameleyi başkala-

rına gösterin. Doğru olanı yapın. Elinizden 

gelenin en iyisini yapın. Başkalarına size davranıl-

ması istediğiniz gibi davranın. 

21.Pes ettiğinizde başarısız olursunuz. Bir 

işte başarısız olmanın en emin yolu pes et-

mektir. Yorgunluk, rahatsızlık ve cesaretin kırılması 

sadece çaba gösterdiğinizin belirtisidir. 

22.İç güdülerinize güvenin. Şüphelere yenik 

düşecekseniz iç güdünün ne anlamı var ki? 

Başarının en büyük düşmanı kendinizden şüphe et-

mektir. 

23.Her gün yeni bir şey öğrenin. Bir öğrenci-

nin mantığına sahip olun. Soru sormak için 

veya yeni bir şey öğrenmek için çok fazla şey bildiği-

nizi asla düşünmeyin. 

24.değerli olanı önemli kılın. Neyin karlı ola-

cağını düşünmek yerine neyin değerli oldu-

ğunu düşünün. Başkalarına yatırım yapın ve göre-

ceksiniz ki portföyünüz genişleyecek. 

25.Kendinize inanın. Kendiniz hakkındaki algı-

nız kendinize davranış şekliniz olacaktır ve 

kendinize davranış şekliniz olacağınız kişidir. 
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 MEVZUAT   
Figen Özer 
 E-Click-Kurucu
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 �Haziran 2016 döneminde düzenlemeler cephesi-
ne baktığımızda şüphesiz üzerinde en çok durul-
ması gereken konu, 6719 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun oldu. 17 Haziran 2016 tarih ve 
29745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanu-
nun, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na ge-
tirdiği değişiklikleri inceleyelim. 
İlk değişiklik ‘Tanımlar’ maddesi ile başlıyor, 

Elektrik Piyasası Kanunu bünyesine “teknik ve tek-
nik olmayan kayıp” ile “dağıtım şebekesi” tanımları 
ilave edildi. 

Kanunun “Lisans Esasları” başlıklı 5’inci mad-
desine ilave edilen yeni fıkralara bakıldığında, yeni-
lenebilir enerji üretimi yatırımlarında kullanılacak 
araçlarda, yurt içinde üretim ve/veya yerli malı kul-
lanım şartı aranacağı getirildi. Söz konusu fıkra her 
bir yenilenebilir enerji kaynak alanı için teklif edile-
cek en düşük elektrik fiyatı sahibinin, yarışma şart-
larında belirlenecek süre boyunca aynı fiyat politika-
sını sürdürme koşulu ile yatırım hakkı kazanacağına 
ilişkin yeni bir süreç getirdi. 

Aynı maddeye ilave edilen 13’üncü fıkra ile ye-
nilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenecek 
kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu 
taşınmazlarda, bu taşınmazların yenilenebilir enerji 
kaynak alanı olarak kullanımını ve verimliliğini etki-
leyici imar planları düzenlenemeyeceği; özel mülki-
yete konu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak 
alanı olarak belirlenmesi halinde, söz konusu alan-
lar üzerinde acele kamulaştırma yapılabileceği ka-
rara bağlandı. 

Ölçüm verisinde kriterler değişti
Kanunun “Önlisans Esasları” başlıklı 6’ncı mad-

desinde yapılan değişiklikler sonucunda, üretim li-
sansının alınmasına kadar geçen sürede, ön lisansın 
iptal edilme sebeplerinden biri olan ön lisans sahibi 
tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı 
olarak değişmesi, hisselerinin devri veya hisselerin 
devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler için vera-
set ve iflas nedenli olması şeklindeki istisna duru-
mu kaldırılmış, ön lisans iptaline sebep olacak iş ve 
işlemlerin istisnalarının belirlenmesi yetkisi, yönet-
melikle belirleyebileceği vurgusu ile Kurul’a verildi. 
Aynı maddeye eklenen 10’uncu fıkra ile de nükleer 
enerji üretim tesisleri için Kurum’a sunulması gere-
ken belgeler ve ilgili süreç hükme bağlandı. 

5346 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamın-
da belirlenen yenilenebilir enerji kaynak alanlarında 
kurulacak üretim tesisleri açısından ölçüm verisi 
aranmaz” hükmü getirildi. Bu değişiklik sonucunda 
görülmektedir ki, rüzgar ve güneş enerjisi tesisinin 
kurulacağı alan üzerinde aranacak ölçüm verilerinin 
alınacağı üç yıllık süre genişletilmişken, yenilene-
bilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim te-
sisleri bu denetimden muaf kılınmıştır. Yine 4’üncü 
fıkrada yapılan değişiklikle aynı bağlantı noktasına 
ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için bir-
den fazla başvurunun bulunması halinde başvurular 
arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağla-
nacak olanları belirlemek için yapılacak yarışmada 
en yüksek toplam katkı payını ödemeyi teklif ve ta-
ahhüt eden kişinin seçilmesi esası yerine 5346 sayılı 
Kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan fiyatlar üzerin-
den en düşük fiyatı teklif eden kişinin seçilmesi esa-
sı hükme bağlandı. 

Kanunun “Lisanssız Yürütülebilecek Faaliyet-
ler” başlıklı 14’üncü maddesine eklenen fıkralarla 

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu’nun 
getirdikleri

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu, sektörün önünü açacak şekilde düzenlenerek 
yürürlüğe girdi. Yerli üretimi destekleyen, yenilenebilir enerji yatırımlarını 
daha cazip hale getiren yeni yasa, tüketiciler açısından da önemli 
değişiklikler içeriyor...
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▶ Yeni Elektrik Piyasası Kanunu’nun getirdikleri

lisanssız rüzgar ve güneş enerjisi üretimi hakkı elde 
etmiş tüzel kişilerin pay devirleri kısıtlandı. Diğer 
ilave fıkra ile ise dağıtım ve görevli tedarik şirket-
lerini kapsayan alanda özellikle rekabet açısından, 
kontrol ilişkisi de göz önüne alınarak getirilmiş yeni 
bir kısıtlama görüyoruz. Bu kısıtlama üretim tesisi 
kurmak için başvuru yapabilecek gerçek ve tüzel ki-
şilere ilişkin sınırlamalar getiriyor. 

Tüketici hakem heyetleri oyunun dışında 
bırakıldı 

Kanunun getirdiği en önemli değişikliklerden biri 
de son yılların artan sayıdaki tüketici hakem heyet-
lerine yapılan başvuru ve açılan davalara kısıtlama 
getirmesi. Zira “Kurum tarafından gelir ve tarife dü-
zenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere ilişkin 
olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tü-
ketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu 
bedellerin, Kurumun düzenleyici işlemlerine uygun-
luğunun denetimi ile sınırlıdır” kararı hükme bağ-
landı. Bu noktada kanuna yeni eklenen geçici 20’inci 
maddenin de adını geçirmek lazım. Çünkü söz ko-
nusu madde ile “Kurul kararlarına uygun şekilde ta-
hakkuk ettirilmiş dağıtım, sayaç okuma, perakende 
satış hizmeti, iletim ve kayıp-kaçak bedelleri ile ilgili 
olarak açılmış olan her türlü ilamsız icra takibi, dava 
ve başvurular hakkında 17’nci madde hükümleri uy-
gulanır” hükmü kanuna derç edilmiştir. 

Kanunun “Kamulaştırma” başlıklı 19’uncu mad-
desinin 6’ncı fıkrasına eklenen ibare ile dağıtım böl-
gelerinde özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olan 
dağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih itibarıyla 
kamulaştırma kararları alınmamış veya kamulaştır-
ma kararı alınmakla birlikte kamulaştırma işlemleri 
tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırma bedel-
lerine ek olarak kamulaştırma ile ilgili diğer giderleri-
nin de TEDAŞ tarafından karşılanacağı belirlendi. 

“TETAŞ’ın Hak ve Yükümlülükleri” Kanunun baş-
lıklı 27’inci maddeye eklenen yeni fıkra ile TETAŞ’ın 
tedarik sorumluluğunu taşıdığı elektrik enerjisi mik-
tarını, mevcut sözleşmeleri kapsamında karşılaya-
maması durumunda bakiye enerji miktarını yerli 
kömür yakıtlı elektrik üretim santrallarını işleten 
şirketlerden temin edeceği ve söz konusu teminle il-
gili miktar, süre ve fiyat belirleme dahil diğer usul ve 
esasların Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği 
hükme bağlandı. 

Kanunun “Üretim Tesislerinin Çevre Mevzuatı 

ile Uyumlu Hale Getirilmesi” başlıklı maddesinde 
ise EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve iş-
letme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun 
kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketle-
rine, bunların özelleştirilmeleri hâlinde de geçerli 
olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik 
yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı 
açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 
31 Aralık 2018 tarihine kadar süre tanındı. Bakanlar 
Kurulu bu sürenin üç yıla kadar uzatılmasına yetkili 
kılındı. 

dOğAL GAZ CEPHESİNdE dE 

dEğİŞİKLİKLER YAPILdI

Elektrik cephesinden doğal gaz cephesine geçecek 
olursak, 6719 Sayılı Kanun’un 4646 Sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu kapsamında yaptığı değişik-
likleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 î Kanunun “Tanımlar” başlıklı maddesinde “şe-
hir” kavramında değişiklik yapılarak tüketici 
sınırları daha genişletildi. 

 î “Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri” başlıklı 4’üncü 
maddesinin 4’üncü fıkrasında yapılan değişik-
liklerle öncelikle ithalat lisansına sahip olmak 
isteyen şirketlerin her yıl ithal edecekleri doğal 
gazın ulusal topraklarda depolanması gereken 
miktarına ilişkin olarak belirlenmiş yüzde 10 
oran kaldırılmış ve bu miktarın belirlenmesi 
yetkisi Kurul’a bırakıldı. 

 î Söz konusu fıkra kapsamında, dağıtım bölgesi 
genişletilmesi, dağıtım bölgelerinin tek bir li-
sans altında birleştirilmesi ve dağıtım şirketle-
rinin birleşme talepleri hususları yeni kararla-
ra bağlandı. 

 î Kanunun “Rekabetin Korunması ve Geliştiril-
mesi, Bilgi Verme ve Hesap Ayrışımı” başlıklı 
7’inci maddesine eklenen paragrafla doğal gaz 
piyasa faaliyeti yapan tüzel kişilerin kendi faa-
liyet alanında faaliyet gösteren hiçbir tüzel ki-
şiye iştirak edemeyeceğine ilişkin sınırlamaya 
Kurulun uygun bulduğu şartlar altında istisna 
getirilebileceği değişikliği yapıldı. 
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 �Yerli kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesi-
ni arttırmayı enerji politikalarının odağına ko-
yan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile yatırımları 
hızlandıracak teşvik modelleri üzerinde çalışı-
yor. Özel sektörün 8 sent /kWh olarak talep ettiği 
alım garantisi için 6 ile 7.5 cent /kWh arasında 
değişen rakamlara yönelik senaryolar üzerinde 
çalışan Enerji Bakanlığı, bu şekilde asgari 10 bin 
MW linyit yakıtlı termik santral projesinin hayata 
geçmesini öngörüyor. Hazine Müsteşarlığı’ndan 
edinilen bilgilere göre müsteşarlık, bu şekilde 
yapılacak yatırımların madencilik ve inşaat alan-
larındaki faaliyetlerin etkisiyle nominal gayrisafi 
yurtiçi hasılayı (GSYH) yüzde 4’e yakın arttıracağı 
görüşünde. TETAŞ ise linyit santrallarında üreti-
lecek elektriğe verilecek alım garantisinin yıllık 
yaklaşık 2.5 milyar dolar ilave kaynak gerekti-
receğini belirtiyor. Enerji Bakanlığı tarafından 
en geç üçüncü çeyrek dönem içerisinde sonuç-
landırılacağı belirtilen çalışma kapsamında, it-
hal kömüre ÖTV getirilmesi de tartışılan konular 
arasında yer alıyor. Enerji Bakanlığı’ndan bir yet-
kili, henüz üzerinde tartışılan rakamların muğlak 
olduğunu, modelin ve rakamların çalışmaların 
tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu’na 
yapılacak sunumdan sonra netleşeceğini söyledi. 

Yerli kömüre dopingi sonuç verecek mi? 
17 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun, yerli kömür yatırımlarını hız-
landırmayı amaçlayan maddeler içeriyor. 

Kanun’un öngördüğü değişikliklerden belki de en 
önemlisi, yerli kömür yatırım ortamının iyileştirile-
rek oluşturulmaya çalışılması olarak dikkat çekiyor. 
Yasa ile son 10 yılda 1,640 MW kurulu güce sahip 
olacak şekilde inşa edilebilen linyit yakıtlı termik 
santralların sayısının arttırılması planlanıyor. 

Enerji Bakanlığı’ndan bir yetkili, kanunun 22. 
maddesi kapsamında, EÜAŞ’a ait ruhsatlı kömür sa-
halarının, yeni bir modelle özelleştirileceğini söyledi. 

EÜAŞ’ın kuracağı iştiraklerle bu sahaları yatırı-
ma hazırlayacağını, tüm izin, ruhsat ve çevresel yü-
kümlülüklerini yerine getireceğini, ardından da bu 
sahaların ‘varlık değerlemesi’ yapılmadan, belirle-
necek ESA üzerinden teklif edilecek indirim ile ÖİB 
tarafından ihale edileceğini söyledi. 

Kanunun 11. maddesi ile TETAŞ tarafından te-
darik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları KİK 
mevzuatı dışında tutuldu. Ayrıca 22. maddede, TE-
TAŞ’ın enerji ihtiyacını mevcut sözleşmeler kapsa-
mında karşılayamaması durumunda, yerli kömür 
yakıtlı elektrik üretim santrallarını işleten şirketler-
den temin edeceği de yer aldı. 

Enerji ve Maliye Bakanlığı ile Hazine 
Müsteşarlığı linyit yakıtlı termik 
santrallarda üretilecek elektriğe verilmesi 
planlanan alım garantili teşvik modeline 
yönelik çalışmalarını olgunlaştırıyor

Linyite alım garantisi, ithal kömüre ÖTV tartışması 

 ENERJİ IQ  



Temmuz 2016 • 63

Linyit ve taşkömürü çıkaran yeraltı maden işlet-

melerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşı-

lanması amacıyla, bu işletmelere verilecek desteğin 

usul ve esasları belirlendi. Söz konusu işletmelerin, 

beş yıllık devlet desteğinden yararlanabilmek için en 

geç iki ay içinde başvurmaları gerekiyor. 

İlk defa destek ödemesinden yararlanmak is-

teyen ruhsat sahipleri, 26 Haziran 2016 tarihinden 

itibaren iki ay içinde başvuru yapmak zorundalar. 

Uygulaması, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren beş yıl 

süreyle devam edecek. 

Linyit ve 
taşkömürü 
üreticilerine 
beş yıllık destek 

CEZAİ HÜKÜMLER 
•	 Tebliğe göre açık ve yer altı üretim yöntemi ile faaliyette bulunulan sahalarda, açık işletmelerden üre-

tilen kömürün yer altı üretimi olarak beyan edilmesinin ve/ veya dışarıdan kömür alındığının tespiti 
halinde, fazla ödenen destek tutarının 10 katı tutarında ceza tahsilatı yapılacak. 

•	 Fazladan ödenen destek tutarının 10 katı tutarındaki ceza, varsa işverene ödenecek müteakip destek 
tutarlarından mahsup edilecek. Bu durumda karşılanamayan ceza tutarı, genel hükümlere göre takip 
ve tahsil edilecek. 



 ENERJİ IQ  
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Yenilenebilir enerji santrallarında kullanılan yer-
li aksamın desteklenmesine ilişkin yönetmelik, 24 
Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi. 2011 tarihli yönetmelik ise yürür-
lükten kaldırıldı. Yerli katkı ilave fiyatından fayda-
lanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek yerli 
katkı ilave fiyatı, kanunun 6/B maddesi kapsamında 
santralin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl 
süre ile geçerli olacak. 

Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden 
bir sonraki takvim yılında, ilk kez yararlanmak iste-
yen lisans sahipleri, içinde bulunulan yılın 1 Ağustos 
tarihine kadar bakanlık ve/veya bakanlığın görev-
lendirdiği kuruluşa başvurmak zorundalar. 

1 Ağustos tarihine kadar yapılmış olan lisanslı 
santrallara ait başvuruların evrak kontrolü yapıla-
rak, eksik veya yanlış evrak tespit edilen başvuru-
lar için en geç 15 Eylül tarihine kadar bakanlık veya 
bakanlığın görevlendirdiği kuruluşun internet say-
fasında ilan edilecek veya ilgili başvuru sahiplerinin 
KEP adreslerine gönderilecek. Başvuru sahibi, bu 
başvurulara ilişkin eksik veya yanlış evrakları doğru 
bir şekilde yeniden düzenleyerek, 30 Eylül tarihine 
kadar ilgili kuruluşa sunacak. Aksi takdirde, başvuru 
değerlendirmeye alınmayacak ve takip eden yılda 
yerli katkı ilave fiyatı uygulamasından yararlandırıl-
mayacak. 

İTHAL GÜNEŞ PANELLERİNE  

TEŞVİK ENGELİ 
20 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygu-
lanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. 
Yapılan değişiklikle yurt dışından temin edilecek güneş 
panellerine teşvik belgesi verilmeyecek. Değişiklik ya-
pılmadan önce lisanssız solar projelerde kullanılan it-
hal paneller gözetim vergisinden muaf tutuluyordu. 
Karar, Türkiye’deki panel üretim kapasitesinin ve ola-
naklarının çok sınırlı olması, ayrıca kalitelerinin test 
edilecek geçmişlerinin henüz bulunmaması nedeniyle 
karar, santral yatırımcıları, EPC firmaları ve ithal panel 
sağlayıcıları tarafından yoğun biçimde eleştirildi. 
Teşvik belgesine konu yatırımın öngörülen sürede ger-
çekleştirilememesi, halinde ise teşvik belgesinin dü-
zenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması 
durumunda teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı 
kadar ek süre verilecek. Değişiklik yapılmadan önce ya-
tırım harcaması yapılmış olması kaydıyla ‘Yatırım Takip 
Formu’ ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği mer-
cie süre uzatımı talebinde bulunulması gerekiyordu. 

Yenilenebilir enerjiye yerli ekipman desteği

Yenilenebilir enerji santrallarında kullanılan yerli aksamın 
desteklenmesine ilişkin yönetmelik, 24 Haziran itibarıyla 
yürürlüğe girdi. Başvuru sahiplerine ödenecek yerli katkı ilave 
fiyatı, santralin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile 
geçerli olacak
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 İNOVASYON  

 �Türkiye’nin ilk milli türbin geliştirme laboratuva-
rı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) iş birliğiyle Ankara’da açıldı.
İlk milli türbin teknolojisinin malzemelerinin ge-

liştirileceği araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) labora-
tuvarı ODTÜ kampüsü içerisinde hizmete girdi. TÜ-
BİTAK ve ODTÜ’nün kendi öz sermayeleriyle iki yıllık 
ön çalışma sonrası kurulan ‘İnce Film ve Kaplama 
Araştırmaları Laboratuvarı’, 3 milyon liraya mal oldu. 

Türkiye’nin milli uçak motoru ve milli jet motoru 
teknolojisinin geliştirebilmesi için gerekli malzemele-
rin üretilmesi yönünde araştırmaların yapılabileceği 
laboratuvarda enerji, savunma, iletişim, elektronik-op-
tik ve uzay teknolojilerinde de kullanılabilecek katman 
malzemeleri geliştirilecek. Laboratuvarda öncelikle İs-
tanbul-Ambarlı doğal gaz enerji santralının türbin mo-
torları için malzeme geliştirileceği, Türkiye’nin diğer 
bütün doğal gaz enerji santrallarının türbin motorları 
için de malzeme teknolojisine yoğunlaşılacak. 

Türkiye’nin ilk milli türbin geliştirme laboratuvarı oDTÜ’den
TÜBİTAK ve ODTÜ işbirliğiyle 
kurulan ‘İnce Film ve Kaplama 
Araştırma Laboratuvarı’nda 
özellikle doğal gaz santralları 
için türbin üretme projeleri 
üzerinde çalışılacak. 3 milyon 
TL’ye mal olan laboratuvar milli 
türbin teknolojileri geliştirecek

Teknoloji ve duyarlılık ozon tabakasını kurtarıyor
Uzun yıllardır konuştuğumuz ve dünyanın gelece-

ğini tehdit eden ozon tabakasındaki delik kapanma-
ya başladı. 1987’de kabul edilen Montreal Protokolü 
ile başlayan ve giderek artan çalışmalar meyvesini 
vermeye başladı. Montreal Protokolü buzdolapla-
rı, klimalar ve hatta saç spreyi kullanımı gibi ozon 
deliğinin büyümesine neden olan kimyasal olaylara 

bir faz çağrısında bulunmuştu. Fast Company’de yer 
alan habere göre canlıları güneşin UV ışınlarından 
koruyan stratosfer katmanı olan ozon, eğer bir hasta 
olsaydı; protokolün onaylandığı günden beri geçen 
30 yılda ağır hasta biri olmaktan kurtulup ayda yılda 
bir kontrole gidecek bir hasta durumuna geldi. 

MIT’de Atmosfer Kimyası ve İklim Bilimi bölü-
münde çalışan Prof. Susan Solomon, “Yaptıklarımız 
dünyayı iyileştiriyor. Gezegen olarak çevresel bir fe-
laketten kurtulduk, yaşasın! Bu bizler için çok büyük 
bir sürpriz“ açıklamasını yaptı. 

Araştırmalar, ozon tabakasındaki deliğin 
2000’dekine kıyasla 4 milyon kilometrekare küçül-
düğünü gösteriyor. Bu yaklaşık olarak Hindistan’ın 
yüz ölçümüne denk geliyor. Delikteki daralmanın en 
azından yarısının, ozona zararlı kimyasalların kulla-
nımının aşamalı olarak azaltılması sayesinde ger-
çekleştiği düşünülüyor. 
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2016 yılı  Mayıs ayında ger-
çekleşen toplam 21.555,3 GWh 
elektrik üretiminin %65,2’si Ser-
best Üretim Şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Serbest üre-
tim şirketleri, üretimdeki payla-

1 Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

rını bir önceki aya göre 2,6 puan, 
geçtiğimiz senenin aynı dönemine 
göre 11,4 puan artırmıştır. Ser-
best üretim şirketlerini %15,1’lik 
oran ile Yap İşlet Santralleri ve 
%13,0’lük oran ile EÜAŞ Santral-
leri izlemektedir. Toplam üretimin 
kalan %6,6’lık oranını ise İşletme 
Hakkı Devir Santralleri, Otopro-

düktör Santralleri ve Yap İşlet 
Devret Santralleri oluşturmakta-
dır2. 

Mayıs ayı içerisinde gerçek-
leşen toplam üretimin %28,4’ü 
doğalgaz ve LNG santralleri, 

2 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Ra-
porları 2016 yılı Mayıs ayı Üretim Tüke-
tim raporu kullanılmaktadır.
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Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen toplam üretimin %28,4’ü doğalgaz ve LNG santralleri, %32,2’si 
kömür santralleri tarafından karşılanmıştır. Doğalgaz ve kömür santrallerini %18,9 ile hidrolik 
baraj ve %12,0 ile hidrolik akarsu santralleri izlemektedir. 2016 yılı Nisan ayında %3,9‘luk bir 

                                           
1 Aylık bazda en güncel verilerden faydalanılmıştır. 
2 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2016 yılı Mayıs ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır. 
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%32,2’si kömür santralleri tara-
fından karşılanmıştır. Doğalgaz 
ve kömür santrallerini %18,9 ile 
hidrolik baraj ve %12,0 ile hidrolik 
akarsu santralleri izlemektedir. 
2016 yılı Nisan ayında %3,9‘luk 
bir orana sahip olan rüzgâr sant-
ralleri ise 2016 Mayıs ayında top-
lam üretimdeki paylarını %4,3’e 

çıkartmışlardır3. 
Gerçekleşen üretim verileri-

ne göre, 2016 Nisan ayında top-
lam üretimin %61,1’lik bir kısmını 
karşılayan termik santraller 2016 
Mayıs ayında 2,1 puanlık bir artış-

3 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 Mayıs 
ayı İşletme Faaliyetleri Raporu üre-
tim-tüketimin kuruluşlara ve kaynak-
lara dağılımı kullanılmaktadır.

la toplam üretimin %63,2’lik kıs-
mını karşılamaktadırlar. 

2016 yılı Mayıs ayında ortala-
ma piyasa takas fiyatı (PTF), 2015 
yılı Mayıs ayı ortalama elektrik 
fiyatına göre %8,3 oranında arta-
rak, 117,50 TL/MWh olarak kay-
dedilmiştir. Bu değer 2015 yılı Ma-
yıs ayında 108,50 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. Mayıs ayı ortala-

orana sahip olan rüzgâr santralleri ise 2016 Mayıs ayında toplam üretimdeki paylarını %4,3’e 
çıkartmışlardır3.  
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önceki ayın ortalama fiyatı olan 118,48 TL/MWh’e göre %0,8 daha düşük gerçekleşmiştir. Mayıs 
ayında en yüksek piyasa takas fiyatı 5 Mayıs tarihinde 168,16 TL/MWh olarak gerçekleşirken, 
en düşük ortalama PTF, 19 Mayıs günü 41,19 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.  

                                           
3 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 Mayıs ayı İşletme Faaliyetleri Raporu üretim-tüketimin kuruluşlara ve 
kaynaklara dağılımı kullanılmaktadır. 
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ma piyasa takas fiyatı bir önceki 
ayın ortalama fiyatı olan 118,48 
TL/MWh’e göre %0,8 daha düşük 
gerçekleşmiştir. Mayıs ayında en 
yüksek piyasa takas fiyatı 5 Mayıs 
tarihinde 168,16 TL/MWh olarak 
gerçekleşirken, en düşük ortala-
ma PTF, 19 Mayıs günü 41,19 TL/

MWh olarak gerçekleşmiştir. 
2016 yılı Mayıs ayında pik 

saatlerde4 138,78 TL/MWh ola-
rak gerçekleşen ortalama PTF, 
bir önceki yılın aynı döneminde 

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

gerçekleşen 131,02 TL/MWh’lik 
değerine göre %5,9 oranında art-
mıştır5. Pik saatler ortalaması, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama 
değeri olan 138,69 TL/MWh’e 
göre %0,1 daha yüksektir. 2015 
Mayıs ayında pik dışı (off-peak) 
saatler ortalaması 85,98 TL/MWh 
iken, bu değer 2016 Mayıs ayında 
96,23 TL/MWh olarak gerçekleş-
miş ve %11,9 oranında bir artış 
kaydetmiştir.

2015 Mayıs ayı içerisinde top-
lam 21.135.694 MWh olan elektrik 
talebi bir önceki yıla göre %3,6’lık 
bir artış göstererek 2016 yılı Ma-
yıs ayında 21.891.410 MWh de-
ğerine yükselmiştir6. 2015 Mayıs 
ayında günlük ortalama 28.418 
MWh olan talep, 2016 Mayıs ayın-
da 29.424 MWh olarak gerçekleş-
miştir. 

2016 Nisan sonunda 74.626,7 
MW olan toplam kurulu güç değe-
ri %0,6’lık bir artışla 2016 Mayıs 
sonunda 75.081,5 MW olarak kay-
dedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
%59,9’luk kısmını serbest üretim 
şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve 
EÜAŞ’a bağlı ortaklık santralle-
rinin toplam kurulu güçteki payı 
%26,6 seviyesindedir. Yap işlet 
santralleri %8,1’lik bir orana sa-
hip iken yap işlet devret santral-

5 Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Ra-
porları 2015 ve 2016 yılları Günlük Ra-
porları kullanılmaktadır.

 
2016 Nisan sonunda 74.626,7 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,6’lık bir artışla 2016 
Mayıs sonunda 75.081,5 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %59,9’luk kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı %26,6 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,1’lik bir orana sahip iken yap 
işlet devret santralleri %3,1’lik bir orana sahiptir.  

 
2016 Mayıs sonunda oluşan toplam kurulu gücün %30,2’lik kısmı doğalgaz ve LNG yakıt tipi 
santralleri ile karşılanırken, %24,8’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %20,5’lik oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %10,2’lik bir orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %5,5’lik bir 
kısmını oluşturmaktadır8.  

                                           
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
8 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Mayıs ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu 
kullanılmaktadır. 
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2016 yılı Mayıs ayında pik saatlerde4 138,78 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 131,02 TL/MWh’lik değerine göre %5,9 oranında 
artmıştır5. Pik saatler ortalaması, bir önceki ayın pik saatler ortalama değeri olan 138,69 
TL/MWh’e göre %0,1 daha yüksektir. 2015 Mayıs ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 
85,98TL/MWh iken, bu değer 2016 Mayıs ayında 96,23 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %11,9 
oranında bir artış kaydetmiştir. 

 
2015 Mayıs ayı içerisinde toplam 21.135.694 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%3,6’lık bir artış göstererek 2016 yılı Mayıs ayında 21.891.410 MWh değerine yükselmiştir6. 
2015 Mayıs ayında günlük ortalama 28.418 MWh olan talep, 2016 Mayıs ayında 29.424 MWh 
olarak gerçekleşmiştir.  

                                           
4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları kullanılmaktadır. 
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2016 yılı Mayıs ayında pik saatlerde4 138,78 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 131,02 TL/MWh’lik değerine göre %5,9 oranında 
artmıştır5. Pik saatler ortalaması, bir önceki ayın pik saatler ortalama değeri olan 138,69 
TL/MWh’e göre %0,1 daha yüksektir. 2015 Mayıs ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 
85,98TL/MWh iken, bu değer 2016 Mayıs ayında 96,23 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %11,9 
oranında bir artış kaydetmiştir. 

 
2015 Mayıs ayı içerisinde toplam 21.135.694 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%3,6’lık bir artış göstererek 2016 yılı Mayıs ayında 21.891.410 MWh değerine yükselmiştir6. 
2015 Mayıs ayında günlük ortalama 28.418 MWh olan talep, 2016 Mayıs ayında 29.424 MWh 
olarak gerçekleşmiştir.  

                                           
4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları kullanılmaktadır. 
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leri %3,1’lik bir orana sahiptir.  
2016 Mayıs sonunda oluşan top-
lam kurulu gücün %30,2’lik kısmı 
doğalgaz ve LNG yakıt tipi sant-
ralleri ile karşılanırken, %24,8’lik 
kısmı barajlı hidrolik santraller 
tarafından karşılanmaktadır. Bu 
yakıt tiplerini %20,5’lik oran ile 

kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi 
hidrolik santraller %10,2’lik bir 
orana sahipken rüzgâr santralleri 

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

toplam kurulu gücün %5,5’lik bir 
kısmını oluşturmaktadır8.  

2015 yılı Mayıs ayında 3,24 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğalgaz tüketimi, 2016 yı-
lının beşinci ayında 2015 yılının 
Mayıs ayına göre %2,7 oranında 
bir değer kaybı ile 3,15 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal-
gaz miktarı 2015 yılı Mayıs ayın-
da 1,04 milyar m3 iken bu mik-
tar 2016 yılının aynı döneminde 
%17,9 oranında azalarak 0,85 
milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. 
Elektrik santrallerinde tüketilen 
doğalgaz miktarının toplam do-
ğalgaz tüketimine oranı 2015 yılı 
Mayıs ayında %32,0 iken, bu oran 
2016 Mayıs ayında %27,0 olarak 
gerçekleşmiştir.

2015 yılı Mayıs ayında fiili 
olarak 11.759,1 hm3 su seviyesi 
bulunan barajlı santrallerde bu 
miktar %26,0 oranında azalma 
göstererek 2016 yılı Mayıs ayı 
içerisinde 8.700,5 hm3 seviyesine 
gerilemiştir10. Bu değer, 2016 Ni-
san değeri olan 9.670,0 hm3 de-
ğerine göre %10,0 daha azdır.

8 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Mayıs 
ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Ku-
rulu Güç tablosu kullanılmaktadır.

9 2016 yılı Mayıs ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır.

10 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ma-
yıs ayı Üretim Tüketim raporu kullanıl-
maktadır.
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2016 Nisan sonunda 74.626,7 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,6’lık bir artışla 2016 
Mayıs sonunda 75.081,5 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %59,9’luk kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı %26,6 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,1’lik bir orana sahip iken yap 
işlet devret santralleri %3,1’lik bir orana sahiptir.  

 
2016 Mayıs sonunda oluşan toplam kurulu gücün %30,2’lik kısmı doğalgaz ve LNG yakıt tipi 
santralleri ile karşılanırken, %24,8’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %20,5’lik oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %10,2’lik bir orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %5,5’lik bir 
kısmını oluşturmaktadır8.  
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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Abone Olmak İçin...

� Rusya ile barış zaman alacak

� EPDK, sektörleri yakın markaja aldı

�Solar Sister, kadınlara umut oldu


