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editör
Rusya ile Ukrayna arasında başlayan oradan ABD, AB ve BM’ye 
uzanan gerilim siyasetin kapsamının dışına çıkarak enerji sektörünü 
de sardı. Rusya’ya karşı başta ABD olmak üzere AB ülkeleri liderle-
rinden gelen sert eleştiriler ardından Nisan ayı ortasında Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın topa tutulması siyasi geri-
limi yükseltti. 
 Konunun enerji boyutunda Putin’in doğal gaz sağladığı ülkelere bir 
mektup yazarak “gazınız kesilebilir” uyarısında bulunması, sorunu 
gaz aldığımız borunun ucuna kadar taşırken, AB’nin enerji politika-
larında alternatif arayışlarını hızlandırdı. 
Biz gelişmeleri izlerken, katkıları ve önerileri ile dergimizin fahri ge-
nel yayın yönetmeni gibi çalışan ve uluslararası alandaki gelişmeleri 
yakından izleyen Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Köktaş’ın dikkat çektiği hususlar mevzuunun kapak 
konusu olarak işlenmesi gereğini doğurdu. Yazarlarımızdan Esen 
Erkan yabancı kaynaklardan yoğun bir araştırma ile zengin bir dos-
ya hazırladı. 
Ülkemizin gündemi ise 30 Mart yerel seçimleri sonrasında yeni bir 
boyut kazandı. Seçim sonrası sektörde oluşan “temkinli iyimser” 
hava ile fiyatların seyri gibi konularda çok sayıda kişi ile konuşarak 
analiz ve habere dönüştürdük. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yakından izleyen muha-
birlerimiz sayesinde akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başlamadan 
önce olabilecekleri değerlendirmiş ve öncesi sayılarımızda okurla-
rımızla paylaşmıştık. Uygulamanın 20. günü tamamlanırken EPDK 
Başkanı ve sektör temsilcilerinin karşılıklı açıklamaları daha önce 
vurguladığımız gibi bu sefer işin çok daha radikal bir yöne gidebile-
ceğini gösteriyor. Yeni davalar, fiyatlandırma sisteminin değişmesi 
ve farklılaştırılmış ürün satışının sona ermesi gibi... Ayrıntılar sayfa-
larımızda.
Sayfalarımız dedik de, Sunuş yazısının başlığındaki “yenilenerek” 
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Seçim sonrası  
“temkinli iyimserlik”

Seçimden sonra zam bilmecesi Doğal gazda değişmeyen 
tablo: BOTAŞ gazı alacak, 
elektrik santralları tüketecek

12 24 36
30 Mart seçimlerinin tamamlanması ve 
ortaya çıkan sonuçlar sayesinde önemli 
ölçüde aşıldı. 

Uzmanlar, zamsız geçen her günün 
BOTAŞ’ın hanesine zarar yazıldığını ve 
eylülde zam yapılmasının kaçınılmaz 
olduğunu belirtiyor.

Ukrayna-Kırım Krizi 
enerji sektörünü 
nasıl etkileyecek? 14
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Tavan fiyat, kalıcı mı farklı 
ürün tarih mi olacak? 46 5238

Son aylarda kuşların göç yollarının rüzgar 
yatırımlarına takılması tartışılıyor. 

Hayvansal, bitkisel, kentsel organik atık 
ve orman atıkları Türkiye’de biyokütle 
potansiyeli taşıyan kaynaklar arasında ilk 
sırada yer alıyor. 

EPDK’nın tavan fiyat uygulaması 
sektörü rahatsız etti. 

Nisan 2014EnerjiPanorama 7

İçindekiler



ABD’li elektronik üreticisi Apple dizüstü bilgisayarlarının enerji 
ihtiyacını güneşten karşılamasını mümkün kılacak bir buluşun pa-
tentini aldı. Apple tarafından ABD patent ofisine yapılan başvuruya 
göre, şirket tarafından üretilecek dizüstü bilgisayarların dokunmatik 
ön kapağında fotovoltaik piller de yer alabilecek. Yenilenebilir enerji 
konusundaki çalışmalarıyla son yıllarda gündeme gelen Apple daha 
önce de ürettiği elektronik cihazların güneş enerjisi kullanılarak 
şarj edilmesine yönelik bir başka patent başvurusunda bulunmuştu. 
Ancak henüz piyasaya bu özelliklere sahip bir ürün çıkarmış değil. 
Sektör oyuncuları “Apple tamamen sorunsuz hale getirmeden her-
hangi bir ürünü piyasaya sunmaz. Öncesinde de bir beklenti ve talep 
oluşturduktan sonra harekete geçer” yorumunu yapıyor. 

APPLE, GÜNEŞ ENERJILI BILGISAYAR YAPACAK

ÇALIK ENERJI’YE ABD’DEN EN IYI 
GLOBAL PROJE ÖDÜLÜ

Çalık Enerji, Irak’ın Kerbela 
Bölgesi’nde gerçekleştirdiği Al 
Khairat Elektrik Santralı projesiyle 
dünya mühendisliğinin ve müte-
ahhitliğinin Oscar’ı kabul edilen 
‘Best Global Project’ ödülünü ka-
zandı. Her yıl dünyanın en büyük 
225 taahhüt şirketlerini belirleyip 
açıklayan ABD merkezli McG-
raw-Hill Grubu bünyesinde yer 
alan Engeneering News Record 
Dergisi’nin geleneksel olarak ver-
diği, Best Global Project Ödülü, bu 
yıl Çalık Enerji’nin oldu. 

Çalık Enerji, ENR’ın Endüstriyel 

Tesis kategorisinde kazandığı bu 
ödülle, ABD’li Bechtel firmasını 
da geride bırakarak kendi alanında 
önemli bir başarıya imza atmış oldu. 

Çalık Enerji Genel Müdü-
rü Doç. Dr. Osman Saim Dinç, 
«Irak’ın elektriğinin beşte birini 
karşılayacak olan santral, ülke-
nin en büyüklerinden biri olarak 
dikkat çekiyor. Irak’ın yeniden 
inşasında en önemli altyapı pro-
jelerinden biri olarak gösteriliyor. 
Bu ödül Türk mühendisliğinin ve 
müteahhitliğinin dünyada geldiği 
yerin çok önemli göstergesi” dedi.

2017 PETROL ZIRVESI 
ISTANBUL’DA 
YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, 2017 Dünya Petrol Kong-
resi’nin İstanbul’da gerçekleştirileceğini 
açıkladı. Kongreye İstanbul’un ev sahip-
liği yapacağı imza törenine katılan Bakan 
Yıldız, böylesine önemli bir toplantıya 
ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını 
yaşadıklarını ifade ederek “4 ülke arasın-
dan Türkiye’nin seçilmesinden memnu-
niyet duyuyoruz. Biz çok istekliydik, özel 
sektörü, kamu ve hükümetimiz olarak… 
Bu manada İstanbul’da düzenlemesi için 
çok fazla gayret gösterdik” dedi. 

Dünya Petrol Konseyi Başkanı Re-
nato Bertani ise İstanbul’un kazandığını 
çünkü Türk Milli Komitesinin tanıtım 
çalışmalarının çok başarılı olduğunu 
ifade etti. Türkiye’nin ekonomisinin çok 
sağlam olduğunu belirten Bertani, “Tür-
kiye, kültürleri, kıtaları, Doğu ve Batı 
arasındaki piyasaları birleştiren bir ülke” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Türk mühendis Yalçın Güneş, deniz dalga-
sından elektrik üreten yüzde 100 yerli makine 
yaptı. Güneş, doğal gaza alternatif, elektriği 
bedava üreten cihazın kapasitesini 10 katına 
çıkarmak için devletten destek bekliyor. Güneş’in 
geliştirdiği cihazın dünyada bu alanda en fazla 
elektriği en düşük maliyetle ve çevreye hiç zarar 
vermeden ürettiği ifade ediliyor. Uzun süredir 
deniz dalgalarından elektrik üretme araştırma-
ları yapan makine mühendisi Güneş, ilk test 
çalışmasını 2011’de Akçakoca’da tamamladı. O 
tarihte saatte 1,5 kWh elektrik üretebilen cihazı 
daha da geliştiren Güneş, bugün 100 kWh üre-
tebiliyor.

Güneş, bu cihaz için bugüne kadar KOS-
GEB’den 400 bin, TÜBİTAK’tan 470 bin lira des-
tek aldı. Tüm birikimini de bu projeye harcayan 
Güneş, buna karşın cihazın kapasitesini artırmak 
için aradığı desteği ise bulamadı.

Çalışması hakkında bilgi veren Güneş, 1 
milyon liralık kaynak sağlanması halinde cihazın 
kapasitesini önce 250 kWh, 6-8 yıl içerisinde 
de 1 MW’a çıkarabileceğini söyledi. 100 kWh 
üretimle 100 konutun elektrik ihtiyacının karşı-
lanabildiğini hatırlatan Güneş, “Ancak ne yazık 
ki yerli girişimcilerimiz, bilim insanlarımız bir 
buluş geliştirdiğinde yeterli destek göremiyor. 
İthal proje değilse kabul edilmiyor” dedi. Dalga-
dan 100 kWh elektrik kapasitesine sahip bir ma-
kinenin üretim maliyeti 220 bin dolar. Ürettiği 
elektrik ise 4-5 yılda yatırım maliyetini çıkarıyor.

TÜRK MÜHENDIS 
DALGADAN 

ENERJI ÜRETTI

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, 2017 yılı sonu itibarıyla 2012 
yılı değerlerine oranla en az yüzde 10 enerji tasarrufu sağlamayı ve 
kampus içindeki karbondioksit emisyonunu en az yüzde 10 azalt-
mayı hedefliyor. Kampus içinde oluşturulan Yeşil Kampus İnisiyatifi 
Enerji Takımı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu’nun 
da katkılarıyla, stratejik planı doğrultusunda pek çok çalışma gerçek-
leştirdi. Tüm kampus binaları enerji etüdünden geçirilerek, gelecek 
dönemlerdeki projelere yön vermek üzere ısıtma/soğutma ve elektrik 
sistem verileri oluşturuldu ve kayıplar tespit edildi. Misafirhaneden 
başlanarak aydınlatma sisteminde mekanik balastlardan, enerji 
kullanımını yüzde 30’a kadar azaltabildiği gibi lambayı ön ısıtarak 
ömrünü yüzde 20’ye kadar artıran ve daha hızlı devreye giren elekt-
ronik balastlara geçiş sağlandı. Yılda 270 kW-saat elektrik tasarrufu 
sağlanan Misafirhanedeki iyileştirmeler, elektriğin üretildiği termik 
santrallerde yılda 65 kg yakıt tasarruf sağlayarak karbondioksit salı-
nımını 200 kg azalmasını mümkün kılıyor.

ODTÜ ‘YEŞIL KAMPUS’ OLACAK 

TERMIK SANTRALLARA 6 
TEKLIF GELDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) yapılan açıkla-
mada Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralları için düzenlenen 
özelleştirme ihalesine 6 teklif geldiğini bildirdi. Daha önce 24 
Ocak’ta yapılacağı açıklanan ancak 10 Nisan 2014’e ertelenen 
ihale için ön yeterlilik ve teklif için başvuran katılımcıların listesi 
şöyle: Park Holding, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi–Kalyon 
İnşaat Ortak Girişim Grubu, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret, 
Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret, IC İçtaş Enerji Üretim 
ve Ticaret ile Konya Şeker Sanayi ve Ticaret. 

KISA KISA



PETDER, 18.7 BIN TON YAĞ 
TOPLADI

PETDER, 2013 yılı atık yağ toplama faaliyetlerini anlatan bir 
rapor açıkladı. Rapora göre Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çer-
çevesinde 2004 yılından beri yürüttüğü “atık motor yağı toplama” 
çalışmaları kapsamında son dokuz yılda toplam 142 bin 352 ton 
atık motor yağı toplayarak lisanslı işletmelerde ham madde, enerji 
olarak geri kazandırıldı. 2013 yılında toplanan atık yağ miktarı ise  
18 bin 715 ton olarak gerçekleşti. 

9 yılda toplanan ve ekonomiye kazandırılan atık yağ miktarının 
yaklaşık 242 bin kişilik bir nüfusun bir yıllık elektrik enerjisine eş-
değer bir enerji tasarrufu anlamına geldiğinin belirtildiği raporda 
ülke ekonomisine kazandırılan toplam kaynağın ise 29 milyon TL’ye 
ulaştığı belirtiliyor.

PETDER, 1 Varil 1 Ağaç Projesi ile kamu kurumlarından top-
lanan her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikiyor. Derneğin 
geçen yıl diktiği 16 bin 500 fidanla birlikte bugüne kadar 56 bin 500 
ağaca ulaşıldı. 

IŞ BANKASI ‘YEŞIL 
BINA’ SERTIFIKASI ALDI

İş Bankası›nın İstanbul Levent›teki genel mü-
dürlük binası ‘’Yeşil Bina’’ sertifikası almaya hak 
kazandı. İnşası 2000 yılında biten bina, mevcut 
binalar kategorisinde, hem ‘bina’ hem de ‘bina 
yönetimi’ alanlarında ‘çok iyi’ derecede BREEAM 
sertifikası almaya hak kazandı. “Yeşil Bina’’ ser-
tifikası alan ilk Türk bankası olma unvanını da 
kazandıklarını söyleyen İş Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Levent Korba. “Yeşil Bina” sertifikası 
için çalışmalara 2013 yılında başladıklarını belirte-
rek “Sektörümüzde bir ilke imza atmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi. 

Bina Araştırma Kuruluşu (BRE) tarafından 
yetkilendirilmiş BREEAM In Use Denetçisi’nin 
yaptığı değerlendirme ve denetim sonucunda yapı-
lan çalışmalarla binada mevcut durum incelenerek 
iyileştirilebilecek alanlar tespit edildi. Eğitim, uyarı 
etiketleri, atık takibi, konfor anketi gibi çalışma-
ların yanı sıra ekolojik rapor ve sel riski raporu 
hazırlandı. Süreç sonunda bir yıldan kısa bir sürede 
İş Bankası, hem “Bina” hem de “Bina Yönetimi” 
alanlarında “Çok İyi”  derece ile sertifika almaya 
hak kazandı.

SERA GAZI EMISYONUNDA KRITIK TARIH 2015 
Avrupa Birliği ülkelerindeki mev-

cut sera gazı salımının 2030 yılına 
kadar, 1990 yılındaki seviyenin yüzde 
40 altına indirilmesi planlanıyor. 
İTÜ›nün ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen İstanbul Karbon Zirvesi’nde 
konuşmacı olarak yer alan OECD 
İklim Değişikliği Başkanı Anthony 
Cox, karbon azaltım sistemlerinden 
biri olan ürün karbon etiketlemesi 
konusundaki yetersizliklerin altını 

çizdi. Teknolojinin hızla ilerlediğini, 
dolayısıyla var olan kararlarımızı bu 
değişimi göz önünde bulundurarak 
yeniden değerlendirilmesi gerektiğini 
söyleyen Cox, çevreyi daha az kirleten 
yakıtlara, düşük vergiler uygulanması 
gerektiğini belirtti. 

Avrupa Komisyonu Politika 
Düzenleyicisi Dimitrios Zevgolis ise, 
2015’te imzanalanacak iklim değişik-
liğiyle ilgili anlaşmaya dikkati çekerek, 

“2015 anlaşmasıyla birlikte karbon 

emisyonlarında önemli bir azalma 

sağlanacak. 

Ekonomik aktörler bu süreçte aktif 

rol almalı. Avrupa Birliği’nin karbonla 

ilgili gelecekte uygulamayı planladığı 

politikaları dikkate alarak mevcut 

politikalarımızı sorgulamalıyız ve bu 

doğrultuda çözümler üretmeliyiz” 

diye konuştu.

KISA KISA
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Özellikle son birkaç aydır yaşanan 
siyasi tartışmaların ekonomi, reel 
sektör ve yatırım kararları üzerinde 
olumsuz bir yaratacağı yönünde ciddi 
bir kaygı oluşmuşken bu kaygı 30 
Mart seçimlerinin tamamlanması 
ve ortaya çıkan sonuçlar sayesinde 
önemli ölçüde aşıldı. 

Seçimlerden hemen sonra ulus-
lararası piyasaların da etkisiyle döviz 
kurlarında yaşanan düşüş finans 
piyasalarındaki olumlu gelişmeleri 
tetikledi. Bu süreçte herkesin ‘erken 
genel seçim’ beklentisine de Başbakan 
Erdoğan kesin bir dille ‘hayır’ yanıtı 
verdi. Başbakan’ın “Özellikle yabancı 
yatırımcının bu ülkeye gelmesi için 
önünü görmesi ve o ülkeye uzun 
vadeli bakabilmesi gerektiği, erken 
seçimin gündemde olmadığını” açık-
laması dikkatlerin yeniden ekonomiye 
yönelmesine dair ciddi bir mesaj oldu. 

Buraya kadar ki bölüm konunun 
“iyimser” tarafı. Ancak bir de “tedbir-
li” olmayı gerektiren bir boyut var. 

Seçim sonrası genel eğilimin ne 
olacağına dair yatırımcılar, bankacılar 
ve bürokratlarla görüşüp, nabız yokla-
ması yaptım. Ortak kanı bazı belirsiz, 
netleşmesi gereken konuların varlığı 
oldu. 

Bunlardan biri faiz oranları. 
Dünyadaki genel ekonomik dalga-
lanmanın, FED kararlarının, siyasi 
tartışmaların… etkisiyle ülkemizde 
faiz oranlarında yukarı yönlü bir 
eğilim olmuştu, bunun sonucunda 

da Merkez Bankası da politika faiz 
oranlarını arttırdı. Bu durum birçok 
sektörü etkilediği gibi enerji yatı-
rımlarının finansmanı açısından bir 
maliyet unsuru oluşturuyor. Elbette 
döviz kurlarında, dolarda 1.90’lardan 
2.30’lara kadar çıkıp 2.1’lere kadar 
gerileyen dalgalanmanın da önce 
kötü, sonra kısmen iyileşme yönünde 
bir etkisi oldu. Merkez Bankası’nın 
bir süre daha politika faizlerde indirim 
yapmayacağını açıklamasının yanında 
yatırımcılar esasen “yabancı ve yerli 
kreditörlerin“ bir süre daha bekleyip 
gelişmeleri izleme eğilimi içinde ol-
duğunu, yatırım finansmanında eski 
koşullara ulaşmanın belli bir zaman 
daha alacağını” vurguluyor. 

Ekonomiden Sorumlu Devlet 
Bakanı Ali Babacan’ın seçim sonrası 
“ekonomiye yönelik reform niteli-
ğinde yapısal dönüşümlere devam 
edilmesi gerektiği” açıklaması da 
bu iyileşme eğilimini hızlandırmayı 
amaçlıyor. 

Ancak şu konu çok açık
Artık enerji projelerinin bu sek-

törde uzun süreli var olmayı ve uzun 
vadeli bakmayı düşünen doğru ellerde 
yatırıma dönüşeceği bir döneme geçil-
di. Bu dönemde ön lisans uygulaması 
gibi, enerji borsası gibi, gelişen ikili 
anlaşmalar piyasası gibi maliyet bazlı 
fiyatlandırma gibi çok sayıda araç bu 
bakışı güçlendirecek nitelikte.

Artık, bugüne kadar hesapsız 
kitapsız, eski alışkanlıkları ve iş yapma 

tarzı ile devam etmek isteyen şirketle-
rin bu yeni yapıda varlıklarını sürdü-
rebilmesi çok daha zor. 

İşte bu dönemde ülkemiz, belirtti-
ğimiz şekilde iş yapacaklara, özellikle 
yabancı yatırımcılara elektrik üretim 
santrallarının özelleştirmeleri, sıfırdan 
yatırım, satın alma birleşme gibi bir-
çok alanda büyük fırsatlar, olanaklar 
sunuyor. Aşağıda sıraladığım başlıklar 
enerjinin en azından bu yılki yol hari-
tası üzerinde etkili olacak…

Önemli dönemeçler
t Kur ve faiz oranlarındaki genel 

eğilim,
t Elektrik fiyatlarının 1 Tem-

muz’dan doğal gaz fiyatlarının ise ma-
yıs ayından sonra nasıl belirleneceği,

t “2 Mayıs Sendromu”... Yeni 
Elektrik Piyasası Yönetmeliği’nin 
yayınladığı 2 Kasım 2013 itibarıyla 
üretim lisansına sahip tüzel kişilerden, 
inşaat öncesi döneme ilişkin süresi 
bitenlere verilen 6 aylık ek süre 2 Ma-
yıs’ta doluyor. Yükümlülüklerini bu 
tarihe kadar yerine getiremeyenlerin 
lisansı iptal edilecek. Bakanlık ve 
EPDK gerçek yatırımcının bu sorun-
dan etkilenmemesi için formül arıyor,

t Yeniden başlayacak elektrik 
üretim özelleştirmelerine oluşacak ilgi. 
Kemerköy ve Yeniköy Termik santral-
larıyla Kemerköy Liman Sahası için 10 
Nisan, Çatalağzı Termik Santrali için 
21 Nisan Yatağan Termik Santrali için 
30 Nisan’da yapılması planlanan özel-
leştirme ihaleleri.

Seçim sonrası  
“temkinli iyimserlik”
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Her şey Rusya Fe-
derasyonu ve Batı 
ülkeleri arasındaki 
gerilimle Kremlin 

yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Viktor Yanukoviç’in aylar süren 
sokak gösterilerinin ardından 
devrilmesiyle başladı. Rusya’nın 
daha sonra Kırım’ı ilhak etmesi 
ilişkilerde krize yol açtı. Avrupa 
Birliği (AB) ve ABD, Rusya lideri 
Vladimir Putin’in yakın çevresinde-
ki bazı isimlere ve diğer yetkililere 
ambargo uygulamaya başladı. Rus-
ya da ABD’li politikacılara kendi 
ambargolarını koyarak yanıt verdi. 
Rusya ve Ukrayna arasındaki tüm 

bu siyasi gelişmeler bir yana, “enerji 
tedariğinin, politik güç gösterisinin 
parçası olmaya başlaması” enerji 
sektörünün kaderinde –yine, yeni-
den- büyük bir önem arz ediyor. 

“Kış yüksek LNG fiyatları ile 
daha zor geçecek”

Söz konusu ticari ambargonun 
Türkiye ekonomisine ve piyasalara 

olası etkilerini öncelikle Avrupa 

üzerinden değerlendirmek müm-

kün. Hali hazırda bu konuda AB 

medyasında bir dizi senaryo yer 

alıyor. Öncelikle, Rusya’dan Avru-

pa’ya ana boru hatlarıyla sağlanan 

doğal gazın kesilmesi durumunda, 

yüzde 50 üzerinde (taşıma kapasi-

tesi olarak belirtirsek de 120 mil-

Ukrayna’da yaşanan sorunlar yüzünden tüm dünyada doğal gaz tedari-
kinde ortaya çıkabilecek sıkıntılar yeni gündem maddesi oldu. Rus gazına 
yapılabilecek olası bir AB ambargosunun etkileri ve bunun Türkiye’ye yan-
sımaları tartışılıyor. Hayli sıcak gelişmeler tüm hızıyla sürerken AB, ABD ve 
Türkiye’den çeşitli uzman değerlendirmeleri ile konuyu inceledik.

Ukrayna-Kırım Krizi enerji sektörünü 
nasıl etkileyecek? 
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yar metreküp) Avrupa gaz tüketiminde bir düşüş 
olacağı savunuluyor. Buna karşılık, Avrupa’nın alt 
boru ithalatını dengelemek için de LNG ithalatının 
50 milyar metreküp veya yüzde 60 üzerinde bir 
oranda, rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Yani 
senaryo,  Avrupa’da kışın yüksek LNG fiyatları ile 
geçeceğini öne sürüyor.

Petrokimya pazarı alanında dünyanın en büyük 
bilgi sağlayıcısı olan ICIS’ın Avrupa merkezi, he-
nüz bu konundaki özel tüketim ve talep tahminleri 
üzerinde bir görünüm sunmadı. Ancak uzmanlar, 
Rusya’dan gaz akımlarının durdurulması olasılığına 
karşı, LNG’nin AB üye devletlerindeki enerji boşlu-
ğunu doldurmak zorunda olacağını vurguluyor.

Olası bir ambargonun Türkiye için etkileri ise 
beklendiği üzere çeşitlendirilmiş durumda.

1.Yüksek ve katı esneklikteki fiyatlar bu kış 
BOTAŞ’ı zor durumda bırakabilir

Tüm bu veriler ışığında, Avrupa’da doğal gaz tü-
ketimi en hızlı artan ülke olan Türkiye’nin de doğal 
gaz ihtiyacını yüzde 58 oranında Rusya’dan karşıla-
dığına bir kez daha dikkat çekelim ve fotoğrafın ne 
kadar net olduğuna hep birlikte bakalım. Öncelikle, 
uzmanlar Avrupa’da yakıt için artan ihtiyaç sonucu, 
bu kış LNG fiyatlarında oluşacak artışın, BOTAŞ’ı 
yüksek ve katı esneklikteki fiyatlarla zor durumda 
bırakacağını savunuyor.

2. AB yaptırımlarından AB üyesi olmayan 
devletler ne ölçüde sorumlu tutulacak?

İkinci olarak uzmanlara göre, Rusya’dan Batı 
Hattı ile Türkiye’ye gelen doğal gazın etkilenip et-
kilenmeyeceğini bu aşamada söylemek zor. Turkish 
Energy Hub Daily Editörü Aura Sabadus’a göre, 
“Boru hatları, AB üyesi olan Romanya, Bulgaris-
tan’dan ve AB üyesi olmayan Ukrayna, Moldova 
Cumhuriyeti ve Türkiye gibi ülkelerden transit 
geçişe sahip. Bu nedenle, Rusya’ya karşı alınacak 
AB yaptırımlarından AB üyesi olmayan devletlerin 
ne ölçüde sorumlu tutulacağı ve ne denli etkilene-
bileceği henüz bu aşamada netlik kazanmış ya da 
açıklama yapmaya değer görülmüş değil.” 

Obama’dan Serbet Ticaret  
Anlaşması atağı 

Avrupa Birliği, Rusya’ya enerjide olan bağımlılığını azaltmak 
için ABD ile görüşme sürecinde. Geçtiğimiz Mart ayında 
gerçekleştirilen AB-ABD Brüksel Zirvesi’ni de bu gelişmeler 
sürecine ekleyelim. ABD Başkanı Barack Obama’nın ilk kez 
Avrupalı kurumları ziyaret ettiği buluşmada, Obama ve Av-
rupalı yetkililer Brüksel’de enerji güvenliğini masaya yatır-
mıştı. Toplantı, Obama’nın “serbest ticaret anlaşmasıyla ABD 
gazının Avrupa’ya ulaşmasını kolaylaştıracağı” yönündeki yo-
rumu ABD’den Rusya’ya bir mesaj olarak da değerlendirildi. 
Obama: “Hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de Avru-
pa’da vatandaşların serbest ticaret anlaşmasına yönelik meş-
ru soruları bulunuyor. Uzun vadede bunun ülkelerine faydalı 
olup olmayacağı sorgulanıyor. Güçlükle elde edilen tüketici 
haklarının ve çevreye yönelik kuralların koruma altına alınıp 
alınmayacağı sorgulanıyor” uyarısında bulunmuştu. 
AB-ABD zirvesi kapsamında müzakereleri devam eden ser-
best ticaret anlaşması görüşmelerinin yanı sıra zirvede ko-
nuşan Avrupa Komisyonu AB yürütme organı başkanı Jose 
Manuel Barroso da, “Avrupa’nın enerji bağımlılığını azalt-
mak için çok kararlı çalıştığını” ve  Rusya ile artan gerginliğin 
enerji sorunları hakkında “Avrupa için çok güçlü bir uyandır-
ma çağrısı” olduğuna dikkat çekmişti.

KAPAKUkrayna-Kırım Krizi enerji sektörünü nasıl etkileyecek? 
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3. Türkiye, Rusya’nın en önemli Batı pazarla-
rından biri olabilir

Sabadus’ın değerlendirmesine göre,  AB’nin Rus-
ya’ya yaptırım olasılığı sonucu öne sürülen üçüncü 
etki ise Türkiye için oldukça önemli. AB tüketiminde 
ortaya çıkan düşüşe karşı, Türkiye’nin Rusya’nın en 
önemli Batı pazarlarından biri olacağı belirtilirken, 
kulislerdeki en ilginç soru ise Türkiye’nin bu durumu 
kendi lehine çevirip çeviremeyeceği. Daha açık bir 
dille söylemek gerekirse; bu durumun Gazprom’dan 
daha önemli fiyat indirimleri elde etmek için Türki-
ye’nin çıkarlarına göre kullanılabilir olup olmadığı.

Türkiye plan yapmaya başlamalı
Ukrayna’da yaşanan olaylara bağlı olarak gaz 

tedarikinde herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini 
açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız şöyle bir değerlendirme yapıyor: “Ukrayna ve 
Rusya arasındaki hareketlenmelerin özellikle birçok 
ülkenin gaz tedarikini yapan Gazprom’un işine mani 
olmayacağını düşünüyoruz. Şu anda Ukrayna gergin-

Avrupa’dan Rus gazına karşı  
kaya gazı kozu

Tüm bu sıcak gelişmelerin yanı sıra Rus doğal gazına bağım-
lılığını azaltmak isteyen Avrupa’nın çözüm bulma yöntemleri 
de gittikçe çeşitleniyor. “Avrupa’nın kendi enerji kaynaklarını 
araştırması gerekiyor ve ABD’nin buna nasıl destek olabilece-
ğine bakılmalı” diyen Obama ile birlikte, Avrupa’daki siyasi 
liderlerden bölgedeki kaya gazı (şeyl gazı) rezervlerinin tes-
piti ve teşviği için çabalarını hızlandırmaları istendi.
Avrupa’da uzun vadeli enerji çeşitlendirme seçenekleri ola-
rak öne sürülen yenilenebilir enerji üretimine ve LNG ithala-
tına yönelik artan çalışmalar, maliyeti yüksek önermeler ola-
rak kabul ediliyor. Bu tür durumlarda, Avrupalı politikacılar 
ve enerji bakanları için en gözde kaynak kaya gazı. Kaya gazı 
kaynaklarına ulaşarak diğer seçeneklerden daha ucuza ener-
ji çözümleri bulunacağı ve önümüzdeki yıl içinde bu sayede 
bir milyon iş potansiyeli yaratılacağı Avrupa’nın gündemin-
de. Petrol ve Gaz Üreticileri Uluslararası Derneği tarafından 
yaptırılan kaya gazı araştırmasına göre de, “Kaya gazındaki 
görünüm, bir yıl öncesine göre kuşkusuz daha parlak.” ABD 
Enerji Bilgi İdaresi’nin (U.S. Energy Information Administra-
tion) verileri de bu olumlu görünümü taçlandırır gibi. Tah-
minlere göre, Avrupa 470 trilyon feet küp kullanılabilir kaya 
gazı rezervinin üzerinde yaşıyor. Avrupa’daki yıllık toplam 
gaz talebinin 18 trilyon feet küp olduğu da hesaplamalara 
eklendiğinde, söz konusu rezervlerin Avrupa için ne kadar 
kıymetli olduğunu anlamak zor değil.

KAPAK Ukrayna-Kırım Krizi enerji sektörünü nasıl etkileyecek? 



liğiyle alakalı doğal gaz tedarikinde 
herhangi bir sıkıntı görmüyorum; 
doğal gazda yeni bir Ukrayna krizi 
beklemiyoruz.”

AB’deki uzmanlara göre de 
henüz panik yapmak için hiçbir 
neden yok. Ancak, uzmanlar, 
Türkiye’deki özel ve devlet olsun 
tüm enerji şirketlerinin geçmiş 
deneyimlerinden yola çıkarak önü-
müzdeki kış yaşanabilecek sıkıntı-
ları önlemek adına, plan yapmaya 
başlamasında fayda olduğunu da 
vurgulamadan geçmiyor.

Japon kredi derecelendirme 
kuruluşu Japan Credit Rating 
(JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ök-
men de yaptığı açıklamada, “Uk-
rayna krizinin uzun vadeli önemli 
yansımalarından birinin enerji 

jeopolitiğinde beklenen değişim 
olacağını” vurgulamış ve “olası bir 
yaygın ticari ambargonun Rusya 
petrolüne bağımlı bulunan Avru-
pa ve diğer bazı ülkelerin yeniden 
resesyona girmeleri sonucunu 
doğuracağını” belirtmişti.

Doğal gaz depo sorunu artık 
çözülmeli! 

Türkiye için konuyu değerlen-
diren çeşitli akademisyenler de 
Ukrayna’da yaşanan gelişmelere 
bağlı olarak Türkiye’de doğal gaz 
tedarikinde yaşanabilecek sıkıntıla-
rı ele almış; Türkiye’deki depolama 
alanlarının bir an önce artırılması 
gerektiği konusunu bir kez daha 
gündeme taşımıştı.

Türkiye’de yıllık doğal gaz tüke-
timinin ancak yüzde 5’inin depo-
lanabildiğine dikkat çekersek ülke 
genelinde bulunan yeraltı doğal gaz 
depolama tesisleri ve kapasitelerine 
de göz atmakta fayda var:

TPAO’ya ait Kuzey Marmara 
ve Değirmenköy Yeraltı Doğal 
Gaz Depolama Tesisleri 2,6 milyar 
metreküp depolama kapasitesine 
sahip. Bunların kapasitesinin 2,1 
milyar metreküpü BOTAŞ’a tahsis 
edildi. 17 milyon metre küp geri 
üretim kapasitesine sahip bu tesisin 
önümüzdeki yılarda yapılacak çalış-
malarla birlikte depolama kapasite-
sinin 2,84 milyar metreküpe ve geri 
üretim kapasitesini ise 50 milyon 
metre küpe çıkarılması planlanıyor.

BOTAŞ’ın işlettiği 255 bin metre-
küp LNG kapasiteli Marmara Ereğlisi 
LNG Terminali  ile Ege Gaz’ın işletti-
ği 280 bin metre küp LNG kapasiteli 

Putin, “müzakare yoksa  
gaz da yok” dedi

Ukrayna sorununun Rusya aleyhine bir enerji kri-
zi yaratmasını engellemek isteyen Rusya Devlet 
Başkanı, Rusya’dan gaz alan ülke liderlerine bir 
mektup yazdı. Putin mektubunda Ukrayna’nın 
ekonomisinin hızla kötüye gittiğini belirterek 
bugüne kadar yaptıkları müzakere çağrılarına 
olumlu yanıt alamadıklarını vurguladı. 
Ukrayna’ya bağımsız bir devlet olarak ortaya 
çıktığı günden bu yana düşük fiyatlı doğalgaz 
tedarik ederek ekonomisinin istikrarına destek 
verdiklerini de vurgulayan Putin, “Rusya son 
dört yıldır 35,4 milyar dolarlık doğalgaz indiri-
mi sağlamak suretiyle Ukrayna’nın ekonomisini 
sübvanse etmektedir. Rusya’dan başka hiçbir 
ülke bu çapta bir destekte bulunmuş değildir. 
Peki ya Avrupalı ortaklar? Ukrayna’ya gerçek bir 
destek sağlamak yerine halen niyet beyanı ha-
zırlığı yapılmaktadır” sözleriyle AB’yi eleştirdi. 
Var olan durumun Gazprom’un mali yapısını 
bozduğunu belirten Putin, şu uyarılarda bulun-
du: “Rusya indirim sağlayarak, borçları affederek 
ve temelde bu sübvansiyonu Ukrayna’nın AB 
üye ülkeleriyle olan ticaretindeki açığı finan-
se etmek için kullanarak Ukrayna ekonomisini 
desteklemekten doğan yükü tek taraflı olarak 
omuzlamaya devam edemez ve etmemelidir. 
Bu şartlar altında, Ukrayna’ya yalnızca ödemesi 
bir ay önceden alınmış olan miktarda doğalgaz 
tedarik edilecektir” dedi. Bu durumun Ukrayna 
üzerinden gaz alan AB ülkelerinin enerji ihtiyacı-
nı etkileyeceğine de vurgu yapan Putin, “Avrupalı 
ortaklarımızın Ukrayna krizini çözmek için göste-
rilen ortak girişimlerden ve hatta Rusya tarafı ile 
müzakerelerden tek taraflı olarak çekilmiş olması 
Rusya’ya başka bir seçenek bırakmamaktadır. Bu 
sorunu çözmek için tek bir yol bulunmaktadır. 
Hiç zaman kaybetmeden ekonomi, finans ve 
enerji bakanları düzeyinde müzakerelere başlan-
masının hayati olduğuna inanıyoruz. 

KAPAKUkrayna-Kırım Krizi enerji sektörünü nasıl etkileyecek? 
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Aliağa LNG Terminali devrede. Ayrı-

ca BOTAŞ tarafından Tuz Gölü’nün 

40 kilometre güneyinde gerçekleş-

tirilecek olan Tuz Gölü Doğal Gaz 

Yeraltı Depolama Projesinde yapım 

çalışmaları sürüyor, devreye alınma-

sıyla 1 milyar metre küp işletme gazı 

kapasitesine ulaşması bekleniyor.”

Rusya zammı yaptı 

Haberimizin hazırlandığı ve 

sonrasındaki süreçte sıcak gelişme-

ler arka arkaya gelmeye devam etti. 

Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cum-

huriyeti ile özel statülü kent Sivasto-

pol’ün tek taraflı Rusya’ya bağlanma 

kararından sonra Rusya, doğal gaz 

indirim anlaşmasını feshettiğini 
açıklamıştı. Rusya’nın doğal gaz 
şirketi Gazprom’un Genel Müdürü 
Aleksey Miller 1 Nisan’da yaptığı 
açıklamada, bu tarihten itibaren Uk-
rayna’ya yeni fiyatla doğal gaz verile-
ceğini ve Ukrayna’ya bin metreküpü 
268,5 dolara satılan doğalgazın fiya-
tının artırılarak, 1 Nisan tarihinden 
itibaren 385,5 dolara çıkarıldığını 
açıklamıştı. Aynı gün, 28 NATO 
üyesinden bakanlar Rusya’nın Kı-
rım’ı ilhak etmesinin diplomatik 
krize yol açmasından bu yana ilk 
kez toplandı. Toplantıda Ukrayna’ya 
yardımcı olup, Doğu Avrupa’daki 
müttefiklerine güvence verebilecek-
lerini görüşen NATO, Rusya’yla her 
türlü sivil ve askeri işbirliğinin de 
askıya aldığını açıklamıştı.

Avrupa nükleere döner mi? 
Dumanı üzerinde diğer bir tartışma 
konusu da Avrupa’daki nükleer enerjiyi 
bırakma sürecinin krizden nasıl etkile-
neceği yönünde. Almanya başta olmak 
üzere çeşitli Avrupa ekonomileri büyük 
ölçüde bağlı oldukları Rus enerji kay-
nakları ile yenilenebilir enerji sürecine 
geçişi tartmaya çalışıyor. Şu aşamaya 
kadar, özellikle Almanya nükleerden 
uzak durma yönünde bir yol haritası 
izlese de, işlerin zorlaşması durumunda 
Almanya’nın Rus gazına olan bağımlılı-
ğını denemek ve azaltmak için kararlar 
alabileceği söyleniyor.
Almanya, 2011 yılında, nükleer santral-
larının yarısını kapatarak yenilenebilir 
enerjiyi destekleme kararı almış ve 
2050 yılına kadar elektriğinin yüzde 
80’ini temiz enerjiden sağlayacağını du-

yurmuştu. Ama söz konusu yol boyunca, 
ülkenin fosil yakıtlara ve dolayısıyla 
Rusya’ya bağımlı kalacağı düşünülüyor. 
Ayrıca, Rusya’nın, tüm gerginliklere rağ-
men AB ile nükleer çalışmalarını da ak-
satmadan sürdürdüğü mart ayında tes-
cillendi. Akkuyu Nükleer Santralı’nı da 
yapacak olan Rus Devlet Nükleer Şirketi 
Rosatom’un Finlandiya’nın Fennovoima 
Nükleer Enerji Şirketi hisselerinin yüzde 
34’ünü satın alması, bunun en yakın 
kanıtı.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sig-
mar Gabriel yakın zamanda verdiği bir 
röportajda, Rus gazından başka ellerin-
de bir alternatif olmadığını kaydetmişti. 
Ayrıca, Ünlü Alman iktisatçı Hans-Wer-
ner Sinn de, “Doğal gaz, petrol ve kömür 
ile birlikte Rusya’ya bağımlılığı yüzde 

35 civarında olan Almanya’nın, geçiş 
planını zayıflatan ciddi bir bağımlılık 
tehdidi” altında olduğunu açıklamıştı.
Tüm bu gelişmeler devam ederken 
belirtmemiz gereken kilit bir nokta da, 
AB’den Rusya’ya yönelik herhangi bir 
ambargonun büyük olasılıkla yavaş baş-
layıp, daha sonra büyüyeceği. 28 üye ül-
kenin oybirliği ile karar alması gereken 
Avrupa Birliği’nden çıkan her sonuç, 
Ukrayna-Kırım Krizi’nin Türkiye gaz pi-
yasası üzerindeki muhtemel sonuçlarını 
belli bir süre zarfında şekillendirmeye 
devam edecek. Önemli olan, bu belir-
siz süre kavramına aldanıp genel bir 
rahatlık hissine kapılmamak. Ne de olsa 
tarih, küresel enerji krizlerine temkinli 
yaklaşarak akılcıl enerji politikaları plan-
lamak gerektiğini çok kereler sahneledi.

KAPAK Ukrayna-Kırım Krizi enerji sektörünü nasıl etkileyecek? 
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Avrupa Komisyonu enerji 
piyasasındaki son ana-
lizlerini desteklemek için 
17 Mart 2014 tarihinde 

“Energy Prices And Costs Report-E-
nerji Fiyatları Ve Maliyetleri Rapo-
ru”nu yayınladı. 2008 ve 2012 yılları 
arasında Avrupa’daki perakende 
enerji fiyatları, düşen toptan elektrik 
fiyatları ve istikrarlı toptan gaz fiyat-
larına rağmen önemli ölçüde yüksel-
me göstermişti. AB ülkeleri arasında 
yaklaşık 2.5 ila 4 kat olmak üzere 
ciddi fiyat farklılıkları oluşmuş ve 
çeşitli analizler ile enerji sektöründe 

nasıl tasarruf edilebileceği daha 
ciddi sorgulanır olmuştu.

2014 başından bu yana artan 
gerilimiyle Rusya ve Ukrayna krizi 
ise AB’de dikkatleri bilindik bir 
başka yöne çekti. Bir yandan enerji 
tasarrufu yöntemlerinin daha etkili 
olması için çabalanırken; enerji gü-
venliği bir kez daha zirvedeki yerini 

almış oldu.

Bu yoğun gündemin en yerinde 
açıklamalarından biri Avrupa Birliği 
Konseyi Başkanı Herman Van Rom-
puy’dan geldi. Rompuy, “AB ülkele-

rinin Rusya’dan enerji bağımsızlığını 
kazanmaları gerektiğini” kaydetmiş 
ve Avrupa Komisyonu’nun AB’nin 
enerji bağımsızlığı ve güvenliğiyle 
ilgili hazırlamaya başladığı yeni 
rapor sonucunun haziran ayında 
açıklanacağını duyurmuştu. 

“Enerji Fiyatları ve Maliyetleri 
Raporu” da işte tüm bunlar gün-
demdeyken, AB’nin hazırlık süreci-
ne bir göz gezdirmemizi sağlıyor. 

Enerji fiyatlarındaki son eği-
limlerle elektrik, gaz maliyetleri, 
şebeke ve perakende fiyatlarını ver-
gilendirme unsurlarına göre ayıran 
rapor, düzenleyici fiyatlar ile hane 
halkı ve endüstriyel tüketici fiyatları 
arasındaki farkları da inceliyor. Ay-
rıştırılmış fiyatlar ve vergilendirme 
üzerinden enerji maliyetlerini ulus-
lararası doğal gaz ve elektrik pazar-
larıyla karşılaştırarak sunan rapor, 
hidrokarbon piyasalarının küresel 
doğasına da yer veriyor. 

İklim ve enerji politikaları 

AB’nin rekabet gücünü artıracak

Hali hazırda devam eden Av-
rupa’daki enerji maliyet artışlarının 
olası makroekonomik ve sektörel so-
nuçlarıyla devam eden rapor, Rusya 
ve Ukrayna arasındaki krizin Avru-

AB, Rusya krizinin  
fiyat etkisine bakıyor 

Elektrik fiyatları-Ülkeler-Türkiye 
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pa’daki gaz fiyatlarını yükseltmesine 
bir nevi “Biz hazırız” şeklinde cevap 
veriyor. AB’nin 2030 hedefleri çer-
çevesinde yapılan planlamalarda 
henüz bir şaşma görülmüyor. Rapor, 
iklim ve enerji politikaları alanında 
yaptıkları düzenlemelerle sektörü-
nün rekabet gücünün daha da arttı-
ğına dikkat çekiyor.

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve 
Slovakya gibi AB’nin yeni diyebile-
ceğimiz üye ülkelerinin, satın alma 
paritesi açısından daha yüksek 
fiyatlarla doğal gaz kullanmak duru-
munda olduğunu belirten rapor, bu 
ülkelerin çeşitlendirilmiş bir portföy 
oluşturarak ve daha fazla şebeke 
entegrasyonu sağlayarak yüksek gaz 
fiyatlarının olumsuz etkilerini azal-
tabileceklerini savunuyor.

Maliyetleri düşürmenin yolu: 
Enerji verimliliği

AB, 2014 yılında ortak bir enerji 
piyasası tanımlamayı ve daha fazla 
enerji altyapısı geliştirmeyi amaçlıyor. 
Bu kapsamda, daha liberal ve koordi-

neli bir pazar yatırımıyla hem rekabeti 
hem de verimliliği artırmanın müm-
kün olduğuna ve böylece fiyat indi-
rimlerine kavuşulacağına inanılıyor.

Maliyetleri aşağı tutmanın en 
önemli yolu, enerji verimliliğini 
artırmak. Hane halkı ve sanayi için 
enerji verimli ürünleri kullanmak 
ve enerji tasarrufu uygulamalarını 
hayata geçirmek verimliliğin baş 
koşulu olarak sunuluyor. Ayrıca 
AB’de tüketicilerin daha ucuz teda-

rikçiler arasında seçim yapmaları ve 
daha iyi tarifelerden yararlanmaları 
da mümkün.

Artan enerji maliyetlerinin 
yoksul hane halkını zor durumda 
bırakmasını önlemek adına raporun 
sunduğu çözüm de, AB hükümetle-
rinin savunmasız tüketicileri koru-
mak için sosyal politika önlemlerini 
artırmaları gerektiği.

Enerji fiyatlarını düşürmek için 
çok güvenilen kaya gazı da elbette 
raporda yer almış. Ancak hatırlatalım, 
AB’de kaya gazıyla ilgili birbirinden 
farklı pek çok düzenleme mevcut 
ve kimi ülkeler kaya gazında büyük 
atılımlar planlarken, kimi ülkelerde 
hidrolik kırma yöntemi çoktan yasak-
lanmış durumda. Belirtelim, kaya gazı 
için Avrupa’nın bir süre daha hazırlan-
ması şart görünüyor.

Bazı Avrupa ülkelerinim sektör 
verimliliği enerji fiyatları daha hızlı 
artmasına karşın, ABD, Çin ve Japon-
ya gibi ülkeleri geriden takip ediyor. 
Kıt doğal ve enerji kaynakları ve iddia-

AB-elektrik-fiyatları-ülkeler

Enerji-verim-ısıtma-AB
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lı sosyal, çevresel hedeflerle AB şirket-
lerinin düşük fiyat ve kaliteli ürünler 
üzerinde rekabet edemeyeceğini 
savunan Komisyon, “Avrupa için En-
düstriyel Rönesans” olması gerektiği 
sonucuna varıyor. Küresel pazarlarda 
rekabet etmek için yenilik, verimlilik 
ve yüksek katma değerle etkinleşme-
nin altı çiziliyor.

IEA’in raporuna göre, önümüzde-
ki iki yılda AB enerji bağımlılığı do-

ğal gaz için yüzde 60’tan yüzde 80’e; 

petrol için ise yüzde 85’ten yüzde 

90’a yükselecek. Durum böyleyken, 

Ukrayna krizi de gelecekte enerji kay-

naklarının iğnelenme tehlikesini açık 

bir şekilde göstermiş oldu. Rapor-

daki analizler bir yana, AB liderleri 

20-21 Mart’taki zirvelerinde Avrupa 

Komisyonu’nu, enerjide Rusya’ya 

bağımlılığı azaltmak için bir plan 

hazırlamakla görevlendirdi.

Başta da belirttiğimiz üzere, 
Komisyon’un tekliflerini 26-27 
Haziran’daki AB zirvesi öncesinde 
açıklaması bekleniyor. Ayrıca, Güney 
Gaz Koridoru’nun önemine vurgu 
yapan AB-ABD Enerji Konseyi de 2 
Nisan’da toplandı. “Rusya ile enerji 
ilişkilerinin karşılıklılık, şeffaflık, 
hakkaniyet, açıklık, rekabet ve ayrım-
cılık yapmama temeline dayanması 
gerektiği” vurgulanan toplantıda, 
Ukrayna ve Moldova gibi “en korun-
masız” olarak belirtilen komşuların 
enerji güvenliğini güçlendirmek 
temel amaç olarak gösterildi.

Teklifler ve raporlar hazırlana 
dursun, AB’nin Rusya’ya bağımlılığını 
azaltmak için yeni bir ‘enerji birliği’ 
oluşturma sinyalleri çoktandır göze çar-
pıyor. Avrupa’nın hem düşük karbonlu 
bir ekonomi yolunda ilerlemesi hem 
de rekabet gücünü kaybetmeden enerji 
güvenliğini sağlaması, hiç şüphe yok ki 
hedefe ulaşıldığı takdirde pek çok ülkeye 
de örnek olacak bir mücadele.

AB-kaya-gazı-ispatsız-kaynaklar

LNG-fiyat-küresel

DÜNYA GÜNDEMİ AB, Rusya krizinin  fiyat etkisine bakıyor 





Türkiye yine uzun süreli bir seçim ortamının 
içinde. 30 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin 
ardından yıl içinde Cumhurbaşkanlığı, ge-
lecek yıl da genel seçimlere hazırlanıyor. 1.5 

yıllık bu maraton haliyle ekonomik kararların seçime 
odaklanmasına yol açıyor. Kuşkusuz bu ‘seçim odaklı’ 
ortamdan da en fazla elektrik ve gaz sektörleri etkile-
niyor. Sistemin sağlıklı işlemesini sağlayacak kararların 
alınması ya öteleniyor ya da geçiştiriliyor. Bu kararların 
başında da elektrik ve doğal gaz zamları geliyor. Doğal 

gaza, ‘maliyet bazlı’ mevzuata göre yapılan hesaplama-

lara göre, dolar kurundaki artışa bağlı olarak 1 Nisan’da 

en az yüzde 20 zam yapılması gerekiyordu. Elektriğe 

ise yüzde 10. Ancak, bu zamlar yapılmadı. Seçime gidi-

lirken, izleyen aylarda (elektrik fiyatları 3 ayda bir, gaz 

fiyatları her ay güncellenebilir) bekleyen, birikimli ola-

rak gelen bu zamlar yapılır mı? 

Enerji Panorama, bu kritik sorunun yanıtı sektörün 

önde gelen CEO ve uzmanlarına sordu.

Seçimden sonra  
zam bilmecesi

Kamuoyunun seçim sonrası beklediği 
doğal gaz ve elektrik zammı yapılmadı. 
Türkiye, nisan ayını da zamsız geçirdi. 
Uzmanlar, zamsız geçen her günün 
BOTAŞ’ın hanesine zarar yazıldığını ve 
eylülde zam yapılmasının kaçınılmaz 
olduğunu belirtiyor. Ancak “1 milyar 
dolarlık zarar Hazine için sorun değil, 
belki de 2015 seçimlerine kadar zam 
yapılmaz” diyenler de var… 
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1 KURUŞLUK ZAMMIN YILLIK 
MALİYETİ 1,5 MİLYAR TL
İSTANBUL SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN 

Sektörlere göre değişiklik göster-
mesine karşın sanayicilerin en 
büyük maliyet kalemini enerji 
oluşturuyor. Bu açıdan Türk sana-
yicinin içinde bulunduğu durumu 
rakiplerine göre kıyaslayabilir 
misiniz?

Sizin de belirttiğiniz gibi, Türk sana-
yicinin en büyük maliyet kalemini 
enerji oluşturmaktadır. Uluslararası 
arenada rekabet gücü açısından 
değerlendirildiğinde ülkeler enerji 
maliyetlerini maksimum düzeyde 
minimize etmek için yoğun bir çaba 
sarf etmektedirler. 

Amerika, kaya gazı (shale gaz)  ile yerli 
ve ucuz bir enerji kaynağı elde etmiş 
ve daha önce Çin’de ürettiği bazı ürün-
leri tekrar ülkesine çekmeyi başararak, 
sanayisine tekrar güç kattı. Bu sebeple 
sanayicilerin üretim yaptıkları ülkelere 

göre elektrik birim fiyatlarını 
değerlendirmek önemlidir. 

2013 sanayi fiyatlarına bakıldı-
ğında, ülkemiz Bosna, Sır-
bistan, Norveç, Finlandiya, 
İsveç, Slovenya, Avusturya, 
Hollanda ve Bulgaristan’ın 
ardından 10. en ucuz 
elektrik enerjisini kullanan 
ülke konumundadır. Ül-
kemizde 2013 yılı sanayi 
birim fiyatları 0,08 €/ kwh 
seviyesindedir. 

Bu açıdan baktığımızda, 
maalesef sektörel olarak 
bazı ülkelerle rekabet içeri-

sinde olan sanayicilerimizin 
bahsettiğim ülkelere karşı 

dezavantajı mevcuttur.

Son günlerde elektrik ve doğal 
gaza zam yapılacağı beklentisi 
hakim. Elektrik ve doğal gaza ya-
pılan her 1’er kuruşluk zam, üreti-
min maliyetini nasıl etkiliyor, bir 
rakam verebilir misiniz?

Bu sene döviz kurunda yaşanan yük-
selme cari açığı da olumsuz olarak et-
kilediği için nisan ayı içerisinde enerji 
kalemlerinde zam yapılması bekleni-
yordu. Ancak bu beklentilere rağmen 
henüz bir zam yapılmadı. Tahminleri-
mize göre temmuz ayı içerisinde zam 
yapılması gündeme gelebilir. 

Ülkemizde saatlik elektrik talebi or-
talama 35 bin MW seviyelerindedir. 
Bunun yaklaşık 18 bin MW’lık kısmı 
sanayicilerimiz tarafından tüketilmek-
tedir. Elektriğe yapılacak 1 kuruşluk 
zam, sanayicimize 1 saat için 180.000 
TL ek yük getirecektir. Yıllık olarak 
değerlendirdiğimizde 1.5 milyar TL 
civarında bir maliyet artışına sebep 
olacaktır.  

Bizler İstanbul Sanayi Odası olarak, 
yerli kaynakların kullanımının teşvik 
edilmesi ile enerjide dışa bağımlılığın 
azaltılabileceğini ve böylelikle sanayi-
cimizin enerji maliyeti yükünün hafif-
leyeceğini düşünüyoruz. 

HABERSeçimden sonra  zam bilmecesi
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VERGİLER GAZI SÜBVANSE  
ETMEDE KULLANILIYOR
ESKİ BOTAŞ GENEL MÜDÜRÜ GÖKHAN YARDIM

1 Nisan’da doğalgaza ve elekt-
riğe zam yapılmadı. Artan mali-
yetlere karşın zam yapılmaması 
nasıl başarıldı? Sizce zamma ihti-
yaç var mı?

Bu soruyu yanıtlamak için biraz 
enerji sisteminin işleyişine ilişkin 
arka plan bilgisi vermek gerekiyor. 
Ülkeye temel anlamda BOTAŞ ve 
özel sektör tarafından gaz getiri-
liyor. Özel sektör ağırlıklı olarak 
Rusya Federasyonu’ndan Batı 
Hattı’ndan tek fiyatla gaz alırken 
(bir ithalatçı Azerbaycan’dan da gaz 
alımı gerçekleştiriyor) BOTAŞ yani 
devlet Rusya, İran, Azerbaycan, 
Cezayir, Nijerya ve spot piyasadan 
gaz alıyor ve fiyatını paçallı-
yor, satıyor.

BOTAŞ gaz tüketiminin 
yaklaşık yarısına karşılık 
gelen EÜAŞ santralleri, YİD 
ve Yİ santrallerine daha yük-
sek fiyattan, sanayi ve konut 
abonelerine düşük fiyattan 
gaz satıyor. Bu yolla BOTAŞ, 
paçalda (ortalamada) mali-
yetini dengelemeye çalışıyor.

Peki, elektrik üretimin-
de pahalı gaz maliyeti nasıl 
düşürülüyor? Gaz nedeniyle 
pahalı elektrik santrallarının 
yükselen maliyeti, barajlar-

dan elde edilen düşük fiyatlı elekt-
rikle paçallanıyor. Sistemde, bu 
anlamıyla tam bir çapraz sübvansi-
yon yaşanıyor.

Gerek gazda gerekse elektrikte 
faaliyet gösteren özel sektör duru-
mu nasıl idare ediyor?

Bu resimde Hazine kaynaklarını 
kullanarak maliyetinin altında gaz 
satan bir kamu şirketine yani BO-
TAŞ’a karşı rekabet etmeye çalışan 
ve zaten kıt ve kısıtlı kaynakları 
eriyen bir özel sektör bulunuyor. Bu 
yapıyı kuran ve çalıştıran ise ‘tüm 
kurum ve kurallarıyla işleyen piya-
sa ekonomisinden yana olan devle-
tin ilke olarak her türlü ekonomik 

faaliyetin dışında olması gerektiğini 
benimseyen’ bir iktidar.

Sübvansiyona bağımlı bu yapı 
sürdürülebilir mi?

Netice itibarıyla sübvansiyonla-
rın sürdürülebilir olmadığı geçmişte 
acı tecrübelerle yaşandı. 2010 yılı 
sonu ve özellikle 2011 yılından 
itibaren sübvansiyon başlıyor. Satış 
fiyatlarına yapılan zamlar ise çok 
yetersiz. Sonuç itibarıyla özel sektö-
rün sermayesi eriyor, yeni arz kay-
nakları ancak kamu eliyle piyasaya 
sübvansiyonlu girebiliyor, spot LNG 
olarak… Devlet topladığı vergilerin 
bir kısmını doğal gaz kullananlara 
haksız şekilde transfer ediyor.

HABER Seçimden sonra  zam bilmecesi



YAZ AYLARINDA  
ZAM BEKLEMİYORUM
ZORLU ENERJİ DOĞAL GAZ GRUBU GENEL MÜDÜRÜ FUAT CELEPCİ

1 Nisan’da gaz ve elektriğe zam 
bekleniyordu ancak yerel seçimler 
dolayısıyla zam yapılmadı. İzleyen 
aylarda zam olabilir mi?

Dolar kuru inişe geçti. Aslında özel 
sektörün gazı dolarla alıp TL ile satıyor 
olması, Enerji Bakanlığı’nı çok fazla ilgi-
lendirmiyor. Bakanlık, özel sektöre “Gidin, 
bu sorununuzu Gazprom ile çözün” diyor. 
Buradaki zam ihtiyacı, BOTAŞ’ın zarar 
etmesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Bakanlık 
yetkililerinin ifadelerine göre BOTAŞ’ın 
yıllık 1 milyar dolar civarında zararı var. 
Gerçekte 2 milyar dolarlık bir zarar söz 
konusu ancak bu zararın 1 milyar dolarlık 
kısmını Yİ ve YİD santrallerine piyasa fiyatı 
+ 100 dolar ile satmış oldukları gazdan elde 
ettikleri gelirle kapatıyorlar. Dolayısıyla 
BOTAŞ’ın geriye 1 milyar dolarlık net zararı 
kalıyor. Kamu şirketi olan BOTAŞ’ın zarar 
ediyor olmasının Hazine’ye getirmiş olduğu 
bir yük var. Bu yük de yine gazı kullansın 
ya da kullanmasın tedarikçilerin sırtından 
kompanse edilip, kapatılıyor. Türkiye’de 10 
milyon adet doğal gaz abonesi var. Dolayı-
sıyla her bir aboneliği 4 kişi ile çarparsanız, 
Türkiye’de yaklaşık 40 milyon vatandaşın 
doğal gaza erişimi var. Ancak BOTAŞ’ın bu 
1 milyar dolarlık zararı 75 milyon vatandaşa 
fatura ediliyor. Zararı bütün tabana yayınca 
bu gazı kullanan olsun kullanmayan olsun 
birey başına düşen miktar azaldığı için 
bu kimseyi fazla rahatsız etmiyor ve hatta 
belki hissedilmiyor bile. Dolayısıyla şu anda 
BOTAŞ’ın zarar ediyor olması hükümetin 
gündemini çok fazla işgal eden bir konu 

değil. 1 milyar dolar Hazine için kapatılma-
yacak bir zarar olarak görülmüyor. Eğer bu 
zarar önemli görülseydi, Enerji Bakanlığı’n-
dan önce Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
tarafından bir zam ihtiyacı olduğu ifade 
edilirdi. Hazine’nin de şu anda BOTAŞ’ın 
bu 1 milyar dolarlık zararı nedeniyle gaza 
zam yapılmasına ihtiyacı yok.

BOTAŞ’ın sürekli zarar ettiği bir 
ekonomik modelin sürdürülebilirliği 
var mıdır?

Zam konusuna tek tek şirketlerin karlılığı 
açısından baktığınızda, normalde kamu da 
olsa özel sektör de olsa hiçbir şirketin zararına 
faaliyet göstermemesi gerekir. Ekonominin 
kuralları, bir şirketin, kamu şirketi de olsa kar 
etmesini gerektirir. Zaten BOTAŞ yöneticileri, 
kendi sorumluluklarını yerine getirmek adına 
her ay bu zam ihtiyacını Enerji Bakanlığı’na 
iletiyorlar. Onlar yasal çerçevede müdebbir 
tüccar gibi yapmaları gerekeni yapıyorlar. 
Fakat yukarıdaki irade konuyu değerlen-
dirdiğinde, “Bu dönemde zam yapılmasına 
ihtiyaç yok” diyor. Bilindiği gibi dolar kuru 
2013 yılının Ağustos ayından itibaren yüksel-
meye başladı ve alım ile satım arasındaki fark 
Eylül-Ekim aylarında iyice netlik kazanmaya 
başlamıştı. “BOTAŞ zarar ediyor, seçimlerden 
sonra bu zam yapılır” yönünde bir beklenti 
oluştu. Ama az önce de vurguladığım gibi 
BOTAŞ’ın bu 1 milyar dolarlık zararı Hazine 
açısından kapatılmayacak bir yük olarak 
görülmüyor.

Yaz döneminde gaza ve elektriğe 
zam yapılır mı?

Yaz döneminde de zam yapılacağını 

düşünmüyorum. Bunun birinci nedeni, BO-
TAŞ’ın söz konusu zararı Hazine yönetimini 
çok fazla rahatsız etmedi. İkincisi, kuraklık 
nedeniyle barajlarda su yok. Dolayısıyla yaz 
aylarında gaz santrallarına çok fazla yük 
binecek. Artık çalışmayan santrallar da yaz 
döneminde çalışacak.  Yani doğal gazın çok 
fazla tüketileceği bir dönemde doğal gaza 
zam yaparak elektrik fiyatlarının da alevini 
yükseltmek istemeyeceklerdir. Ayrıca ağustos 
ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bu 
seçim öncesinde de bir zam yapılması söz 
konusu olmayacaktır. Bu da konunun bir 
başka tarafı. Ağustos ayındaki Cumhurbaş-
kanlığı seçiminin ardından ekonomi yöneti-
mi oturup bir durum değerlendirmesi yapa-
caktır. Hazine yönetiminin zam ölçütlerinin 
ne olduğunu bilmediğimizden dolayı eylül 
ayında da bir zam yapılıp yapılmayacağını 
kestiremiyorum.

Minimum ne kadarlık bir zam 
ihtiyacı var?

Dolar kuru 1,76 TL’den 2,1 TL’ye çıkmış. 
Aradaki fark kadar doğal gaza zam yapılması 
gerekiyor. Yani minimum yüzde 20’lik bir 
zam ihtiyacı var. BOTAŞ’ın satış fiyatının 
üzerine bu zammı koyması lazım ki, 2013 
yılının mayıs-haziran aylarına dönebilsin. 
Bana soracak olursanız eylül ayı bu zammın 
yapılması için en uygun zaman gibi gözü-
küyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıklamalarına göre, 2015’te yapılacak genel 
seçimler de erkene alınmayacak. Dolayısıyla 
eylül ayında yapılacak bir zam genel seçimlere 
kadar zaten kamuoyu tarafından unutulacak-
tır. Ama dediğim gibi Hazine, “Bu zararı göze 
alabiliriz” dediğinde, bu iş biter. 

HABERSeçimden sonra  zam bilmecesi
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SEÇİME RAHAT GİRMEK İÇİN 
EYLÜLDE ZAM YAPILIR
ENERJİ UZMANI ALİ ARİF AKTÜRK

1 Nisan’da doğal gaz ve elektriğe 

zam yapılmasını zorunlu kılan bir 

ihtiyaç var mıydı?

Hesabı sizlere bırakacağım. 2013 yılının 

Ocak ayındaki gaz fiyatı ile 2014 Nisan’ın-

daki gaz fiyatı TL bazında aynı. Fakat, 

2013’ün Ocak ayında dolar 1. 77 TL’ydi, 

bugün gevşemiş olmasına karşın 2.11 

seviyesinde. Aradaki fark kadar gaza zam 

ihtiyacı var.

İkincisi, 1 Nisan 2014’te bütün gaz 

anlaşmalarında yeni bir fiyat dönemi başlar 

(üçer aylık olarak fiyat formülü işletiliyor). 

Petrol fiyatları pek değişmediği için alım 

fiyatlarının (yılın ilk çeyreği için) çok fazla 

arttığını sanmıyorum. Kur değişken ama 

BOTAŞ maliyetlerin altında satmaya de-

vam ediyor. BOTAŞ’ın zam ihtiyacı, kurun 

gevşemiş olmasına karşın halen var.

BOTAŞ’ın 2013 yılı 1 milyar dolar 

zararının de bir şekilde telafi edilmesi 

gereksinimi de bulunuyor, öyle değil 

mi?

Kuşkusuz, BOTAŞ’ın geçmişe yönelik 

bir bilançoyu düzeltme ihtiyacı var. Bu yıl 

iki tahkim davasının sonuçlanması bekleni-

yor. Biri İran tahkimi. BOTAŞ, bunu büyük 

olasılıkla kazanır. Oradan geriye yönelik 

olarak bir tahsilat olacak. Bu tahsilat, BO-

TAŞ’ın bilançosunu bir miktar düzeltecektir. 

Yunanistan tahkimi var. Onu da kazanır. O 

da geçmişe yönelik olarak küçük miktarlı 

da olsa bilançonun düzeltilmesine yardımcı 

olur. Geçmiş zararlarını en azından düzeltir.

Özel sektör gaz ithalatçıları için 

durum nedir?

Özel sektör gaz ithalatçıları, 1 Ocak 

2014’te Gazprom’dan indirim aldı. 2015’te 

aynı oranda gaza artış olacak. Bu indirim 

bu yıl için ithalatçıları koruyor. Kurun gev-

şemesi de onları rahatlattı. Kurun gevşeme-

si bir miktar rahatlatsa da serbest tüketici 

fiyatı, halen maliyetlerin altında bulunuyor. 

1000 metreküp gaz için 717 TL dolayında. 

Bugünkü kur 2.12 TL ise 1000 metreküpü 

338 dolar ediyor. Bu yıl için alınmış indiri-

min üzerine iletim maliyetlerini koyarsan 

özel sektör için çok az çalışabilir bir fiyat 

var. Ama bu alınan riskleri karşılamıyor.

Gelecek yıl ne olur?

Aslında sorunlar gelecek yıla ötelendi. 

Türkiye’de referans bir fiyat olmadığı için 

BOTAŞ’ın fiyatı referans alınıyor. Gelecek 

yıl özel sektörün ithal ettiği fiyatlar çalışacak 

mı çalışmayacak mı BOTAŞ’ın fiyat politi-

kasına bağlı.

Elektrik de zam ihtiyacı  var mı?

Kurak bir yıl geçireceğiz. EÜAŞ kendi 

hidroelektrik santrallarına elektriği az 

ürettiriyor. Özel sektöre ait hidroelektrik 

santralarında da su seviyesi son derece 

düşük. Dolayısıyla bu yaz, gaz santrallarına 

yüklenme olacak. Türkiye’de 20 bin mega-

vat gazda kurulu güç var. Toplam kurulu 

gücün üçte birine denk düşüyor. Yazın, bu 

gaz santrallarının üreteceği elektrik, toplam 

tüketimin yüzde 50’sini aşacak. Dolayısıyla 

yüzde 50’sinin gazdan üretildiği bir piya-

sada (yaz için konuşuyorum) gaza zam 

yapılırsa elektriğe zam yapılması kaçınılmaz 

olur. Aksi takdirde gaz santralını üretici, za-

rarına çalıştırmayacağı için kapatacaktır. Bu 

sefer kapasite kısıtı ortaya çıkacak. Elektrik 

kesintileri olacak. Dolayısıyla gaza yapılacak 

her yüzde 10 zammın, elektriğe yaz için 

yansıması ortalama yüzde 5 olur.

Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı 

seçimi var.  Bu seçimler öncesinde 

hükümet zam yapar mı?

Benim beklentim, mayıs ayında az da 

olsa doğal gazda bir miktar artış olacağı yö-

nünde. Bu sadece benim beklentim. Mayıs 

ayında yüzde 5 zam yapsa, 2015’e hazırlık, 

elektrikte yüzde 2.5 artış olur. Ondan sonra 

da eylüle kadar zam olmaz.  Tahminim, 

kışa girmeden kura bağlı olarak eylülde de 

yüzde 5-7’lik zam yaparlar. 2015’e kadar o 

şekilde gider. 2015 yılının haziran ayında 

da erken seçim var. Yine benim tahminim 

2015 başına kadar yüzde 10 ile 15 arasında 

gaza zam gelir. Elektriğe de yarısı gelir.

Hazine bürokratları ve finans sektörü 

temsilcileri, ekonomide ciddi büyüme bek-

lemiyor. Bu da elektrik tüketiminde otoma-

tikman azalma ya da yavaşlama anlamına 

geliyor. Türkiye, 2014 yılını 242 milyar 

kilovatsaatlik elektrik tüketimiyle kapatır. 

Bunun yarıya yakını gaz santralları olsa 130 

milyar kilovatsaat, gazdan elektrik üretilir.

HABER Seçimden sonra  zam bilmecesi





Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’nin ilk jeo-
termal santralı olan 15 MW’e kapasiteli 
Denizli Kızıldere Elektrik Santralıyla Kı-
zıldere Jeotermal Sahası’nın 30 yıl süreyle 

işletme hakkına sahip. Bir yandan bu santralın işlet-
mesini yaparken, bu santrale ek olarak Manisa-Alaşe-
hir jeotermal sahasında sondaj çalışmalarına devam 
eden şirket, bu bölgede 45 MW kurulu güce sahip 
olacak bir tesis kurmayı planlanı-
yor. Bitlis ve çevresindeki jeotermal 
kaynakların enerji üretiminde de-
ğerlendirilmesi konusunda da araş-
tırmalar yapan Zorlu, bu bölgede 
150 MW’lık jeotermal kapasiteye 
ulaşmayı hedefliyor. 

Grubun jeotermal yatırımlarına 
ilişkin Enerji Panorama’ya bilgi veren Zorlu Enerji Genel 
Müdürü Sinan Ak, “2008 yılında yapılan özelleştirme 
ihalesi sonucunda Kızıldere I Jeotermal Santralı’nın 30 yıl 
süreli işletim hakkını devraldık. Bu kapsamda 1 Eylül 2008 
tarihinde, 70 km2 jeotermal saha ruhsat alanı ile Kızıldere 
I Jeotermal Santrali resmen Zorlu Enerji’ye devredilmiş 
oldu” diyor.

Kızıldere I Jeotermal Santralı’ndaki revizyon çalışma-
larını 27 Mart 2010 tarihinde tamamlayarak üretime baş-
ladıklarını anlatan Ak, yatırım için ilk adımı 2011 yılının 
Haziran ayında attıkları ve 2012 yılının başında yapımına 

başladıkları Kızıldere II Jeotermal Santralı’nı 250 milyon 

dolar yatırımla tamamladıkları bilgisini veriyor. 2 Mayıs 

2013 tarihinde 80 MW’e üretim lisansını Kızıldere Faz II 

için aldıklarını belirten Ak, “Santralın, 60 MW’lık ilk fazı-

nın resmi kabulü 31 Ağustos 2013 tarihinde Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldı ve elektrik satışına 

başlandı. 20 MW’lık ikinci fazının kabul işlemleri ise 31 

Ekim 2013 tarihinde tamamlandı. Santralın resmi açılış 

törenini, 29 Eylül 2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-

dız’ın katılımı ile gerçekleştirdik” diyor. 

Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Zorlu Enerji, Türkiye’nin en büyük 
jeotermal enerji üreticisi olmak istiyor. Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, 
“Sahalarımızdaki potansiyel, kurulu gücümüzü 300 MW’a kadar yükselte-
cek güçte. Böylece ülkemizin 2023 jeotermal hedefinin yarısını tek başımı-
za gerçekleştirmiş olacağız” diyor.

Zorlu Enerji 
jeotermalde hedef 

büyüttü
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Bölge ekonomisine büyük katkı

15 MW kurulu kapasiteye 
sahip Kızıldere I Jeotermal Sant-
rali’nde 2010 yılından bu yana 
455.101.800 kWh, 80 MW kurulu 
güce sahip Kızıldere II Jeotermal 
Santralı’nda ise se devreye alındı-
ğından bugüne kadar 262.476.077 
kWh’lik enerji üretimi gerçekleşti-
rilmiş. Bölge halkıyla sürdürdük-
leri işbirliğine dikkat çeken Sinan 
Ak, “Öncü bir entegre tesis olan 
santralımız; elektrik enerjisi üreti-
minin yanı sıra konut ısıtmasında, 
sera ısıtmasında, turizm alanında 
ve karbondioksit üretiminde de 
bölge ekonomisine katkı sağlıyor” 
şeklinde konuşuyor. 

600 kişi, 20 ay boyunca çalıştı

Zorlu Enerji, Kızıldere sahasında 
70 kilometrekarelik jeotermal saha 
ruhsat alanına sahip. Kızıldere I ve 
II Jeotermal Santralları ile yaklaşık 
500 dönümlük bir alanda üre-
tim gerçekleştiriliyor. Kızıldere II 
Jeotermal Santralı’nın 650 ton/saat 
jeotermal buhar ile yıllık 470 milyon 
kWh elektrik kapasitesine sahip 
buhar türbini için gerçekleştirilen 
ihaleyi Sumitomo Corporation ve 
Fuji Electric kazanmış. 12 ay süren 
fizibilite çalışmaları, 25 ay süren ve 
42 bin 810 metre derinliğe ulaşan 
20 adet kuyu sondajı, 600 kişilik bir 
ekibin, 20 ay süren geceli gündüzlü 
çalışması ile hayata geçen Kızıldere 
II Jeotermal Santrali’nde şu anda 100 
kişi çalışıyor. 

Kapasite artırma çalışmalarına 
ilişkin bilgi veren Ak, “Kızıldere Jeo-

termal Sahasında 100 MW kapasite-
ye ulaşmayı hedeflediğimiz üçüncü 
faz yatırım faaliyetlerimiz kapsamın-
da sondaj çalışmalarımızı başlattık” 
diyor. Sahada jeolojik, jeofizik, jeo-
kimyasal arama ve değerlendirme 
çalışmaları devam ediyor. Bu kap-
samda 24 adet arama sondajı kuyusu 
açmayı planladıklarını anlatan Ak, 
“Projemizin jeotermal kaynak arama 
faaliyetlerine başlayarak Faz III kap-
samında toplam 4 adet kuyunun son-
dajını tamamladık, iki adet kuyunun 
sondaj çalışmaları ise devam ediyor” 
şeklinde konuşuyor.

6 MW’a düşen üretim 15 
MW’a çıkarıldı

Devraldıkları sırada, santralın 6 
MW’a kadar düşen üretim kapasi-
tesini, enerji verimlilik çalışmaları 
sonucunda 15 MW’a yükseltme-
yi başardıklarına dikkat çeken 
Sinan Ak, Kızıldere I’de Şubat 2010 
tarihinde başlayan planlı bakım 

BİTLİS’TE 
POTANSİYEL 

BÜYÜK 
Zorlu Enerji Grubu’nun jeotermal 
enerjiye ilişkin gelecek planlarına 
ilişkin açıklamalarda bulunan Si-
nan Ak, Manisa-Alaşehir jeotermal 
sahasında sondaj çalışmalarına 
devam ettiklerini, bu bölgede 45 
MW kurulu güce sahip olacak bir 
tesis kurmayı planladıklarını söy-
lüyor. Bitlis ve çevresindeki jeoter-
mal kaynakların enerji üretiminde 
değerlendirilmesi konusunda da 
araştırmalar yaptıklarına dikkat 
çeken Ak, Nemrut kalderasında-
ki ön araştırmalar ve devamında 
gerçekleştirilecek arama faaliyet-
lerine bağlı olarak, bu bölgede 
150 MW’lık jeotermal kapasiteye 
ulaşabileceklerini anlatıyor.

TESİSLERZorlu Enerji jeotermalde hedef büyüttü
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çalışmaları kapsamında; türbin ve 
kompresörlerde kumlama ile temiz-
lik, yatak ve kaplin değişimleri, reglaj 
valflerinde bakım çalışmaları yaptık-
larını anlatıyor.

Kızıldere jeotermal sahasındaki 
iyileştirme çalışmalarına paralel ola-
rak, sahada kaynak araştırmaları da 
yapılmış. Sondajlar aracılığıyla verimli 
kaynaklar tespit edilerek, sahada 20 
adet yeni kuyu açılmış. Proje kapsa-
mında açılan 20 kuyunun 10 adeti 
üretim, 10 tanesi de re-enjeksiyon 
kuyusu olarak kullanılıyor. Kızıldere 
jeotermal sahasının re-enjeksiyon 
yoluyla beslenmesi için kaynağın 
korunması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması kapsamındaki faaliyetler 
halen devam ediyor. Bu doğrultuda 
10 adet aktif re-enjeksiyon kuyusuna 
jeotermal akışkan basılıyor. 

Çevre hassasiyeti
Grubun, sahadaki çalışmaları çev-

re hassasiyetiyle yürütülüyor. Sahada, 
çevre yönetmeliklerine uygun şekilde, 
‘Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı’ 
oluşturduklarını ifade eden Ak, “Bu 
şekilde tehlikeli atıkların insan sağlı-

ğına ve çevreye zarar verecek şekilde 
doğrudan veya dolaylı biçimde açıkta 
bulunmasını önlemiş olduk. Atıklar 
lisanslı araçlarla geri dönüşüm tesis-
lerine gönderiliyor. Santral sahasında 
oluşan ambalaj atıkları ise Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından top-
lama ve ayırma tesisi lisansı bulunan 
ilgili firmaya gönderiliyor” diyor. 

Ak, atık konusunda yürüttükleri 
çalışmaları şöyle anlatıyor: Kızıldere 
I’in foseptikte biriken evsel atık suları 
vidanjör ile çektirilerek Denizli Bele-
diyesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’ne 
taşınırken, Kızıldere II’de evsel atıksu 
bertarafı için tam otomatik konumda 
çalışan arıtma tesisi var. Kızıldere 
jeotermal sahasında kuyu sondaj lo-
kasyonlarının tümünde havuz tabanı 
‘Atıkların Düzenli Depolanmasına 
Dair Yönetmelik’ kapsamındaki 
standartlara uygun jeomembran ile 
kaplanmış olup, geçirimsizliği sağ-
lanmış olan sondaj çamuru havuzları 
kullanılıyor. Karbon emisyonunun 
azaltılması ve ekonomik olarak değer-
lendirilmesi için jeotermal akışkanda-
ki doğal karbondioksitin tamamına 

yakınını santral sahasının yakınındaki 
saf karbondioksit ve kuru buz üretimi 
yapan Linde Gaz şirketine veriyoruz.” 

Kızıldere II’nin faaliyete geçme-
siyle birlikte; daha verimli çalışmaya 
imkan sağlayan merkezi seperasyon 
sistemi kullanmaya başladıklarını 
anlatan Sinan Ak, “Su-buhar fazının 
ayrılması işlemi kuyu başlarında 
değil, santral alanındaki seperasyon 
alanında yapılıyor. Bu yeni seperas-
yon sistemi atmosfere salınan serbest 
buharın kuyu lokasyonları çevresin-
deki bitki ve tarım ürünlerine olası 
zararlarını ortadan kaldırarak enerji 
verimliliğini artırıyor” diyor.

HEDEF 300 MW
Mevcut sahalarındaki potansiyelin 
jeotermal alanındaki kurulu güç-
lerini 300 MW’a kadar yükseltecek 
güçte olduğunun altını çizen Sinan 
Ak, Grubun jeotermal enerji konu-
sundaki iddiasını şu sözlerle ortaya 
koyuyor: “Böylece ülkemizin 2023 
jeotermal hedefinin yarısını 2020 
yılına kadar tek başımıza gerçek-
leştirmiş olacağız.” 

TESİSLER Zorlu Enerji jeotermalde hedef büyüttü









EPDK tahminlerine göre bu yıl 46,5 milyar metreküp doğal gaz tüketilecek. Bu-
nun 39 milyarını pazarın lideri BOTAŞ ithal edecek. İhtiyaç, ağırlıklı olarak Rus-
ya’dan karşılanacak. Kamu ve özel şirketlerin Rusya’yla  yıllık 30 milyar metreküp-
lük kontratı var.  En büyük müşteri ise değişmiyor; elektrik santralları ...

Doğal gazda değişmeyen tablo:  
BOTAŞ gazı alacak,  

elektrik santralları tüketecek 
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Doğal gaz, günlük yaşamımızın vaz-
geçilmezlerinden oldu. Mutfaktan 
otomobillerden (CNG), elektrik sant-
rallerinden sanayiye hemen hemen 

yaşamın her alanında yer alıyor. Tüketimi yoğun 
olmasına rağmen tamamı yurtdışından ithal edi-
liyor, doğalgazın. Devletin şirketi Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), pazarın lideri. Ayrıca, 
özel şirketlerde Rusya’dan ithal ettiği gazı pazarda 
satışa sunuyor. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Bir-
liği Derneği (GAZBİR) verilerine göre sektörde 
sadece abone sayısı Türkiye geneli 10 milyonu 
buldu. Bu kadar geniş tüketim alanı ve yoğun satışı 
olan doğal gaz pazarının lideri kuşkusuz, devletin 
şirketi BOTAŞ. Bu nedenle BOTAŞ’ın gerek itha-
lat ve gerekse fiyat politikaları pazarın yapısını ve 
diğer oyuncuları çok yakından ilgilendiriyor. 

İthalatta Rusya birinci 
Sektörün lideri BOTAŞ, pazara sunduğu doğal gazı 

ağırlıklı olarak Rusya’dan ithal ediyor. Rusya’nın top-
lam ithalattaki payı (2014) yüzde 43,3. Bu ülkeyi yüzde 
23,8 pay ile İran ikinci en fazla doğal gaz ithal edilen 
ülke olarak izliyor. Azerbaycan ise yüzde 16,8 ile pay 
ile BOTAŞ’ın ithalatında üçüncü sırada yer alan ülke. 
Devletin şirketi, Nijerya ve Cezayir’den sıvılaştırılmış 
doğalgaz (LNG) ithal ediyor. BOTAŞ acil durumlar 
ve tüketimin arttığı dönemlerde ise spot piyasadan 
sıvılaştırılmış doğalgaz alıyor. Pazarın lideri ihtiyacı 
karşılamak için bu yıl toplam 39,4 milyar metreküp 
doğalgaz ithal etmeyi planlıyor.

En fazla tüketim kış aylarında 
BOTAŞ’ın mevsimsel doğalgaz satışları da ilginç 

ayrıntılar içeriyor. Şirketin planlamasına göre en 
fazla doğal gaz satışı kış aylarında gerçekleşiyor. 
Nedeni ise, kışın hem ısınma amaçlı (konutlar) tü-
ketimin artıyor hem de elektrik talebini karşılamak 
için doğal gazla çalışan santrallerin tüketiminin 
artması.  BOTAŞ’ın 2014 planlamasına göre ocak, 
şubat ve aralık aylarında doğal gaz satışları aylık 4 
milyar metreküpü geçiyor. Buna karşın nisan-ekim 
dönemlerinde ise aylık satışlar 3 milyar metreküpün 
altına düşüyor. Satışların en az olduğu ay ise mayıs. 
BOTAŞ, mayıs ayında toplam 2 milyar 432 milyon 
metreküp doğalgaz satışını planlıyor.  

BOTAŞ DOĞAL GAZI RUSYADAN ALACAK (BİN SM3)

ÜLKE ALINACAK MİKTAR PAY (YÜZDE)
RUSYA 17.058.514 43,3
İRAN 9.392.441 23,8
AZERBAYCAN 6.634.750 16,8
CEZAYİR 4.321.179 11,0
NİJERYA 1.332.256 3,4
SPOT LNG 689.701 1,7
TOPLAM 39.428.841 100

EN FAZLA DOĞAL GAZ ELEKTRİK SEKTÖRÜNE SATILACAK

SEKTÖR MİKTAR (BİN M3) PAY (YÜZDE)
ELEKTRİK 21.497.160 54,5
SANAYİ 8.427.351 21,4
KONUT 7.218.535 18,3
SOCAR 1.179.682 3,0
İHRACAT* 737.304 1,9
GÜBRE 310.000 0,5
BIL 57.660 0,1
TOPLAM 39.427.692 100
*YUNANİSTAN

ÖZELLER DE RUSYA’DAN ALIYOR 
ŞİRKET İTHALAT MİKTARI*

ENERCO 2.5
BOSPHORUS 2.5
AKFEL-GAZ 2.25
KİBAR ENERJİ 1.0
BATI HATTI 1.0
AVRASYA 0.5
SHELL 0.25
TOPLAM 10

*Milyar metreküp.

DOĞAL GAZ İTHALATI ARTIYOR*

AY 2013 2014
OCAK 4.536,25 4.791,87
ŞUBAT 4.095,27 4.218,81
TOPLAM 8.631,52 9.010,68

*Metreküp KA
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Baş-
kanı Mustafa Yılmaz, 22 
Mart’ta başlayan akarya-

kıtta ‘tavan fiyat’ uygulamasıyla birlik-
te 2 aylık dönemde tüketicilerin ceple-
rinden toplam 600 milyon TL daha az 
paranın çıkacağını açıkladı. Yılmaz’ın 
resmi açıklamasında net bir ifadeyle 
dil getirdiği ‘haksız kazanç’ vurgusu, 
tüketici cephesinde ‘kandırılmışlık 
duygusu’nun uyanmasına yol açtı.

Akaryakıt dağıtım şirketleriyle 
bayilerin paylarıyla ilgili soru işaretle-
rini artıran bu durum, akaryakıt sek-
töründe serbest piyasa modelinin ve 
akaryakıt fiyatlarının sorgulanmasına, 

geçmiş dönemde tüketicilerin ce-
binden akaryakıt şirketlerine ‘haksız’ 
milyonlarca TL’nin aktarıldığı kuşku-
sunu da tetikledi.

Müşterilerin gözünde kolay kolay 
dağılması mümkün görünmeyen 
bu yoğun ve rahatsızlık verici kuşku 
bulutu, 2 aylık ‘tavan fiyat’ uygulama-
sının ardından atılacak adımları da 
büyük ölçüde belirleyecek. Böyle bir 
ortamda, EPDK’nın tarifelerle ilgili 
daha radikal bazı kararlar alması hiç 
de sürpriz olmayacak. Bu çerçevede 
dağıtım şirketi ve bayii paylarının 
‘sabit’lenmesi ve sıkı bir gözetleme 
mekanizmasıyla payların anı anına 
izlenmesi de beklenebilir.  

Zamlar hemen indirimler 
gecikmeli 

EPDK’nın ‘tavan fiyat’ kararı, 
akaryakıtta fiyat oluşumuyla ilgili şika-
yetlere de konu olan bazı uygulamaları 
bir kez daha tartışmaya açtı. Bunların 
başında akaryakıtta, ‘zamların he-
men, indirimlerin gecikmeli’ olarak 
pompaya yansıdığı eleştirileri geliyor. 
EPDK’nın, 22 Mart’tan bugüne değin 
dolar kurunda ve petrolde görülen 
düşüşleri, beklemeksizin anında pom-
paya yansıtmaması bu eleştirilerde 
haklılık payı bulunduğu kanaatini 
güçlendirdi. EPDK’nın, kur ve ürün 
fiyatlarına duyarlı hızlı müdahalesiyle 
toplamda katkılı motorin 35-40 kuruş, 

Tavan fiyat, kalıcı mı  
farklı ürün tarih miolacak?

EPDK’nın tavan fiyat uygulaması sektörü rahatsız etti. Dağıtım şirketleri ‘müşterilerimiz kendileri-
ni kandırdığımızı sanıyor. Bu istikrarlı bir piyasa yaratmak için büyük bir engel oluşturacak” diyor.
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normal motorin 25-29 kuruş ve ben-
zin 10-13 kuruş arasında ucuzladı.

PETDER Ankara’dan eli boş döndü 
Akaryakıt dağıtım şirketlerinin 

çatı örgütü Petrol Sanayi Derneği 
(PETDER), peş peşe gelen bu indirim-
ler ve tavan fiyat uygulamasıyla ilgili 
olarak EPDK Başkanı Yılmaz’la nisan 
ayının ikinci haftasında bir araya geldi. 
EPDK’nın kararı sonrasındaki yüz 
yüze ilk toplantıda, taraflar ‘tavan fiyat’ 
konusunda ‘gündüz ile gece’ gibi farklı 
iki uçta bulunduklarını gösterdi. PET-
DER, ‘yanlış’ bulduklarını belirttikleri 
kararın, dağıtım şirketlerinin Türki-

ye’ye yönelik yatırım planlamalarını ve 
ülke stratejilerini olumsuz etkilediğini 
söyledi. PETDER, ‘tavan fiyat’ın şir-
ketleri hem mali hem idari yönden 
büyük zora soktuğunu da savundu.

Dağıtım şirketleri, EPDK’nın top-
lam 37 kuruşa sabitlediği paylara da 
dikkat çekerek, EPDK’nın 37 kuruşun 
dağıtım şirketleriyle bayiler arasında 
yüzde 50-50 biçiminde paylaştırma 
ya da payları belli oranlarda dağıtma 
yetkisinin olmadığını ileri sürdü.

EPDK’nın payları belirlemesi, 
dağıtım şirketleri cephesinde hem 
tepki hem rahatsızlık yarattı. Dağıtım 

şirketleri, EPDK’nın kar marjlarını 
düzenleme konusunda yasadan ya da 
herhangi bir mevzuattan gelen yetki-
sinin olmadığı görüşünü taşıyor. Da-
ğıtım şirketleri, bu gerekçeyle kararın 
yürütmesinin durdurulması ve iptali 
için dava açmaya hazırlanıyor.

EPDK Başkanı Yılmaz, şirketlerin 
tepkisine karşılık ‘tavan fiyat’la ilgili 
kararda geri adım atmadı. Yılmaz, 
piyasayı ve fiyatları izleyeceklerini 
belirterek, 2 aylık süre sonrasında da 
gerekirse akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 
yeni ve daha radikal adımlar atılabile-
ceğini söyledi.

İŞTE RAKAMLARLA TAVAN FİYAT UYGULAMASI
Tavan fiyat uygulamasının ürün fiyatlarına ve tüketicinin ürünlere ödeyeceği toplam tutara etkisi tablolar-

da ayrıntılı olarak gösteriliyor. Tablolara yansıyan analizlerde en büyük pazar payına sahip sekiz dağıtım şir-
ketinin İstanbul Avrupa Yakası fiyatları baz alındı. Bu kapsamda, öncelikle tavan fiyat uygulamasından önceki 
güncel fiyatlar Tablo 1’de verildi.

21.03.2014 tarihindeki ürün fiyatları (TL/Lt)
Tarih Benzin Motorin Motorin Diğer
21.03.2014 5,09 4,59 4,69

Tablo 2’de tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdikten sonraki 20 günlük sürede akaryakıt ürün fiyatlarının ve 
tavan fiyat uygulanmamış olsaydı oluşacak ürün fiyatlarının gelişimi yer alıyor.

Tavan fiyat uygulamasının ürün fiyatlarına etkisi

Tarih
Tavan Fiyat Uygulaması Sonucu 

 Oluşan Fiyatlar (TL/Lt)
Tavan Fiyat Uygulanmasaydı 

Oluşacak Fiyatlar (TL/Lt)
Benzin Motorin Motorin Diğer Benzin Motorin Motorin Diğer

21.03.2014 5,09 4,59 4,69 5,09 4,59 4,69
22.03.2014 5,04 4,40 4,40 5,09 4,59 4,69
25.03.2014 5,04 4,40 4,40 5,09 4,59 4,69
26.03.2014 5,07 4,42 4,42 5,09 4,59 4,69
27.03.2014 5,07 4,42 4,42 5,09 4,59 4,69
29.03.2014 5,05 4,38 4,38 5,09 4,59 4,69
02.04.2014 5,00 4,34 4,34 5,09 4,59 4,69
05.04.2014 4,96 4,30 4,30 5,09 4,59 4,69
08.04.201 4,97 4,28 4,28 5,09 4,59 4,69

HABER
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Boydak Holding, Tür-
kiye’nin gündemine 
‘Anadolu Kaplanı’ ola-
rak girdi ancak ‘İstikbal 

ve Bellona’ markalarıyla uluslararası 

bilinirliliğe sahip konuma ulaştı. Kay-

seri merkezli Boydak Holding’in 8 

ana işkolundan biri de enerji. Sektöre 

2010 yılında özelleştirmeden satın 

alınan HES’lerle giren Boydak Enerji, 

son bir yılda yaptığı satın almalarla 

hızla büyüyor. Şirketin hedeflerini ve 

büyüme stratejisini Boydak Enerji 

Genel Müdürü Gültekin Eranıl ile 

konuştuk…

Sektöre özelleştirmelerle girdi-

niz ancak satın almalarla hızla bü-

yüdünüz. Son dönemde yaptığınız 

satın almaları özetleyebilir misiniz?

Evet, ilk olarak özelleştirme 

ihaleleri kapsamında yer alan 14. 

Grup Hidroelektrik Santralları 

içinde yer alan Girlevik, Bayburt ve 

Çemişgezek HES’i 49 yıllığına Boy-
dak Enerji olarak devraldık. 2010 
yılının Ağustos ayında 145,11 MW 
hidroelektrik santral portföyüne 
sahip Nisan Elektromekanik’in önce 
yarısını, Ağustos 2013’te de tama-
mını bünyemize kattık. Yine 2010’da 

41,77 MW kurulu güce sahip 
Muradiye Ayrancılar HES’in 
haklarını elinde bulunduran 
Muradiye Elektrik Üretim’in 
yüzde 70 hissesini aldık. 

Daha sonra enerji üre-
timinde alternatif yatırım 
yapma kararımızla birlikte 
2011 yılında İstanbul Si-

livri’de Çanta mevkiinde 
yer alan 45 MW kurulu 

güce sahip Çanta RES’i sa-
tın aldı. Şu an Çanta RES yatırım 
çalışmaları hızla ilerliyor ve proje-
nin 2014 yılı ikinci çeyreği içinde 
devreye alınmasını planlıyoruz.

Ardından Betim Enerji Yatırım 
Üretim ve Ticaret’in de yüzde 100 
hissesini satın alarak İstanbul’un 
Şile ve Pendik ilçelerinde rüzgâr 
enerjisine dayalı 100 MW kurulu 
güce sahip Ömerli RES projesini 
de bünyemize kattık. Yenilenebilir 

Enerji sektörüne hızlı giriş yapan Boydak 
Enerji, satın almalarla büyüyor. Satın 

almalara devam edecek olan şirketin hedefi 
‘ithal ya da yerli kömürle çalışan termik 

santral kurmak. 2017 planı ise 1000 MW 
kurulu güce ulaşmak… 

Boydak Enerji’nin 
gündeminde termik 
santral var

Gültekin Eranıl
Boydak Enerj Genel Müdürü
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enerji kaynaklarına olan yatırımlara 
hız kesmeden devam ederek Sibel-
res Elektrik Üretim’i de aldık. 

21.5 MW büyüklüğündeki 
Erenköy Hidroelektrik Santrali’nin 
tüm haklarına sahip Nehir HES 
Elektrik Üretim ve yapımı devam 
eden 5.10 MW büyüklüğündeki 
Yayla Hidroelektrik Santrali’nin 
tüm haklarını da Boydak Enerji 
bünyesine taşıdık. Yayla HES 2013 
Eylül ayında devreye alınarak üre-
time geçerken, Boydak Enerji A.Ş. 
bünyesine kattığımız Nisan A.Ş., 
Nehir A.Ş. ve Egeli A.Ş. ile devral-
ma yöntemiyle birleştirildi. 2014 
yılında da yatırımlarımıza devam 
ederek 21.6 MW kurulu güce 
sahip Sümer HES santralinin tüm 
haklarını elinde bulunduran Fırtına 
Elektrik Üretim A.Ş. şirketinin 
tamamını portföyümüze katarak, 
büyüme hedeflerimiz doğrultusun-
da çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Satın almalarla büyümeyi tercih 
ettiğiniz açıkça görülüyor. Büyüme 
stratejiniz içinde satın almaların 
yeri nedir, devam edecek mi?

Boydak Enerji, sektörünün en 
hızlı büyüyen şirketlerinden biri ko-
numunda. Bu özelliğimizle birlikte 
her geçen gün satın almalarla kurulu 
gücümüzü büyütüyoruz. Bundan 
sonraki dönemde inorganik büyü-
memizin yanı sıra projeler de geliş-
tirerek büyüme sürecimize devam 
etmeyi planlıyoruz. Bunun yanında 
sektördeki lisans aşamasında, yatırı-
mı henüz tamamlanmamış ve yatırı-
mı tamamlanmış devrede olan sant-

raller de dahil olmak üzere yatırım 
kriterlerimize uygun tüm fırsatları 
değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

Bu dönemde güneş enerjisiyle 
ilgili ne tür çalışmalarınız oldu?

Kaynak yelpazesinde çeşitlilik 
yaratmak adına güneş enerjisi pro-
jelerine de yönelerek, 2012 Şubat 
ayında Gün Güneş Enerjisi Elektrik 
Üretim Sanayi ve Ticaret şirketini 
kurduk. Türkiye’nin değişik böl-

gelerinde 20 adet güneş enerjisi 
projesi için veri toplama işlemlerini 
tamamlanarak EPDK’ya bu projeler 
için Haziran 2013 tarihinde lisans 
başvurusunda bulunduk. 

Şirket olarak ulaştığınız portföy 
nedir ve bu portföyün dağılımı 
nasıldır? Boydak Enerji 428 MW’a 
ulaşmış olan portföyümüzün 225 
MW rüzgar ve 203 MW hidroelekt-
rik santrallerinden oluşuyor.

Yenilenebilir kaynaklara yatı-
rım yaptığını görüyoruz, bu bi-
linçli bir tercih mi? Farklı kaynak-
ları da bünyenize katacak mısınız?

Yenilenebilir enerjinin dünya 
kaynaklarının verimli kullanımı ve 
sürdürülebilirliğe katkı anlamında 
çok önemli bir tercih olduğunu 
düşünüyoruz. Bu nedenle de 
enerjide önceliğimizi yenilenebi-
lir enerjiye veriyoruz. Gelişen ve 
büyüyen portföyümüzün bir baz 
yük santraline de ihtiyacı olacak, 
portföyümüzün en esnek ve verimli 
bir şekilde işletilebilmesi için yerli 
linyit veya ithal kömüre dayalı bir 
termik santral yatırımı da stratejik 
planımızda yer alıyor.  

Bu yıl içinde ve gelecek 5 yılda 
ne kadar yatırım yapmayı planlı-
yorsunuz?

Boydak Enerji olarak ilk aşamada 
2015 sonuna kadar 500 MW kurulu 
güce ulaşmayı hedefliyoruz. 2017 
sonuna kadar ise 1000 MW’lık port-
föy büyüklüğü ile sektördeki önemli 
oyuncular arasında olma hedefine bir 
adım daha yaklaşmış olacağız.

İZİN SÜREÇLERİ 
SADELEŞTİRİLMELİ

“Sektörün liberalleşmesi ve yatırım-
ların önünün açılması için 6446 sa-
yılı kanun ile birlikte önemli adımlar 
atıldı. EPİAŞ’ın kurulması ile birlikte 
liberalleşme sürecinde önemli bir 
kilometre taşı daha geçilmiş olacak.
Diğer taraftan özelleştirme süreci 
henüz tümüyle tamamlanamadı, 
yatırım izin süreçleri uzun zaman 
alıyor ve süreçte zaman zaman be-
lirsizlikler olabiliyor. Özelleştirme 
sürecinin en kısa sürede tamam-
lanması ve lisans izin süreçlerinin 
yalınlaşarak sürecin yatırımcı açısın-
dan tek bir masadan yürütülmesi 
ile sektördeki yatırımların daha da 
hızlanacağını düşünüyoruz.”    

HABERBoydak Enerji’nin gündeminde termik santral var
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Ankara’da oturan bir su 
abonesi ile İstanbul’da 
oturan bir su abonesinin 
faturalarındaki birim fi-

yatlar aynı değildir. Aynı miktarda 
su kullandıkları halde bu iki tüketici 
aynı bedeli ödemiyor. İSKİ internet 
sitesinde 4 Nisan’dan itibaren ko-
nutlara uygulanan su bedelinin m3 
başına KDV hariç 3,9 TL olduğu 
belirtiliyor. ASKİ’nin internet sitesin-
de ise Ankara’da konutlara uygulanan 
su bedelinin m3 başına (su ve atık su 
bedeli toplamı) KDV hariç 3,39 TL 
olarak ilan edilmiş. Ayrıca uygulanan 
su bedellerinin kullanım amacına 
göre iki ilde birbirinden oldukça 
farklı olduğu İSKİ ve ASKİ internet 
sitelerindeki rakamlar karşılaştırıldı-
ğında açıkça görülüyor.

Benzer bir şekilde Kayseri’de otu-
ran bir doğal gaz tüketicisiyle Anka-
ra’da oturan bir doğal gaz tüketicisine 
de aynı doğal gaz bedeli uygulanmı-
yor. Kayseri’de gaz dağıtımı yapan 
şirketin internet sitesine girildiğinde 
yıllık tüketimi 100.000 m3’ten az olan 

tüketicilerin KDV hariç 0,879 TL/m3 

doğal gaz bedeli ödediği görülüyor. 
Yine Kayseri’de tüketimi 100.000 
– 300.000 m3 olan tüketicilerin öde-
diği KDV hariç birim fiyat 0,837 TL/
m3’tür. Ankara’da doğal gaz dağıtımı 
yapan şirketin sitesindeki rakama göre 
ise 300.000 m3 altında yıllık tüketimi 
olan tüketiciler doğal gaz bedeli olarak 
m3 başına KDV hariç 0,0869 TL ödü-
yor. Diğer tüketim kademelerinde de 
farklılıklar olduğu ilgili şirketlerin satış 
fiyatları incelendiğinde görülüyor.

Yukarıdaki örneklerden de anla-
şıldığı üzere ödenen doğal gaz ve su 
bedeli tüketicinin yaşadığı yere göre 
değişiyor. Bedeller tüketicinin bulun-
duğu bölgedeki şirketin/belediyenin 
maliyetine ve önceliklerine bağlı ola-
rak farklılık gösteriyor.

Oysa elektrikte, doğal gaz ve su 
fiyatlarının aksine ulusal fiyat uygu-
lanıyor. Ulusal fiyat uygulaması şu 
anlama geliyor: Aynı grupta yer alan 
tüketiciler hangi ilde veya bölgede 
oturduğuna bakılmaksızın elektrik 
tüketimleri için aynı fiyatı öder. Bu-

lunduğu il Mersin de olsa, Siirt de 
olsa düzenlenen tarifeden enerji alan 
ticarethanenin faturasında yer alan 
birim fiyat aynıdır. Ulusal elektrik 
tarifesi uygulamasının dayanağı 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’dur. Bu 
kanunun geçici 1. maddesi 

1- Düzenlemeye tabi tarifeler üze-
rinden elektrik enerjisi satın alan 
tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası 
maliyet farklılıkları nedeniyle var 
olan fiyat farklılıklarından kısmen 
veya tamamen koruyacak şekilde 
tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin 
hususları Kurum tarafından hazır-
lanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat 
eşitleme mekanizması, 31/12/2015 
tarihine kadar uygulanır. Tüm 
kamu ve özel dağıtım şirketleri 
ile görevli tedarik şirketleri fiyat 
eşitleme mekanizması içerisinde 
yer alır.

2- 31/12/2015 tarihine kadar ulu-
sal tarife uygulamasının gerekleri 
esas alınır ve ulusal tarifede çapraz 
sübvansiyon uygulanır. Ulusal ta-
rife, Kurumca hazırlanır ve Kurul 

Ulusal tarifenin uzatılması 
sürpriz olmaz
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onayıyla yürürlüğe girer.

3- 31/12/2015 tarihine kadar tüm 
hesaplar ilgili mevzuata göre ayrış-
tırılarak tutulur.

4- Bu madde kapsamındaki süre-
lerin beş yıla kadar uzatılmasına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir” şek-
lindedir.

Bu madde gereğince aynı gruba 
giren ve aynı bağlantı tipine sahip olan 
tüketicilere yaşadıkları bölgeye bakıl-
maksızın aynı bedeller uygulanıyor. 
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 
gereğince beş ana tarife grubu bulunu-
yor. Bu gruplar mesken, ticarethane, 

sanayi, aydınlatma ve tarımsal sulama 
abone gruplarıdır. Tablo 1’de bu gruplar-
dan sanayi abone grubuna uygulanan 
onaylı tarifeler gösteriliyor. Enerjiyi 
düzenlenen tarifelerden alan herhangi 
bir sanayi abonesi, Türkiye’nin neresinde 
olursa olsun tarifesi tek zamanlı ise yak-
laşık olarak 17,42Kr/kWh enerji bedeli 
ödüyor. Elektrik enerjisini düzenlenen 
tarifelerle alan bütün sanayi aboneleri-
nin ödeyeceği perakende satış hizmeti 
bedeli, kullanıcının ülkenin hangi bölge-
sinde olduğuna bakılmaksızın yaklaşık 
0,76Kr/kWh’tir. İletim şalt sahalarının 
dağıtım şirketinin kullanımındaki 
OG baralarına dağıtım şirketi hattı ile 

bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki tek 
terimli tarifeyle enerji kullanan sana-
yiciler yine hangi il sınırları içerisinde 
faaliyet gösterirlerse göstersinler yaklaşık 
1,41Kr/kWh’lik dağıtım bedeli ödüyor.

Benzer bir şekilde meskenler de 
hangi şehirde otururlarsa otursunlar 
aynı dağıtım, aynı iletim, aynı ka-
yıp-kaçak, aynı perakende satış hiz-
meti ve aynı enerji bedelini ödüyor. Bu 
noktada hatırlatılması gereken husus 
serbest tüketicilerin enerji bedellerinin 
tüketici ile tedarikçi arasındaki ikili 
anlaşma kapsamında belirlenme-
sinden dolayı bu tüketicilerin enerji 

Tablo 1: 1 Nisan 2014 tarihi itibarıyla sanayi abone grubuna uygulanan onaylı tarifeler

Nisan 2014 Sanayi Tarifeleri (Kr/kWh)

 

Perakende 
Tek Zamanlı 
Enerji Be-
deli

Perakende 
Gündüz 
Enerji Be-
deli

Perakende 
Puant 
Enerji 
Bedeli

Perakende 
Gece Enerji 
Bedeli

Ka-
yıp-Ka-
çak 
Bedeli

Dağıtım 
Bedeli

Perakende 
Satış Hiz-
met Bedeli

İletim 
Bedeli

Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan 
İletim Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler 

17,4156 17,2964 31,5368 7,0248     0,7585  

İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin 
kullanımındaki OG baralarına özel hattı 
ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki 
kullanıcılar 

17,4156 17,2964 31,5368 7,0248 1,8931   0,7585 0,8706

İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin 
kullanımındaki OG baralarına dağıtım 
şirketi hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi 
durumundaki kullanıcılar

 

Çift Terimli Sanayi 17,4156 17,2964 31,5368 7,0248 2,2527 1,0439 0,7585 0,8706

Tek Terimli Sanayi 17,4156 17,2964 31,5368 7,0248 2,3795 1,4121 0,7585 0,8706

Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları  

Çift Terimli Sanayi 17,4156 17,2964 31,5368 7,0248 2,2527 1,0439 0,7585 0,8706

Tek Terimli Sanayi                
  -Orta Gerilim 17,4156 17,2964 31,5368 7,0248 2,3795 1,4121 0,7585 0,8706
  -Alçak Gerilim 17,4156 17,2964 31,5368 7,0248 3,5262 2,2059 0,7585 0,8706
Kaynak: www.epdk.org.tr
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bedelinin ulusal tarife uygulamasının 
kapsamında olmadığıdır. İletim siste-
mi kullanıcısı olan tüketicilerin iletim 
sistem kullanım tarifeleri de ulusal 
tarife uygulamasının dışında. Mevcut 
tarife uygulamasına göre 14 farklı 
iletim bölgesinde, bu bölgelerin her 
biri için elektrik üretimi ve tüketimi 
için ayrı iletim sistem kullanım bedeli 
uygulanıyor.

Yetki Bakanlar Kurulu’nda
İkili anlaşması olan iletim sistemi 

kullanıcısı olmayan serbest tüketiciler 
bulundukları gruba göre ulusal dağı-
tım, iletim, perakende satış hizmeti ve 
kayıp-kaçak bedellerini ödüyor. Ulusal 
tarife uygulamasına ilişkin hükümler 
10/05/2006 tarihli ve 5496 sayılı Ka-
nun ile 4628 sayılı Kanunun o dönem-
de yürürlükte olan geçici 9. maddesine 
eklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
internet sitesine girilip maddenin 
gerekçesine bakıldığında;

“Geçici 9. madde ile, dağıtım ve 
perakende satış şirketlerine mali-
yetlerini yansıtan tarifeler uygu-
lanması sonucunda bölgeler ara-
sında özellikle kayıp-kaçak nede-
niyle oluşan aşırı farklılaşmaların, 
bu farklılaşmalar makul düzeylere 
ininceye kadar bir geçiş dönemi 
için tüketicilere ulusal bazda tek 
bir satış fiyatı uygulanması, top-
tan ve perakende satış fiyatlarına 
müdahale edilmeden perakende 
satışta rekabet ortamının oluş-
turulması, dağıtım şirketlerinin 
gelirlerinin önceden tahmin edile-
bileceği bir mekanizmanın oluştu-
rulması, eşitleme mekanizmasının 
uygulanması sürecinde sistemde 
oluşan kayıpların tüm kullanı-
cılara yansıtılması koşullarının 
oluşturulmasında gerekli şartların 
tesisi hedeflenmektedir.” dendiği 
görülecektir. Bu gerekçeden de an-

laşılacağı üzere ulusal tarife uygu-
lamasıyla öncelikle kayıp-kaçaktan 
dolayı ortaya çıkan maliyet ve fiyat 
farklılıklarının önüne geçilmesi 
amaçlanıyor.

6446 sayılı Kanunda ulusal tarife 
uygulamasının 2015 yılı sonuna kadar 
yürürlükte olacağı hükme bağlanmış-
tır. Bakanlar Kurulu’nun ulusal tarife 
uygulamasının yürürlük süresini beş 
yıla kadar uzatma yetkisi bulunuyor. 
Bugüne kadarki gerçekleşmeler 2015 
yılından sonra ulusal tarife uygulama-
sının birkaç yıl daha devam ettirilme-
sinin daha büyük bir olasılığa sahip 
olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, 2016 
yılında da ulusal elektrik bedellerinin 
onaylanıyor olması hiç kimse için 
sürpriz olmamalıdır.

*Bu yazıda yer alan görüşler yazara ait 
olup yazarın ilgili olduğu Kurum ve Kuru-
luşların görüşlerini yansıtmamaktadır.

MAKALE Ulusal tarifenin uzatılması sürpriz olmaz





NEŞET HİKMET

Son aylarda kapalı kapılar 
ardında enerji - çevre 
ilişkisi açısından örnek 
sayılabilecek bir konunun 

tartışması yapılıyor. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmakta olan bir 
tebliğle İstanbul ve Gelibolu yarı-
madasındaki tüm orman alanla-
rının rüzgâr santrali yatırımlarına 
kapatılması gündeme gelmişti. Bu 
mevzuat yayınlanmak üzere Başba-
kanlığa gittiğinde şirketlerin isteği 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı ile Çevre Bakanlığı’nın itirazları 
sonucunda tebliğ geri çekilmişti. 

Yatırımcılar, sorunun çözüldü-
ğünün düşünüldüğü ve izinlerin 

verilmeye başlanacağı beklenirken bu 
kez bir genelgeyle İstanbul, Gelibolu, 
Hatay ve Artvin rüzgar enerjisi sant-
rali (RES) yatırımlarının özellikle kuş 
göç yollarının olumsuz etkilediği ve 
kuş ölümlerine sebep olduğu belirtile-
rek bölge bu tür yatırımlara kapatıldı. 
Kapatılan bu bölgeler rüzgâr enerjisi 
potansiyeli bakımından ülkenin en 
verimli kabul edilen alanları. 

Bu bölgede bugün itibarıyla 
EPDK tarafından lisanslanmış, uygun 
bulunmuş veya inşaat çalışmaları 
devam eden izinler ve söz konusu 
genelgedeki kapama kararına takılan 
1051 MW kurulu güçle yılda 4 milyar 
184 milyon kWh elektrik üretecek 27 
rüzgâr santral projesi mevcut.

Sektör ne diyor? 

Sektör İstanbul, Gelibolu Yarı-
madası, Artvin ve Hatay için rüzgar 
santralleri yatırımlarını kapama 
genelgesinin, yurt dışı ve yurt içi 
uygulama sonuçlarıyla çeliştiğini 
savunarak şunları söylüyor: 

“Ülkemizde akademik 
çevrelerce uzun süredir yapılan 
incelemelerde ve hazırlanan eko-
lojik raporlarda rüzgar türbin-
lerinden dolayı kuş ölümlerinde 
bir artışın olmadığı, yoğun kuş 
göçlerinin yaşandığı bölgelerde ise 
kuş radarı gibi alınacak teknolojik 
önlemlerle olası kuş ölüm artışının 
önüne geçilebileceği tartışmasız 
şekilde açıklanmaktadır.”

Kuş yolları pervaneye 
takılacak mı

Son aylarda kuşların göç yollarının rüzgar yatırımlarına takılması tartışılıyor.  
Çevreciler, zengin kuş göç yollarının bozulmasının doğal yaşama vereceği zarara vurgu 
yaparak Avrupa’daki örneklere dikkat çekiyor. Rüzgar yatırımcıları da bu gerekçeyle 1.5 

milyar dolarlık yatırımın durduğunu belirterek soruna bir çözüm istiyor.
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Yatırımcılar, “Raporlar yoğun kuş göçlerinin yaşandığı bölgelerde kuş radarı gibi 
alınacak teknolojik önlemlerle olası kuş ölüm artışının önüne geçilebileceği 
tartışmasız şekilde ortaya koyuyor” tezini öne sürüyor. 

HABERKuş yolları pervaneye takılacak mı
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Sektöre göre bu santrallar üreti-
me geçmediği takdirde;

• “Tamamı özel sektör tarafından 
karşılanacak 1.5 milyar euroluk 
yatırım yapılamayacak. 

• Devlet yıllık 43 milyon TL katkı 
payından mahrum kalacak.

• Rüzgar santrallarından üretilecek 
elektrik enerjisi ithal edilerek cari 
açık artacak.

• TEİAŞ tarafından bu santralların 
devreye gireceği planlanarak bugü-
ne kadar 100 milyon TL üzerinde 
harcama yapılan ve yapımı devam 
eden trafo merkezleri ve enerji 
nakil hatları yatırımları atıl kalacak.

• Rüzgar enerjisinde 20 bin MW 
olarak açıklanan 2023 hedefine ula-
şılması mümkün olamayacak.”

Çevreciler ne diyor? 

Rüzgar santraları yüksek rüzgar 
hızlarının, rüzgarın çok olduğu alan-
larda kuruluyor. Kuşlar da bu tip güçlü 
rüzgarların görüldüğü koridorları göç 
döneminde geçişler için kullanıyor. 
Kuş göç yollarındaki RES projelerinde 
rüzgara takılarak pervanelere çarpan 
kuş ölümleri gözlemleniyor.

Ancak bu konuda bazı önlemlerin 
alınması mümkün: Dünya örnekle-
rine bakıldığında Amerika Birleşik 
Devletleri, Teksas, Penascal Rüzgar 
Santralı çok geniş ve de büyük bir kuş 
göç yolu üzerinde bulunuyor. Penas-
cal’da, kuş geçişleri sırasında, ölüm 
vakalarını önlemek amacıyla radar 
sistemi kurulmuş durumda. Bu radar 
sistemi sadece kuşları değil, yarasa gibi 
diğer uçucuları da yatay ve dikey düz-

lemlerde gözlemliyor. Tehlike anların-
da santral, radar yardımı ile kısmen 
veya tamamen durduruluyor.

İspanya, Cadiz, Alcornocales 
Doğa Parkı ve çevresindeki 13 rüzgar 
santralında alınan önlemlerle kuş 
ölümlerinde yüzde 75’e varan azalma 
görüldüğü belirtiliyor.

Çevre uzmanları alınacak ör-
nekleri şöyle sıralıyor: 

• Radar uygulamaları, 

• Türbinlerin görünürlüğünün 
artırılması, 

• Türbinler ya da RES santralları 
arası mesafelerin kuş geçişlerine 
göre düzenlenmesi, 

• Planlama, inşaat ve işletme aşama-
sındaki ornitolojik gözlemler ile 
alınacak önlemlerin saptanması, 

HABER Kuş yolları pervaneye takılacak mı



• Sesli uyarı sistemleri, 

• Yırtıcı kuş habitatlarında daha az 
çekici alanlarda yapılacak peyzaj 
düzenlemesi ile giderilmesi. 

“Etkisi 10 binde 1”

Rüzgar yatırımcıları da çevrecile-
rin bu tezini, bir karşı tezle çürütmek 
amacıyla “RES ve Diğer İnsan Akti-
vitelerin Kuşlar Üzerindeki Etkileri 
İnsan Kaynaklı, Çarpışmalara Dayalı 
Kuş Ölümleri Üzerine” Wallace P. 
Erickson, Gregory D. Johnson ve 
David P. Young Jr. tarafından yapılan 
çalışmayı referans gösteriyor. Bu çalış-
mada, binalardan kaynaklı ölümlerin 
yüzde 58,2, ENH kaynaklı ölümlerin 
yüzde 13,7 RES kaynaklı ölümlerin ise 
10 binde bir olduğu belirtiliyor. 

Sektör, tüm RES 
projelerinden, ÇED prose-
dürü dışında, üniversitelerin 

uzman akademisyenleri 
tarafından hazırlanmış Ekosistem 
Değerlendirme Raporu istendiğine 
de dikkat çekiyor. Proje sahiplerinin 
tali ya da ana kuş göç yolunda olsun 
olmasın bu raporu hazırlayarak Doğa 
Koruma Genel Müdürlüğü’ne verdik-
lerini vurguluyor. 

Yatırımcılar, Avrupa’daki uygula-
maları da örnek göstererek hassas eko-
sistemlerdeki RES’ler kamu yararı göz 
önünde tutularak ve izleme çalışmaları 
sonrasında alınan önlemlerle hayata 
geçirilebildiğini de savunuyor.

İngiltere’de deniz üzerinde (offs-
hore), hassas ekosistemlerde kurulu 
800 MW’tan fazla proje olduğu ve 
kurulması planlanan ise 1.720MW’lık 
RES projesi olduğuna dikkat çekilerek, 
“Bu projelerde gecikmeler beklenmek-
le beraber, üstün kamu yararı olduğu 

görüşü mevcuttur. Karbon emisyon-
larını (küresel ısınmayı) azaltıcı etkisi 
üzerinde durulmaktadır” deniyor.

Portekiz’de göç alanlarında kurulu 
15 farklı projenin de olduğuna dikkat 
çeken yatırımcılar, her bir projenin 
kendi öznel koşulları içinde incelendi-
ğine vurgu yapıyor.

Sonuçta sektör temsilcileri, Hatay 
gibi ana kuş göç yolunda, uygun Eko-
sistem Raporu olan projelere izin veri-
lirken, tali kuş göç yolundaki Gelibolu 
ve ana göç yolundaki İstanbul projeleri 
uzun bir süredir, ‘uygun’ raporları olsa 
dahi izin alınamamasına karşı çıkıyor. 

“Yatırımlara yönelik izin kararları-
nın yapılan ÇED çalışmaları sonunda, 
proje bazında verildiğine dikkat çe-
kilerek dünyada bölgesel ve inceleme 
yapılmadan yasak getirmek gibi bir 
uygulamanın olmadığı” savunuluyor.

HABERKuş yolları pervaneye takılacak mı
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Enerji Panaroma’nın geçen 
ayki sayısında yatırım 
değerlendirilmesinde 
kullanılan finansal yön-

temleri, enerji yatırımları çerçevesin-
de ele alıp, karşılaştırmalı olarak açık-
lamıştık. Bu çerçevede alım ve fiyat 
garantilerinin proje değerine etkisini 
iskontolama oranı ve nakit akışları 
üzerinden ortaya koymuştuk. Bu ayki 
yazımızda ise Konya’ya kurulacak 10 
MW kurulu güçte örnek bir güneş 
enerjisi çiftliğinin genel bir fizibilite 
analizini yapacağız. 

Fizibilite analizi
Güneş enerjisi projelerinin de-

ğerlendirilmesinde öncelikle yatırım 
ve işletme maliyetleri belirlenmelidir. 
Bu maliyetler arasında modül, arazi, 
sigorta, işletim (bakım/onarım) ve 
verimlilik kaybı en önemli kalemler 
arasında yer alıyor. Fizibilite anali-
zinde bu maliyetler deterministik 
olarak (ya da ufak bir hata payı ile) 
belirlenebilir. Daha sonra bu yatırımın 
yaratacağı nakit akışlarının bugünkü 
değerleri hesaplanmalıdır. Güneş 
enerjisi projelerinin nakit akımlarını 

belirleyen ana faktörler fiyat ve üretim 
miktarıdır. Üretim miktarının belir-
lenmesinde meteorolojik etmenler 
ve kullanılan güneş panellerinin 
verimlilikleri esastır. Ayrıcı inverter 
verimliliği de önemlidir. Birim fiyat 
ise alım garantisi olup olmamasına 
bağlı olarak, piyasa fiyatları ile birlikte 
değişkenlik gösterir.

Güneş enerjisi yatırımlarının 
değerlendirilmesinde önemli olan 
başlıca faktörler ve analizimizde kul-
landığımız örnek değerler Tablo 1’de 
özetleniyor.

Teşvik mekanizması
Güneş enerjisi projelerinin fizibi-

lite analizinde en önemli konulardan 
birisi alım ve fiyat garantilerini içeren 
teşvik mekanizmalarıdır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları için uygulanan teşvik 
mekanizması EPDK’nın “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi amaçlı kullanımına ilişkin 
5346 sayılı kanunu” ile düzenlen-
miştir. Buna göre, aynı bölge ve/veya 
aynı trafo merkezi için yapılan lisans 
başvuruları arasından kazanan; 13,3 
cents/KWh fiyatından eksiltilme usu-
lü ile yapılan ihaleyle belirlenir. Lisans 
sahibi, yıllık başvuru yaparak üretilen 
elektriği ihale fiyatından ya da piyasa 
fiyatından satmayı tercih edebilir. Bu 
garantiler 10 yıl için geçerlidir. Üretim 
tesislerinde yerli girdi kullanımı, üre-
tim tesisinin işletmeye giriş tarihin-
den itibaren beş yıl süreyle teşvikleri 
biraz daha yukarı çeker, örneğin PV 
modülleri için 1,3 cents/KWh, PV 
modülünü oluşturan hücreler için 3,5 
cents/KWh. Bu yazımızda, tutucu bir 
yaklaşımla yerli girdi kullanımı teşviği 
alınmadığı ve 10 yıl boyunca sabit 
ihale fiyatından elektriğin satıldığı 
varsayılmıştır. 

Güneş enerjisi yatırımlarının değerlendirilmesi:  

Örnek fizibilite 
analizi

Bu yazıda Konya’ya kurulacak 10 MW kurulu güçte örnek bir güneş enerji-
si çiftliğinin genel bir fizibilite analizini yapacağız. Bu analizin, yatırımcılara 
ve finansörlere yakında ihalesi yapılacak benzer projelerin değerlendiril-
mesinde yol gösterici olmasını hedefliyoruz…
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Verim kaybı
Güneş panelleri tarafın-

dan üretilen doğru akımın 
şebekeye verilebilmesi için 
alternatif akıma çevrilmesi 
gerekir. Bu çevrim sırasında 
ise yüzde5-7 arasında enerji 
kaybı olur. (Inverter verimi  
yüzde 93-95 arasındadır.) 
Analizimizde, kaplamalardaki 
kararma nedeniyle ise üretilen 
enerjinin yıllık yüzde 0,75 
azalacağı varsayılmıştır. 

Panellerin arazi kulla-
nım oranı (coverage ratio)

Daha önceki çalışma-
larda güneşlenme etkisi ve 
panellerin eğimi nedeniyle 
güneş enerjisi tesislerinin or-
talamada  yüzde 60’ına panel 
kurulabileceği tahmin edili-
yordu. National Renewable 
Energy Laboratory’nin 
güneş enerji tesislerinin arazi 
gereksinimleriyle ilgili 2013 
raporundaysa Amerika’da 
kurulu güneş enerjisi tesisleri 
incelendiğinde 1 ila 20 MW 
arası kapasiteli tesislerde 
33.58 dönüm/MW; daha 
büyük tesislerde ise 32 dönüm/MW 
arazi gerektiğinin görüldüğü belir-
tiliyor. Bu veriler dikkate alınarak 
arazi maliyetleri hesaplanmıştır.

Modül maliyeti
Modül maliyetlerinin hesaplan-

ması için örnek bir panel seçilmiştir 
(CHSM 6612P). Seçilen panelin bo-
yutları ve watt değerine göre, panelin 
verimliliği, toplam panel sayısı ve 
panel maliyeti ile bu panellerin kapla-

yacağı alan hesaplanmıştır.

İndirgeme oranı

Projenin ilk 10 yılında güneş ener-

jisi tesisi, teşvik mekanizmasından ya-

rarlanabileceği için projede fiyat riski 

bulunmuyor. İşletme sahibi, elektrik 

fiyatlarının FIT’den yüksek olduğu 

durumda piyasaya elektrik satabileceği 

için KWh başına getirisi en az 13,3 

cents olacaktır denilebilir. Bu yüzden, 

bu dönemdeki nakit girişlerinin uy-

gun risksiz yatırım oranından indir-

genmesi gerekmektedir. Bu konuda 

Eurobond faiz oranlarından yararla-

nılabilir. Sonraki 10 yılda ise elektrik 

fiyatları ve dolayısıyla nakit girişleri 

belirsiz olduğu için nakit girişlerinin 

sermaye maliyetinden indirgenmesi 

gerekmektedir.

Fizibilite analizimizin detaylı 

sonuçları dergimizin mayıs sayısında 

yayınlanacaktır.

Tablo 1: Proje parametreleri
Parametre Değer Kaynak/Açıklama

Kapasite 10 MW Tesis büyüklüğü
Proje süresi 20 yıl National Renewable Energy Laboratory
Radyasyon değeri 1639,59   KWh/m2/yıl www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx
Modül maliyeti 8,6 milyon $ www.wholesalesolar.com

Elektrik fiyatları  Stokastik
Tutucu bir tahminle fiyatların dolar enflas-
yonu ile yılda %1 artacağı öngörülmüştür.

Feed-in-tariff (FIT) 13,3 cents /KWh www.energy.gov.tr
Proje geliştirme ma-
liyeti

5.0000 $/MW EPDK

Arazi maliyeti  5 TL/m2  www.sahibinden.com
İşletim maliyeti 20.000 $/MW/yıl www.firstsolar.com
Sigorta maliyeti 43.000 $/yıl %0,5 (=8,6 milyon $ * %0,5)
Risksiz yatırım getirisi 
oranı

%1,77,  1 yıllık EuroBond 
%4,59,5 yıllık  EuroBond

http://www.bloomberght.com

Sermaye maliyeti 10% EPDK tahmini

Inverter verimliliği %93-%95 www.renewablenergyworld.com

Yıllık verimlilik kaybı %0,75/yıl www.renewablenergyworld.com

Tablo 2: Modül özellikleri ve maliyeti
Model CHSM 6612P Verimlilik 0,156

Watt 305 Panel alanı (cm2) 1,94

Boyut (cm) 195,6 X 99,39 Toplam panel sayısı 32787

Fiyat/Watt (tek panel) $ 1,05 Toplam minimum alan (m2) 63737,7

Fiyat/Watt (20 lik palet) $ 0,86 Panel maliyeti ($) 8600000

MAKALEGüneş enerjisi yatırımlarının değerlendirilmesi:  Örnek fizibilite analizi
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Dünyada ve Türkiye’de 
popülerliği giderek 
artan; elektrik, ısı ve 
ulaşım amaçlı kulla-

nılan biyokütleye dayalı enerji sek-
törü çeşitli araştırma ve raporlara 
da sıkça konu olmaya başladı. Bu 
çalışmalardan biri de Deloitte’un 
hazırladığı ‘Biyokütle’nin Altın 
Çağı’ başlıklı rapor…

Rapor, biyokütle kaynakları ve 
teknolojiye ilişkin hem teorik, hem de 

mevcut mevzuat-piyasanın sunduğu 
fırsatları yatırımcıların bilgisine sunu-
luyor. Yatırımcılara yeni fikirler sun-
mak da raporun hedefleri arasında…

Biyokütlenin elektrik üretimi 
amaçlı kullanımına odaklanılan ra-
pora göre; yenilenebilir enerji, başta 
enerji arz güvenliği ve sera gazı emis-
yonlarının azaltımı olmak üzere çeşitli 
nedenlerle enerji sektörünün vazgeçil-
mez bir parçası haline geldi. Raporda 
yenilenebilir enerjiyle ilgili şu bilgilere 

yer veriliyor: Genel olarak fosil yakıtlı 
ve konvansiyonel enerji kaynaklarına 
dayalı enerji üretim yatırımlarına kı-
yasla daha yüksek ilk yatırım maliyeti 
olan yenilenebilir enerji, çoğu ülkede 
ve Türkiye’de çeşitli mekanizmalarla 
kamu tarafından destekleniyor. Dünya 
toplam birincil enerji arzının yaklaşık 
yüzde 10’unu oluşturan biyokütle, 
ısıtma ve ulaşımdaki kullanımının 
yanı sıra elektrik üretimi amacıyla 
da kullanılıyor. Elektrik üretiminde 

Enerjide yeni kaynak: 

B İYOKÜTLE

Hayvansal, bitkisel, kentsel organik atık ve orman atıkları Türkiye’de bi-
yokütle potansiyeli taşıyan kaynaklar arasında ilk sırada yer alıyor. Hay-
vansal atıklar dikkate alındığında 1 MW elektrik üretimi için 1 milyon 
yumurta tavuğu veya 4 bin 500 besi hayvanına ihtiyaç var.
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biyokütle enerjisi, yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında rüzgardan sonra 
ikinci sırada geliyor. 

Yüzyıllardır ısıtmada kullanılıyor

Yüzyıllardır geleneksel ve ağır-
lıklı olarak evsel ısıtmada kullanılan 
biyokütle, gelişen enerji teknolojileri 
sayesinde ulaşımda ve elektrik üreti-

minde kullanılmaya başlandı. Ancak 
son yıllarda verilen kamu teşvikleriyle 
hızlı bir gelişim dönemine girdi. De-
loitte’un raporunda bu konu şöyle 
vurgulanıyor: 

Halen ağırlıklı olarak gelişmekte 
olan ülkelerde olmak üzere biyokütle 
kaynaklı birincil enerji arzının yüzde 
70’den fazlası evsel ısıtma amacıyla 
kullanılmakta olsa da, modern bi-
yokütle olarak adlandırılan ulaşım 
ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan 
biyokütlenin payının önümüzdeki 
dönemde artacağı öngörülüyor. 
2010-2020 dönemi için yıllık bileşik 
büyüme oranı yüzde 8 olarak tahmin 
edilen biyoenerji sektöründe kırılımın 

yüzde 14 biyogaz, yüzde 86 diğer biyo-

kütle olarak gelişmesi ve  toplamda 

elektrik üretiminde biyokütleye dayalı 

145 GW’ın üzerinde bir kurulu gücün 

devreye girmiş olması bekleniyor. 

World Energy Outlook’a göre, 2035 

itibariyle ulaşımda kullanılan yakıt-

ların yüzde 8’inin biyokütleye dayalı 

olacağı öngörülüyor.

Türkiye’de kapasite 237 MW

Biyokütle enerji sektörü Türkiye’de 
yeni olmasına rağmen hızla gelişi-
yor. 2012 yılında petrol, doğal gaz ve 
kömür gibi fosil yakıtlar Türkiye’nin 
birincil enerji arzının yaklaşık yüzde 
90’ını karşıladı. Arz güvenliğini ar-
tırmak ve çevre kirliliğine sebep olan 
sera gazlarını azaltmak amacıyla Tür-

TÜRKİYE’DE BİYOKÜTLE İÇİN SABİT ALIM GARANTİSİ VE YERLİ 
KATKI İLAVESİ

Yurt içi İmalat  
Ekipmanları

Bonus (ABD Doları 
cent/kWh)

Akışkan yataklı buhar kazanı 0,8

Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı 0,4

Gazlaştırma ve gaz temizleme grubu 0,6

Buhar veya gaz türbini 2,0

İçten yanmalı motor veya stirling motoru 0,9

Jeneratör ve güç elektroniği 0,5

Kojenerasyon sistemi 0,4

Toplam* 4,8

* Seçilen teknolojiye göre en fazla

Kaynak: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu

Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan katı atık tesisi

HABEREnerjide yeni kaynak: BİYOKÜTLE
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kiye yenilenebilir enerji politikalarına 
önem veriyor.  2005’te yürürlüğe giren 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının Elektrik Enerjisi Üretim 
Amaçlı Kullanımına İlişkin kanunla 
yenilenebilir enerji alanındaki yasal 
düzenlemelerin yapılması Türkiye’de 
birincil enerji arzında yenilenebilir 
enerji payının geliştirilmesinin önü-
nü açtı. Yenilenebilir Enerji Kanunu 
dışında 5627 sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu ve 6446 sayılı Elektrik Piya-
sası Kanunu da yenilenebilir enerjiye 
ilişkin düzenlemeler içeriyor.

2009 yılında yayınlanan Elektrik 
Enerjisi Piyasası ve Arz  Güvenliği 
Strateji Belgesi’ne göre 2023 yılında 
yenilenebilir enerjinin toplam üretim-
deki payının yüzde 30’a çıkarılması 
hedefleniyor. Deloitte Raporu’nda 
biyokütle kaynağıyla ilgili Türkiye’deki 
çalışmalara da dikkat çekiliyor: Tür-
kiye’de biyokütle kaynaklarına dayalı 
enerji üretimine yönelik araştırmalar 
2000’li yıllarda başlayıp Yenilenebilir 

BİYOKÜTLEDE YATIRIM SÜRECİ
-Yatırım Esaslarının Belirlenmesi:  Biyokütle yatırımına ilişkin teknik 
ve finansal kriterlerin belirlenmesi ile fizibilite çalışmasının hazırlanması
-Lisanslama Süreçleri: Yatırımın gerçekleştirilmesi lisans süreci kapsa-
mında önlisans, ÇED ve diğer yasal prosedürlerin tamamlanması.
-Yatırımın Gerçekleştirilmesi:  Finansmanın sağlanmasıyla birlikte ge-
rekli yatırımların hayata geçirilmesi ve santralin faaliyete alınması.

KLASİK VE MODERN BİYOKÜTE

Tarımsal-Klasik Biyokütle

-Orman atıkları ve odun atıklar

- Tarımsal atıklar (mısır, buğday, vb.)

- Tarla ürünleri (yeşillik, çimen, ağaçlar)

-Çiftlik hayvanları atıkları

Kentsel-Modern Biyokütle

-Kentsel odun atıkları (tahta kutular, paletler)

-Atık su

-Çöp gazı

-Belediye katı atıkları

-Gıda işleme atıkları

-Organik atık ile karışık sanayi atıkları

EK GELİR DE SAĞLIYOR 
Biyokütle kaynaklarından elektrik, ısı ve yakıt üretimi birçok farklı tek-
nolojinin kullanımıyla gerçekleşiyor. Enerji üretimi için seçilmiş olan 
kaynaklar termo-kimyasal veya biyo-kimyasal çevirim yöntemleriyle iste-
nilen teknolojiye uygun bir enerji formuna çevriliyor. Biyokütle çevrim 
sürecinden sonra elde edilen yakıtlar katı, sıvı ve gaz olmak üzere üçe 
ayrılıyor ve yatırımcılara ek gelir elde edebilme fırsatı sağlıyor. Hızla bü-
yüyen biyokütle sektörüne paralel olarak yeni teknolojilerin araştırılması 
ve geliştirilmesi devam ediyor. Deloitte raporunda ticari anlamda en yay-
gın olarak kullanılan ve ileride kullanımlarının yaygınlaşması beklenen 
teknolojilere yer veriyor. Bu teknolojiler: doğrudan yakma, gazlaştırma, 
piroliz, anaerobik çürütme, Co-Firing (Biyokütle ve Fosil yakıtlarının be-
raber kullanımı).

1 MW elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan 
küçükbaş-büyükbaş hayvan adedi

Kaynak (Atık) 1 MW için yaklaşık adet

Yumurta tavuğu 1 milyon

Süt hayvancılığı 2.900

Besi hayvancılığı 4.500

HABER Enerjide yeni kaynak: BİYOKÜTLE



Enerji Kanunu’nun yürürlüğe girme-

sini takiben özel sektörün de katkıları 

ile hızla gelişmeye başladı. Elektrik 

üretiminde biyokütle kaynaklarına 

dayalı kurulu güç 2002-2013 yılları 

arasında yüzde 22 yıllık bileşik büyü-

me oranıyla 2013 yılında 237 MW’a 

ulaştı. 2012 yılına kıyasla biyokütle 

kurulu gücü yüzde 49 büyüdü. 

ABD’yi Çin izliyor 

Dünyada 2012 yılı için biyokütle 

kaynaklarına dayalı elektrik üretimine 

bakıldığında 2011 yılına kıyasla yüzde 

14 büyüme göstererek 352 TWh’a 

ulaştı. Biyokütle kaynaklarından 

elektrik üretiminde Amerika Birleşik 

Devletleri 67 TWh ile listenin başında 

geliyor. ABD’yi Çin (46 TWh), Al-

manya (35 TWh), Brezilya (28 TWh) 

ve kurulu güç listesinde yer almayan 

fakat biyokütle üretiminde ilk beşe 

giren Japonya (22 TWh) izliyor. 2011-

2017 yılları arasında biyokütle kay-

naklı elektrik üretiminin yıllık bileşik 

büyüme oranları incelendiğinde yüz-

de 22 ile Çin, yüzde 9,6 ile Japonya’nın 

yüzde 8,9 ile Brezilya’nın en yüksek 

potansiyele sahip olduğu gözleniyor. 

BİYOKÜTLE 
KAYNAKLARI 

NELERDİR?
Biyokütle kaynakları: Odun, ayçiçek 
ve soya gibi yağlı tohum bitkileri, 
buğday samanı, fındık kabuğu, ta-
rımsal atıklar, çay atıkları, zeytin çe-
kirdeği ve posası, atık kağıtlar, mey-
ve sebze kabuğu gibi evsel organik 
atıklar, otlar; sap ve kök gibi diğer 
bitkisel atıklar, yosunlar, denizdeki 
algler, hayvan dışkıları, gübre ve 
sanayi atıkları, atık su arıtma tesisi 
çamurları.

KAYNAK BAZINDA TÜRKİYE’DE BİYOKÜTLE 
POTANSİYELİ

Kaynak Potansiyel (TEP/yıl)

Hayvansal Atıkların Enerji Değeri 1.323.714

Bitkisel Atıkların Enerji Eş Değeri 15.941.321

Kentsel Organik Atıkların Enerji Değerleri 2.186.228

Orman Atıklarının Enerji Değeri 855.805

Toplam 20.307.069

Kaynak: Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası (BEPA), YEGM

HABEREnerjide yeni kaynak: BİYOKÜTLE
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Buzdolabı buzlarının 
eridiğinden, çamaşır 
makinesi çarkı döndü-
remediğinden, ampul 

sarı sıcak ışık veremediğinden, ütü 
kırışıkları gideremediğinden ve 
bulaşık makinesi işini yapamamak-
tan şikâyetçi. Makinelerin çarkı 
dönmedikten sonra sanayi devrimi 
ne işe yarar ki? Evet, konfor güzel, 
artık köylerde bile kimse çamaşırı 
eliyle yıkamıyor, karpuzu kuyuda 

soğutmuyor. Elektrik olmadan 
hayatı idame ettirebilecek bilgiye 
sahip nesil tamamen olmasa da 
büyük çoğunluk ömrünü tamam-
ladı. Hatta çoğu elektrikli alet bile 
ömrünü tamamladı. Yerlerine daha 
gelişmişi, daha hassası, daha iyisi 
üretildi.

Fakat elektrik kalitesinin, aletle-
rin duyarlılığıyla paralel olmaması 
nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanıyor. 

Sık elektrik kesintilerinden ve voltaj 
dalgalanmalarından etkilenen hassas 
elektrikli-elektronik aletler bozuluyor. 
Dolayısıyla elektriğin kendisi kadar 
nasıl geldiği önemli. Vatandaşlardan 
gelen şikayetler arasında ‘kalitesiz 
elektrik’ ciddi bir yer tutuyor… 

Gelen şikâyetlerin ortaya çıkardığı 
bir diğer konu ise tüketicilerin önemli 
bir kısmının  elektrik dağıtımının 
özelleştiğini bilmiyor oluşu...

Elektrik alamıyorum 
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Konuya ilişkin kurumumuza ula-
şan yüzlerce şikâyetten birkaç örnek 
verecek olursak:

“30.03.2014 tarihinde aşırı rüzgâr 
nedeniyle elektrik kesintisi oldu. TE-
DAŞ 186’yı defalarca aradık. Elektrik 
halen düzenli verilmiyor. Elektrik 
verildiğinde de elektrikli cihazların ve 
aydınlatmanın bir kısmı çalışıyor. 6 
gündür elektrikli cihazları kullanamı-
yoruz. Cihazların birçoğunun da yan-
dığını tahmin ediyorum. Bir an önce 
elektriğin düzenli olarak verilmesini 
ve mağduriyetimizin giderilmesini 
rica ediyorum.”

“Ben Muş ili Yaygın Beldesi Me-
şecik Köyü’nden M. A. Köyümüzde 
sürekli elektrik kesintileri olmakta, 
beyaz eşyalarımız zarar görmektedir.  
Elektrik kesintileri nedendir, bizler ne-
den mağdur ediliyoruz? Köyümüzde 
yaşanan sürekli elektrik kesintileri için 
gerekenin yapılmasını istiyorum.”

“Ben, Van ili Yeni Mahalle Ayaz 
4. sokakta ikamet etmekteyim. 2 gün 
önce gece saat 11 civarlarında elektrik-
ler bir mum ışığı gibi düştü, durumu 
her ne kadar o akşam itibarı ile 186 
TEDAŞ arızaya bildirmek istedim ama 
telefona cevap vermediler. Daha sonra 
ulaştığım yetkililer, ellerinden gelen 
bir şey olmadığını, durumu müdürle-
rine iletmemi söylediler. Evim  doğal 
gazlı ancak kombi çalışmıyor hatta 

televizyon ve buzdolabı bile çalışmı-
yor. Bu duruma siz büyüklerimizden 
bir çözüm veya ilgili kişilerin aranarak 
çözüm bulması hususunda gereğini 
yüksek müsaadelerinize arz ederim.”

Mevzuatta konuya ilişkin dü-
zenlemeye bakacak olursak:

“Kullanıcının kendi hatasından 
kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatın-
da ortaya çıkan ve dağıtım şebekesin-
den kaynaklanan hasara ilişkin zararın 
tazmini için kullanıcı tarafından 
dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı 
tarihten itibaren 10 (on) iş günü içeri-

sinde talepte bulunulabilir.

Zararın tazmin edilebilmesi için 
hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin 
durumu, dağıtım şebekesinde meyda-
na gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi 
hususlarda dağıtım şirketi tarafından 
yapılacak/yaptırılacak inceleme ve 
değerlendirme neticesinde söz konusu 
hasarın dağıtım şebekesinden kaynak-
landığının tespit edilmesi gereklidir. 
Dağıtım şirketi, zararın tazminine 
ilişkin başvurunun yapıldığı tarihin-
den itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; 
inceleme ve değerlendirme neticesin-
de başvurunun haklı bulunup bulun-
madığını, haklı bulunmuşsa zararın 
tazmin edilmesine ilişkin yapılacak 
işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvuru-
nun haklı bulunmadığı durumlarda 

kullanıcıya yapılan bildirimde daya-
naklarıyla gerekçelere yer verilir.

Dağıtım şirketi, teçhizatın tamir işini 
üstlenebilir ya da masrafları üstlenerek 
kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini 
tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı 
kullanıcıya bırakması durumunda kulla-
nıcıyı anlaşacağı servise/servislere yön-
lendirebilir. Dağıtım şirketi kullanıcının 
tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti 
haklarını koruyacak şekilde hareket 
etmekle yükümlüdür.

Dağıtım şirketi tarafından yapı-
lacak tamirat, duruma göre teçhizat 

yerinde iken veya başka bir yere gö-
türülerek, kullanıcının başvurusunun 
haklı bulunmasından itibaren en geç 
10 (on)  iş günü içinde gerçekleştirilir.

Tamir masrafının karşılanmasının 
tercih edilmiş olması halinde, kullanı-
cı tarafından tamir masrafına ilişkin 
faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş 
günü içinde, kullanıcının istediği şekilde 
(nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) 
ilgili tutar ödenir veya nakden ödeme 
alabileceği kullanıcıya bildirilir.”

Henüz elektrik dağıtımının özelleş-
tiğini bilmeyen kullanıcının haklarını 
öğrenebilmesi için yeterli çalışmanın 
yapılmadığı söylenebilir. Sıkça sorulan 
sorular ve ağırlıklı şikâyetler konusunda 
kamu spotlarının hazırlanması bilincin 
arttırılmasında faydalı olacaktır.

Dağıtım şirketi, voltaj sorunu nedeniyle bozulan teçhizatın tamir işini üstlenebilir 
ya da masrafları üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. 

TÜKETİCİNİN GÖZÜNDENElektrik alamıyorum 
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KALAZAN ENERJİ BİYOKÜTLE SANTRALI KURACAK
Kalazan Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret, Kilis’te 2 

MW’lik biyokütle üretim santralı kuracak. Şirket, 

yeni yatırımı için Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rumu’ndan biyokütleye dayalı elektrik üretimi için 

önlisans da aldı. Kilis’te kurulacak Kalazan-1 BES 

Santrali için iki yıllığına verilen önlisansın başlan-

gıç tarihi 20 Mart 2014 olarak belirlendi. Biyokütle 

santralının kurulu gücü ise 2 MW olacak.

İETT GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANACAK 
İETT, İkitelli Motor Yeni-
leme Fabrikasında gü-
neş enerjisinden elektrik 

üreten ilk güneş enerjili elektrik 
üretim tesisini kurdu. Güneş ışı-
ğını doğrudan elektriğe çeviren 

toplam 42 adet PV (Fotovoltaik) 
güneş pilinden oluşan sistem, 
şimdiden İETT Motor Yenileme 
Fabrikasının elektrik ihtiyacının 
yüzde 2,67’sini karşılamaya baş-
ladı. Enerji maliyetlerindeki ka-

zanım ile kendi yatırım maliyetini 
4-5 yılda amorti etmesi beklenen 
güneş enerjili elektrik üretim 
tesisi, ilk etapta haftalık olarak 
270 kWh (kilovat saat), yıllık ise 
14000 kWh üretim yapacak.

TAYLAND’DA KABLOSUZ ELEKTRİK DEVRİ
İcat ve inovasyonda sınır tanıma-

yan Tayland, kablosuz elektrik 

dönemini başlattı. Tayland’da 

akıllı telefon ve laptopların wi-

reless yardımıyla şarj edileceği 

kablosuz elektrik sistemi kuru-

luyor. Tayland Enerji Bakanlığı 

tarafından yapılan açıklamada, 

başkent Bangkok başta olmak 

üzere pilot bölge seçilen bir-

çok şehirde kablosuz elektrik 

devrinin başlayacağı duyuruldu. 

Bangkok Büyükşehir Elektrik 

Kurumu (MEA) yaptığı açıklama-

da ise bu yeni sistemin 

günlük kullanılan elektronik 

cihazların şarj edilmesinde bü-

yük kolaylık sağlayacağını belirt-

ti. Kablosuz elektrik sisteminin 

en yakın zamanda tüm ülkeye 

yayılması hedefleniyor.

ESİN GEDİK
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PETKİM’İN SANTRALINI ALSTOM YAPACAK 
Petkim, İzmir Aliağa’da yapa-
cağı 51 MW’lık rüzgar santralını 
55 milyon euro bedelle Alstom 
kuracak. Petkim Aliağa’da dü-
zenlenen imza törenine SOCAR 
Türkiye ile Alstom Türkiye’nin üst 

düzey yöneticileri katıldı. Törende 
bir konuşma yapan SOCAR Tür-
kiye Başkanı Kenan Yavuz “Ener-
ji üretimimizi çeşitlendirecek 
Petkim RES, uzun vadeli yatırım 
planlarımız sonucunda oluştur-

mak istediğimiz entegre 
değer zincirinin önemli bir 
halkasını temsil ediyor” dedi. 

Alstom Türkiye Ülke Başkanı Adil 
Tekin de, Petkim Rüzgar Santralı 
için kullanılacak Alstom ECO110 
türbinlerinin, sahanın rüzgar hı-
zıyla mükemmel bir uyum sağla-
dığını belirtti. Bu uyum sayesinde 
santralden maksimum verimin 
alınabileceğini kaydeden Te-
kin, “Petkim gibi Türkiye’nin en 
önemli petrokimya tesisine bu 
rüzgar türbinlerimizle enerji ve-
receğimiz için gurur duyuyoruz” 
şeklinde konuştu. 

SANKO’DAN ADIYAMAN’A TERMİK YATIRIMI 
Enerji alanındaki faaliyetlerine hız veren Sanko, yeni bir yatı-

rım kararı açıkladı. Sanko Tekstil İşletmeleri, yerli kö-
müre dayalı elektrik santrali kurmak üzere ön lisans 
aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yeni 
yatırımıyla ilgili lisans alan Sanko, Adıyaman’ın Göl-
başı ilçesine 150 MWe kurulu güç kapasiteli termik 

santral kuracak. Şirketin aldığı önlisans belgesinin geçerlilik 
tarihi 13 Mart 2017… 

Sanko, santral için çalışmalara da başladı. Gölbaşı’ndan dü-
zenlenen halkı bilgilendirme toplantısında konuşan Sanko yet-
kilileri, 300 milyon dolara mal olacak santralın kuruluş aşama-
sında 850 kişinin çalışacağını daha sonra 20 yıl sürecek üretim 
içinse 160 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. 

LİMGAZ’DAN AYDIN’A YENİ YATIRIM 
Limgaz Elektrik Üretim, Aydın Buharkent’te 5 MW’lik jeotermal 

santral kuracağını açıkladı. Limgaz, 5 MWe kapasiteli olarak 

planlanan santral için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 

jeotermal kaynağa dayalı elektrik üretimi için önlisans da aldı. 

Buharkent’te kurulacak jeotermal tesis için iki yıllığına verilen 

önlisansın başlangıç tarihi 20 Mart 2014 olarak belirlendi. 

YATIRIM
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Şiper, LPG Derneği başkanı oldu
Olağan genel kurul toplantısını yapan LPG Derneği, İpragaz 
CEO’su Selim Şiper’i Yönetim Kurulu Başkanı seçti. Genel 
kurulda Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili, Turnagaz Genel Müdürü Orhan Tatar Muhasip 
Üye oldu. Yönetimde yer alan diğer isimler ise şöyle: Erkan 
Kınacı, Ömer Yağız, Osman Keleş, Fehmi Arıkan, M. Tufan Mut 
ve M. Murat Çelik. 

Mercan ve Köktaş,  
Dünya Enerji Konseyi’nde 

Dünyada enerjinin sürdürülebilir arz ve kullanımının tüm kesim-
lerin hizmetine sunulması için 1923 yılından beri uluslararası bo-
yutta çalışmalar yapan Dünya Enerji Konseyi bünyesinde Türki-
ye’yi temsil eden Türk Milli Komitesi’nin yeni yönetim belli oldu. 
Yeni yönetimin belirlendiği genel kuruldan sonra yapılan ilk yö-
netim kurulu toplantısında Türk Milli Komitesi’nin başkanlığına 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Mer-
can, başkan yardımcılığına ise EPDK Eski Başkanı Hasan Köktaş 
getirildi. Komitenin genel sekreterliğini TÜREB Başkanı Mustafa 
Serdar Ataseven, saymanlığını ise TPAO Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Sait Kirazoğlu yapacak. Yönetim kurulu üyeleri şu isim-
lerden oluştu:  Enerji İşleri Genel Müdürü Dr. Zafer Demircan, 
TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş, EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış, 
TETAŞ Genel Müdürü Münib Karakılıç, TEİAŞ Genel Müdürü Ke-
mal Yıldır, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Hakman, 
Kayseri Ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hidayet Atasoy, 
Birecik A.Ş. Genel Müdürü Yahya Kemal Kıran. 

Görev süresi 3 yıl olan komite, 2016 yılında İstanbul’da yapılacak 
Dünya Enerji Kongresine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

Düzenleyiciler Birliğine 
Türk başkan

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

Üyesi Alparslan Bayraktar, 24 ülke 

EPDK`sının üyesi bulunduğu Enerji 

Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin 

(ERRA) başkanlığına seçildi. Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 

da üyesi bulunduğu Enerji Düzen-

leyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) 

Genel Kurulu 31 Mart 2014 tarihin-

de yapıldı.   Genel kurulda ERRA 

Başkanlığı görevine Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Üyesi Alparslan 

Bayraktar getirildi.  Bayraktar, 2012 

yılında ERRA Yönetim Kurulu üyeli-

ğine getirilmiş, Haziran 2013’te de 

başkan yardımcısı olmuştu. Bay-

raktar, ERRA`da 2016 yılına kadar 

başkanlık yapacak. 
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Dicle, Mustafa Yılmaz’a emanet 
Dicle Elektrik Dağıtım’da üst yönetim değişikliği ya-
pıldı. Genel Müdür Murat Karagüzel’in daha önce 
AKEDAŞ Genel Müdürü olan Mustafa Yılmaz getirildi. 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak 
illerine elektrik dağıtımı yapan DEDAŞ’ın yeni genel mü-
dürü Mustafa Yılmaz, hedeflerinin, abonelerine kesinti-
siz ve kaliteli enerji vermek olduğunun açıkladı. 
TEDAŞ kökenli olan Mustafa Yılmaz, Kahramanmaraş ve 
Antalya’da TEDAŞ Müessese Müdürlüğü, Teftiş Kurulu 
Başmüfettişliği ve Şanlıurfa İl Müdürlüğü görevlerinde bu-
lundu. Daha sonra özel sektöre geçen Yılmaz, Sivas, Tokat 
ve Yozgat illerinin enerji dağıtım şirketi Çamlıbel EDAŞ’da 
genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Yılmaz, Dicle EDAŞ 
Genel Müdürlüğü görevinden önce ise, 3 yıl kadar Adıya-
man ve Kahramanmaraş illerinin elektrik dağıtım şirketi 
AKEDAŞ’da genel müdür olarak görev yapıyordu. 

Eryaşar, Petline’a transfer oldu 
Cumhur Mete Eryaşar PETLINE’in yeni Mali ve İdari İş-
ler Direktörü olarak atandı. Kariyerine bankacılık sek-
töründe başlayan Eryaşar, Toprakbank ve Koçbank’da 
çalıştı. 2004 yılından bu yana Asya Katılım Bankası’n-
da çeşitli yöneticilik pozisyonlarında yer alan Eryaşar, 
Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü mezun, evli ve bir 
çocuk babası.

PETDER’de 
başkan yine 
Erdem 
Petrol Sanayi Derne-
ği’nin (PETDER) 10 Nisan 
2014 tarihinde yapılan Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısı’n-
da PETDER’in geçmiş döneme ait 
faaliyetleri sunuldu ve 2014 yılı bütçesi 
onaylanarak yürürlüğe girdi. Olağan  Genel  Ku-
rul Toplantısı’nda ayrıca PETDER’in yeni Yönetim Kurulu da 
belirlendi. Genel Kurul toplantısı sonrasında gerçekleşen ilk 
yönetim kurulu  toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığını 
Ahmet Erdem’in sürdürmesine karar verildi. Martin Thom-
sen ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getiril-
di. PETDER’in yeni yönetim kurulunda yer alan diğer isimler 
ise şöyle: Adnan Ünal (Petline), Tamas Mayer (OMV), Antoine 
Tournand (Total Oil), Ekrem Ekmenci (Opet) Yılmaz Tecmen 
(Turcas Petrol) Ahmet İzzet Eke (Aytemiz Akaryakıt). 

First Solar İstanbul’u Evcit yönetecek 
Tanınmış güneş enerjisi çözüm şirketlerinden First 
Solar, Türkiye ve bölgesindeki etkinliğini artırmak için 
İstanbul’da ofis açtı. İstanbul ofisini yenilenebilir enerji 
sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesi olan Evren Evcit yöne-
tecek. First Solar Türkiye İş Geliştirme Ekibi’nin başına 
geçecek olan Evren Evcit, Avrupa İş Geliştirmeden So-
rumlu Başkan Yardımcısı Christopher Burghardt’a bağlı 
olarak çalışacak. Anel Enerji’nin genel müdürü olarak 
görev yapan Evcit, Türkiye’nin ilk fotovoltaik modül üre-
ticisi Avek Solar AŞ’nin ve Bulgaristan’da PV alanında 
ilk Türk teknik servis sağlayıcı olan Anel Bulgaristan’ın 
genel müdürlük görevlerini yürütmüştü. 



Üst yönetimin katkıda bulunma-
dığı, sahip çıkmadığı sosyal so-
rumluluk projelerinin verimsiz ve 
göstermelik olarak kaldığı bilinen 
bir gerçek. Sonuçları ölçülemeyen, 
hedeflenen etkiyi yaratamayan yüz-
lerce sosyal sorumluluk projesi var. 
Ancak doğru bir planlama, iyi bir 
kurgu, sosyal paydaşlarının katılımı 
ve sonuçları ölçülebilen çalışmalar 
başarıya ulaşabiliyor. Bu formülü 
en iyi uygulayan şirketlerin başın-
da ise OPET geliyor. OPET’in bu 
başarısının ardından iyi bir ekip 
var ancak o ekibin yöneticisinin de 

çok büyük katkısı var. OPET Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, 
iş kadınları arasında bu yönüyle 
öne çıkıyor. Topluma mal olan ve 
başarılı sonuçlarıyla çok sayıda 
ödül kazanan sosyal sorumluluk 
çalışmalarında Öztürk’ün imzası 
yer alıyor. OPET’in eğitim, kültür 
ve sağlık gibi alanlarda yoğunlaşan 
sosyal sorumluluk projelerini ve 
başarının altında yatan nedenleri 
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nur-
ten Öztürk ile konuştuk. 

OPET’in bugüne kadar yürüt-
tüğü sosyal sorumluluk projeleri 

hakkında bilgi verir misiniz? Bu 
projeler hangi ana başlıklar altın-
da yoğunlaşıyor?

OPET, kurulduğu ilk günden bu 
yana sosyal sorumluluğa önem ve-
ren ve bu konuda önemli çalışmalar 
yürüten bir marka. 2000 yılından 
bu yana ‘Bilinçli Toplum Projele-
ri’ başlığı altında toplumu çevre, 
doğa, sağlık ve turizm gibi pek çok 
alanda bilinçlendirmeyi ve bilgi-
lendirmeyi amaçladık. Önce Temiz 
Tuvalet Kampanyası’nı daha sonra 
da Yeşil Yol, Örnek Köy ve Tarihe 
Saygı Projeleri’mizi uygulamaya 

Sosyal sorumluluk denilince sadece enerji sektöründe değil tüm alanlarda bilk akla gelen 
isimlerden biri OPET. Şirketin tepe yöneticilerinden Nurten Öztürk, Temiz Tuvalet, Tarihe 
Saygı, Yeşil Yol’un ardından şimdi de ‘Trafik Dedektifleri’ projesine imza attı 

OPET, Türkiye’de  
tuvalet standartlarını değiştirdi

aldık. Son olarak trafik sorununa 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla 
çok değerli paydaşlarımızla birlikte 
“Trafik Dedektifleri Projesi”ni ha-
yata geçirdik.

En uzun soluklu kurumsal sosyal 
sorumluluk projemiz olan Temiz 
Tuvalet Kampanyası, Türkiye’de te-
mizlik ve hijyen konusunda önemli 
bir kilometre taşı. 14 yıldır aralıksız 
devam eden kampanyamızla tuva-
let temizliği ve hijyeni konusunda 
toplumsal bir duyarlılık ve değişim Nurten Öztürk öğrencileriyle
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yarattık.Bugüne kadar OPET eğitim 
ekibimizle birlikte yurt genelinde 
72 ili gezdik, 5 bin 330 saat eğitim 
vererek 5,5 milyon km.’den fazla yol 
kat ettik, 7,5 milyondan fazla kişiye 
ulaştık. 27 milyonun üzerinde basılı 
malzeme, çocuklara çizgi filmler, 
kitapçıklar dağıttık. 

Temiz Tuvalet kampanyanız 
gerçekten ses getirdi ancak başka 
ses getiren projeleriniz de var 
değil mi? Örneğin Yeşil Yol…

Evet, haklısınız Yeşil Yol Pro-
jesi ile istasyonlarımızın giriş ve 
çıkışları ile şehir merkezlerindeki 
park ve bulvarlar yeşillendiriyoruz. 
Bugüne dek 557 bin 425 adet bitki 
dikiminin yanı sıra yeşillendirme 
çalışmaları sürüyor. 

Bir diğer projemiz ise Örnek 
Köy… Köylerin kendi kendine 
yetmesi, tarihi, coğrafi ve kültürel 
potansiyelinin değerlendirilmesinin 
yanı sıra eğitim düzeyinin 
yükselmesi ve çevre bilincinin 
gelişmesi gibi toplumsal 
göstergeleri hedefledik. Uygulama 
yaptığımız Mardin Dara, Fethiye 
Saklıkent, Gaziantep Yesemek, Bolu 
Pazarköy, Isparta İncesu ve Kekova 
Üçağız köyleriyle birlikte hedefimiz 
her yıl bir ilimizde çevresine örnek 
olabilecek bir köy yaratmak. 

Tarih ile ilgili de özel çalışma-
larınız var. Bunun hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

‘Tarihe Saygı’ adlı çalışmamız 
ile Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın 
doğal dokusunu koruyarak, çağdaş 
bir görünüme kavuşması için ça-
lışmalar yaptık. Proje kapsamında; 
Çanakkale Savaşları’nın geçtiği 

bölgede, toplumsal kalkınmaya 
destek olacak eğitim projeleri ile 
Gelibolu Yarımadası’nı ziyaret 
eden turistlerin sorunsuz olarak 
gezmelerini sağlayacak altyapı 
ve çevre düzenleme çalışmaları 
uyguladık. Alçıtepe, Seddülba-
hir, Bigalı, Kilitbahir, Behramlı, 
Kocadere, Büyük ve Küçük Ana-
farta köyleri ve Eceabat ilçesinde 
rehabilitasyon çalışmaları tamam-
lanarak bu köyler yeni bir çehreye 
kavuşturuldu. Burada sadece fiziki 
düzenlemeler değil, sosyal içeriği 
de olan ve yöre halkının yaşam 
kalitesini arttırmaya yönelik kurslar 
ve eğitsel çalışmalar da yaptık. Ece-
abat sahilinde Tarihe Saygı Parkı’nı 
inşa ettik. Bir açık hava müzesi 
niteliği taşıyan park, bölgeye gelen 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin, 
gezilerine başlamadan önce bölge 
hakkında ön bilgi alabilecekleri bir 
mekan olarak tasarlandı. 57. Alay’ın 
şehitliği ve Akbaş Şehitliği yenile-
me çalışmaları tamamlanarak her 
iki şehitlik de ziyarete açıldı. Ayrıca 

Eceabat’ta işlevselliğini yitiren il-
köğretim okulunun yerine, yeni ve 
modern bir okul inşa ederek eğitim 
ve öğretim hayatına kazandırıldı.  

Ve son olarak Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, İçişleri Ba-
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü,  Polis Eşleri 
Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği 
(PEKAY) ve Uluslararası Polis Bir-
liği Türkiye işbirliğinde Trafik De-
dektifleri Projesi’ni başlattık. Proje-
de hedef 3-17 yaş arası çocuklar. Bu 
projeyle çocuklar kanalıyla büyük-
lere ulaşarak 3 yıl içinde 1,5 milyon 
çocuk ve gencin trafik konusunda 
bilinçlendirilmesini hedefliyoruz.

SOSYAL SORUMLULUKOPET, Türkiye’de  tuvalet standartlarını değiştirdi
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Anlattığınız bu çalışmalarla 
yurtiçinden ve yurtdışından çok 
sayıda ödül aldığınızı biliyoruz. 
Ayrıntıları hakkında bilgi verebi-
lir misiniz?

“Temiz Tuvalet Kampanyası”, 
2004 yılında Uluslararası Halkla 
İlişkiler Derneği sosyal sorumluluk 
büyük ödülünün sahibi olmuştur.  
Aynı zamanda Türkiye Halkla İlişki-
ler Derneği tarafından düzenlenen 
3. Altın Pusula Yarışması’nın Sosyal 
Sorumluluk Projeleri dalında birin-
cilik ödülüne layık görüldü. 11’inci 
Stevie Ödülleri’nde ise ‘Sağlık, Gü-
venlik ve Çevre Programı kategori-
sinde “Temiz Tuvalet Kampanyası” 
bronz ödül kazandı. 

“Yeşil Yol Projesi”, Türkiye Halk-
la İlişkiler Derneği’nin 5. Altın Pu-
sula Ödülleri’nde, Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk kategorisinde Çevre ko-
nusunda ödüle layık görüldü. Proje, 
İSO 2010 Yılı Sürdürülebilir Çevre 
Dostu Ürün ve Uygulama Ödülle-
ri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
dalında 3’üncülük almıştır.

Tarihi Saygı Projesi, Türkiye 
Halkla İlişkiler Derneği tarafından 
düzenlenen 7. Altın Pusula Ödül-
leri’nde, “Jüri Özel Ödülü”nü aldı. 
Yine bu proje nedeniyle  Çanakkale 
bölgesinde gerçekleştirilen fiziki re-
habilitasyon ve toplumsal kalkınma-
yı destekleyici çalışmalar nedeniyle 
TBMM tarafından Üstün Hizmet, 
Ödülü’ne layık görüldüm.  Yönetim 
Kurulu Başkanımız Fikret Öztürk’e 
Tarihe Saygı Projesi ve bölgeye 
yaptığı katkılar nedeniyle Cumhur-
başkanı Abdullah Gül tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi.

ARABİSTAN VE  
MAKEDONYA’DAN  

DAVET
Bazı çalışmalarınız yurtdışında 

da örnek oldu, özellikle temiz 

tuvalet çalışması süreci anlatır 

mısınız?

Temiz Tuvalet Kampanyası’nın yurt 
dışı açılımı 27 Kasım 2011’de OPET 
Çağrı merkezine düşen bir  e-posta 
ile başladı. Riyad’da bulunan Ulusla-
rarası Türk Okulu’nun müdür yardım-
cısı bize Suudi Arabistan’da temizlik 
özellikle de tuvalet temizliği konu-
sunda büyük bir eksiklik olduğunu 
ve kampanyamız kapsamında destek 
istediklerini bildirdi. Türkiye’de bü-
yük bir değişim yaratan kampanya-
mızın Arap Yarımadası’na yayılacak 
olması oradaki Türk vatandaşlarına 
ve hatta her yıl milyonlarca kişinin 
ziyaret ettiği hac ve umre bölgelerine 
ulaşması özellikle bu kadar kapalı bir 
toplum için değişimin ilk adımı olabi-
lir diye düşündük. Ve projemiz Mayıs 
2012’de böylece oradaki Türk okulla-
rına da taşındı, 4 şehirde 4 bin 800 
öğretmen ve öğrenciye eğitim verildi. 
Suudi Arabistan’dan sonra ise Make-
donya’dan alınan bir davetle 2013’te 
proje Üsküp’e taşındı. Balkanlar’daki 
en eski Türk okullarından biri olan ve 
1884’ten bu yana Türkçe eğitim ve-
ren Tefeyyüz İlköğretim Okulu’ndan 
gelen talep üzerine ben ve sosyal 
sorumluluk ekibimiz 23 Nisan 2013 
günü 750 öğrenci ve 60 öğretmenin 
katılımıyla temiz tuvalet ve hijyen 
eğitimi verdik. Her iki noktada da eği-
timlerimiz maksimum başarıya ulaştı. 

SOSYAL SORUMLULUK OPET, Türkiye’de  tuvalet standartlarını değiştirdi
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2009 yılında keşfedilen 283 
milyar m3 rezerve sahip 
Tamar sahası ile bölge 
enerji piyasasının odağına 

oturan Doğu Akdeniz, 2010 yılında 
keşfedilen 538 milyar m3 rezerve 
sahip Leviathan sahası ile dünya 
enerji piyasasının gündemine girdi. 
2011 yılında Güney Kıbrıs’ın 12. 
blokta 116 milyar m3 rezerve sa-
hip Aphrodite sahasını keşfettiğini 
açıklaması, bölgenin önemini iyice 
arttırdı. 2000-2013 yılları arasın-
da keşfi yapılan 10 sahayla İsrail 
münhasır ekonomik bölgesindeki 
(MEB) toplam rezerv 1 trilyon 132 
milyar m3 seviyesine ulaştı.

Doğalgaz ihracatında İsrail’in 
öncelikleri neler?

İsrail, sahip olduğu gaz rezervini 
aşağıdaki öncelik sırasına kullanmayı 
planlıyor:

1. İsrail’in iç talebi: İsrail’de özellikle 
elektrik üretiminde kullanılmak 
üzere ithal edilen petrol ürünleri ve 
petrol türevlerinin miktarının hızla 
azaltılarak, doğal gaza dayalı, daha 
düşük maliyetli bir elektrik arzı 

sağlanması hedefleniyor. Doğal ga-
zın, İsrail’deki endüstriyel tesislerde 
ve sanayide de petrol ve nafta gibi 
pahalı ve ithal alternatiflerin yerine 
kullanılması amaçlanıyor.

2. İsrail’e komşu ve/veya yakın ülke-
lerin gaz talebi: Ürdün gibi yakın 
bölge ülkelerinin elektrik üretim-
leri ve sanayileri için doğal gaz 
tedarik etmek.

3. Bölgesel pazarın ihtiyaçları: Sa-
haların gelişmesi ve İsrail’in ihraç 
politikasının belirlenmesiyle Akde-
niz havzasındaki bölge ülkelerinin 
(Türkiye ve Mısır gibi) doğal gaz 
talebini karşılamak.

4. Küresel pazarların ihtiyacı: Son 
aşamada da LNG formunda,  ağır-
lıklı olarak Asya- Pasifik pazarının 
doğal gaz talebini karşılamak ve 
bu şekilde hâlihazırda LNG alış 
fiyatları, Avrupa‘dan yüksek oluşan 
karlı pazarlara LNG tedarik etmek.

İsrail, yukarıda belirtilen 2, 3 ve 4 
no’lu seçeneklerde belirtilen ihracat 
seçeneklerini, politik riskleri de dik-
kate alarak değerlendiriyor ve Delek 

Drilling Yönetim Kurulu Başkanı 
Gideon Tadmor’un Doğu Akdeniz 
Gaz Konferansı’ndaki konuşmasında 
belirttiği üzere, ticari kazanımları ve 
politik riskleri dengede bir portföy 
oluşturmayı hedefliyor.

Ürdün anlaşmasının  fiyatı 
gösterge olur mu?

Kısa bir süre önce Tamar saha-
sında üretilen gazın Ürdün’deki iki 
endüstriyel kuruluşa arzı için imza-
lanan anlaşma, İsrail’in yüksek iletim 
yatırımları gerektirmeyen ve talep 
riski içermeyen pazarlara yönelik 
eğiliminin önemli bir göstergesi oldu. 
Bu yıl şubat ayında yapılan anlaşmayla 
2016 yılından itibaren 15 yıl süreyle, 
toplam 66 milyar m3 için anlaşma 
imzalanmıştı. Noble Energy tarafın-
dan yapılan kamuoyuna yapılan açık-
lamada, söz konusu anlaşmanın fiyatı 
6.50 USD/1,000 cf (229,55 USD/1,000 
m3) olarak belirtilmişti. Enerji IQ’nun 
edindiği bilgiye göre bu fiyat, petrol 
endeksli formüle dayanıyor.

Yeni gaz ve ilk petrol keşfi için 
beklenti yüksek

İsrail doğal gaz piyasasının bir 
diğer önemli ismi Delek Drilling’in 
CEO’su Yossi Abu’nun konferansta 
yaptığı sunumda yer alan bilgilere 
göre, Güney Kıbrıs’tan İsrail’e kadar 
bugüne dek keşif yapılan sahaların 
tümü aynı gaza ulaşmış olarak ifade 
ediliyor. Yossi Abu, yeni arama çalış-
malarının derin sondajlarla bu zonun 
altında yapıldığını ve bu derin sahala-
rın da büyük gaz potansiyeli taşıdığını 
söylüyor. Abu’ya göre arama yapan 
firmalarca 2014 sonu veya 2015 yılı 
içinde burada gaz keşfi hedefleniyor. 

Doğu Akdeniz gazının 
önemi artıyor 

Enerji IQ, ekonomik ve politik bağlamda Türkiye enerji piyasasını yakından 
ilgilendiren Doğu Akdeniz doğal gazının mevcut durumunu ve geleceğini 
İsrail’de inceledi. İsrail Enerji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Güney Kıbrıs 
Enerji, Ticaret ve Turizm Bakanlığı temsilcileriyle bölgede rezerv sahibi firma 
yetkilileri ile görüşen Enerji IQ, izlenimlerini Enerji Panorama okuyucuları 
için derledi.
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İsrail’in bugüne kadar gündeme 
gelmeyen petrol arama çalışmalarıyla 
ilgili açıklamayı ise Noble Energy 
CEO’su Charles Davidson yapıyor 
ve Noble Energy’nin İsrail MEB’inde 
derin sondajlarla mesozoik petrol 
aradığını söylüyor.

Önümüzdeki 18 ay içinde 5-10 
adet arama sondajının daha yapılma-
sının planlandığı, derin zonlarda yapı-
lacak arama çalışmalarının sonunda, 
ilave doğal gaz ve petrol keşfi potan-
siyelinin yüksekliği de verilen bilgiler 
arasında yer alıyor.

İsrail’in tüketiminde hızlı 
artış bekleniyor

İsrail Enerji ve Su Kaynakları 
Bakanlığı’ndan bir yetkilinin verdiği 
bilgilere göre İsrail’in 2013 yılı iç tüke-
timi yaklaşık yıllık 7 milyar m3 olarak 
gerçekleşti. Bu talebin yüzde 80’inin 
Tamar sahasından, yüzde 20’si ise 
Mari B sahası ve ithalatla karşılandığı 
belirtildi. İsrail’in elektrik arzının 2013 
yılı içinde yüzde 40’ının doğal gaz 
yakıtlı santrallerden karşılandığı, bu 
oranın 2014 yılı sonunda yüzde 50’ye 
yükseleceği de vurgulanan konular 
arasında yer alıyor.

İsrail’deki doğal gaz talebinin, 
petrol rafinerisi ve benzeri yüksek 
doğal gaz kullanan tesislerin gaza 
dönüşümüne paralel, sanayi tesisleri-
nin ve taşımacılık sektörünün de gaza 
dönüşümüyle artacağı bekleniyor.

Arz güvenliğiyle ilgili en önemli 
karar ise İsrail Devleti’nin aldığı bir ka-
rarla toplam rezervin 540 milyar m3’lük 
kısmının arz güvenliği için iç talebi kar-
şılamak üzere kullanılmasının kararlaştı-
rılması olarak dikkat çekiyor. Bu miktar, 
rezervin yarısına yakınına denk geliyor. 
Alınan kararlara göre, kalan miktar ise 
İsrail Enerji Bakanlığı’nın onayı ile ihraç 
edilebilecek. 

Ülke Saha Miktar (tcf) Miktar (bcm) Keşif Tarihi

Noa - 1999
Mari B ve Gaza Marine 1 28,3 2000
Tamar 10 283 2009
Dalit - 2009
Leviathan 19 537,7 2010

İsrail Dolphin - 2011
Tanin - 2011
Shimson -
Tamar G. Batı (SW) - 2013
Karish - 2013
TOPLAM 40 1.132 

G. Kıbrıs Afrodit 4.1 116 2011

ENERJİ IQDoğu Akdeniz gazının önemi artıyor 
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Doğal gaz depolama tarife 
metodolojisi yayımlandı

Doğal gaz depolama tarife metodolojisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurul kararına göre 
belirlenecek tarifelerin geçerli olacağı birinci tarife uygulama dönemi 1 Eylül’den sonra başlayacak.

Doğal gaz depolama 
tarife metodolojisini 
belirleyen EPDK Kurul 
kararı, 2 Nisan 2014 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Enerji IQ’nun hazır-
lıklarının tamamlandığını ilk kez 27 
Mart 2013 tarihli 21. sayısında “Do-
ğal Gaz depolama tarife metodolojisi 
için sona yaklaşıldı” haberiyle du-
yurmuştu. Kurul kararının yürürlüğe 
girmesiyle birlikte, tarifesi düzenle-
meye tabi olan piyasa faaliyetleri için 
uzun dönemli metodolojiler hazırla-
yarak sürdürülebilir bir piyasa ortamı 
oluşturmayı amaçlayan EPDK, doğal 
gaz depolama tarife metodolojisini 
oluşturmuş oldu. 

Yatırımcıların, tarife metodo-
lojisindeki temel formülleri baz 
alarak, faaliyet bazlı değişkenler 
ile ekonomik değişkenleri kulla-
narak uzun dönemli bir getiri he-
sabı yapmasına olanak sağlayacak 
metodolojinin, mevcut depolama 
projelerinin finansman sürecini de 
kolaylaştırması bekleniyor.

1 Eylül’de başlayacak

Tarife uygulama döneminin 
süresi üç yıldan kısa 10 yıldan uzun 
olamayacak.Bu sürenin belirlenme-
sinde ilgili depolama şirketinin talebi 
esas alınacak.Depolama şirketlerinin 
kullanım usul ve esaslarında belirle-
necek olan kapasite rezervasyon süre-
leri, tarife uygulama dönemi dikkate 
alınarak belirlenecek. Depolama 
şirketi, tarifelerinin belirlenmesinde 
kullanılan faktörlerde önemli deği-
şiklikler meydana gelmesi halinde, 
tarifelerinde revizyon talebi ileEP-
DK’ya başvurabilecek .EPDK Kurul 
da önemli değişikliklerin meydana 
gelmesi durumunda re’sen bu deği-
şikliği gerçekleştirebilecek.

Kurul kararında yer alan 
Geçici 1. Maddesi’nde, “Mevcut 
depolama tesisleri için bu usul ve 
esaslar kapsamında belirlenecek 
tarifelerin geçerli olacağı birinci 
tarife uygulama dönemi, 1 Ey-
lül2014tarihindenönce olmamak 
üzere, ilgili şirketin kullanım usul 
ve esaslarında belirtilen depolama 
yılının ilk gününde başlar” ibaresi 
yer alıyor. Diğer yandan; depo-
lama şirketlerinin, tarife çalış-
malarına baz olacak veri, bilgi ve 
belgeler ile hazırlayacaklar tarife 
önerilerini, yeni tarife uygulama 
dönemi başlamadan dokuz ay 
once EPDK evrakına girecek şe-
kilde sunmaları gerekiyor.

Depolama lisansı sahibi şirketler:

Şirket Lisans Türü Lisans Alma Tarihi

Toren Yeraltı 06 Şubat 2014
Gaz Depo Yeraltı 06 Şubat 2014
BOTAŞ LNG 04 Nisan 2014
BOTAŞ Yeraltı 27 Haziran 2007
TPAO Yeraltı 18 Nisan 2003
Egegaz LNG 04 Nisan 2003
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KBSB ‘Termik Santrallar-
da Yerlileştirme Platformu’nu 
kurdu

Kazan ve Basınçlı Kap Sana-
yicileri Birliği’nin (KBSB) ön-
derliğinde kurulan kamu ve özel 
sektörün yer aldığı Termik Sant-
rallerde Yerlileştirme Platformu, 
ilk toplantısını Ankara’da yaptı.

KBSB tarafından 3 Nisan 
2014 tarihinde yapılan açıklama-
da, birlik önderliğinde ‘Termik 
Santrallerde Yerlileştirme Plat-
formu’ adında, aralarında kamu 
ve özel sektörün de yer aldığı 
bir platform kurulduğu ve ilk 
toplantısını Ankara’da yaptığı 
bildirildi. Platformun, hedefini 
cari açığı yıllık 2.5 milyar dolar 
azaltmak olarak belirlediği ifade 
edildi. Açıklamada, “Şu anda 
yerli katkı oranının yüzde 5 oldu-
ğu termik santral pazarında 2023 
yılına kadar bu rakamın yüzde 
90’a çıkarılması hedef olarak 
benimsendi” denildi.

Toplantılarına periyodik 
olarak devam edecek olan 
platform, Uluslararası Enerji 
ve Çevre Konferansı ve Fuarı 
çerçevesinde 25 Nisan 2014 
günü İstanbul Fuar Merkezi’nde 
“ Termik Santrallerde Yerlileş-
tirme Stratejisi” konulu bir de 
oturum düzenleyecek.

RÜZGAR 
BAŞVURULARI  
1,368’E ULAŞTI

Umut Aybay 

Rüzgar ve güneş yatırımcılarının Mete-
oroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) 

yaptığı ölçüm başvuruları nisan ayında 
rüzgarda 1,372’ye ulaşırken, 596 güneş 
başvurusundan 582’sinin ölçüm sonuç 
raporlarını sunduğu ve raporların MGM 
tarafından onaylandığı öğrenildi. 
Enerji IQ’nun MGM’den edindiği 2014 
Nisan ayı verilerine göre, rüzgar enerjisi-
ne dayalı santral kurmak isteyen yatırım-
cıların ölçüm başvurularında belirgin bir 
artış gözlemlendi. Mart ayında 999 olan 
rüzgar ölçüm başvurusu sayısı, nisan 
ayında 1,372’ye ulaştı. Bu başvurula-
rın 1,368’i ‘Rüzgar ve Güneş Enerjisine 
Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak 
Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Tebliği’nde 
belirtilen şartlara uygun bulundu. İstas-
yonların halen ölçümlerine devam ettiği 
öğrenildi.
Diğer yandan, bugüne kadar yapılan ve 
tebliğde belirtilen şartlara uygun bu-
lunan 596 olan güneş ölçüm istasyonu 
başvurusundan 582’si 2013 yılı içinde 
ölçümlerini tamamladı. Bu istasyonla-
rın ölçüm sonuç raporlarını sunduğu ve 
raporların MGM tarafından onaylandığı 
öğrenildi. Diğer istasyonların ise ölçüm-
lerini sürdüğü ifade edildi.

Tarife çalışmalarına 
esas olacak veriler:

EPDK tarafından istenen detayda ay-
rıştırılmış olmak üzere tesise ilişkin 
yıllar bazında yapılan veya yapılacak 
yatırımla ilgili maliyetler,
Son beş yıllık döneme ilişkin bi-
lanço, gelir tablosu, hizmet tablosu 
ve diğer mali tablolar,
Son beş yıllık döneme ilişkin ger-
çekleşen, içinde bulunulan yıla iliş-
kin gerçekleşme tahmini ve tarife 
uygulama dönemindeki her bir yıl 
için planlanan olmak üzere istenen 
detayda ayrıştırılmış işletme gider-
leri,
Geçmiş döneme ilişkin, tesisten 
hizmet alan müşteri bazında verilen 
hizmetler ve elde edilen tutarlarla 
ilgili bilgiler.

ENERJİ IQDoğal gaz depolama tarife metodolojisi yayımlandı
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Elektrik 
4 En yüksek ani puant 

04 Şubat Salı günü yaşandı. 
Bu tarihte saat 17.50 itibariyle 
36.005 MW değerine ulaşıldı. 
En düşük puant değeri 23 
Şubat Pazar günü kaydedildi. 
Bu tarihte 19.10 itibariyle 
puant değeri 29.266MW’e 
kadar geriledi. 

4 En yüksek elektrik 
üretimi 07 Şubat Cuma günü 
gerçekleşti. Üretimdeki zirve 
noktası 726.394 MWh’ye 
çıktı. Elektrik üretiminin 
en düşük olduğu gün ise 17 
Şubat Pazartesi günü oldu. 
Bu tarihteki üretim 597.691 
MWh‘ ye geriledi. 

4 Elektrik tüketimi 07 
Şubat Cuma günü en yüksek 
seviyeye çıktı. 741.643 MWh’ 
lik tüketim, ay içindeki en 
yüksek elektrik tüketimi olarak 
kayıtlara geçti. Elektrik tüke-
timinin en düşük olduğu gün 
ise 19 Şubat Çarşamba oldu. 
Bu tarihte elektrik tüketimi 
610.306 MWh’te kaldı. 

Doğal Gaz 
4 Maksimum tüketim 

04 Şubat 2014 Salı günü 
183.197 bin stdm3 gerçek-
leşti.

4 En minimum tüketim 
ise 09 Şubat 2014 Pazartesi 
günü 124.091 bin stdm3 
olarak oldu

42013 maksimum tüke-
tim 09 Şubat 2013 tarihinde 
187.357 ve minimum tüke-
tim ise 01 Şubat 2013 tari-
hinde 140.478 olmuştu.

Akaryakıt 
4 En fazla motorin tü-

ketimi 21 Şubat 2014 Cuma 
günü 40.337.576 litre, en faz-
la benzin tüketimi 01 Şubat 
2014 Cumartesi tarihinde 
7.068.127 litre gerçekleşti.

4 En az motorin tüketi-
mi 23 Şubat 2014 tarihinde 
20.646.727 Pazar günü, en 
az benzin tüketimi 23 Şubat 
2014 tarihinde 4.496.985 
gerçekleşti.

Emisyon 
4 En fazla CO2 emisyon 

miktarı 28 şubat 2014 Cuma, 
En az CO2 emisyon miktarı 
03 Şubat 2014 Pazartesi günü 
yaşandı.

ENERJİNİN EN’LERİ  
(ŞUBAT 2014)

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ ELEKTRİK BARAJLARINA 
GELEN SU MİKTARI

AY 2013 2014
OCAK 5.185,5 2.565,3
ŞUBAR 5.361,9 2.239,2
KAYNAK: TEİAŞ, milyon metreküp.

OCAK-ŞUBAT 2014 DOĞALGAZ İTHALATI*

AY 2013 2014
OCAK 4.536,25 4.791,87
ŞUBAT 4.095,27 4.218,81
TOPLAM 8.631,52 9.010,68
*Milyon metreküp
KAYNAK: EPDK

KAYNAK: ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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TÜR KİYE  GENEL ENERJİ  DENGESİ
17.03.2014 18.03.2014 19.03.2014 20.03.2014 21.03.2014 22.03.2014 23.03.2014 Ortalama

Elektrik MWh 574087 574087 571253 571253 662920 636147 571253 594428

Doğal gaz 
(Toplam)

1000* 
Stdm3 153832 142646 143771 148877 142091 138479 129800 142785

Doğal gaz 
(Elektrik)

1000* 
Stdm3 50618 51154 47430 47169 47335 47671 43838 47888

Linyit ton 46477 46738 38573 39709 41539 39054 29842 40276

Motorin Türleri litre 39466457 39781162 40853199 39041027 42104600 39869727 28288038 38486316

Benzin Türleri litre 6089806 6018802 6176497 5860205 6633377 7684106 6482104 6420700
KAYNAK: ETKB

KAYNAKLARA GÖRE KURULU GÜÇ DAĞILIMI (ELEKTRİK)

KAYNAK PAY (YÜZDE)

DOĞALGAZ 31

HİDROLİK BARAJLI 25

TAŞ KÖMÜRÜ-LİNYİT 13

HİDROLİK AKARSU 10

ÇOK YAKITLILAR (SIVI, DOĞALGAZ) 7

İTHAL KÖMÜR 6

RÜZGAR 5

FUEL OİL, ASFALTİT, MOTORİN, NAFTA 1

JEOTERMAL 1

ÇOK YAKITLILAR (KATI, SIVI) 1
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Sosyal medya sadece "sosyalleşmenin" değil sektörel bilgi birikiminin aktarılması açısından 
da çok önemli bir mecra oldu. Uluslararası kuruluşların makale ve raporlarına ulaşmak, en gün-
cel veri, grafikleri temin etmek mümkün. Dünyanın her yerinden sektörün karar merci konu-
mundaki siyasetçilerin, bürokratların, üst düzey yöneticilerin, gazetecilerin yanı sıra sektöre ilgi 
duyan  herkesin paylaştığı güncel yorumlar, haberler, bilgiler ya da yönelltiği sorular bu alana ilgi 
duyan herkese yeni pencereler açıyor. 

İşte bazı örnekler:

Twitter enerjiye de şakıyor
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TWITTER’DA ENERJİ
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Seçim sonrası enerji sektörü 

Boydak ve Zorlu’nun enerji hedefleri

Seçim sonrası zam bilmecesi
BOTAŞ’ın doğal gaz planlaması

Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji
Verimliliği
Kredisi
Sera gazı emisyonunun
azaltılmasına katkı sağlamak
ve böylece iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasına destek olmak amacıyla,
sürdürülebilir enerji yatırımları yapmak isteyen KOBİ’lere
2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.


