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EDİTÖR

EDİTÖR

Dokuz ayın ardından 

E
linizdeki sayı Enerji Pano-
rama dergisinin 9. sayısı… 
Bu 9 aylık doğum sürecinin 
ardından içeriği, konu çe-
şitliliği, haberciliği ve bilgi 
yoğunluğu açısından iyi bir 
noktaya geldiğimizi düşünü-
yoruz. 
Örneğin:
EPDK Başkanlığına atanan 

Mustafa Yılmaz ilk röportajını dergi-
mizle yaptı ve çocukluğundan dört temel 
piyasaya yönelik hedeflerine kadar ge-
niş bir kapsamda yönelttiğimiz sorulara açıklıkla cevap vererek 
renkli ve içerikli bir söyleşinin okurlarımıza ulaşmasını sağladı.
Sektörün haftalık bilgi sağlayıcısı EnerjiIQ karar mercii 
konumundaki önemli abonelere sağladığı analiz ve yo-
rumları bundan sonra dergimizle de paylaşmaya başlıyor. 
“Enerji sektörü, halen kültürel ve davranışsal olarak oldukça 
muhafazakâr. Buna rağmen sektörün dinamikleri, enerjisi yük-
sek, yaratıcı, farklı düşünen profesyonellere ihtiyaç duyuyor. 
Bu durum da zaman zaman kültür çatışmalarına yol açabiliyor” 
EnerjİK Genel Müdürü Banu Akdoğan ile yaptığımız söyleşi-
de, bunun gibi, enerji ve insan eksenli önemli tespitler taşıyor.
Geçtiğimiz ay, Deriner Barajı ile ülkemizin her yerin-
de işletmeye geçen enerji yatırımlarını tanıtmaya başla-
mıştık. Bu ay yeni bir tesise bakarken, bağlantılı yeni bir 
bölüme daha sayfalarımızı açıyoruz. Bu yatırımlar yapı-
lırken ilginç, renkli, zorlu ne tür olaylarla karşılaşıldığı-
nı ele alan “Enerji Yatırımcısından” köşemize başlıyoruz. 
Enerjisa’dan Veli Balat yıllarını şantiyelerde, arazilerde ge-
çirmiş bir isim. Balat’ın başından geçenleri keyifle okuyaca-
ğınızı düşünüyoruz. 
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fehmi 
Tanrısever, “Güneş enerjisi projelerinin değerlendirilmesinde 
devlet teşviklerinin rolü”nü dergimiz için kaleme aldı. Önümüz-
deki dönem, bunun gibi sektör açısından önem taşıyan önemli 
konularda akademik kadrolardan daha fazla yararlanacağız. 
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yanı sıra bundan son-
ra “katkılı ürün”ün katkısı ne, ne katılıyor?” soruları da 
tartışılacak. Tıpkı enerji yatırımları için orman izinle-
ri, elektrik, doğal gaz, petrol, LPG ve maden meclisleri-
nin TOBB bünyesinde ifade ettikleri diğer sorunlar gibi…
Tüm bu konularda muhabirlerimizin araştırmaları ve ha-
berlerinin sektörümüz için değer taşıdığına inanıyoruz. 
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İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

‘Yeşil yakalı’ eleman dönemi
EnerjİK Genel Müdürü Banu Akdoğan enerji sektöründe yaşanan insan 
kaynakları değişiminin süreceğini söylüyor. Sektörün sağladığı istihda-
mın artacağını belirten Akdoğan, yakın dönemde ‘yeşil yakalı’ elemanla-
ra olan ihtiyacın artacağını belirtiyor.

Dağ keçilerini Enerjisa koruyor
Enerjisa Üretim Genel Müdürü Veli Balat, enerji yatı-
rımcılarının doğada karşılaştığı ilginç ve öğretici zor-
lukları anlattı… 

Enerji için Babacan talepler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bün-
yesinde bulunan Enerji, Doğal Gaz, Maden, 
Petrol ve LPG Meclisleri sıkıntılarını ve bek-
lentilerini Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
ve ekonomi yönetimine anlattı. 

Devletin güneşe teşviği

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Fehmi Tanrısever, “Güneş ener-
jisi projelerinin değerlendirilmesinde devlet 
teşviklerinin rolü”nü kaleme aldı.  

Akaryakıtın “katkı”sı ne?

Önümüzdeki dönemde Türkiye’de akaryakıt 
fiyatlarının yanısıra bundan sonra “katkılı 
ürün”ün katkısı ne? Ne katılıyor? soruları da 
tartışılacak. 

48

28

33

38

30



ENERJİ PANORAMA 9

“Yolumuza devam ediyoruz”
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, görevine atan-
dıktan sonra ilk kapsamlı röportajını Enerji Panorama dergisine verdi. Yılmaz 
ile çocukluğu ve ailesinden, görevdeki ilk günlerine ve dört temel piyasaya 
yönelik temel mesajlarına kadar birçok alanda keyifli ve bilgilendirici bir soh-
betimiz oldu. 

Yatırımcılar çevreyi de 
korumakla görevli

Enerji ve maden sektörüne yatırım yapanlar 
doğal hayatı korumak için taahhüt verecek. 
Yatırımcılar yaban hayatı korumanın yollarını 
bilimsel bir raporla Orman Bakanlığı’na suna-
cak ve raporda yer alan önlemleri almakla da 
sorumlu olacak… 

TANAP’ta taşıma ücreti 
belirlendi
Büyük pazarlıkların yapıldığı TANAP’ta taşıma 
ücretleri kesinleşti. Gazı Eskişehir’den alanlar 
1000 m3 için 80, Trakya’dan alanlar ise 110 do-
lar ödeyecek.

Kosovalı gençler Boğaziçi’nde…
Çalık ve Limak’ın ortak olduğu Kosova’daki elektrik dağıtım şirketi, Kosovalı 
gençleri Boğaziçi Üniversitesi’nde eğiterek ‘enerjik gençler’ yetiştirecek 60

Geride Yankı’sı kaldı 
“Varoluş”una, “yaşama ve yaşatmaya” 
sıkı sıkıya sarılan Yankı Özkan Yıldırır, iyi 
bir eğitimin, ciddi bir sektörel deneyimin 
ardından, eşiyle çıktığı “yürüyüşü”nü ta-
mamlayamadı.

Enerji IQ’dan seçmeler
Sektörün haftalık bilgi sağlayıcısı Ener-
jiIQ’dan toptan satış piyasasının gelişimi 
konusunda önemli bir analiz. 
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Akenerji’nin karı 136 milyon TL 
Elektrik üretiminde özel sektörün önde gelen şirketlerden Ake-
nerji’nin, 2012 yılında 132 milyon TL olan faiz, amortisman ve 
vergi öncesi karı (FAVÖK) 2013 yılında 136 milyon liraya yük-
seldi. 2013 yılsonu itibarıyla kurulu gücü 647 MW olan Akener-
ji’nin, 2013 yılında net satış geliri 771 milyon TL oldu. Şirketin 
brüt satışı ise bir önceki yıla oranla yüzde 8 artarak 149 milyon 
TL’ye yükseldi. Akenerji’nin 2013 yılsonu itibariyle elektrik 
üretimi de1.930 milyon kWh’ye ulaştı. 2012 yılı sonunda ye-
nilenebilir kaynakların toplam üretime katkısı yüzde 44 iken, 
2013 yılı sonunda bu oran yüzde 57’ye yükseldi. 2013 yılında 
Türkiye’de elektrik talebinde agresif bir büyüme yaşanmadığına 
dikkat çeken Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman,“-
Sıcaklıkların beklenenden yüksek ve yağışların da beklenenden 
az olması nedeniyle yıllık bazda ortalama yüzde 2,5 artış yaşan-
dığını görüyoruz. Ayrıca aralık ayındaki doğal gaz kesintisi de 
elektrik fiyatlarında artış yaşanmasına neden oldu. Bunun yanı 
sıra 2014 yılında yapılacak genel seçimler, doğal gaza yapılacak 
zam beklentilerini de öteledi” yorumunu yaptı. 

Aksa Jeneratör’e ihracatın 
yıldızı oldu

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 30’unu 
gerçekleştiren altı birliği bünyesinde barın-
dıran İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri “İMMİB” başarılı ihracatçıları ödül-
lendirdi. Aksa Jeneratör ‘Diğer Elektrik ve 
Elektronik Ekipmanlar’ kategorisinde 3. ödü-
lünü kazandı. Aksa Jeneratör Genel Müdürü 
Alper Peker aldıkları ödül ile ilgili “30 yıllık 
sektör tecrübemiz ile bugün 3 kıtada üretim ya-
pıyor, 160 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’nin 
jeneratör markası olarak uluslararası pazarlar-
da yoğun ve istikrarlı çalışırken,her zaman ilk 
günkü heyecanımızı yaşıyoruz. Dünyanın 7 
kıtasının tüm coğrafyalarında her 5 dakikada 
1 adet Aksa Jeneratör müşterileri ile buluşu-
yor. Şirketimizin güvenilir marka imajını aynı 
istikrarla gelecek nesillere en doğru şekilde 
taşıyacak, 2023 Türkiye’nin ortak 500 Milyar 
dolarlık İhracat hedefleri için bizlere düşen 
katkıyı en iyi şekilde yapabilmek için hiç dur-
madan çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

TOTAL öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor 
Total Oil Türkiye, sosyal sorumluluk bilinciyle TOÇEV işbirli-
ğiyle hayata geçirdiği “Eğitime Destek Projesi” kapsamında, Fen 
ve Teknoloji Odası açılışlarına devam ediyor. Proje kapsamında 
Total, 2013 yılı Aralık ayı içinde Bolu, Sakarya ve Kocaeli’de 
3, 2014 yılı Şubat ayında ise Düzce ve Bursa’da 2 olmak üzere 
toplam 2 bin 700 öğrencinin yararlanacağı 5 Fen Teknoloji Odası 
açtı. Total 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılında toplam 10 okulda 
Fen ve Teknoloji Odası açacak. Total, ayrıca bugüne kadar dör-
dü TOÇEV ile birlikte olmak üzere dokuz köy okulu yeniledi. 
Şirket ayrıca, TOÇEV ile Antalya, Kahramanmaraş, Adana ve 
Sakarya’da toplam dokuz okulu yeniledi. Teknolojik imkanlarla 
hazırlanan odalarda öğrenciler en yeni deneyleri yapma, fen ve 
teknoloji konusunda eğitimlerini pekiştirme imkanı buluyor

KISA KISA
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Shell & Turcas’a uluslararası ödül
Uluslararası platformda en prestijli iş dünyası yarışmaları arasın-
da bulunan 8. Stevie Awards’tan Shell & Turcas’a yeni bir ödül 
daha geldi. Bu yıl 1500’den fazla başvurunun gerçekleştiği 2014 
Stevie Awards’ın “Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı” kate-
gorisinde Gümüş Ödül kazanan Shell & Turcas, 21 Şubat 2014 
tarihinde Stevie Awards tarafından Las Vegas’ta gerçekleştirilen 
törende ödülüne kavuştu. Shell & Turcas “Yılın Müşteri Hizmet-
leri Departmanı” kategorisinde ilk kez katıldığı yarışmada “Gü-
müş Ödül” kazanarak sektöründeki tüm markaları geride bıraktı. 
Shell & Turcas adına ödülü Müşteri Hizmetleri Operasyon Mü-
dürü Kasım Taştepe aldı. Shell & Turcas Müşteri Hizmetleri biri-
mi 60 kişilik ekibiyle Shell’in Türkiye’deki Perakende ve Ticari 
Akaryakıtlar, Ticari Filo, Madeni Yağ, Denizcilik ve Havacılık iş 
kollarının 12 bin müşterisine ve ayrıca 1,5 milyon bireysel müş-
teriye hizmet veriyor. 

Başkent Edaş akıllı şebekeler 
haritasını hazırladı
Akıllı şebekeler konusunda SCADA (Şebeke Kontrol ve 
İzleme Sistemi), GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri), OSOS 
(Otomatik Sayaç Okuma) gibi birçok önemli projeyi 
sektörde ilk kez hayata geçiren Başkent EDAŞ, aynı za-
manda uluslararası işbirlikleri de gerçekleştiriyor. Baş-
kent EDAŞ’ın 2013 yılının Şubat ayında ABD Ticaret 
Geliştirme Ajansı (USTDA) tarafından yalnızca başarılı 
projelere verilen hibe kredisini almaya hak kazanarak 
başlattığı Akıllı Şebekeler Fizibilite Çalışması kapsa-
mında, ABD’li Actionable Strategies firması ve yerel 
partneri Solaris firmasının danışmanlığı ile yürütülen 
çalışmalar tamamlandı.

Bu çalışmalar ile Başkent EDAŞ’ın akıllı şebekeler viz-
yonu belirlendi ve Türkiye’de geçerli, sürdürülebilir ve 
verimli bir akıllı şebekeye bilinçli bir şekilde ulaşabil-
mesi için izlenecek yol haritası ortaya çıkmış oldu. Bun-
dan sonraki aşamada, çalışma kapsamında belirlenen 
pilot projelerin uygulanması safhasına geçilecek.

TANAP AB’de de 
gündem oluşturdu

Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN), “Hazar Fo-
rumu”nun dördüncüsünü 5 Mart 2014 tarihinde 
Belçika’nın Brüksel kentinde düzenledi. Ha-
zar Forumu, Avrupa Parlamentosu’ndan parti 
temsilcilerini ağırladı. Forumun ev sahipliğini 
Avrupa Parlamentosu’nda yer alan Liberal De-
mokrat Parti, Sosyal Demokrat Sosyalist Parti 
ve Avrupa Demokrasi Grupları üstlendi. İki otu-
rum halinde gerçekleşen forumun ana temasını 
“Güney Gaz Koridoru: Fırsatlar ve Sorunlar” 
oluşturdu. Panellerde Avrasya enerji haritasını 
şekillendiren enerji jeopolitiğine yeni bir boyut 
kazandıracak olan Güney Gaz Koridoru’nun 
Avrupa’ya sunacağı fırsatlar, Avrupa’nın gü-
venli ve alternatif kaynak ihtiyacının nasıl kar-
şılanacağı, ekonomik kalkınmaya olan etkileri, 
Hazar’dan Avrupa’ya ilk doğrudan enerji hat-
tını oluşturacak olan koridorun, Hazar Bölgesi 
ve Batı arasındaki ilişkilere olan katkısı, Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) proje-
si ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) tartışıldı. 
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İGDAŞ’tan tasarrufun püf 
noktaları 

Doğalgazın daha verimli kullanımı konusun-
da kamuoyunu bilgilendiren İGDAŞ, öneri-
lerini “ısınma” ve “sıcak su temini” şeklinde 
2 ana başlıkta sıraladı. Bu önerilerin tamamı 
uygulandığında yüzde 60’a kadar tasarruf 
etmek mümkün oluyor. Binalara yalıtım yap-
tırmak, oda termostatı kullanmak, pencere 
ve kapıların PVC doğrama ve çift cam ya-
pılması, en az yılda bir kez baca temizliği, 
gece perdeleri kapatmak, radyatörlerin önünü 
boş bırakmak tasarru yöntemleri arasında yer 
alıyor. Sıcak su temininde ise sıcak su ayar 
düğmesini 40-42°C’ye ayarlamak, bulaşık 
makinesinin tam dolu olarak çalıştırılmak ve 
sıcak su borularını izole ettirmek gerekiyor. 

150 bin ev kimlik belgesi aldı 
Türkiye’deki binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kul-
lanmaları için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları doğrultusunda hazırla-
nan Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğuyla Türkiye’de 
şimdiye kadar 150 bin ev ‘Enerji Kimlik Belgesi’ (EKB) aldı. 
Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalı-
tım özellikleri (ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi) ile ilgili 
bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi, yeni binaların beledi-
yelerden yapı kullanma izni alması aşamasında zorunlu tutu-
luyor. Isı yalıtımıyla sağlanan yakıt tasarrufu ve ısı yalıtımı 
sonrası alınmış EKB’nin binanın değerine sağladığı katkı göz 
önünde bulundurulursa, mevcut binalara önce ısı yalıtımı ya-
pılması, ardından da EKB alınması hem binaya değer katacak 
hem de kış aylarında doğalgaz yaz aylarında ise klima kulla-
nımı ile oluşacak elektrik maliyetini düşürüyor. 

Zorlu’ya ‘En İyi Kurumsal Yönetim Ödülü’
Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu Enerji Elektrik Üre-
tim A.Ş,dünyanın önde gelen finans yayınlarından World Fi-
nance tarafından, “En İyi Kurumsal Yönetim (Best Corporate 
Governance) Ödülü”ne layık görüldü. 
Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak yaptığı ödülle ilgili 
olarak yaptığı değerlendirmede “Zorlu Enerji olarak, sürdü-
rülebilir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 
da kurumsal yönetim ilkelerine bağlı ve yerel değerlere karşı 
sorumlu iş yapmak, karlı ve beğenilen bir şirket olmak, çalı-
şanlarımızın mutluluk, sağlık ve güvenliğini sağlamak, çevre-
yi ve doğal kaynakları korumak, paydaşlarımızla samimi ve 
düzenli iletişim kurmak, toplumsal ve kültürel hayata katkı 
sağlamak konularına öncelik veriyoruz. Bu ödülle de gerçek-
leştirdiğimiz uygulamaların uluslararası alanda tanınması ve 
onaylanmasından gurur duyuyoruz” dedi.
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OĞUZ KARADENİZ

R
üzgar, güneş, su gibi yerli ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarıyla enerji üreti-
mi ve madencilik yatırım başvuruları 
için önemli bir karar alındı. Kararı alan 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, mer-
kez ve taşra teşkilatına yapılacak ener-
ji ve maden yatırım başvurularının en 
geç 20 gün içinde sonuçlandıracak. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, baş-
vurularla ilgili kriterleri de belirledi. 

Aslında enerji sektörü bir süredir yatırımların ya-
vaşladığı bir dönemi yaşıyor. Bunun en önemli 
nedenlerinin başında enerji yatırım maliyetleri ve 
sürekli değişen mevzuatlar geliyor. Sektör zor da 
olsa, maliyetlerle mücadele ederken mevzuat konu-
sunda yaşadığı zorluğu henüz aşamadı. Orman Ba-
kanlığı’nın yeni uygulamaya koyduğu kararlar ve 
20 günlük süre gerçekten uygulanırsa, yatırımcının 
önünü görmesi anlamında önemli bir adım olabilir. 
Bakanlığın, enerji ve maden yatırımları için koydu-
ğu süre şartını, merkez ve taşra teşkilatı için zorunlu 
kılması, bu anlamda önemsenmesi gereken bir adım. 

Enerji yatırımcıları 
‘kuş ve böcekten’ de 
sorumlu olacak
Artık, enerji ve maden sektörüne yatırım yapanlar doğal 
hayatı korumak için taahhüt verecek. Yatırımcılar yaban 
hayatı korumanın yollarını bilimsel bir raporla Orman 
Bakanlığı’na sunacak ve raporda yer alan önlemleri 
almakla da sorumlu olacak… 

HABER
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Yaban hayatı için taahhüt zorunlu 
Yeni düzenlemeye göre enerji ve maden yatırımcıla-
rı yeni dönemde, yaban hayatından da sorumlu ola-
cak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı kriterlerine göre 
başvurular, ‘Faaliyetin, biyolojik çeşitliliği, yaban 
hayatını, sulak alanları, korunan alanları, tehdit ve 
tehlike altında olan endemik ve nadir türleri etkile-
mesi muhtemel olmakla beraber, alınacak önleyici ve 
telafi edici tedbirlere etkinin en aza indirileceğinin 
bilimsel raporla teşvik edilmesi ve raporda belirlenen 
tedbirlerin faaliyet sahibi tarafından taahhüt edilmesi 
şartıyla’  değerlendirmeye alınacak ve izin verilebi-
lecek. 
Düzenlemeyle bu kapsama giren alanlar şöyle sıra-
lanıyor: 
-Korunan alanlarda ve korunan alan etki alanlarında 
kalan ve ÇED Yönetmeliği listesinde yer almayan 
madencilik faaliyetleri; 
-ÇED Yönetmeliği listesinde yer almayan hidroe-
lektrik santraller (HES), rüzgar enerjisi santralleri 
(RES), güneş enerjisi santralleri (RES), termik sant-

ral ve jeotermal enerji faaliyetleri; 
-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ya-
tırım Aracı (IPA), ulusal ve uluslar 
arası kredi veren kurum ve kuru-
luşların matbu formlarda Bakan-
lık onayını gerektiren faaliyetler. 

‘İVEDİLİK’ ŞARTI KONDU
Enerji ve maden yatırımlarıyla il-
gili, bir başka önemli karar da izin 
sürelerinin net bir şekilde belir-
lenmiş olması. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı; Çevre Kanunu, Milli 
Parklar Kanunu ve Kara Avcılı-
ğı Kanunu kapsamında ‘korunan 
alan’ olarak belirlenen alanlarla 
Bakanlığın uhdesinde yer alan 
orman alanları ve orman sayılan 
alanlarla gereği özel koruma al-
tına alınması icap eden sahalara 
yönelik enerji üretimi ve maden-
cilik faaliyetlerinin yürütülebil-
mesi maksadıyla müracaatların 
belirlenen usul ve kriterlere göre 
ivedilikle değerlendirilip netice-
lendirilmesi kararı aldı. Kararın 
uygulanması, en azından yatırım 
başvuru sürecindeki belirsizlikleri 
ortadan kaldıracak olması anla-
mında önemli. Bakanlık, başvuru 
şartlarını de ayrı ayrı belirledi. 
Kriterler, yatırımcıların hareket 
alanını kısıtlayacak olmasına 
karşın, süreçlerin belirlenmiş ol-
ması anlamında yatırımcıların le-
hine bir adım olarak öne çıkıyor. 

Rüzgar Yatırımları ve ölçümleri 

4 İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, 
Tekirdağ, Hatay, Artvin illerinde 
coğrafi haritalarda belirlenen 
alanlar. 
4 Plan ve proje aşamasındaki baraj 
ve gölet rezervuar alanları.
4 Gen koruma ormanlarında, mu-
hafaza ormanlarında, tohum nes-
cerelerinde ve mesire alanları.
4Sulak alanlarda ve sulak alanı 
çevreleyen 2,5 km’lik tedbir böl-
geleri.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ormanlık 

alanlara yapılacak enerji yatırım başvuru-

larını en geç 20 gün içerisinde sonuçlan-

dıracak. Başvuruların sonuçlandırılması 

için belirlenen süre merkez ve taşra teşki-

latı için geçerli olacak. Buna göre Bakan-

lık birimleri 20 gün içerisinde müracaat 

sahibine:

-Yapılan değerlendirme sonucunda mü-

racaatın uygun bulunduğu, 

-Müracaat belgelerinin eksik veya yeter-

siz olduğu, tamamlanması ve düzeltilme-

si gerektiği, 

-Yapılan değerlendirme neticesinde ge-

rekçesi belirtilerek müracaatın uygun bu-

lunmadığı,

-Gerekçesi belirtilerek müracaatın değer-

lendirmeye alınmadığı bildirilecek.

EN GEÇ 20 GÜNDE 
BAŞVURULAR KARARA 

BAĞLANACAK
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Güneş enerjisi faaliyetleri 

4İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Art-
vin coğrafi sınırları haritasında belirlenen alanlar.
4Orman sayılan alanlarda ve Bakanlık yönetiminde 
olan korunan alanlar.
4Sulak alanlarda ve sulak alanı çevreleyen 2,5 
km’lik tedbir alanları.  

Madencilik

4Otoyol, karayolu, il ve ilçe yerleşim alanlarının ön-
görünümünde en az 2 km kalan orman alanlarında. 
4Deniz sahili kıyı çizgisinden itibaren 5 km mesafe 
kalan alanlarda.
4Korunan alanlarda.
-Gen koruma ormanlarında, tohum nescerelerinde, 
mesire alanlarında ve muhafaza ormanlarında.
4Yer altı suyu işletme sahalarında.
4İçme suyu temin edilen kuyu, pınar, tünel vb yapı-
lan mutlak ve birinci derece koruma alanları
4Tepe kapalılık oranı yüzde 71’den fazla olan ve-
rimli orman alanlarında
4Tepe kapalılık oranı yüzde 71’den fazla olan orman 
alanlarında...

Enerji ve madencilik
z Faaliyetin biyolojik çeşitlilik, yaban ha-
yatı, endemik ve nadir türlerin etkilenme-
si, sulak alanlar olması durumunda enerji 
ve madencilik faaliyetlerine ilişkin müra-
caatlar değerlendirmeye alınmayacak.

z Korunan alanların mutlak koruma böl-
geleri.

z Planı yapılmamış veya planlama süreci 
devam eden korunan alanlar.

z Plan ve projesi olan baraj ve gölet yapı-
larının güvenliğini tehlikeye atacak mesa-
fedeki alanlar.

z İşletmeye alınmış mevcut baraj ve gö-
letlerin işletme ve rezervuar alanları. 

z Koruma alanları ilan edilen içme suyu 
temin maksatlı kuyu, pınar, kaynak, kap-
taj, tünel, galeri vb. yapılan mutlak koru-
ma alanlarında (50-100 m) ve birinci de-
rece koruma alanları.

DEĞERLENDİRMEYE 
ALINMAYACAK BAŞVURULAR

HABER
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ları tamamlanan 10 adet başvu-
runun bölge bazındaki listesini 
EPDK’ya iletti. Bu 10 adet başvu-
ruya ilişkin Kamulaştırma Dairesi 
Başkanlığı görüşünde sorun olma-
dığı tespit edilen başvurular, TE-
İAŞ’a 13 Mart tarihinde gönde-
rildi. Yazıda “Bölge bazında tekli 
olan 1 adet başvuru ile aynı saha 
ve/veya bağlantı noktası ve/veya 
aynı bağlantı bölgesine yapılan 7 
adet başvuruya ilişkin bağlantı ve 
sistem kullanımı hakkındaki gö-
rüşün/görüşlerin oluşturulması ile 
mevzuat çerçevesinde gerekli iş-
lemin tesis edilmesi” talep edildi. 

Gönderilen başvurular şunlar
24 Numaralı Elazığ bölgesi: So-
lentegre Enerji, Ra Güneş Enerji-
si, Güçlü Tekstil, İnşar Yapı,
Başakkent Güneş. 
26 Numaralı Erzurum Bölgesi 
Makronom Enerji , Halk Enerji.
19 Numaralı Şırnak Bölgesi Park 
Teknik. 

NEŞET HIKMET 

E
PDK tarafından YEK belgeli güneş enerji-
sine dayalı, toplam kurulu gücü  MW ola-
cak üretim tesisleri için üretim lisansı baş-
vurularında ilk grup TEİAŞ’a gönderildi. 
EPDK 13 Mart’ta güneş başvuruları ile 
ilgili 3 bölgede toplam 8 başvuruyu ön 
lisans ve yarışma sürecine dair işlemlerin 
tamamlanması için TEİAŞ’a gönderdi. 
Tekli başvuru olarak Şırnak Silopi’de Park 
Teknik’in başvurusu iletilirken, yarışma 

yapılması için çoklu başvuru olarak Erzurum ve Ela-
zığ için 7 başvuru gönderildi.
10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında EPDK’ya top-
lam 7.873 MW’lık 496 adet lisans başvurusu yapıl-
mıştı. 
EPDK incelemesi tamamlanarak usulüne uygun ola-
rak yapıldığı tespit edilen 392 adet başvuruya ilişkin 
bilgi ve belgeler değerlendirilmek üzere Yenilenebi-
lir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), TEİAŞ Genel 
Müdürlüğü ve Kurumumuz Kamulaştırma Dairesi 
Başkanlığı’na göndermişti.  
Kalan 104 adet lisans başvurularına ilişkin olarak ek-
sikliği tespit edilen 56 adet proje için ilgili Şirketler-
den eksikliklerin giderilmesi istenmişti.  Ayrıca, söz 
konusu 104 adet başvuruya ait ilişkin bilgi ve bel-
geler de değerlendirilmek üzere Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) gönderildi.
YEGM Şubat ayında teknik değerlendirme çalışma-

EPDK tarafından güneş enerjisine dayalı üretim 
santralları için tekli ve çoklu başvurularda ilk grup 
13 Mart’ta TEİAŞ’a gönderildi.

Güneşte ilk grup 
TEİAŞ’a gitti 

HABER
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ARDINDAN

Y
ankı ile birkaç yıldır iş üzerinden ge-
lişen bir arkadaşlığımız oldu. Dün-
yanın en büyük petrol şirketlerinden 
birinin kurumsal iletişim müdürü 
olarak, sektörü düzenleyen EPDK ile 
yolları sürekli kesişiyordu. Yankı ile 
EPDK- Shell&Turcas ortak etkinlik-
lerde ve enerji gazetecileriyle yapılan 
sohbet toplantılarında sık sık bir ara-
ya geliyorduk. Fotoğraf sergilerinde, 

güvenli sürüş derslerinin EPDK’da yapılan organi-
zasyonlarında titiz çalışma tarzına tanık oluyordum. 
5 yıl kadar önce, Shell&Turcas, fotoğraf sanatçı-
sı Tahsin Aydoğmuş’un fotoğraflarından oluşan, 

NAFIZ KAYA
EPDK Basın ve Halkla Ilişkiler Müşaviri 

Geride  
YANKI’sı  
kaldı 

“Varoluş”una, “yaşama ve yaşatmaya” 
sıkı sıkıya sarılan Yankı Özkan Yıldırır, iyi 
bir eğitimin, ciddi bir sektörel deneyimin 
ardından, eşiyle çıktığı “yürüyüşü”nü 
tamamlayamadı. 

önce  “Ayasofya” sonra “Bu 
Şehr-i İstanbul” isimli iki kita-
bına sponsor olmuştu. Bu fo-
toğraflardan oluşan bir sergiyi 
de Kurumumuzda yapmıştık. 
Yankı’nın fotoğraf sergisin-
den bir gün önce EPDK’ya 
gelip tek başına salonun bir 
köşesine oturup, dikkatli göz-
lerle her detayı tek tek ince-
lemesini, kibarca eksiklikleri 
söylemesini unutamıyorum. 
Ardından yıllar boyu devam 
eden, “Nasılsınız hanımefen-
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di?”, “İyiyim beyefendi, siz, eşiniz nasıllar?” diye 
başlayan eğlenceli telefon sohbetlerimizi de…
Yankı, İstanbul ve Ankara’daki sektör gazeteci-
leriyle düzenlenen akşam yemeklerine ya da bir 
gazeteci arkadaşımızın düğününe eşi Orhan ile 
birlikte geliyor, bu buluşmalarda iş yaşamının sı-
kıntılarını unutan keyifli sohbetler yapıyorduk. 
En son, gazeteci arkadaşımız Ünsal Ereke’nin dü-
ğününde “İstanbul trafiği” ile başlayıp “önümüz-
deki dönemde sektör için hangi etkinliği yapıyo-
ruz?”a bağlanan güzel bir sohbetimiz olmuştu. 
Yankı kendini twitter hesabında şöyle tanımlıyordu: 
“Enerji hanım, biyolog, iletişimci, hayvansever, Live 
and let live, Coexistence”
Gerçekten “enerji hanım” iyi bir iletişimciydi. Gaze-
tecilerin bilgilendirilmesine ve şirketinin gerçekleş-
tirildiği özellikle sosyal faaliyetlerin duyurulmasına 
özel bir önem verirdi.  “Hedef kitlemiz” aynı olduğu 
için, ben ondan İstanbul, o benden Ankaralı muha-
birlerin iş yapma tarzı, haber anlamında kurumsal 
iletişimcilerden beklentileri konusunda çok şeyler 
öğrendiğimiz mesleki değerlendirmelerimiz oldu.
Yankı’nın işini nasıl profesyonelce yaptığını bir ga-
zeteci arkadaşımızın yaptığı bir yorumla anlatmak 
isterim: “Yıllardır, petrol sektörü, tavan fiyat, cezalar 
gibi birçok konuda şirketini de ilgilendiren ve itiraf 
edeyim birkaçında kantarın topuzunun kaçtığı bir-
çok haber yazdım. Yankı Hanım bir kez bile, alışıl-

dık iletişimciler gibi ‘niye böyle 
yazıyorsunuz, niye bize sormu-
yorsunuz’ diye arayıp, işi başka 
mecralara taşımadı. Haberlerle 
ilgili sadece bir kez ‘haberiniz-
de şöyle bir teknik yanlışlık var, 
bilgilendirmek istedim’ dedi.”

“Varoluş”una, “yaşama ve yaşat-
maya” sıkı sıkıya sarılan Yankı 
Özkan Yıldırır, hayatın çok bü-
yük tezatı ile, iyi bir eğitimin, 
ciddi bir sektörel deneyimin ar-
dından, eşiyle çıktığı “yürüyü-
şü”nü tamamlayamadı. Talihsiz 
ölümünün ardından yeni ve eski 
çalışma arkadaşlarının paylaştık-
ları anılar, fotoğraflar Yankı’nın 
geride ‘iyi insan’ mirası bıraktığı-
nı gösteriyor. Dolup taşan cenaze 
töreni, ailesinin acısını paylaşan 
yakınları, sevdikleri de öyle… 

Yankı, bizlere iyi bir arkadaşlı-
ğın yankısını bırakarak aramız-
dan ayrıldı. 

EGAD’ın 1. kuruluş yıldönümü pastasını EPDK’da Yankı ile birlikte kesmiştik.
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ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME 
KURUMU BAŞKANI 
MUSTAFA YILMAZ:

“YOLUMUZA 
DEVAM 

EDİYORUZ” 
İlk röportajını Enerji Panorama’ya 
veren EPDK Başkanı Yılmaz, “Bu 
sektöre sahip çıkmak, parlak 
bugünü ve geleceğini haksız yere 
gölgelendirmemek sadece bizim 
değil başta medyamız olmak üzere 
tüm kanaat önderlerinin, karar 
mercilerinin görevi olmalıdır” diyor 

NEŞET HİKMET 

M
ustafa Yılmaz, şubat ayında Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun 3. Başkanı ola-
rak göreve başladı. 10 yıldır Kurumda çe-
şitli görevler üstlenen son olarak da ikinci 
başkan olarak olarak görev yapan Mustafa 
Yılmaz sektörü, sektörün tüm oyuncuları 
da yeni başkanı yakından tanıyor. Göreve 
atandıktan sonra ilk ilk kapsamlı röportajı-
nı Enerji Panorama dergisine veren Yılmaz 
ile çocukluğu ve ailesinden, görevdeki ilk 

RÖPORTAJ
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günlerine ve dört temel piyasaya yönelik temel mesaj-
larına kadar birçok alanda keyifli ve bilgilendirici bir 
sohbetimiz oldu. 

 ■ EPDK’daki 10. yılınızın ardından Kurum Baş-
kanı olarak atandınız. Sektör sizi faaliyetleriniz ve 
çalışmalarınızla tanıyor. Aslında bilmeyenler geç-
mişinizi, bugünlere nasıl geldiğinizi merak ediyor. 
Öncelikle yaşam öykünüzden başlasak… 
Tabii, 48 yaşındayım. Gaziantep Nizip’te doğdum. 
Geçimini çiftçilikle sağlayan, çok kalabalık bir aile-
de büyüdüm.18 kardeşiz. 1984 yılına kadar eğitimi-
mi memleketimde sürdürdüm. Ardından İstanbul’a 
giderek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldum. Mezun olur olmaz serbest avukatlığa 
başladım. 1993-2004 yılları arasında İstanbul’da 11 
yıl enerji sektöründe avukat olarak çalıştım. Ardından 
devlette görevimiz başladı. 
Biliyorsunuz göreve şubat ayında atandım, bir paran-
tez açarak şubat ayının benim hayatımda taşıdığı önemi 
vurgulamak istiyorum. Hayatın ilginç tesadüflerinden 
biri olsa gerek; şubat ayında doğdum, şubat ayında ev-
lendim, EPDK’daki atanmalarımda hep şubat ayında 
birkaç gün arayla gerçekleşti.

 ■ EPDK’daki göreviniz hangi şubat ayında başla-
mıştı?
21 Şubat 2004 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı 
ile EPDK Kurul Üyeliği görevine atandım. 6 yıllık 
görev süremin tamamlanmasının ardından Sayın 
Başbakanımızın takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 
onayıyla İkinci Başkan olarak görevlendirildim. 
Ardından yine şubat ayında, 26 Şubat 2010 tarihinde 
ikinci kez İkinci Başkanlığa atandım. Ve en sonunda 
EPDK’daki görevimde 10 yılın tamamlamasına bir 
gün kala, 20 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı 
olarak atandım. 

 ■ Aileniz hakkında da bilgi verebilir misiniz, evli 
olduğunuzu biliyoruz, kaç çocuğunuz var?
Eşim Serap ile 23 yıldır evliyim. Bu görevleri layıkıyla 
sürdürmemde onun hayatını kolaylaştıran önemli bir 
maddi ve manevi desteği olmuştur. Çok başarılı, gurur 
duyduğum üç evladımız var. Oğullarım Muhammed 
Furkan ve Erkam babaları gibi hukukçu olmayı tercih 
ettiler. Aynı üniversitede Hukuk Fakültesi’nde eğitim-
lerini sürdürüyorlar. Kızım Ceyda lise ikide okuyor. 

 ■ EPDK için yeni bir dönem başladı, sektöre dö-
nük ilk değerlendirmeniz, ilk mesajınız nedir? 
Biliyorsunuz EPDK, sayısı her geçen gün artmakla 
birlikte yaklaşık 28 bin lisanslı şirketin faaliyet göster-
diği Türkiye enerji sektörünün 4 temel piyasasını 
petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları, elektrik ve doğal 

 ■ Petrol ve LPG piyasasına yönelik mesajınız 
nedir? 
Bana göre şu hususta hiç tevazu göstermemi-
ze gerek yok: EPDK petrol ve LPG piyasasının 
kayıt ve disiplin altına alınmasında hakkı herkes 
tarafından verilen ve bu sektörün tarihinde unu-
tulmayacak olan çok önemli işleri başardı. Bu sü-
reçte Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı’nın büyük desteğini gördük.
Ancak sürekli ceza kesen bir Kurum olarak anıl-
mak istemediğimizin de bilinmesini isterim. 
Elbette bir yandan denetim ve idari yaptırım 
konuları devam ederken kurumsal olarak bu pi-
yasadaki sektörel düzenleme kabiliyetimizi daha 
üst noktalara da taşımak arzusundayız. Farklı-
laştırılmış ürünlerle ilgili sektöre gönderdiğimiz 
yazıdan da anlaşılacağı gibi bu piyasadaki fiyat 
oluşumlarında, hareketlerinde rekabetin yanında 
tüketici faydasının gözetilmesi de öncelikli konu-
larımızın biri olacaktır. 
EPDK Başkanı olmadan önceki özel sektör ve ka-
mudaki mesleki geçmişim ve deneyimimim bu iki 
piyasadaki işleyişi daha da kolaylaştıracağını ve 
sektörle birbirimizi daha rahat anlamamızı sağla-
yacağını düşünüyorum. 
Bu konuları ileride çok daha ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirme imkânımız olacak. Ancak müsa-
ade ederseniz, değerlendirmelerimize burada 
nokta koyalım. 

CEZA KESEN BİR KURUM OLARAK 
ANILMAK İSTEMİYORUZ
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gaz piyasalarını düzenliyor ve denetliyor. Toplam 10 
dairesi ve 430 personeli olan ve en önemlisi doğrudan 
ve dolaylı olarak 73 milyon kişiye hizmet veren ener-
ji sektörünün bugünü ve geleceği açısından stratejik 
bir konumu olan bir Kuruma Başkan olarak atanmak 
büyük bir onur, heyecan verici bir durum. Ancak bu 
kadar uzun bir süre aynı Kurumda çalıştığım, Kurul 
Üyesi ve İkinci Başkan olarak daha önce üç kez ata-
mam yapıldığı için, heyecan ve gururun yanında ister 
istemez bir alışkanlık, bir aşinalık durumu da oluyor. 
Bu nedenle benden “ilk mesajımı” isteyenlere, “yolu-
muza devam ediyoruz, Başarılı, güzel işlere imza ata-
cağız” şeklinde klasik ve esprili bir cevap veriyorum.

Başkan olarak ilk konuşma baba ocağında
Atandığınızın ertesi günü memleketiniz Gaziantep’te 
bir konuşma yaptınız, Yargıtay’da yemin edip Cum-
hurbaşkanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile 
görüştünüz. Bu dönemde Kurul olarak önemli kararlar 
aldınız ve yerli ve yabancı yatırımcı heyetlerini, sektör 
dernekleri ve MÜSİAD gibi kurumların Başkanlarını 
kabul ettiniz. Kurumdaki ilk bir ayınız yoğun geçti, 
neler yaptığınızı anlatır mısınız?
EPDK Başkanı olarak atanmamdan çok öncesinde or-
ganize edilen Gaziantep Enerji Zirvesi’ne konuşmacı 

olarak katılmayı kabul etmiştim. 
Aynı günlerde görevlendirmem 
de yapılınca, atamam yapılır ya-
pılmaz memleketime gidip Ku-
rum Başkanı olarak ilk konuşma-
mı hemşerilerime yapmak gibi 
keyifli ve heyecanlı bir durum 
yaşadım. 
Bizim Antep’ten öyle çok fazla 
üst düzey bürokrat çıkmaz. Dev-
lette yüksek kademelere gelmek 
yerine kendi işini yapmayı, yatı-
rımı, ticareti tercih ederler. Açık 
yüreklilikle konuşmak gerekirse 
aslında benim de bundan 10 yıl 
öncesine kadar devlette görev 
almak gibi bir planım, beklentim 
ya da girişimimim hiç olmadı.
Hal böyle olunca hemşerilerim 
sağ olsunlar benim EPDK Baş-
kanlığıma büyük teveccüh gös-
terdiler. O akşam ayağımızın 
tozuyla elektrik dağıtım şirketi 
temsilcileri ve belediye başkan-
ları ile de bir toplantı yaparak, 

“23 yıllık eşim Se-
rap’ın bugünlere 
gelmemde maddi ve 
manevi çok büyük 
desteği oldu. Gurur 
duyduğum üç ço-
cuğum var. Başkan 
olarak ilk mesajımı 
soranlara, “EPDK’da 
10 yıl oldu. Yolumu-
za devam ediyoruz, 
Başarılı, güzel işlere 
imza atacağız” diyo-
rum.”
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mevcut sorunları, neler yapılabileceğini de değerlen-
dirmiş olduk.
Ardından yeni atanan İkinci Başkanımız Ümit Kay-
rak, Kurul Üyelerimiz Zekeriya Gökşenli ve İbrahim 
Tan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın 
Taner Yıldız’ı ziyaret ettik. 

 ■ Cumhurbaşkanına da bir ziyaretiniz oldu? Ne-
ler konuştuğunuz konusunda bilgi alabilir miyiz? 
Sayın Cumhurbaşkanımıza göreve atanmamdan do-
layı şükranlarımı sundum, tavsiyelerini aldım. Enerji 
piyasasının genel durumu ve Kurumumuz hakkında 
verimli ve keyifli bir sohbet ettik. Düzenleyici ku-
rumların faaliyetlerinin, piyasanın işleyişi için yerli ve 
yabancı yatırımcıların karar süreçleri için önem taşıdı-
ğını vurguladılar. 
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlığı döneminde ilk şe-
hir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesini memleketi 
Kayseri’de yaptığımızı hatırlattım. Bundan 11 yıl önce 
ilk kaynak törenine katılmışlardı. Verdikleri desteğin 
Kurumumuzun çalışmalarına ivme kazandırdığını 
ihale sayısının 60’ı aştığı ve bugün 10 milyona ulaşan 
doğal gaz abonesine hizmet ulaştırdığımızı söyledim. 
O ihalenin yapılmış olmasından, çalışmalarımız sonu-
cu doğal gazın ülke genelinde bu kadar yaygınlaşma-
sından ve rekabetçi bir yarışın ardından hemşerileri-
nin çok ucuz bir fiyattan hizmet almasından duyduğu 
memnuniyeti ifade ettiler. 

Sektöre sahip çıkmak herkesin görevi
 ■ Bu dönemde önemli yabancı yatırımcılarla da 

görüşmeleriniz oluyor. Genel olarak son aylarda 
yaşanan ekonomikve siyasi olayları da dikkate 
alarak onlara ne tür mesajlar veriyorsunuz.
Evet, yerli ve yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi 
arttıkça doğal olarak Kurumumuza ilgisi de artıyor. 
Geliyorlar, özellikle elektrik ve doğal gaz piyasaları-
nın işleyişini soruyorlar. Onlara sektörün dinamikleri, 
fırsatları hakkında sunumlar yapıyoruz, sorularını ce-
vaplandırıyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde bugün Avrupa’nın önemlive bü-
yük şirketlerinden birinin yönetiminde bulunan ve 
daha önce Avrupa Konseyi eski Başkanı ve Çek Cum-
huriyeti eski Başbakanı olarak görev yapım olan Mirek 
Topolanek bir heyetle Kurumumuza geldi. Türkiye’yi 
uzun süredir çok yakından izlediklerini ve bu piyasada 
çok büyük fırsatlar gördüklerini söyledi.  Ancak “son 
dönemde yaşanan ekonomik ve siyasi çalkantıları da 
yakından izlediklerini” ifade etti.
Kendisine şunu söyledim: “Biz kurum olarak bu sek-
törün istikrarlı büyümesi, yatırımların ve verimli iş-
letmeciliğin sürekli kılınması konusunda çok emek 

verdik. Verdiğimiz bu emeğin de 
karşılığını aldık. 12 yılda dünyada 
örnek alınan potansiyeli yüksek 
bulunan bir enerji piyasasını te-
sis ettik.  Son aylarda Türkiye’de 
yaşanan durumu sadece Batı kay-
naklı ve art niyetli yayınlardan iz-
lemeniz doğru olmaz. Bu durum 
Türkiye’nin gerçek durumunun 
anlaşılmasını gölgeler” dedim. 
Onlara Türkiye enerji piyasası her 
açıdan yabancı yatırımcılara büyük 
imkânlar sunmaya devam ettiğini 
anlattım. Bu konuda EPDK olarak 
her türlü bilgi talebini karşılamaya 
hazır olduğumuzu söyledim.“An-
cak doğru yatırım kararları verebil-
meniz için, bu dönemde ekonomik 
ve sektörel gelişmeleri ve istikrarı 
Türkiye’den takip etmeniz gere-
kir” dedim.
Yani demem o ki, bu sektöre sahip 
çıkmak, parlak bugünü ve gele-
ceğini haksız yere gölgelendir-
memek sadece bizim değil başta 
medyamız olmak üzere tüm kanaat 
önderlerinin, karar mercilerinin 
görevi olmalıdır. 

 ■ İlk mesajınızda “yolumuza 
devam edeceğiz ve başarılı işlere 
imza atacağız” dediniz. Ancak 
dört piyasaya yönelik başkanlı-
ğınız döneminde Kurumun neler 
yapacağı konusunda bir merak 
olduğu malum. Sektörlere yö-
nelik ayrı ayrı önem vereceğiniz 
konuların neler olduğunu öğren-
mek isteriz? 
Öncelikle şunu söyleyeyim: Baş-
ka hiçbir iş yapmayıp buna odak-
lansam bile, neredeyse birkaç aya 
yayılacak olan tebrik ve “hayırlı 
olsun” ziyareti talepleri var.  Sağ 
olsunlar. Kimseyi kırmak istemem 
ama mümkün olduğunca bu süreci 
çabuk tamamlayarak işimize bak-
mak istiyorum. Tüm randevu talep 
edenlerden bilhassa bunu rica edi-
yorum. 
Ayrıca önümüzdeki aylarda sektör-
le bir arada olacağımız,bana göre 
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haddinden fazla sayıda konferans, toplantı gibi etkin-
likler var. Bunların bazılarında yapacağım konuşma-
larda görüşlerimi sektörle ve kamuoyu ile paylaşma 
imkânım da olacak. Bugünlerde daire başkanlarımızla 
ve kurum personelimizle sektörel ve kurumsal olarak 
öncelikli konularımızı belirliyoruz. İhtiyaçlarımızı, iş 
yapma tarzımızı çalışıyoruz.  
Ancak genel olarak bazı değerlendirmeler yapmayı da 
faydalı görüyorum. 
Elektrik sektöründe EPİAŞ’ın kurulması süreci, Gün 
İçi Piyasası’nı oluşturmaya yönelik Elektrik Piyasası 
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklik 
yapılması, özellikle tüketiciler açısından birçok yeni-
lik getiren mevzuat değişikliğimiz öncelikli konuları-
mız arasında. 
Bununla beraber piyasanın daha etkin bir şekilde iz-
lenmesine etkin bir altyapı sistemi ile lisanslı şirket-
lerin bildirim yükümlülüklerini alıp değerlendirme, 
düzenleme ve denetleme işleyişine dâhil edilmesi bir 
diğer önem verdiğim konu. Elbette güneş enerjisinden 
elektrik üretimine yönelik lisanslandırma sürecinin il-
gili tüm kurumlarla işbirliği içinde sağlıklı bir şekilde 
tamamlanması, ön lisans süreci, lisanssız elektrik üre-
timi gibi birçok konuda sektörle karşılıklı görüşerek 
tartışarak yürümeye devam edeceğiz.
Doğal gaz piyasası yatırım ve hizmet sürecinde bil-
hassa tarifelendirme konusunda odaklanmış durumda. 
Bir yandan 8 yıllık süresi dolan dağıtım şirketlerinin 
tarifelerini yeniden belirliyoruz. Özellikle ülkemizin 
çok temel bir ihtiyacı olan depolama yatırımları için 
tarifelendirme metodolojisi konusunda çok önemli bir 
düzenlemeyi tamamlama aşamasındayız.

 ■ Son olarak dergimiz için de EPDK’nın önceki 
Başkanı Hasan Köktaş’ın kuruluşunu sağladığı 
Türkiye Enerji Vakfı hakkında değerlendirmenizi 
almak isteriz?
Kurumumuzda, diğer kamu kurumlarında, üniversite-
lerimiz ve özel sektörümüzde, çok nitelikli, donanımlı, 
kendilerini çok iyi yetiştirmiş kişiler var. Bu insan kayna-
ğının ülkemiz enerji sektörünün bugünü ve geleceği için 
sayılarının arttırılması ve ilgi alanlarının geliştirilmesi 
önemli. Türkiye Enerji Vakfı’nın, bu sürekliliği ve bir-
leşimi sağlamak ve sektöre nitelikli ürün, araştırma, pro-
jeler geliştirmesini dilerim. Vakıf merkezini ziyaret ettim 
ve çalışmaları hakkında bilgi aldım. 
Sayın Hasan Köktaş,  bu sektörde önemli bir birikime, 
deneyime sahip. Vakfıyla çok önemli çalışmalar yapa-
cağına inanıyorum ve bundan sonraki çalışma yaşa-
mında başarılar diliyorum. 

Bana göre, düzenleyici kurumlar, bağımsız 

bir işleyişe sahip olsalar ve hukuk devleti 

gereği her otoritenin görev ve sorumlukları, 

idari işleyişi kanunlar ve diğer mevzuatlarla 

net bir şekilde tanımlanmış olsa da her ku-

rumun genel politikalara ilişkin olarak siyasi 

iradenin desteğini alması ve uyumlu çalış-

ması hem o kurumun performansı, hem de 

sektörün gelişimi için büyük fayda sağlar. 

Sayın Bakanımız ile 5 yılı aşkın bir süredir iyi 

bir işbirliği ve dayanışma içinde olduk.

10 yılı benim de katkı sunduğum 12 yıllık 

genç bir kurum olarak EPDK adına elde et-

tiğimiz bir başarımız varsa bunda hüküme-

timizin çerçevesini çizdiği ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’yle vücut bulan piyasa kanun-

larına ilişkin temel yapının sağlıklı ve istikrar-

lı olmasının belirleyici bir tarafı vardır. 

SİYASİ İRADENİN  
DESTEĞİ ŞART
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Ümit Kayrak,  
2. Başkan oldu 

4 Eylül 1962’de Bursa’da doğ-

du. İlk, orta ve lise öğrenimi-

ni Bursa’da tamamladı. Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi En-

düstri Mühendisliği Bölümünü 

bitirdi. Kanada’da School of Bu-

siness Queen’s University’de 

iş yönetimi ve iş denetimi 

alanlarında lisans üstü eğitim 

programlarını tamamladı. Pro-

fesyonel hayata özel sektörde 

üretim mühendisi olarak baş-

layan Kayrak, 1988-1998 yılları 

arasında üst düzey yöneticilik 

yaptı.1998-2014 döneminde 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma 

A.Ş.’de sırasıyla İş Geliştirme 

Mühendisi, Pazarlama Müdürü, 

Doğal Gaz Pazarlama ve Satış 

Daire Başkan Yardımcısı ve Do-

ğal Gaz Pazarlama ve Satış Da-

ire Başkanı olarak görev yaptı. 

Kayrak, 20 Şubat 2014 tarih ve 

28919 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bakanlar Kurulu 

Kararı ile EPDK İkinci Başkanı 

olarak atandı. İngilizce ve Arap-

ça bilen Ümit Kayrak, evli ve 3 

çocuk babası.

BOTAŞ’tan transfer:  
İbrahim Tan 

Ankara Beypazarı’nda 1967 

tarihinde doğdu. ODTÜ Gazi-

antep Mühendislik Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği’nden 1992 

tarihinden mezun olan Tan, 

1996-2005 tarihleri arasın-

da Dumlupınar ve Osmanga-

zi Üniversiteleri Fen Bilimleri 

Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 

bölümlerinde asistan, öğretim 

görevlisi olarak çalıştı. Ardın-

dan Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü, İnşaat Emlak Dai-

re Başkanı olarak görev yapan 

Tan, Birecik A.Ş. Yönetim Ku-

rulu Üyeliği görevinin ardından 

2008 yılından itibaren BOTAŞ 

Genel Müdürlüğü’nde Yatırım-

lardan Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak görev yaptı. 20 

Şubat 2014 tarih ve 28919 sayı-

lı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurul 

Üyesi olarak atanan İbrahim 

Tan evli ve üç çocuk babası. 

Zekeriya Gökşenli  
ikinci kez Kurul Üyesi oldu

1962, Kahramanmaraş do-

ğumlu olan Zekeriya Gökşenli, 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden mezun olduk-

tan sonra 1989 yılında Tür-

kiye Elektrik Kurumu Genel 

Müdürlüğü Adana Müessese 

Müdürlüğü’nde avukat olarak 

göreve başladı. 2003 yılında 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye 

1.Hukuk Müşaviri oldu. 2004 

yılından itibaren Enerji Piya-

sası Düzenleme Kurumu’nda 

önce Grup Başkanı ardından 

Hukuk Dairesi Başkanı olarak 

görev yaptı. Enerji Düzenleyi-

cileri Bölgesel Birliği (ERRA) 

Hukuk Grubu Üyesi olan Gök-

şenli İngilizce biliyor.

4 Ocak 2008 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan Ba-

kanlar Kurulu kararıyla Kurul 

Üyesi olarak atandı. 20 Şu-

bat 2014 tarih ve 28919 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu Kararıyla ye-

niden Kurul Üyesi olarak ata-

nan Zekeriya Gökşenli, evli ve 

4 çocuk babası.

Mustafa Yılmaz’ın başkan olarak atandığı EPDK’da kurul üyelerine yeni 
isimler katıldı. Ümit Kayrak, Zekeriya Gökşenli ve ve İbrahim Tan, EPDK 

Kurul Üyesi olarak görev yapacak isimler…
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Yrd. Doç. Dr. Fehmi 
TANRISEVER 
Bilkent Üniversitesi 
Işletme Fakültesi G

üneş enerjisi yatırımları, 
Türkiye için yeni bir alan…
Devletin bu alanın gelişimini 
sağlamak için verdiği ciddi 
teşvikler var, yatırımcıların 
bu teşviklerden yararlanır-
ken gözden kaçırdıkları, bil-
medikleri başlıklar söz ko-
nusu. Güneş yatırımcılarına 
yol gösterecek bazı önemli 

ayrıntılara dikkat çekmek istiyorum.

Sabit Fiyat Garantileri
Sabit fiyattan alım garantileri, üzerinde ha-
raretli tartışmaların yapıldığı, Türkiye’deki 
en yaygın enerji teşviklerindendir. Esasen 
bu teşviklerin, girişimcilerin risk algısı-
nı aşağı çekmesi ve projelerin ekonomik 
değerini artırarak yatırımları hızlandırıp, 
katma değer yaratılmasına yardımcı olması 
beklenir. Ancak bu teşviklerin piyasa katı-
lımcıları ve ihale fiyatları üzerindeki etkisi 
konusunda ülkemizde metodolojik bir ça-
lışma mevcut değil. Daha da önemlisi, sabit 
fiyat garantilerinin nakit akışları üzerindeki 
etkisi, piyasa oyuncuları tarafından tam an-
laşılıp değerlendirilmiş değil. Bu karışıklık, 
enerji projelerinin doğru değerlendirilmesi-
nin önündeki en büyük engellerden biri ve 
enerji ihalelerindeki fiyat oluşumunu sosyal 
fayda açısından olumsuz etkileyerek önem-

Güneş enerjisi projelerinin  
değerlendirilmesinde  
devlet teşviklerinin rolü 

MAKALE

li değer kayıplarına yol açıyor.
Örneğin, 25 yıl ömürlü birbirinin 
aynısı iki güneş enerjisi santralı 
projesini ele alalım. Birinci pro-
je için devlet tarafından ilk 10 yıl 
için 10 cent/KWh’lik sabit alım 
garantisi olduğunu, ikinci proje 
içinse böyle bir garanti olmadı-
ğını düşünelim. Yatırımcı açı-
sından yanıt verilmesi gereken 
temel soru şudur: Alım garan-
tisi birinci projenin değerini ne 
kadar artırmaktadır? Öncelikle 
proje değerlendirilmesinin nasıl 
yapıldığını anlamak gerekir.

Net bugünkü değer yönetimi 
Net Bugünkü Değer (NBD) yön-
temi proje değerlendirilmesinde 
kullanılan standart yöntemdir. 
İç karlılık oranı gibi diğer bazı 
yöntemler, proje değerlendiril-
mesinde önemli sakıncalar içerir. 
Bir projenin net bugünkü değeri, 
projenin yaratacağı tüm net nakit 
akımlarının önceden belirlenen 
bir iskonto oranına göre bugün-
kü değere indirgenmiş değer-
lerin toplamıdır. İskonto oranı, 
proje finansmanında kullanılan 
kaynakların sermaye maliyeti ya 
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da işletmelerin projeden beklediği en düşük karlılık 
oranıdır. Bir proje, net bugünkü değeri pozitifse kabul 
edilir. Yatırım büyüklükleri farklı projelerin karşılaş-
tırılması içinse net bugünkü değer oranı kullanılabilir. 
Yukarıda açıklandığı üzere güneş enerjisi projelerinin 
değerlendirilmesinde iki faktör esastır:

- Net Nakit Akımları, İskonto Oranı
Bu iki faktör, projenin değerini tanımlar. Güneş ener-
jisi projelerine, net nakit akımları iki ana risk içerir. 
Bunlar fiyat riski ve üretim riski. Fiyat riski, sistema-
tik bir risk olup, enerji fiyatlarının zaman içinde, po-
litik, teknolojik ve demografik belirsizlikler dâhilinde 
dalgalamasının bir neticesidir. Üretim riski ise, siste-
matik bir risk olmayıp, meteorolojik ve operasyonel 
belirsizliklerin sonucu olarak üretilen elektrik mikta-
rının değişiklik göstermesidir.
Güneş santrallarının üretimi günden güne büyük fark-
lılıklar gösterse de aylık ya da yıllık bazda bakıldı-
ğında, üretim riski oldukça düşüktür. Fiyat riski ise 
ekonomik ve siyasi belirsizliklere bağlı olup, öngö-
rülmesi ve yönetilmesi oldukça zordur. Bu riskler 
iskonto oranlarını da etkiler. Esasen iskonto oranları 
projenin risklerini yansıtır. Riskler arttıkça, iskonto 
oranı da artar. Bu noktada fiyat garantileri bu belirsiz-
liklerin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayarak 
hem nakit akışlarını olumlu yönde etkiler.
Piyasa katılımcıları, fiyat garantilerinin nakit akışları 
üstündeki etkisini dikkate alırken, iskonto oranlarına 
etkisini genelde dikkate almıyor. Piyasa genelinde 
yüzde 10 civarında bir oran iskonto oranı olarak ka-
bul görüyor. Dünyadaki emsal projelere bakıldığında 
aslında bu oran makul kabul edilebilir. Ancak bütün 
projeler için böyle genel geçer bir iskonto oranı kul-
lanılması doğru değil. Aslında her proje için, o 
projenin risklerini yansıtan oranlar kulla-
nılmalıdır. Tamamen devletin sabit fi-
yatla alım garantisi verdiği bir pro-
jeyle hiç fiyat garantisi olmayan 
bir projenin iskonto oranları 
birbirinden çok fark-
lı olmalı. Zira 
f i y a t 

garantisi riskleri büyük oranda or-
tadan kaldırır.

Fiyat garantisi ıskontoya yansıtılmalı
Bu noktada, piyasa katılımcıları-
nın yaptığı en önemli hatalardan 
birisi, güneş enerjisi projeleri için 
verilen 10 yıllık fiyat garantisini 
iskonto oranlarına yansıtmamala-
rıdır. Yani, yüzde 10 iskonto ora-
nı hem fiyat garantisi olan hem 
de olmayan nakit akışları için 
kullanılıyor. Aslında fiyat garan-
tisi olan nakit akışları için yüzde 
10’un çok altında olan libor oranı 
iskontolama oranı olarak kullanıl-
malıdır. Aksi takdirde proje de-
ğerleri yanlış hesaplanacaktır.
Bu hatanın yol açacağı değerlen-
dirme farkını göstermek açısın-
dan, yukarıda ele alınan iki pro-
jeyi düşünelim. Fiyat garantisi 
olan ilk projenin değeri, ikinci 
projeden yaklaşık yüzde 25 daha 
fazladır (bu hesaplamanın de-
tayları yazardan talep edilebilir). 
Dolayısıyla bu iskontolama hata-
sı alım garantisi olan projelerinin 
değerlerini yüzde 25 daha düşük 
gösteriyor. En önemlisi de eko-
nomik olarak fizibıl olan projeler, 
bu hesap hatasından dolayı piyasa 
katılımcıları tarafından reddedili-

yor. Bunun yanı sıra bu hesap 
hatası, güneş enerjisi ihale-

lerinde fiyat oluşumunu 
yukarı yönde etkileyebilir 
ve devlet garantisini tam 
olarak dikkate almaya-
rak olması daha yüksek 
fiyata yol açabilir.
Gelecek ayki bölümün-

de, örnek bir proje için 
finansal değerlendirme 

yaparak, devlet garantileri-
nin fiyat üzerindeki etkisini 

işleyeceğiz. 
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sektörünün ‘insan ve doğanın’ 
en fazla içiçe olduğu alanlardan 
biri olduğunu bir kez daha göz-
ler önüne serdi. 
İşletmeye alınan ve yapımı süren 
santrallarla 2015 yılında 5 bin 
MW’a ulaşmayı garanti altına 
aldıklarını söyleyen Balat “Bu 
rakamın arkasında sizlerinde 
tahmin edebileceği gibi pek çok 
hikaye bulunuyor. Bunların bir 

S
abancı Holding ile Alman E.ON’un 
ortak olduğu Enerjisa, sektörün uzun 
vadeli oyuncularından biri olduğunu 
yaptığı uzun vadeli programlarla ortaya 
koydu. Dağıtımın yanı sıra üretim ta-
rafından da hızlı büyüyen şirket, 2015 
yılında 5 bin MW üretim kapasitesine 
ulaşacak. Şirketin yatırımları hakkında 
bilgi almak için ziyaret ettiğimiz Ener-
jisa Yatırımlar Genel Müdürü Veli Ba-

lat ile sektörün oldukça ilgisini çekecek bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Balat’ın anlattıkları aslında enerji 

Enerjide yatırım süreci doğa ile mücadele, zorlukların aşılması 
ve çözüm yollarının geliştirilmesinde “renkli anılar” ve çarpıcı 
deneyimlerle dolu. Enerjisa Yatırımlar Genel Müdürü Veli Balat 
Türkiye’nin dört bir yanında yaptıkları santral yatırımları süresince 
karşılaştıkları zorlukları ve keyifli hikayeleri anlattı. 

Dağ keçilerini Enerjisa koruyor

YATIRIMCI GÜNLÜĞÜ
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kısmı zamanla hepimizde hoş hatıralara dönüşürken 
önemli kısmı ise hayat boyu unutamayacağımız ders-
ler olarak aklımızda ve yüreğimizde yer tutuyor” dedi. 
Sektörün doğası gereği çok zor şartlar altında çalı-
şıldığını anımsatan Balat, tek bir santralın inşaatının 
başarıyla tamamlanması için tüm koşulları değerlen-
dirdiklerini söylüyor ancak bir uyarıda da bulunuyor: 
Burada sadece teknik konulardan bahsetmiyorum. 
İnşaat alanlarımızın bulunduğu doğa ve çevrede ya-
şayan insanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde sür-
dürebilmeleri, santrallarımızı başarıyla tamamlamak 
kadar bizim önceliğimizde yer alıyor. Peki biz bu 
konularda ne gibi zorluklarla karşılaşıyor, nasıl üste-
sinden geliyoruz bir kaç örnek ile paylaşmak isterim. 
“Birçok hidroelektrik santralımızın inşaat ya da ha-
zırlık aşamasında ulaşım sıkıntısı yaşıyoruz. Örneğin 
Adana il sınırı içinde yer alan Yamanlı 2 Hidroelekt-
rik santralımızın proje safhasında ölçüm yapmak is-
teyen ekibimiz kendi imkanlarıyla alana ulaşamamış, 
yöre halkının rehberlik yapması ile alanı ancak uzak-
tan görebildiler. Alana ise artık dağcıların yardımla-
rıyla inerek etütlerini tamamladılar. Sadece bir ölçüm 
etüdünü yapmak bu kadar zorken düşünün ki bu böl-
gede bir hidroelektrik santralı kuruyoruz... 

Keçiler ise özel GPS
Balat aynı projede yaşadıkları bir diğer şaşırtıcı du-
rumun ise dağ keçileriyle ilgili olduğunu söyledi. 
Çevresel etki araştırmalarında yöreye özgü bir dağ 
keçisi türünün bulunduğunu ve bu keçilerin hayatı-

Enerjisa’nın üretim portföyüne;
 ■ Bandırma’da işletmeye açılan 933 MW 

kapasiteli doğal gaz kombine çevrim 
santralı, 

 ■ Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve 
Kahramanmaraş’ta işletmede olan 
1.050 MW kurulu güce sahip hidroelekt-
rik üretim santralları, 

 ■ Balıkesir, Çanakkale ve İçel’de faaliyet 
gösteren toplam 212 MW rüzgâr enerjisi 
santralları işletmeye alındı. 

Balat, bu yatırımların hayata geçmesi ile 
Enerjisa’nın bugün 2 bin 560 MW kurulu 
güce ulaştığını ifade ederek “Bu başarıdan 
daha da fazlasını sağlayarak, işletmedeki, 
lisans alması uygun bulunan, inşa halindeki 
ve mühendislik çalışmaları süren projeleri 
ile 2015 için belirlenen 5 bin MW kurulu güç 
hedefini şimdiden garanti altına aldık” diyor. 

5 BİN MW CEPTE

Veli Balat
Enerjisa Yatırımlar Genel Müdürü
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Bu güzel çalışmayı anlatmak 
için uluslararası proje finansman 
çevrelerinin sosyal izleme çalış-
malarında yakından tanınan Dr. 
Ayşe Kudat ve Jonathan Brown 
tarafından tamamen objektif 
bir yaklaşımla bir kitap yazıldı. 
“Verilen Sözler, Tutulan Sözler” 
(Promises Made Promises Kept) 
isimli bu kitabın fotoğraflarını 
da duayen fotoğraf sanatçısı Ara 
Güler ve Benjamin Ward çekti. 
Balat, küçük bir ekiple başladı-
ğımız bu “yatırım yolculuğu”n-
da şimdi daha büyük ama yine 
işlerinde uzman ve çalışkan bir 
ekiple çalışmaya devam ediyo-
rum” sözleriyle zaman içinde 
şirketin yaşadığı gelişimi de vur-
guluyor. Ekibin ülkenin her ye-
rinde 2007 yılında başlayan 13 
projeyi bitirirek devreye aldığını 
belirten Balat, “Bu örneğine sık 
rastlanmayacak çok büyük bir 
başarıdır. Bu kadar kısa sürede, 
bu büyüklükte 13 projeyi, dün-
yada hiçbir kuruluş gerçekleşti-
rememiştir” diyor. 

nı, devamlılığını güvence altına almak için taahhüt 
verdiklerini belirten Balat “Keçilere özel GPS cihaz-
ları taktık ve uydu aracılığıyla keçilerin hareketleri-
ni hala izliyoruz. Sesten rahatsız olup çiftleşmeleri-
ne engel olmamak için bu dönemde kilometrelerce 
uzakta bile patlayıcılar kullanılmadan kazı yapmaya 
karar vermiştik; bunları hala uyguluyoruz. Oluşacak 
baraj gölü kıyılarına keçilerin ulaşıp su içebilmeleri 
için dağ keçilerine özel köprüler inşaa ediyoruz. Bu 
türe zarar vermeden çalışmalarımızı aynı bölgede de-
vam ettiriyoruz.
Bu zorlukların çoğu zaman yöre halkının yararlana-
cağı güzel projeler yarattıını da söylüyor Balat. Şirket 
olarak çalıştıkları bölgelerdeki yöre halkının yaşam 
kalitesini yükseltme ilkesiyle hareket ettiklerine vur-
gu yapan Balat, bu çalışmaları şöyle örneklendirdi: 

“Verilen sözler, tutulan sözler”
2013 yılı içinde devreye aldığımız Kandil HES proje 
safhasındayken yeniden yerleşim çalışmaları dahi-
linde çok kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu çalışma 
dahilinde baraj yapımından etkilenen ev sahiplerine 
tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni, konforlu 
evler inşaa ettik. Tüm yaşam alanları çok daha hij-
yenik koşullarla yenilendi ve yaşamlarını eskisi gibi 
sürdürmeleri için iş alanlarının devamlılığı sağlandı. 
Bölgede sadece ev sahibi değil kiracı olanlar içinde 
konut yaptıklarını söyledi. Bu projenin en önemli ta-
rafı tüm çalışmalar süresince halkın isteklerini hep ön 
planda tuttuk, onların ihtiyaçları doğrultusunda tüm 
çalışmaları tamamladık. 

BÖLGESEL 
ŞİRKET 
OLACAK
Sabancı şirketleri-
nin enerji ihtiyaçla-
rını karşılamak için 
bir otoprodüktör 
olarak faaliyetlerine 
başlayan Enerjisa, 
bugün Türkiye 
elektrik enerjisi 
sektöründe üretim, 
dağıtım, toptan ve 
perakende ticareti 
içeren bütünleşik 
bir stratejiyle faa-
liyetlerini sürdürü-
yor. Geçen yıl Al-
man E.ON ile ortak 
olan Enerjisa’nın 
hedefi bölgesel bir 
enerji şirketi olmak. 

YATIRIMCI GÜNLÜĞÜ



ENERJİ PANORAMA 33

T
ürkiye’de hemen tüm dağıtım şirketleri 
tarafından satılmaya başlanan, akaryakıtın 
performansını verimliliğini arttırdığı, mo-
toru koruduğu söylenen katkılı ürünlerin 
fiyatı ve içeriği tartışmaya açıldı.  Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10 
Mart’ta tüm akaryakıt dağıtım şirketlerine 
bir yazı yazarak “benzin ve motorinlerde 
katkılı ve standart ürün arasındaki fiyat 
farkının yüksek olduğunu” bildirerek 20 

Mart 2014 tarihine kadar “bu farkın makul düzeye indi-
rilmesini” istedi. Kurul geçtiğimiz yıl da sektör benzer 
bir uyarıda bulunarak süre tanımış ve şirketlerden 3-5 
kuruş arasında indirimler gelmişti. 
EPDK,  ilk tavan fiyat uygulamasını 2009 yılının Hazi-
ran ayında yapmıştı. EPDK Kurul kararında “Dağıtım 
şirketlerinin fiyat uygulamalarında en yakın erişilebilir 
dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınmadığı” sap-
tamasını yaparak dağıtım şirketlerini uyarmıştı. 
Kurul, lisans sahiplerinin fiyat uygulamalarındaki aykı-
rılıkları gidermeleri için 20 Haziran 2009 tarihine kadar 
süre de vermişt ve 2 ay süreyle benzin-motorin fiyatları-
nı belirlemişti. Sonrasında fiyatlar 20 kuruş ucuzlamıştı. 

Şirketlere 2 hafta süre
Sektör, uygulamanın Petrol Piyasası Kanunu’na aykırı  
olduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı ancak mah-
keme Kurul’un kararını yasalara uygun bulmuştu. Bu 
süreçte akaryakıtçılar, katkılı ürün sattıklarını, bunun 
maliyetinin yüksek olduğunu belirterek kamuoyunda 
yeni bir tartışma açtılar. Dağıtım şirketleri, özellikle 
motorin segmentinde yoğun olan ‘katkılı ürünlerin’ per-
formansı arttığı, yakıt kullanımını azalttığı bu nedenle 
de pahalı olduğu tezini savunuyor. EPDK da bu konuyu 

netliğe kavuşturmak için harekete geçe-
rek şirketlerden katkılı ürünlerin içeriğine 
yönelik de ayrıntılı bilgi istedi. Kurum ilk 
kez “konuya ilişkin yapılacak detaylı ça-
lışmalarda kullanılmak üzere tüketiciler 
açısından da önem taşıyan katkılı ürünle-
rin içeriklerine yönelik” de bilgi talep etti. 

Şirketler: Ticari sırrımız 
Özellikle yabancı dağıtım şirketleri, ürün-
lerinin içeriğinin gizli olduğunu, ticari sır 
olduğunu ve başkaları ile paylaşamaya-
caklarını ifade ediyor. Katkılı ürünlerin-
deki katkıların dünya çapında yapılan 
son derece teknolojik yatırımlar ve araş-
tırmalar sonucu belirlendiği de bir başka 
iddiaları. “Tüketicinin seçim yapmakta 
serbest olduğu, rekabet ortamında, 
değerli aracını korumak ve performansı 
arttırmak için dilediği ürünü alabileceği, 
serbest piyasada bu konuda bir sınırlama 
getirilemeyeceğini” belirtiyorlar. 
Tüketici ve düzenleyici kurum cephesin-
den bakıldığında ise katkısız ürüne göre 
litrede 20 kuruşa varan farkla aldıkları 
ürünün içeriğini bilimsel olarak bilmek 
gerektiği tezi öne çıkıyor. Sıradan bir de-
terjanın koyularak da katkılı diye vatan-
daşa satılabileceği, bu alanın kamu adına 
denetlenmesi ve düzenlenmesi gerektiği 
belirtiliyor.
Bakalım EPDK, sektörden alacağı veri-
lerle nasıl bir çalışma yapacak ve bu işin 
sonu nereye varacak? 

EPDK sordu:   
Akaryakıtın ‘katkı’sı ne? 

HABER

EPDK, dağıtım şirketlerinden ‘katkılı ürünlerin’ 
içeriğiyle ilgili bilgi istedi. Kurum ‘içeriğini 
öğrenmemiz lazım’ tezini savunuyor, özel 
sektör ise ‘istenen bizim ticari sırrımız’ diyor…

NEŞET HİKMET

HABER
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çim nedeniyle zam yapılmayaca-
ğını düşünüyor. Bir kesim ise 1 
Nisan’da hem elektriğe hem de 
gaz zam yapılmasına kesin gö-
züyle bakıyor. Bu kesime göre 
elektrik ve doğalgaza en az yüz-
de 5’er oranında zam yapılacak. 
Türkiye’de elektrik fiyatları her 
3 ayda bir, doğalgaz fiyatları da 
“maliyet bazlı” olarak her ay ye-
niden gözden geçiriliyor. Mali-
yetler dolar kuru ve enflasyona 

DENIZ SUPHI

E
nerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), 1 Nisan-30 Haziran tarihleri 
arasındaki 3 aylık dönemde geçerli yeni 
elektrik tarifelerini belirlemek için Türki-
ye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) 
ile 21 dağıtım şirketinden maliyetleriyle 
ilgili bilgi istedi. 
EPDK’nın harekete geçmesiyle birlik-
te hem elektrikte hem doğalgazda “zam 

toto” başladı. Enerji sektörü zam konusunda ikiye 
bölündü. Bir kesim gereksinim olmasına karşın se-

Elektrik ve doğalgazda 1 Nisan yaklaştıkça zam toto da yoğunlaştı.
Enerji sektörü zam konusunda ikiye bölündü. Bir kesim gereksinim 
olmasına karşın seçim nedeniyle zam yapılmayacağını düşünüyor. 
Bir kesim ise 1 Nisan’da hem elektriğe hem de gaz zam yapılmasına 
“kesin” gözüyle bakıyor. 

Elektrik ve doğalgazda 
Z A M  T O T O S U
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milyon metreküpe düştü. Geçen 
yıla göre su gelirindeki azalma, 
yüzde 50’yi buldu. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 
da yağışların mart-nisan ayında 
da beklentilerin gerisinde kalması 
halinde, yaz aylarında doğalgaz 
tüketiminin (elektrik üretimi 
amaçlı) artacağı hatırlatması 
yapmıştı. Barajların da suyla 
dolması için gözler, mart ve nisan 
aylarındaki muhtemel yağışlara 
çevrildi. 
Eski TEDAŞ Genel Müdürü Os-
man Nuri Doğan, elektrik üreten 
barajlara yeterli miktarda su gel-
mediğine dikkat çekti. Suya da-
yalı santrallerin toplam elektrik 
üretiminde payının yüzde 25-26 
olduğunu anımsatan Doğan, “Bu 
yıl barajlı santrallerin payı yüzde 
16-17’ye kadar düşer. Bu açık, 
doğalgazla karşılanır. Bu durum-
da gazın payı yüzde 52-53’e kadar 
çıkabilir” dedi.
Suyun payının gerilemesi, gazın 
payının da artmasıyla birim elekt-
rik üretim maliyetinin yükselece-
ğini vurgulayan Doğan, “Kamu-
nun ya da devletin kontrolündeki 
barajlı santrallerde bir kilovatsaat 
elektrik 1 sente mal oluyor. Gazla 
elektrik üretiminin yalnızca gaz 
maliyeti 13-14 kuruş. Bu fark, 
elbette önemli bir maliyet olarak 
karşımıza çıkacak” dedi.
Dolar kuru artışına da gönderme 
yaparak, 1 Nisan’da gaza zam 
gelme olasılığının güçlü olduğunu 
kaydeden Doğan, “Bu durumda 
gazla elektrik üretmenin birim 
maliyeti 17-18 kuruşa kadar çıka-
bilir. Birim maliyetlerin artması 
da domino etkisiyle elektrik zam-
mını tetikler” görüşünü savundu.

bağlı olarak artmışsa, elektrik ve gaz fiyatları artıyor. 
Tersi durumda fiyatlar geriliyor. Bu çerçevede 1 Ni-
san’da hem elektrik hem doğalgaz fiyatları gözden 
geçirilecek. 
EPDK, 1 Nisan’dan geçerli olacak yeni elektrik fi-
yatlarını ve elektrikte zam gereği olup olmadığını 
hesaplamak için yazışmalara başladı. Kurum; başta 
TEİAŞ ve TETAŞ olmak üzere tüm dağıtım şirket-
lerinden geçen 3 ayla ilgili  değişen maliyetleri hak-
kında bilgi istedi.
EPDK’nın harekete geçmesi ve 1 Nisan’a sayılı gün-
ler kalması enerji sektöründe zam konusunda farklı 
görüşlerin de seslendirilmesine yol açtı. 
Enerji sektörü, zam konusunda ikiye bölündü. Bir ke-
sim gerek elektriğe gerekse de doğalgaza gereksinim 
olmasına karşın zam yapılmayacağını düşünüyor. 
Gerekçe, 30 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler 
ile ağustos ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri.  
Bir kesime göre 30 Mart yerel seçimlerinin tamam-
lanmasının ardından hükümet, 1 Nisan’da elektriğe 
de gaza da zam yapacak. Bu kesime göre aralık ayın-
dan itibaren kur artışına bağlı olarak doğalgaz alım 
maliyetleri ciddi biçimde arttı. Bu artış, elektrik üre-
tim maliyetlerini elektriğin yüzde 43-44’ünün gazdan 
sağlandığı dikkate alındığında yükseltti. Bu nedenle 
1 Nisan›da elektriğe zam yapılacak. Gaz zammı da 
sürpriz bulunmuyor. 
Doğalgaz ve petrol sektörü temsilcileri, bir süre önce 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’la bir 
görüşme yaptı. Yıldız’a, seçim sonrasında doğalga-
za zam yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Yıldız, bu 
konuda net yanıt vermedi; ancak, katılımcılar zam 
yapılmayacağı mesajı aldı. 
Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Önder 
Karaduman, 1 Nisan’da hem elektriğe hem gaza zam 
geleceğini düşünler arasında yer alıyor. Karaduman, 
, “Doğalgaza yüzde 15, elektriğe yüzde 10 oranında 
zam gelmesini bekliyoruz” diyor.
Su yerine gaz maliyetleri arttırıyor
Kış mevsiminde yaşanan kuraklık, barajları olumsuz 
etkilemeye devam ediyor. Türkiye Elektrik İletim 
AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Ocak 2013’te barajlara 
gelen su miktarı 5 milyar 185 milyon metreküp iken, 
rakam Ocak 2014’te 2 milyar 565 milyon metreküpe 
geriledi. Benzer durum şubat ayında da yaşandı. 2013 
Şubat’ta barajlara 5 milyar 361 milyon metreküp su 
gelirken, bu yılın aynı ayında su miktarı 2 milyar 239 
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Ö
zelleştirmeler, hızlanan yeni yatırım-
larla birlikte enerji sektörü, istihdam 
için de önemli bir alan haline 
geldi. Özellikle yeni kurulan 
doğal gaz dağıtım şirketleri, 
özelleştirilen elektrik dağıtım 
şirketleri, 10 binlerce kişiye 
iş olanağı sağladı. Ancak bu 
durum beraberinde Türkiye’de 
birçok sektörün ortak sorunu 

olan ‘kalifiye eleman’ eksikliğini bir kez daha 
ortaya çıkardı. Son birkaç yıldır, tüm şirketler or-
ganizasyon yapılarını yeniliyor, eski ve yeni ça-
lışanlarını değişen koşullara uyum sağlamaları 
için eğitiyor, üniversitelerle yapılan işbirlikleriy-
le eğitimli eleman açığını kapatmaya çalışıyor.  
Şirketlerin modern insan kaynakları uygulamala-
rı, uzun soluklu planlama ve aksiyonu gerektiren 
bir disiplin. Birkaç eğitimle, seminerle çözülebi-
lecek ya da güçlendirilebilecek bir başlık değil. 
Enerji Panorama dergisi olarak, enerji sektörünün 
insan kaynakları sorununa sık sık değiniyoruz, bu 
konuda araştırmalar yayınlıyor, uzmanlara röpor-
tajlar yapıyor ve köşe yazılarına yer veriyoruz. Bu 
çabamız devam edecek. Dergimizin bu sayısında 
daha önce köşe yazılarına yer verdiğimiz bir isimle 
‘enerjide insan kaynağı’ konusunu konuştuk. Ener-
jİK Danışmanlık’ın genel müdürü Banu Akdoğan 
sorularımızı yanıtladı… 

EnerjİK Genel Müdürü Banu Akdoğan:

“Yeşil iş pozisyonları  
önem kazanacak”

RÖPORTAJ

 ■ Enerji sektörünün insan 
kaynakları açısından diğer 
alanlara göre en önemli fark-
lılıkları nelerdir? 
Her sektörde kritik olmakla be-
raber özellikle enerjide, konu-
sunda uzman olan, yetkin ve 
kalifiye profesyonellere her 
seviyede ihtiyaç var. Bu an-
lamda deneyim kritik önem 
taşıyor. Bununla beraber sek-

törün önemli oyuncuları lokas-
yon itibariyle tercih edilmeyen 
bölgelerde operasyonlar yönetti-
ği için bu durum yönetici arayış-
ları olduğunda doğru yeteneğin 
bulunmasını zorlaştırıyor. Ayrı-
ca enerji sektörü, halen kültürel 
ve davranışsal olarak olduk-
ça muhafazakâr. Buna rağmen 
sektörün dinamikleri, enerjisi 
yüksek, yaratıcı, farklı düşünen 
profesyonellere ihtiyaç duyuyor. 
Bu durum da zaman zaman kül-
tür çatışmalarına yol açabiliyor.

 ■ Enerji sektöründe en çok 
hangi pozisyonlar için yönetici 
aranıyor?
Özellikle mühendislik eğitimi 

NEŞET HİKMET
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almış, teknik süreçlerin yönetiminde bulunmuş ve ope-
rasyon kurulumu gerçekleştirmiş olan profesyoneller ke-
sin olarak ihtiyaç duyulan yöneticilerin başında geliyor. 
Buna ek olarak pazara yeni giren oyuncular, lokal yapıyı 
yönetecek yöneticiler arıyor. Öte yandan güçlü ticari ba-
kış açısına ve rekabet farkındalığına sahip iyi bir yöneti-
cilik deneyimi konusunda da sektörün ihtiyacı yüksek. 

‘Yeşil iş’ pozisyonları doğuyor 
İnsan kaynakları ekseninde Türkiye enerji sektörü-
nün iş yaratma kapasitesi hakkında genel olarak neler 
söyleyebilirsiniz?
Enerji sektöründe yer alan şirketler ve işgücü piyasa-
sı açısından hızla gelişen, potansiyeli yüksek bir pi-
yasada yer alıyoruz. Sektördeki değişimin ve gelişi-
min hızına ayak uydurmak için en önemli yapılardan 
biri, dinamik bir insan kaynakları. Şirketlerin insan 
kaynaklarıyla ilgili politikalarına yön veren sürdü-
rülebilir, büyüme ve kurumsal sosyal sorumluluk 
kavramları; çevre, enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte ciddi bir ivme 
kazandı. Çevreci uygulamaların ve bununla paralel 
olarak gelişen yeşil istihdam konusunun, farkındalık 
yaratması ve netlik kazanması için insan kaynakları 
departmanlarına büyük bir görev düşüyor.
Toplumların sürdürülebilirliğine vurgu yapan çevre 
teknolojileri alanında her geçen gün yeni yatırımlar 
yapılıyor ve ortaya çıkan her yeni iş fırsatı çevresel 
tehditleri gidermeyi amaçlayan “yeşil iş” pozisyonla-
rı yaratıyor. Enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm 
firmalar için elbette ki yeşil ekonomi ve yeşil yakalı 
çalışanlar ayrı bir öneme sahip. Son yıllarda, özellik-
le yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında 
yeşil işlerin öne çıktığını görüyoruz. Rüzgâr, güneş, je-
otermal ve biyogaz santralleri alanında artan yatırım-
lar, yoğun bir personel arayışını beraberinde getiriyor.

 ■ ‘Yeşil iş’ pozisyonunu biraz daha örnekleyerek 
açıklayabilir misiniz?
Çok farklı alanlarda farklı pozisyonlar olabiliyor. 
Örneğin düşük karbon ekonomisi, tüm dünyada yankı 
uyandıran bir çeşit kalkınma modeli ve ülkemizde de 
pek çok büyük şirket bu konuya odaklanmış durum-
da. Bu çevresel bilincin beyaz, mavi ve yeşil yaka 
çalışanlardan, yöneticilere içselleştirilmesi ve düşük 
karbon salımı hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, 
doğru istihdam çok önemli. Günümüzde, enerji sant-
rallarının bu konuda daha özenli davranmaya başla-
dığını, rekabetçi bir çevrecilik anlayışı ile bu alanda 
istihdam gerçekleştirdiklerini görüyoruz.
Yeşil istihdamın özellikle “Yenilenebilir Enerji Mü-
hendisliği”, “Rüzgar Enerjisi Uzmanlığı”, “Çevre ve 

Enerji Hukuk Uzmanlığı”, “Çev-
re Mühendisi”, “Çevre Müdürü”, 
“Kurumsal Sorumluluk ve Sosyal 
Sorumluluk”, “Enerji Verimliliği 
Uzmanları” gibi pozisyonlarda 
kendini gösterdiğini görüyoruz. 
Bunlara ek olarak, küresel an-
lamda yeşil iş alanına baktığımız-
da; “Karbon Satış Uzmanlığı”, 
“Yeşil İnsan Kaynakları Yöne-
ticiliği”, “Atık Su Uzmanlığı”, 
“Şehir Planlama Mühendisliği”, 
“Organik Tarım Mühendisliği”, 
“Ekolojik Turizm Danışmanlığı”, 
“Ekolojik Bina Tasarımcılığı”, 
“Çevre Danışmanları”, “Çevre 
Avukatları”, “Çevre Eğitmen-
leri”, “Sürdürülebilirlik Yöne-
ticisi” pozisyonları göze çarpan 
pozisyonlar arasında yer alıyor.

Eğitim veren kurumlar artıyor
Yeşil istihdam konusundaki dik-
kat çekici bir diğer nokta da iş 
alanlarındaki zenginlik. Yenile-
nebilir enerji ile birlikte anılmaya 
yatkın görülen yeşil iş kavramı, 
tarımdan inşaata, hukuktan eğiti-
me kadar pek çok alanda kendini 
gösteriyor. Ülkemizde, bu alanda 
eğitim veren kurumların sayısı da 
gün geçtikçe artıyor. Katıldığımız 
organizasyonlarda, üniversiteler-
deki yenilenebilir enerji konulu 
yüksek lisans programlarının bü-
yük bir ilgi gördüğünü ve özellikle 
mühendislik fakültesi öğrencileri 
tarafından artan bir taleple karşı-
landığını gözlemliyoruz. Enerji 
hukuku alanındaki sertifika prog-
ramlarından, yeni açılan enerji 
konulu lisans bölümlerine, mes-
lek liselerinden, iki yıllık meslek 
yüksek okullarına kadar pek çok 
alanda yeşil iş için kalifiye eleman 
yetiştirilmekte. Bu anlamda, yeşil 
ekonomi alanındaki istihdam ihti-
yacının, sektörde yer almak iste-
yen işgücü açısından da yoğun bir 
ilgiyle beslendiğini söyleyebiliriz.

 ■ Dünyada ve Türkiye’de yeni-

Enerji sektörü, 
halen kültürel 
ve davranışsal 
olarak oldukça 
muhafazakâr. 
Buna rağmen 
sektörün dina-
mikleri, enerjisi 
yüksek, yaratıcı, 
farklı düşünen 
profesyonellere 
ihtiyaç duyuyor. 
Bu durum da za-
man zaman kül-
tür çatışmalarına 
yol açabiliyor.”
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lenebilir enerji sektöründeki istihdamın bugünü 
ve geleceğine ilişkin rakamsal boyutu nedir? 
Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörün-
de istihdam edilen personel sayısı ile ilgili net bir ra-
kam vermek güç. Ancak bu bir gerçek ki, dünyada son 
on yılda enerji politikalarının desteği ile yenilenebilir 
enerjide yeni teknolojilerin artan piyasa payı berabe-
rinde yeni istihdam ve ihracat olanakları da getirmiştir. 

 ■ Bu konuda çok farklı rakamlar var değil mi?
Dünyada bu konuda farklı tahminler var: Energy Re-
volution 2012 raporuna göre; rüzgar enerjisi 2030 
yılına kadar 1,7 milyon kişiye iş verecek. 2020 yı-
lına kadar, 520 bin’den fazla kişi rüzgar enerjisi ta-
rafından istihdam edilecek. 2030 yılından itibaren 
de off-shore rüzgar santrali işlerinde yüzde 62 ora-
nında artış ile toplam 794 bin istihdam sağlanacak.
Euractiv’in tespitlerine göreyse şu anda dünya 
genelinde 4 milyon kişiye istihdam sağlayan te-
miz teknoloji sektörünün 2020 yılında 20 mil-
yon kişiye istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor.
“The World Wind Energy Association” raporu-
na göre ise, dünyada yatırımlara bağlı olarak rüz-
gar enerjisinde 2,1 milyon, güneş enerjisinde 6,3 
milyon ve biyoyakıt alanında 12 milyon olmak 
üzere toplam 20 milyon ek istihdam sağlanacak.
Ülkemizde ise çok kabaca bir hesaplama yaparsak,  
2020 yılına kadar 400 - 450 rüzgâr santrali kurul-
ması planlanıyor. Bir santralde büyüklüğüne göre 
değişmekle birlikte yaklaşık 12 kişi çalışıyor. Yani 
açılacak santrallerde yaklaşık 5 bin 500- 6 bin kişi-
lik kalıcı istihdam sağlanmasını bekleniyor. Ancak 
istihdam rakamı bununla sınırlı da değil. Tribünlerin 
inşası sırasında da yaklaşık 6 bin 500 kişilik geçici 
istihdam yaratılmasını tahmin ediyoruz. Yani top-

lamda 12 bin kişilik bir istih-
dam rakamından bahsedebiliriz. 
Aynı zamanda, The Europe-
an Wind Energy Association 
(EWEA)’nın yayınladığı “Wind 
Directions” dergisinin 2013 Ey-
lül özel sayısında özellikle belir-
tildiği üzere, bürokratik engelle-
rin aşılması ve lisanssız elektrik 
üretim sürecinin gelişimini sür-
dürmesi ile Türkiye’de yenilene-
bilir enerjisi sektörü büyümeye 
devam edecek ve bu da istihda-
ma olumlu yönde etki edecektir. 

 ■ Yenilenebilir enerji sek-
törüyle ilgili olarak, in-
san kaynaklarının eği-
timi nasıl sağlanabilir?
Yenilenebilir enerji sektörün-
de çalışan insan kaynağının 
eğitiminde saha uygulamaları 
mutlaka yer almalıdır. Sektö-
ründe geçmişinin aktarılması 
ile başlaması gereken süreç, 
teknik bilgilerin kişilere akta-
rılması ile devam eder. Verilen 
teknik bilgilerin saha uygula-
maları ile desteklenmesi bil-
gilerin kalıcılığını artırırken 
işe aktarımını da kolaylaştırır. 
Sürdürülebilirliği yakalamak, 
iş modellerinin ve planlamala-
rının gelecek nesillerin ihtiyaç-
ları doğrultusunda şekillenmesi 
ile gerçekleşebilir. Bu bilincin 
sağlanması da İnsan kaynak-
larının sürece aktif katılımı ile 
mümkündür. EnerjİK olarak, 
çevre teknolojilerine yönelik 
yatırımların teşvik edilmesi ve 
doğayı sürdürülebilir şekilde 
kullanabilme gerçeğinin, zaman-
la tüm şirketlerin istihdam ve 
yatırım politikalarını şekillen-
direceğine inanmaktayız ve bu 
doğrultuda da çalışmalarımızı 
güçlendirmeye devam edeceğiz.

“Her sektörde 
kritik olmakla 
beraber özellikle 
enerjide, konusun-
da uzman olan, 
yetkin ve kalifiye 
profesyonellere 
her seviyede ihti-
yaç var. Bu anlam-
da deneyim kritik 
önem taşıyor
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DENİZ SUPHİ 

A
zeri doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak 
boru hattının Türkiye’deki bölümünü 
oluşturan TANAP ile bu hattın taşıya-
cağı gazın üretileceği Şahdeniz sahası 
kapsamında yoğun müzakereler yürü-
tülüyor. Türkiye ile Azeri milli petrol 
şirketi SOCAR ve İngiliz devi BP’nin 
öne çıktığı müzakerelerde, doğal gazda 
ve geniş anlamda bölgedeki enerji oyu-
nunda dengeleri etkileme potansiyeli 

olan görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerin en kritik 
yönünü, TANAP ve Şahdeniz sahasındaki ortaklık 
yapısına ilişkin teklif ve “taşıma bedeli” oluşturuyor. 
Enerji Panorama’nın daha öncesi sayılarında yürü-

TANAP’ta, her 1000 metreküp doğalgazın taşıma 
bedeli belli oldu. Gürcistan’dan Eskişehir’e kadar 
olan 80 dolar olan taşıma bedeli, son durak Trakya 
olursa 110 dolara çıkacak olacak. 

TANAP’tan gaz 
getiren 110 dolar 
ödeyecek 

tülen pazarlıkların perde arkası-
nı aktarmıştık. Azerbaycan’daki 
Şahdeniz üretim sahasının BP 
liderliğindeki ortakları, BO-
TAŞ’a Şahdeniz’de gaz üretim 
sahasında yüzde 10 hisse öner-
di. Bu teklif, Şahdeniz üretim 
sahasından çıkan ve Gürcistan 
üzerinden Türkiye sınırına uza-
nan “Güney Kafkasya Doğal-
gaz Boru Hattı”na ortaklığını da 
kapsıyor. Şahdeniz 2 sahasına 
BP liderliğindeki konsorsiyum, 
yaklaşık 25-30 milyar dolar 
yatırım yapacak. BOTAŞ’ın, 
bu teklifi kabul etmesi halin-
de sahaya yapılacak yatırım 
için 3-4 milyar dolar kadar bir 
kaynak aktarması gerekiyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı kaynakları, bu teklifin 
halen değerlendirme aşamasın-

HABER
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da olduğunu belirterek, kısa sürede olumlu ya da 
olumsuz bir görüşün ilgili tarafa iletileceğini söyledi.  
Şahdeniz’de TPAO’nun yüzde 9 hissesi bulunuyor. BO-
TAŞ’ın bu teklifi kabul etmesi halinde, söz konusu sahada 
TPAO’nun yüzde 9’luk payıyla birlikte Türkiye’nin 
sahip olacağı toplam pay, yüzde 19’a çıkacak.

Taşıma bedeli maliyetleri arttıracak
TANAP’ta her 1000 metreküp doğal gazın taşıma 
bedeli belli oldu. Gürcistan’dan girip, Türkiye’yi bir 
uçtan bir uca geçen ve Trakya’ya ulaşan her 1000 
metreküp doğal gaz için TANAP ortakları, 110 do-
lar düzeyinde geçiş ücreti tahsil edecek. Gazın Es-
kişehir’e kadar olan taşıma bedelinin de her 1000 
metreküp için 80 dolar düzeyinde olacağı öğrenildi.
Peki, bu durum BOTAŞ’ın gaz maliyetlerini na-
sıl etkileyecek? BOTAŞ, TANAP tamamlandığın-
da Azerbaycan’dan Şahdeniz 2 sahasından 6 milyar 
metreküp gaz alacak. Bu gazın fiyatının 350 dolar 
olacağını varsayalım. BOTAŞ’ın Eskişehir’de teslim 
alması halinde TANAP’a ödeyeceği 80 dolarla birlik-
te gazın maliyeti 430 dolara ulaşacak.  Maliyet, gazın 
Trakya’da teslim alınması halinde 460 dolara çıkacak. 
Rakamlar ortada… Enerji sektörü uzmanları, bu fiyatın 
BOTAŞ açısından ‘rekabetçi’ olmadığına dikkat çekti. 
Uzmanlar, BP liderliğindeki Şahdeniz konsorsiyumu-
nun BOTAŞ’a üretim sahasında yüzde 10’luk ortaklık 
teklifine işaret ederek, “Görünen o ki üretim sahasına 
ortak edilerek, BOTAŞ’ın gazda oluşan maliyetle-
rinin belli bir ölçüde düşürülmesi hedefleniyor” gö-
rüşünü dile getiriyor. Bu nedenle de enerji bürokrasi-
sinin söz konusu teklifi kabul edeceği de belirtiliyor. 

BOTAŞ’ın TANAP’ta da 
payının yüzde 30 olması 
öngörülüyor. BOTAŞ’ın, 
yüzde 30 ortak olacağı TA-
NAP’ta yeni inşa edilecek 
boru hattı için ihtiyaç duy-
duğu kaynak ise 3.6 milyar 
dolar. BOTAŞ’ın gerek TA-
NAP, gerekse de Şahde-
niz üretim sahasına olası 
ortaklığının gerçekleşmesi 
durumunda en az 7 milyar 
dolar gibi bir kaynağa ihti-
yacı olacak. 

BOTAŞ’A 7 MİLYAR 
DOLAR LAZIM

TANAP hattı, bin 841 kilometre 
uzunluğunda olacak. Projenin ön-
görülen yatırım maliyeti 12 milyar 
dolar düzeyinde bulunuyor. Proje-
de, ilk gazın 2018 yılında verilmesi 
hedefleniyor. Proje kapsamında ilk 
aşamada 16 milyar metreküp gaz 
taşınacak. Bunun 6 milyar metre-
küplük bölümünü Türkiye alacak. 
Projede, biri Eskişehir’de diğeri 
Trakya’da olmak üzere iki adet gaz 
çıkış noktası inşa edilecek. BOTAŞ, 
hem Eskişehir’den hem de Trak-
ya’dan gaz alabilecek. Hattın ka-
pasitesinin belli bir dönem sonra 
31-32 milyar metreküp kadar çık-
ması öngörülüyor. Bu dev yatırımın 
maliyetini düşürmek için tasarımda 
bazı değişiklikler yapıldı. Yatırım 
maliyetleri de düşünülerek hatta iki 
farklı çapta boru kullanılacak. Gür-
cistan sınırından Eskişehir’e kadar 
56 inç, Eskişehir’den Trakya’ya ka-
dar 48 inçlik boru kullanılacak.

İKİ FARKLI ÇAPTA BORU 
KULLANILACAK
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İzmir’e ‘güneşten 
ormanlar’ yapılıyor 
Ege Orman Vakfı’nın İzmir Kalkınma 
Ajansı’ndan (İZKA) destek alarak ha-
yata geçirdiği “Güneşten Ormanlar’ 
projesi kapsamında, 500 kilowatlık gü-
neş enerji sistemi kuruluyor. Ege Or-
man Vakfı’nın İktisadi İşletmesi EGE-
VAK tarafından İZKA’ya sunulan ve 
onaylanan “Güneşten Ormanlar’ proje-
si kapsamında; Merk Solar Enerji va-
kıf için 500 kilowatlık sistem kuracak.
Güneşten Ormanlar projesi ile ilgili bilgi 
veren EGEVAK’ın Proje Koordinatörü 
Kadir Bilgili, “Projenin toplam bütçesi 
1 milyon 868 bin TL. Bu rakamın yüzde 
50'sini İZKA karşılıyor. Proje kapsamın-
da, Menderes-Pancar’da kiralanan ara-
zide güneş enerjisinden 800 bin kilowat 
elektrik enerjisi üretilecek. Ürettiğimiz 
elektriğin bir bölümüyle zeytinliğimizin 
tarımsal sulaması için kullanılan elekt-
rik ihtiyacını karşılayıp, ihtiyaç fazlası 
üretilen elektriği de GEDİZ EDAŞ’a sa-
tacağız. Sattığımız elektrik enerjisinden 
gelen gelirle yeni orman alanları oluştu-
rup, güneşin ormanlarını kuracağız” dedi. 

Çekler kömür ve doğal gazı inceliyor
Çek enerji şirketi Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) Tür-
kiye’de elektrik ve doğal gaz alanına yatırım yapmak istiyor. Açık-
lamayı Energeticky a Prumslovy Holding (EPH), üst yönetimi ve 
Avrupa Konseyi eski Başkanı ve Çek Cumhuriyeti eski Başbakanı 
Mirek Topolanek, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyareti sıra-
sında yaptı. Yıllık 20 milyon ton kömür, 37 milyar kWh elektrik 
üreten, 57 milyar metreküp doğal gaz iletimi yapan, 3.5 milyar 
metreküp depolama kapasitesi olan şirketin hedefi, Türkiye’de 
elektrik ve doğal gaz zincirinin her halkasında yer almak. Ancak 
grubun önceliği elektrik üretim santrallarının özelleştirmeleri, kö-
mür ve atıklardan elektrik üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımı 
ve depolama alanları… Türkiye’yi uzun süredir çok yakından iz-
lediklerini ve bu piyasada çok büyük fırsatlar gördüklerini belirten 
Mirek Topolanek son dönemde yaşanan ekonomik ve siyasi çal-
kantıları da yakından izlediklerini ifade etti. 
Rus doğal gazının Avrupa Birliği ülkelerine taşınmasında kilit 
konumda olan şirket, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ve 
Polonya’da 40’ın üzerinde şirketle faaliyet gösteriyor. 

MNG, Fildişi’ne açılıyor
MNG Holding, Fildişi Kıyısı’nda 1.9 milyar do-
larlık HES inşası için görüşmelere başladı. MNG 
Holding CEO’su Mehmet Nazif Günal ve Fildi-
şi Sahili Enerji Bakanı Adama Toungara, MNG 
Holding’in ülkenin batısında hidroelektrik sant-
ralleri inşa etmesi için 1.9 milyar dolar tutarında 
anlaşmaya ilişkin görüşmelerde önemli bir yol 
aldıklarını açıkladılar. Günal Bakan Toungara ile 
görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “Pro-
je 540 megawatt kapasitesinde. Projenin üç baraj 
için maliyeti 1.9 milyar dolar civarında. Önce-
likle hükümet ile anlaşma sağlamamız gerekiyor. Anlaşma imzalanırsa inşaat dört yıl sürecek” dedi.
Toungara ise hidroelektrik santralların MNG’ye ait olacağını ve MNG’nin üretilen enerjiyi ulusal iletim şirketi-
ne satacağını belirterek, “Proje tamamen özel, hükümet tek kuruş harcamayacak” dedi. Görüşmelerin elektriğin 
satın alınacağı fiyat üzerinde odaklandığını belirten Toungara, “Anlaşmanın imzalanması için son aşamalarda-
yız” şeklinde konuştu.

YATIRIM
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Bosna Hersek HES için yatırımcı bekliyor
Bosna Hersek Federasyonu Enerji, Sanayi ve Maden Ba-
kanı Erdal Trhulj, Haziran ayında yapacakları HES ihale-
lerine Türk şirketlerini de davet etti. Türkiye ziyaretinde 
mevkidaşı Taner Yıldız ile bir araya gelen Bakan Trhulj, 
Türkiye’nin enerji sektöründeki deneyimlerinden fay-
dalanmak istediklerini söyledi. Bosna Hersek’te elektrik 
enerjisi üretiminde büyük potansiyel olduğunu ve bir re-
form sürecinde bulunduklarını ifade eden Trhulj, elekt-
rik enerjisi ticaretinin 2009’da, elektrik dağıtımının da 
bu yılın ocak ayından özel sektöre açıldığını dile getirdi.  
Trhulj, enerji sektöründeki kamu şirketlerini özelleştirmeye-
ceklerini ancak enerji üretim kaynaklarını özel sektöre aça-
caklarını belirtti.
Trhulj, yaklaşık 1300 MW’lık HES’in inşasını özel sektöre 
yönelik olarak ihaleye açacaklarını, 1000 MW’lık HES’leri 
ise kamu şirketlerinin yapmasını amaçladıklarını belirterek 
“Haziran ayında HES’lerin yapımı için ihaleye çıkacağız, 
Türk şirketlerini de bekliyoruz” dedi. 

11 milyar dolarlık lisansız 
üretim yapılacak 
Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER) 
Başkanı Yalçın Kıroğlu, Türkiye’nin gelecek 
10 yılda kendine yetecek enerjiyi üretebilme-
si için 118 milyar dolarlık yatırım yapması 
gerektiğini vurgulayarak, bunun yaklaşık 11 
milyar dolarının lisanssız yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ayrılacağını söyledi.
Genç Yönetici ve İşadamları Derneği’nin 
(GYİAD) düzenlediği enerji konulu toplantı-
ya katılan Kıroğlu ise lisanssız yenilenebilir 
enerjiyle elektrik üretiminde çok önemli ge-
lişmelerin yaşandığını belirterek, konutlardan 
büyük ölçekli işletmelere kadar toplumun tüm 
dinamiklerinin buradan kazanç elde edebile-
ceğini belirtti. Lisanssız elektrik üretiminin 
Türkiye için yeni bir pazar olduğuna dikkat 
çeken Kıroğlu, “Elektrik üretecek güneş ener-
jisi paneli imalatında önemli yatırımlar haya-
ta geçirildi. Önümüzdeki yıl Türkiye’de 400 
MW üzerinde güneş enerjisi üretimi yapılarak 
bunun bir kısmı ihraç edilebilir. Buradan da 
yaklaşık 250 milyon dolarlık yeni bir ihracat 
kalemi oluşturulabilir” dedi. 

Dondurmalar ‘güneş arabasıyla’ dağıtılacak
Unilever Türkiye, Algida Konya fabrikasında kendi geliştirdiği ve kendi enerjisini üreten güneş arabasını 
kullanacağını açıkladı. Fabrika Direktörü Selim Tansuğ önderliğinde, geleceğin 
sosyal sorumlu liderlerini yetiştirmek amacıyla çalışan Young Guru 
Academy (YGA) ve Ege Güneş Ekibi işbirliğiyle güneşle çalı-
şan bir araç üretildi. Algida Konya Fabrikası Direktörü Selim 
Tansuğ, Algida Güneş Arabası’nın yılda 425 kg karbondi-
oksit salımının önüne geçtiğini belirtti.
Algida Konya Fabrikası, yağmur suyunun yeniden kul-
lanımı, ısı geri kazanımı, yerinde atık ayrıştırma gibi 
ileri düzeyde çevre sistemlerini uygulayarak dünyadaki 
ilk LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) 
sertifikalı dondurma fabrikası olmayı hedefliyor. Fab-
rika ayrıca sıfır katı atık hedefiyle çalışıyor. Şirket 
bu yeni fabrikayı, modern altyapısı ve ileri teknoloji 
donanımının yanı sıra çevreci yönüyle de geleceğin 
dondurma fabrikası olarak nitelendiriyor.
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DENİZ SUPHİ

M
aliye Bakanlığı’nın 2010 yılında 
kozmetik sektöründe kullanılan 
LPG’nin Özel Tüketim Vergisi’ni 
(ÖTV) sıfırlaması önemli sonuçlar 
doğurdu. Aerosol üreticilerine yöne-
lik LPG satışlarının ÖTV’den muaf 
tutulmasıyla birlikte tüketim her yıl 
katlanarak artmaya başladı. 2010 
yılında 12 bin ton olan tüketim, 
2011 yılında 32.8 bin tona, 2012 

yılında 49.4 bin tonu ulaştı. EPDK verilerine göre 
tüketim, 2013 yılında rekor kırarak 72 bin tona çıktı.
Aslında ÖTV’siz LPG’nin sadece spreylerde itici gaz 
olarak kullanılması gerekiyor ancak birçok noktada 
otogaz olarak satılıyor. Bu durum da devletin mil-
yonlarca liralık vergi kaybına uğramasına yol açıyor. 
Öte yandan sektörde de haksız rekabet yaratıyor. 
Yasadışılığın katlanarak artması üzerine sektör, 
ÖTV’siz LPG satışlarının patlamasıyla birlikte alar-
ma geçti. LPG sektörünün önde gelen dev şirketleri-
nin temsilcileri, Maliye Bakanlığı ÖTV Daire Baş-
kanlığı ile bir araya geldi. Sektör, ÖTV’siz LPG’de 
2010 yılında 12 bin olan tüketimin 2013 yılında rekor 
kırarak 6 kat birden artmış olmasına dikkat çekti. 
Sektör temsilcileri, kozmetik sektöründe kullanılmak 
üzere satın alınan ÖTV’siz LPG ile otogaz arasında 
yaklaşık bin 600 TL’lik fark olduğuna işaret ederek, ver-
giden doğan avantajın ÖTV’siz LPG’nin farklı amaç-
lar için kullanılmasına zemin sunduğunu vurguladı.

EPDK da devreye girdi 
Maliye Bakanlığı ve ÖTV Daire Başkanlığı, sektörü 
dinledikten sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu(EPDK) ile temasa geçti. ÖTV’siz LPG’de ithalat 

miktarları, son yıllardaki tüketim 
artışı ve bu alanda tespit edilen usul-
süzlüklere ilişkin bilgi talebinde 
bulundu. EPDK kaynakları da Ma-
liye Bakanlığı’na iletilmek üzere 
ÖTV’siz LPG’ye ilişkin bir hazırlık 
yaptıklarını belirterek, “Fotoğra-
fı ortaya koyacağız” mesajı verdi. 
Sektör temsilcileri, bu alanla ilgili 
bir düzeleme yapılmasının bek-
lendiğini belirterek, “Maliye ve 
EPDK arasındaki görüşmeler son-
rasında bir adım atılabilir” dedi.

Maliye Bakanlığı, 2010 
yılında aerosol üretimin-
de ÖTV’yi vergiyi sıfırladı. 
Buna karşılık 2010, 2011 
ve 2012 yıllarında (22 Ey-
lül 2012 tarihine kadar) 
tüpgazda ton başına ÖTV 
tutarı bin 210 TL, otogazda 
bin 278 TL olarak belirlendi. 
22 Eylül’de yapılan güncel-
leme sonrasında tüpgazda 
ÖTV sabit kaldı. Otogazda 
ÖTV tutarı bin 578 TL’ye 
çıktı. Halen, LPG’den bu tu-
tarlar üzerinden ÖTV tahsi-
latı yapılıyor.

LPG’DE VERGİ 
ORANLARI

HABER

Otogazcılardan Maliye’ye 
‘ÖTV’siz LPG’ çıkarması

LPG sektörünün devleri, ÖTV’siz 
LPG’deki ‘kötü koku’nun peşine 
düştü. LPG’ciler Maliye’ye 
başvurarak önlem alınmasını istedi 
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesindeki 60 sektör, Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan ve ekonomi 
yönetimiyle bir araya gelerek sorunla-
rını anlattı. 4 Mart’ta TOBB’un Ankara 
binasında yapılan toplantıya sektör tem-
silcileri hazırlıklı geldi, Bakan Babacan 
ve bürokratlara sorunlarını anlatan 254 
sayfalık bir rapor sundu.
Türkiye Enerji Meclisi de söz konusu 

raporda kendisine ayrılan bölümde sorunlarını ve 
taleplerini tek tek sıraladı. Raporda dikkat çeken ve 
öne çıkan  konu elektrik üreticisi ve tedarikçi fir-
maların satış üzerinden ödedikleri paylar nedeniyle 
yükselen maliyetleri oldu. Enerji Fonu’nun kaldırıl-
masına dikkat çekilen bölümde, “Elektrik üreticisi/
tedarikçisi firmalar, tüketicilere yaptıkları elektrik 

Enerji için Babacan 
talepler

Enerji sektörünün bileşenleri 
Başbakan Yardımcısı Babacan’a 
sorunlarını bir raporla anlattı. 
Talepler arasında BOTAŞ’ın 
yapısının yenilenmesi, 
elektrikteki fonların kaldırılması, 
LPG’de ulusal stoğun 
düşürülmesi gibi çok sayıda 
talep var.
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satışlarının üzerine TRT’ye yüzde 2, belediyelere 
tüketim tiplerine göre yüzde 1 ila yüzde 5, Enerji 
Fonu’na ise yüzde 1 oranında olmak üzere pay ilave 
etmekte ve Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi 
(BTV) hariç tahakkuka bağlı olarak bu tutarları ilgili 
kuruluşlara ödüyor. Bu konu, özellikle tahsilat oran-
ları yüzde 100 olmayan tedarikçiler için önemli bir 
finansman maliyeti ortaya çıkarmaktadır” denildi. 
Raporda, üretim tarafı ilgilendiren sorunlar da sıra-
landı. Bunlardan biri de yenilenebilir enerji yatırım-
larının önündeki mevzuat ve mevzuat dışı uygulama-
lardan kaynaklı maliyet artışlardı. 
Enerji yatırımcılarının en çok şikayetçi oldukları 
konu şu oldu: 
“Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman kesim izni alı-
mında ilave ağaçlandırma bedeli talep ediyor. Mevcut 
mevzuatta yer almamasına karşın kesim için taahhüt 
senetlerine eklenen özel hükümlerle tepe kalınlığına 
bağlı olarak 1 ila 5 kat ilave ağaçlandırma bedeli alını-
yor. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Me-
kansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından imar 
planı onayı için talep edilen döner sermaye ücretleri 
proje fizibilitesini etkileyecek derecede yüksektir.” 

BOTAŞ, borsaya bağlanmalı
Türkiye Doğal Gaz Meclisi de doğal gaz piyasasında 
rekabet konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. 
Dünya genelinde gerçekleştirilen doğal gaz ticaretin-
de fiyatların petrol, petrol ürünleri veya anlık, gün-
lük ve vadeli işlemleri gösteren endeksler üzerinden 
belirlendiği kaydedilen raporda, “Ancak piyasanın 
fiyat belirleyicisi konumunda bulunan BOTAŞ’ın 
fiyatı uluslararası piyasalardaki dinamik endekslere 
bağlı olan ithal doğal gazın maliyetini dikkate alma-
yan bir fiyatlama politikasıyla çapraz sübvansiyon 
uyguluyor. Bu nedenle piyasada özel sektör rekabeti 
imkansız hale geliyor. Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
ile amaçlanan rekabet ortamı oluşturulamıyor, özel 
sektörün ithalat ve toptan satış faaliyetleri gelişemi-
yor” saptaması yer aldı. 
Sektör, hakim durumdaki piyasa aktörü olan BO-
TAŞ’ın doğal gazın fiyatlamasında maliyeti yansıt-
masına yönelik düzenleme yapılmasını gündeme ge-
tirdi ve “BOTAŞ borsaya kayıtlı olarak işlem gören 
bir yapıya kavuşturulmalıdır” talebi iletildi.  

Kontrat devirleri sürmeli
Doğal gaz sektörünün bir başka istediği BO-
TAŞ’ın piyasa payının rekabetin oluşmasına ye-
terli olacak düzeyde azaltılması oldu. Bu talep, 
rapora şöyle yansıdı: Rusya (Batı Hattı) kontra-

Türkiye Madencilik Meclisi’nin günde-
me getirdiği sorun ise ruhsat ve izin 
süreçlerinde süre uzunluğu oldu. 16 
Haziran 2012 tarihli Başbakanlık Ge-
nelgesi’ne vurgu yapan madenciler, bu 
genelgeyle madencilik yatırımları için 
gerekli izinlerin ve maden ruhsatlarının 
alınması, devri, uzatılması gibi işlemleri 
Başbakanlığın onayına tabi tutulduğu 
anımsatılarak, “İzinlerin alınmasındaki 
gecikmeler nedeniyle planlanmış ara-
malar gerçekleştirilemedi, yeni işlet-
meler açılamadı ve üretim hedeflerine 
erişilemedi. Madencilik ve Taşocakçılığı 
Üretim Endeksi’nde yüzde 8.9’a varan 
düşüş gerçekleşti. 2012 yılı maden ih-
racatının 2012 yılına göre rakamsal ar-
tışı ise stoklardan ve rezervin yüksek 
tenörlü bölümlerinden üretim yapılma-
sından kaynaklandı. Bu durum devam 
ettiği sürece 2023 yılı 15 milyar dolarlık 
ihracat hedefi tutturulamayacak ayrıca 
sanayinin yoğun olarak kullandığı ma-
den ürünlerinin de yerli maden kaynak-
larından tedarikinde darboğaza girile-
cektir” denildi. 

MADENCİLİKTE BAŞBAKANLIK 
GENELGESİ VURGUSU
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tındaki son gelişmeyle birlikte toplam 10 milyar 
metreküp kontrat özel sektör tarafından devralın-
dı. Buna karşın BOTAŞ’ın pazar payı yüzde 80 
gibi çok yüksek oranda seyrediyor. Bu da rekabet 
ortamının oluşumunu engelleyerek ülke tüketici 
aleyhine yüksek enerji faturalarına neden oluyor. 
Sektör, BOTAŞ’ın piyasa payı azaltılana kadar ön-
celikle miktar devri sürecinin başlatılmasını, gere-
kirse kontrat devri sürdürülerek süresi biten kont-
ratların özel sektör tarafından yenilenmesini istedi. 

LPG’DE ULUSAL STOK
Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi de 
LPG’nin farlı kullanım alanlarının önünün açılması-
nı istedi. LPG sektörü için ulusal stok yükümlülüğü 
miktarının yüksek olduğu savunularak “Ulusal stok 
10 gün ile sınırlandırılmalı” görüşü dile getirildi. 
İstasyonlarda kaçak tüp dolumu ve kayıt dışı uygu-
lamaların engellenmesi, saha denetimleri ve illegal 
faaliyetlerin cezalandırılmasının önemine işaret edi-
len raporda, “EPDK raporlarında yer alan istasyon-
lardaki kaçak tüpgaz dolum konusu ve segmentler 
arasındaki geçişler dikkat çekiyor. Kontrolsüz do-
lumlarda ürün güvenliği ve emniyet sağlanamadığı 
için segmentler arasında geçiş, vergi kaybına yol açı-
yor. Aerosol üretimi için temin edilen LPG’nin amaç 
dışı kullanımı sektörün disiplinini bozduğu gibi vergi 
kaybına neden oluyor” denildi. 

Sektörün en önemli konusu olan ka-
çakçılık, toplantıda da gündeme geldi 
ancak bu kez farklı bir talep vardı. Tür-
kiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 
Meclisi, ‘kaçak akaryakıt’ tanımını tar-
tışmaya açtı. İlgili yasadaki ulusal mar-
kere dayalı kaçak akaryakıt tanıtımının 
değiştirilmesi gerektiği görüşü ileri sü-
rülen raporda, “5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu’nda EPDK tarafın-
dan belirlenen seviyede ulusal marker 
içermeyen akaryakıt, kaçak akaryakıt 
olarak tanımlanıyor. Bu tanım nedeniy-
le gerçekte yasal olan akaryakıt ölçüm 
hataları veya cihazlar arası uyumsuzluk 
gibi nedenlerle kaçak olarak addedil-
mektedir. Ayrıca istasyonlarda yapılan 
tank ve ekipman denetimlerinde kulla-
nılacak belgelerde standart sağlanama-
dığından kaçakçılık suçlaması yapılabi-
liyor” denildi. 
Akaryakıt ithalatı teminat uygulaması-
na değinilerek teminat mektuplarının 
vergiler ödenir ödenmez iadesinin sağ-
lanması gerektiği vurgulandı.

PETROLCÜLER: KAÇAĞIN 
TANIMI DEĞİŞMELİ 

HABER
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T
ürkiye Rüzgar Enerji Birliği’nin 
(TÜREB) geçen ay Ankara’da ger-
çekleştirdiği toplantıya “2 Mayıs 
Sendromu” damga vurdu. TÜREB 
Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 
son beş yılda atılan adımlarla Tür-
kiye’nin sürdürülebilir bir rüzgar 
enerjisi sektörüne kavuştuğunu kay-
dederek “Sektörün önüne her zaman 
mevzuata dair sorunlar çıkıyor. Bazı-

larını bugüne kadar aştık ancak orman izinlerinde 
yaşanan sıkıntıların çözülmesi gerekiyor” dedi. 

Belediyeler seçime kilitlendi, ulaşamıyoruz 
Ataseven, konuşmasında sadece rüzgar değil, ener-
jinin tüm alanlarında yatırım yapacak olanları da 
ilgilendiren ‘2 Mayıs sendromu’na değindi. Elekt-
rik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2 Ma-
yıs tarihine kadar lisans için inşaat izinlerini almış 
projelerin devam edeceğini, izin alamayan proje-
lerin sona ereceğini hatırlatan Ataseven, bunun 
sektörde “2 Mayıs sendromu” yarattığını söyledi.
Ataseven; yüksek harç miktarları, belediye se-
çimlerinden dolayı bazı belediyelerin izinlerle 
ilgilenemediği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 

Şubat sayımızda 
gündeme getirdi-
ğimiz ‘Enerjide 2 
Mayıs’ sendromu 
yayılıyor. Rüzgar-
cılar da belediye-
lerin seçimlere 
odaklanması, Çev-
re Bakanlığı’ndaki 
yeni yapılanma 
nedeniyle başvu-
ruların 2 Mayıs’a 
yetişemeyeceğin-
den kaygı duyuyor

Rüzgarcıları da ‘2 
Mayıs’ korkusu sardı

yeniden yapılanma sürecinin 
uzamasından dolayı yatırımcı-
nın sıkıntılı olduğunu belirtti. 
Yeni başvurularda ölçüm ya-
pacak yatırımcıların ölçüm 
için ormandan izin alamadık-
larını anlatan Ataseven, 2015 
başvurularında beklenen ilgi-
nin azalabileceğini kaydetti. 
Ataseven, EPDK ve Enerji 
Bakanlığı başta olmak üzere 
tüm kamu kurum ve kuruluş-
larından rüzgarın önünündeki 
engelleri kaldırmaları istedi. 
İzmir’in Çeşme yarıma-
dasında rüzgar yatırımları 
konusunda halkın tepkileri 
olduğunu vurgulayan Atase-
ven, bu sorunun çözümünde 
kamudan ve sivil toplum ör-
gütlerinden destek de istedi.

RÜZGARIN PAYI YÜZDE 4.5
TÜREB’in toplantısına katıla-
rak bir konuşma yapan Enerji 
Bakanı Taner Yıldız da rüz-
gardan elde edilen elektriğin, 
konut abonelerinin yarısından 
fazlasının 1 yıllık elektrik 
ihtiyacını karşıladığına dik-
kat çekerek sektörün toplam 
üretimdeki payının yüzde 
3.5’e yaklaştığını söyledi. 

HABER
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Ş
ubat ayında Oxford Ins-
titute for Energy Studies 
(Oxford Enerji Çalışma-
ları Enstitüsü) tarafından 
yayınlanan “Türkiye Ener-
ji Piyasasında Doğal Gaz 
Sektörü: Politikalar ve So-
runlar” (Natural Gas in the 
Turkish Domestic Energy 
Market: Policies and Chal-

lenges) isimli araştırma ülkemiz manşetle-
rinde oldukça fazla ilgi gördü. 
Türkiye’nin enerji piyasasındaki artan 
önemine; ekonomik ve siyasi anlamda 
Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa Birli-
ği’nde oyuncu olma ideallerinin mümkün 
olduğuna yer veren analiz, Türkiye’de 
“enerji borsası” kurulmasının önemine 
vurgu yapan çalışmalar arasındaki yerini 
de almış oldu.
Araştırma asistanı olarak 2013 yılında Ox-
ford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’ne katı-
lan Gulmira Rzayeva tarafından hazırlanan 
çalışma, Enstitü tarafından oldukça takdir 
topladı. “Türkiye Enerji Piyasasında Doğal 
Gaz Sektörü: Politikalar ve Sorunlar” araş-
tırması Gulmira Rzayeva’nın uzmanlık 
alanları olan Azerbaycan enerji politikası, 
Karadeniz / Hazar bölgesi enerji güvenliği 
ve Türkiye doğal gaz pazarı konularındaki 
birikiminin de bir göstergesi. Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi’nde (SAM) Kıdemli 
Araştırma Görevlisi olan Rzayeva, ayrıca 
Hazar Strateji Enstitüsü’nün (HASEN) de 
yerleşik olmayan akademisyenleri arasın-
da yer alıyor.

Türkiye, Avrupa’nın  büyük gaz piyasalarından
Türkiye’deki doğal gaz piyasasının mevcut 
durumuna ve gelişmelere yer veren araştır-
ma, gaz tüketimi ve ithalatı tahminlerine, 
ülkemiz enerji kurum ve kuruluşlarının 
analizlerine de yer veriyor. Türkiye’nin 
Avrupa kıtasındaki en büyük gaz piyasala-
rından biri olduğuna değinen çalışma, pi-

yasanın yüzde 98’inin de ithalat 
üzerine kurulduğunu hatırlatarak 
konuya bir giriş yapıyor. 

Nükleer doğal gaz tüketimini 
azaltacak
Bu noktada nükleer santral in-
şaatlarına da değinen çalışma, 
Akkuyu, Sinop ve Karadeniz’de 
planlanan diğer bir nükleer sant-
rallarla birlikte elektrik üreti-
minde doğal gaz tüketiminin be-
lirgin bir şekilde azalacağını da 
not ediyor.
OECD üyesi ülkeler arasında en 
hızlı büyüyen talep artışına sahip 
olan Türkiye’nin artan öneme 
sahip hedefleri arasında; enerji 
güvenliğinin sağlanması ve önü-
müzdeki iki yıl boyunca mey-
dana gelebilecek dönemsel arz 
sıkıntılarının, uzun dönem talep 
artışı ile uyumlu olarak karşılan-
ması gösteriliyor.
Türkiye doğal gaz piyasasındaki 
arz ve talep tahminlerini etkile-
yen pek çok gelişme arasında, 
piyasanın serbestleşme sürecine 
doğrudan katkı sağlayan “Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu” başı çe-
kiyor. Değişim sürecinde devam 
eden en önemli üç çalışma ise; 
1. Doğal gazdan elektrik 

üretimini azaltmaya çalı-
şan devlet politikaları,

2. Değişen fiyatlandırma eği-
limleri,

3. Türkiye’nin TANAP ve 
TAP gibi uluslararası do-
ğal gaz boru hattı projele-
rine katılım

Doğal gaz piyasasında reformlar 
hızlandırılmalı
Türkiye doğal gaz piyasasındaki 
serbestleşme çabalarının henüz 

Boru hatları gaz fiyatını düşürebilir 
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yolun başında olduğu ve doğal gaz arzında Azerbay-
can, Rusya, İran, Irak ve Türkmenistan gibi ülkelerle 
olan kaçınılmaz işbirliğinin de daha fazla geliştiril-
mesi gerektiği altı çizilen noktalardan. Türkiye’nin 
‘gaz ticareti merkezi’ olma vizyonunun, sağlayacağı 
arz çeşitliliği sayesinde gerçekçi bulunduğunu ifade 
eden araştırma, özellikle bu noktada olumlu etki ya-
rattı. Ancak analizde, piyasa reformlarını hızlandır-
mak, gaz altyapısı için daha fazla yatırım yapılması 
gibi gözden kaçırılmaması gereken ana başlıklar var 
ki bu olumlu tablonun ardında kalacak türden değil. 

LNG depolama tesisi yatırımları gerekiyor
Türkiye’nin şu anda yıllık 47 milyar metreküp olan 
doğal gaz ihtiyacının 2030 yılında yıllık 81 milyar 
metreküpe çıkacağı ve altyapı çalışmaları zamanın-
da tamamlanırsa, doğal gaz ticaretinin 100 milyar 
metreküpe ulaşacağı öngörülüyor. LNG depolama 
tesisi yatırımlarına hız kazandırılması gerektiği 
de çıkan başlıklardan... Ayrıca, BOTAŞ’ın taşıma 
ve toptancılık işlerinin ayrılması,  enerji borsasının 
kurulması ve tüm bunlarla birlikte “öngörülebilir fi-
yatların oluşması” ile yabancı yatırımcı için gerekli 
güven ortamının da sağlanabileceği hatırlatılıyor.

Boru hatları gaz fiyatını düşürecek 
Doğal gazdan elektrik üretiminde azalmaya gidilme-
si noktasında kısıtlar olduğuna dikkat çeken çalışma; 
TEİAŞ’ın enerji talebindeki yıllık yüzde 6-7’lik bü-
yümeyi vurgularken; bunun 2023 yılına kadar büyük 
çoğunlukla doğal gazdan sağlanmaya devam edece-
ğini söylüyor. Ayrıca, EPDK’nın da elektrik üretimi 
için özel şirketlere üretim lisansı verme faaliyetleri 
ve planlanan ya da yapım aşamasında olan doğal gaz 
boru hatlarıyla Türkiye’nin artan doğal gaz talebinin 
daha düşük fiyatlarla karşılanma umudu da çalışma-
nın olumlu söylemleri arasında. 

Niğde, Konya ve Ankara kaya gazı için ideal 
Shell ortaklığında Diyarbakır’da devam eden kaya 
gazı arama çalışmalarının 2014 yılı sonuna kadar de-
vam edeceği ve hidrolik kırılma yönteminin potansi-
yel sahalarda kullanımıyla kaya gazı çalışmalarının 
artacağı da araştırma da yer alan detaylardan. Niğde, 
Konya ve Ankara’yı kapsayan bölgelerde kaya gazı 
bulgularına rastlandığı ve fizibilite çalışmalarının bu 
bölgeler için hali hazırda devam ettiği de verilen bil-
giler arasında.

Doğal gazda kat edilecek çok yolumuz var
Türkiye’nin şu anda EPDK’dan alınan verilerine göre 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

22,3 27,3 31,0 35,4 36,9 35,2 37,4 44,1 45,2 47,6

Source: DIVID (The Natural Gas Iporter and Exporter Association)

Doğal gaz ithalatının Rusya, İran ve Azerbay-
can’dan sağlandığı; LNG ithalatının da Ceza-
yir, Nijerya ve Katar’dan yapıldığı belirtiliyor ki 
“Arap Baharı” olarak ifade edilen dönem önce-
sinde LNG ithalatının bir kısmının Mısır’dan ya-
pıldığı da es geçilmemiş.

Türkiye’deki doğal gaz tüketiminin başlıca alanları 
elektrik üretimi, hane halkının kullanımı ve sanayi-
deki kullanım olarak özetleniyor. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Gaziantep ve Adana gibi büyükşehirlerdeki 
toplu konut uygulamaları, artan kentleşme çaba-
ları ve nüfus artışı da doğal gaz talebinin ülke ça-
pında hızla artmasının başlıca nedenleri arasında. 
Sadece son 30 yılda elektrik üretiminde kullanılan 
doğal gaz payının yüzde 48’lere ulaştığını da tüm 
bunlara eklersek, doğal gaza olan artan oranlı ta-
lebin hiç de şaşırtıcı olmadığı ortada. 

Elektrik 
Üretimi

47,82

Sanayi 22,17

Hane Halkı 20,44

Rafineri 3,06

Ticare 6,02

Elektrik Üretimi Sanayi Hane Halkı Rafineri Ticare

Türkiye Doğalgaz Tüketim Profili (2012)

Source: EMRA
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yaklaşık, yıllık 47 milyar metreküp do-
ğalgaz ihtiyacı bulunuyor. 2030 yılında 
ise bu talep yıllık, 81 milyar metreküpe 
çıkacak ve ileride ise gerekli altyapı çalış-
maları ile doğalgaz ticaretinin 100 milyar 
metreküpe çıkabileceği tahmin ediliyor.
Avrupa’da ise doğal gaz ithalatının artacağı; 
AB’nin doğal gaza bağlılığının yüzde 86’ya 
yükseleceği ve kömürü tahtından edeceği 
konuşuluyor. Hal böyleyken, 2023’e ka-
dar hedeflenen 100 milyar dolarlık yabancı 
enerji yatırımı ve Türkiye’nin ihracat ve it-
halata yönelik fiziki bir gaz ticareti merkezi 
olabilmesi için daha pek çok yolun doğal 
gaz önderliğinde kat edilmesi gerekiyor.

3 3 23 27 24 13 7

2030 Projeksiyonu: Kurulu Güç Kapasitesi"
161.823 MW

Coal"
23%

Natural Gas"
24%

Hydro"
27%

Wind"
13%

Nüclear"
7%

Oil"
3%

Other"
3%

Source: EMRA, Power Market 2030 Projection, by Hasan Kaktaş

Doğal gaz tüketim projeksiyonuna bakıldı-
ğında 2007 yılında 3 trilyon metreküp olan 
dünya doğal gaz tüketiminin, 2030’da 4,3 
trilyon metreküpe ulaşacağı bekleniyor. 
Ayrıca, 2007-2030 dönemi için doğal ga-
zın, elektrik üretiminde önemli bir kaynak 
olarak kalmaya devam edeceği ve dünya 
elektrik üretimindeki payının da yüzde 
21’ler seviyesinde olacağı önceden belir-
lenen projeksiyonlar arasında. Bu açıdan 
baktığımızda, “Türkiye Enerji Piyasasında 
Doğal Gaz Sektörü: Politikalar ve Sorun-
lar” çalışmasının gerçekçi analizlere yer 
verdiğini de söylememiz gerek.
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DENİZ SUPHİ

E
nerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), elektrikte 2014 yılı serbest tü-
ketici limitini yıllık 4 bin 500 kilovatsa-
at olarak belirledi. Buna göre aylık 133 
TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen tüm 
aboneler,  ‘serbest tüketici’ olarak elektrik 
ihtiyacını mekan sınırlaması olmaksızın 
istediği tedarikçiden karşılayabilir. İster 
dağıtım firması portföyünde, ister TEDAŞ 
portföyünde bulunsun kendi elektrik teda-

rikçisini serbestçe seçme hakkı var.
Özelleştirmeyle birlikte unvanları ‘müşteri’ olarak 
değişen aboneler arasında  ‘serbest tüketici’ olanla-
rın indirimli elektrikten yararlanması kendi içinde 
karmaşık sayılabilecek bir süreçten geçmeleri gere-
kiyor. Evrakların hazırlanması, her bir tedarikçiden 
ayrı ayrı teklif alınması, tekliflerdeki kayıp kaçak 
dahil elektrik fiyatını etkileyecek inceliklerin he-
saplanması hem kafa karışıklığına hem de zaman 
kaybına neden olduğu bir gerçek. Bu nedenle birçok 

HABER

Serbest tüketicinin özel 
danışmanı ‘enerji sepeti’ 
Elektrikte serbestleşme ve rekabet, ‘müşteri 
odaklı’ yeni hizmetlerin de birbiri ardına 
uygulamaya girmesine yol açıyor. Karmaşık 
olan bu süreci basitleştiren ‘danışmanlar’  artık 
serbest tüketicilerin hizmetinde. Enerji sepeti 
adlı internet sitesi de bu alanın öncülerinden…
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kişi ‘serbest tüketici’ olmak yerine var 
olan dağıtım şirketinden elektrik almaya 
devam ediyor. Aslında aynı sorunu teda-
rikçi şirketler de yaşıyor, Müşteriye tek-
lif verilmesi, değerlendirilmesi, teminat 
süreçleri gibi zorunlu ve kaçınılmaz bir 
süreç işliyor. 
‘Enerjisepeti.com.tr’ adlı web sitesi, 
müşterilerin ve tedarikçilerin tüm so-
runlarına, tek bir noktadan çözüm getir-
meyi hedefliyor. Söz konusu site, aylık 
4 bin 500 kilovatsaat (133 TL faturaya 
denk gelen ) tüketimi olan ve “serbest 
tüketici” limitine giren tüketicilere, 
Türkiye’deki en büyük elektrik teda-
rikçilerinin, TEDAŞ tarifeleri üzerin-
den verdikleri indirim oranlarını anında 
kıyaslayabilme ve  4 basit adımda web 
sitesi üzerinden yeni tedarikçiye geçiş 
işlemlerini ücretsiz, hızlı ve kolay bi-
çimde tamamlama olanağı sunuyor. 

İşlemler birkaç saniye sürüyor
Web sitesini ziyaret eden her müşte-
ri,  fatura üzerinde bulunan abone gru-
bu, kilovatsaat (Kwh) tüketim bilgileri 
veya TL tüketim tutarını girdikten he-
men sonra, mevcut tüketimine karşılık 
yıllık tasarruf miktarını,  kayıp kaçak 
hariç bedel üzerinden net olarak görebi-
liyor. Müşteri, dilerse daha sonra abone 
bilgilerini girip, seçtiği tedarikçi tara-
fından  istenilen standart sözleşmeyi, 
müşteri bilgi formunu, IA02 formunu ve 
teminat mektubunu görüntüleyebiliyor. 
Bu bilgileri bilgisayarına kayıt edebildi-
ği gibi kağıt çıktısı olarak da alabiliyor. 
Söz konusu evraklar ve istenilen diğer 
resmi belgeler, başvuru yapan kişi ve 
kurumlar tarafından imzalandıktan son-
ra ücretsiz kargo ile seçilen tedarikçi-
nin adresine gönderiliyor ve tüm geçiş 
işlemleri tamamlanıyor. Tüm bu süreç-
lerde ‘enerjisepeti’ kadrosu, geçiş işlemi 
sonlanıncaya değin müşteriye ve teda-
rikçiye destek oluyor, işlemlerin takibini 
ve denetimini yapıyor. 

‘Enerjisepeti’ uzmanları, tedarikçilerin 
verdiği tüm tekliflerin ve kampanyala-
rın kayıp kaçak hariç, bedel üzerinden 
net olarak hesaplandığına işaret ederek, 
“Kayıp kaçak, devlet tarafından alınan 
zorunlu bir bedeldir ve hiçbir tedarikçi-
nin bu bedel üzerinden indirim yapmaya 
yetkisi yoktur. Fakat bazı tedarikçiler 
indirim oranlarını yüksek gösterebilmek 
adına kayıp-kaçak dahil fiyat üzerinden 
teklifte bulunuyor. Fakat bu bedeli fatu-
ra üzerinde indirimsiz bir şekilde tahsil 
ediliyor. Bu konuda serbest tüketicilerin 
dikkatli olması gerekiyor” uyarısında bu-
lunuyor. 

AKLINIZDA BULUNSUN!
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Zekiye Yaldız
EPDK Basın ve Halkla 
Ilişkiler Müşavirliği

E
lektrik abonelerinden faturala-
rın son ödeme tarihleriyle ilgili 
sık şikâyet alıyoruz.  Özellikle 
memur, emekli gibi sabit gelirli 
tüketiciler, elektrik faturalarının 
son ödeme tarihlerinin maaş gü-
nünden önce olacak şekilde dü-
zenlendiğinden şikâyet ediyor. 
Bunun da dağıtım şirketlerince 
açma-kapama bedeli almak için 

bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorlar. 
Otomatik ödeme yoluyla faturalarını öde-
yen tüketiciler de ay sonunda hesaplarında 
para kalmadığından faturalarının ödene-
mediğini, dolayısıyla elektriklerinin kesil-
diğini, mağdur olduklarını söylüyor. Ay-
rıca, kendilerine borçlarının ödenmediği 
için elektriklerinin kesileceğine dair her-
hangi bir bildirimin yapılmadığı, sürpriz 
bir şekilde elektriksiz kaldıkları hususunda 
da çokça şikayet almaktayız.
Bu konularda tüketicilerin mevzuat kap-
samında bilgilendirilmesinde yarar görü-
yorum:
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne göre; bağlantı anlaşması 
mevcut olan kullanım yeri için, peraken-
de şirketiyle müşteriler arasında Elektrik 
Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümle-
ri çerçevesinde, elektrik enerjisi ve/veya 
kapasite teminiyle hizmet alımına yönelik 
olarak yapılan ticari faaliyetlere ilişkin ko-
şul ve hükümleri kapsayan perakende satış 
sözleşmesi imzalanıyor.
Yönetmeliğin 21’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca, ön ödemeli 
sayaç kullanılması gibi haller dışında; öde-
me bildirimiyle ilgili usul ve esaslar, pera-
kende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma 
hükümlerine göre düzenleniyor. Yönetme-
liğin 22’nci maddesinde, müşterilere dü-
zenlenecek ödeme bildirimlerinde, asgari 
olarak yer alması gereken bilgiler belir-
lenmekte olup bu kapsamda “son ödeme 
tarihi”ne ödeme bildirimlerinde/fatura-
larda yer veriliyor. Yönetmeliğin 21’inci 

maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinde, perakende satış lisansı 
sahibi tüzel kişilere (dağıtım şir-
keti) düzenledikleri ödeme bildi-
rimini, son ödeme tarihinden en 
az 10 gün önce müşteriye tebliğ 
etme yükümlülüğü getirilmiştir.

5 gün içinde ikinci uyarı
Elektrik Piyasasında Peraken-
de Satış Sözleşmesi Düzenlen-
mesi Hakkında Tebliğ’in 7’nci 
maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 
müşterinin elektrik enerjisi tü-
ketimine ilişkin ödemelerini son 
ödeme tarihine kadar yapmama-
sı durumunda son ödeme tarihini 
izleyen beş iş günü içinde dağı-
tım şirketi, müşteriye ikinci bir 
yazılı bildirimde bulunur. Müş-
terinin ödeme yükümlülüğünü 
belirtilen sürede yerine getirme-
mesi halinde elektrik enerjisinin 
kesileceği belirtilir.
Bu çerçevede tüketiciler, ödeme 
günüyle ilgili taleplerini, mev-
zuat kapsamında düzenlenmesi 
için dağıtım şirketine yazılı ola-
rak iletmesi gerekiyor. 
Kurumumuza ulaşan bu tür tü-
ketici şikâyetleri, tüketicilere 
dağıtım şirketince yapılan uy-
gulamanın mevzuata uygunlu-
ğu açısından incelemeye alınıp 
sonuçlandırılıyor. Bu çerçeve-
de, yapılan uygulamanın takibi 
açısından Kurumumuzca kayıt 
altına alınan şikâyet ve iddia 
konularının mevzuat çerçevesin-
de çözüme yönelik olarak titiz-
likle incelenmesi, talep konusu 
işlemlerin yasal dayanağının 
ve gerekçelerinin, tamamlayıcı 
bilgi ve belgelerle açıklığa ka-
vuşturulmuş şekilde, şikayet sa-
hibine yazılı olarak bildiriyoruz. 
Kurum, yapılan işlemin mevzu-
ata uygunluğunun incelenmesini 
teminen, tüketiciye verilen bilgi-
nin bir suretinin de Kurumumu-
za gönderilmesi isteniyor. 

Son ödeyememe günü! 

TÜKETİCİNİN GÖZÜYLE 
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Elektrikte toptan satış segmenti 
2014’e durgun başladı

S
erbest tüketici uygulaması, ikili anlaş-
malara dayalı elektrik piyasasında reka-
betin sağlanmasının önemli araçların-
dan biri olarak görülüyor. Türkiye’de 
serbest tüketici segmentinin gelişimi 
incelendiğinde, Ağustos 2006 tarihinde 
başlayan G-DUY uygulamasıyla birlik-
te serbest tüketici sayısında büyük bir 
azalma gerçekleştiği görülüyor. EPDK 
tarafından 2006 yılından 2009 yılına 

kadar serbest tüketici limitinde büyük indirimler ya-
pılmasına rağmen, serbest tüketimde görülen artışın 
ise kısıtlı kaldığı verilere yansıyor. 2006 yılında ser-
best tüketici sayısında yaşanan düşüşün önemli ne-
denlerinden biri olarak, DUY’da oluşan yüksek kar-
lar nedeniyle oyuncuların tercihlerini DUY’dan yana 
kullanması görülüyor. YAL ve YAT’a ilişkin kuralla-
rın tam oluşmadığı bu dönemde DUY piyasaya daha 

cazip olanaklar sundu.  
Serbest tüketimde büyük öl-
çekli bir artış ise 2009 yılında 
N-DUY’un uygulanmaya baş-
laması ve 2010 yılında serbest 
tüketici limitinin 100 bin kWh’a 
düşürülmesiyle birlikte yaşan-
dı. 2011 yılında serbest tüketici 
limitinin 30 bin  kWh’a, 2012 
yılında 25 bin kWh’a ve 2013 
yılında da 5 bin kWh’a düşürül-
mesiyle bu artış, ivmesini kay-
betse de devam etti. Bu dönem-
de, serbest tüketici kavramına 
ilişkin bilincin hızlı oluşmaması 
ve sisteme duyulan güven ve 
tedarikçi değişimine gösterilen 
pasif direnç de serbest tüketici 
sayısını aşağıya yönlü baskıla-
yan unsurlar olarak dikkat çekti.
PMUM’a kayıtlı üretim tesis-
lerinin sayısına baktığımızda 
üretim tesisi sayısında artış göz-

2014 yılı, toptan satış segmenti açısından 
durgun başladı. Bunun en önemli nedenlerinden 
biri artık piyasanın “alıştık” dediği öngörülebilir 
fiyat yapısının olmayışı gösteriliyor…
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lemlenirken, toptan satış şirketi sayısında daha dü-
şük bir artış olduğu görülüyor. Aralık 2012 tarihinde 
PMUM’a 114 toptan satış şirketi kayıtlıyken, bu ra-
kam Kasım 2013’te 120’ye yükseldi. Ocak 2014 iti-
barıyla da 127 olarak kayıtlarda yer aldı.

Serbest tüketim, toplamın yüzde 31’i
2013 yılında gerçekleşen serbest tüketim değerine 
bakıldığında, edinilen brüt ve geçici değerlere göre 
yıl bütününde serbest tüketimin 64.6 GWh olarak 
gerçekleştiği görülüyor. Otoprodüktör bara tüketim-
leri 9.2 GWh, otoprodüktör tesisleri ise 2.8 GWh tü-
ketim gerçekleştir. 
Bu verilere göre 2013 yılındaki serbest tüketim 76.6 
GWh ile 245.5 GWh olan toplam tüketimin yüzde 
31.2’si olarak gerçekleşmiş görülüyor. Serbest tüke-
tici sayaç sayısı ise Şubat 2014 itibarıyla TEİAŞ’tan 
edinilen bilgiye göre 684 bin adet civarında ifade 
ediliyor.

Ölçüm ve kontrol altyapısı yetersiz kalıyor
Doğal gaz piyasasında olduğu gibi elektrik piyasa-
sında da serbest tüketiciler bağlamında en önemli 
konu ölçüm ve kontrol sistemlerindeki yetersizlik 
olarak dikkat çekiyor. Doğal gazda serbest tüketici 
limitinin evsel tüketiciler hariç olmak üzere 2012 
yılı Aralık ayında sıfıra, elektrikte de Ocak 2013’te 5 
bin  kWh’a düşmesi serbest tüketici sayısını arttırın-
ca, konunun önemi bir kere daha ortaya çıkmış oldu. 
EPDK da bu ölçme, iletişim ve kontrol altyapısını 
önemli bir faktör olarak değerlendirerek, ilgili yönet-
meliğe bu altyapı yeterliliğinin serbest tüketici limi-

tinin belirlenmesinde göz önünde 
bulundurulması hükmünü ekledi.
Dağıtım şirketlerince kurulması 
gereken OSOS (Otomatik Sayaç 
Okuma Sistemleri) sistemleri de 
serbest tüketiciyi tedarik zinciri-
ne bağlayan önemli halkalardan 
biri olarak dikkat çekiyor. OSOS 
sisteminin kurulmasına yönelik 
çalışmalar dağıtım şirketlerince 
sürdürülürken, bölgeler arasın-
da tamamlanma seviyesi farkları 
bulunuyor. Hemen hemen tüm 
bölgelerde, yazılım geliştirme, 
modem ve sayaç montajı gibi 
çalışmalar devam ederken, çok 
sayıda arıza, aksaklık ve teknik 
uyuşmazlıklar yaşanması sistemin 
sağlıklı işlemesinin önünde engel 
teşkil ediyor. Ancak 2012 yılına 
kıyasla 2013 yılı içerisinde sis-
temin geldiği seviyenin ve sayaç 
sayısındaki artışın, 2014 yılı içe-
risinde serbest tüketici sayısındaki 
artışı tetiklemesi bekleniyor.
Diğer yandan TEİAŞ’ın da sa-
yaç verilerine ilişkin yazılım 
geliştirme çalışmaları devam 
ediyor. Enerji IQ’ya bilgi veren 
bir yetkili, her ne kadar 2009 ta-
rihli Yüksek Planlama Kurulu 
kararı ile yayımlanan Elektrik 
Enerjisi Piyasası ve Arz Güven-
liği Strateji Belgesi’nde 2015 
yılına kadar tüm tüketicilerin 
serbest tüketici olması öngörülse 
de yazılım geliştirme çalışma-
ları tamamlanana kadar serbest 
tüketici limitinin değiştirilme-
mesinin doğru olacağını belirtti.

Lisans Tipi Kamu Kuru-
luşu (KIT) Özel Sektör

Üretim 5 429

Toptan 1 127

Otop. 1 126

Görevli Perakende 0 42

Dağıtım 0 21
Tablo 2: Ocak 2014 itibarıyla PMUM’a kayıtlı firma sayısı

Kurul Karar Tarihi Serbest Tüketici Limiti 
(kWh)

27.01.2004 7.800.000

27.01.2005 7.700.000

25.01.2006 6.000.000

25.01.2007 3.000.000

24.01.2008 1.200.000

29.01.2009 480.000

28.01.2010 100.000

26.01.2011 30.000

26.01.2012 25.000

24.01.2013 5.000

23.01.2014 4.500
Tablo 1: Serbest tüketici limit değişimi ve EPDK Kurul 
Karar tarihleri 
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2014 öngörüleri
2014 yılı, toptan satış segmenti açısından durgun 
başladı. Bunun en önemli nedeni artık piyasanın 
“alıştık” dediği öngörülebilir fiyat yapısının olma-
yışı. Yılın ilk ayları içinde PMUM’da doğal gaz 
kesinti ve kısıntılarından kaynaklı yaşanan ani fiyat 
artışları da, üretici olmayan toptan satıcıları olum-
suz etkiledi. Diğer taraftan, kuraklık söylentisi uzun 
vadeli sözleşmelerle ilgili tereddütleri yükseltti. 
Doğal gaz fiyatlarının rasyonel temelde ilerleme-
mesi ve zam konusundaki belirsizlikler de piyasada 
kontrollü bir stratejinin kabul görmesini sağlıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’dan 
edinilen bilgilere göre, 2014 yılında özel üretici-
ler tarafından serbest piyasada tüketime sunula-
cak üretim kapasitesi, iki farklı senaryoya göre 
149 GWh ve 165 GWh olarak öngörülüyor. Bu 
hesaplama, otoprodüktörler (Kanunun geçici 7. 
maddesi uyarınca lisansları üretim lisansına dö-
nüştürülen) için 2013 yılında olduğu gibi 2014 yı-
lında da ürettiği elektrik enerjisinin yüzde 40’ını 
piyasaya satabilme sınırı dikkate alınarak yapılıyor.
Kamu kurum ve kuruluşları, 2014 yılında işletmeye 
alınacak kurulu güç ve talep tahminleri çerçevesinde, 
serbest tüketime sunulacak elektrik enerji miktarla-

rını üst sınır olarak hesaplıyor. 
Ayrıca bu yıl içinde, 2013 yılı 
için yüzde 84 oranında he-
saplanan teorik piyasa açıklık 
oranının da tamamını doldu-
racak miktarda, ikili anlaşma-
larla bağlanabilecek kapasite 
bulunmayacağı öngörülüyor.
2015 yılında, serbest tüketi-
ci limitinin sıfıra düşmesi ha-
linde bile, 2009 yılındaki gibi 
serbest tüketici sayısında pat-
lama olmayacağı tahmin edi-
liyor. Evsel tüketicilerde ve 
düşük tüketimli işletmelerde, 
serbest tüketici statüsüne geçiş-
lerin zaman alması bekleniyor.
Bu dönem, tedarikçiler açı-
sından da bir kırılma noktası 
olacak. Profilleme, faturalama 
süreçlerini yönetebilen, buna 
uygun yazılım ve insan kaynak-
ları altyapısını kuran şirketlerle 
bu kabiliyete sahip olmayan te-
darikçiler arasındaki farkların 
artması kaçınılmaz gözüküyor.
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Petform’da yönetim değişti 
Ankara’da düzenlenen PETFORM Genel Kurulu’nda baş-
kanlığa Aytaç Eren seçildi. Sektörle ilgili sorun ve çözüm 
önerilerinin tartışıldığı genel kurulda yönetim kurulu se-
çimi de yapıldı. Aytaç Eren başkan olarak seçilirken Mat-
thias Keuchel başkan yardımcısı, Arif Aktürk, gaz grubu 
başkanı, Ali Yıldızel arama ve üretimden sorumlu başkan 
olurken Gökhan Yardım da sayman olarak yeni dönemde 
görev yapacak. Yönetim kurulunda yer alan diğer isimler 
ise şöyle: Ali Yıldızel, Erdoğan Arkış ve Seda Ertorun… 

Kolbay, Turcas’a 
transfer oldu 

Turcas Petrol A.Ş. Kurumsal İletişim 
ve Kamu İlişkileri Müdürü olarak 
atandı.
Altan Kolbay, Turcas Petrol Ku-
rumsal İletişim ve Kamu İlişkile-
ri Müdürü olarak göreve başladı. 
Ankara Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler mezunu olan Kolbay, Ga-
latasaray Üniversitesi ve ODTÜ’de 
“ Yöneticiler İçin İşletme Yüksek 
Lisansı Bölümü”nde yüksek lisans 
yaptı. 2013 Aralık Ayı’nda Turcas’a 
transferinden önce PETFORM’da 
genel sekreter olarak çalışan Kol-
bay, çok sayıda STK’da da görev 
yapıyor. TOBB bünyesinde Türkiye 
Doğalgaz Meclisi’nde iki dönem 
başkan yardımcısı olarak yönetim-
de yer alan Kolbay’ın yerli yabancı 
pek çok akademik yayına makalele-
ri yayımlandı. 

PAGEV’in en genç 
başkanı...

Plastik sektörünün temsilciliğini 
üstlenen Türk Plastik Sanayi-
cileri Araştırma, Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) 15 
Şubat 2014 tarihinde gerçekleş-
tirilen olağan genel kurul toplan-
tısında yeni yönetimi de seçildi. 
“Plastik sektörü için birlik, PA-
GEV’e yeni bir vizyon” hedefi 
ile hareket eden Yavuz Eroğlu 
liderliğindeki“PAGEV Değişim 
Grubu” seçimleri kazanarak 
önümüzdeki dönem PAGEV yö-
netimini üstlendi. Sem Plastik 
Genel Müdürü Yavuz Eroğlu, 
PAGEV’in en genç başkanı olur-
ken başkan yardımcılığına En-
formak Plastik’ten Ahmet Meriç 
seçildi. PAGEV’in yenilenen 
yönetim kurulu üyeleri ise Reha 
Gür, Abdülkadir Topuçar ve Ci-
han Sönmez oldu.

Sedef Karagöz 
Siemens’in ‘enerji 
lideri’

Üç yıldır Siemens Türkiye Güç 
İletimi Birim Müdürü olarak gö-
rev yapan Sedef Karagöz artık 
şirketin enerji bölümünü yönete-
cek. Siemens’teki kariyerine 2003 
yılında Yüksek Gerilim Şalt Tesis-
leri Bölümü’nde satış mühendisi 
olarak başlayan Karagöz, aynı bö-
lümde Irak, Ürdün ve Suriye’den 
sorumlu Grup Müdürü olarak ça-
lışmalarını sürdürdü. 2008 yılında 
Siemens Enerji Sektörü Proje Yö-
netim Direktörlüğü görevini üst-
lenen Karagöz, 2011 yılından bu 
yana Siemens Türkiye Güç İletimi 
Birim Müdürü olarak görev yapı-
yordu. 1987 yılında ODTÜ Elekt-
rik Elektronik Mühendisliği’nden 
mezun olan Karagöz, yüksek li-
sansını yine aynı üniversitede ta-
mamladı. Kariyer hayatına 1989 
yılında enerji sektöründe satış mü-
hendisi olarak başlayan Karagöz, 
evli ve bir kız çocuğu annesi. 
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Değirmenci, Pacific’i 
yönetecek
Akaryakıt dağıtım sektörünün hızlı büyüyen 
şirketlerinden Pacific’in genel müdürlük koltu-
ğuna sektörün yakından tanıdığı bir isim olan 
M. Aslan Değirmenci oturdu. Değirmenci yeni 
görevine 3 Mart Pazartesi itibariyle başladı. Pa-
sifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük A.Ş., 
halen Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki Pacific 
markalı 79 istasyonla faaliyet gösteriyor. Sek-
törün farklı şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda 
yöneticilik yapan Değirmenci Alpet’te genel 
müdür yardımcılığı görevi yaparken Kadoil’e 
genel müdür olarak transfer olmuştu. 

Akkuyu’nun müdürü değişti 
Rusya tarafından Mersin Akkuyu’ya yapılacak olan nük-
leer santralın genel müdürlüğüne Fuad Akhundov getiril-
di. Daha önce Akkuyu’da genel müdürlük yapan Alexan-
der Superfin, Rus Devlet Nükleer Şirketi Rosatom’un 
yurtdışı yatırımlarını yöneten Rosatom Overseas AŞ’nin 
Kuzey Amerika’dan Sorumlu Başkan Yardımcılığı gö-
revine getirildi. 1966 yılında Bakü’de doğan Akhundov, 
Azerbaycan devlet Petrol Akademisi’nden mezun oldu. 
Daha sonra ABD’deki Teksas Üniversitesi İşletme Bölü-
mü’nü bitirdi. Kariyerine 1986 yılında SSCB Savunma 
Bakanlığı’nda başlayan Akhundov, 1991’den itibaren 
Azerbaycan Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışmaya devam etti. Akhundov, çok iyi derecede Türk-
çe, Rusça ve İngilizce biliyor. 

Özdemir’e uluslararası görev
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Birleşmiş 
Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) Bünyesindeki Da-
nışma Kurulu’na seçildi. Danışma Kurulu’nun üyeleri, kamu-ö-
zel işbirliği projelerinin ulusal ve uluslararası alanda hayata geçi-
rilmesinde önemli katkıları bulunan özel sektör temsilcilerinden 
oluşuyor. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 
kamu-özel işbirliği projelerindeki önemli tecrübelerine istina-
den kurulda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan tek isim oldu. 
Özdemir, Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmekten 
dolayı büyük onur duyduğunu belirterek “Danışma Kurulu saye-
sinde birçok ülkeden önemli firmaların temsilcileriyle bir araya 
gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ülkemizde çok önemli ve 
başarılı enerji, havalimanı, liman ve karayolları projeleri kamu ve 
özel sektör işbirliği ile hayata geçirildi. Kurulun, Türkiye’de ve 
dünyada bu tür başarılı örneklerin artırılmasında da önemli katkı-
sı olacağına inanıyorum” dedi.
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AYLİN LÖLE

K
osovalı gençlere istihdam yarattı, AB 
kapısını araladı. Çalık ve Limak ortaklı-
ğındaki Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi 
(KEDS), Boğaziçi Üniversitesi Yaşambo-
yu Eğitim Merkezi ile işbirliğine giderek 
KEDS Akademi’yi kurdu. ‘Avrupa’nın 
Enerjik Gençleri’ sloganıyla hayata ge-
çen proje kapsamında, öğrenciler KEDS 
Akademi bünyesinde özel eğitim alacak. 
Teorik bölümü altı ay sürecek program-

da, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra 
Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi’nin konularında uz-
man çalışanları hem teknik hem liderlik üzerine eği-
tim verecek. KEDS İcra Kurulu Üyesi Mesut Serhat 
Dinç, “Ücretsiz olarak uygulanacak ve 6 ay sürecek 
programın sonunda tüm katılımcılara sertifika veri-
lecek. Programları başarı ile tamamlayan öğrenciler, 
Boğaziçi Üniversitesi’nin sertifikası ile birlikte İngil-
tere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel 
tarafından da sertifika almaya hak kazanacak. Bu ser-
tifika uluslararası geçerliliğe sahip olduğu için KEDS 
Akademi’den mezun olan ‘Avrupa’nın enerjik genç-
leri’, AB’ye Kosova’dan önce girecekler” dedi. Dinç, 
KEDS Akademi’yi Akşam Ekonomi’ye anlattı…

KEDS Akademi fikri nasıl doğdu?
Limak ve Çalık, 2012 yılında Kosova’nın elektrik 
dağıtım ihalesini kazandı. Faaliyete başladığı Mayıs 

2013’ten bu yana, Kosova Elek-
trik Dağıtım Şirketi (KEDS), 
kaliteli ve kesintisiz enerji tem-
ini amacıyla alt yapı çalışma-
ları yürütürken, müşteri mem-
nuniyetini artırmaya yönelik 
uygulamaları da hayata geçiriy-
or. Kosova’da yüzde 50’lere va-
ran işsizlik sorununa çözüm bul-
maya yönelik iyi uygulamaları 
artırmak ve enerji sektörüne ni-
telikli işgücü sağlamak amacıyla 
KEDS Akademi’yi kurduk. Ak-
ademi’nin paydaşları arasında, 

Çalık ve Limak’ın sahibi olduğu Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi, 
işsizliğin yüzde 50’yi bulduğu Kosova’da istihdam yaratmak için 
KEDS Akademi’yi kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim 
Merkezi işbirliğiyle 50 Kosovalı öğrenci özel eğitim alacak.

Avrupa’nın enerjik gençlerini 
yetiştirecek, istihdamı artıracak
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dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alan 
Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi, Kosova Eğitim, Bilim ve Teknolo-
ji Bakanlığı ve Hasan Priştine Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Fakültesi yer alıyor. Akademimizde bu 
yıl 20’si Priştine Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Fakültesi’nden, 30’u Kosova’daki teknik liselerden 
olmak üzere 50 öğrenci eğitim görüyor.

Programın bütçesi ne kadar?
KEDS Akademi için bu yıl 150 bin euro bütçe ayır-
dık. KEDS Akademi, Kosova ve Türkiye arasında 
akademik bilgi alışverişi için bir platform görevi üst-
lenecek. Türkiye’nin enerji ve eğitim sektöründe elde 
ettiği bilgi ve başarıdan Kosova ve Kosova’daki yete-
nekli gençler de faydalanmış olacak. Ücretsiz olarak 
uygulanacak ve 6 ay sürecek programın sonunda tüm 
katılımcılara sertifika verilecek. Ayrıca programları 
başarı ile tamamlayan öğrenciler, Boğaziçi Üniver-
sitesi’nin sertifikası ile birlikte İngiltere’nin en bü-
yük akreditasyon kurumu olan Edexcel tarafından 
da sertifika almaya hak kazanacaklar. Bu sertifika 
uluslararası geçerliliğe sahip olduğu için KEDS Aka-
demi’den mezun olan ‘Avrupa’nın enerjik gençleri’, 
AB’ye Kosova’dan önce girecekler. Her öğrenci 6 ay 
boyunca KEDS’de staj yapacak. Stajını başarıyla ta-
mamlayan ve işe alma kriterlerine uygun öğrenciler, 
kariyerlerine şirketimizde devam edecekler.

KEDS İcra Kurulu Üyesi Mesut 

Serhat Dinç, Haziran ayına kadar 

sürecek KEDS Akademi bünyesin-

de gençlere çevreden iş güvenliği-

ne kadar farklı alanlarda derslerin 

verileceğini belirtti. Kosova’da çok 

ciddi bir istihdam probleminin ya-

şandığına dikkat çeken Dinç, “Sa-

dece KEDS’in değil Kosova’nın da 

kalifiye insan kaynağı ihtiyacına 

göre programa her yıl farklı eği-

tim modülleri eklemeyi planlıyo-

ruz. Çünkü KEDS, Kosova’nın tek 

elektrik dağıtım şirketi. Dolayısıyla 

hanelerden iş yerlerine kadar tüm 

Kosova’nın elektriğini KEDS dağı-

tıyor. Bu nedenle sosyal sorumlu-

luk bilinciyle programa her yıl yeni 

paydaşlar ekleyerek hem gençle-

rin niteliklerini hem de istihdamını 

artırmayı öngörüyoruz” dedi.

Eğitim modüllerini artıracak 
istihdam sayısını katlayacak
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GENEL ENERJİ DENGESİ
24.02.2014 25.02.2014 26.02.2014 27.02.2014 28.02.2014 01.03.2014 02.03.2014 Ortalama

Elektrik MWh 608042 720243 608110 608110 711944 681879 608110 649491

Doğalgaz (Toplam) 1000* Stdm3 164764 177853 174255 178340 174094 162415 145638 168194

Doğalgaz (Elektrik) 1000* Stdm3 52266 54005 55141 55161 54512 51858 46311 52751

Linyit ton 44487 47572 51122 50283 49880 51419 28578 46191

Motorin Türleri litre 37591018 35384371 36575015 37062979 38101346 36407366 25153992 35182298

Benzin Türleri litre 5540966 5458043 5741970 5804437 6445268 6909816 5809289 5958541
Kaynak: EİGM

Elektrik 
-En yüksek ani puant 08 Ocak’ta yaşandı. Bu tarihte saat 17.20 itibariyle 36239 MW değerine ulaşıldı. 
-En düşük puant değeri 18 Ocak’ta kaydedildi. Bu tarihte 17.40 itibariyle puant değeri 29.169 MW’e kadar ger-
iledi. 
-En yüksek elektrik üretimi 09 Ocak'ta gerçekleştirildi. Elektrik üretimindeki zirve noktası 745.243 MWh’ye çıktı. 
-Elektrik üretiminin en düşük olduğu gün ise 01 Ocak oldu. Bu tarihteki üretim 578.140 MWh‘ ye geriledi. 
-Elektrik tüketimi 09 Ocak'ta en yüksek seviyeye çıktı. 728.502 MWh’ lik üretim, ay içindeki en yüksek elek-
trik üretimi olarak kayıtlara geçti. 
-Elektrik tüketiminin en düşük olduğu gün ise 1 Ocak oldu. Bu tarihte elektrik tüketimi 597.214 MWh’ te kaldı.

Doğal Gaz 
-Maksimum tüketim 30 Ocak 2014 tarihinde 183.761 bin stdm3, minimum tüketim ise 19 Ocak 2014 tari-
hinde 143.251 bin stdm3 olarak gerçekleşti. (2013 maksimum tüketim 9 Ocak 2013 tarihinde 187.357, mini-
mum tüketim ise 1 Ocak 2013 tarihinde 140.478 gerçekleşmişti).

Akaryakıt 
-En fazla motorin tüketimi 20 Ocak 2014 tarihinde 38.068.510 Pazartesi günü, 
-En fazla benzin tüketimi 24 Ocak 2014 tarihinde 7.258.003 Cuma günü, 
-En az motorin tüketimi 05 Ocak 2014 tarihinde 22.014.706 Pazar günü, 
-En az benzin tüketimi 03 Ocak 2014 tarihinde 4.237.995 Cuma günü gerçekleşti. 
-En fazla CO2 emisyon miktarı 23 Ocak 2014 Perşembe, 
-En az CO2 emisyon miktarı 01 Ocak 2014 Çarşamba günü gerçekleşti.

OCAK 2014’TE 
ENERJİNİN EN’LERİ

İSTATİSTİK
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GENEL ENERJİ DENGESİ
24.02.2014 25.02.2014 26.02.2014 27.02.2014 28.02.2014 01.03.2014 02.03.2014 Ortalama

Elektrik MWh 608042 720243 608110 608110 711944 681879 608110 649491

Doğalgaz (Toplam) 1000* Stdm3 164764 177853 174255 178340 174094 162415 145638 168194

Doğalgaz (Elektrik) 1000* Stdm3 52266 54005 55141 55161 54512 51858 46311 52751

Linyit ton 44487 47572 51122 50283 49880 51419 28578 46191

Motorin Türleri litre 37591018 35384371 36575015 37062979 38101346 36407366 25153992 35182298

Benzin Türleri litre 5540966 5458043 5741970 5804437 6445268 6909816 5809289 5958541
Kaynak: EİGM

Enerji Türü Pay (Yüzde)

Doğalgaz 60

Elektrik 24

Motorin 11

Linyit 3

Benzin 2

ENERJİ TÜKETİMİ
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60

Doğalgaz Elektrik Motorin Linyit Benzin

23

11

24

60
Pay (Yüzde)

DOĞALGAZ TÜKETİMİ (AYLIK)
Sektör Ocak 2013 Ocak 2014 Değişim (Yüzde)

Enerji Santralleri 1.301.324 1.426.386 10

Sanayi 2.175.99 2.329.071 7

Şehir 1.459.553 1.332.068 9

*Bin SM3
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Z
orlu Grubu’na ait GAZDAŞ Gaziantep 
Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Trakya Böl-
gesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.‘ni bünye-
sine katan GAZBİR; 56 üyeyle sektörde 
daha da önemli bir güç haline geldi.
Gaziantep’te gerçekleştirilen toplantıda 
bir konuşma yapan GAZBİR Başkan Ya-
şar ARSLAN; “Son 10 yılda çok hızlı bir 
gelişme kaydeden derneğimiz, doğal gaz 
piyasasında tek güç olarak oldukça etkili 

bir varlık gösterdi. Derneğimiz; sektör temsilcilerinin 
ve doğal gaz piyasasının gelişmesine önemli katkılar 
sunarak sektöre dair düzenlemelerde de interaktif bir 
rol oynadı.  Doğal gaz sektörünün sorunlarını dağı-
tım şirketleri adına kararlılıkla dile getirmeye, yasal 
düzenlemelere katkı sunmaya ve üye kuruluşlarımı-
zın haklarını korumaya devam edeceğiz.

Beklentilerin yüzde 38 altında 
Arslan; 2013-2016 yılları arasındaki 5 yıllık dönem 
için hazırlanan sistem kullanım bedeli tarifelerinin, 
ilk yılın sonunda gerçekleşmelerin; EPDK’nın ta-
rifelerin hesaplanmasında esas aldığı öngörülerine 
uymadığı ve başlangıçtaki öngörülerin yüzde  38‘e 
varan oranlarda daha düşük gerçekleştiğini belirtti.

2013 yılı içerisinde EPDK tarafından belirlenen ta-
rifelere tabi olmaya başlayan sekiz yılını doldurmuş 
dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedellerinin, 

mutlaka düzeltilmesi gerektiğini 
kaydeden Arslan, “2013 yılın-
da tarife alan şirketlerin büyük 
bölümü, hesaplamanın ihale 
tarihindeki 4646 sayılı yasaya 
ve ihale şartlarına aykırı olma-
sı nedeniyle düzeltilmesi için 
talepte bulundular. EPDK’nın 
düzeltme taleplerine olumsuz 
cevap vermesi nedeniyle, doğal 
gaz dağıtım şirketleri hukuki 
yollara başvurdular. EPDK tara-
fından belirlenen tüketime bağlı 
gelir gereksinimlerinin olması 
gerekenden  yüzde 38’e varan 
oranlarda daha düşük olarak 
gerçekleşmesi, doğal gaz dağı-
tım şirketlerinin yatırım yapma 
ve hizmet kalitesini arttırma 
yönünde sarf etmek istediği sa-
mimi gücü eritmiştir. Doğal gaz 
dağıtım şirketlerinin doğal gaz 
fiyatından yatırım ve işletme gi-
derleri için aldığı payın ortalama 
yüzde 2 civarında olduğu göz 
önüne alınırsa, bu büyüklükteki 
sapmaların dağıtım şirketlerinin 
bütçelerinde çok büyük sorunlar 
yaratacağı açıktır“ dedi.

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, 
doğal gaz dağıtıcılarının, gelirleri 
tahminlerin yüzde 38 altında kaldığı 
için zorda olduğunu açıkladı.

“EPDK’nın tahminleri  
tutmadı, zarar ediyoruz”

HABER
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Elektrik ve 
gazda zam toto

Güneşte ilk 
grup TEİAŞ’ta

Dağ keçilerini 
Enerjisa Koruyor

TÜRKİYE ENERJİ VAKFI
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