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Sektörün yeni 
oyuncusu Torunlar: 

Enerjide 
büyüyeceğiz

Enerjide 
‘MİL’ dönemi 

başlıyor

TAP, Türkiye’ye 
Avrupa yolunu 

açacak
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Türkiye’ye küresel bir dünya markası olarak geldik, zamanla Türk halkının gönlünde yerel bir değer 
olduk.1923’te başlayan yolculuğumuz, bugün başta akaryakıt ve madeni yağ olmak üzere, petrol ve 
gaz arama, havacılık, denizcilik satışları, doğal gaz ve kimya gibi pek çok farklı sektörde devam 
ediyor. Uzun vadeli yatırım stratejimizle enerjinin tüm alanlarında faaliyet gösteriyor, sektöre öncülük 
ediyoruz. Yatırımlarımız ve üstün teknolojimizle Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlıyoruz. 90 yıldır 
bizimle yol alan iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 
Beraber geçirdiğimiz 90 yılın ardından geleceğe doğru birlikte ilerliyoruz. 

DOLU DOLU GEÇEN 90 YIL!
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İÇİNDEKİLER8

Tüpraş İzmit Rafinerisi’ni dünyanın en gelişmiş tesisleri arasına 
sokacak ve Türkiye’nin döviz açığını yılda 1 milyar dolarlık azaltacak 
Fuel Oil Dönüşüm Yatırımı’nda geri sayımı başlattı. Tesisler 14 Kasım 
2014’te üretime geçecek...

Eylül ayında yapılacak Ulaştırma Şurası’na hazırlanan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, enerji ve ulaştırma sektörlerinde 
büyük ses getirecek ‘boru hatları stratejisi’ geliştirdi. Buna göre Tür-
kiye’nin kömür, demir ve manyetit gibi değerli madenlerinin yeni inşa 
edilecek boru hatlarıyla taşınması hedefleniyor

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, “Güneş enerjisinde ‘bu ta-
rifeye yatırım yapılmaz” öngörüsü boş çıktı. Yoğun başvuru 
oldu ve aralarında yabancı şirketler de var. İleride 10 yıllık 
dönemde güneş ve nükleer enerjinin yoğun şekilde konuşu-
lacak” dedi. 

Başkent Doğal Gaz’ı devralan Torunlar Enerji’nin patronu Mehmet Torun 
iddialı konuştu: Sektörde kalıcıyız, üretimle büyüyeceğiz...

Türkiye doğal gaz piyasasındaki etkinliğini artırmak 
isteyen Gazprom’un iştiraki Gazprombank’ın yeni or-
tağı sektörün yakından tanıdığı Fatih Baltacı oldu...  

Enerji sektörü için “özel ve süper” bir bilgisayar ge-
liştirildi. DÜNYA

Dağıtım ihalelerinde sona gelindi... Haziran ayında 
Başkentgaz, Gediz Elektrik ve Aras Elektrik’in devir-
leri yapıldı. Milyonlarca aboneye hizmet verecek olan 
özel sektörün hedefi “müşteri memnuniyeti...”

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, elektrik iletimi-
nin olmadığı ve pahalı olduğu bölgelerde uçuş güven-
liğini sağlayan sistemleri güneş enerjisiyle çalıştırıyor. 
Kurumun hedefi güneşten elde ettiği elektrik kapasi-
tesini artırmak. 

Uzun yıllardır sosyal sorumluluk projelerine imza 
atan Zorlu Enerji, hedef kitle olarak çocukları belirle-
miş. Bugüne kadar 115 bin çocuğa ulaşan şirket yü-
rüttüğü çalışmaların karşılığında da Avrupa Komisyo-
nu’ndan ‘Liderlik’ ödülü kazanmış… 

Öğrencilerin yenilenebilir enerjiye olan ilgilerini 
artırmak için ilk öğretim ve lise öğrencileri arasında 
düzenlenen resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye 
girenlerin eserleri EPDK’da sergileniyor... 

TÜPRAŞ’tan cari açığa ‘darbe’ 

Kömür de boru hattıyla taşınacak

Güneşte beklentiler boşa çıktı

Başkentgaz’la sektöre girdi 
üretimle büyüyecek

Gazprom Türkiye’de büyüyor

Enerjide devir ayı... 

Radarlar da güneşle çalışıyor

Zorlu “enerjik 
nesiller” yetiştiriyor

Çocuklar rüzgarı anlattı 

Enerjide millileşme hamlesi başlatılırken rüzgar, güneş ve 
hidroelektrik santrallerden üretilecek enerjiler yerli üretimle 
karşılanacak. Yerli kömürden petrol üretilmesi çalışmaları 
önümüzdeki dönemde hız kazanacak ve 620 bin konutta ter-
mik santralin atığı ile ısınacak. Türkiye’nin bu sayede doğal 
gaz faturası azalacak

Enerjide de millileşme harekatı

Yeni sosyal güvenlik yasası, iş kazalarının sıkça yaşandığı 
enerji özellikle de maden sektörünü yakından etkileyecek. 
Yasa işverene olduğu kadar çalışanlara da ciddi sorumluluk-
lar getiriyor. 

İş güvenliğinde yeni dönem 

48

24

34 42

30

55

52

39

21

12

44
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Türkiye Petrolleri hizmet 
ağını genişletiyor 

Türkiye Petrolleri bünye-
sinde yeni bir akaryakıt is-
tasyonu daha hizmete açıldı. 
Sinop-Boyabat Saraydüzü 
yolu üzerinde bulunan tesisin 
açılış törenine Boyabat Bele-
diye Başkanı Mehmet Ermiş, 
Türkiye Petrolleri Petrol Dağı-
tım A.Ş. Genel Müdürü Harun 
Şahbaz, Genel Müdür Yardımcısı Adem Türk, Satış Müdürü Oktay 
Leblebicioğlu, Saha Müdürü Kubilayhan Narin ve birçok davetli 
katıldı. 

Açılışta konuşma yapan Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü Harun Şahbaz, Türkiye Petrolleri’nin yüzde 100 
devlet sermayeli bir şirket olduğunu hatırlatarak, kamu sermaye-
siyle kurulmuş olmanın verdiği sorumluluk ve bilinçle hizmet sun-
duklarını ifade etti. Şahbaz, Türkiye Petrolleri’nin, 200’ün üzerinde-
ki akaryakıt istasyonunun, toptan ve perakende satışlarıyla halkın 
büyük teveccühünü kazandığını ve 70’e yakın akaryakıt dağıtıcı 
firması arasında ise altıncı sırada olduğunu belirtti. 

Petkim geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor
Petkim ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü arasında 

2011 yılında imzalanan protokol ile başlatılan MBA (Master of Business 
Administration) programı ilk mezunlarını verdi. 25’i beyaz yakalı, 4’ü 
mavi yakalı olmak üzere toplam 29 çalışanın yer aldığı MBA programı, 
3 yarıyıl ve 504 saatlik eğitim sürecini kapsadı. İstanbul Üniversitesi 
İşletme İktisadı Enstitüsü Öğretim Üyeleri tarafından verilen eğitimleri 
başarı ile tamamlan 29 mezun Petkim Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
törenle diplomalarını aldılar.

Ödül töreninde konuşan Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 
Petkim Akademi bünyesinde gerçekleşen MBA programı ile gelece-
ğin yöneticilerini yetiştirdiklerini söyledi. Bu MBA programının, Türk 
ekonomisinin en önemli sorunları arasında yer alan üniversite-sanayi 
işbirliğinin en özgün örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Korkut, 
teori dünyası ile pratik dünyası arasındaki köprülerin yeterince kurula-
madığını, bu durumun sonucu olarak işverenlerin nitelikli işgücü aradığı 
bir ortamda sokakların işsiz insanlarla dolu olduğunu kaydetti. Sadettin 
Korkut, Petkim Akademi projesinin çalışma hayatının tüm kademelerin-
de, özellikle de nitelikli ara işgücünün yetiştirilmesinde çok önemli bir 
işlev yükleneceğine dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Pekdemir ise,  İşletme İktisadı Ensti-
tüsü’nün sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın ilk MBA okulu olduğuna 
dikkat çekti. Prof. Pekdemir, üniversite ile iş hayatı arasında çok önemli 
bir köprü oluşturduklarını da anımsattı. 

MBA programı 2013 yılı güz döneminde de devam edecek.

Shell Helix belgeseli 
Discovery Channel’da 

Shell Helix Ultra’nın üs-
tün performansıyla moto-
ru zorlu koşullarda nasıl 
koruduğunu anlatan ve 
çekimleri üç ayrı bölgede 
tamamlanan belgesel-
ler Discovery Channel’da 
seyirciyle buluştu. Her 
bölümde farklı zorlu şart-
lara meydan okuyan Shell 
Helix Driven to Extremes 
ekibine Tom Hardy, Adrien 
Brody ve Henry Cavil eşlik 
etti. Batman filmlerinden 
tanınan Tom Hardy ve F1 
pilotu Mika Salo, dünyanın 
en soğuk bölgesi olarak bi-
linen Sibirya’da -73 dereceye ulaşan dondurucu soğuklarda 1000 
kilometrelik yolculuk yaptı. Immortals filminin yıldızı Henry Cavill 
ve Dünya Superbike Şampiyonu olan Neil Hodgson, ‘Ölüm Çölü’ 
olarak bilinen Çin’in Taklamakan Çölü’nde 50 dereceyi aşan sıcak-
lıkta 800 kilometrelik bir yolculuk yaparak insanın ve makinenin 
sınırlarını zorladı. Piyanist filminin ünlü oyuncusu Adrien Brody ise 
Mika Salo ile birlikte sağanak yağış, fırtına ve sellerin etkili olduğu 
Malezya’nın balta girmemiş Ulu Sedili Ormanı’nda heyecan dolu 
bir sürüşe tanıklık etti.

Üç ayrı bölümden oluşan “Shell Helix Driven to Extremes” bel-
gesellerinin Sibirya, Çin ve Malezya’da geçen görüntüleri www.
youtube.com/shellhelix linkinden izlenebiliyor. 

İpragaz GO markasıyla Konya’da 
 Türkiye enerji sektöründe 52 yıldır hizmet veren İpragaz’ın akaryakıt 

sektöründeki markası GO’nun yeni nesil yakıt istasyonlarına bir halka 
daha eklendi. İlki Konya-Karatay’da, ardından İzmir’de Kınık ve Ber-
gama’da hizmete giren yeni nesil GO yakıt istasyonlarının dördüncüsü 
Konya’nın Ereğli ilçesinde açıldı. Akaryakıt sektöründe fark yaratmak 
hedefiyle kurulan GO yakıt istasyonları yüksek standartlarda, kaliteli, 
çevreye duyarlı hizmet ve ürünler sunmayı amaçlıyor.  4’üncüsü hiz-
mete giren GO yakıt istasyonun açılış töreninde İpragaz Genel Müdür 
Yardımcısı Eyüp Aratay ve İpragaz yöneticileri de hazır bulundu. 

Yol alırken

EDİTÖR8

Enerji Panorama dergisinin ilk 
sayısını okurlarımızla buluştur-
muş olmanın şevki ile içerik ve 

görsellikte daha yoğun mesai harcadı-
ğımız ikinci sayı ile karşınızdayız. 

Geçtiğimiz ay enerji sektöründe özel 
sektör işletmeciliğinin yeni boyutlar 
kazandığı bir ay oldu: Türkiye’nin 
ikinci büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğal Gaz 
artık Torunlar Enerji’nin yönetiminde. İzmir, Manisa ve Muğ-
la’yı kapsayan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Bereket Enerji’de. 
Seyitömer Termik Santralı Çelikler Grubu’na devredildi. 

Tüm bu şirketlerin yatırımları, müşterilerine yönelik yeni hiz-
metleri, akıllı şebeke uygulamaları, yeni sosyal sorumluluk pro-
jeleri enerji sektörü açısından çok zengin ve yeni konu çeşitliliği 
sunuyor bizlere. 

Özelleştirilen elektrik ve doğal gaz dağıtım bölgelerinde müş-
terilerin için yepyeni uygulamalar geliyor, gelecek… Burada 
istihdam edilen personelin eğitimi, mesleki yeterlilikleri, yeni 
teknolojik imkânlar enerji sektörünün gündeminde önemli bir 
yer tutacak.

Özelleştirmelerde öne çıkan grupların bu sürece nasıl hazır-
landığı konusunu Limak- Cengiz- Kolin ortaklığının patron ve 
profesyonelleri ile yaptığımız görüşmelerle ilk sayımızın kapa-
ğına taşıyarak beğeni kazanan bir habercilik örneğine imza attık. 

Yeni sayımızın kapağında da bundan önce gıda ve dev alışveriş 
merkezleri ve konut projeleri ile tanıdığımızın Torunlar Gıda’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ile konuştuk. Mehmet 
Torun, Başkent Doğal Gaz’ı devraldıktan sonra, enerji sektö-
rün ile neden ilgilendikleri, hedefleri ve beklentilerini ilk olarak 
Enerji Panorama’ya anlattı. 

“Yola Çıkarken”, enerji sektöründe faaliyet gösterenlerin bilgi 
birikimini arttıracak, gelişmeleri tüm boyutları ile görmelerine 
olanak sağlayacak bir habercilik vurgusu yapmayı istedik. “Yol 
Alırken” bu çizgimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kuvvenin fiile 
dönüştüğünün örneği olarak da yeni sayımızı gösteriyoruz.

Enerji Panorama bu sektör için bir laboratuvar gibi çalışacak. 
Yazar, muhabir kadromuza, sektörün profesyonellerinin katkıları 
ile içeriğimizi zenginleştireceğimiz bir zemin olacak.
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RWE ile Mön İnşaat’tan elektrik 
alım-satım anlaşması

Avrupa’nın önde gelen elektrik ve gaz şirketlerinden biri olan ve 
2008 yılında Türkiye’de iştirakini kuran Alman enerji şirketi RWE, 
Mön İnşaat ve Ticaret LTD ile elektrik alım-satım anlaşması imza-
ladı. Türkiye genelinde yaklaşık 32 yıldır özellikle inşaat alanında 
birçok projeye imza atan Mön İnşaat ve Ticaret Ltd’nin Giresun’da 
bulunan 42 MW kapasiteli hidroelektrik santraline ait bir yıllık üre-
tim kapasitesinin satışına dair yapılan anlaşma ile yıllık 110 GWh 
üretim beklenen Burçak Hes’in tüm üretimi son tüketiciye tedarik 
edilmek üzere RWE tarafından satın alındı.

Starpet’in hedefi yüzde 25 büyüme 
Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Starpet, yeni bir istasyonu 

daha bünyesine kattı. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde bü-
yümeyi hedefleyen Starpet’in İstanbul’daki beşinci istasyonu, haziran 
ayında hizmete girdi. Bu istasyon aynı zamanda firmanın Marmara Böl-
gesi’ndeki 25’inci istasyonu olma özelliğini de taşıyor. Açılış töreninde 
bir konuşma yapan Starpet Yönetim Kurulu Başkanı Mahfuz Okalin, 
“Starpet olarak büyümemizi yakın dönemde Ege ve İç Anadolu böl-
gelerinde de yapacağımız açılışlarla sürdürmek istiyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Afyon ve Ankara istasyonumuz ile bu süreci devam ettirece-
ğiz. 2013 yılı sonuna kadar yalnızca İstanbul’daki merkezi lokasyonlar-
da 7 yeni istasyonu daha bünyemize katarak hizmet ağımızı genişlet-
meyi hedefliyoruz” diye konuştu. 

Starpet’in 2012 yılı performansını ve 2013 hedeflerini de değerlen-
diren Mahfuz Okalin,  geçen yılı yüzde 15 büyüme ve 900 milyon TL’lik 
ciro ile kapattıktan sonra 2013 büyüme hedeflerini yüzde 25 olarak 
belirlediklerini söyledi. Okalin “İstanbul’un yanı sıra İzmir, Ankara ve 
Bursa’da yeni akaryakıt istasyonlarımızla hizmet ağımızı daha da geniş-
leteceğiz. Şu an yüzde 1 civarında olan pazar payımızı ise yılsonunda 
yüzde 1,5 seviyesine yükseltmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. 

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ile yola çıkan Starpet Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alıyor. 

YTÜ, dünyanın geleceğini tasarladı
Geliştirdikleri ‘Akıllı Ev’ projesiyle dikkatleri çeken Yıldız Teknik 

Üniversitesi öğrencileri, bu kez de ‘Akıllı Şehir’projesine imza attı. 
Geleceğin teknolojilerinden örnekler taşıyan Star Smart City (Yıl-
dız Akıllı Şehir) projesinde güneş panellerinden, rüzgar tirbünleri 
ve elektrikli araçlar için kablosuz şarj istasyonunu simülasyonu bu-
lunuyor. Elektrik mühendisliği öğrencilerinin lisans bitirme tezinde 
hazırladığı projede, maket şehir, enerji ihtiyacını güneş panelleri ve 
rüzgâr tirbünlerinden elde ediyor. Proje,  geleceğin teknolojisi ola-
rak görülen elektrikli araçlar için kablosuz şarj istasyonu ile dikkat 
çekiyor. Dünyada çeşitli uygulamaları olan ancak Türkiye’de henüz 
gerçekleşmeyen akıllı şehir projesine TÜBİTAK da destek verdi. 

Öğrenciler akıllı şehre, tüm sisteminin internet üzerinden kontrol 
edilip müdahale edilebilme teknolojisini de ekledi. Çevreye duyar-
lı ve yaşanabilir bir şehir tasarlamak için harekete geçen Yıldızlı 
öğrenciler, otomotiv sektörünün yavaş yavaş geçmeye başladığı 
elektrikli araç teknolojisini de unutmadılar. Şehirlerine elektrikli araç 
istasyonu da koyan Yıldızlı öğrenciler, şarj istasyonlarına kablosuz 
şarj teknolojisi ekledi. Maket şehrin içine koydukları şarjlı maket bir 
aracın şarj istasyonunda kablosuz bir şekilde şarj edilmesini sağla-
yan öğrenciler, teknolojinin yapılabilirliğini de ortaya koydu. 

Viko’dan geleceğe değer katan projeler 
Gelecek nesillere daha 

yaşanabilir bir dünya bırak-
mak hedefiyle kurumsal sos-
yal sorumluluk çalışmaları 
yürüten Viko, Dünya Çevre 
Günü kapsamında, doğal 
kaynakların bilinçli kullanımı, 
küresel ısınma, susuzluk, 
çevre kirliliği konularında far-
kındalık oluşturmak ve bilinç 
kazandırma amacı ile birçok örnek çalışmayı hayata geçirdi.  Her yıl 
Dünya Çevre Günü’nde bölge okullarının bahçelerinde ağaçlandırma 
faaliyetleri yürüten Viko, ÇEKÜL iş birliği ile gerçekleştirdiği ağaçlan-
dırma projesi ile 700 ağaçlık bir Viko Korusu oluşturdu. İzmir’in Ödemiş 
ilçesindeki 7 Ağaç Ormanları’nda oluşturulan Viko Korusu ile yaklaşık 
250 ton karbon emisyon azaltımı sağlanmış oldu. Viko Çocuk Tiyat-
rosu aracılığıyla bugüne kadar 150 bin ilk öğretim öğrencisine enerji 
verimliliği ve çevre konulu oyun ile ulaşan şirket, Dünya Çevre Günü 
kapsamında, şirkette çalışan çevre mühendislerinin bölge ilkokullarında 
gerçekleştirdiği seminerlere 700 ilkokul öğrencinin katılması sağlandı. 
Küresel ısınma, çevre kirliliği, doğal kaynakların korunması konularını 
içeren ve öğrencilerin ilgi ile takip ettiği seminerler ile öğrencilerde çevre 
bilincinin oluşması hedeflendi. 

“Çevre Gününde El Ele, Kağıt Atıklar Geri Dönüşüme” sloganı ile 
geliştirilen projede ise elde edilen kağıt atıklar sayesinde sürdürülebilir 
geleceğe ve doğaya değer katıldı. Çevre Günü’nde tüm ofislerde aynı 
anda başlatılan çalışmaya Viko çalışanları “Hepimiz Sorumluyuz” slo-
ganı ile aktif katılım gösterdi.

Türkiye’de 700 ton altın var 
Maden Tetkit 

Arama (MTA) Türki-
ye’nin maden po-
tansiyelinin fotoğra-
fını çekti. Buna göre, 
Türkiye’nin 700 ton 
altın, 9 bin 129 ton 
da uranyum rezervi 
bulunuyor. Kurum 
tarafından hazırla-
nan 2012 yılına ait 
Temel Ekonomik Göstergeler Raporu’nda Türkiye’nin maden re-
zervleri detaylı olarak açıklandı. 

Buna göre, Türkiye’nin 700 ton altın, 9 bin 129 ton da uranyum 
rezervi bulunuyor. Rapor, son 8 yılda Türkiye’nin madencilik sek-
töründe aldığı mesafeyi ortaya koydu. Verilere göre madencilik ve 
taş ocaklarından 21 milyon 103 bin TL gelir elde edildi. GSYH’nın 
sektörel dağılımına göre madencilik ve taş ocakları 2011 yılında 
yüzde 21.5, 2012 yılında yüzde 10.3 büyüdü. Madenciliğin GS-
YH’daki oranı yüzde 1,49 oldu.

Raporda, Türkiye’nin maden rezervleri de detaylı olarak göste-
rildi. Buna göre, Türkiye’nin 700 ton altın, 4 milyon ton alunit, 203 
bin ton antimuan, 82 milyon ton asfaltit, 29 milyon 646 ton bin 
asbest, 1 milyon 786 bin ton bakır, 35 milyon ton barit, 1 milyar 
641 milyon 381 bin ton bitümlü şist, 250 milyon 543 bin bentonit, 
9 bin 129 ton uranyum maden rezervi bulunuyor.

Deriner Barajı, su ürünleri yatırımına hazır
Artvin’de, Deriner Barajında su ürünleri yetiştiriciliğine uygun 4 üretim 

sahası bulundu. Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden ya-
pılan yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü’nce Cengiz-Limak-Kolin 
ortaklığına yaptırılan, 249 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sını-
fında Türkiye’nin birinci, dünyanın altıncı en yüksek barajı Deriner’de su 
tutumunun tamamlandığı ve faaliyete geçirildiği belirtildi.

Deriner Barajı’nın enerji üretimi amaçlı yapıldığı ifade edilen açık-
lamada, minimum kotta bin 713 hektar alanla su ürünleri yetiştiriciliği 
açısından büyük potansiyel barındırdığı vurgulandı. Açıklama şöyle de-
vam ediyor: Baraj derin vadiye kurulduğu için su derinliği 80-100 metre 
arasında değişiyor. Barındırdığı büyük su kütlesi nedeniyle maksimum 
17-18 derece su sıcaklığıyla da su ürünleri için gerekli kriterlere sahip. 
Artvin’de halen 3 ağ kafes tesisi bulunan Borçka Baraj gölünde karşı-
laşılan problemlerin Deriner Barajında beklenilmemesi, mevcut su kay-
naklarına karşılık yıllık toplam su ürünleri üretiminin bin tonun altında ol-
ması, yetiştirilen balıkların organik vasıfta ve tarım alanlarının kısıtlı oluşu 
sebebiyle alternatif arayışı Deriner Baraj gölünde su ürünleri üretimini 
ön plana çıkıyor. Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik 
personellerince Deriner Barajı’nda yapılan incelemelerde ilk etapta su 
ürünleri yetiştiriciliğine uygun 4 üretim sahası tespit edilmiş olup, yatı-
rımcı bekleniyor. 

Elektrikte üretim azalıyor
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) haziran ayı geçici işletme 

sonuçlarına göre, elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 aza-
larak 19 milyar 715 milyon kWh oldu. 449,5 milyon kWh’lık dış alımla tüke-
time sunulan enerji miktarı 20 milyar 113 milyon kWh olarak gerçekleşti. 
Üretilen elektriğin dağılımına bakıldığında, EÜAŞ’a ait termik sant-
rallerden toplam üretim, haziran ayında 14 milyar 742 milyon kWh, 
hidrolik santrallerinden üretim ise 4 milyar 367 milyon kWh oldu. 
Öte yandan, haziran ayında EÜAŞ’a bağlı ortaklıklardan yapılan üre-
tim, 1 milyar 267,9 milyon kWh, otoprodüktörlerden yapılan üretim 1 
milyar 20,9 milyon kWh, yap-işlet-devret santrallerinden yapılan üre-
tim 1 milyar 86 milyon kWh, serbest üretim şirketlerine ait santraller-
den yapılan üretim ise 6 milyar 652,8 milyon kWh olarak gerçekleşti. 
Bu arada yılın ilk yarısında elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine 
göre, yüzde 0,5 azalarak 119 milyar 373,2 milyon kWh olarak gerçek-
leşti.

BP Türkiye’ye anavatanından 
müşteri ödülü

BP Türkiye tarafından geliştirilen BP Club Card, İngiltere’de ya-
yınlanan “Loyalty Magazine” tarafından her yıl verilen “Sadakat 
Ödülleri”nde, gıda dışı kategorisinde  “Yılın En İyi Müşteri Sadakat 
Programı” seçildi. Londra’daki Grosvenor House Hotel’de 11 Hazi-
ran 2013 Salı gecesi düzenlenen ödül töreninde, ödülü BP Türkiye 
adına, BP Türkiye Akaryakıt Teklif Müdürü Simge Ergun Camgö-
zoğlu, Ketchup Agency adına da genel müdür Zerrin Hatiboğlu aldı. 
Loyalty Magazine tarafından verilen “Sadakat Ödülleri”nde Avrupa ve 
Orta Doğu bölgesinde farklı sektörlerdeki firmalar tarafından uygulanan 
müşteri sadakat programları, 
inovasyon, mükemmellik, en iyi 
uygulama gibi açılardan değer-
lendirilerek sahiplerini buluyor. 
“Yılın En İyi Müşteri Sadakat 
Programı” ödülünü alan ve 
tüm Türkiye’de toplam 700 bin 
üyesi bulunan BP Club Card, 
Ketchup Sadakat Ajansı ile 
birlikte çalışarak müşterilerine 
çeşitli fırsatlar sunuyor. 
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PETDER Ankara’da ofis açtı 
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Ankara Temsilcilik Ofisi 15 Ha-

ziran 2013’te Ankara Tepe Prime’da kapılarını açtı. 23 Eylül 1996 
tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyet-
ler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile akaryakıt dağıtım 
şirketleri tarafından kurulan PETDER’in Ankara temsilcilik ofisi, 15 
Haziran 2013’te açıldı. Dernek başkanı Ahmet Erdem, PETDER 
Ankara Temsilcilik Ofisi’nin, PETDER’in başkent odaklı çalışma 
ve buluşmalarının daha hızlı ve verimli ilerlemesini sağlayacağını 
vurguladı.

Aygaz’ın kurumsal notu yükseldi
Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz, Türkiye’de ku-

rumsal yönetim derecelendirme notu en yüksek ilk üç şirketten biri 
oldu. Türkiye`de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla İMKB Ku-
rumsal Yönetim Endeksi’nde yer alacak şirketlerin kurumsal yönetim 
derecelendirme faaliyetlerini yürüten saha kurumsal yönetim ve kredi 
derecelendirme hizmetleri, Aygaz’ın geçen yıl 8,96 olarak belirlenen 
kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9.27’ye yükseldiğini açık-
ladı. Aygaz, yeni kurumsal 
yönetim notuyla, Türkiye’nin 
kurumsal yönetim notu en 
yüksek 2. şirketi oldu. Ay-
gaz, güncellenen notuyla bu 
yıl da dünyada en iyi dere-
celendirmeye sahip ilk grup 
kuruluşları arasında yer aldı.  
Aygaz’ın kuruluşundan bu 
yana halka açık bir şirket 
olduğunu, şeffaflık ve ku-
rumsal yönetim kültürünün 
yarım asırlık bir geçmişi bu-
lunduğunu belirten Aygaz 
Genel Müdürü Yağız Eyü-
boğlu, iş sonuçları kadar, 
iş süreçlerine de önem ver-
diklerini vurguladı. Eyüboğlu 
açıklamalarını şöyle sürdürdü: Merkez yönetimden, bayilerimize kadar 
değer zincirimizin her halkasında, şeffaf ve hesap verebilir bir kurum 
olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla, elde edilen bu başa-
rıda, yatırımcı ilişkileri uzmanlarımızdan, dolum teknisyenlerimize ve 
kaynak operatörlerimize, satış temsilcilerimizden, tanker şoförlerimize 
ve abone servis görevlilerimize kadar her Aygaz personelinin büyük 
emeği var.

2012’nin gündemi kaçak akaryakıt
PETDER tarafından yayımlanan 2012 yılı sektör raporuna göre 

geçen yılın en önemli konusu kaçak akaryakıt oldu. Rapor hakkın-
da bilgi veren PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter, alınan önlemler 
sonucunda özellikle “10 numara yağ” adı altında yürütülen sahte 
akaryakıt satışı faaliyetlerinin önlenmesinde önemli bir mesafe alın-
dığını ve bu alandaki kararlı çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Hazırlanan verilere göre; 2012 yılı toplam motorin türleri (moto-
rin ve motorin-diğer) tüketimi, 2011 yılına göre yüzde 6,1 artarak 
yaklaşık 18,5 milyon m3 oldu. Toplam benzin tüketimi ise yüzde 
5,8 oranında azalarak 2,5 milyon m3 düzeyinde gerçekleşti. 2012 
yılında toplam otomotiv yakıtları tüketimi, önceki yıla kıyasla yüzde 
4,1 oranında artarak 25,8 milyon m3 olarak gerçekleşti.

Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam parasal büyüklüğün 
yükselen petrol fiyatlarının, artan tüketimin ve vergilerin de etki-
siyle, 2012 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,8 artarak 98,3 
milyar TL’ye ulaştığı belirtildi. Tüketim verileri üzerinden yapılan he-
saplamalar ise; petrol sektöründen sağlanan dolaylı vergilerin 2012 
yılında bir önceki yıla göre yüzde11,5 arttığını ve 50,5 milyar TL 
olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

Rapordaki verilere göre; 2007 yılından bugüne kadar olan dö-
nemde sektörden sağlanan dolaylı vergi geliri 234 milyar TL’ye 
ulaştı. 2012 yılında 2011 yılına göre sağlanan dolaylı vergi geliri 
motorinde yüzde 16,1 ve LPG’de yüzde 4 artarken, benzinde yüz-
de 1,4 oranında azaldı.

“Dünyanın enerjisini ben koruyorum”
Sabancı Holding ve E.ON 

ortaklığı Enerjisa, ‘Dünyanın 
Enerjisini Ben Koruyorum!’ 
sloganıyla ilköğretim çağın-
daki çocuklar için 2010 yı-
lından itibaren hayata geçen 
‘Enerji Verimliliği Eğitimleri’ 
projesini, www.enerjimikoru-
yorum.org sitesi ile internete 
taşıdı. Yayına başlayan site, 
proje hakkında bilgilerin yanı sıra ile interaktif bir enerji verimliliği oyunu 
da içeriyor.

İnternet sitesi aracılığı ile enerji verimliliği eğitimleri kapsamında ha-
yata geçirilen ve çocuklarla paylaşılan eğitimler keyifli bir oyun haline 
getirildi. Çocuklar, enerji verimliliği oyununu keyifle oynarken, dünya-
nın enerji kaynakları hakkında bilgi edinebiliyor ve sınırlı olan kaynakları 
nasıl koruyabileceklerini oyun eşliğinde öğreniyorlar. Çocuklar enerji 
verimliliği ve tasarrufu konusunda bilincin artmasına yönelik yapılan 
bu interaktif çalışma neticesinde çocuklar “Dünyanın enerjisini ben ko-
ruyorum!” diyor ve sürdürülebilir büyümenin bir küçük elçileri oluyor. 
Ayrıca site içerisindeki paylaşım alanından oyunun görselini indirip ev-
lerinde de oynayabiliyor.

Gönüllü Enerjisa eğitmenleri tarafından verilen Enerji Verimliliği Eği-
timleri, bugüne kadar 203 okulda 173 bin çocuğa ulaştı. Bu eğitimlerin 
çocuklara daha fazla dokunabilmesi amacıyla profesyonel tiyatro sa-
natçıları tarafından hazırlanan ve eğitim verilen çocuklara sahnelenen 
Enerji Verimliliği Tiyatrosu ise bu yıl hayata geçti. 

Talep azalınca Türkiye’ye yöneldi 
Avrupa’nın en 

büyük hidro enerji 
şirketi Statkraft, Batı 
Avrupa’da azalan 
karlılık ve düşen ta-
lebi dikkati alarak 
Türkiye’de kapasi-
tesini ve ticari faa-
liyetlerini geliştirme 
kararı aldı. Bloom-
berg’in aktardığı bil-
giye göre, Oslo merkezli şirketin Yeni Piyasalar Birimi Başkanı 
Claus Urbanke, “Türkiye’de yüksek fiyatlar bu ülkedeki ticareti 
daha cazip hale getirirken, tesisler de daha karlı” dedi. Urban-
ke, “Türkiye 2020 yılı itibarıyla enerji piyasası olarak Almanya’nın 
önüne geçebilir. Bu da iç piyasada küçülme gören bizim gibi şir-
ketler için fırsat yaratıyor. Ülke önümüzdeki yıllarda da sürmesi 
beklenen geçen 10 yıldaki talep büyümesi ile hidro enerji için 
önemli bir potansiyel taşıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 2010 yılından bu yana elektrik kullanımında yüzde 
15’ten fazla artış yaşandı. Almanya’da ise aynı dönemde yüzde 
2.5 düşüş görüldü. Şirket, Türkiye’ye 2009 yılında Yeşil Enerji’de 
yüzde 95 pay alarak girmişti. Kuruluş daha sonra Yeşil Enerji’nin 
yüzde 5 kalan payını da alıp Statkraft Enerji olarak yeniden yapı-
landı. 20 MW kapasiteli Çakıt tesisini 2010’da tamamlayan şirket, 
102 MW kapasiteli Kargı tesisi projesine 2011’de başladı. 2013 
sonunda bu tesisin de faal olacağı tahmin ediliyor.

Dinar’da termik santral mercek altında  
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde MTA tarafından yapılan çalışmalar 
sonucu bulunan 950 milyon tonluk linyit rezervinin işlenmesi için termik 
santral kurulması bölgede değerlendirilmeye başlandı. Uluköy Belediye 
Başkanı Orhan Kürkçü, çevre etkilerini görmek için belde halkıyla bir-
likte otobüsle Çanakkale’nin Çan ilçesindeki termik santrali gezdiklerini 
ve ardından santral kurulmasına sıcak baktıklarını söyledi. Kürkçü, 
şöyle konuştu: 

Rezerv Dombay Ovası olarak bilinen bölgede bulundu. Yöremiz için 
olumlu olacağını ve yöreye ekonomik katkı yapacağını, istihdam yarata-
cağını düşünüyoruz. Bölgede MTA tarafından alan çalışması yapılması-
nın ardından bir firma tarafından arama çalışması yapıldı. Yetkili firmaya 
olumlu görüş bildirdik. İlgili firma da şu anda Çevresel Etki Değerlendir-
mesi (ÇED) Raporu alma aşamasındalar ve süreç başlamış oldu. ÇED 
Raporu’ndan sonra da hızla santral yapımına geçeceklerini düşünüyo-
rum. Yetkililer tarafından köylüleri bilgilendirme toplantısı yapacaklarını 
söylediler.

Solar Impulse, ABD turunu bitirdi 
ABD’nin başkenti Washington’daki Uluslararası Dulles Havaalanı’n-

dan kalktıktan sonra New York John Fitzgerald (JFK) Havaalanı’na inen 
Solar Impulse, ABD üzerindeki gezisinin son ayağını da tamamlamış 
oldu. Solar Impulse, sol kanadındaki belirlenen 2,5 metre uzunluğundaki 
bir yırtık nedeniyle, yolculuğunu planlanandan 3 saat önce tamamladı. 
Hürriyet Heykeli üzerinden geçeceği duyurulan uçak, sol kanadındaki 
sorun nedeniyle uçuş planını değiştirerek, doğrudan JFK Havaalanı’na 
yönlendirilmek zorunda kaldı. Solar İmpulse’ın uçuşu 18 saat 23 daki-
kada tamamladı. 

 

Sanayiciler ‘Enerji Hanım’ı dinleyecek 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrikten yılda 4 milyar 

liralık tasarruf edilmesi amacıyla başlatılan “Enerji Hanım” projesinin ta-
mamlanmasının ardından sanayide de benzer bir çalışma yapacaklarını 
açıkladı. Yıldız, “Pilot il olarak Konya’yı belirledik. 21 ildeki proje çalış-
ması bittikten sonra sanayide de elektrik tasarrufu sağlamak için yola 
çıkacağız” dedi.

“Sadece evlerde alınacak küçük önlemlerle yılda 4 milyar liralık tasar-
ruf” sloganıyla başlatılan projenin İzmir tanıtım toplantısına Bakan Yıldız, 
enerji tasarrufuyla Türkiye’nin yıllık 4 milyar lira kazanç elde edebilece-
ğini vurgulayarak projeye destek çağrısında bulundu. Yıldız, sokak ay-
dınlatmalarından beyaz ve elektronik eşya kullanımına kadar her alanda 
tasarrufu önemsediklerini, 2023’e kadar sokak aydınlatmalarından her 
yıl 600 milyon lira tasarruf sağlanacağını kaydetti. 
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15 Haziran Dünya Rüzgar Günü nedeniy-
le Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin  
(TÜREB) düzenlediği  “Türkiye’de 

Rüzgar” konulu fotoğraf ve resim yarışması so-
nuçları açıklandı. Dereceye girenlere ödülleri 14 
Haziran akşamı EPDK sergi salonunda yapılan 
bir törenle verildi. Sergi açılışı Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, EPDK Başkanı 
Hasan Köktaş ve TÜREB Başkanı Mustafa Ser-
dar Ataseven tarafından gerçekleştirildi. 

Fotoğraf yarışmasında Nuri Çorbacıoğlu’nun 
fotoğrafı birinci olurken, ikinci Liane Linda 
Bencuya, üçüncü ise Hasan Alper Eryiğit’in fo-
toğrafları seçildi. Resim yarışmasında ise 1 ve 2. 
sınıflarda Gülce Şeneş, 3 ve 4. sınıflarda Berfin 
Türkoğlu, 5-6-7 ve 8. sınıflarda Rümeysa Yıldı-
rım, 9-10-11 ve 12. sınıflarda Helin Kurt birinci 
oldu. Yarışmacılara kazandıkları ödülleri veril-

Çocukların gözünden ve 
vizörden rüzgar

meden önce organizasyona destek olan 
Borusan-EnBW enerji ortaklığı ve Özgül 
Group’a TÜREB Başkanı Mustafa Ser-
dar Ataseven tarafından plaket verildi. 

Törende konuşma yapan TÜREB Baş-
kanı Mustafa Serdar Ataseven, ikinci kez 
düzenlenen bu etkinlikle halka bir adım 
daha yaklaştıklarını, çocukların rüzgar 
enerjisiyle ilgili farkındalıklarını artıra-
cak bu etkinliklere devam edileceğini 
belirtti. Rüzgarın temiz bir enerji kayna-
ğı olarak hayatımızda daha fazla yer al-
ması için çocukları bu konuda eğitmenin 
önemine dikkat çekerek, katılımcılara ve 
desteğini esirgemeyen EPDK ve Enerji 
Bakanlığı’na teşekkür etti. Bu resim ve 
fotoğraflardan bir seçkiyi sayfalarımıza 
taşıdık.
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Murat Fırat

45 üretim santralı 
özelleştirilecek ilk sırada 
ÇATALAğzI var 

Dağıtım özelleştirmelerinin 
tamamlanmasının ardından 

gözler kamuya ait elektrik 
üretim santrallerine çevrildi. 

Üretim özelleştirmelerinin 
yol haritasını anlatan ÖİB 

Başkan Vekili Aksu, “Sürece 
termik santral ihaleleriyle 

devam etmeyi planlıyoruz. 
Bu kapsamda, Çatalağzı 

Termik Santralinin ihalesine 
çıkmaya hazırlanıyoruz” dedi

Türkiye’nin elektrik ve doğalgaz 
dağıtımının çok önemli bir kısmı 
özel sektör marifetiyle yapılıyor. 

Son 2 yılda hızlanan özelleştirmelerle 
dağıtımda sona gelindi. Şimdi kamu, 
üretim özelleştirmelerine hazırlanıyor. 
Üretim özelleştirmelerinin bir kısmı 
2012 yılında yapıldı ancak hala çok bü-
yük ve verimli santraller kamunun elinde. 
Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ah-
met Aksu, üretim özelleştirme sürecini 
Enerji Panorama’ya anlattı. 

n Elektrik üretim özelleştirmelerin-
de hangi noktaya gelindi? 

İdare olarak üretim özelleştirmelerine 
öncelikle kurulu gücü küçük olan akarsu 
santralleriyle başladık. Bu kapsamda, son 
olarak 2012 yılında işletme hakkı devri 
yöntemiyle ihalelerini gerçekleştirdiği-
miz 17 santralin devir işlemlerini tamam-
ladık. Sürece artık termik santrallerle 
devam ediyoruz. Bugüne kadar Seyitö-
mer, Kangal ve Hamitabat Termik Sant-
rallerinin ihalelerini bitirdik. Bunlardan 
Seyitömer’in devrini gerçekleştirdik yine 
Hamitabat ve Kangal’ın da önümüzdeki 
birkaç ay içinde devrini yapacağız. 

Bu gerçekleşmelerle, üretimde özel-
leştirilmesi planlanan yaklaşık 16 bin 
MW’lık kapasitenin yüzde 15’lik kısmı-
nın ihalelerini tamamlamış bulunuyoruz. 
Aslında 3096 sayılı Kanun kapsamında 
devir çalışmaları devam eden Afşin A ile 
hükümetler arası anlaşma ile devri düşü-
nülen Afşin B’yi özelleştirilecek santral-
ler listesinden çıkardığımızda tamamlan-
ma oranı yüzde 30’lara çıkıyor. Elektrik 

üretim özelleştirmelerine bundan sonra 
da termik santral ihaleleriyle hızlı ve ka-
rarlı bir şekilde devam edileceğini öngö-
rüyoruz. 

n Üretim özelleştirmelerine ilişkin 
2013 yılı hedefleriniz neler? 

Özelleştirme sürecine, 2013 yılında 
kömürle çalışan termik santral ihaleleri 
ile devam etmeyi planlıyoruz. Bildiğiniz 
gibi bu santrallerde mevzuat uyarınca 
yapılması gerekli çevre yatırımlarının 
belirli bir sürede tamamlanması gereki-
yor. Gerek bu yatırımların gerekse yaşı 
itibarıyla bu santrallerde verimliliğin artı-
rılmasına yönelik yenileme yatırımlarının 
zamanında gerçekleştirilebilmesi açısın-
dan bu özelleştirmeler öncelik arz ediyor.

TOPLAM 45 SANTRAL 
ÖzELLEşTİRİLEcEK

n Hangi tesisler özelleştirilecek tak-
vimi belirlediniz mi? 

İhalesi tamamlanan santrallerin de 
dahil olduğu EÜAŞ’a ait 27’si hidro-
lektrik, 18’i termik olmak üzere toplam 
45 santralin özelleştirilmesi söz konusu 
olacak. Özelleştirilecek santraller yakla-
şık 16 bin MW kurulu güce sahip olup, 
bu rakam EÜAŞ kurulu gücünün yüzde 
65’ine Türkiye kurulu gücünün ise yüz-
de 28’ine tekabül ediyor. 

Özelleştirilecek santrallerin ihale sıra-
lamasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı ile birlikte belirliyoruz. Sürece 
termik santral ihaleleriyle devam etme-
yi planlıyoruz. Bu kapsamda, Çatalağzı 
Termik Santrali’nin ihalesine çıkmaya 

hazırlanıyoruz. Ayrıca başta Kemerköy, 
Yeniköy ve Yatağan Termik Santralleri 
olmak üzere EÜAŞ’ın diğer santralleri-
ne ilişkin çalışmalarımız da devam edi-
yor. 

n Söz konusu santraller tek tek mi 
satılacak, portföy olarak mı özelleştir-
meyi planlıyorsunuz, yöntemi netleş-
tirdiniz mi? 

İdaremizce Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı ile koordineli olarak yü-
rütülen hazırlık çalışmaları sonucunda 
özelleştirilmesi planlanan santrallerden 
Seyitömer, Kangal, Hamitabat ve Soma 
Termik Santrallerinin tek tek diğerleri-
nin ise portföyler halinde özelleştirilme-
si planlanmıştı. 

Ancak bu çalışma kesinlik arz etme-

mekte olup, piyasa koşullarındaki de-
ğişiklikler ile yatırımcıların, Rekabet 
Kurumu’nun ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’nın görüş ve önerileri 
doğrultusunda portföy gruplarından ayrı 
olarak tek tek özelleştirilecek santralle-
re yeni termik santraller eklenebileceği 
gibi portföylerin içeriğinde de çeşitli de-
ğişiklikler yapılabilir.

n Üretim özelleşmelerinin finans-
manı konusunda bir sıkışma söz ko-
nusu olur mu?

Ülkemizde elektrik tüketiminde ger-
çekleşen talep artışının önümüzdeki 
yıllarda da devam etmesi bekleniyor. 
Öte yandan, özellikle elektrik dağıtım 
sektöründe gerçekleştirilen özelleştir-
meler sonrasında nakit akışı problemleri 

büyük oranda çözüme kavuştu. Ayrıca 
son dönemde gerçekleştirdiğimiz üre-
tim ve dağıtım ihalelerinde, finansman 
ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 
bazı yeni düzenlemeler getirdik. Tüm 
bu hususlar gerek yatırımcılar gerekse 
kreditörler açısından olumlu karşılandı. 

Aslında haziran ayında gerçekleştir-
diğimiz Seyitömer’in devri önümüzdeki 
dönemde yapacağımız ihaleler açısın-
dan önemli bir işaret. Nitekim, Seyitö-
mer’in devrinin ÖYK onay tarihinden 
itibaren 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde 
gerçekleşmesi, ülkemize ve enerji sek-
törüne olan güvenin açık bir göstergesi 
olduğu gibi önümüzdeki dönemde ger-
çekleştireceğimiz ihaleler için de olum-
lu bir sinyal teşkil  ediyor.
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n Şu ana kadar gerçekleştirilen ihalelere ya-
bancı yatırımcıların yeterince ilgi gösterme-
mesini neye bağlıyorsunuz? Bundan sonra 
çıkılacak ihaleler için tavır değişikliği bekli-
yor musunuz? 
Büyük üretim tesislerinin özelleştirmelerine he-
nüz yeni başladık. Dolayısıyla gerçekleştirdiği-
miz 3 termik santralin ihalelerine dayanarak bu 
aşamada bir genelleme yapmanın çok doğru ol-
mayacağı kanaatindeyim. Kaldı ki, bahse konu 
3 ihaleye, şartname almak ve inceleme yapmak 
suretiyle yabancı yatırımcılar da ilgi gösterdi.
Bununla birlikte, Avrupa özelinde, buradaki 
yatırımcıların, portföylerinin termik santrallere 
doymuş olması, Türkiye’deki ilgilerini özellikle 

yenilenebilir enerji santrallerine yoğunlaştırdı. 
Öte yandan dünya genelinde, devletlerin ve 
finansman kuruluşlarının daha ziyade yenilene-
bilir enerjiye vermiş oldukları teşvikler ve sağla-
dıkları finansman kolaylıkları nedeniyle yabancı 
yatırımcıların özellikle bu yöndeki yatırımlara 
ağırlık verdiği de bir gerçek.
Tüm bunlara karşın ülkemizde gelişen ekono-
miye ve hızlı kentleşmeye bağlı olarak elektrik 
talebinin ve yatırım gereksiniminin hızla artması 
Türkiye elektrik sektörünü ulusal ve uluslararası 
düzeyde son derece gözde bir yatırım alanı kılı-
yor. Özelleştirmeler de bu gözde sektöre hızlı bir 
şekilde girmek ya da sektörde büyümek açısın-
dan önemli bir fırsat teşkil ediyor.

AVRUPALILAR HES’LERLE İLGİLENEBİLİR
TAHSİLATTA SIKINTI YOK
n Özelleştirme gelirleri düzenli tahsil 
edilebiliyor mu? Tahsilat konusunda 
herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu?
Özelleştirme bedelleri peşin veya vadeli 
olarak ödenebiliyor. Vadeli ödeme seçe-
neğinin tercih edilmesi durumunda vadeye 
bırakılan kısım için yatırımcılardan teminat 
mektubu alıyoruz. Bununla birlikte, temi-
nat mektuplarının kullanılmasına gerek 
kalmaksızın yatırımcılarımız vadesi gelen 
taksitlerin ödemelerini zamanında gerçek-
leştiriyorlar.
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Avrupa’nın yıllardır en büyük endişesi 
Rus gazına ve Ukrayna güzergahına ba-
ğımlılıktır.  Avrupa, bu bağımlılığı azal-
tacak yeni kaynakların ve güzergahların 
yaratılması için arayış içinde. Bu nedenle 
Türkiye üzerinden geçecek yeni arz kay-
naklarının Avrupa’ya ulaştırılması için 
azami çaba harcıyor. Bunu sağlamak için 
ilk olarak Nabucco projesi gündeme geti-
rilmişti. Başta Azeri gazı olmak üzere, Irak 
gazını da Türkiye üzerinden Avrupa’ya ta-
şıması hedeflenen bu projenin içinde gazın 
sahibi olan ülke veya şirketler yer alma-
mıştı. Projede sadece tüketici pozisyonun-
daki şirketler bulunuyordu. 

Üstelik projenin ortakları gazın tedariki 
konusunda ortak bir strateji geliştireme-
mişti. Her bir taraf ayrı ayrı gaz temini 
stratejileri geliştirmeye çalışmıştı. Böylesi 
bir projenin içinden geçecek doğalgaz için 
üretim sahalarına da yatırım ihtiyacı ol-

duğu düşünülürse bu kadar çok taraflı bir 
projenin kredi ve muhatap risklerini yönet-
mek imkansız hale geldi. Bunun yanında 
Nabucco projesinde ortaya çıkan maliyet 
yapısı da Avrupa’daki fiyatlar üzerinden 
kuyu başı netback maliyetlerinin hesap-
lanması sonucunda üreticiye yatırımını 
karşılayacak bir para bırakmıyordu. 

Avrupa’nın 2020 yılında ilave doğalgaz  
ihtiyacı yok denecek kadar azdır. Avrupa 
pazarına yeni girecek gazın, kaynağında 
çok ucuz olmaması durumunda pazarda 
yer almasının imkanı yoktur. Mesela 2012 
yılında 2.5 milyar metreküp sıvılaştırılmış 
doğalgaz (LNG) Avrupa’dan başka pazar-
lara yeniden ihraç edilmiştir. Avrupa’da 
son 2 yıldır doğalgaz santralleri kapatılı-
yor. ABD’den gelen ithal kömür (çevresel 
maliyetlerin de ilave edilmesine rağmen) 
doğalgazdan kilovatsaat başına 4 sent daha 
ucuz elektrik üretiyor. 

Şah Deniz Konsorsiyumu, Azerbaycan doğalgazının Avrupa’ya Nabucco yerine Trans 
Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) üzerinden ulaştırılmasına karar verdi. Karar,  tüm 

dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu kritik kararın Türkiye ve Avrupa için anlam ve önemini 
Türkiye’nin önde gelen enerji uzmanları ‘Enerji Panorama’ için değerlendirdi…

Türkiye 
TAP’la 
Avrupa’ya 
açılacak 

Nabucco karlı bir proje değildi

Avrupa’ya Rusya dışında bir 
seçenek sunacak

Avrupa için gazın ucuz olması şart
Fransa’daki nükleer santraller çok ucuz 

maliyetle elektrik üretip tüm Avrupa’ya sa-
tıyor. Yeni güzergahtan Avrupa’ya gelecek 
ilave doğalgazın pazarda yer alabilmesi 
için ucuz olması şart. Bu şartlarla böylesi 
devasa projelerin hayata geçirilme imkanı 
yoktur.  Böylesi devasa projelerin hayata 
geçirilmesinin yolu gazın üretim aşama-
sında da yer alan tarafların kaynaktan pa-
zara gazın değer zincirinde yer alıp aradaki 
kredi risklerini ortadan kaldırmaktır. Nite-
kim Gazprom, Kuzey Akım’da da bunu 
yaptı, Güney Akım’da da aynı yolu izliyor. 
SOCAR da TANAP projesinde aynı yönte-
mi benimsedi.  TANAP projesinin günde-
me gelmesi ile Nabucco projesi, Nabucco 
West yani Türkiye’den sonra  Avrupa’ya 
doğalgaz taşıyacak bir projeye dönüştürül-
dü. Zaten SOCAR’ın Yunanistan DESFA 
şirketinin özelleştirmesi ile de ilgilenmesi, 
Azeri gazının BOTAŞ’ın mevcut hattı üze-
rinden bir miktar gaz taşıma opsiyonunun 
da halen masada bulunması ve BOTAŞ’ın 
Yunanistan’a ilave gaz taşıma kapasite-
sinin söz konusu olması, TAP projesinin 
üçüncü tarafların erişim muafiyetinin yük-
sek olması tercihin TAP’dan yana olma-
sındaki en önemli nedenlerdir.

Ali Arif Aktürk

TAP boru hattı, Azerbaycan’daki dev 
Şah Deniz II sahasında üretilecek doğal-
gazın, Avrupa’daki en önemli pazarlara 
ulaştırmayı amaçlıyor. TAP boru hattı, 
Türkiye-Yunanistan sınırında (mevcut 
Türkiye-Yunanistan boru hattına paralel 
olarak), Trans-Anadolu Boru Hattı’na 
(TANAP) bağlanacak. Sınırdan itibaren 

planlanan güzergah Yunanistan, Arnavut-
luk ve Adriyatik Deniz geçişini takiben 
Güney İtalya kıyıları olacak.

TAP güzergahı aynı zamanda, Bulga-
ristan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kara-
dağ, Hırvatistan, Slovenya başta olmak 
üzere AB gaz piyasası ile bütünleşme 
anlamında kritik önem taşıyan pek çok 

TAP Türkiye 
Temsilcisi 
Dr. Cenk 

Pala: 
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Güneş, rüzgar, su gibi yenilenebilir 
enerji kaynakları günlük hayat-
ta giderek daha çok yer alma-

ya başladı. Kısa bir süre öncesine kadar 
‘marjinal’ üretim kaynağı olarak görülen 
yenilenebilir enerjiden artık, hayati ener-
ji ihtiyaçları da karşılanmaya başlandı. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’nde (DHMİ) olduğu gibi… 
DHMİ, elektrik iletiminin olmadığı ya 
da iletim maliyetinin yüksek oldu-
ğu yerlerde radarlarını güneşten 
sağladığı elektrik enerjisiyle 
çalıştırıyor. DHMİ Genel Mü-
dürü Orhan Birdal ile ilginç 
projelerini konuştuk.

n Nasıl doğdu bu ihtiyaç?
Dünyada özellikle son yıllar-

da, hem çevre bilinci hem de ener-
jide fosil yakıtlara bağımlılığın azal-
tılması amacıyla, yenilenebilir ve temiz 
enerji kullanımına yöneliş artıyor. Yine 
son yıllarda, hükümetimizin de yenilene-
bilir enerjiye verdiği önem, ülkemizde bu 
alandaki yatırımları ciddi oranda artırdı. 
Biz de kurumuza bağlı dağlık bölgeler-
de yer alan seyrüsefer yardımcı ve radar 
istasyonlarımızın nakil hatlarının rüzgar, 
yağış gibi çevresel şartlardan olumsuz 
etkilenmesi, havai enerji nakil hatlarının 
yapımının ve işletilmesinin güçlükleri 
görülerek, hava seyrüseferi için önem arz 
eden bu istasyonlara yenilenebilir enerji 
sistemlerinin kurulması gündeme ve tesis 

edilmesi için çalışmalara 
başladık.

n Çalışmalar hangi 
aşamada, devreye giren 

yerler var mı? 
2011 yılı sonlarında dev-

reye alınan toplam 25 kW gü-
cündeki hibrid sistemin kullanışlı ve 
verimli olduğu görülerek, öncelik diğer 
istasyonlarımız olmak üzere, bazı havali-
manlarında da tesis edilmek üzere yatırım 
programımız bu yönde geliştirildi. Antal-
ya Merkez, Burdur Kuyutepe, Dalaman 
Merkez, Dalaman Nuri Baba Tepesi ve 
Adana Akçadağ Radar İstasyonları için 
Ekim 2012’de ihale yapıldı. Mayıs ayında 
da yer teslimi yapılarak işe başlandı, bu yıl 
içinde tamamlanması planlanıyor. 2014-
2016 yılları arasında da 25 radar, VOR ve 
SSY istasyonu ile 7 havalimanına da aynı 
sistemi kurmayı planlıyoruz. 

n Bugün kadar herhangi bir sorun 
yaşadınız mı? 

Yenilenebilir enerji sistemleri, en stabil 
ve uzun ömürlü hizmet verebilecek ve ve-
rimliliği yüksek olarak projelendirilerek 
tesis ediliyor. Şu ana kadar pilot bölge-
lerimizin hiçbirinde herhangi bir sorunla 
karşılaşmadık. 

n Şu anda ulaştığınız kurulu kapasite 
nedir? 

 Pilot uygulamamızda 20 kW rüzgar 
enerjisinden, 5 kW güneş enerjisinden ol-
mak üzere toplam 25 kW güç üretmekte-
yiz. Yapımı devam eden beş istasyonun ise 
her biri 25’i güneş, 5’i rüzgar olmak üzere 
toplam 30 kW’a ulaşacağız. 

n Başka ülkelerde de sizin uyguladı-
ğınız sistemler kullanılıyor mu? 

Evet var, özellikle Avrupa, Kuzey Ame-
rika başta olmak üzere dünya üzerinde 
yaygın olarak kullanılıyor. 

Oğuz Karadeniz

Uçak radarları da artık 
güneşle çalışıyor

Güneş enerjisi artık günlük 
hayatın içine girmeye başladı. 

Devlet Hava Meydanları da 
elektrik iletiminin olmadığı 

ya da çok pahalı olduğu 
yerlerdeki radarları güneş 

enerjisiyle çalıştırıyor…
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TAP Projesi: 
Teknik Özellikler ve 

Ortaklık Yapısı

Başlangıç : Türkiye-Yunanistan sınırı 
(TANAP ile birleşecek)
Toplam Uzunluk : 873 km
Yunanistan kesimi : 547 km
Arnavutluk kesimi : 205 km
Deniz Geçişi : 116 km
İtalya kesimi : 5 km
Boru Çapı : Kara kesimi 48 inç, deniz 
geçişi 36 inç
Kapasite : İlk Faz: 10 bcm/yıl -  İkinci 
Faz: 20 bcm/yıl ve üzeri (23-25 bcm/
yıl)
İki yönlü akım imkanı : İtalya’dan Ar-
navutluk’a 8 bcm/yıl düzeyinde “rever-
seflow” imkanı
İnşaat süresi : 2014’de başlaması ve 
yaklaşık 4 yıl sürmesi planlanıyor
İlk gaz akış tarihi : SDC ilk gaz ver-
me planına uygun olarak 2019 yılı ilk 
çeyreği
Tahmini maliyet : Ekim 2013 SDC ni-
hai yatırım kararını takiben yatırım tu-
tarı duyurulacak
Mevcut TAP Ortakları : Axpo-İsviçre 
(yüzde 42.5), STATOIL-Norveç (yüzde 
42.5) ve E.ON (yüzde 15)

Güney Doğu Avrupa ve Batı Balkan 
ülkesine de Rus gazı dışında alternatif 
gaz kaynakları arz edilmesine öncülük 
edecek.

TAP’ın son bulduğu İtalya, Avrupa’nın 
üçüncü en büyük gaz pazarı. Yapılan ça-
lışmalar, İtalyan sistemine bağlanılması 
sonrasında, çok yakın gelecekte Alman-
ya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, 
İsviçre ve Avusturya gibi diğer büyük 
Avrupa piyasalarına da Hazar gazı taşı-
nabileceğini gösteriyor.  

Şah Deniz Konsorsiyumu üyelerinden 
BP, SOCAR ve Total, TAP hisselerinin 
yüzde 50’sini satın alma opsiyonuna sa-
hipler. 28 Haziran 2013’teki TAP’ın seçi-
mi töreni sonrasında SOCAR tarafından 
yapılan açıklamaya göre, bu şirketler 
TAP’ın yüzde 50 hissesini yıl sonuna 
kadar alacaklarını beyan ettiler. Mevcut 
ortaklardan Axpo ve Statoil hisselerini 
azaltarak yeni ortakların girişine imkan 
verecek. Axpo, TAP’ın seçilmesinden 
sonra yaptığı açıklamada, hissesini tek 
haneli bir rakama düşürmeyi düşündü-
ğünü bildirdi. TAP’a ortak olmak isteyen 
diğer Avrupalı şirketlerle 1,5 yıldır yü-
rütülen görüşmeler çok yakında sonuç-
landırılacak. Bu bağlamdaki ilk katılım 
Ağustos 2013’te gerçekleşebilir. Sınırlı 
düzeyde hisse kaldığını da eklemek ge-
rekir.

TAP’ın AB, Balkanlar, Azerbaycan ve 
Türkiye açısından stratejik önemi nedir?

l TAP, Azerbaycan’dan taşınacak 
ilave gaz miktarıyla başta İtalya, Arna-
vutluk, Yunanistan olmak üzere Avrupa 
ülkelerinin arz güvenliğine önemli katkı 
yapacaktır

l TAP ile İtalya’ya ulaşacak Azeri ga-
zının, özellikle Almanya, Fransa, Avus-
turya ve ileride İngiltere gibi önemli Av-
rupa piyasalarına da erişmesi bekleniyor. 
Uzmanlar, İtalya sistemine ve devamında 
yapılacak fiziki yatırımlarla, 2018 yılı iti-
barıyla İtalya’nın güneyinden kuzeyine 
ve buradan bahsedilen ülkelere yaklaşık 
15 bcm/yıl düzeyinde gaz taşınabileceği-
ni belirtiyor.

l TAP, Rus gazına bağımlı Güney 
Doğu Avrupa piyasalarına ulaştıracağı 
Azeri gaz ısayesinde bu piyasaların ya-
kın gelecekte daha verimli çalışmasına 
katkı yapacak, aynı zamanda hem böl-

gesel boru hattı sistemleri ve pazarlarını 
birleştirmelerinde, hem de gelişmiş AB 
gaz piyasalarına entegrasyonlarını sağla-
malarına yardımcı olacaktır.

l TAP, gerek IAP boru hattı ile bağ-
lanarak Batı Balkanları gerekseYunanis-
tan-Bulgaristan Enterkonnektörü (IGB) 
beslenerek Doğu Balkanlar ıHazar gazı-
na kavuşturma imkanı verecektir. 

l SOCAR, TAP ile sadece gaz fiyat-
ları ticari açıdan daha çekici ve gazının 
Avrupa’nın anapiyasalarına ulaştırmak 
imkanına kavuşmuş olmayacak, ayn ıza-
manda Güney Doğu Avrupa ve Batı-Do-
ğu Balkanlar gibi Rus gazına bağımlı ül-
kelerde de yeni pazarlar bulacaktır.

l Yapılan hesaplamalar, özellikle Gü-
ney Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar’ın 
henüz AB üyesi olmayan ülkelerinde 
toplam 7-9 bcm/yıl bir tüketim bulun-
duğunu, boru hattı alt yapısının yetersiz 
olduğunu, bu haliyle bu ülkelerin çoğu 
açısından henüz AB gaz piyasaları ile 
entegrasyondan sözetmenin mümkün ol-
madığını göstermektedir. 2025-2030 ara-
lığında bu bölgedeki talebin 19-20 bcm/
yıl düzeyine çıkaçağı tahmin ediliyor.

l Ancak, bu durum özellikle Azer-
baycan açısından ciddi fırsatlar yaratıyor. 
Gaz açısından hiçbirşeyi olmayan, Rus 
gazına bağımlı bu ülkeler yatırıma ve 
daha ekonomik gaz kaynağına olumlu 
bakacaklardır.

l  Azerbaycan işte bu noktada Türki-
ye’yi de yanına alabilir. Birlikte IAP pro-
jesinden pay alınarak, bakir piyasalarda 
boru hattı yatırımları, işletmeciliği ve gaz 
ticareti gerçekleştirilebilir. Gaz işi yine 
yatırım eksikliği çekilen elektrik üreti-
minde (gaz santralları aracılığıyla) aktif 
olunmasının önünü açabilir.

l TANAP’ta kader birliği yapan Azer-
baycan ve Türkiye’nin, TAP projesi ve 
IAP-IGB gibi diğer projelerde de birlikte 
çalışmalarının yararlı olacağı düşünül-
mektedir. Bu anlamda TAP projesi’nin 
Türkiye açısından Balkanlar da ciddi fır-
satlar sunacağı söylenebilir. 

l TAP ortakları geçtiğimiz 3 yıl 
boyunca Türkiye’den BOTAŞ veya 
TPAO’nun katılımına sıcak baktıklarına 
değinen girişimlerde bulunmuşlar ancak 
Türkiye’nin Nabucco ortaklığı nedeniy-
le somut bir adım atılamamıştır. Ancak, 

bu konuda görüşmelerin başlatılacağını 
kestirmek için kahin olmaya gerek yok. 
4. Koridor’un en kritik konumdaki ülkesi 
olan Türkiye, TANAP içinde yer alarak 
Avrupa hedefli Hazar gazı projelerinin 
zaten odağındadır.

İNşAAT 2014’TE BAşLAYIP   
4 YIL SÜREcEK 

l Önümüzdeki birkaç ayda, TAP, SDC 
ile birlikte çalışmaya devam edecek ve 
2013 yılı sonunda SDC’nin başarılı şekil-
de nihai yatırım kararı alması için üzerine 
düşen görevleri yerine getirecektir.

l TAP, SDC’nin nihai kararını açık-
lamayı planladığı Ekim 2013’ten bir ay 
once inşaat aşamasıyla ilgili nihai yatırım 
kararı alma eğiliminde. Kuşkusuz, geliş-
meler takip edilerek gerekli ayarlamalar 
yapılacaktır.

l Nihai yatırım kararın ıtakiben TAP 
inşaat çalışmaları için hazırlıklarını 
başlatacaktır. Plana göre TAP inşaatı 
2014’de başlayacak ve takriben 4 yıl sü-
recektir. 
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HABER 8

Deniz Suphi

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), sanayici-
ye nefes aldıracak kritik bir 

karar aldı. Kurum, akaryakıt dışı 
ürünlerin ithalatını izne bağlayan 
tebliğde değişiklik yaptı. Akarya-
kıt dışı ürünlerde öngörülen itha-
lat izni için 1 Temmuz olan tarih, 
1 Ocak 2014’e kadar ertelendi. 
 EPDK Petrol Dairesi Başkanı Taner 
Mutlu, sanayi sektörü için büyük 
önem taşıyan kararla ilgili olarak 
Enerji Panorama’ya yaptığı açık-
lamada, akaryakıt harici ürünlerin 
kamuoyunda genelde 10 numara 
olarak bilindiğini, bu ürünlerin kim-
yasal bir işlemle akaryakıt yerine 
kullanıldığına işaret etti. Bu ürünle-
rin gerek rafineri satışında, gerekse 
yurt dışından ithalatında EPDK izni-
ne bağlanmasının öngörüldüğünü 
anımsatan Mutlu, “Başbakanlık, 
2012 Ağustos ayında bir 
genelge yayımladı. 
Bu, bir eylem 
planı anla-

mındaydı. Genelgede, bu ürünler 
için EPDK izni öngörüldü” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın da eylül ayın-
da bir vergi düzenlemesi yaptığını 
anımsatan Mutlu, “Maliye Bakan-
lığı, bu ürünlerin vergini artırdı. Bu 
ürünler neden akaryakıtta kullanı-
lıyor? Çünkü bu ürünlerin vergisi 
benzin ve motorine göre düşüktü. 
Bu ürünlerde akaryakıt seviyesinde 
vergi alınınca, ithalat ya da satış 50-
60 arasında azaldı” diye konuştu.

Vergi düzenlemesinde hedefe bü-
yük ölçüde ulaşılmasına kar-
şın Başbakanlık 
g e n e l -

gesi gereği ithalat için izin müesse-
si oluşturmak amacıyla kolları sı-
vadıklarını anlatan Mutlu, “Genelge 
ortada olduğu için biz bu düzenle-
meyi yapmıştık. Ancak, sanayicinin 
uyguma konusunda bazı çekin-
celeri vardı. Bu çekinceler kapsa-
mında bazı kararlar aldık” dedi. 
Mutlu, bu kararın gerekçesini de 
şöyle açıkladı: Bu neden yapıldı? 
Genelde bu ürünler 
180 kilog-

ramlık ya da 240 kilogramlık varil-
lerle getiriliyor. 150 kilogramlık varil 
söz konusu değildi. Bu düzenleme 
ile 250 kilogram getiriliyorsa izne 
gerek yok.

İTHALATÇI 3 SANAYİCİYE  
HİZMET VEREBİLECEK

Bir ithalatçı en fazla iki sanayici-
ye hizmet verebiliyordu. EPDK’nın 
yeni kararı gereğince bir ithalatçı, 
3 sanayicinin ithalatını yapabilecek. 
EPDK, bu çerçevede nihai ürün-
leri de izin müessesinden çıkar-
dı. EPDK tarafından belirlenen bu 
ürünlerin, herhangi bir izne gerek 
kalmadan ithalatı yapılabilecek.

 BÜYÜKELÇİLİKLER DE DEVREDE
 Taner Mutlu, bu ürünleri üre-

tenlerin ya da ithalatını yapanların 
yabancı şirketler olduğuna dikkat 
çekerek, bu şirketlerin bağlı olduğu 
ülkelerin Türkiye büyükelçilerinin 
de uygulamayla ilgili taleple-
ri olduğunu söyledi. 
Mutlu, “Bu 

ürünler, ithalatçı şirketler marifetiy-
le geliyor. Bunlar yabancı şirketler. 
Bu ürünleri gerek üretenler, gerek-
se ithalatını yapanlar Türkiye’de 
yerleşik olmayan şirketler. Bu şir-
ketlerin bulunduğu ülkelerin büyü-
kelçilikleri, yaşanabilecek sorunları 
tespit ederek, bize ilettiler. Biz de 
bunu değerlendirdik” diye konuştu. 
1 Ocak 2014’te yeni bir erteleme 
olup olmayacağı sorusunu da Mut-
lu, “Bu alan, zaten EPDK’nın yönet-
tiği bir alan değil. Yaşayan bir alan 
var. Sanayi, kimya ya da deri sek-
törü var. Oradaki durumu dikkate 
alarak bir düzenleme yaptık. Za-
ten, Maliye Bakanlığı’nın vergi dü-
zenlemesi amaca yönelik bir 
sonuç ortaya çıkardı” dedi. 
Mutlu, EPDK’nın aldığı ka-
rarın kritik bir boyutu-
nun da kapasite 
raporu 

olduğunu belirterek, “Daha önce 
kapasite raporlarının Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı’nca verilmesi öngö-
rülüyordu. Şimdi sanayi odalarınca 
kapasite raporlarının teyidi yapıla-
cak. Sanayi odaları yerine gidecek 
ve bu ürünlerin kullanımına yönelik 
tesisi görecek. Sanayi odaları, ‘bu 
tesise istinaden ürünü alabilir’ di-
yecek. Örneğin boya sanayi. Bu sa-
nayinin şu GTİP numaralı ürün için 
başvurusu olacak. İthalat izni veri-
lecek” şeklinde konuştu.

İŞTE O KARARLAR 
2014’E ERTELENDİ: Akaryakıt dışı 
ürünlerin (baz yağ, solvent, made-

ni yağ gibi) ithalatı, 1 Temmuz iti-
bariyle EPDK iznine bağlanıyordu. 
EPDK, bu süreyi erteledi. Uygula-

ma, 1 Ocak 2014te başlayacak. 
250 KİLOGRAM: 150 kilogramın 
altında olan ürünlerde izin şartı 

bulunmuyordu. Bu sınır 250 kilog-
rama çıkarıldı.

EPDK’dan sanayici 
nefes aldıracak karar

EPDK, akaryakıt dışı ürünlerin ithalatını izne bağlayan 
tebliğde değişiklik yaptı. Kurum, ithalat izni için 1 Temmuz 
olan tarihi 1 Ocak 2014’e öteleyerek sanayicilerin hazırlık 

yapmasına fırsat verdi…
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DOSYA 8
Yıllık enerji faturası 60 milyar doları bu-

lurken, Türkiye enerjide 10 yıllık yol hari-
tasını hazırladı. Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nda (BTYK) masaya yatırılan yeni 
stratejiler ile birlikte enerjide ‘milli’ dönem 
başlıyor. Kamunun yerli üretimi teşvik ede-
ceği yeni dönemde, yıllık enerji harcaması 
100 milyar doların üzerine çıkacak. Radikal 
konuların ele alındığı BTYK toplantısında 
alınan kararlara göre termik, hidroelektrik, 
rüzgar ve güneş enerjisinde beş yıllık süre-
de yerli teknolojiye geçilmesi hedefleniyor. 

Enerji sektörünün tüm detaylarının ma-
saya yatırıldığı Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun 26. toplantısında, yedi ana ka-
rar alındı. Bu kapsamda öncelikli olarak 
Türkiye’nin 2023’e kadar enerjiye yapaca-
ğı yaklaşık 130 milyar dolarlık yatırımın, 
yüzde 80’inin yerli teknolojiler kullanı-
larak yapılması hedefleniyor. 2012 sonu 
itibariyle Türkiye’nin cari açığının yüzde 
71’ini oluşturan enerji ithalatının en aza 
indirebilmesi amaçlanıyor. Alınan kararlar 
kapsamında termik santrallerin atık ısıları 
ile 620 bin konutun ısınması planlanıyor. 
TÜBİTAK tarafından yerli kömürden sıvı 
yakıt (petrol) üretilmesi çalışmaları yeni 
dönemde hız kazanacak. Bu kapsamda ya-
pılan ilk deneme başarılı oldu. 2023 yılın-
da elektrik üretimi içerisinde yenilenebilir 
enerji payının en az yüzde 30 olması da ön-
celikli hedefler arasında yer alıyor.

 MİLTES DÖNEMİ BAşLIYOR 
Türkiye’nin enerjide yeni yol haritasının 

çizildiği BTYK’da alınan kararların başın-
da yenilenebilir enerji üretiminin artırılması 
geliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde elektrik 
üretiminde yenilenebilir enerji payı önemli 
oranda artış gösterecek. Üniversitelerin, sa-
nayinin, kamu kurumlarının enerji alanına, 
enerjinin alt dallarındaki Ar-Ge konularına 
odaklanmaları sağlanacak. Toplantıda artan 
enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik üç ana 
öneri geliştirildi. Bunlar

l Yerli enerji kaynaklarının kullanımını 
artırmak, 

l Bu kaynaklara yönelik yerli üretim 
teknolojilerine odaklanmak ve 

l Enerji verimliliğini artırmak. 
Toplantıda enerji ile ilgili ele alınan yedi 

karardan ilki yerli termik santralleri ile ilgi-
li. Bu kapsamda yerli termik santral tasarım 
ve imalat kabiliyeti geliştirilecek. Bugün 
Türkiye’de kurulu 24 termik santralın ta-
mamı, yabancılar tarafından kurulup geliş-
tirildi. Ortalama bir santralın kuruluş mali-

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu, Türkiye’nin 10 

yıllık enerji politikalarını 
etkileyecek enerjide 

‘MİL’ dönemini başlattı. 
Enerjide  ‘Millileşme’ olarak 
adlandırılan yeni dönemde 
MİLHES, MİLTES, MİLRES, 
MİLGES, MİLKAS projeleri 

hayata geçirilecek

Enerji’de 
‘MİL’ dönemi

başlıyor
Oğuz Karadeniz 
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yeti 1.7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. 
MİLTES (Milli Termik Santral) projesi ha-
yata geçirilerek 2023 yılına kadar termik 
santral yapımında Türkiye’de yaklaşık 36 
milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli ön-
görülüyor.

MİLLİ HES, RÜzGAR vE GÜNEş 
DÖNEMİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
özel önem verdiği toplantıda alınan ikin-
ci karar ise kısa adı MİLHES olan hidro-
elektrik enerjisi teknolojilerinin gelişti-
rilmesine yönelik oldu. Bu projeyle ağır 
türbin, jeneratör ve SCADA sistemleri gibi 
bu santrallerde kullanılan ve Türkiye’nin 
dışa bağımlı olduğu teknolojilerin yer-
li imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor. 
2023’e kadar hidroelektrik enerjisi ala-
nında Türkiye’deki yatırım potansiyelinin 
18 milyar dolar olması öngörülüyor. Yerli 
teknolojilerin geliştirilmesi konusunda alı-
nan üçüncü ve dördüncü kararlar ise rüz-
gâr ve güneş enerjileriyle ilgili oldu. Milli 
Rüzgar Enerjisi Santrali Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi Projesi (MİLRES) ile önce 
500 kW’lık, daha sonra 2,5 MW’lık milli 
santrallerin kurulması öngörülüyor. 2023 
yılına kadar rüzgâr enerjisi alanında Tür-
kiye’deki yatırım potansiyelinin 26 milyar 
dolar olacağı tahmin ediliyor.

KONUTLAR TERMİK 
SANTRALLE ISINAcAK

Kısa adı MİLGES olarak belirlenen Gü-
neş Enerjisi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 
Projesi de BTYK’da alınan önemli karar-
lardan biri olarak kayıtlara geçti. Son yıl-

larda öne çıkan güneş enerjisi teknolojileri 
alanında da milli teknolojilerin geliştiril-
mesi hedefleniyor. MİLGES kapsamında, 
Şanlıurfa-Ceylanpınar’da tarıma elverişli 
olmayan arazi üzerinde yaklaşık 10 MW 
gücünde bir santral kurulacak. Bu alanda 
da 2023 yılına kadar 5 milyar dolarlık ya-
tırım öngörülüyor. 

Enerji sektöründeki millileşme hamle-
si ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde termik 
santralde, hidroelektrik, rüzgâr ve güneşte 
yüzde 80 oranında yerli teknolojiye ulaş-
mayı hedefleniyor. Bu kapsamda Türki-
ye’nin 2023 yılına kadar yapacağı yakla-
şık 130 milyar dolarlık yatırımın, yüzde 
80’inin yerli teknolojiler kullanılarak 
yapılması amaçlanıyor. Ekonomi yöneti-
minden bakanların da yer aldığı toplantı-
da alınan beşinci karar ise termik santral 
atık ısılarının değerlendirilmesi projesi. 
Projeyle termik santrallerde elektrik ener-
jisinin yanı sıra ortaya çıkan ısının, sıcak 
su ve ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kullanılması hedefleniyor. Bu kapsam-
da Soma’daki termik santral için yapılan 
ve şu an 22 binin üzerinde konutun sıcak 
su ve ısıtma ihtiyacının karşılanmasına 
yönelik pilot proje geliştirilecek. Sadece 
EÜAŞ’a bağlı 14 termik santral ile 620 
bin konutun ısıtılarak ülke ekonomisine 
yılda 1,8 milyar Türk Lirası katkı 
sağlanması öngörülüyor.

 KÖMÜRDEN PETROL 
ÜRETİMİ

Türkiye’de tüketilen akaryakı-
tın yüzde 90’ı ithal edilirken yerli 

benzin üretimini artıracak adım atılması 
altıncı karar olarak belirlenen hedefler 
arasında yerini aldı. Bu kapsamda kömür 
gazlaştırma ve sıvı yakıt üretimi tekno-
lojileri geliştirilecek. Biyokütle ve Kö-
mür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi 
Projesi kapsamında düşük kalorili linyit 
kömüründen sıvı yakıt (petrol) üretimi 
hedefleniyor. Bu sayede yerli kömürler-
den katma değeri en az 2 kat yüksek ürün 
elde edilebilecek. Bu teknolojiye sahip bir 
ticari tesiste, günde 30 bin varil sıvı yakıt 
üretilebileceği hesaplanıyor. Böyle bir te-
sisle, Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 
5’inin yerli kaynak ve yerli teknolojiler ile 
karşılayabilmesi amaçlanıyor. Hali hazır-
da TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü de 
bu teknolojiyi geliştiren bir pilot tesiste 
başarılı deneme üretimleri yapıldı.

 ENERJİDE 140 MİLYAR 
DOLARLIK TASARRUf

Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
enerji verimliliği-
ne yönelik çalış-
malar yapar-

ken BTYK’da alınan yedinci ve son karar 
ise tasarrufla ilgili oldu. Hızla artan enerji 
ihtiyacının yerli üretimle karşılanmasının 
yanı sıra enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik projeler geliştirilecek. Enerji bü-
rokratlarının hesaplamalarına göre gerekli 
çalışmaların yapılması halinde 2023 yılına 
kadar 140 milyar dolar gibi çok önemli 
tasarruf rakamlarına ulaşılabileceği belir-
tiliyor. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
aldığı kararların, enerji sektörü açısından 
önemli sonuçlar doğuracağını aktaran 
Enerji Bakanlığı kaynakları, “Türkiye, ge-
lecekte ortaya çıkacak sorunları şimdiden 
çözmeye yönelik çalışmalara başladı. Bu 
sorunların çözüm adresi olarak da bilim 
v e teknoloji politikaları-
n ı , üniversiteleri, bilim 

insanları merkeze 
yerleştirildi. Bu ka-

rarlar orta ve uzun 
vadede çok iyi so-

nuçlar vere-
cektir” de-
ğerlendir-

mesinde bulundu.

vERİMLİLİK BAşBAKANLIK 
BİNASINDAN BAşLAYAcAK 

Türkiye’nin enerji sektöründe 10  yılı-
nın planlandığı Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nda alınan kararların kamu uygu-
lamalarında Başbakanlık önemli bir rol 
oynayacak. Başbakanlığın yeni binasında 
enerji verimliliğinden taviz verilmeyecek. 
Önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanan yeni 
bina güvenlik özelliklerinin yanı sıra tek-
nolojik yönleri ile de dikkat çekiyor. Sel-
çuklu mimarisinin izlerini taşıyacak olan 
yeni binada, yeşil enerji üretimi ön plana 
çıkıyor. ‘Ak Saray’ olarak da adlandırılan 
yeni kompleks, yeşil binalarda bulunan 
tüm enerji sistemlerini barındıracak. Van-
tilasyon sistemi devreye girecek. Sistem 
sayesinde cam açınca kapının kapanma-
ması için cereyan yapmayacak. Bazı bö-
lümler güneş enerjisiyle çalışırken tekno-
lojinin tüm imkanları da kullanılacak.

DOSYA 8

İşte enerjide ‘MİL’ Projeleri:
lYerli Termik Santral Tasarım ve 

İmalat Kabiliyetinin Geliştirilmesi 
(MİLTES)

lHidroelektrik Enerjisi teknolojile-
rinin Geliştirilmesi (MİLHES)

lRüzgar Enerjisi Santrali Teknolo-
jilerinin Geliştirilmesi (MİLRES)

lGüneş Enerjisi Teknolojile-
rinin Ülkemize Kazandırılması 
(MİLGES)

lTERMİK Santral Baca gazı 
Arıtma Teknolojilerinde Yerli Tasarım 
ve İmalat Kabiliyetinin Geliştirilmesi 

(MİLKAS)

l Termik santral tasarım ve imalat teknolojileri
l Rüzgar enerji santrali teknolojileri
l Hidroelektrik enerjisi teknolojileri
l Güneş enerjisi teknolojileri
l Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma teknolojisi 
(%75)
l Kükürt arıtma sistemi teknolojileri (%80)
l Şebeke bağlantı teknolojileri

Enerji verimliliği 
Teknoloji Yol Haritası
l Atık ısı geri kazanımı
l Bileşik ısı üretim sistemleri
l Elektrik motorları
l LED esaslı iç ve dış aydınlatma
l Yeni nesil malzeme ve bileşen teknolojileri
l Akıllı bina teknolojileri
l Sensör sistemleri

Türkiye’nin enerji ihtiyacı 
ABD ve Çin’den hızlı artacak(%)

Ülke Oran
ABD 10
Çin 54
OECD 13
Dünya  29
Hindistan 63
Türkiye  90

Enerjide dışa bağımlılık 
100 milyar doları aşacak
Yıl Miktar
2002 8 milyar dolar
2012 60 milyar dolar
2023 106 milyar dolar

2023 Yılına Doğru Türkiye’nin 
Sahip Olacağı Teknolojiler
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Türkiye petrol piyasası, Rekabet 
Kurumu’nun bayilerle dağıtıcılar 
arasındaki intifa ve benzeri sözleş-

meleri 15 yıldan 5 yılla sınırlayan kararı 
ve piyasanın değişimine yönelik diğer di-
namikler sayesinde hâkim pazar yapısı da 
değişikliğe uğramaya başladı.

Bayiler dağıtım şirketlerini değiştiriyor, 
yeterince kazancı olmayan bayiler kapa-
tılıyor, COCO (CompanyOwned - Com-
panyOperated / Şirket Mülkü-Şirketçe 
İşletilen) uygulaması yaygınlaşarak dağı-
tım şirketleri de kendi bünyesinde bayiler 
açıyor.

Bu durumun son üç yılda sektörde ne 
tür bir değişim yaptığının resmi olarak 

bir fotoğrafı çekilmemişti. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu tarafından hazırla-
nan Petrol Piyasası Raporu 2010 yılından 
2012 yılı sonuna kadar yaşanan değişimle-
rin anlaşılmasına imkân sundu.

Raporun en dikkat çekici yanlarından 
biri, Türkiye akaryakıt piyasasında sa-
tışlarda ilk 10 sırada yer alan şirketlerin 
pazar paylarındaki değişim. Tablo 1’de 
görüldüğü gibi, satış hacminde ilk 10 da-
ğıtım şirketinin hem pazar payında azalma 
var hem de sıralamasında değişiklikler var.  
2010 yılında ilk 10 şirket dışında yer alan 
dağıtım şirketlerinin pazar payı yüzde 13 
iken, 2012 yılında bu oran yüzde 17.1’e 
çıkmış durumda. 

HABER 8

Akaryakıtta ilk 
10’un yeri oynuyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından açıklanan Petrol Piyasası 

2012 Raporu sektördeki değişimin 
şirketleri nasıl etkilediğine dair 

önemli bilgiler taşıyor. Rapor, 
piyasada en fazla ağırlığa sahip 

olan ilk 10 şirketin hem kendi 
arasındaki sıralamasında hem de 

pazar payında azalma yönünde bir 
değişim olduğunu gösteriyor

Neşet Hikmet

Raporda akaryakıt piyasasında pazar yo-
ğunluğunu gösteren bir ölçek olan HHI4 en-
deks değerleri de hesaplanmış. Pazar yoğun-
luğu, ilgili piyasadaki şirketlerin sayısı ve bu 
şirketlerin piyasa paylarının bir fonksiyonu 
olarak tanımlanıyor. Pazar yoğunluğunun he-
saplanmasında yaygın olarak kullanılan en-
dekse Herfindahl-Hircshman Endeksi (HHI). 
Endeks, piyasada yakın pazar paylarına sahip 
çok sayıda şirket bulunması durumunda sıfıra 
yakınsıyor, tek şirketin tüm piyasaya hâkim 
olması durumunda ise 10 bin değerini alıyor. 

EPDK’nın Petrol 
Piyasası 2012 Raporu 
Enerji Gazetecileri 
Derneği  (EGAD) 
tarafından düzenlenen 
toplantıda açıklandı. 
Toplantıya EPDK 
Başkanı Hasan Köktaş 
ve EGAD Başkanı 
İsmail Altunsoy katıldı. 

ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından ya-
yımlanan Yatay Birleşme Kılavuzu’na göre HHI’nın 
1.000’in altındaki değerleri yoğunlaşmamış (reka-
betçi), 1.000–1.800 arası orta derecede yoğunlukta, 
1.800’ün üstündeki değerler ise yüksek derecede 
yoğunlaşmış bir pazarı gösteriyor. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi son dört yıldır, genel 
olarak akaryakıt dağıtım sektöründeki yoğunluk 
azalıyor ve sektördeki rekabetçi ortam artıyor. Örne-
ğin 2009 yılında benzinde yoğunluk 1943 iken 2012 
yılında 1617’ye, motorinde ise 1493’den 1227’ye 
gerilemiş durumda. Rakamlar 
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Ulaştırma Bakanlığı, eylül ayında 
gerçekleştirilecek ‘laştırma Şurası 
için hazırlıklara başladı. Şura’da 

tartışılacak önemli konularından biri de 
boru hatları olarak belirlendi. Ulaştır-
ma Bakanlığı’na bağlı ‘Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğü’, şura hazırlık kapsamında 
‘boru hatları’ ile ilgili ayrıntılı bir çalışma 
yaptı. ‘Enerji Panorama’nın ele geçirdiği 
çalışmada, boru hatlarıyla ilgili son derece 
kritik değerlendirme ve öneriler yer alıyor.

BORU HATLARI İÇİN ‘TEK ÇATI’
Çalışmada boru hatlarının petrol ve do-

ğalgaz iletimi bakımından BOTAŞ, su ile-
timinde Orman ve Çevre Bakanlığı, DSİ 
ve belediyeler, atık- arıtılmış su ve katı atık 
iletiminde İLBANK, katı madde taşımacı-
lığı alanında MTA ve Enerji Bakanlığı gibi 
farklı kurumlar tarafından planlandığı ve 
işletildiği anımsatıldı. Çalışmada, bu hiz-
metlerin ‘tek çatı’ altında toplanarak yürü-
tülmesinin, ülke ekonomisine, teknoloji-
sine ve sosyal hayatına daha büyük yarar 
sağlayacağına dikkat çekildi. Bu yolla iş 
aktivitelerinin takip edilebilir ve denetle-
nebilir hale geleceği kaydedildi.

Çalışmada, uzun dönemli boru hatla-
rıyla ilgili bazı saptama ve projeler de yer 
aldı. Türkiye’de şehir içi yük taşımacılığı-

nın yüzde 100’ünün kamyon, kamyonet 
ve hafif ticari araçlarla yapıldığı kaydedi-
lerek, “Boru hatları bu sorunun çözülme-
sinde işlevsel bir model olabilir” denildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin 
şehirleri arasında ‘Eurocap ağı’ kurduğu, 
bu ağla yüklerin taşınmasının hedeflendiği 
anımsatılan çalışmada, “Ülkemizin de bu 
ağa bağlantılı olacak şekilde kendi boru 
hattı taşımacılığını mutlak suretle kurması 
gerekmektedir” görüşü dile getirildi.

 Çalışmada, hava kargo taşımacılığının 

yüzde 90’nına yakınının Atatürk Hava-
limanı’ndan yapıldığı belirtilerek, kargo 
uçaklarına yüklenecek kargoların hava 
limanlarına taşınmasında boru hattı taşı-
macılığından yararlanılmasını sağlayacak 
projelerin geliştirilmesi önemle vurgu-
landı. Gelecekte önemi daha da artacak 
madenler (özellikle kömür, demir ve man-
yetit) boru hatlarıyla taşınmasına yönelik 
projelere dikkat çekilen çalışmada, “Hali-
hazırda ülkemizde Murgul Hopa arasında 
bakır cevherini taşımakta kullanılan 63 

 Deniz Suphi

km’lik bir boru hattı faaliyetine devam et-
mektedir” denildi.

32 BİN KİLOMETRE YENİ HAT 
YAPILAcAK 

Çalışmada, petrol ve doğalgazı ikame 
edebilecek yeni kaynaklar bulunmadığı 
(bu ihtiyacı azaltacak yeni teknolojik ge-
lişmeler yapılamadığı) sürece enerji boru 
hatlarına olan ihtiyacın gelecekte daha da 
artarak devam edeceği kayıtlara geçirildi.

Dünya petrol talebi yılda yüzde 1.6 ar-

tarak 2000 yılında günlük 75 milyon varil 
olan talebin 2030’da 120 milyon varile 
çıkacağı anlatılan çalışmada, “Doğalgaza 
olan talebin 2030 yılında iki katına çıka-
cağı tahmin ediliyor. Enerji talebindeki bu 
artışı karşılayabilmek için boru hatları inşa 
çalışmaları hızla devam ediyor. Gelecek 
15 yılda boru hatlarının yılda yüzde 7 ci-
varında artacağı tahmin ediliyor. Bu dünya 
genelinde her yıl 32 bin kilometre uzun-
luğunda yeni boru hattının inşa edileceği 
anlamına geliyor” dedi.

Değerli 
madenler ‘boru 

hatlarıyla’ 
taşınacak 

HABER 8

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, enerji ve 
ulaştırma sektörlerinde büyük ses getirecek ‘boru hatları 
stratejisi’ geliştirdi. Yeni stratejiye göre Türkiye’nin kömür, 

demir ve manyetit gibi değerli madenlerinin yeni inşa 
edilecek boru hatlarıyla taşınması hedefleniyor

SWOT ANALİzİ DE 
YAPILDI 
Çalışmada, Türkiye’nin enerji boru hatla-
rıyla ilgili üstün yönleri, sorunları ve dar-
boğazları da analiz edildi.
Çalışmaya göre Türkiye’nin üstün yönleri 
şöyle:
l Jeopolitik konumu gereği enerji kori-
dorunda olması,
l Avrupa’nın arz güvenliği en yüksek ül-
kesi olması,
l 12 bin km uzunluğunda, entegre, al-
ternatif akış güzergahlı yüksek basınçlı 
çelik boru hattı sistemi bulunması,
l Daha hızlı, güvenli, çevreci olması ve 
atmosfer koşullarından etkilenmemesi,
l Yatırımın daha kısa sürede geri öde-
mesi,
l Tarihi ve kültürel bağlarının kuvvetli 
olması,
l Uygun limanlara denizyolu bağlantısı-
nın elverişliliği,
l Çevre kirliliğini önleme, dolayısıyla do-
ğal gaz dağıtım hatlarını yaygınlaştırma 
isteği.
Tehditler ise şöyle sıralandı:
l Çin ve Hindistan gibi ülkelerin ortaya 
çıkması,
l Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşa-
nan istikrarsızlık,
l Petrol ve doğalgaz arzının sağlanma-
sındaki belirsizlikler,
l Petrol ve doğalgazda meydana gelen 
kesilmeler,
l Topografik yapı gereği güzergâh çeşit-
liliğindeki yetersizlikler,
l Alternatif boru hattı olanaklarının var-
lığı,
l Depolama tesislerinin yetersizliği,
l Terörizm, sabotaj ve hırsızlığın varlığı,
l SCADA sistemlerine yönelik siber teh-
dit ve saldırılar,
l Deprem ve heyelan bölgelerinin varlığı,
l Salt transit ülke pozisyonunda kalma,
l Doğalgaz ithalatının yüzde 50’den faz-
lasının tek bir ülkeden (Rusya’dan) kar-
şılanması.
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Türkiye’de her yıl enerjiyle ilgili 
çoğunluğu uluslararası nitelikte 
olmak üzere doğrudan veya do-

laylı onlarca, hatta belki yüzlerce, kon-
ferans, sempozyum, çalıştay gibi etkin-
likler düzenleniyor. . Dünya fosil enerji 
kaynaklarının dörtte üçünün Türkiye’yi 
çevreleyen ve İstanbul’dan 4 saatlik uçuş 
mesafesi içindeki bölgelerde yer aldığı 
ve Türkiye’nin, bu bölgeler ile enerjiyi 
yoğun olarak tüketen bölgeler arasındaki 
konumu dikkate alındığında, Türkiye’de 
enerjiyle ilgili çok sayıda etkinliğin ya-
pılıyor olmasına şaşmamak gerek. 

Enerjiyle ilgili etkinliklerin en büyüğü 
2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu EPDK’nin başkanlığında ve 
ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak. 
6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu, 5 
kıtadan katılımcılarla 25-28 Mayıs 2015 
tarihlerinde İstanbul’da toplanacak. Bu 
etkinlik, daha önce Türkiye’de yapılan 
etkinliklerden belli ölçüde ayrılması ve 
Türkiye enerji sektörü açısından bazı 
ilkleri barındırması açısından dikkat çe-
kicici. 

Forum, EPDK’nin de üyesi olduğu 
ERRA ve MEDREG gibi, Asya’dan 
Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya ve 
Avustralya’ya kadar dünyada enerji sek-
töründe faaliyet gösteren diğer bölgesel 
düzenleyici birliklerin ortak çabasının 
ürünü olarak düzenleniyor.  Bu haliyle 
Forumun küresel nitelikte olduğunun 
altını çizmek gerekir. Bu bakımdan Fo-
rum, Türkiye’de enerji ve enerji piyasası 
düzenlemesi alanında toplanacak küresel 
nitelikli ilk etkinlik olma özelliğini de ta-
şıyor.  

Dünyada enerji piyasalarının düzen-
lenmesi konusunda faaliyet gösteren 
düzenleme kurumlarının, enerji piya-
salarında faaliyet gösteren şirketlerin, 
finans kuruluşlarının, akademisyenlerin 
ve tüketici birliklerinin bir araya geldiği 
Forumda, bilgi ve deneyimler paylaşılı-
yor, dünya genelindeki düzenleme yak-

laşımları tartışılıyor. Bu itibarla Forum, 
dünya enerji piyasalarında oldukça say-
gın bir yere sahiptir.

Forumun daimi bir sekreteryası bu-
lunmuyor. Organizasyonel ve lojistik 
altyapının hazırlanması ve sunulması ta-
mamıyla ev sahibinin sorumluluğunda. 
Dünyanın dört bir yanından 1000’i aşkın 
katılımcının beklendiği Forumun organi-
zasyonu ve lojistiğinin sağlanması, başlı 
başına önemli bir iştir.

Ev sahibi ay zamanda 3 yıl süreyle Fo-
rum başkanı da olduğundan, programın 
oluşturulması ve konuşmacıların belir-
lenmesine yönelik çalışmaların eşgüdü-
münü de sağlamakla görevlidir. Forum 
programı ve konuşmacıların belirlenme-
si, halen sayısı 12 olan bölgesel birlik-
lerin temsilcilerinden oluşan komiteler 
marifetiyle yerine getirilmektedir

2000 yılından beri 3 yılda bir sırasıyla 
Montreal, Roma, Washington DC, Atina 

ve Quebec şehrinde toplanan Forumun 
altıncısının başkanlığı ve ev sahipliğine 
EPDK; Meksiko’yu öneren Meksika ve 
St. Petersburg’u öneren Rusya Fede-
rasyonu’nun ilgili kurumları ile girdiği 
yarışı kazanarak Mayıs 2012 tarihinde 
seçilmiştir. 

6. Forumun başkanlığına ve ev sa-
hipliğine seçilmesi nedeniyle Quebec 
şehrinde 5. Forumun katılımcıları hu-
zurunda yaptığı konuşmada EPDK 
Başkanı Hasan Köktaş’ın da dediği gibi 
8 bin 500 yıllık tarihi mirası ve kıtala-
rı birleştiren eşsiz konumu ile İstanbul, 
enerji ve düzenlemesinin konuşulacağı 
doğru adrestir. İstanbul yalnızca kıtala-
rı değil, aynı zamanda kültürleri, dinleri 
ve daha da ötesinde doğal kaynakları ve 
piyasaları da birbirine bağlamaktadır. 6.  
Forum için İstanbul’un tercih edilmesi, 
aynı zamanda ülkemizin ve İstanbul’un 
bir işbirliği ve uyum modeli olarak sahip 
oldukları küresel rollerini de teyit ediyor. 
İstanbul›un enerji sektöründeki bölgesel 
oyuncular ve bu sektörü yönlendiren dü-
zenleme kurumları arasındaki işbirliği-
nin geliştirilmesinde bir model olacağına 
inanıyoruz. 

forum için sekreterya              
oluşturuldu

Bu anlayış çerçevesinde EPDK, Fo-
rum başkanlığına seçildikten sonra önce-
likle kendi içerisindeki organizasyonunu 
gözden geçirdi. Forumun hazırlanmasın-
dan icrasına kadar bütün süreçleri yö-
netmek, yönlendirmek, izlemek ve ra-
porlamakla görevli bir ‘icra direktörü’ 
belirlendi.  İcra direktörüne bağlı çalış-
mak üzere bir sekreterya oluşturuldu.  
Oluşturulan sekreterya marifetiyle daha 
önceki forumların yönetişim yapısı ince-
lenmiş, buna göre oluşturulacak ulusla-
rarası komitelerin isimleri saptanmış ve 
isimleri saptanan komitelerde görev ala-
cakların belirlenmesi için bölgesel bir-
liklere çağrıda bulunuldu. Bu kapsamda 
şu komiteler oluşturulmuş ve bu komite-

lerde, bölgesel birliklerin temsilcileriyle 
birlikte görev yapacak EPDK personeli 
belirlendi.  

Forumun en üst düzeyde karar organı 
olarak EPDK Başkanının başkanlığında 
12 bölgesel birliğin başkan veya yetki-
lendirdikleri kişilerden oluşan Yönlen-
dirme Komitesi.

Forumun temasının ve konu başlıkları-
nın belirlenmesi, programının oluşturul-
ması, konuşmacıların tespit edilmesi ile 
görevli Uluslararası Program Komitesi.

Gerekli koordinasyonun ve forumun 
tanıtımının yapılmasından sorumlu İleti-
şim Komitesi.

Komitelerin oluşturulmasından sonra, 
Forumun organizasyonuyla görevlendi-
rilecek profesyonel kongre organizasyon 
şirketinin belirlenmesine ilişkin çalışma-
lar başlatıldı ve  ilk etapta bir komisyon 
marifetiyle teknik ve idari şartnameler 
hazırlanarak ihaleye çıkıldı. Katılma ye-
terliliği bulunan dokuz şirketin beşinin 
teklif verdiği ihalenin sonunda kazanan 
şirket ile sözleşme imzalanarak çalışma-
lara başlandı. 

Ankete 200 kişi katıldı
Bu arada, daha önceki forumların 

gündemleri ve kapanış bildirgeleri ile 
enerjiye ilişkin olarak uluslararası say-
gın kuruluşlarca hazırlanan raporlar 
incelenerek, 6.Forumun temasının be-
lirlenmesi ve gündeminin çerçevesinin 
çizilmesine zemin oluşturmak üzere, Fo-
rum Sekreteryası ve EPDK’da danışman 
arkadaşların ortak çabasıyla bir kavram 
belgesi taslağı oluşturuldu. Taslak, böl-
gesel birliklerin komitelerde görevlendi-
rildiği kişilere gönderildi, bu kişilerden 
görüş, öneri ve eleştirileri alındı. Sağ-
lanan geri dönüşlerin değerlendirilmesi 
devam ediyor. Kavram belgesine ilişkin 
çalışmalara paralel olarak, 6.Forumun 
gündeminin olgunlaştırılmasına temel 
oluşturması için bir anket hazırlandı. 

Forumun resmi internet sitesinde ya-
yımlanan ankete şu ana kadar her kıta-
dan 200 civarında cevap alınmış olup, 
bir müddet daha internet sitesinde ya-
yımlanacak olan anketin tamamlanma-
sıyla birlikte Uluslararası Program Ko-
mitesi’nin önüne bir Kavram Belgesi 

ve paydaşların ilgi alanlarının resminin 
çıkarıldığı bir anket sonucu getirilecek. 
7-8 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da 
yapılacak toplantıda, bu belgelerden ha-
reketle Forumun ilk program taslağının 
ve muhtemel konuşmacılarının belirlen-
mesi hedefleniyor. 

Sadece kıtaları değil, enerji dünyasını 
da birleştiren ülkemizde gerçekleştirile-
cek bu etkinliğin, küresel ölçekte enerji 
politikalarını belirleyen hükümet temsil-
cilerini, enerji piyasalarının düzenlen-
mesi konusunda faaliyet gösteren dü-
zenleme kurumlarını, enerji piyasasında 
faaliyet gösteren şirketleri, finans kuru-
luşlarını, akademisyenleri ve tüketi-
ci temsilcilerini bir araya getire-
cek olması nedeniyle Türkiye 
enerji piyasası açısından bir 
dönüm noktası olacağına 
inanıyorum…

Dünyanın enerjisini 
Türkiye’de buluşacak 

Gülefşan Demirbaş  
EPDK Strateji  Geliştirme Dairesi Başkanı

KÖşE YAzISI
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KAPAK 8

BÜYÜYEcEğİz

Enerjinin yeni 
oyuncusu  Torunlar:

Başkent Doğal Gaz ihalesini kaza-
narak enerji sektörüne adım atan 
Torunlar Şirketler Grubu’nun he-

defleri büyük. Torunlar Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Torun, “Dağı-
tımla başladık ama üretimle devam ede-
ceğiz. İkinci durağımız termik santral 
olacak, henüz yerine karar vermedik ama 
yapacağız” diyor. Mehmet Torun yeni-
lenebilir enerji alanında da “karşımıza 
iyi bir fırsat çıkarsa neden yapmayalım” 
diyerek portföyü genişleteceklerini belir-
tiyor… 

Başkent Doğal Gaz, Türkiye’nin İG-
DAŞ’tan sonra ikinci büyük doğal gaz 
dağıtım şirketi. Sektörün “göz bebeklerin-
den” biri olan Başkent, yıllar süren özelleş-
tirme macerasını 2013 yılında tamamladı. 

Defalarca kez iptal edilen ihaleler, borç-
ları, ortaklık yapısı ile sürekli gündemde 
olan şirketin 25 yıllık yeni sahibi Torunlar 
Gıda oldu. 13 Haziran’daki devir teslim 
töreniyle birlikte hem Başkent Doğal Gaz 
hem de Torunlar için yeni bir süreç başla-
dı. Enerji sektörüne Başkent gibi bir devle 
giriş yapan Torunlar, yolun başında. Artık 
enerji sektöründe bu ismi daha yakından 
duyacağız. Çünkü Torunlar, “Sektöre hızlı 
girdik ve kalıcıyız” diyor. 

Torunlar Şirketler Grubu birkaç farklı 
alanda faaliyet gösteriyor. Kamuoyu her 
ne kadar yaptıkları çok sayıda inşaat pro-
jesinden tanıyorsa da grubun kökeninde 
gıda sektörü yatıyor. 1955 yılında İstanbul 
Karaköy’de küçük bir çay ocağıyla başla-
yan serüven bugün 5 milyar dolarlık gay-

rimenkul portföyü, 900 milyon dolarlık 
yıllık ciroya sahip gıda şirketine ulaşmış 
durumda. Zincirin son halkası ise enerji 
oldu. 

Torunlar Şirketler Grubu Aziz ve Meh-
met Torun kardeşler tarafından yönetili-
yor. Ailede iş bölümü göze çarpıyor. To-
runla GYO’yu büyük ağabey Aziz Torun  
yönetiyor. Mehmet Torun ise Torunlar 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı 
sıra Torunlar Enerji’nin de başkanlığını 
üstlenmiş durumda. 

Her ne kadar Torunlar, enerji sektörüne 
Başkent Doğal Gaz ile giriş yapmış olsa-
lar da bu yöndeki istekleri çok daha eski-
ye dayanıyor. Anımsayacaksınız 1996-97 
yıllarında elektrik dağıtım ihaleleri ya-
pılmış ancak sonuçlandırılmamıştı. İşte 

Torunlar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Torun, “Enerji sektörüne 15 yıl önce girmeyi istemiştik,  
kısmet bügüneymiş. Biz basamakları tek tek çıkmayı 

severiz, dağıtımdan sonra üretimde olacağız” dedi

Torunlar Enerji 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet 
Torun 1 milyon 

450 bin abonesi 
olan Başkent 

Doğal Gaz Dağıtım 
A.Ş’yi kazandıktan 

sonra ilk 
değerlendirmesini 

Enerji 
Panorama’ya 

yaptı

Nazlı Deniz Tezcanlı
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Torunlar da o yıllarda Gaziantep-Kilis, 
Amasya-Çorum ve Kastamonu bölgesi-
nin ihalelerini kazanmış ancak devirler 
gerçekleşmemişti. Torunlar Enerji Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Torun 
“Kısmet bugüneymiş” diyerek özetliyor 

geçmişi. 
Mehmet Torun, şirketlerini 
devralmalarının üzerinden 

henüz bir ay geçmeden 
“yeni enerjici” kimliği 

ile  kamuoyunun karşı-
sına çıkmak için Enerji 
Panorama’yı tercih 
etti. Devirin ardın-
dan yaşanan yoğun 
günlerde bizi İstan-
bul’daki ofisinde 
kabul etti. İşte rö-
portajımızdan çe-
şitli satır başları…
Biz aslında sek-
törde yeni olarak 
kabul ediliyoruz 
ancak 15 yıldır 
enerji alanına 
yatırım yapmak 
istiyoruz, kısmet 

bugüneymiş. 

1996-97 yıllarındaki dağıtım ihalelerine 
katıldık ve Gaziantep- Kilis ile Amasya- 
Kastamonu- Çorum ihalelerin kazandık. 
Ancak o günkü iktidarlar 2 yıl gibi bir 
süre beklettiler daha sonra iptal oldu. O 
zaman da sektöre dağıtımla girecektik. O 
yıllarda dava açsaydık belki başka türlü 
olurdu. Sanıyorum fazla munis olmamak 
gerekiyor biz itaatkârız. Dava açıp kaza-
nan ve bugün işine devam edenler var. Biz 
Erzincanlılar munis insanlarız tartışmayı 
pek sevmeyiz. 

Mehmet Torun, daha sonraki süreci de 
şöyle özetliyor…

Daha sonraki yıllarda da çeşitli ihaleler 
oldu ama biz ilgi göstermedik. Son yıl-
larda ise ‘hadi artık’ dedik ve kendimize 
üç hedef belirledik. Boğaziçi Elektrik, 
Başkent Doğal Gaz ve Seyitömer termik 
santralı. Bu üç şirketten birini almayı çok 
istiyorduk ancak herhangi bir öncelik de 
belirlemedik. Örneğin daha önce Seyitö-
mer’i almış olsaydık Başkent ihalesine 
ilgimiz azalabilirdi. Ancak kısmet işi bun-
lar. 

“Neden tek şirket, dağıtımda artık sona 
gelindi, biraz daha hızlı hareket edebilir-
diniz? sorusuna ise net bir yanıt veriyor 
Torun: Biz hayatımızda da hep basamak-
ları birer birer çıkıyoruz aynı anda farklı 

yerlere dağılalım istemedik. Bu 
şirket kültürümüzde de çok 

koşan çabuk yorulur 
biliyorsunuz.”

B a ş k e n t 

Doğal Gaz, ihalesi en zor ve sancılı yapı-
lan doğal gaz dağıtım şirketi oldu. Ancak 
Torun, bu durumun kendileri açısından bir 
sorun yaratmadığını söylüyor. Hatta böy-
le düşünenleri de eleştiriyor. “Evet birkaç 
kez iptal oldu ama Boğaziçi de daha önce 
ihale edildi  ve iptal oldu” diyen Torun, 
“Türkiye’de Özelleştirme İdaresi’nin ha-
zırlayıp piyasaya sunduğu projeler için 
bu iyi şu kötü demek doğru olmaz. Bazı 
sorunlar vardı ancak sebep şirket değil, 
o günkü iktisadi koşullar yatırımcı açı-
sından önemli. Şirketi suçlamak yerine o 
günkü piyasa koşullarını anlamak gere-
kir” yorumunu yapıyor. 

GURUR vE SORUMLULUKLA 
YOLA ÇIKIYORUz

Başkent’in ihalesinin hemen ardından 
İstanbul’daki köprü ve otoyolların da 
özelleştirmesi tamamlandı. Ancak Baş-
bakan Erdoğan bir TV kanalında her iki 
kurumun da değerlerinin altında satıldı-
ğını ifade ederek iptal edileceği sinyalini 
vermişti. Nitekim Koç Holding ve Yıldız 
Holding’in Malezyalı ortaklarıyla kazan-
dığı köprü ihalesi iptal edildi. Gözler Baş-
kent’e çevrilmişti ki arka arkaya onaylar 
alındı. Mehmet Torun’a “ o dönemde hiç 
tedirgin oldunuz mu?” diye sordum. Ya-
nıtı şöyle: “Devleti yönetenlerin görüşleri 
vardır biz de buna saygılıyız. Belki o dö-
nemde bilgi akışında bir terslik olmuştur. 
O nedenle de o gün için öyle bir şey söy-
lenmiş olabilir. Ancak herhangi bir sıkıntı 

yaşamadık.” 
Mehmet Torun’un Ankaralı tüketicilere 

yönelik de önemli mesajları var: 
Ankara’nın önemini biliyoruz. Başken-

timize hizmet etmenin ne kadar büyük gu-
rur verici ve sorumluluk yükleyen bir gö-
rev olduğunu hissederek yola çıkıyoruz. 

Ankara’nın yasamanın, yürütmenin, 
yargının, siyasetin, bürokrasinin, Türkiye 
üzerinde karar verici konumunda olan, 
yönetiminde bulunan tüm kesimlerin ha-
yatını sürdürdüğü bu ülkenin başkenti. 
Geçtiğimiz on yılda, Ankara mesken ve 
idari kuruluşların yoğun olduğu bir şehir 
kimliğinden ticaretin yoğun olduğu bir şe-
hir kimliğine dönüştü. Yaklaşık 57 milyar 
dolarlık Gayri Safi Katkı Payı ile Türki-

ye’nin 2. büyük ekonomiye sahip şehri.
Üstelik genç bir şehir, yüzde 50’si 30 

yaşın altında olan 5 milyon civarında bir 
nüfusu var. Sürekli göç alıyor. Ankara’da, 
5’i devlet üniversitesi olmak üzere toplam 
11 üniversite bulunuyor ve 200 bini aşkın 
öğrenci ikamet ediyor. 

Doğal gaz Türkiye’de ilk olarak Anka-
ra’da 1988 yılında kullanılmış.  Doğal ga-
zın tüm insanların hayatında taşıdığı önem 
dikkate alındığında Başkent Doğal Gaz 
Dağıtım’la hizmet vermek çok büyük bir 
sorumluluk ve görevdir. Başkentgaz, Tür-
kiye’nin başkenti Ankara’nın önemli bir 
bölgesine doğalgaz tedarik ediyor. Baş-
kentgaz’ın dağıtım bölgesi Ankara’nın 25 
ilçesinden 20’sini ve alan olarak da Anka-
ra’nın yüzde 25’inden fazlasını kapsıyor. 

İlk olarak 1924 yılında Belediye bünye-
sinde kurulan şirket, Ankara mücavir alan 
sınırları içerisinde (şehir merkezinden iti-
baren 50 km. yarıçapında bir daire içinde 
kalan alan) abonelerine doğalgaz dağıtım 
hizmeti veriyor. Bir milyon 450 bin civa-
rında olan aktif abone sayısı her yıl yüzde 
13 artıyor. Başkent Doğal Gaz devir tes-
lim töreninde Sayın Bakanlarımın önünde 
de söyledim. Birinci önceliğimizin Anka-
ralılara iyi hizmet verebilmektir. 

Tamamen kurumsal bir yapısının oldu-
ğu, özel sektör algısı ile ve profesyonelce 
ve çalışacağı, kaliteyi ve verimli işlet-
meciliği gözeteceğiz. Ekiplerimizle tüm 
hazırlıklarımızı yapıyoruz kısa, orta ve 
uzun vadeli planlanlarımızı oluşturuyo-

“Ankara’da 
milyonlarca doğal 

gaz abonesine 
hizmet vermenin 
ne kadar büyük 
bir sorumluluk 

olduğunun 
bilincindeyiz.  

Hedefimiz müşteri 
memnuniyetinde 

çıtayı daha da 
yukarı çıkarmak 

olacak” Torun, “Ülkemizde 
doğal gaz ilk 

olarak Ankara’da 
kullanılmaya 

başlanması çok 
önemli.  Bu da bize 
ayrı bir sorumluluk 

yüklüyor” diyor
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ruz. Mehmet Torun ve ekibi şu günlerde çok yoğun 
bir mesai içinde. “Şirketi tanımaya çalışıyoruz, üst 
yönetimimizi atadık. Genel müdürümüz Musta-
fa Kurnaz genel müdür yardımcımız da Aziz Mi-
marlar oldu. Onlar da bazı kilit noktalara atamaları 
yaptılar. Şimdi tanımaya ve eksiklikleri nedir onları 
tespit etmeye çalışıyoruz. Bu süreç bittikten sonra 
da gerekli müdahaleleri yapacağız, Ankaralılara ni-
telikli hizmet verme amacı taşıyoruz. 

MÜşTERİ MEMNUNİYETİNDE ÇITA 
YÜKSELEcEK 

Mehmet Torun, Başkent Doğal Gaz’ın altyapısı 
itibarıyla sorunsuz bir şirket olduğunu vurgulaya-
rak “İhaleye hazırlanırken yaptığımız incelemeler 
ve son bir ayda edindiğimiz izlenimler neticesinde 
söyleyebilirim ki altyapıda herhangi bir sorun yok. 
Tabii Ankara büyüyen bir şehir o bölgelere yatırım-
lar olacaktır ancak bizim için asıl yatırım müşteri” 
diyor. Şu anda şehrin bir çok yerinde doğal gaz 
bağlantısı olduğunu belirten Torun “Ancak tam an-
lamıyla penetrasyon sağlanmış diyemeyiz. Diğer 
yandan bir kenti planlar ve vizyon büyütür. Anka-
ra sürekli büyüyen bir kent, deneyimli bir belediye 
başkanı var ve onun yaptığı planlar sayesinde kent 
hızla büyüyor. İş yerleri konutlar yapılıyor bu da 
bizim oralara yatırım yapmamız anlamına geliyor” 
diyor. 

Başta da yazmıştık, Torunlar bu sektör-
de kalıcı. Artık dağıtımın yanı sıra üretim 
kısmıyla ilgileniyorlar. Mehmet Torun bu 
planlarını şöyle anlattı: Artık dağıtım ihale-
leri bitti. Yeni hedefimiz termik santral yap-
mak. Yerli kömür de olabilir ithal kömür de 
olabilir. Tabii bu yatırımı yapacağımız böl-
geyle ilgili. Önümüzdeki günlerde böyle 
bir imkân çıktığı zaman yeri de alabilirsek 
böyle bir düşüncemiz var. Üretim tesisle-
rinin özelleştirmeleri var bunlarla da ilgile-
neceğiz ama ithal kömürle bir yer kurmaya 
karar verirsek kendimiz de yapabiliriz. 
Enerjide çeşitli dallar var güneş, rüzgar, 
termik… Bu konuda da önümüze bizim 
düşüncelerimize hedeflerimize uygun bir 
iş çıkarsa yaparız. Bazen yapmak istemek 
tek başına yeterli değil, imkânların da önü-
nüze çıkması gerekir. Örneğin ben termal 
enerjiye girmek istiyorum dediniz ama 
böyle bir imkân yoksa lafta kalır. İmkânla-
rın çıkması gerekir bunları takip edeceğiz, 
karlı ve verimli olan projelerde yer alaca-
ğız. Kardan kasıt yatırım artı geri dönüş. 

KAYA GAzI vARSA YATIRIM 
ORTAMI GELİşİR 
Mehmet Torun, Türkiye’nin son 10 yılda 
her alanda olduğu gibi enerji sektöründe 

de hızlı bir değişim içinde olduğunu, çok 
önemli mesafeler katettiğini düşünüyor. 
“Örneğin 10 yıl önce bırakın petrol arama-
yı konuşulmazdı. Şimdi Türkiye dünyanın 
farklı yerlerinde de petrol arıyor. Türkiye’de 
yeni imkânlar çıkıyor. Enerji bakanımız ke-
sinleşmeden açıklama yapmayacağını 
söylüyor ama bir kaya gazı olayı var. Eğer 
Türkiye’de kaya gazı bulunursa maliyet-
ler hızla düşecek, ithalat hızla düşecek.  
İthalat açısından baktığımızda cari açığı-
mızın en büyük nedeni ithalat ve burada 
da enerjinin payı çok büyük. Bu sorunları 
çözdüğümüzde cari açık da hızla azala-
cak. Bu da yatırımcılar açısından çok daha 
iyi bir ortam yaratıyor. Eğer kendi içimizde-
ki sorunları çözersek bu alanda büyük yol 
alacağız. Türkiye’nin rakibi Türkiye bence. 

YENİ BİNAMIzA TAşINAcAğIz 
Başkent Doğal Gaz yeni bir yapılanma 
içinde. Şirketin tüm birimleri gözden ge-
çiriliyor, eksiklikleri saptanmaya ve gideril-
meye çalışılıyor. Uzun yıllar kamuda olma-
sı nedeniyle özel sektör mantığıyla hizmet 
verebilmesi için tüm personel eğitimlerden 
geçiriliyor. Bu çalışmalar devam ederken 
şirket yeni binasına da taşınma hazırlıkları 
içinde. Mehmet Torun Eskişehir yolu üze-
rinde yeni bir bina kiraladıklarını ve deko-
rasyonu bittikten sonra buraya taşınacak-
larını belirtiyor. 

BÜROKRASİYE ÇOK 
TEşEKKÜRLER
Mehmet Torun röportajımızın sonunda 
özellikle teşekkür etmek istediği isimler ol-
duğunu belirterek yer vermemizi rica etti. 
Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız olmak üzere EPDK Başkanı Ha-
san Köktaş ve ÖİB Başkan Vekili Ahmet 
Aksu’ya özel olarak teşekkür eden Torun 
“Tüm süreçlerde yanımızda oldular yar-
dımcı oldular ve yol gösterdiler. Özellikle 
EPDK Başkanı ne zaman yardım istesek 
bize randevu verdi, dinledi ve sorun çözü-
cü oldu” diyor. 

SIRADA TERMİK SANTRAL VAR 

Gazprom’un uzun zamandır Tür-
kiye’deki varlık ve etkinliğini 
artırmak istediği bilinen bir ger-

çek. Zaten şirketin yöneticileri de sık sık 
bu isteklerini dile getiriyor. Bugüne kadar 
bazı yerli ortaklıklara imza atan, çok sayı-
da şirketle flört ettiğine dair söylentilerin 
çıktığı Gazprom, bu ilk gerçek bir adım 
atarak yılda 2.5 milyar metreküp doğalgaz 
ithalatı yapan Enerco’ya ortak olacağını 
açıkladı.  Anlaşmaya  grubun finans şirketi 
olan Gazprombank imza atacak. 

Batı Hattı’ndan yılda 2.5 mil-
yar metreküp doğalgaz ithal 
etme hakkını elinde bulun-
duran Enerco’nun sahibi 
sektörün yakından tanı-
dığı bir isim olan Fatih 
Baltacı’ya ait. Yılda 1 
milyar dolarlık gaz it-
hal etme imkanına sahip 
olan Baltacı, 2012 Kasım 
ayında Akfel Group ile Batı 
Hattı’ndan 2.2 milyar metre-
küp daha gaz taşıma hakkını da 
elde etmişti.

Ortaklık yapısı biraz ilginç olacak. Zira 
Ruslar Türkiye’de yıllık 500 milyon met-
reküp doğalgaz ithalatı yapan Avrasya-
gaz’ın ana ortağı. Yeni durumda Gazprom-
bank ve Fatih Baltacı, iki şirkette sahip 
oldukları hisseleri yeni kuracakları ‘enerji 
ve gaz şirketinde’ bir araya getirecek. Bu 

işlem sonrasında 
Gazprombank’ın 

Enerco’da yüzde 30 
düzeyinde payı ola-

cak. Fatih Baltacı da Av-
rasyagaz’ın ortakları arasına 

girecek. Ortaklar, Türkiye’de gerekli 
yasal prosedürü tamamlamak için girişim-
lere de başladı. Öncelikle EPDK ve Reka-
bet Kurumu’na başvuruda bulunuldu. 

ADABANK’I ALAcAKTI 
Gazprom, farklı şirketler üzerinden Tür-

kiye’de doğalgaz piyasasında büyümesini 

sürdürüyor. Ali Şen’in hissedar olduğu 
Bosphorus Gaz’ın ana ortağı konumunda-
ki grup, Tahsin Tahincioğlu’nun ortak ol-
duğu Avrasya Gaz’ın yüzde 60’ına sahip.

Rusya’nın en büyük bankası olan 
Gazprombank’ın aktif büyüklüğü Mart 
2013 itibarıyla 98 milyar dolara ulaşmıştı. 
Gazprombank 2008’de Tasarruf Mevdu-
atı Sigorta Fonu (TMSF) elinde bulunan 
Adabank’ı satın almak için masaya otur-
muş ancak görüşmeler sırasında Gürcis-
tan-Rusya Savaşı’nın çıkması ve Anka-
ra’nın işgali eleştirmesinin ardından süreç 
askıya alınmıştı.

DÜNYA8

Gazprom, Türkiye 
hedefini büyütüyor 

Uzun süredir Türkiye’de 
etkinliği artırmak isteyen 
Gazprombank, Enerco’ya 
ortak olma kararı aldı. 
Gazprombank’ın yeni 
ortağı doğalgaz piyasasının 
yakından tanıdığı Fatih 
Baltacı oldu… 
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IMF’nin hazırladığı raporda, ülkelerin enerji yardımı harcamala-
rının dünya ekonomisine 1,9 trilyon dolara mal olduğu açıklan-
dı. Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı raporda ülkelerin 

enerji harcamalarının küresel ekonomiye maliyetini ve bu maliyetin 
düşürülmesi için neler yapılması gerektiğini belirtti. 176 ülkenin in-
celendiği rapora göre küresel çapta devletler toplamda 1,9 trilyon 
dolarlık enerji sübvansiyonu yapıyor. Özel sektörün teşvik edilme-
diğine dikkat çeken rapor, devletlerin enerji harcamalarını denge-
lemeleri için özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini savunuyor.

Devletlerin enerji yardımlarında kesintiye gitmeleri halinde bi-
reylerin enerji kullanımını daha verimli gerçekleştirmek zorunda 
olacaklarına dikkat çekiyor. Verimli enerji tüketiminin devletlerin 
yardım harcamalarının yüzde 13 oranında azalmasını sağlayacağı 
belirtiliyor.

IMF Mali İşler Müdürü Carlo Cottarelli enerji yardımlarının çok 
büyük ve zararlı olduğunu dile getirirken, yüksek seviyede ener-
ji tüketiminin kamusal harcamaları artırarak kamusal kaynakları 
bitirdiğinin altını çiziyor. Rapor, devletlerin enerji harcamalarının 
tamamen kesilmesi yerine gelişmiş birçok ülkenin enerji vergilerini 
artırması gerektiğini söylüyor. ABD, 502 milyar dolarla en büyük 
enerji harcamalarında birinci sırada yer alıyor, ABD’yi Çin ve Rus-
ya takip ediyor.

Enerjide 
sübvansiyonun 

maliyeti 1.9 
trilyon dolar 

ABD Enerji Departmanı, bir ilke 
imza atarak dünyanın en gelişmiş 
bilgisayarını üretti. Bu bilgisayarın 

en büyük özelliği ise ticari açıdan uygula-
nabilir biyo yakıt, daha temiz yakma mo-
torları, daha güvenli nükleer enerji ve daha 
verimli güneş enerjisi geliştirme gibi çeşitli 
önemli araştırma projelerinde kullanılacak 
olması. Oak Ridge Ulusal Laboratuva-
rı’nın NVIDIA Tesla GPU’ları temel alan 
“Titan” adındaki süper bilgisayarı, Japon-
ya’da bulunan ve günümüzün en hızlı süper 
bilgisayarı olan K bilgisayarın iki katından 
daha hızlı ve üç katından daha fazla enerji 
verimliliği özelliğine sahip. 

Oak Ridge Laboratuvarı Direktörü Jeff 
Nichols, “Hesaplama gücündeki bu önemli 
artıştan tüm bilim alanları yararlanabilir ve 
böylece bugüne kadar ulaşılması mümkün 

olmayan yeni buluşlar için kapılar açılabi-
lir” diyor. Nichols, sistem malzeme bilimi, 
enerji teknolojisi, tıbbi araştırma, jeobilim 

ve diğer alanlar dahil olmak üzere geniş bir 
aralıkta araştırmalar için kullanılacağını da 
belirtiyor. 

DÜNYA8

Enerji sektörüne özel ‘süper’ bilgisayar

Sandy mağdurları elektrik   
dağıtım şirketlerine dava açtı 
ABD’de yüzlerce kişinin ölümüne 

ve milyonlarca dolarlık zarara yol 
açan Sand Kasırgası konuşulma-

ya devam ediyor. Kasırga sırasında çıkan 
yangınlarla evlerini kaybeden 120 kişi da-
ğıtım şirketlerinin ihmalkar davrandıkları-
nı belirterek dava açtı

Sandy Kasırgası sırasında meydana 
gelen yangınlarda evlerini kaybedenler 
ABD’nin New York kentindeki Que-
ens’teki Yüksek Mahkemede dağıtım şir-
ketleri aleyhine dava açtı. Davacılar kentin 
enerji dağıtımını yapan LIPA ve National 
Grid’in, acil durum içeren hava olayları 
sırasında uygulanan endüstriyel standart-
lara rağmen, evlere verilen enerjiyi kesme-
dikleri belirtiliyor. İtfaiye görevlisi Kieran 
Burke tarafından çekilen yangınların bir 
videosu da yayınlandı. Yangının çıktığı 
gece izinli olan ancak komşulara yardım 
etmek için dışarı çıkan itfaiye görevlisi 
Burke, yaşananları denizaltı kamerasına 
kaydetmiş. 

Davada, yaklaşık 150 evi tahrip eden 
yangınlara, şirketlerin enerji sistemini kes-
meyip, tellerin sel sularıyla temas etme-
lerine imkan vermelerinin neden olduğu 
söyleniyor. Davada, şirketlerin en az 2011 
yılında yaşanan Irene Kasırgası’ndan beri 
sistemin devre dışı bırakılması gerektiğini 
bildikleri söyleniyor.

80 milyon dolar tazminatın istendiği da-

vada davacıları temsil eden avukat Keith 
Sullivan, “Bu, olağandışı bir kaza değildi. 
Bu, National Grid ve LIPA’nın enerjiyi 
kesmeme yönündeki bir seçimiydi” dedi.

Her iki şirketin sözcüleri ayrı e-posta-
lar aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda, 
şirketlerinin müdahalelerinin uygun oldu-
ğunu ve davanın iddialarının dayanaksız 
olduğunu iddia ediyor.
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Tüpraş İzmit Rafinerisini 2,7 mil-
yar dolarlık ‘Fuel Oil Dönüşüm 
Projesi’ (RUP) yatırımında ana 

ekipmanların tümünün sahaya ulaşması 
ile montaj çalışmalarında son aşamaya 
gelindi. Yatırım harcama tutarının hazi-
ran ayı sonu itibarıyla 1,5 milyar dolar 
seviyesine ulaştığı proje genelinde yüzde 
77,5 ilerleme sağlanırken, mühendislik 
hizmetleri ilerlemesi yüzde 96,1’e, saha 
faaliyetlerinde yüzde 50,’ye, malzeme 
imalat temininde yüzde 92,3’e ulaşıldı. 
Yapımı hızla süren projenin 28 Haziran 
2014 tarihi itibariyle bitirilmesi ve 14 
Kasım 2014 tarihinde devreye alınması 
planlanıyor. Bu kapsamda çalışmaların 
geldiği aşama hakkında bir grup gazete-
ci TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nin misafiri 
oldu.

Projenin devreye girmesiyle üretile-
cek çevre dostu, AB ürün standartlarında 

2,9 milyon ton ilave motorin ve jet yakıtı 
ile ülkemizin orta distilat açığının gide-
rilmesine katkı sağlanırken, yıllık 550 
milyon dolar ilave FAVÖK elde edilece-
ği ve ülkemizin cari açığının kapanması-
na yılda 1 milyar dolar katkı sağlanacağı 
öngörülüyor.  

TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Er-
kut’un anlatımlarına göre, proje, Tüp-
raş’ın İzmir, Kırıkkale ve Batman rafi-
nerilerinin de daha yüksek kapasiteyle 

TÜPRAş cari açığı 
1 milyar dolar azaltacak
Tüpraş, İzmit Rafinerisi’ni 
dünyanın en gelişmiş 
tesisleri arasına sokacak ve 
Türkiye’nin cari açığını yılda 1 
milyar dolarlık azaltacak Fuel 
Oil Dönüşüm Yatırımı’nda 
geri sayımı başlattı . Tesisler 
14 Kasım 2014’te üretime 
geçecek

Neşet Hikmet

çalışmalarını sağlayacak. Erkut şu bil-
gileri verdi: “Projenin gerçekleşmesi ile 
yıllık 28.1 milyon ton ham petrol işleme 
kapasitesi bulunan TÜPRAŞ’ın kapasite 
kullanım oranı yüzde 90’lar seviyesine 
çıkacak. Kapasite kullanımını artırabil-
mek için diğer rafinerilerimizle İzmit ra-
finerimiz arasında fueloil taşımak üzere 
ciddi lojistik yatırımları yapıyoruz. Her 
biri 25 bin ton kapasiteye sahip iki gemi 
siparişi verdik. Bu gemiler, İzmir Alia-
ğa’dan İzmit’e fueloil taşıyacak. Ayrıca 

Kırıkkale rafinerimizden İzmit’e demir-
yolu ile taşımacılık için 300 yeni vagon 
siparişi veriyoruz.”

Rafineri motorine yetmiyor
Yavuz Erkut tarafından sunumda 

TÜPRAŞ’ın Türkiye petrol piyasasının 
geleceğine yönelik yaptığı bir sunum 
dikkatimizi çekti. TÜPRAŞ’ın Türkiye 
Petrol Ürünleri Talep Projeksiyonu’na 
göre 2020 yılında 37.7 milyon tonluk 
bir taleple karşılaşılacak. Buradaki en 
büyük artış motorinde gelecek. 15.8 mil-

yon tonlarda seyreden talep 2020 yılında 
19.4 milyon tona çıkacak. Bu durumda 
gerek TÜPRAŞ’ın mevcut kapasitesi ve 
yenileme yatırımları gerek SOCAR’ın 
PETKİM’de kurulan Star Rafinerisi’nin 
devreye girmesi halinde bile oluşacak 
kapasite motorin talebini karşılayama-
yacak. 

TÜPRAŞ gezimizde tanık olduğumuz 
Türkiye’nin en büyük sanayi tesisinde 
binlerce kişinin sürdürmekte olduğu iş-
lere dair çarpıcı rakamları paylaşalım:

Tüpraş Genel Müdürü                    
Yavuz Erkut 
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İşverenin 
önceliği 
iş güvenliği 
olacak 
Oğuz Karadeniz 
Geçen yıl geçen yıl 55’i yer altında, 25’i yer üstünde olmak 
üzere maden ocaklarında 80 kaza yaşandı. Yeni Sosyal 
Güvenlik Yasası bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor. Yasa 
işverene ciddi sorumluluklar yüklerken çalışanlara da ek 
haklar sağlıyor. Örneğin artık çalışan tehlike durumunda 
“işten kaçınma” hakkına sahip. Ayrıca var olan eksiklerin 
giderilmesi için  kamu ve işverene başvurabilecek

Türkiye’nin en önemli sorunların-
dan olan iş kazaları sonucu oluşan 
ölümler, Avrupa Birliği ülkelerine 

göre önemli farklılık gösteriyor. Türki-
ye’de ölümlü iş kazası oranı, İngiltere’den 
25 kat fazla. İş kazalarında madenler 
önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl Türki-
ye genelinde 80 maden kazası meydana 
gelirken bu kazalarda 61 işçi yaşamını 
yitirdi. 58 yılda ise 3 bini aşkın maden-
ci hayatını kaybetti. Bu vahim tablonun 
önüne geçmek için çıkarılan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, işverene pek çok yeni 
yükümlülük getiriyor.

Türkiye’de her gün ortalama 172 iş ka-
zası meydana gelirken bunların 4’ü ölümle 

sonuçlanıyor.  Her 6 kaza ise iş görmezliğe 
yol açıyor. İş kazaları can kaybıyla birlikte 
ülke ekonomisi üzerinde de olumsuz bir 
etkiye sahip. Türkiye’nin yıllık kaybı 7 
milyar TL olarak hesaplanıyor. Bu tablo-
nun en çarpıcı özelliği ise kazaların yüzde 
98’inin  önlenebilir olması. Bu durum Tür-
kiye’deki iş güvenliği tedbirlerini tartışma-
ya açarken iş kazalarında maden kazaları 
önemli bir yer tutuyor.

Hükümetin yılbaşında yürürlüğe soktu-
ğu İş Sağlı ve Güvenliği Kanunu (İSGK) 
iş kazalarının önlenebilmesi için işverene 
çok önemli yükümlülükler getiriyor. Yasa-
nın iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı 
çalıştırma zorunluluğu ertelense de pek 

çok maddesi yürürlüğe girdi ve işveren 
için ceza sayacı işliyor. İri ufaklı bütün 
işletmelere pek çok yükümlülük getiren 
yasa, önemli para cezalarını da öngörüyor. 
Yasayla bin 78 TL’den 86 bin TL’ye varan 
miktarlarda para cezaları geldi. Ancak iş-
letmelerin birçoğu yeni yasaya ilişkin bilgi 
sahibi değil.

3 BİN MADENcİ ÖLDÜ 
İş kazalarının en fazla yaşandığı sektör-

lerden olan madenlere bakıldığında geçen 
yıl geçen yıl 55’i yer altında, 25’i de yer 
üstünde olmak üzere maden ocaklarında 
80 kaza yaşandı. Edirne-Keşan, Bartın-Ci-
de, Zonguldak-Kilimli, Soma- Eynez, 

Zonguldak-Kozlu, Edirne Uzunköprü, 
Zonguldak Üzülmez, Zonguldak-Gelik, 
Eskişehir-Mihalıççık, Zonguldak-Ereğli, 
Yozgat-Sorgun, Manisa-Soma ve Amas-
ya-Suluova kömür tesislerinde patlama, 
göçük, taş düşmesi, toz yangını ile tavan 
çökmesi gibi çok sayıda maden kazası 
meydana geldi. Sivas-Zara krom tesisle-
ri, Iğdır-Aralık pomza tesisleri, Diyarba-
kır-Ergani taş ocağı tesisleri, Sivas-Divriği 
demir tesisleri gibi maden tesislerinde ma-
den kazaları yaşandı.

Maden kazaları, Türkiye’nin belleğin-
de büyük acılarla yer edinmiş durumda. 
Ülkemizde 58 yılda 3 bini aşkın madenci 
hayatını kaybetti. 1955-2012 tarihleri ara-

sında maden kazaları nedeniyle toplam 
3 bin 53 kişi ölürken 326 bin 208 kişi de 
yaralandı veya sakat kaldı. En fazla iş ka-
zası Zonguldak bölgesinde yaşandı. TTK 
Kozlu Müessese Müdürlüğünde, 3 Mart 
1992’de 263 madencinin can verdiği gri-
zu faciası, en fazla ölümlü iş kazası olma 
özelliğini taşıyor.  

RİSK DEğERLENDİRMESİ 
YAPILAcAK 

Yasanın işverenleri en çok ilgilendiren 
maddelerinden biri risk değerlendirmesi. 
Yasaya göre işverenler, işyerinde var olan 
ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 
belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk 

değerlendirmesi yaptırmak zorunda. İşyer-
lerinde sürekli iyileştirmenin sağlanması 
amacıyla risk değerlendirmesi çalışması 
güncel halde tutulacak. Risk değerlendir-
mesi çalışması, işyerlerinin tehlike sınıfına 
göre periyodik olarak yenilenecek. Yaşlı, 
engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi 
özel politika gerektiren gruplar ile kadın 
çalışanların durumu da risk değerlendir-
mesinde dikkate alınacak. 

Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli 
kimyasallarla çalışılan sektörler ve büyük 
endüstriyel kazaların olabileceği işyerle-
rinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa 
iş durdurulacak. Risk değerlendirmesi yü-
kümlülüğü, 1 Ocak 2013 itibarıyla bütün 
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işyerleri için yürürlüğe girdi. Cezası da bir 
hayli ağır. Yasaya göre risk değerlendirme-
si yaptırmamış işveren 3 bin 234 TL ceza 
ödeyecek. Aykırılığın devam ettiği her ay 
içinse 4 bin 851 TL cezayla karşı karşıya 
kalacak.

Devlet, doğacak ekonomik yükümlü-
lüklere karşı küçük işletmeleri koruyacak. 
1 ile 9 kişi arasında çalışanı bulunan işyer-
lerinin iş sağlığı uzmanı ve işyeri hekimi 
için yapacağı harcama, devlet tarafından 
karşılanacak. Bu uygulama için 300 mil-
yon TL bütçe ayrılacak.

cEzA İşÇİ BAşINA 1.078 TL 
Yasa işverene, işçilerin iş güvenliği ko-

nusunda eğitimi için yükümlülük getiri-
yor. Yasanın 17. maddesine göre işveren, 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim-
lerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle 
işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş 
değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi 
hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması 
hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve or-
taya çıkan yeni risklere uygun olarak ye-
nilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla 
tekrarlanır. Bu eğitimi vermeyen işveren, 

her bir işçi için 1078 TL ceza ödemek zo-
runda. Ancak yasa çıkmasına rağmen bu 
uygulamanı nasıl olacağı, işçileri kimin 
nasıl eğiteceği belirsiz. Bu nedenle işve-
renlerin keyfi cezalarla  karşı karşıya kal-
ması mümkün. 

ÇALIşAN TEMSİLcİSİ 
zORUNLU OLDU 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerle-
rine çalışan temsilcisi bulundurma zorun-
luluğu getiriyor. Buna uymayanlar da para 
cezası ödeyecek. Yasaya göre işveren, iş-
yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve 
çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak 
dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla 
çalışanlar arasında yapılacak seçim veya 
seçimle belirlenemediği durumda atama 
yoluyla çalışan temsilcisi görevlendirecek.

Yasanın bu maddesi de 1 Ocak itiba-
riyle yürürlüğe girdi. Bir işyerinde 2 kişi 
de olsa, 2 bin kişi de olsa çalışan temsilci 
seçilmek zorunda. Çalışan temsilcisi, iş-
yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güven-
liğiyle ilgili sürecin içinde yer alacak. Ve-
rilecek karar ve uygulanacak yöntemlere 
ilişkin temsil hakkına sahip olacak. Eğer 

temsilci onaylamazsa işverenin seçtiği 
uzman veya doktor değiştirilecek. İşyer-
lerinde kanuni zorunluluk olarak getirilen 
risk değerlendirme çalışmalarında bu tem-
silciler görev alacak. İşyerlerinde alınacak 
iş güvenliği tedbirleri, koruyucu malzeme 
gibi seçimlerinde bu temsilcilerin önceden 
görüşünün alınması şart. Çalışan temsilcisi 
görevlendirmeyen işveren, 1.078 TL idari 
para cezası ödeyecekler. Ayrıca, yine çalı-
şan temsilcilerinin ve destek elemanlarının 
haklarının kısıtlanması ve gerekli imkân-
ların sağlanmaması durumunda işveren-
lere her bir çalışan temsilcisi için 1,078 
TL idari para cezası kesilecek. Çalışan 
temsilcisi, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
yetersiz olması sebebiyle, Çalışma Bakan-
lığı›na doğrudan şikâyette bulunabilecek. 
İşveren bu yüzden çalışan temsilcisinin 
haklarını kısıtlayamayacak. Eğer sırf bu 
nedenle temsilciyi işten çıkarırsa tazminat 
ödeyecek.

İSGK, işletmeye başlanmadan önce, bü-
yük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri 
için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük 
kaza önleme politika belgesi veya güven-

lik raporu hazırlama zorunluluğu getiriyor. 
Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü 
bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik 
raporlarının içerik ve yeterlilikleri Çalışma 
Bakanlığı’nca incelenmesini müteakip iş-
yerlerini işletmeye açabilecek. Büyük kaza 
önleme politika belgesi hazırlamayan işve-
ren, 53 bin 900 TL ceza ödeyecek. İşveren, 
güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın 
değerlendirmesine sunmadan işyerini fa-
aliyete geçirirse karşılaşacağı ceza 86 bin 
240 TL.

İşE BAşLAMADAN SAğLIK 
TARAMASI şART 

Yasaya göre çalışanların hassasiyetlerin 
saptanması ve riskli durumların belirle-
nebilmesi amacıyla tüm çalışanlar sağlık 
taramasına tabi tutulacak. Çalışanların 
sağlık muayeneleri işe girişlerinde, iş de-
ğişikliğinde, iş kazası ve meslek hastalığı 
ile sağlık nedeniyle verilen aralardan son-
ra tekrarlanacak. Bu durumlar dışında ise 
periyodik olarak sağlık muayeneleri yapı-
lacak. Muayene periyotlarını, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirleyecek. 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde çalışacak olanlar, yapacakları 
işe uygun olduklarını belirten sağlık rapo-
ru olmadan işe başlatılamayacak.

ETKİN KAYIT DÖNEMİ
Yasa ile birlikte iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının kayıtları daha etkin ve gün-
cel hale getirilecek. İş kazaları kazadan 
sonraki, meslek hastalıkları ise öğrenil-
dikten sonraki üç işgünü içinde işveren 
tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
bildirilecek.

İşyeri hekimi ve sağlık görevlileri tara-
fından meslek hastalığı ön tanısı konulan 
vakalar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafın-
dan yetkilendirilen sağlık hizmeti sunu-
cularına sevk edilecek. Sağlık kuruluşları 
kendilerine intikal eden iş kazalarını,

yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları 

ise tanı koydukları meslek hastalıklarını 
en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Ku-
rumuna bildirecek. Ayrıca işyerinde mey-
dana gelen ramak kala olaylar da, işveren 
tarafından kayıt altına alınacak

AcİL DURUMLARA HAzIR 
OLUNAcAK 

Tüm işverenler, ilkyardım, yangınla 
mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve ya-
kın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar 
için önceden acil durum planı hazırlaya-
cak. Acil durumlara hazırlık amacıyla tüm 
çalışanların katılacağı eğitim ve tatbikatlar 
yapılacak. İşverenler, ilkyardım, acil tıbbi 
müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele 
konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla 
da irtibatı sağlayacak.

Ciddi ve yakın tehlike bulunan yerlere, 
sadece gerekli donanıma sahip ve

özel olarak görevlendirilenler girebile-
cek. Bunların dışındaki çalışanlardan işle-
rine devam etmeleri istenemeyecek. Ciddi 
ve yakın tehlikenin önlemez hale gelmesi 
durumunda, çalışanlar işlerini derhal bıra-
karak tahliye edilecek.

ÇALIşAN “BU İşİ YAPMAM” 
DİYEBİLEcEK 

Yasa ile çalışana tehlike durumunda iş-
ten kaçınma hakkı verildi. Çalışan, ciddi 
ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığın-
da iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kuru-
lun bulunmadığı yerlerde ise işverene bu 
durumun giderilmesi için başvuracak.

Çalışanın talebi doğrultusunda karar 
verildiği takdirde gerekli tedbirler alının-
caya kadar çalışmaktan kaçınma hakkına 
sahip olacak. Talep ettiği halde gerekli 
tedbirlerin alınmadığı durumlarda çalı-
şanlar iş sözleşmelerini feshedebilecek. 
Çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar 
çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı 
dönemde ücretini alacak. Çalışan, bu dö-
nemde iş sözleşmesinden doğan ve kanun-
lardan gelen haklarını da kullanabilecek.

İşvERENİN 
SORUMLULUğU 
ARTIYOR

l İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme ve 
bunun sürekliliğini sağlama.
l Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uy-
gunluğunu dikkate alma.
l Risk değerlendirme raporlarını da göz önün-
de bulundurarak genel bir önleme politikası ge-
liştirme.
l Mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bil-
gi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma.
l Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, in-
celeme ve araştırmaları yaptırma.
l İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları gider-
me.
l Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere gir-
memesi için gerekli tedbirleri alma.
l Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin 
paylaşması durumunda koordinasyon sağlama.
 

ÇALIşANLAR DA 
KATILIMcI OLAcAK
 
l Sayı sınırı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinden yararlanma.
l İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışma-
ları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağla-
yabilme.
l Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması 
durumunda, gerekli tedbirler alınıncaya kadar 
çalışmaktan kaçınma.
l İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alıp, 
bilgilenme.
l İş sağlığı ve güvenliği konularında temsil edil-
me.
l Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık 
ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme.
l Kendilerine verilen üretim ve korunmayla ilgili 
tüm araç ve donanımları doğru kullanma.
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İzLENİM 8

‘Yabancılar Türkiye’ye 
yatırım yapmaz’

tezi boşa çıktı

Türkiye’de güneşten 
elektrik üretimini 
yaygınlaştırmaya 

çalışacaklarını 
anlatan EPDK 

Başkanı Hasan 
Köktaş, “Şu anda 

ilan ettiğimiz 600 
MW karşılığında 7-8 
bin MW bir başvuru 
geldi. Belirlediğimiz 

tarifeyle ‘Yabancılar, 
Türkiye’ye yatırım 

yapmaz’ tezi boşa 
çıktı” dedi

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Ener-
ji Gazetecileri ve Medya Derneği 
(EGAD) üyesi gazeteciler ile birlik-

te, Else Enerji tarafından Prokon A.Ş.’nin 
Ankara-Kazan’daki fabrikasının çatısına 
kurulan 500 kWp kapasiteli güneş enerji 
santralini gezdi.

Enerji alanında yeni bir aşamaya ge-
lindiğini, bu kapsamda da güneş enerjisi 

tesislerine gezilerin başladığını belirten 
Köktaş, ileriki 10 yıllık dönemde güneş ve 
nükleer enerjinin yoğun şekilde konuşula-
cağını vurguladı.

Köktaş, güneşten elektrik üretimiyle 
ilgili başvuruların alınmaya başlandığına 
işaret ederek, “Lisanssız tarafta sermaye-
yi tabana yayıyoruz. Bir taraftan enerjinin 
içerisinde büyük oyuncuların bulunmasıy-

la enerji arz güvenliğimizi karşılamak isti-
yoruz” ifadesini kullandı.

“LİSANSSIz ELEKTRİK 
ÜRETİMİNDE GÜNEş ÖNDE”

EPDK’ya HES’ler hariç 980 lisanssız 
elektrik üretimi başvurusu olduğuna dik-
kati çeken Köktaş, söz konusu projelerin 
659’unun güneş enerjisine olduğunu be-
lirtti. Köktaş, tarım arazilerine güneş ener-

“Enerji ihtiyacının 
yüzde 40’ı güneşten 
karşılanacak”
Projeye ilişkin bilgi veren Else Enerji Genel Mü-
dürü Mustafa Herden ise Prokon A.Ş.’nin Anka-
ra-Kazan’daki çatı üzeri güneş enerji santralinin 
Türkiye’deki en büyük çatı üzeri güneş enerji 
santrallerinden biri olduğunu belirterek, tesisin 
aynı zamanda TEDAŞ Genel Müdürlüğü tara-
fından onaylanan ilk 500 kWp kapasiteli çatı 
üzeri güneş enerji santrali olma özelliği taşıdığı-
nı söyledi. Tesisin hem proje hem de uygulama 
özellikleri bakımından emsal gösterilebilecek 
niteliklere sahip olduğuna dikkat çeken Musta-
fa Herden, şunları söyledi:
“Mühendislik, tedarik ve uygulama basamak-
larının tamamı Else Enerji’nin sorumluluğunda 
tamamlanmış olan Prokon güneş enerji sant-
ralinin iki yıllık işletme ve bakım sorumluluğu 
da yine Else Enerji’de olacak. İlerleyen süreçte 
çatı üzerine ikinci 500 kWp kapasiteli santrali 
de kurmayı planlıyoruz. Prokon, güneş enerji 
santralinin devreye girmesi ile birlikte elektrik 
tüketiminin yaklaşık yüzde 40’lık kısmını güneş 
enerjisinden karşılayacak.”

jisi üretim tesisi kurulmayacağını ifade 
ederek, şunları kaydetti: “Önce gıda, sonra 
enerji. Biz, tarım alanlarına başvuru alma-
dık, ayrıca bize başvuran tüm dosyalarda 
araziyle ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan alınmış, o alanın tarım ara-
zisi olmadığına ilişkin belgeler var. 8 bin 
megavatın üzerinde başvuru var ve belgesi 
olmayanların başvurusunu da kabul etmi-
yoruz. Ayrıca belirlediğimiz tarifeyle ‘Ya-
bancılar, Türkiye’ye yatırım yapmaz’ tezi 
boşa çıktı. Türkiye’de Almanya’nın 2 katı 
kadar güneşte verimlilik var. EPDK’ya 
lisans başvurusu yapanların arasında Al-
manya’nın dev firmaları da mevcut.”

“ENERJİYE İHTİYAcIMIz vAR”
“Proje geliştiriciler, EPDK’ya başvu-

ru aşamasına kadar projelerini geliştirsin 
ve yatırımcıyla bir araya gelsin” çağrısı 
yapan Köktaş, “EPDK’ya başvurduğu 
andan itibaren teknik ve finansal yeterli-
lik maddeleri işlemeye başlayacak. Diğer 
yükümlülükleri hesap ettiğinizde, sistemin 
içerisinde proje geliştiricilerinin olmasını 
öngörmüyoruz ve beklemiyoruz” diye ko-
nuştu.

“Büyük oyuncuların tamamı başvurdu”
Türkiye’de şu anda var olan isimler-

den hareket edildiği zaman “büyük enerji 
oyuncuları”nın hepsinin başvuru yapmış 
olmasının sevindirici bir durum olduğunu 
dile getiren Köktaş, şöyle devam etti:

“Ancak bir endişem var. İhale sırasın-
da oyuncular, heyecana kapılarak yüksek 

teklif veriyor ve çok verimli projeleri, 
yapılamaz hale getiriyor. Maalesef rüzgar-
daki birkaç projede bunu yaşadık. Bizim 
önceliğimiz, projelerin Türkiye’de hayata 
geçmesi, yerli ve yenilenebilir kaynakla-
rımızdan enerji üretmektir. Bizim enerjiye 
ihtiyacımız var. Onun için hesapsız, kitap-
sız yüksek teklif verip de projeleri yapıla-
maz hale getirmek yerine hesaba dayanan, 
rakam neyse onu vermeleri gerekir.”

“YERLİ BAşvURUYA YÜzDE 
46’LIK TEşvİK vAR”

Türkiye’de güneşten elektrik üretimini 
yaygınlaştırmaya çalışacaklarını anlatan 
Köktaş, tarım arazilerini sulamak için mut-
laka pompa kullanılması gereken bölgeler-
de, pompaların güneş enerjisiyle çalışması 
için de projeleri olduğunu bildirdi. Köktaş 
şunları kaydetti:

Tarım arazisi olmamak koşuluyla güney 
doğuya, İç Anadolu Bölgesi ve özellikle 
güneye çok ciddi bir başvuru var. Şu anda 
ilan ettiğimiz sadece 600 MW karşılığında 
7-8 bin MW başvuru geliyor. Bu birinci 
paketti, bundan sonra da yeni paketler ve 
yeni tasarımlar olacak. Bütün bunlara bak-
tığımızda sermayeyi tabana yayan, Türki-
ye’nin her tarafına yayılmış bir girişimci 
ve güneş enerjisi grubu oluşmuş olacak. 
Eğer üretim tesisi yüzde 100 yerli olursa 
yüzde 46’lık ilave teşvik var. Onun içindir 
ki şu anda panel üretimden, direk sisteme 
makine ekipman sağlayan unsurlarla ilgili 
yerli üretimde çok büyük bir patlama var.”

Murat Fırat 
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ÇEvRE8

Yaban hayatına geniş 

kapsamlı koruma 
2013-2014 av sezonunun başlamasına az bir zaman kala av kapsamına alınan 

havyan türleri Orman ve Su İşler Bakanlığı tarafından açıklandı. Doğal hayatı 

korumak için bu yıl yasaklılar listesine alınan hayvan türleri sayısı artırıldı

Büyük tartışmalara neden olsa 
da avcılık, hala pek insanın ho-
bisi olmaya devam ediyor. Doğal 

dengeyi ve hayvan nesillerini korumak 
için belirlenen dönemlerde avlanmaya 
izin veriliyor. Av sezonunun açılmasıy-
la birlikte avlanacak olan hayvanların 
listesi de ilgili bakanlıklar tarafından 
yayımlanıyor. 2013-2014 yılı av sezo-
nunda avlanmasını yasak olan hayvan 
türleri Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu tarafından açıklan-
dı. Bakan Eroğlu’nun açıklaması doğ-

rultusunda 2013-2014 av sezonunda, 
ülkemizde yaşayan 460 kuş türünden 
429’unun, 162 memeli türünden ise 
155’inin avlanması yasak. Prof. Dr. Vey-
sel Eroğlu, Merkez Av Komisyonu’nun 
2013-214 sezonu için avına izin verile-
cek ve korunacak türleri belirlediğini 
kaydetti. Türkiye’nin 162 memeli, 460 
kuş, 716 balık ve 141 sürüngen türün-
den oluşan çok zengin bir faunaya sahip 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eroğlu, 
“Türkiye’nin yüzölçümü, dünya yü-
zölçümünün yüzde 0.1’ine tekabül et-

mesine karşın, dünyada bulunan balık 
ve memelilerin yüzde 2.9’u ülkemizde 
yaşıyor. Avrupa’da 500 kuş türü olduğu 
gerçeği düşünüldüğünde, Türkiye’nin 
biyolojik çeşitliliğinin ne denli önemli 
olduğu çok daha açık bir şekilde orta-
ya çıkıyor. Ayrıca, milyonlarca göçmen 
kuşun kullandığı üç ana göç yolundan 
ikisinin ülkemizden geçiyor olması da 
bu önemi bir kat daha artırıyor” dedi.

Ülkemiz yaban hayatının bütün bu 
niteliklerini dikkate alan Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’nın, 12 memeli ve 134 

kuşu av hayvanı olarak belirlediğini 
ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, 2013-2014 
av sezonunda ise sadece 7 memeli ve 
31 kuş türünün Merkez Av Komisyonu 
Kararları doğrultusunda, yerli avcılar 
tarafından avlanmasına izin verildiğini 
açıkladı. 

SEzON BÖLGELERE GÖRE 
DEğİşEcEK

Eroğlu, bu türler dışındaki bütün 
kuş, memeli ve sürüngenlerin ise Ba-
kanlık tarafından büyük bir titizlikle 
koruma altına alınmış durumda oldu-
ğunu vurguladı. 2013-2012 sezonunda 
avlanmasına izin verilen türlerde gün-
lük avlanma limiti de uygulanacağını 
ifade eden Eroğlu, bu sınırın memeliler 
için türlere göre değişmek üzere günlük 

1 ile 2, kuşlarda ise yine türlere göre de-
ğişmek üzere günlük 1 ile 15 arasında 
değiştiğini bildirdi. Bazı türlerde yılda 
toplam 6’yı geçmeme gibi özel şartlar 
olduğuna da işaret eden Bakan Eroğlu, 
ayrıca avlanmasına izin verilen türler 
için toplam kota belirlendiğini, bu ko-
tayla ulaşıldığında av sezonunun resmi 
kapanma tarihinden önce de olsa sona 
erdirileceğini kaydetti.

Avlanma sezonunun bölgelere ve tür-
lere göre değişmek üzere ağustastan 
itibaren kademeli olarak başlayacağını 
belirten Eroğlu, kasım ayından itibaren 
yine türlere ve bölgelere göre değişmek 
üzere kapanış sürecine geçileceğini, 
en geç sezon başlangıcının Ocak 2014, 
sezon bitişinin de Mart 2014 olduğunu 
belirtti. 

60 bin TL’ye varan ceza
Belirlenen sezon ve türler dışında avlanmaya ise tazminat, idari para cezası, avda kullanılan araç ve silahlara el 
koyma gibi cezalar uygulanacak. Tazminat tutarlarının hayvan başına 50 TL ila 60 bin TL arasında değiştiğini kay-
deden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, idari para cezalarının da 60 TL ila 4 bin 393 TL arasında değiştiğini, kanunda belirtilen 
durumlarda iki katına kadar da uygulanacağını belirtti. Avın kontrollü şekilde uygulandığında tabii hayatın istikrarlı 
bir şekilde devamını sağladığına işaret eden Prof. Eroğlu, avlanma hakkının elde edilebilmesi için avcılık belgesi ve 
avlanma izin kartı alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Avcılığın ilk şartının yaban hayatına saygı olduğunu be-
lirten Bakan Eroğlu, “İdeal avcı; avcılığın sürdürülebilirliği için her şeyden önce avın varlığının sürdürülmesi gerek-
tiğini bilen, bunun için de avda yasalara, vicdana ve avcılık etiğine uygun davranılması gerektiğinin bilincinde olan 
şahıstır. Yaban hayvanlarının tabii hayat ortamıyla beraber korunması, tabiat dostu avcılar ile mümkündür” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre 
kirliliğinin önüne geçmek ve geri dö-
nüşümü mümkün atıkları ekonomiye 
kazandırmak amacıyla belediye, alış-
veriş merkezi ve marketlerde ‘atık ge-
tirme merkezi’ uygulamasını başlatıyor. 
Ömrünü tamamlayan buzdolabından 
mobilyaya, pillerden kullanılmayan 
ilaçlara kadar tüm atıklar, getirme mer-
kezlerinde toplanacak.

Bakanlığın hazırladığı Katı Atıkların 
Toplanmasına İlişkin Tebliğ taslağına 
göre, evsel atıkların sağlıklı toplanması 
amacıyla kurulacak atık getirme mer-
kezleri birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 
olarak ayrılacak. Belediyelerde kuru-
lacak birinci sınıf atık getirme merkez-
leri en az bin, alışveriş merkezlerindeki 
ikinci sınıf merkezler en az 250, market 
gibi satış noktalarındaki üçüncü sınıf 

merkezler ise en az 10 met-
rekare alana sahip ola-
cak.

l Atıklar grupla-
rına göre toplana-
cak

Birinci sınıf ge-
tirme merkezleri-
ne kağıt, karton ve 
plastik ambalajdan 
ömrünü tamamlamış 
lastiklere, tekstil ürünleri, 
süresi dolmuş ilaçlar gibi atık-
lar getirilecek. 

l İkinci ve üçüncü sınıf merkezlerde 
ise evlerden kaynaklanan bitkisel atık 
yağ, tehlikesiz atık, pil, elektrikli ve 
elektronik aletler, beyaz eşyalar, televiz-
yon ve monitör, aydınlatma ekipmanı, 
mobilya gibi atık gruplarından bazıları 

toplanacak.
l Kolay ulaşılacak

Getirme merkezleri, va-
tandaşın kolay ulaşabile-
ceği konumda buluna-
cak. Vatandaş atıklarını 
bedelsiz teslim edecek. 
Geri kazanım veya ber-
taraf tesislerine gönderi-

len atıkların miktarı kayıt 
altına alınarak, yıl sonu itiba-

rıyla Bakanlığa raporlanacak.
l Seyyar getirme merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, getirme merkezi uygulama-
sının amacının, çevre kirliliğinin önüne 
geçmek, geri dönüşümü mümkün atık-
ları ekonomiye kazandırmak, mümkün 
olmayanların da bertarafını sağlamak 
olduğunu belirtti.

Atıkların toplanmasında yeni dönem başlıyor
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ulaşılabilir somut hedefler içermesi, sür-
dürülebilir olması, hedef kitle ve özellikle 
yerel paydaşlar tarafından benimsenmesi, 
yaratıcı olması ve ilkelerimizle örtüşmesi 
dikkat ettiğimiz temel kriterleri oluşturu-
yor.

n Ne tür projelere ağırlık veriyorsu-
nuz? Hangi projeleri yaşama geçirdi-
niz ve devam eden projeleriniz hakkın-
da bilgi verebilir misiniz? 

Çocuklarımız her zaman daha güzel bir 
dünyada ve daha iyi koşullarda yaşamayı 
hak ediyorlar. Zorlu Enerji Grubu olarak 
sosyal sorumluluk projelerimizi bu dü-
şünceyi esas alarak geliştiriyoruz. 

Enerji kaynaklarımızı, bizlerden sonra 
çocuklarımız kullanacak, koruyacak ve 
yönetecekler. Onlara bu alanda ihtiyaç 
duyabilecekleri bazı bilgileri ve deneyim-
leri aktarabilmek amacıyla  “Enerjimiz 
Çocuklar İçin” sloganıyla özel bir sosyal 
sorumluluk projesi geliştirdik. 2010 yılı-
nın Mart ayında hayata geçirdiğimiz bu 
proje ile çocuklarımıza; enerji kaynakla-
rını ve gezegenimizin geleceği için önem 
taşıyan yenilenebilir enerji kaynaklarını 
anlatıyor, bu kaynakları uzun süre kulla-
nabilmek için enerji tasarruf yöntemlerini 
paylaşıyor ve çevreyi korumaya yönelik 
mesajlar veriyoruz. Bütün bunları, çocuk-
larımıza eğlenceli deneyimler yaşatarak 
sunmaya çalışıyoruz.  

“Enerjimiz Çocuklar İçin” adlı pro-
jemiz, Türkiye’de bir enerji şirketi ta-

rafından yürütülen ulusal ölçekteki ilk 
enerji eğitim projesi özelliği taşıyor. Te-
mel olarak 6-12 yaş arasındaki çocuklara 
ulaşmayı hedeflediğimiz bu çalışmayla, 
115 bin çocuğumuza ulaştık. Bu yılın so-
nunda ise Türkiye’nin dört bir yanından 
120 binin üzerinde çocuğumuzla tanışmış 
olmayı amaçlıyoruz.  

Sunumlarımızı, çocuklarımızın hayal 
dünyasına ve görüşlerine başvurarak özel 
olarak geliştirdiğimiz sevimli maskotu-
muz Yeşil Ejderha aracılığı ile gerçekleş-
tiriyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar ya-
tırımlarımızı sürdürdüğümüz Osmaniye, 
Denizli, Rize, Erzincan, Kars, Gaziantep, 
Tekirdağ, Çerkezköy ve Kayseri’de bu-
lunan ilkokulları, TEGV’in Türkiye’nin 
dört bir yanına yayılan eğitim parklarını 
ve LÖSEV’in Ankara’daki Lösemili Ço-
cuklar Köyü’nü ziyaret ettik. Zorlu Ener-
ji Grubu’nun santrallerinin bulunduğu 
Kırklareli, Denizli, Osmaniye, Kayseri, 
Gaziantep ve Rize’deki çalışanlarımı-
zın çocuklarıyla ise sunumların yanı sıra 
santral gezileri de yaptık. Yine Trakya ve 
Gaziantep bölgesinde doğal gaz dağıtım 
faaliyetlerimizi yürüten arkadaşlarımızın 
gönüllü çalışmalarıyla Edirne, Kırklareli, 
Çerkezköy, Tekirdağ, Lüleburgaz, Baba-
eski, Muratlı, Gaziantep ve Nizip’teki il-
köğretim okullarında interaktif sunumlar 
gerçekleştirdik. 

AvRUPA KOMİSYONU’NDAN 
ÖDÜL ALDIK

SOSYAL SORUMLULUK 8

Enerji sektörünün ilk yatırımcıla-
rından biri olan Zorlu Enerji’nin 
sosyal sorumluluk çalışmalarının 

temelinde çocuk var. Şirket, çocuklara 
enerjiyi verimli kullanmanın yanı sıra 
yenilenebilir enerji konusunda da eğitim 
veriyor. Bu çalışmalarını çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarıyla birlikte yürüten Zorlu 
Enerji, bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerindeki 115 bin çocuğa ulaştı. He-
def yıl sonunda 120 bin çocukla tanışmak. 
Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Direktörü 
Şebnem Erverdi, Avrupa Komisyonu’n-
dan da ödül alan projelerini anlattı… 

n Zorlu Enerji Grubu olarak sosyal 
sorumluluk konusuna nasıl bakıyorsu-
nuz? Kurum olarak nasıl bir yaklaşım 
benimsiyorsunuz? Bu konudaki ilkele-
riniz, kriterleriniz nelerdir?

Zorlu Enerji Grubu olarak enerji sek-
töründe 20 yıldır faaliyet gösteren öncü 
şirketlerden biriyiz. Sürdürülebilirlik, iş 
stratejilerimizin temelini oluşturuyor. Bu 
anlayış doğrultusunda  kurumsal sorum-
luluk alanlarımızı çevre ve eğitim olarak 
belirledik. Bu alandaki projelerimizi, 
faaliyette olduğumuz bölgelerde, yerel 
halkın sosyal ve ekonomik hayatına kat-
kıda bulunacak şekilde tasarlamaya özen 
gösteriyoruz. Önceliğimiz, bakış açımızı 
eksiksiz yansıtacak, sosyal paydaşlarımı-
zın benimseyeceği ve maksimum fayda 
sağlayacak projeler üretmek. 

Kurumsal sorumluluk projelerimizi 
oluştururken, gerçek bir sorun ya da ihti-
yaca katkıda bulunmaya ve yaygınlaşabi-
lecek bir toplumsal fayda yaratmaya özen 
gösteriyoruz. Bunun yanı sıra projenin 

zorlu Enerji “enerjik 
çocuklar” yetiştiriyor 

Uzun yıllardır sosyal 
sorumluluk projelerine 
imza atan Zorlu Enerji, 

hedef kitle olarak çocukları 
belirlemiş. Bugüne kadar 

115 bin çocuğa ulaşan şirket 
yürüttüğü çalışmaların 
karşılığında da Avrupa 

Komisyonu’ndan ‘Liderlik’ 
ödülü kazanmış… 

Nazlı Deniz Tezcanlı 
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n Sosyal sorumluluk çalışmalarını-
zın bir bölümünü sivil toplum kuruluş-
larıyla yapıyorsunuz. Hangi etkinlik-
lerde paydaş oldunuz?

Projemizin sürdürülebilirliğini sağla-
mak amacıyla, 2012 yılının son aylarında 
yeni bir işbirliği yaparak TOÇEV (Tüva-
na Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ile 
Türkiye’nin ilk “enerji draması”nı hazır-
ladık. İnteraktif olarak kurgulanan oyunu-
muzda adını doğal yaşamın renklerinden 
alan “Mavi” ve “Yeşil” isimli iki karakter 
yer alıyor. Karakterlerimiz, 2012 yılının 
Ekim ayında Türkiye turnesine çıktı. Bu 
yıl, mart ayına kadar, yatırımlarımızın 
bulunduğu 15 ilde, oyunumuzla 15 bin 
çocuğa ulaştık. Onlara çevre için temiz 
enerjinin önemini ve gerekliliğini anlat-
tık. Enerji dramamızın yarattığı etki ile 
Avrupa Komisyonu tarafından düzenle-
nen Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Ödülü Türkiye Yarışması’nın “Liderlik” 
kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi 
olduk.

Çocuklara yönelik sürdürdüğümüz ile-
tişim projelerimiz arasında, 2012 yılında 

başladığımız ve 2013 yılı boyunca sürdü-
receğimiz, Şişli Bilim Merkezi ile geliş-
tirdiğimiz “Gelecek Sizin, Enerjiniz Tü-
kenmesin” konulu projemiz de yer alıyor. 
Çocuklarımızın enerji kavramını farklı 
boyutlarıyla anlamaları için görsel bir 
dünya yaratmaya çalıştık ve bu doğrultu-
da Şişli Bilim Merkezi’nde, 140x210cm 
boyutunda topografik yapıya sahip Türki-
ye’nin ilk “temiz enerji maketi”ni tasar-
layarak çocukların ziyaretine sunduk. Bu 
makette, temiz enerji kaynaklarıyla çalı-
şan jeotermal, rüzgar, güneş, doğal gaz ve 
hidroelektrik santrallerinin nasıl bir ya-
pıya sahip olduğunu, nasıl çalıştığını ve 
üretilen elektriğin evlerimize kadar nasıl 

ulaştırıldığını mekanik dinamiklerini gö-
rerek gözlemleyebiliyorlar.

ENERJİ TEMALI KİTAPLAR 
YAYIMLADILAR

Çocuklarımıza her kanaldan ulaşarak 
“enerjiyi” anlatmak için dijital medya-
yı da kullanıyoruz. Web sitemiz www.
enerjisitemiz.com aracılığıyla çocuklar, 
enerji kaynaklarımızı ve enerji konusun-
da önemli buluşlara imza atan mucitlerin 
çalışmalarını anlatan videoları izleyebili-
yorlar. 

‘’Enerjimiz Çocuklar İçin’’ projesinin 
bir diğer ayağında da çocuklar için ha-
zırlanan enerji temalı kitaplar bulunuyor. 
Bugüne kadar, anlatımını ve tasarımını 
çocukların çok sevdiği Zorlu ile Rüzgar 
Enerjisi, Zorlu ile Doğal Gaz, Zorlu ile 
Jeotermal Enerji, Zorlu ile Su Enerjisi ki-
taplarını çocuklar ile buluşturduk. Şimdi 
ise yeni bir kitabın daha hazırlığı içerisin-
deyiz. Çok yakında bu kitabı da çocuklar-
la buluşturacağız.Çocuklar kitaplarımıza 
www.enerjisitemiz.com sitesinden de ko-
layca ulaşabiliyorlar.

SOSYAL SORUMLULUK 8

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
(ÖİB), Erzurum merkezli Ağrı, 
Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars 

ve Iğdır illerini kapsayan Aras Elektrik Da-
ğıtım Şirketi için düzenlediği ihaleyi 128.5 
milyon dolar teklif vererek kazanan Kiler 
Grubu ile ortaklık kurduğu Çalık Elektrik 
Dağıtım Yatırımları A.Ş. (ÇEDAŞ), dün 
(28 Haziran) tarihinde atılan imzalar ile 
devraldı.  

Kiler Grubunun Şirketi Kiler Alışveriş 
Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.  ile 
Çalık Grubu Şirketi ÇEDAŞ Elektrik’in 
ortak olduğu Doğu Aras Enerji Yatırımları 
A.Ş. 128.5 milyon doların tamamını öde-
yerek bölgedeki çalışmalarına başladı. 

Şirketin yeni yönetim kurulu adına ya-
pılan açıklamada, “Ülkemizin doğusunun 
yüz binlerce elektrik abonesine daha ni-
telikli hizmet verecek olmanın büyük so-

rumluluğu ve heyecanı ile yola çıkıyoruz” 
denildi. 

2012 yılı verilerine göre 815 bin 168 
abonesi olan bölgenin yıllık yaklaşık 2 
milyar kWh elektrik tüketimi olduğuna 
dikkat çekilen açıklamada, “Çevre bilinci 
yüksek, toplumsal değerlere saygılı, ku-
rumsal sosyal sorumluluğun gerektirdiği 
biçimde çalışan, hızlı ve etkin büyüme 
modeli ile tüm çalışanlarıyla daha fazla 
değer üretmeye odaklı bir şirket olmayı 
amaçlıyoruz” denildi. 

“ÖNcELİK MÜşTERİ 
MEMNUNİYETİ”

Açıklamada orta vadeli hedef olarak 
“modernleşme, yeniden yapılanma, çağ-
daş hizmet anlayışını en üst düzeye ta-
şıma ve dünyada kabul görmüş kalite ve 
verimliliğinin” belirlendiği belirtilerek 

şunlar söylendi: “Müşteri memnuniyetinin 
en üst seviyede tutulmasına büyük önem 
vermeyi amaç edindik. Nitelikli, kaliteli ve 
kesintisiz hizmet sunabilmek için gerekli 
tüm uygulamaları hayata geçireceğiz. Tek-
nolojik altyapıyı yenileyerek, Avrupa ile 
aynı standartlarda hizmet verebilecek stan-
dartlara kavuşturacağız. Müşterilerimizle 
aramızda bir iletişim köprüsü kurarak, 
müşterilerimizin sorunlarını iletebileceği, 
sonrasında bizim hemen müdahale edebi-
leceğimiz sistemleri hayata geçirerek, ye-
nilikçi, güvenilir, müşteri memnuniyetine 
önem veren bir şirket kimliği ortaya koy-
mayı amaçlıyoruz.” 

İKİ HOLDİNGİN GÜÇBİRLİğİ 
Doğu Aras EDAŞ’ın ortaklarından Ki-

ler Holding; perakende, inşaat, turizm ve 
enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Şir-
ket, aldığı yeni şirketlerle yurt genelinde 
uygun birincil ve ikincil enerji kaynakla-
rının kullanılarak elektrik üretilip-dağıtı-
lacağı alanları tespit edip, gerekli üretim 
santrallerini kurup, işletmeyi hedefliyor. 
Bünyesinde 4 enerji şirketi bulunan Kiler 
Holding’in tüm şirketlerinin toplam enerji 
üretim kapasitesi 450 milyon KWh’ı bu-
luyor. Yeni projeler gerçekleştirmek üzere 
çalışmalarına devam eden Holding, 2 yılda 
1 milyar KWh üretim potansiyeline ulaş-
mayı hedefliyor. 

Doğu Aras EDAŞ’ın ortaklarından Ça-
lık Holding ise 17 ülkede enerji, telekom, 
tekstil, inşaat, finans, medya ve madenci-
lik sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Çalık 
Grubu bünyesinde bulunan ÇEDAŞ elekt-
rik dağıtımı ve perakende hizmeti sektö-
ründe edinmiş olduğu bilgi ve birikimini 
yeni ortaklık kurdukları şirkette paylaşa-
cağı belirtilen açıklamada şunlar söylendi: 
“Hizmet kalitesi ve uygulamaları ile her 
alanda farkındalık oluşturarak bulunduğu 
sektöre öncülük eden ÇEDAŞ’ın sürdü-
rülebilir performans yönetimini bir kültür 
haline getirmesi, Doğu Aras bölgesinde 
de uygulamaya konulacak. Uluslararası 
elektrik ticareti ve elektrik dağıtımı ger-
çekleştirme olan ÇEDAŞ, üretim, dağıtım, 
ticaret, pazarlama ve tesislerin kurulması 
gibi sektörün tüm alanlarında faaliyet gös-
terebilecek geniş bir yatay yapılanmaya 
sahip olması,  sektördeki diğer firmalar 
arasında farklılıklarıyla da şirketi ön plana 
çıkarıyor.”

DEvİR8

Doğu’nun 
elektrik dağıtımı 
Kiler-Çalık 
ortaklığının 
Doğu’nun 7 şehrinde 800 binin üzerinde aboneye elektrik 
dağıtım hizmeti veren Doğu Aras Elektrik Dağıtım Şirketi’nin 
özelleştirme ihalesini 128.5 milyon dolar bedelle kazanan 
Kiler ve Çalık Grupları dün bu bedelin tamamını peşin 
ödeyerek hisse devir sözleşmesini imzaladı
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Ankara’daki imza törenine Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-

ner Yıldız, Milli Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz, ÖİB Başkan Vekili Ahmet Aksu, 
EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Torunlar 
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Torun katıldı. 

ENERJİDEKİ NAKİT AKIşI 
PROBLEMİ ÇÖzÜLEcEK

Törende konuşan Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek, Torunlar Gıda’nın Türki-
ye’nin geleceğine inandığına dikkat çe-
kerek, “Bu özelleştirme, şirketin bir takım 
sorunlarını da çözüyor. Büyükşehir bünye-
sindeki EGO’nun vergi borçları birikmişti. 
Enerjideki nakit akışı problemini de çöz-
müş olacağız. Ülkemiz ve özel sektör için 
hakikaten önemli bir adım” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız da, ihaleden elde edilen 1 milyar 
162 milyon dolarlık parayı BOTAŞ’ın ala-
cağını söyledi. BOTAŞ’ın geriye dönük 

vergi borçları ve gümrükleme borçlarını 
bu para ile kapatacağını ifade etti.

“SERMAYE PİYASASI 
ENSTRÜMANLARI DEvREYE 
SOKULMALI”

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, şirket-
lerin sermaye piyasası enstrümanlarından 
istifade etmeye yönelik gayret içerisinde 
olması gerektiğini kaydederek, “Ban-
kalardan gelen finansmana bakıldığında 
önümüzdeki 20 yıllık yatırım ihtiyacı yerli 
kaynaklardan karşılanamayacak. Hem ya-
bancı kaynakları hem de sermaye piyasası 
enstrümanlarını devreye sokmak lazım” 
değerlendirmesinde bulundu.

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ah-
met Aksu da, özelleştirme sürecinde çok 

sayıda güçlüğü aşarak bugünlere geldik-
lerini kaydederek, Başkent Doğalgaz’ın 
değerinde özelleştirilmesi adına gerekli 
önlemleri aldıklarını kaydetti.

DAHA NİTELİKLİ HİzMET 
SUNAcAğIz”

Torunlar Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Torun ise, 50 yıldır ticaretle uğraştık-
larını ve her sene gelirlerinin önemli bir 
bölümünü yatırımlara ayırdıklarını söyle-
di. Başkentgaz ile grubun faaliyet alanını 
genişlettiklerini bildiren Torun, “Önümüz-
deki dönem portföyümüzü doğal gaz ve 
termik santrallerle genişleterek öncü olma-
yı hedefliyoruz. Ankaralıların beklentileri-
nin ötesinde daha nitelikli hizmet sunmayı 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkentgaz Torunlar’a  
Torunlar Enerji’nin, Ocak ayında yapılan ihalede 1 milyar 162 
milyon dolarlık en yüksek teklifi verip aldığı, 1.4 milyon abone 
ile Türkiye’nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım bölgesine sahip 
Başkent Gaz Dağıtım’ın hisse satış sözleşmesi imzalandı

DEvİR8

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve 
Gediz Elektrik Perakende Satış 
A.Ş.’nin hisse devri imza töreni 

Ankara’da gerçekleşti. Törene, Maliye Ba-
kanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, ÖİB Başkan 
Vekili Ahmet Aksu, EPDK Başkanı Ha-
san Köktaş, TEDAŞ Genel Müdür Haşim 
Keklik ve Bereket Enerji Grubu Başkanı 
Ceyhan Saldanlı ile diğer ilgililer katıldı.

ÖİB YENİDEN 
YAPILANDIRILAcAK

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üst 
üste gerçekleştirilen özelleştirmelerle 
portföyün azaldığını ve ÖİB’nin kamu-ö-
zel ortaklığı yatırımları kapsamında bir 
birime dönüştürülmesini görüştüklerini 
belirterek, “Özelleştirme portföyü daralı-
yor, küçülüyor. ÖİB’yi de yeniden yapı-
landırmaya ihtiyaç olacak” dedi. Şimşek, 
elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ardın-
dan üretim santrallerinin özelleştirilmesi-
nin gündeme geleceğini belirterek, “Gelin 
termik santrallere de ilgi gösterin. Yatırıma 

ihtiyaç var, yerel kaynaklarla üretimin ar-
tırılmasına ihtiyacı var. Bu cari açığı azal-
tacak, ayrıca enerjide verimlilik artacak” 
diye konuştu.

6 GÜNDE 2,6 MİLYAR DOLARLIK 
ÖzELLEşTİRME GELİRİ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız burada yaptığı konuşmada, 6 gün-
de yapılan 3 özelleştirmeden 2,6 milyar 
doların Türkiye Cumhuriyeti’nin kasasına 
girdiğini ve bundan herkesin fayda gö-
receğini söyledi. Yatırım ihtiyacının her 
gün tazelendiğini anlatan Bakan Yıldız, 
kullanılan cihazların, trafoların, elektrik 
direklerinin, iletim ve dağıtım hatlarının 
bir ömrü olduğunu ve sürekli yenilenmeye 
ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Bere-
ket Enerji’nin her yıl 120 bin civarında 
göç alan bölgenin enerji yatırım ihtiyacı-
nı karşılayacağını ve her yıl yaklaşık 500 
milyon liralık yatırım gerçekleştireceğini 
söyledi. Bereket Enerji’nin Aydın, Denizli 
ve Muğla’nın yanında İzmir ve Manisa’da 
da elektrik dağıtımını üstlendiğine işaret 
eden Köktaş, “Şirket Türkiye’nin elektrik 
dağıtımının yaklaşık yüzde 9’una ulaşmış-
tır” dedi.

Bölgenin kayıp-kaçak oranı yüzde 8
ÖİB Başkan Vekili Ahmet Aksu da, Ge-

diz Elektrik’in 2,4 milyon aboneye hizmet 
verdiğini belirterek, “Bölgenin 2011 yılı 
net tüketimi 13 milyar kilovatsaat (kWs), 
kayıp-kaçak oranı ise yüzde 8,1’dir” dedi.

DEvİR8

Gediz EDAş, 
Bereket’e devredildi

İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren Gediz EDAŞ, 
düzenlenen törenle Bereket Enerji’ye devredildi. Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, törende yaptığı konuşmada 
özelleştirme portföyü daraldığı için ÖİB’nin yeniden 
yapılandırılmasının gündemlerinde olduğunu açıkladı
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YATIRIM8

İ n -
ş a a t ı n 

yanı sıra 
y a k l a ş ı k 

17 yıldır enerji 
sektöründe de yatırımları olan 

Güriş Holding, jeotermal, rüzgar ve 
doğalgaz faaliyetlerine hidro elektrik 

santralını da ekledi. Holdingin enerji yatı-
rımlarını yöneten Mogan Enerji, Gimak Enerji 

Üretim’in yüzde 100 hissesini alarak bu şirkete ait 
ve Kızılırmak nehri üstünde kurulu 8.2MW’lık Çeşme-

başı Hidroelektrik Santralinin de sahibi oldu. Yıllık 56 mil-
yon kWh’in üzerinde üretimi bulunan Çeşmebaşı HES grubun 

ilk barajı olma özelliğini de taşıyor. 

EPDK’dan İlerleme 
Raporu uyarısı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Temmuz 
2013 dönemi için sunulması gereken Elektrik Piyasa-
sı İlerleme Raporlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıkla-
mada, EPDK’dan lisans almış tüzel kişilerin, tesis ta-
mamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler 
hakkında her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde 
sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri 
ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurum’a sun-
ması gerektiği belirtildi Kurum’un internet sayfasında 
örnek İlerleme raporlarının bulunduğunu ifade eden 
EPDK, ilerleme raporlarının e-posta ekinde gönderil-
mesinin yeterli olmadığını vurguladı. İlerleme raporla-
rının, her yılın ocak ve temmuz aylarının son iş gününe 
kadar Kurum’un merkez evrak birimine sunulması ge-
rekiyor.

zorlu Enerji jeotermalde büyüyecek 
Zorlu Enerji iştiraklerinden Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ, yeni bir jeotermal yatırımı yap-

mak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’na (EPDK) başvuruda bulundu. 
Zorlu Enerji’den yapılan açıklamaya göre, Zorlu Doğal Elektrik, sahip olduğu 18 ve 19 sayılı 

“Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı” kapsamındaki arama çalışmaları neticesinde ortaya çıkan je-
otermal kaynağı değerlendirmek üzere EPDK’ya başvuru yaptı. Zorlu Doğal Elektrik, başvurunun 
kabulünün ardından bölgede, 100 MW kurulu güçle, 25 yıl boyunca elektrik üretecek yeni bir jeo-
termal santrali kuracak. Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Genel Mü-
dürü Sinan Ak, Jeotermal’in yenilenebilir enerji kaynakları arasında kendileri için ayrı bir önem 
taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:  “Ülkemizin 2023 jeotermal hedefinin yarısını 2015 yılına 
kadar tek başımıza üretmeyi planlıyoruz. Sarayköy’deki Karataş bölgesinde yaptığımız çalışmala-
rın olumlu seyretmesi bizi oldukça sevindirdi. Şu anda, Denizli’de yapımı devam eden Kızıldere 
jeotermal santralı tamamlandığında, 95 MW gücüyle Türkiye’nin en büyüğü olacak ayrıca dün-
yanın sayılı büyük jeotermal santralleri arasında yer alacak. Santralın yılda üreteceği 600 milyon 
kWh elektrik ile 79 milyon ton/yıl fuel-oil ve bunun karşılığında yılda 86 milyon dolar dış kaynaklı 
enerji giderini ikame edebileceğini hesaplıyoruz. 2040 yılına kadar üretim lisansımızın bulunduğu 
Manisa-Alaşehir jeotermal sahamızda da sondaj çalışmalarını sürdürüyoruz. 30 MW kurulu güce 
sahip olacak tesisin inşaatına, proje finansmanı tamamlandıktan sonra bu yıl içerisinde başlamayı 
hedefliyoruz. Ayrıca,  Simav’da da jeotermal çalışmalarımız bulunuyor.”

Aksaray’da güneş 
santralı kuruluyor 

Aksaray Belediyesi’nin 5 ay önce güneş enerjisi santralı kurmak için 
Ahiler Kalkınma Ajansı’na sunduğu proje kabul edildi. 1 milyon 115 bin 
296 bin liralık projenin bedelinin yüzde 45’ini Ahiler Kalkınma Ajansı, 
diğer yüzde 55’lik kısmını ise Aksaray Belediyesi karşılanacak. Bağlı 
köyünde kurulacak olan tesisten 200 kilowatt kurulu 
Güce sahip olacak. Santralden yaklaşık 850 adet güneş 
paneli kurulurken, tesisten yıllık 322 bin 600 kilowatt 
elektrik üretimi yapılması planlanıyor. 

 

Kuveytli Aswar, Amasya’da 
1,2 milyar dolar yatıracak 

Kuveytli Aswar National Group’un Türkiye’deki iştiraki A&S Enerji 
İstanbul GCC, Amas-
ya’da 1,060 MW’lık 
doğalgaz çevrim sant-
rali projesini geliştiren 
Benal Danışmanlık 
şirketini satın alarak bu 
projeye 1.2 milyar dolar 
yatırım yapma kararı 
aldı.

A&S Enerji Yönetim 
Kurulu Üyesi Cemalet-
tin Özdemir, projeyle 
ilgili lisans sürecinin 

tamamlanmasının ar-
dından ilk etapta Amasya Organize Sanayi Bölgesi’nde 530 MW’lık bir 

doğalgaz çevrim santrali kuracaklarını söyledi. İlk etabın üç yıl içinde 
tamamlanmasının planlandığını ifade eden Özdemir, “İlk etap için 

600 milyon dolar yatırım planlanıyor. Daha sonra gerekli şartların 
oluşması halinde projenin 530 MW’lık ikinci etabı tamamlana-

rak santralin toplam kapasitesi 1,060 MW’a çıkarılacak” dedi.
  

Aydıner 
İnşaat 
Arnavutluk’a 
HES 
yapacak 

Türk şirketi Aydıner İnşaat, Ar-
navutluk’ta hidroelektrik üretimi 
için 146 milyon euro harcayıp 5 
baraj inşa edecek. Arnavutluk res-
mi makamlarından yapılan açıkla-
maya göre Aydıner İnşaat, ülkenin 
Mirdita şehrinin Goyan, Gyegyan, 
Peşqeş, Diga Ures Fanit, Fangu 
bölgelerinde 5 barajın yapımını 
üstlendi. Taraflar arasında söz-
leşmeleri imzalanan barajların 
yatırım değerinin 146 milyon 
euro olduğu, bu barajlardan 
üretilecek elektrik enerjisinin, 
Arnavutluk’un elektrik enerjisi 
ihtiyacının yüzde 7’sini karşıla-
yacağı kaydedildi. Arnavutluk 
yetkililer, barajların yapım 
sürecinde çok sayıda 
kişinin de istihdam 
edilecek olmasının 
ülke ekonomi açısın-
dan çok önemli oldu-
ğunu vurguladı.

Bereket Enerji, kömür 
santralı kuracak

Bereket Enerji, Muğla’nın Milas ilçesinde ithal kö-
müre dayalı 660 MW kurulu güçte bir termik sant-
ral kurmak üzere lisans başvurusu yaptı. Kurulacak 
santralin adı Güneybatı Anadolu Termik Santrali ola-
cak. İzmir ve Manisa illerinin elektrik dağıtımını üst-
lenen GDZ Enerji Yatırımları AŞ ile Aydın, Denizli ve 
Muğla illerinin elektrik dağıtımını yürüten AYDEM’in 
ana ortağı Bereket Enerji Grubu, mevcut ve devreye 
almaya hazırlandığı hidroelektrik santrallerinin yanı 
sıra geçtiğimiz kısa bir süre önce de güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretim lisansı başvurusunda bulunmuştu.  

Güriş
 de HES’çi o

ldu 
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B&W Enerji Türkiye ilk 
projesine imza attı!

Türkiye’deki ilk 500 kilovatlık fotovoltaik çatı pro-
jesine B&W Enerji Türkiye imza attı. Kayseri Serbest 
Bölge’de faaliyetini sürdüren Gürkan Mobilya ile 
B&W Enerji Türkiye arasında imzalanan protokolle, 
Gürkan Mobilya’ya kendi enerjisini üretecek çatı sis-
temi kurulacak. Bir yıl önce Türkiye’de yönetmeliğe 
giren ve yasaları çıkan fotovoltaik enerji üretimi için 
başlatılan ilk çalışmalar sonuçlanmaya başladı. Avru-
pa’da uzun zamandır kullanılan doğa dostu yenilenebi-
lir enerji için Türkiye’de de çok sayıda başvuru yapıldı. 
Türkiye de yeni olan bu sistemler için Kayserili işadamı 
Mehmet Eresin, Almanya B&W enerjiyle ortaklık ku-
rarak 15 yıllık deneyimi Türkiye’ye taşıdı. B&W Ener-
ji, kurulumundan çok kısa bir süre sonra Türkiye’deki 
ilk 500 kilovatlık çatı projesiyle hem kendisi için hem 
de Türkiye için bu sektörün açılışını yaptı. Gürkan Mo-
bilya’nın Kayseri Serbest Bölge’deki fabrikasında im-
zalanan sözleşme ile Türkiye enerji sektöründe dışa ba-
ğımsız yenilenebilir bir enerji dönemi de başlamış oldu. 

Tavşanlı’da 140 milyon 
ton kömür sevinci

Türkiye’nin önemli linyit yataklarının yer aldığı Kütahya Tavşanlı’da 140 milyon ton ci-
varında çıkarılmayı bekleyen rezerv için düğmeye basıldı. Bir yıl süren hazırlık döneminin 
ardından TKİ tarafından hazırlanan proje kapsamında, 140 milyon ton rezervin 110 milyon 
tonluk kısmının termik santralde değerlendirilmesi planlandı. 26 Mart’ta proje ihaleye açıl-
dı. İhaleyi Çelikler Holding kazandı. İhaleye göre holding bölgeye bir termik santral ku-
racak. Firma devlete kilovat saat başına 5.03 kuruş ödeyecek. Projenin hayata geçirilmesi 
halinde yaklaşık 2000 kişinin bölgede istihdam edilmesi bekleniyor.

TKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de yıllık 35 milyon ton kömür üretiliyor. 
Bunun yaklaşık 30 milyon tonu termik santrallerde değerlendiriliyor. Türkiye’deki termik 
santral kapasiteleri ise 340 megavat olarak biliniyor. Tavşanlı’daki termik santralin 5 yıl 
içinde faaliyete geçmesi halinde mevcut rakamlara göre 4 katı kadar bir enerjinin 30 yılı 
aşkın bir süre kullanılması söz konusu olacak. TKİ kömüre bağlı enerji üretiminin yüzde 
10’unu sağlıyor. Bu enerji TKİ tarafından çıkarılan 30 milyon ton kömür ile elde ediliyor. 
140 milyon ton kömürün piyasaya sunulmasıyla birlikte bu rakam 4 katını bulacak.

Alacer Gold, Avustralya’yı 
bırakıp Türkiye’ye geliyor

Alacer Gold firması, Avustralya operasyonlarını terk ederek, yatı-
rımlarını üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Türkiye’ye kay-
dıracağını açıkladı. Aralık 2012 son çeyreğine göre daha düşük 
üretim yapan Avustralyalı madenciler, toplamda Ocak-Mart 2013 
döneminde 63.5 ton altın ürettiler. Surbiton Associates adlı maden 
danışmanlık şirketinden Dr. Sandra Close altın fiyatlarındaki glo-
bal düşüşün Avustralya dolarının da değer kaybetmesi ile etkisinin 
çok hissedilmediğini belirtti. Bu arada Avustralya doları ABD do-
ları karşısında son 30 ayın en düşük değerlerinden işlem görüyor. 
Buna karşın Alacer Gold firması, Avustralya operasyonun terk edece-
ğini ve yatırımlarını üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Türkiye 
madenlerine kaydı- racağını açıkladı. Kanada ve Avust-
ralya borsalarında işlem gören firma, Erzincan’ın 120 
kilometre güneydo- ğusundaki Çöpler madeninden bu 
yılın ilk üç ayında 54 bin 604 ons altın çıkardığını da 
duyurdu.

 

Doğtaş, 
Çanakkale’le 
kömür 
santralı 
kuracak 

Doğtaş Grubu’na bağlı Filiz Ki-
razlıdere Elektrik Üretim firması, 
Çanakkale Biga’da Kirazlıdere I 
ve II İthal kömür santralı projele-
rini gerçekleştirecek. Çanakkale 
Biga’da yapılacak 610 MW’lık 
Kirazlıdere I ve 660 MW’lık Ki-
razlıdere II İthal Kömür santral-
ları için inşaat çalışmalarının 
bu yıl başlaması hedefleni-
yor. Kirazlıdere I için inşaat 
çalışmalarına başlanması 
için firmanın çalışmalarına 
başladığı, inşaat işlerini üste-
lenecek firmaların seçimi için 
çalıştığı bildiriliyor. Kirazlıdere I 
için lisans verilirken Kirazlıdere 
II Santralı için lisans çalış-
maları devam ediyor. 
Doğtaş’ın grup ener-
ji şirketi D-Enerji, 
rüzgar, hidro, güneş, 
termik ve jeotermal 
enerji kaynaklı üretim 
yatırımları hedefliyor. 

Manavgat’ta çöpten 
elektrik üretimi 
başladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kurulan, bölge-
nin ilk çöpten enerji üretimi tesisi elektrik üretimine 
başladı. Şimdilik 2.48 MW’lik kurulu güç ile yılda 
17 milyon kWh elektrik üretilecek. Manavgat Çevre 
Koruma Turizm Altyapı Tesileri Yapma ve İşletme 
Birliği (MATAB) tarafından çalışmaları başlatılan te-
sis, Antalya’daki 3 ilçe, 8 belde ve 78 köyün çöple-
rinin toplandığı alanda kuruldu. Çöp sahasında açığa 
çıkacak metan gazının kontrol altına alınıp yakılma-
sına dayalı bu tesis, elektrik üretiminin yanı sıra, bu 
yakma sırasında açığa çıkacak ısının da bölgedeki 
seracılık faaliyetlerinde kullanılmasını hedefliyor.  
Tesisi kuran Arel Çevre Yatırımları ve Enerjisi Üretim 
adlı şirket santralı 15 yıl boyunca işletecek. Şirket ikin-
ci saha için de çalışmalara başladı. 2014 sonu itibarıyla 
kapasite 5 MW’a ulaşacak. Arel yetkilileri, Manavgat 
çöp sahasından şu anda yılda 17 milyon kWh elektrik 
üretileceğini, bunun yaklaşık 2500-300 arasında deği-
şen konutun elektrik ihtiyacının çöpten karşılanması 
anlamına geldiğini vurguladı. 
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Enerjide en etkili 10 isimden 
3’ü Türkiye’den

Avusturya’nın Viyana kentinde 4-6 Haziran 2013 tarihleri arasında dü-
zenlenen POWER-GEN Europe Kongre ve Sergisi’nde açıklanan Avru-
pa’nın enerji alanındaki en etkili 10 ismi  arasında Türkiye’den 3 kişi bu-
lunuyor.  Listenin ilk 10’u içinde Prof. Dr. Volkan Ediger ile birlikte, Prof. 
Dr. Osman Sevaioğlu ve Özkan Ağış da yer aldı. POWER-GEN Europe, 
alanında dünyanın en büyüklerinden olan Penn Well Corporation tarafından 
günümüze kadar dünyanın her yerinde düzenlenen ve şimdiye kadar 50 bin-
den fazla katılımın sağlandığı enerji kongre ve sergilerinin en büyüklerinden 
kabul ediliyor. 6 ay süren oylama sonucunda belirlenen listede birinci sırada 
Alstom Thermal Power’ın Baş Teknoloji Sorumlusu Charles Soothill bulu-
nuyor. Soothill 25 yıldır daha verimli, yakıt alternatifli ve düşük emisyonlu 
teknolojileri geliştiriyor. ITM Power CEO’su Graham Cooley ikinci sırada, 
Southern Solar firmasının kurucusu ve aynı zamanda genel müdürlüğü gö-
revini sürdüren Howard Johns ise üçüncü sırada yer alıyor. 

ENERJİ İK8

zorlu Enerji 
yönetimine iki isim 

30 Mayıs’ta yapılan Zorlu Enerji Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
yönetim kuruluna iki yeni isim atandı. Bağımsız üyeler Prof. Dr. Can Tuncay 

ile E. Melih Araz’ın görev sürelerinin dolması nedeniyle yerlerine Akın Tarı ve 
Hacı Ali Kılıçoğlu atandı. 
İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Akın Tarı, çalışma hayatına 1972 yılında Ma-

liye Bakanlığı’nda hesap uzmanı olarak başladı. Çeşitli görevlerin ardından 2001 yılında 
BDDK kurul üyeliğine atanan Tarı, TMSF kurul üyeliği de yaptı. 20008 yılında özel sektöre 

geçen Tarı, 2011 yılından bu yana da Diler Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürüyor. 
Tarı, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
alıyor.

İngiltere’deki University of Essex’ten ekonomi dalında lisans ve yüksek lisans derecele-
rini alan Hacı Ali Kılıçoğlu ise çalışma hayatına 1979 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı’nda başladı. Kamuda ve uluslar arası birçok kurumda yöneticilik yapan Kılıçoğlu, Vestel Elektronik ve 
Beyaz Eşya’da yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve 

Türk Eğitim Derneği Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürüyor. 

PÜİS İstanbul’un 
başkanı yine Koç 

PÜİS İstanbul Şube olağan genel kurulu İstanbul’da düzenlendi. 
İsak Koç yapılan seçim sonrası başkanlığa yeniden seçildi. Toplan-

tıya PÜİS Onursal  Başkanı İsmail Aytemiz, PÜİS Genel Başkanı 
Muhsin Alkan, PÜİS İstanbul Şube Başkanı İsak Koç ve 

çok sayıda bayi katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan 
İsmail Aytemiz, örgütlü bir toplum olunmasıyla 

sorunların daha iyi ifade edilebileceğini ve 
çözümlere ulaşılabileceğini söyledi. 

PÜİS İstanbul Şube Başkanı İsak 
Koç ise toplantıda yaptığı konuş-

mada kar oranlarını 
çok düşük olduğunu 

belirtti.

11 ilde doğal gaz dağıtım 
hizmeti veren Energaz’ın 
genel müdürlüğüne geti-
rilen Aslan Uzun getirildi. 
Bu göreve atanmadan önce 
Toros Tarım’da başkan 
olarak görev yapan Uzun, 
TED Koleji’nin ardından 
1985 yılında ODTÜ Ma-
kine Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun oldu. Aynı 
üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlayan 
Aslan Uzun, iş hayatına MNG Makon’da tasarım 
mühendisi olarak başladı. Uzun, Ram Dış Ticaret, 
TNT Lojistik, Ceva Lojistik gibi şirketlerde uluslar 
arası görevler de üstlendi. 

Özkan Akyıldız, EWE Turkey Holding’in işti-
raki olan EWE Enerji’de haziran ayından itibaren 
operasyon ve satış direktörü olarak göreve başladı. 
2001 yılında Bremen Üniversitesi Ekonomi Bölü-
mü’nden mezun olan Akyıldız, Almanya’da sıra-
sıyla T-System’de IT danışmanı, BTC AG’de da-
nışman ve proje yöneticisi, ardından CEO asistanı 
ve Türkiye sorumlusu olarak çalıştı. 2009 yılında 
Türkiye’ye gelen Akyıldız, BTC Türkiye’de genel 
müdür yardımcısı olarak görev yaptı. EWE Enerji 
Operasyon ve Satış Direktörlüğü pozisyonuna Ha-
ziran 2013 tarihinde atanan Akyıldız, mevcut ope-
rasyonların yürütülmesi, süreç ve bilgi teknolojileri 
altyapısının olgunlaştırılması ve yeni iş fırsatlarının 
geliştirilmesinden sorumlu olacak. Akyıldız evli ve 
2 çocuk babası.

Energaz’ın müdür 
koltuğu Uzun’a emanet 

Akyıldız Ewe’nin 
satış direktörü oldu
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*Milyon Metreküp  Açıklama: Kamu-Özel Dahil Kaynak: EPDK
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AYLAR	 2012	 2013	 ARTIŞ	%
OCAK 21.358,9  21.275,2 -0,4
ŞUBAT	 20.005,6	 	18.842,4	 -5,8
MART	 20.685,5	 	20.464,0	 -1,1
NİSAN	 18.233,3	 	19.139,2	 5,0
MAYIS	 19.004,4	 	19.539,2	 2,8
HAZİRAN	 		 		 	
TEMMUZ	 		 		 	
AĞUSTOS	 		 		 	
EYLÜL	 		 		 	
EKİM	 		 		 	
KASIM	 		 		 	
ARALIK	 		 		 	
TOPLAM	 99.287,7	 	99.260,0	 0,0

AYLIK GAZ İTHALATI

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS

4.536 3.8894.095 3.447 3.512
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Çalık Holding bünyesinde bulunan, 
elektrik dağıtım ve perakende satış 
sektöründe faaliyet gösteren YE-

DAŞ; Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Si-
nop’taki hizmet kalitesini bir adım ileriye 
taşımak için başlattığı projesinin önemli 
bir kısmını tamamladı. Tüketicilerine ka-
liteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla 
2011 yılının Kasım ayında startını verdiği 
Şebeke Master Planından 17 ay sonra ise 
şirket, “Digital Şebeke Modeli Sürdürüle-
bilir Yatırım Dönemi’ni devreye aldı. Bü-
yük Samsun Oteli’nde düzenlenen Şebeke 
Master Plan Değerlendirme Toplantısı’na 
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğ-
lu, MERCADOS Ülke Müdürü Serhat 
Can, YEDAŞ Genel Müdürlük ve İl Ko-
ordinatörleri, YEDAŞ ve MERCADOS 
firmasından oluşturulan proje ekibi katıl-
dı. ‘Digital Şebeke Modeli Sürdürülebilir 
Yatırım Dönemi’ temasıyla başlayan otu-
rum süresince YEDAŞ ve MERCADOS 
firmasından oluşturulan 21 kişilik proje 
ekibi, 2011 yılı Kasım ayında başlayan 
Şebeke Master Plan’ projesini 2013 yılı 
Nisan ayında tamamlayarak, süreç so-
nunda hazırlanan çıktıları hazırladıkları 
sunumlarla katılımcılarla paylaştı. Su-
numlardan sonra konuşan MERCADOS 
Ülke Müdürü Serhat Can, Master Plan’ın 
daha bitmediğini sadece alt yapıyı kurduk-
larını belirterek, “Projenin yüzde 50’sini 

tamamladık diyebiliriz. Şimdi önemli sü-
reç başlıyor. Kalan yüzde 50’lik bölüm, 
tamamen çalışanların sürekli güncelleme-
lerinden, takibinden geçiyor. Ancak çok 
iyi bir takım çalışmasına imza attık” dedi. 
“250 MİLYON DOLAR BÜTÇE 
HAzIRLADIK”

YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Tür-
koğlu, çözüm ortağı olarak şirketin yanında 

yer alan MERCADOS firması ve YEDAŞ 
bünyesindeki çalışanlardan oluşan 21 kişi-
den proje ekibine teşekkür ederek, “Şebe-
ke Master Plan projesinde çalışanlarımızı 
sürece dahil ettik. İllerle sürekli çalıştaylar 
yapılarak, analiz, şebeke değerlendirilmesi 
raporlandı. Bu projeyi çalışanlarımız sür-
dürecek. Çalışanlarımızın süreci yakından 
takip etmesi, sürdürülebilir olması için 
daha fazla vakit ayırması gerekecek. Bu 
projedeki esas, doğru planlama, yatırım 
ve zamanlamadır” dedi. Kırsaldaki prob-
lemlerin çözülmesiyle 2020 yılında daha 
rahat yönetilebilir bir şirket olacaklarının 
altını çizen Türkoğlu, “Bu süreçte ortaya 
çıkacak veriler, analizler oldukça önem 
kaydediyor. 2013 ve 2021 yılları arasında 
Şebeke Master Plan Projesi’ne 250 milyon 
TL’lik bir bütçe hazırladık” diye konuştu. 
Türkiye genelinde bu projeyi bu içerikte, 
bu hızlılıkta hayata geçiren birinci dağıtım 
şirketi olduklarını belirten Nurettin Tür-
koğlu, “YEDAŞ, Çalık Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’nin mutfağıdır. Buradan ne çıktığı 
önemlidir” ifadelerini kullandı.

YEDAş, ‘Digital şebeke 
Modeli’ni hayata geçirdi 

Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde 
müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmayı 

amaç edinen YEDAŞ, 2011 yılında başladığı Şebeke Master 
Plan’ını tamamlayarak  ‘Digital Şebeke Modeli Sürdürülebilir 

Yatırım Dönemi’ni başlattı
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