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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

Ömrünün 27 yılını cezaevinde geçirdikten sonra apartheid 
politikasını bitmesini sağlayan efsanevi lider Nelson Man-
dela, sonsuzluğa uğurlandı. Dünya liderleri cenaze törenine 
akın etti. Mandela’nın “Aştığınız her tepenin ardında aşılacak 
çok sayıda tepe olduğunu göreceksiniz” sözü dünyanın daha 
özgür, daha eşit ve adil bir yer olması gerektiğine inanların 
yolunu aydınlatmaya devam edecek. Rahat uyu Madiba!

DİVİD Başkanı Fatih Baltacı, Türkiye doğal gaz pi-
yasasının liberalleşmesi için BOTAŞ’ın kontrat devir-
lerine hız vermesi gerektiğini söylüyor. Baltacı “Nasıl 
vatandaşlar cep telefonu operatörünü seçebiliyorsa 
Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’ye de herkes doğal gazı 
kimden alacağına özgürce karar vermeli” diyor...

TABGİS Başkanı Zülfikar, son dönemde yapı-
lan yeni düzenlemelerin akaryakıt bayilerinin kâr 
marjlarını yaşanılamayacak düzeye getirdiği söy-
lüyor. Zülfikar, bazı maddelerin iptali için dava aç-
maya hazırlandıklarını söyledi. 

ELDER Başkanı Nihat Özdemir, elektrik dağıtım 
sektörünün 2014 ajandasının daha çok yatırım ve 
verimlilik olduğunu söylüyor. Özdemir “Kayıp oranını 
azaltmak için çalışacağız ancak ana konumuz tarife-
ler olacak” diyor. 

Eşitliğin simgesi 
Madiba’nın bitmeyen enerjisi

Doğal gaz operatörü de seçilmeli

TABGİS mahkeme yolunda 

Elektrik dağıtımında hedef 
daha az kayıp kaçak 

Gelecek yıl temeli atılacak olan TANAP 
Projesinde pazarlık masasında 100 dolar 
eşiği konuşuluyor. Azeri tarafı Türkiye’nin 
taşınacak her bin metreküp için 100 dolar 
ödemesini istiyor. Ancak uzmanlar, “Bu 
talep ucuz doğal gazın hayal olması anla-
mına gelir” yorumunu yapıyor. 

TANAP’da 100 dolar pazarlığı
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Muğla’daki 3 termik santralın özelleştirme takvimi açıkladı. EÜAŞ 
eski yöneticisi Başaran “Bu santrallar olmasaydı doğal gaza çok daha 
fazla para ödemek zorunda kalırdık” diyor. 

Türkiye enerji sektörünün düzenleyici kurumu EPDK, 12. yaşını 
iş dünyası ve kamudan çok sayıda ismin katıldığı bir törenle kutladı. 
EPDK Başkanı Köktaş “Yapılamaz deneni yaptık” dedi.

En hareketli yıllarından birini geçiren enerji sektörü 2014 yılında da bu 
hızına devam edecek. Enerjinin tüm paydaşları, 2014 yılında daha fazla 
yatırım, daha fazla yasal düzenleme bekliyor. Ana gündem ise tarifeler...

Sosyal sorumluluk çalışmalarının odağına yol gü-
venliğini alan BP Türkiye, 15 yılda 1.5 milyon çocuğa 
yol güvenliği eğitimi verdi. BP Türkiye Kurumsal İleti-
şim Direktörü Murat LeCompte, “Türkiye’de çocukla-
rın trafik kazası yaşama riski Avrupa’ya göre yüksek. 
Kurduğumuz tiyatro topluluğu, Türkiye’yi gezerek ço-
cukları hem eğlendiriyor hem eğitiyor” diyor. 

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın elektrik dağıtımı-
nı yapan AKEDAŞ, bölge sanayicilerinin kurduğu bir 
şirket. Şirketin başkanı Öksüz: Elektriği hem üretiyor 
hem dağıtıyor hem de kullanıyoruz.

Kömür olmasaydı borcumuz artardı

EPDK 12 yaşında...

Enerjinin 2014 rotası

BP Türkiye, 1.5 milyon 
çocuğu yol eğitimi verdi

AKEDAŞ’ın sahipleri hem  
patron hem tüketici

Uludağ Elektrik’in “Şehrin Işıkları” 
sergisi EPDK’da açıldı...
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2013’ü 
tamamlarken

EDİTÖR8

Bir yıl daha kimilerine göz açıp 
kapayıncaya kadar kısa, kimileri-
ne göre bir ömür gibi uzun, geldi 

geçiyor...  
Yılın son Enerji Panorama’nın 6. sayı-

sıyla karşınızdayız.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in kullan-

mayı çok sevdiği ünlü felsefeci Soren Kierkegaard’a ait olan “Ha-
yat ileriye doğru yaşanır geriye doğru anlaşılır” sözünden yola 
çıkarak yılın son sayısında geride kalanı anlayıp ileride ne yaşana-
cağına bakmak istedik ve “2013 yılı enerji sektörü açısından nasıl 
geçti, 2014 ne vaat ediyor?” sorusuna cevap aradık. 

Sektör dergilerinin aralık sayılarının “klasikleşmiş” bir dos-
ya-kapak konusu olan bu tür bir başlığın içeriğini farklı kılan ise 
dört piyasanın en etkin sektör temsilcilerinin Enerji Panorama için 
yaptıkları zengin ve derinlikli yorumları… 

Bilhassa ELDER, DİVİD ve PETDER başkanlarının yeni yıl-
dan beklentilerini aktardığı bölümlerdeki saptamaları, elektrik ve 
doğal gaz piyasası özel sektör temsilcileri açısından 2014 yılında 
tarifeler ve fiyatlar konusunun en önemli gündem maddesi olaca-
ğını gösteriyor. 

Bu sayımızda yıl dönümleri öne çıkıyor. 
EPDK Başkanı Hasan Köktaş’ın görev süresi dolarken dergimi-

ze yaptığı 6 yıllık mesaisine yönelik değerlendirmesini Kurumun 
12. yılına yönelik sektörün en önde gelen isimlerinin saptamala-
rıyla birlikte sunuyoruz. 

Yeniköy-Kemerköy ve Yatağan termik santralları özelleştirme 
ilanına çıktı. Bu üç santralın geçmişi ve mevcut yapısı hakkın-
da yatırımcıları yakından ilgilendiren konulardaki sorularımızı 
bu alanın en ehil isimlerinden biri olan eski EÜAŞ eski yöneticisi 
Muzaffer Başaran yanıtladı. 

Daha önceki yazılarımda duyurduğum gibi, yazar kadromuza 
EPDK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görev yapan Ze-
kiye Yaldız katıldı. Yaldız önümüzdeki sayılarda da yalın bir dille 
tüketicinin enerji piyasası ile ilgili sıkıntılarını, mevzuattan kay-
naklanan haklarını kaleme alacak. 

Tüm bunlara ek olarak, TANAP, risk yönetimi gibi özel araştır-
ma haberlerimizin yanında enerjinin kültür sanata ve sosyal hayata 
yansımalarına ilişkin renkli sayfalarımızla da karşınızdayız.

Enerji Panorama ekibi olarak yeni yılda artan sayfa sayısı, yeni 
bölümler ve tasarımındaki bazı değişiklerle 6 ayda okurlarımızda 
yarattığımız olumlu izlenimi daha da arttırmayı hedef olarak be-
lirledik.

Yeni yılının sizlere sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz. 
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ENERJİ PANORAMA 
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KISA KISA8 Bursagaz, ‘en iyi işveren olun’ çağrısı yaptı

Bursagaz; Great Place to Work Turkiye ve KalDer Bursa Şubesi iş-
birliğiyle gerçekleştirdiği “Çalışan Odaklı Yaklaşımlar” etkinliğiyle  
Türkiye’nin en iyi işvereni olma yolunda attığı adımları Bursa’nın 
önde gelen şirketlerin yöneticileriyle paylaştı. 2008 yılında aldığı 
EFQM Avrupa Kalite Ödülü’nün ardından dünyanın en prestijli çalı-
şan modellemelerinden olan Great Place to Work sürecini başlatan 
Bursagaz, Türkiye’nin en iyi üçüncü işvereni seçilmenin yanında, 
Türkiye’yi Avrupa’da ilk 50 sıralamasında temsil eden tek şirket 
olarak da konumlandı. Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Bugün sadece Türkiye’nin 
en iyi 3’üncü işvereni olmakla yetinmiyor, bu alandaki tecrübemizi 
paylaşarak uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda destek sağ-
lıyoruz. Great Place to Work uygulaması uzun dönemdir izlediğimiz 
bir sistemdi ve tereddüt etmeden bu süreç içinde yer aldık. Mükem-
mellik yolunda uzun yıllardır yer alan bir şirketin yöneticisi olarak, 
Great Place to Work sürecinde sizleri görmenin bizleri son derece 
memnun edeceğini belirtmek isterim” dedi. 

BEDAŞ, müşterisiyle online 
iletişim kuracak
 BEDAŞ, Türkiye’de ilk ola-
rak kendi yazılım ekibi tara-
fından uygulamaya alınan 
pilot uygulama BETSİS’i 
(Boğaziçi Elektrik Enerji 
Talepleri Sistemi) tanıttı.  
BEDAŞ, İstanbul Elekt-
rik Teknisyenleri Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası (ETO) 
ile yaptığı toplantıda 
yeni sistemin ayrıntıları-
nı kamuoyuyla paylaştı.  
Avcılar Barış Manço Kül-
tür Merkezi’nde yapı-
lan toplantıda Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Direktörü Reşit 
Bilgili, BETSİS’ten müşteri ilişkileri yönetiminde ve 
online olarak yapılan enerji taleplerinin takip edilme-
sinde yararlanacaklarını dile getirdi. Uygulamanın iş 
süreçlerinde zaman tasarrufu sağlaması hedefleniyor. 
Paydaş görüşlerine değer veren ve paydaş toplantıla-
rına ağırlık veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım’ın yapısal 
değişiklikleri ve uygulamaları hakkında güncel bilgilerin 
paylaşıldığı toplantıda Bilgili, “Çalışanlarımız ve paydaş-
larımızla birlikte yapısal değişikliklerimizi yakın zaman-
da tamamlayacağız. Daha kaliteli bir hizmet için büyük 
özveriyle çalışıyoruz” dedi.

Akfen’in cirosunu enerji artırdı Bomonti Elektrik halka açılıyor
İzmir’deki Mersinli Rüzgar Enerji Santralı’nın 
da sahibi olan Bomonti Elektrik, hisselerinin bir 
bölümünü halka arz edecek. Şirketin halka arz 
sirkülerine göre, Bomonti Elektrik, 5.1 milyon 
TL nominal hissesini halka arz edecek. Bomon-
ti Elektrik’in 13.6 milyon TL olan çıkarılmış ser-
mayesinin 1.7 milyon TL’lik kısmını temsil eden 
hisseler mevcut ortak satışı ve bedelli serma-
ye artırımını temsil eden 3.4 milyon TL nominal 
değerli hisseler ise mevcut ortakların rüçhan 
hakları kısıtlanmak suretiyle halka arz edilecek.  
Sirkülere göre, 4.01 TL üzerinden gerçekleştirile-
cek halka arz geliriyle çevre derelerden su katılımı 
için 1.25 milyon TL, kuyruk suyuna Ek 1 MW KAY 
yatırımı için 2 milyon TL ve taşkın önleme bentleri 
yatırımı için 3 milyon TL olmak üzere 6.25 milyon 
TL harcama öngörülüyor. Şirket ayrıca, 55 MW 
Mersinli Rüzgar enerjisi santralı başta olmak üzere 
çeşitli RES projelerine ortaklık için 5.35 milyon TL 
ve vadeli piyasalarda kur riskini azaltmak amacıy-
la yapılacak işlemler için 2 milyon TL fon ayırmayı 
planlıyor. 

Aygaz’ın kampanyaları dört ödül kazandı

‘MediaCatFelis 2013 Ödülleri’nde, iki 
başarı ödülü alan Aygaz, 2013 yılında  
kazandığı ödül sayısını 12’ye çıkardı. 
Bu yıl birçok firmanın 1.000’in üzerin-
de projeyle başvurduğu MediaCatFelis 
2013 Ödülleri’nin ‘En iyi Doğrudan Pa-
zarlama Medya Kullanımı’ ve ‘En Yara-
tıcı Dijital Mecra Uygulaması’ katego-
rilerinde ‘Otogaz Dönüşüm ve Bakım 
Kampanyası’yla iki başarı ödülüne layık 
görüldü.
Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından 6.’sı 
düzenlenen ve 21 kategoride 320 projenin yarıştığı ‘Doğ-
rudan Pazarlama Ödülleri’nde ise Aygaz, Entegre Online 
Medya kampanyası kategorisinde ‘Otogaz Dönüşüm ve 
Bakım’ kampanyasıyla ikincilik ödülüne, Sadakat Uygula-
maları Kategorisinde ParoluAygaz Kart üzerinden gerçek-
leştirdiği “Mehmetçik Vakfı Bağış Kampanyası”yla üçüncü-
lük ödülü aldı. 
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KISA KISA8

Gama’ya Orta Doğu’da ‘Yılın Projesi’ 
Gama Enerji’nin 1,1 milyar dolarlık yatırımı Disi Su 
Temin Projesi, “Arabian Business Achievement 
Awards 2013” kapsamında Orta Doğu’nun en 
önemli ödüllerinden “Yılın Yapım Projesi” ile onur-
landırıldı. Arabian Business Achievement Awards, 
bankacılık sektöründen havacılığa, teknolojiden gi-
rişimciliğe kadar her yıl 13 ayrı kategoride alanında 
uzman isimlere veriliyor. Toplam yatırım tutarı 1,1 
milyar dolar olan Gama Holding - GE Energy Finan-
cial Services ortaklığında Gama Enerji tarafından 
gerçekleştirilen ve  Orta Doğu’nun en büyük Türk 
yatırımı olan Disi Su Temin Projesi, Ürdün’ün baş-
kenti Amman ve çevresinde yaşanan su sorununu 
büyük oranda çözecek. Bu proje sayesinde, Akabe 
bölgesinde bulunan Disi-Mudawarra su akiferinden, 
yılda  100 milyon m3 su, yaklaşık 325 km boru hattı 
ile Amman’a taşınacak. Törende ödülü ITP Publis-
hing’in CEO’su WalidAkawi’den alan, GAMA Enerji 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Arif Özozan, 
projenin Ürdün ve çevresindeki ülkelerde özel sek-
tör tarafından finanse edilmiş en büyük su temini 
projelerinden olduğunu belirterek, böyle zorlu pro-
jeyi başarı ile tamamlamakta olmanın gururunu bu 
ödül ile taçlandırdıklarını belirtti.

Genel Enerji ‘yılın 
şirketi’ seçildi

Kuzey Irak’ta petrol sahaları işleten 
Genel Enerji, Petrol Konseyi 2013 
Mükemmellik Ödülleri’nin 1-20 mil-
yar dolar pazar kapasitesine sahip 
firmalar kategorisinde ’yılın şirketi’ 
seçildi.Yüzlerce aday arasından se-
çilen dünyanın en başarılı petrol şirketleri, JP Morgan, 
KPMG, Deloitte, Baker Hughes, Pwc, CreditSuisse gibi 
dünya devlerinin temsilcileri tarafından belirlendi. Lond-
ra’da düzenlenen enerji, finans ve yatırım sektörlerinin 
üst düzey yöneticilerinden oluşan bine yakın temsilci-
nin katıldığı törende Genel Enerji’nin ödülünü şirketin 
CFO’suJulianMetherell aldı. 
Genel Enerji İcra Kurulu Başkanı Mehmet Sepil ödülle 
ilgili yaptığı açıklamada bu ödülü hem finansal hem ope-
rasyonel başarılarından dolayı aldıkların vurguladı. 

GAZMER’in emniyet 
seminerleri devam ediyor

GAZBİR teknik merkezi GAZMER ve İGDAŞ’ın birlikte 
düzenlediği doğal gaz kokulandırma ünitelerinde kul-
lanılan “patlama diskleri” ve doğal gaz istasyonlarında 
kullanılan emniyet vanaları hakkındaki seminer, 21 Ka-
sım 2013’te  GAZBİR üyesi dağıtım şirketlerinin teknik 
personellerinin katılımı ile İGDAŞ Maltepe biriminde 
yapıldı. Seminere konuşmacı olarak ”Fike  Soluitions 
şirketinden Roger P. Bours ve Hank B. Paul katıldı. Ka-
tılımcılar, patlama diskleri ve emniyet vanalarının genel 
özellikleri, çalışma prensipleri, tasarım kriterleri ve ilgili 
EN ve ASTM normları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca 
pratik uygulama ile sistem görsel olarak da anlatıldı. Se-
minerde gaz arzında emniyet ve güvenlik konularındaki 
yeni gelişmeler de paylaşıldı. 

Rus Oteko, Petgaz’la büyüyecek 

Rusya dışında ilk yurt dışı ya-
tırımını Türkiye’ye yapan ve 
ham petrol, akaryakıt ve LPG 
bazında ürünlerin demiryolu 
taşımacılığı gibi farklı sektör-
lerde faaliyet gösteren Oteko 
Grup’un, Türkiye’de satın aldı-
ğı Petgaz’ın LPG pazarındaki 
büyüme hedefleri düzenlenen 
basın toplantısıyla açıklandı.  
Petgaz’ın satın alınmasının 
Oteko Grup’un uluslararası 
arenada büyüme planları kap-
samında gerçekleştirdiği ilk satın alma olduğuna dikkat 
çeken Oteko Grup Başkanı Fernando Machinena, ayda 
yaklaşık bir milyon tonluk ham petrol, fuel oil ve LPG ihra-
catı gerçekleştirdiklerini belirtti. Gelişen ekonomisi, Orta 
Doğu, Asya ve Avrupa’ya açılan kapılarıyla Türkiye’de 
olmanın Oteko için oldukça önemli olduğunu vurgulayan 
Machinena, “Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Türkiye, 
büyüme potansiyeli açısından bizim için her zaman çe-
kici olmuştur. Türkiye’de Petgaz ile büyüyeceğiz. Önü-
müzdeki dönemde de Türkiye’de birtakım yeni yatırım 
fırsatlarını değerlendireceğiz” dedi. Toplantıda konuşan 
Petgaz Genel Müdürü Cem Önce de 2015 yılında toptan 
LPG satışında Türkiye’nin ilk 3 markasından biri olmayı 
hedeflediklerini açıkladı. 
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TSKB, enerji için 
100 milyon euro kredi aldı

Türkiye Sınai Kalkınma Ban-
kası (TSKB), enerji ve kaynak 
verimliliği projelerinde kullan-
dırmak üzere, KfW Kalkınma 
Bankası’ndan 100 milyon euro 
tutarında kredi sağladı. TSKB 
Genel Müdürü Özcan Türkakın 
konuya ilişkin açıklamasında 
Türk özel sektörünün global 
rekabet gücünü artırmak için 
çalıştıklarını belirtti. Bu doğrul-
tuda KfW’den temin edilen 100 
milyon euroluk krediyle Türk iş 
dünyasının enerji ve kaynak verimliliği projelerini, uzun 
vade ve uygun maliyet imkanlarıyla destekleyeceklerini 
ifade eden Türkakın, “KfW Kalkınma Bankası’nın devlet 
garantisi aramaksızın bankamıza sağlamış olduğu finans-
man desteği, hem Türkiye’nin büyüyen ekonomisine hem 
de TSKB’nin yüksek standartlardaki bankacılık anlayışına 
güvenoyu niteliği taşımaktadır” diye konuştu.

Kardeş şirketler yeşil sahada buluştu

Shell, özel eğitim için okul açtı 

Shell & Turcas’ın, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara okul 
imkânı sağlamak amacıyla Kocaeli Valiliği’nin kullanımına 
verdiği Derince’deki binası, “Derince Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi ve Derince Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi” adıyla 
eğitime açıldı. Merkez, orta ve ağır derecede zihinsel öğren-
me yetersizliği olan çocuklara eğitim imkânı sağlayacak. İzmit, 
Derince, Kandıra, Kartepe ve Körfez dahil olmak üzere geniş 
bir bölgeye hizmet veren 110 öğrenci kapasiteli merkezde; 11 
derslik, 6 bireysel oda, el sanatları, resim ve müzik atölyeleri, 
yemekhane, çocuk parkı ve basketbol sahası bulunuyor. 19 Ka-
sım’da yapılan açılışa Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Shell Türkiye Ülke 
Başkanı Ahmet Erdem, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Aksoy ve Turcas Petrol Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su 
Batu Aksoy katıldı. Erdem konuşmasında “Umuyoruz ki bu 
okul, çocuklarımızı hayata daha güçlü bir şekilde bağlayacak” 
dedi. Turcas Petrol Başkanı Erdal Aksoy ise sadece akaryakıt 
hizmeti vermediklerini, sosyal sorumluluk alanında da birçok 
anlamlı işe imza attıklarını söyledi. Aksoy, özel eğitime ihtiyacı 
olan çocukların gelişimlerinin dünya ile iletişim kurmaları açı-
sından son derece önemli olduğunu vurguladı. 

Ataşehir Belediyesi, PETDER ve 
LASDER atıktan enerji üretiyor 

Ataşehir Belediyesi, Petrol Sanayicileri Derneği (PETDER) 
ve Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) ile “Oto Sana-
yi Atıkları Geri Dönüşsün” adlı kampanyanın sonuçlarını 
paylaştı. “Bir gram atık motor yağını dahi dökmeyelim” 
sloganıyla başlatılan kampanyada, bir litre atık motor yağı-
nın bir milyon litre içme suyunu içilemez hale getirdiği vur-
gulanıyor. Ocak ayında başlayan kampanyanın sonuçlarını 
değerlendirmek için düzenlenen basın toplantısında ekim 
ayına kadar Bostancı Oto Sanayi Sitesi’nden 29 bin 974 kg 
atık motor yağı toplandığı açıklandı. Toplantıda bir konuş-
ma yapan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Ayten Kartal, atıkların nasıl toplanması gerektiği 
konusunda katılımcılara bilgi verdi. 
Oto tamirhanelerinden kaynaklı tehlikeli atıklara dikkat çe-
kilen toplantıda, tehlikeli atıkların neler olduğu, bu atıkların 
toplanması, korunması ve ilgili kuruluşlara nasıl ulaştırıl-
ması gerektiği de anlatıldı. Toplantının sonunda en çok atık 
motor  yağı toplayan işletmelere teşekkür plaketi verildi. 

“Kardeş Şirketler El Ele” sloganı ile düzenlenen 
Orta Karadeniz Doğal Gaz Futbol Turnuvası finalle-
ri, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ile 
BOTAŞ, GAZMER ve dağıtım şirketleri yöneticileri-
nin katılımıyla 16 Kasım’da Samsun’da gerçekleşti-
rildi. Organizasyon, BOTAŞ Çarşamba Şube Müdü-
rü Yakup Aydın’ın girişimiyle; doğal gaz sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerin sosyal iletişimlerinin de 
güçlendirilmesi ve ilişkilerin sürekliliğine katkı sağ-
lamasına yönelik bir dizi faaliyetin bir parçası olarak 
gerçekleştirildi.
Organizasyona, BOTAŞ Çarşamba Şube Müdürlüğü 
ile Orta Karadeniz’de faaliyet gösteren Akmercan 
Delta Gaz, SAMGAZ, ÇORUMGAZ, Aksa’nın Tokat, 
Amasya, Ordu ve Giresun dağıtım şirketleri katıldı. 
Bir ay süren grup maçları sonrası, final maçı ÇO-
RUMGAZ ve Aksa Ordu Giresun arasında oynandı. 
Finalde galip gelen ÇORUMGAZ, turnuvanın birin-
cisi oldu. Ödül töreninde bir konuşma yapan GAZ-
BİR Başkanı Yaşar Arslan, sektörün ruhuna uygun 
centilmence mücadeleler izlediklerini ve bunun da 
turnuvanın sloganı olan “Kardeş Şirketler El Ele” 
sloganına tam olarak uyduğunu ifade etti. 

KISA KISA8
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Alman E.ON ile ortaklığının ardın-
dan yatırımlarını hızlandıran ve 
hedeflerini büyüten Enerjisa, bu 

yılı 7 milyar TL ciro ile kapatmaya hazır-
lanıyor. Enerjisa’nın hedeflerini paylaşan 
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı 
Selahattin Hakman, 2 bin 330 MW ku-
rulu güçle en büyük serbest elektrik üre-
ticisi haline geldiklerini söyledi. Bu yıl 
500 MW’ı devreye aldıklarını belirten 
Hakman, 2014 yılında ise 500 MW’lık 
yenilenebilir üretimin daha portföylerine 
ekleneceğini belirtti. Şirketin şu anda iş-
letmedeki 2 bin 330 MW’ın yanı sıra inşa 
aşamasında bin 300 ve lisansları alınmış 
mühendislik çalışmaları devam eden bin 
300 MW’lık portföyü bulunuyor.        

3 MİLYAR EURO EK YATIRIM

                                        Hakman, bu santrallarının tamamının 
2016 sonu veya 2017 yılı başında devre-
ye alınmış olacağını ifade etti. Enerjisa, 
planlarının gerçekleşmesi durumunda 
2015 sonu için belirlelediği 5 bin MW’lık 
hedefi garanti altına almış oluyor. 

E.ON ile birlikte 2020 yılı hedeflerini 
7 bin 500 MW’a olarak revize ettiklerini 
anımsatan Hakman, “Bunun için yaklaşık 
3 milyar euroluk bir yatırım daha öngö-
rüyoruz. 2020 yılındaki hedefimiz pazar-
dan yüzde 11 pay almak” diye konuştu. 
Enerjisa’nın bu yıl Toroslar ve Ayedaş 
elektrik dağıtım şirketlerini de bünyesine 
kattığını hatırlatan Hakman, bu iki ope-
rasyonun, Enerjisa’nın cirosuna çok ciddi 

katkısı olduğunu vurguladı. Hakman, ge-
çen yıl yaklaşık 4.5 milyar lira ciro yapan 
Enerjisa’nın, bu iki şirketin katkısıyla 
2013 yılını 6.5-7 milyar TL arasında bir 
ciro ile kapatacağını söyledi. Enerjisa, iki 
dağıtım şirketini bünyesine katarak 9 mil-
yon aboneye ulaştı, şirketin elektrik dağı-
tımındaki pazar payı ise yüzde 20’yi aştı. 

HALKA ARZ 2016 SONUNDA 
Daha önce halka arz kararı almala-

rına rağmen bunu 2016 yılına ertele-
diklerini hatırlatan Hakman, bunun iki 
önemli nedeni bulunduğunu söyledi:  
“2015 yılının ortalarında devreye gire-
cek Tufanbeyli kömür santralının perfor-
mansını en az altı ay veya 1 yıl süreyle 
gözlemlemek istedik. Ayrıca dağıtım böl-
geleriyle ilgili yeni tarife dönemi 1 Ocak 
2016’da devreye girecek. Dolayısıyla 
bundan sonra halka açılmanın daha doğru 
olacağını düşündük” dedi. Hakman, yeni 
tarifelerin etkisini gözlemleyebilmek için 
halka arzı 2016 yılının son aylarına bırak-
mayı düşündüklerini de ifade etti. 

Enerjisa, Ayedaş ve Toros’la 
cirosunu 7 milyar TL’ye çıkardı

HABER8

UGETAM tarafından ikincisi düzenle-
nen ve iki gün süren  “2. Plastik Boru ve 
Altyapı Sistemlerinde Kalite Bilinci Semi-
neri” İstanbul Cevahir Hotel Asia’da ya-
pıldı. Plastik boru ve altyapı sektörünün 
tüm paydaşlarını buluşturan seminerde, 
sektörü yakından ilgilendiren plastik boru 
ve altyapı sistemleri alanındaki teknolojik 
gelişmeler, bilgi ve deneyimler paylaşıldı. 

Seminerin açılışına UGETAM Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Ümit Doğay Arınç, 
Genel Müdür Serkan Keleşer, Türk Akre-
ditasyon Kurumu Genel Sekreterlik Mü-
şaviri H. İrfan Aksoy, TSE Gebze Deney 
ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Mehmet 
Hüsrev, İzmir Su İdaresi Genel Müdü-
rü Ahmet Hamdi Alpaslan ve çok sayıda 
kamu görevlisi katıldı. Programın 2. gü-

nünde UGETAM’a yapılan teknik geziye 
KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Baka-
nı Dr. Hamit Bakırcı katılarak UGETAM 
hakkında bilgiler aldı. Açılış töreninde bir 
konuşma yapan UGETAM Başkanı Arınç, 
her türlü çalışmalarda kalite standartları 
çerçevesinde yapılan test ve muayenenin 
önemini vurgulayarak “Günümüzde plas-

tik borular ve bu boruların birleştirilme-
sinde kullanılan ekleme parçaları; doğal 
gaz, su ve atık suyun iletim ve dağıtımında 
yaygın olarak kullanılıyor. Toprak altına 
döşenen bu borulardan en az 50 yıl ömür 
bekleniyor. 

Bir bakıma bu malzemeler toprağa gö-
mülen milli servettir. Bu malzemelerin 
döşenmeden önce standartlara uygun ol-
ması son derece önemlidir. Bu malzeme-
lerin döşenmeden önce standartlara uygun 
olması son derece önemlidir. Standartla-
ra uygunluğun sağlanması ise bunların 
test ve muayene sürecinden geçirilmesi 
ile mümkündür” dedi. Açılışın ardından 
Arınç’ın moderatörlüğünde farklı konular-
da oturumlar düzenlendi. 

UGETAM, plastik boru semineri verdi
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Deniz Suphi

Kemerköy ve Yeniköy termik 
santralları ile Kemerköy Liman 
Sahası, Çatalağzı ve Yatağan 

termik santrallarının özelleştirilme-
si için geri sayım başladı. Gelecek yıl 
üretim tarafında ciddi özelleştirmeler 
yaşanacak. Türkiye’nin önemli bu üç 
santralına gelecek olan teklifler ve satış 
bedelleri de diğer özelleştirmeler için 
gösterge niteliği taşıyacak. Bu üç sant-
ralın Türkiye enerji üretimindeki öne-
mi, santralların teknik özellikleri ve ka-
pasiteleri nedir, özelleştirilmeleri şartı 
mıdır sorularına bir süre bu santrallarda 

mühendis olarak görev yapan Elektrik 
Üretim (EÜAŞ) eski Genel Müdür Yar-
dımcısı Muzaffer Başaran ile yanıt ara-
dık. Başaran, Enerji Panorama’ya ufuk 
açıcı bilgiler verdi. 

Başaran, yeni yılın ilk aylarında özel-
leştirilecek olan Yeniköy, Kemerköy ve 
Yatağan termik santrallarının Türkiye 
toplam elektrik üretimi içindeki pa-
yının yüzde 3,6 gibi düşük bir rakam 
gibi göründüğünü belirterek, “Yerli 
kömürlü santralları içindeki payları 
yüzde 20’nin üzerinde” dedi. Başaran, 
bu santraller sayesinde yurt dışına 546 
milyon dolar daha az gaz parası öden-
diğini vurguladı.

Kemerköy, Yeniköy 
ve Çatalağzı termik 

santrallarının 
özelleştirilmesi için 

düğmeye basıldı. Yılda 8.7 
milyar KWh elektrik üreten 

bu santralların yapımında 
görev alan EÜAŞ eski 

yöneticisi Başaran “Bu 
santrallar Türkiye’nin 

doğal gaza bağımlılığını 
azaltıyor” dedi

Termik santrallar 
olmasaydı doğal gaza 
8,5 milyar dolar öderdik

RÖPORTAJ8
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n Sayın Başaran önce Muğla ili ile 
başlayalım. Türkiye ve kömür deyin-
ce ilk akla gelen illerden biri. Muğ-
la’nın kömürle elektrik üretimindeki 
yeri nedir?

Türkiye’de 12,5 milyar ton linyit 
rezervi var ve bunun 800 milyon tonu 
Muğla bölgesinde yer alıyor. İletim 
hatları stabilitesi açısından Türkiye’nin 
batısında da üretim merkezleri olması 
gerektiğinden bu bölgeye 3 santral ya-
pılması kararlaştırılmıştı. 

Kemerköy Termik Santralı Milas’a 
40 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve her 
biri 210 MW olmak üzere 3 ünitenin 
toplam gücü 630 megavattır. Üretim 
kapasitesi  4.095.000 MWh’tır.

n Kemerköy Santrali’nin özellik-
leri neler?

Santral yakınındaki Hüsamlar oca-
ğından alınan kömürün özellikleri ka-
lorifik değer 1.750 kCal/kg, kül yüzde 
33, nem yüzde 30’dur. Kömür tüketimi 
tam yükte 21.000 ton/gün’dür.  

Pülverize tip olan kazanı Polonya-
lı Rafako firması tarafından üretildi, 
montajını ise Türk şirketi Tokar yap-
mıştı. Santralın türbini ise bir başka Po-
lonya şirketi olan Zamech’e ait. Sant-
ralın inşaatını Türkiye’den Enka yaptı. 
Santraldaki FGD yani baca gazı kükürt 
arıtma tesisini de ABD’den Babcock 
Wilcox imal etti, montajını ise Gama 
yaptı.

n Yatağan hakkında neler söylene-
bilir? 

Yatağan ilçesinde bulunan bu santral, 
her biri 210 MW olmak  üzere 3 üni-
teden oluşuyor  ve toplam gücü 630 
MW’tır. Üretim kapasitesi 4.095.000 
MWh’tır. Kömür santral yakınındaki 
Eskihisar, Tınaz ve Bağyaka ocakların-
dan alınıyor. Kömürün özellikleri kalo-
rifik değer 2.100 kCal/kg, kül yüzde 20, 
nem yüzde 36’dır. Kömür tüketimi tam 
yükte 18 bin ton/gün’dür.  

Pülverize tip kazanı yine Polonyalı 
Rafako yaptı, türbin de aynı ülkeden 
Zamech imzası taşıyor. Kemeköy’den 
farklı olarak baca gazı arıtma tesisini 
Almanya’dan Bischoff firması imal 
etti. 

8,7 MİLYAR KWH ELEKTRİK ÜRETTİ
n Yeniköy Santralı hakkında da 

bilgi verir misinz?
Milas yakınlarındaki bu santral, 2 

BAKAN 50 
GAZETECİYLE GELDİ
Siz santralların yapım aşamasın-
da yöneticiydiniz. O dönemde ya-
şadığınız ilginç olaylar olmuştur, 
örnek verebilir misiniz?
Kemerköy santralı yapılırken 1993 
Şubat ayında o dönemedeki adıyla 
Türkiye Elektrik Kurumu Kemerköy 
Santralı Tesis Grup Müdürü ola-
rak atandım. Santral, çevrecilerin 
ve basının odaklandığı bir konuy-
du ve santral çalışıp çalışmayacağı 
tartışılıyordu. Başbakan Süleyman 
Demirel de Rio’daki Çevre Zirvesi 
sonrası ‘Gökova santralını çalıştır-
mayacağız, hatta taşıyacağız’ açık-
laması yapmıştı. 
Bu tartışmalar sırasında Haziran 
1993’te Enerji Bakanı Ersin Faralyalı, 
Muğla Valisi Lale Aytaman 50 dola-
yında gazeteciyle santralı ziyaret ge-
lip benden bilgi aldılar. 
Bakan, santralın montajının nasıl git-
tiğini ve takvimi sordu. Ben de Ağus-
tos 1993’te montajın tamamlanaca-
ğını, kimyasal temizleme ve buhar 
üflemenin eylül ayında olabileceğini, 
santralın aralık ayında test amacıyla 
üretime başlayabileceğini söyledim. 
Vali Aytaman, buhar üflemenin çok 
gürültülü olacağını duyduğunu, ey-
lülde turizm mevsiminin sona erme-
diğini belirterek bir ay ötelenmesini 
istedi. Bakan, bana bakınca “Müte-
ahhit firmayla konuşup ekime kay-
dırırız” dedim. ‘Kolay gelsin’ dediler, 
programın ve elektrik üretiminin ak-
samaması talimatını verdiler. 
Ziyaret sonunda dışarıda bekleyen 
gazeteciler Bakanı soru yağmuruna 
tutunca Bakan santralın çalışmaya-
cağını söyledi. Bunun üzerine gaze-
teciler “Çalışmayacak diyorsunuz 
da  inşaat ve montaj neden sürüyor” 
sorusunu sordu. Bakan bey “Polon-
yalı firmayla yaptığımız bir sözleşme 
var, tüm parçaları gönderdiklerin-
den emin olmak için montaj devam 
ediyor” yanıtını verdi. 
Bakan, basına, “Santral çalışma-
yacak” açıklaması yaptı ama bana 
da “Evladım siz aynen devam edin” 
dedi. Biz de Aralık 1993’te 1. ünite 
senkronizasyonunu, Ocak 1994’te 
de deneme üretimini yaptık. Daha 
sonra baca gazı kükürt arıtma tesisi 
de eklendi ve santral çalıştırıldı. 

Termik santrallar 
olmasaydı doğal gaza 
8,5 milyar dolar öderdik

Lale Aytaman
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üniteden oluşuyor ve toplam gücü 420 
MW’tır. Üretim kapasitesi de 2.730.000 
MWh düzeyinde. Bu santralın tüm tek-
nik üretimi de Yatağan’da imzası olan 
şirketlere ait. İlk ünitesi 1986 yılında 
devreye alındı, bir yıl sonra da diğer 
ünite çalışmaya başladı. 

YERLİ KÖMÜRÜN PAYI YÜZDE 20 
n Bu santralların Türkiye elektrik 

üretimindeki payları nedir?
Bu 3 santralın Türkiye toplam elekt-

rik üretimi içindeki payı yüzde 3,6 gibi 
düşük bir rakam görünse de yerli kö-
mürlü santrallar içindeki payları yüzde 
20’nin üzerinde. Şöyle örnek vereyim: 
Ambarlı doğal gaz santralı, 2012 yı-
lında 1.7 milyar metreküp doğalgaz 
tüketerek 8 milyar151 milyon kilo-
vatsaat elektrik üretti. Ambarlı, bu üç 
santralın 2012’deki üretimine gelen 8.7 

milyar kilovatsaat elektrik üretseydi, 
1,82 milyar metreküp gaz tüketecekti. 
BOTAŞ’ın doğal gaz satış fiyatı 0,36 
$/ m3’tür. Alış fiyatı 0,3 $/ m3 olduğu 
kabul edilirse bu üç kömür santralıyla 
yurt dışına 546 milyon dolar daha az 
gaz parası ve döviz ödemiş oluyoruz. 

Bu arada şunu da vurgulamaka is-
tiyorum; Muğla’daki bu üç santrala 
karşı çıkanlar sadece bunlara değil, 
tüm kömür santrallarına karşı çıkıyor. 
Kömürün kalitesi düşük olduğu gerek-
çesiyle sadece yerli kömürlü santrallar 
kapatılsa ve yerine ithal doğal gaz kul-
lanılsa ilave doğal gaz ihtiyacı ne ola-
cak? 2012’de yerli kömürlü santrallar 
36,1 milyar  kilovatsaat elektrik üretti. 
Bu elektriği üretmek için 7,56  milyar 
metreküp doğal gaz tüketmek gereke-
cekti. Bunun doğal gaz karşılığı olan 
2.3 milyar dolar da dışarıya yurt dışı-

na ödenecekti. Sonuçta da bu kömür 
madenlerinde çalışan en az 50 bin kişi 
işsiz kalacak ve aileleriyle birlikte 250 
bin kişi açlığa mahkum edilecekti.

Kömüre karşı yenilebilir enerjiyi ve 
güneş enerjisini savunanlar, sürekli 
Türkiye’de yenilenebilir enerjiye ve-
rilen teşviklerin düşük olduğunu, Al-
manya ve İspanya’da güneş enerjisine 
40 cent/kWh civarında teşvik verilir-
ken Türkiye’de ancak 13,3 cent/kwh 
saat gibi düşük bir fiyat verildiğini öne 
sürüyor. Ancak şu bilinmelidir ki aşı-
rı yüksek fiyatlar, elektrikte ortalama 
fiyatları yukarı çekti. Yapılan sübvan-
siyonlar da liberal elektrik piyasasına 
olumsuz yansıdı ve sonunda bu yüksek 
fiyatlar kaldırıldı.

n Bu santralların personel duru-
mu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Kömür tarafında 1.049 kurum perso-

RÖPORTAJ8
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Kemerköy, Yatağan ve Yeniköy Termik Power Santralları
Brüt Üretimleri (2007-2012) MWh

Santral Güç
(MW)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kemerköy 630 2.906.544 3.410.550 3.011.460 2.720.102 2.503.137 2.826.001
Yatağan 630 3.068.955 3.980.980 3.266.135 2.598.740 3.273.705 2.981.955
Yeniköy 420 2.214.248 1.928.910 900.960 1.308.346 2.611.185 2.896.665
Toplam 1.680 8.189.747 9.320.440 7.178.555 6.627.188 8.388.027 8.704.621

Üç santralın Türkiye elektrik üretimindeki yeri

2011 2012

Türkiye toplam elektrik üretimi (MWh) 228.431.017 239.079.998

Kömürden elektrik üretimi (MWh) 63.765.075 65.055.334

Yerli kömürden elektrik üretimi (MWh) 40.843.059 36.131.252

3 Santralın elektrik üretimi (MWh) 8.388.027 8.704.621

3 Santralın Türkiye üretiminde payı ( % ) 3,67 3,64

3 Santralın Kömürlü santrallarda payı ( % ) 13,15 13,38

3  Santralın yerli kömürlü santrallarda payı ( % ) 20,53 24,09

2012 sonu itibariıyla santrallarda çalışan personel sayısı: 

Santral adı Santral Personeli Hizmet Alımı Toplam

Kemerköy 373 411 784

Yatağan 545 359 904

Yeniköy 362 255 617

Toplam 1.280 1.025 2.305

neli var. Bin 49 hizmet alımı, bin 478 
olmak üzere 2 bin 527 kişi çalışıyor. 
Demek ki santrallar ve kömür tarafın-
da çalışanların toplamı 4 bin 832 kişi… 
Çalışanların ailelerini göz önüne alınır-
sa yaklaşık 25 bin kişi santrallarla di-
rekt ilişki halinde diyebiliriz. Gerçekte 
Muğla’nın iki ilçesi olan Milas ve Ya-
tağan’da santrallar ve kömür ocakları 
ekonomiye doğrudan etkileri var. 

KAMU RİSK ALMAKTAN KORKAR
n Bu santraller, bir dönem de çev-

reye verdikleri zararla gündeme gel-
di. Şu anda da durum aynı mı? 

Bu üç santraldan Kemerköy (Gökova) 
ve Yatağan termik santralları, çevreci 
örgütlerin direkt hedefindeydi. Ancak 
daha sonra üç santrala da baca gazı kü-
kürt arıtma tesisleri yapıldı ve tepkiler 
minimuma indi. Ayrıca Kemerköy ve 
Yeniköy’deki kül tutucu elektrofiltreler 

Türkiye’deki en verimli elektrofilitreler-
dir. Yıpranan ve aşınanYatağan elektro 
filtresinde de yenileme çalışması yapı-
lıyor.

n Bir uzman olarak santral özelleş-
tirmesinin olumlu ve olumsuz yanla-
rını da değerlendirir misiniz? 

Özelleştirme siyasi bir tercihtir. Li-
beral ekonomi anlayışına göre devle-
tin üretim faaliyeti yapmaması gerekir. 
Üretimi rekabetçi bir ortamda özel sek-
tör yürütmelidir.

Kamu kuruluşları ve onların yöneti-
cileri mevcut mevzuata göre hızlı karar 
alamazlar. Oysa santrallar günde 24 saat 
ve yılda 7 bin saatin üzerinde çalışma-
sı gereken işletmelerdir. Çabuk kararlar 
gerekir.

Kamu İhale Kanunu, santral yöne-
ticisinin elini kolunu bağlar. Yedek 
malzeme alımında, hizmet alımında 
hızlı hareket edemez. Kaliteli malzeme 

değil de ucuz malzeme almak zorunda 
kalır. Kamu yöneticisini denetleyen 
kurum müfettişleri, Bakanlık müfettiş-
leri, Başbakanlık müfettişleri ve Sayış-
tay denetçileri vardır. Kamu yöneticisi, 
risk almaktan çekinir. Santralın ihtiyacı 
olan iyileştirme yatırımlarını yapamaz, 
risk alıp iyileştirme yapmaya cesaret 
edenler de sürekli soruşturmalara ta-
bii olur. Tüm bu olumsuzlukların so-
nucu kamu kömür santrallarının emre 
amadelikleri ve kapasite kullanım fak-
törleri düşüktür. Kamu santrallarına 
emre amadelik yüzde 30-70, kapasite 
kullanımı yüzde 25-60 aralığındayken 
özel sektör santrallarında emre amade-
lik yüzde 90’larda, kapasite kullanım 
oranı yüzde 80’lerin üzerinde. Kamu 
elinde olan Çayırhan Santralının emre 
amadelik ve kapasite kullanımı Park 
Termik’e devredildikten sonra önemli 
ölçüde artmıştır.
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Deniz Suphi/Murat Fırat

Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’nun (EPDK) 12. kuruluş yıl dönü-
mü Ankara’da siyaset, iş, medya dün-
yasının önde gelen isimlerini bir araya 
getiren etkinliklerle kutlandı. Elektrik, 
doğal gaz, petrol ve LPG’de rekabete 
dayalı, sürdürülebilir bir piyasa yapısı 
oluşturulması hedefiyle 2001 yılında 
kurulan EPDK, 12 yaşına girdi. 12’nci 
yıl etkinlikleri kapsamında Ener-
ji Uzmanları Derneği’nce Ankara’da 
“Türkiye Enerji Piyasalarına Yönelik 
Stratejik Açılım ve Yeni Düzenleyi-
ci Perspektifler” konulu bir konferans 
gerçekleştirildi. Enerji sektörüne yatı-
rım yapan yerli ve yabancı işadamları 
ve yöneticiler Enerji Panorama’ya gö-
rüşlerini ve temennilerini anlattı. İşte 
teybimize konuşan katılımcıların de-
ğerlendirmeleri…

EPDK, 12’inci yaşını 3 
Aralık’ta “Türkiye Enerji 

Piyasalarına Yönelik 
Stratejik Açılım ve Yeni 

Düzenleyici Perspektifler” 
konulu bir konferans ve 

resepsiyonla kutladı. 
Kamu ve özel sektörün 

‘dev buluşması’na 
dönüşen kutlamaya katılan 

işadamı ve CEO’lar, EPDK 
hakkındaki görüşlerini 

paylaşarak öneri ve 
taleplerini dile getirdi. Ortak 

kanı: Düzenleme şart! 

EPDK 12 YAŞINDA… 
HABER8

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız:

Türkiye’nin önemli bir gelişim ve 
dönüşüm içinde. Piyasanın özelleşip, 
liberalleşmesi, değişirken büyümesi 
çok daha dikkatli bir yönetim sergi-
lenmesini gerektiriyor. Bu süreçte tüm 
kanun ve yönetmelik değişikliklerinin 
birebir ve dikkatlice takip edilmesi de 
büyük önem taşıyor. Türkiye, dünyada-
ki gelişmeleri kendi koşullarına uygun 
hale getirerek uygulayan bir ülke. Ba-
ğımsız düzenleyici kurumumuz EPDK 
da her türlü piyasa düzenlemesini gü-
nün koşullarına uygun olarak hayata 
geçiriyor. Enerji piyasasındaki değişi-
min yönetilmesi çok basit ve sıradan 
bir konu değildir. Bugün EPDK, kamu 
kurum ve kuruluşları arasında prestijli 
ve seçkin kadrosuyla çalışan bir hale 
gelmiştir. Bu da son derece önemlidir.” 

“EPDK prestijli ve seçkin bir kadroya sahip”
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“Yapılamaz” 
denileni 
yaptık
EPDK Başkanı 
Hasan Köktaş:

Devlet garanticiliğini değil re-
kabeti esas alan, risk üstlenmeye 
ve doğru hesap yapmaya dayanan 
ve geleceği öngörülebilen bir pi-
yasa yapısını kurduk. EPDK, bu 
yolda ‘olmaz’, ‘yapılamaz’ deni-
len birçok hususun olmasını, ya-
pılmasını sağlamıştır. İnanıyorum 
ki sektörel gelişmemiz ile kurum-
sal gelişmemiz önümüzdeki yıl-
larda da hiç hız kesmeden sürecek 
ve EPDK nice yıllarca ülkemize 
ve milletimize hizmet etmeye de-
vam edecektir.

“Üst 
kurullar ağır 
sorumluluk 
üstlendi”
Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanı Vahdettin Ertaş:

Üst kurullar, zaman zaman eleştiri-
lir, zaman zaman da övgü alır. Ancak 
kurulların sahip oldukları yetkiler 
ağır bir sorumluluk da getirir. Bu ne-
denle üst kurulların şeffaf ve hesap 
verebilir biçimde çalışması, karar-
larının yargı denetimine açık olması 
performansları açısından önemlidir. 
EPDK’nın çalışmalarını sürdürdüğü, 
Borsa İstanbul ve Türkiye Elektrik 
İletim AŞ (TEİAŞ) ile birlikte ener-
ji piyasası katılımcılarının da ortak 
olacağı Enerji Borsası’nın faaliyete 
geçmesiyle birlikte sermaye piyasa-
ları arasında önemli bir adım atılacak 
ve enerji yatırımları için uzun vadeli 
öngörü mekanizması kurulacaktır. 
Doğu’daki petrol ve doğal gaz kay-
naklarıyla Batı’daki tüketim noktala-
rı arasında stratejik bir konumda olan 
Türkiye’nin, bölgesel bir enerji mer-
kezi olma, enerji borsasının da böl-
gesel enerji fiyatlarının oluştuğu bir 
merkez olma potansiyeli mevcuttur. 
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Enerji 
sektöründe 
büyük bir 
değişim 
yaşandı
Çalık Holding Başkanı 
Ahmet Çalık:

EPDK, 12 yılda çok önemli ve 
başarılı işlere imza attı. Bu nokta-
da hem siyasi iradeyi, hem de başta 
EPDK Başkanı Sayın Hasan Kök-
taş, Kurul Üyeleri ve tüm Kurum 
çalışanlarını gönülden kutluyoruz. 
Son yıllarda enerji sektöründe bü-
yük bir değişim gerçekleştirildi. 
Bunda da düzenleyici kurum olan 
EPDK’nın çok büyük bir rolü var. 
EPDK’nın 12. yılını gönülden kut-
luyor, başarılarının devamını dili-
yorum.

HABER8

EPDK yerli kömüre çok az 
lisans verdi

Avrupa daralıyor, Türkiye büyüyor

Ciner Holding Başkanı 
Turgay Ciner:

Türkiye’de kömürden elektrik üreti-
mi desteklenmiyor ve kömürle elektrik 
üretimi pek sevilmiyor. Kömürle elekt-
rik üretiminin önünün açılması önemli. 
Madenlerdeki devlet tahakkümü kaldı-
rılmalı. Ne maden var, ne maden yok 
bilinmiyor. Kömür mü var, demir mi 
var, bilinmiyor. Onlar öyle atıl bir şe-
kilde kalıyor. 

EPDK, son 10 yılda 100 bin mega-
vatı aşkın elektrik üretim lisansı verdi. 
Yerli kömürle elektrik üretim lisansı 
herhalde 2 bin megavat civarındadır. 
Bunun da işleme giren kısmı bildiğim 
kadarıyla 3-4 yatırımcı tarafından ya-
pılıyor. Küçük olarak biri de biziz. Bu 
çok sakat bir durum olarak gözüküyor. 
Kömür yatırımlarının önünün açılması 
halinde 60-100 milyar dediğimiz cari 
açık da ortadan kalkar.

EWE AG CEO’su WernerBrinker:
EPDK, 12 yılda çok önemli işlere 

imza attı. Önemli ve başarılı çalışma-
ları için tebrik ediyorum. Türkiye eko-
nomisi hızla büyürken, Avrupa Birliği 
ekonomisi çok ciddi sorunlar yaşıyor. 
Bu nedenle Türkiye, yatırım için cazip 
bir ülke. EPDK’nın, ulusal ve ulusla-
rarası her alanda Türkiye için en doğ-
ru olanını yapması gerekir. EPDK ve 
karar verici mekanizmalar büyüyen ve 
gelişen sektörün gerekliliği olarak so-
rumlu davranmalıdır. Hızlı karar almalı 
ve yerinde kararlar verilmelidir. Gaz fi-
yatlarının BOTAŞ tarafından sübvanse 
edilmesi Türkiye’yi kısıtlıyor. Bu yapı-
nın değiştirilmesi için yapılan çalışma-
lar var. Bu çalışmaları yakından takip 
ediyoruz.
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Düzenleyici 
kurumun 
güvenirliliği 
önemli
EON-CEO
Stein Dale

Yatırımın kesinliği, düzenleyici 
kurumun güvenilirliği ve serbest 
piyasaya olan inanç olmazsa olmaz-
larımız. Bizim için düzenleyici çer-
çevenin güvenilirliği çok önemli.  
Enerji yatırımları ciddi finansman 
ve uzun süreler alıyor. Bunların ge-
lişiminde düzenleyici kurumların 
güvenilirliği büyük önem taşıyor. 
Bazı ülkelerde piyasalara müdaha-
leler olabiliyor. Bu da o ülkelerin 
piyasalarına olan güveni düşürü-
yor. Yeni Elektrik Piyasası Kanunu, 
piyasanın gelişmesine destek ola-
caktır. Proje geliştirmede 2013 yılı 
içinde lisanslarda bazı belirsizlikler 
oldu ama açık ve yapıcı diyalogla 
bu ve benzeri sorunlar aşılabilir. İşte 
bu noktada bağımsız düzenleyici 
kurulun önemi ortaya çıkıyor.

Lisansa “Allah kerim” 
diyerek başvurduk
FİBA Holding Başkanı 
Hüsnü Özyeğin

2007 yılının Kasım ayında rüzgar 
santralı kurmak için toplam 79 bin me-
gavatlık lisans başvurusu yapıldı. Bu 
başvurular o dönem medyada geniş yer 
buldu. Çünkü bu lisans ihalesi yapıl-
dığı zaman Avrupa Birliği’nin 27 üye 
ülkesinin rüzgarda toplam kurulu gücü 
45 bin megavattı. O dönemde yatırım-
cılar olarak “Nasıl olsa çok fazla lisans 
alamayız, biz bu kadar girelim de Allah 
kerim” diyerek başvuruları yaptık. Biz 
holding olarak 4 bin megavatlık lisans 
başvurusu yaptık. 4 yıl sonra geçen 
yılın haziran ayında grubumuz 30 me-
gavat kazandı. Fakat biz ‘nasıl olsa bu 
4 bin megavattan grubumuza birşeyler 
düşer’ diye 2007 yılının Kasım ayın-
da (ne kadar olduğunu söylemeyeyim 
ama) bilmem kaç megavatlık rüzgar di-
rekleri ısmarladık Amerika’dan. Neyse 
ki oradaki üretici, herhalde o zaman 
enerji işinden anlamadığımız için eşit 
davrandı ve bize olan yüklemelerini 

geciktirdi ve bizden ilave paralar is-
temedi. Eğer rüzgar lisansları, yatırım 
yapan kuruluşlara verilseydi bugün 2 
bin 500 megavat yerine 7 bin 500 me-
gavatlık rüzgar enerjisi üretiliyor olur-
du Türkiye’de. Fakat Türkiye’de lisans 
alanlarla yatırım yapanlar iki ayrı grup. 
Dolayısıyla ben de zaman zaman ken-
dime, ‘Ey Hüsnü Özyeğin, sen niye 
rüzgar yatırımı yapıyorsun da rüzgar 
lisansı ticareti yapmıyorsun?’ diye so-
ruyorum.

HABER8
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Naturgaz Genel Müdürü 
Ali Arif Aktürk:  

EPDK’nın 12 yılda yaptığı iyi şey-
ler de eksik yaptığı şeyler de var. Biz 
ülke olarak liberal bir gaz ve elektrik 
piyasasına Avrupa Birliği üyesi ülke-
lerin birçoğundan çok daha önce adım 
attık. Buna karşılık bazı alanlarda daha 
geride kaldığımız alanlar var. Dediğim 
gibi iyi şeyler de yapıldı. Örneğin, pi-
yasaya ciddi bir yatırımcı çekildi. Fakat 
düzenlenen pazarlarda yabancı yatırım-
cıyı daha fazla çekebilecek bir ortamın 
yaratılmasının gerektiğini düşüyorum. 
Türkiye’nin, çevresindeki yeni gaz 
kaynakları için de cazibe merkezi ol-
ması gerekiyor. Bunun tek yolu da daha 
liberal bir piyasa olmasından geçiyor. 
2014 yılına ilişkin en önemli beklenti-
miz, daha liberal ve derinliği olan bir 

piyasaya kavuşmak. Gazın gazla re-
kabet edebildiğini, referans fiyatların 
oluştuğunu, Türkiye’nin bölgesinde 
fiyat belirler hale geldiğini görmek iste-
riz. Bunlar olursa, GSMH’miz de daha 
fazla gelişir. Yeni gaz kanunu çıkacak, 
umarım daha liberal bir kanun olur.

HABER8

EPDK’nın 
en başarılı 
olduğu alan 
doğal gaz 
oldu
AGDAŞ İcra Kurulu Başkanı 
M. Fatih Erdem:

EPDK’nın geride bıraktığımız 12 
yılda en başarılı olduğu alan doğal 
gaz dağıtım sektörü oldu. Doğal 
gaz dağıtım sektörüne 20 yılda 20 
milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu-
nun yaklaşık 12-13 milyar doları, 
EPDK’nın ihalesini yaptığı dağıtım 
bölgelerinde gerçekleşti. Bu yatırı-
mın ekonomiye kazandırdığı istih-
dam ve katma değer çok büyük. Bu 
açıdan EPDK’nın son derece fay-
dalı işler yaptığını düşünüyorum. 
Elektrik üretim ve dağıtım sektör-
lerinin gelişmesinde de EPDK’nın 
çok büyük katkıları var. EPDK’nın 
12. kuruluş yıldönümünü kutluyo-
rum. Dünyadaki ve bölgedeki kon-
jonktür nedeniyle önümüzdeki üç 
yılın çok zor geçeceğini düşünüyo-
rum. Bu üç yıllık dönemde Türkiye 
ekonomisinde bir yavaşlama görü-
leceğini düşünüyorum. Belki İran 
açılımı ile bu bir miktar düzelebilir. 
Ama 2014 yılı 2013’ten daha kolay 
bir yıl olmayacak.

2014’ün öncelikli konusu tarife

Daha liberal bir piyasa istiyoruz

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Aksa CEO’su Yaşar Arslan:

EPDK, geride bıraktığımız 12 yılda 
gerçekten çok büyük işler yaptı ama pi-
yasadaki gelişmelere bağlı olarak düzel-
tilmesi gereken birçok konu var. Özellik-
le tarife sistemine dayalı konular doğal 
gaz dağıtım sektörü açısından aciliyet 
arz ediyor. Bu alanda 2014’te yapılacak 
çalışmalar yatırım hızını belirleyecek. Şu 
anda özellikle genişlemelerle ilgili olu-
şan yeni durumun yatırımları nasıl etki-
leyeceğini bilmiyoruz. 2014’ün başından 
itibaren bu konular gündemimizin ilk sı-
rasında yer alacak. Kurumun, hazırladığı 
yıllık raporlara göre sektörlerin durum-
larını iyice değerlendirip, bazı önlemler 
almasında yarar var.
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İklimi değiştirmeden
  tercihlerimizi değiştirelim... 
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Neşet Hikmet

EPDK’nın Ankara Balgat’taki ge-
nel merkezinin girişinde yazılı 
olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 

şu sözü her şeyi özetliyor: “Kesin za-
ruret olmadıkça piyasalara karışılmaz, 
bununla beraber hiçbir piyasa başıboş 
değildir.”

İşte EPDK da bu yaklaşım çerçeve-
sinde Türkiye’de enerji piyasasının li-
beralleşmesi, uluslararası standartlara 
kavuşması, kuralların konulması, tüke-
tici haklarının korunması ve piyasanın 
denetlenmesi gibi kritik bir misyona sa-
hip. Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu (EPDK), 12. yaşını kutladı. Biz de 
Enerji Panorama dergisi olarak EPDK 
Başkanı Hasan Köktaş ile gelinen nok-
tayı konuştuk. 

n Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’nun 12. kuruluş yıldönümünü 
kutladınız. Bu sizin de görev süre-
nizin dolduğu bir döneme geldi. Bu 
6 yılı değerlendirdiğinizde sektörel 
gelişim hakkında neler söylemek is-
tersiniz? 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 
devlet garanticiliğini değil, rekabe-
ti esas alan, risk üstlenmeye ve doğru 
hesap yapmaya dayanan ve geleceği 
öngörülebilen bir piyasa yapısını kur-
du. İkincisi, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu bu yolda “olmaz”, “yapıla-
maz” denilen birçok hususun olmasını, 
yapılmasını sağladı. Hatırlayın, 4628 
Sayılı Kanunla piyasa koşullarında bir 
elektrik üretimi ve toptan satışı plan-

landığında geniş bir kesim tarafından 
“Türkiye enerji sektörü buna hazır 
değil” itirazları yükselmişti. Aynı şe-
kilde, EPDK üretim lisansları vermeye 
başladığında kimi zaman yüksek sesle 
“özel sektörün devletin alım garan-
tisi olmadan yatırım yapamayacağı 
veya finansman bulamayacağı” öne 
sürülmüştü. 

Hâlbuki bugün gelinen aşamada 21 
bin megavatı son 6 yılda olmak üze-
re 10 yılda 23 bin megavata yaklaşan 
özel sektör yatırımı devreye girdi. Bu 
yıl devreye alınan 5 bin megavata yak-
laşan özel sektör yatırımı, Cumhuriyet 
tarihimizin rekoru olacak. Ekim ayı 
sonu itibarıyla bu rakam 4 bin 99 me-
gavat düzeylerinde. Tamamlanan ve 
kabul süreçleri devam eden yatırımları 
düşündüğümüzde kasım ve aralık ayla-
rıyla birlikte 5 bin megavatın çok üzeri-
ne çıkacağımızı öngörüyorum. 

Oysa bundan önce rüzgârın alım 
garantileri olmadan dönmeyeceği söy-
lenmişti. Bugün kurulu gücü 2 bin 700 
megavata ulaşan rüzgâr tesisi, işletme-
ye geçmiştir. Aynı anlayışla ülkemizde 
hidroelektrik santrallarının yapılama-
yacağı da ifade edilmişti. Oysaki son 
10 yılda kurulu güç yüzde 78 oranında 
artarak 22 bin megavata ulaştı, üstelik 
bu yıl en fazla özel sektör yatırımı bu 
alanda tamamlandı. 

Son yıllarda enerji sektörü yerli ve 
yabancı finansman akışı ve bankacılık 
sektörü açısından en başta gelen sektör 
oldu. Bu sektör hem ülkemizin yurtiçi 
gayri safi milli hâsıla artışında belirle-

12. yılını kutlayan EPDK’nın 6 yıldır görev yapan başkanı 
Hasan Köktaş, “Bu ülkede ‘olmaz, yapılamaz’ denenleri 
yaptık. Bir yandan özel sektörü geliştirdik, tüketicilerin 
haklarını genişlettik bir yandan da ülkenin büyümesine 
ciddi katkı sağladık” diyor

Bu ülkede enerji piyasası 
olabileceğini gösterdik

RÖPORTAJ8



29ENERJİ PANORAMA

yici konum kazandı hem de 500 büyük 
sanayi kuruluşu içinde sektörümüzü 
temsil eden şirketlerin sayısı en başlar-
da yer aldı. 

n Bu genel çerçevenin dışında tü-
keticilerin de lehine çok ciddi düzen-
lemeler ve yenilikler geldi. Lisansız 
üretim bunlardan biri, bu alandaki 
süreci değerlendir misiniz?

Bu örnekleri daha mikro ölçeklere 
indirdiğimizde ikincil mevzuat hazır-
lıklarımız sırasında enerjinin tabana 
yayılması, halkın kendi enerjisini ken-
disinin üreterek satabileceği lisanssız 
elektrik üretimi uygulamasına bir “fan-
tezi” bir “hayal” gözüyle bakılıyordu. 
Bugün ülkemizin her yerinde sayısı 
bini aşan başvuru yapıldı, önemli bir 
kısmı olumlu değerlendirilerek yatı-
rımlarına başladı ve işletmeye geçenler 
oldu.

Bir diğer alanda, elektrikte serbest 
tüketici uygulamasının mevcut kamu 
ağırlıklı yapıda ya da dağıtım şirketle-
rinin özelleştirileceği ortamda mümkün 
olmayacağı da savunulmuştu. Ancak 
geldiğimiz aşamada ülkenin her yerin-
de yüzde 15-20’lere varan daha ucuza 
elektrik satmak üzere ellerine çantaları 
alarak kapı kapı dolaşmaya ihalelere 
girmeye başladılar. Yılbaşında serbest 
tüketici limitlerinde bir indirim daha 
yapacağız ve rekabet alanı konutlar 
düzeyinde çok daha genişlemiş olarak 
devam edecek. 

Bu konuda çok önem verdiğimiz 
bir değer husus ise şu: Bugüne kadar 
ülkemizin her yerinde yapılan enerji 
yatırımları, o bölgenin yoluna, suyuna 
istihdamına, okuluna, camisine, yerel-
deki hanımların el sanatlarını gelire 
dönüştürmelerine, kısacası birçok eko-
nomik ve sosyal projenin devreye gir-
mesine olanak sağladı. 

Bir diğer husus Kurumumuz elektrik 
dağıtım özelleştirmeleriyle ilgili tarife 
metodolojisi oluşturduğunda ve özel-
leştirmeye temel teşkil eden düzenle-
meleri yaptığında burada “birçok gri 
alan” olduğu söylendi. Bugün gelinen 
aşamada, dağıtım bölgelerinin tamamı 
özel sektöre geçti, yatırımlar başladı, 
kayıp kaçak oranları azalırken tahsi-

lat oranları da yükseldi.
Keza EPDK şehiriçi doğal gaz da-

ğıtım lisansı ihalelerini yapmaya baş-
ladığında, ihalelerde oluşan fiyatlarda, 
devletin herhangi bir garantisi olma-
dan, özel sektörün tamamen kendi ris-
kini kendinin üstlendiği bir modelle 
bu yatırımların tamamlanamayacağı 
hususu çeşitli mahfillerde sık sık ifade 
edildi. Bugün EPDK ihaleleri sonrasın-
da 72 şehrimizde milyonlarca aboneye 
kaliteli ve kesintisiz doğal gaz hizmeti 
veriliyor.

Akaryakıt ve LPG piyasalarına bak-
tığımızda ise lisanslandırma, ulusal 
marker ve oluşturduğumuz denetim 
altyapısı gibi uygulamaların sektörün 
disipline etmeyeceği bilakis gelişimine 
ket vuracağını ifade edenler olmuştur. 
Bugün sektör temsilcilerinin sektörün 
disipline edildiği ve gelişim içinde ol-
duğuna yönelik açıklamalarını gazete-
lerde okuyoruz. 

EĞİTİME 3.5 MİLYON TL HARCADIK
n Bir yandan piyasayı geliştirir-

ken EPDK da büyüdü ve değişti. 
Kurumsal olarak nasıl bir değişim 
gösterdiniz?

Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu bu altı yılda bir 
yandan sektöre bu kat-
kıları sağlarken öte 
yandan kurumsal 
olarak da bir 
büyük dönüşüm 
ve gelişim gös-
terdi. Kurumsal 
kimliğimizi de-
ğiştirmeyle yola 
çıkıldı, ardın-
dan çalışan-
larımızın 
sektöre 

daha çağdaş koşullarda hizmet verece-
ği, gerekli her türlü donanıma sahip bir 
hizmet binasına kavuştuk. 

Daha sonra da kurumsal yapımız, 
ilerde tamamlanmasını arzuladığımız 
bir şekilde daha fonksiyonel bir yapı-
lanmaya dönüştürüldü. En önemlisi de 
Kurumumuz ve sektörümüzün gelece-
ği için personelinin eğitimine özel bir 
önem verdik. Sadece bu yıl, persone-
limizin yurt içi ve yurt dışı eğitimleri 
için harcanan bütçe 3.5 milyon lira 
oldu. Kurumumuza sınavla giren her 
uzman yardımcımız, belirli süre çeşitli 
ülkelere gönderiliyor. 2012 yılı içeri-
sinde yurt içinde eğitim, kurs, seminer, 
konferans ve benzeri programlara 400 
personelin katılımı sağlandı. 2013 yılı-
nın ilk 10 ayında ise bu sayı, yaklaşık 
olarak 350’dir. Bugüne kadar 55 per-
sonelimiz de yüksek lisans ve doktora 
gibi programlar çerçevesinde yurt dı-
şında uzun süreli eğitim aldı. 

İnanıyorum ki sektörel gelişmemiz 
ile kurumsal gelişmemiz, önümüzdeki 
yıllarda da hiç hız kesmeden sürecek 
ve EPDK nice yıllarca ülkemize ve 
milletimize hizmet etmeye devam ede-
cektir.

Halkın kendi enerjisini kendisinin üreterek satabileceği lisanssız elektrik üretimi uygulamasına 
bir “fantezi”gözüyle bakılıyordu. Bugün ülkemizin her yerinde sayısı bini aşan başvuru yapıldı, 

önemli bir kısmı olumlu değerlendirilerek yatırımlarına başladı ve işletmeye geçenler oldu
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ANKARA KULİSİ 8

Deniz Suphi

2014 yılında temeli atılacak olan Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’n-
de (TANAP), kıran karına taşıma bedeli 
üzerinde pazarlık yapılıyor. Projeye göre 
Türkiye, Azerbaycan’ın Şahdeniz 2 sa-
hasından gelecek 6 milyar metreküplük 
gazı, Gürcistan sınırında alıp TANAP 
üzerinden Eskişehir’e ulaştıracak. 

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Ali-
yev’in geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziya-
retle öne çıkan Hazar doğal gazını Av-
rupa’ya taşıyacak olan TANAP’la ilgili 
ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Pa-
zarlık masasından sızan ilk bilgilere göre 
Türkiye, taşıma bedeli olarak TANAP’a 
bin metreküpte 100 dolar düzeyinde bir 
ödeme yapacak. Ancak bu rakam, Türki-
ye açısından rekabetçi bulunmuyor.  

Yapılan son hesaplamalara göre TA-

NAP’ta yatırım maliyeti 10-11 milyar 
dolar düzeyinde bulunuyor. Şahdeniz 2 
sahasında yapılacak gaz geliştirme proje-
sinin yatırım tutarı da en az 30 milyar do-
lar. Türkiye halen Azerbaycan’dan, Şah-

Başbakan Erdoğan 
tarafından 2014 yılında 

temeli atılacağı açıklanan 
TANAP’la ilgili olarak 

sürdürülen pazarlıkların 
en kritik öğesini taşıma 

ücretleri oluşturuyor. 
Ankara kulislerine pazarlık 

masasından sızan ilk 
bilgilere göre Türkiye, 

taşıma bedeli olarak 
TANAP’a her bin metreküp 

için 100 dolar düzeyinde bir 
ödeme yapacak. Ancak bu 

rakama “rekabetçi değil” 
eleştirisi yapılıyor

TANAP’ta 
100 dolar 
pazarlığı
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deniz 1 sahasından çıkan doğal gazı ithal 
ediyor. Bu gazın her 1000 metreküpü 350 
dolar düzeyinde seyrediyor. 

TANAP kapsamında inşa edilecek boru 
hattının kapasitesinin 31-32 milyar met-
reküpe kadar çıkması öngörülüyor. Bu 
dev yatırımın maliyetini düşürmek için 
tasarımda bazı değişiklikler değerlendiri-
liyor. Türkiye’yi Doğu’dan Batı’ya yani 
bir uçtan diğer uca aşacak olan bin 800 
kilometrelik hattın, 56 inç olması öngö-
rülüyordu. Yatırım maliyetleri de düşünü-
lerek hatta iki farklı çapta borunun kulla-
nımı gündeme geldi. Gürcistan sınırından 
Eskişehir’e kadar 56 inç, Eskişehir’den 
Trakya’ya kadar 48 inçlik boru kullanı-
lacak. Ankara kaynakları, boru hattından 
ilk aşamada taşınması öngörülen 16 mil-
yar metreküpün 6 milyar metreküplük 
bölümünün Türkiye’de kalacağını belir-
terek, “Bu gaz, Eskişehir’den Türkiye 
ulusal doğal gaz sistemine girecek. Yani, 

Eskişehir’den sonra Batı’ya daha az gaz 
taşınacak. Bu nedenle hatta Eskişehir’den 
sonra daha küçük çapta boru hattının kul-
lanılması tartışılıyor. Bu elbette, yatırım 
maliyetlerini de belli ölçüde düşürecek” 
yorumunu yapıyor. 

BOTAŞ’A MALİYETİ 2.5 MİLYAR DOLAR 
BOTAŞ’ın TANAP’ta payı yüzde 20. 

BOTAŞ, payı oranında TANAP’ın yatırı-
mına ortak olacak. Hesaplamalara göre 16 
milyar metreküplük gaz için BOTAŞ’ın, 
TANAP’ta yatırım tutarı (CAPEX olarak) 
2.5 milyar dolar.

İşletmecilik kapsamında (OPEX) BO-
TAŞ’ın yapacağı katkı ayrı bir hesapla-
maya konu olarak öne çıkıyor.  Türkiye, 
Şahdeniz 2 sahasından gelecek 6 milyar 
metreküplük gazı, Gürcistan sınırında 
teslim alacak. Gaz, TANAP üzerinden 
Eskişehir’e ulaşacak. BOTAŞ’ın ulusal 
gaz ağına dâhil olacak.

GAZIN FİYATI 450 DOLARA ÇIKACAK
Türkiye, Şahdeniz 2 sahasından ge-

lecek 6 milyar metreküplük gazı, TA-
NAP’la taşıyıp, Eskişehir’de Türkiye 
gaz sistemine dâhil edilecek. Türkiye’nin 
TANAP’ta taşınacak her 1000 metre-
küp gaz için ödeyeceği ‘taşıma bedeli’, 
doğrudan doğal gaz fiyatını etkileyecek. 
Taşıma bedeli, gazın sınırdaki alım mali-
yetinin üzerine ekleniyor. Örneğin, Şah-
deniz’de 1000 metreküp gazın alım fiyatı 
350 dolar. Taşıma bedeli 100 dolar. 1000 
metreküp gazın otomatik olarak fiyatı 450 
dolara çıkıyor.

Kaynaklar, bu konuda tarafların pazar-
lık içinde olduğunu belirterek, “Nihai ra-
kam için henüz erken, ancak rekabetçi bir 
fiyat olacak”umudunu taşıyor.

5.95 DOLAR “AYAKBASTI PARASI”
TANAP’ın halen yüzde 80’lik payını 

kontrol eden SOCAR’a yakın kaynaklar, 
hattan yalnızca Azeri gazının taşınması-
nın söz konusu olmadığını belirterek, op-
siyonlar arasında İsrail gazının da bulun-
duğunu söyledi. Bu amaçla SOCAR’dan 
bazı yetkililerin İsrail’e gittikleri ve ülke-
de görüşmeler yaptığı öğrenildi. 

Aynı kaynaklar, Türkiye’nin TA-
NAP’tan taşınacak doğal gazdan vergi 
boyutunda da bazı gelirleri olacağını 
belirterek, “vergi ya da sektörde bilinen 
adıyla ‘ayakbastı parası’ gazdan 5.95 do-
lar alacak” diyor. 
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Enerji son yılların en hareketli 
sektörlerinin başında yer alıyor. 
Liberalleşmenin başlamasıyla 

10 yılda çok önemli bir piyasa çeşit-
liliğine ulaşan Türkiye enerji sektörü, 
yasal mevzuatın tamamlanması, ulusla-
rarası standartlara uyumun sağlanması, 
özelleştirmeler, yerli ve yabancı yatı-
rımların artması gibi çok önemli baş-
lıkları tartışıyor. 2013 de sektörün en 
hareketli olduğu yıllardan biri olarak 
tarihe geçti. Bu yılın en önemli özelliği, 
Türkiye’de artık elektrik dağıtımının 
tamamının özel sektöre geçmesi oldu. 

Televizyonlardan yayınlanan ve kıran 
kırana geçen ihalelerin ardından tüm 
şirketler yeni sahiplerine teslim edildi. 
Güneş başvurularının kabul yapılması, 
yenilenebilir enerjiye verilen teşvikle-
rin artırılması, yeni Elektrik Piyasası 
Kanunu, akaryakıt dağıtım sektörüne 
getirilen düzenlemeler, kamuya ait üre-
tim tesislerinin özelleştirme takviminin 
açıklanması ve belki de en önemlisi 
Enerji Borsası’nın kurulması yılın en 
önemli gelişmeleri arasında yer aldı.

Enerji Panorama dergisi olarak sek-
törün tüm paydaşlarıyla 2013 yılını 

2013 yılı yeni Elektrik 
Piyasası Kanunu, ikincil 

mevzuatın değiştirilmesi, 
uluslararası projelerdeki 

ivmelenme, yeni 
yatırımlar, tarife-fiyat 
tartışmalarıyla geçti. 

Sektör temsilcileriyle 
geçen yılı ve 2014 

beklentilerini konuştuk 

Enerjide 2013 nasıl 

geçti, yeni yıldan 

ne bekleniyor? 

KAPAK8
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Enerjide 2013 nasıl 

geçti, yeni yıldan 

ne bekleniyor? 

değerlendirdik. Sivil toplum kuruluş-
larının yöneticilerinin her biri, kendi 
alanlarıyla ilgili yaşananları paylaş-
tı ve 2014 yılına dönük beklentileri 
hakkında ipuçları verdi. 

2013’e dair önemli konuları şöy-
le sıralayabiliriz: 

✔ Bu yıl elektrik üretim yatırımla-
rı açısından parlak geçti. İlk 10 ayda 
rekor bir rakamla 4 bin 941 megavat 
özel sektör yatırımı devreye girdi.  

✔ Elektrik dağıtım sektörü açısın-
dan en önemli gelişme 21 dağıtım 
bölgesinin özelleştirmelerinin yılın 
ikinci yarısında sonlanması oldu. 
Özelleştirme, kamu ekonomisine 15 
milyar dolara ulaşan bir kaynak ak-
tarılmasına imkân sağladı. Dicle ve 
Van Gölü gibi kayıp enerji oranları 
çok yüksek bölgelerin özelleştirme-
lerinin tamamlanması kayıp kaçakla 
mücadelede yeni bir dönem başlattı.   

✔ Elektrik piyasası açısından yı-
lın bir diğer önemli konusu 6446 
Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 
yasalaşması oldu. Uzun zamandır 
gündemde olan yeni yasayla birçok 
konuda düzenlemelere gidildi.  Ener-
ji Piyasaları İşletim AŞ’ın kuruluşu 
piyasalarda büyük beklenti yarattı. 

✔ Lisanssız elektrik üretimdeki sı-
nır arttırıldı. Bu da yenilenebilir yatı-
rımlara hız verdi. 

✔ BOTAŞ’ın Rusya Batı Hattı’n-
dan sağladığı 6 milyar metreküplük 
doğal gaz anlaşması özel sektör tara-
fından yenilendi . Özel sektörün pi-
yasa payı yüzde 20’ye ulaştı.

✔ TANAP ve Kuzey Irak kaynak-
lı doğal gaz tedarikinde ilerlemeler 
sağlandı.  

Yeni yılda hem akaryakıt hem doğal 
gaz piyasasına yönelik çok kapsamlı 
değişiklikleri içeren yeni kanunların 
yürürlüğe girmesi bekleniyor. Akar-
yakıt piyasasında lisanslandırma ve 
piyasa düzenlemesine yönelik tüm 
işlemlerin EPDK’dan alınması ve 
petrol ve LPG piyasa kanunlarının 
yürürlükten kaldırılması planlanıyor.  
2014 elektrik dağıtımında ve pera-
kende satışında serbest tüketici li-
mitlerinin daha da aşağıya çekilmesi 
nedeniyle rekabetin daha yoğun ya-
şanacağı bir yıl olacak. 

Hem elektrik hem doğal gaz da tari-
fe ve fiyat yapısı yılın en çok tartışıla-
cak konularından olacak. 
Elektrik dağıtım şirketleri, “2014’de 
Türkiye’nin artan enerji talebine, 
müşteri beklentisine ve teknolojik 
yenilenmeye paralel, dağıtım sek-
töründe yeni yatırımlar işletme ma-
liyetleri ve şirketlerin sürdürülebilir 
mali yapıları için daha fazla kaynak 
ayrılması gerektiğini” savunuyor. 
Onlara göre  2011-2015 döneminde 
dağıtım şebekesine yılda yaklaşık 
1 milyar dolar yatırım öngörüldü. 

Özelleştirmeler neticesinde bir ön-
ceki döneme göre dağıtım şebekesi 
yatırım bütçeleri 3 kat artmasına 
rağmen bu bütçeler hala daha şe-
bekenin büyümesi, yenilenmesi ve 
teknolojik seviyesinin artırılması için 
yeterli değil. 
Bu durumda hem elektrik hem doğal 
gaz dağıtımında tarifeler konusunda 
yeni mücadelelerin olacağı, piyasa 
kanunlarındaki köklü değişiklikler 
yüzünden sektörde taşların ciddi 
olarak yerinden oynayacağı hare-
ketli bir yeni yıl bizleri bekliyor. 

2014’ün en sıcak gündemi tarifeler olacak
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derne-
ği (ELDER) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nihat Özdemir, elektrik da-

ğıtımının tamamının özelleşmesinin 
yanı sıra dağıtım ve perakende şirket-
lerinin ayrışmasının 2013’ün en önemli 
başlıkları arasında olduğunu söylüyor. 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun çıkması 
ve EPİAŞ’ın kurulmasının da sektör 
açısından kilometre taşı niteliğinde 
yenilikler olduğuna dikkat çeken Öz-
demir, daha çok yatırım yapacakları-
nın da sinyallerini veriyor. Özdemir, 
müşterinin beklentisinin artmasının 
yanı sıra eski şebekelerin değişimi, 
kayıp-kaçak hedeflerine ulaşmak için 
dağıtım şirketlerinin yatırım bütçesini 
artıracağını ve mali yapılarını güçlen-
direceklerini söylüyor. 

n Elektrik dağıtım şirketleri açı-
sından özel sektöre devirler, yatı-
rımlar, hizmet kalitesi, teknolojik 
yenilikler gibi konularda 2013 yılı 
değerlendirir misiniz?

2013 yılına elektrik sektörü açısın-

dan baktığımızda üç önemli gelişme-
nin yaşandığını görüyoruz. İlki 1 Ocak 
2013 tarihi itibarıyla dağıtım şirketleri 
ile perakende satış şirketlerinin hu-
kuki ayrıştırmasının tamamlanması. 
Tüketiciler ve kamuoyu tarafından 
çok yakından bilinmese de bu ayrıştır-
mayla serbest piyasa yapısına geçişin 
adımlarından biri daha tamamlandı. 
Ayrıştırma tarihiyle birlikte dağıtım 
şirketleri sadece elektrik dağıtım faa-
liyeti yürütebiliyor; başta elektrik sa-
tış olmak üzere tüm tüketici hizmetle-
ri tedarik şirketlerinin sorumluluğuna 
geçti. Bu düzenleme bir yandan reka-
beti artırırken öte yandan bazı ilave 
maliyetlerin doğmasına neden oluyor. 

Yılın belki de en önemli gelişmesi 
dağıtım özelleştirmelerinin bu yılın 
ikinci yarısı itibarıyla sonlanmasıdır. 
21 dağıtım bölgesinin özelleştirme 
sürecinin tamamlanmasıyla serbest 
piyasa hedefine bir adım daha atıl-
dı. Özellikle Dicle ve Van Gölü gibi ka-
yıp enerji oranları çok yüksek bölgele-
rini özelleştirmelerinin tamamlanması 
tüketiciler açısından memnuniyet ve-
rici. Özel sektörün bu bölgelerde elde 
edeceği olumlu sonuçlar tüketicilere 
yansıyacaktır. 

Ancak şunu da belirtmeliyim ki tüm 
bölgelerde yönelik kayıp oranlarında-
ki iddialı hedefler dağıtım şirketlerinin 
faaliyetlerini zorlaştırıyor. 

EPİAŞ’IN MERKEZİ ANKARA OLMALI
Yılın bir diğer önemli konusu ise 

Elektrik Piyasası Kanunu’nun yasa-
laşması oldu. Uzun zamandır gündem 
de olan yeni yasayla birçok konuda 
düzenlemelere gidildi. Bunlardan ba-
zılarına kısaca değinmek istiyorum. 
Öncelikle EPİAŞ’ın kuruluşu piyasa-
larda büyük beklentilere neden oldu. 
EPİAŞ’ın hayata geçirilmesinde yaşa-
nan gecikmelerin kısa sürede aşılma-
sını ümit ediyoruz ve geçiş dönemin-
de merkezinin Ankara’da kalmasının 
önemini bir kez daha vurgulamalıyız. 
Lisanssız üretimdeki artış da bir baş-
ka önemli adımdır. Herkesin bildiği 

ELDER Başkanı 
Özdemir, 2014’ün 

yeni tarife döneminin 
yapısının tartışılacağı 

bir yıl olacağını 
söylüyor. “Beklentimiz 

iyi performansın 
ödüllendirildiği bir tarife 

yapısının irdelenmesi” 
diyen Özdemir, dağıtım 

şirketlerinin artan 
enerji talebine, müşteri 

beklentisine ve teknolojik 
yenilenme nedeniyle daha 

fazla kaynak ayıracağını 
düşünüyor 

Yeni yılda kayıp-kaçakla 
etkin mücadele edeceğiz

KAPAK8
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Yeni yılda kayıp-kaçakla 
etkin mücadele edeceğiz

gibi Türkiye’nin enerjideki dışa ba-
ğımlılığını azaltmanın yolu yerli kay-
nakların çevreye de saygılı bir şekilde 
azami kullanımından ve yenilenebilir 
enerjiye dayalı kurulu gücünün artırıl-
masından geçer. Lisanssız üretimde 
üst sınırın Bakanlar Kurulu kararıyla 5 
MW kadar artırılabilir olması yenilene-
bilir yatırımlarına hız verecektir. 

n Ancak bu alanda yaratılan 
yeni potansiyel, alt yapının buna 
ne kadar yatkın olduğu sorusunu 
gündeme getiriyor. Bu bağlantıları 
yapacak olan dağıtım şirketleri açı-
sından değerlendirmeniz nedir? 

Burada dağıtım şirketlerini bekle-
yen önemli zorluklar var. Tüketicilerin 
iki yönlü –üretim ve tüketim- elektrik 
kullanımı dağıtım şebekesi yönetimini 
zorlaştıracak bu zorlukların üzerinden 
gelinebilmesi ancak ilave teknoloji 
yatırımları ve işletme maliyetleriyle 
sağlanabilecek. Buradaki süreçlerin 
iyi yönetilebilmesi için başta Almanya 
ve İtalya olmak üzere diğer ülkelerde 
lisanssız üretimle ilgili yaşanan geliş-
melerin yakinen izlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

n Sektöre yönelik sorulması ge-
reken en önemli soru bu sürecin 
sonunda tüketicilerin nasıl etkile-
neceği? Dağıtımda özel sektör iş-
letmeciliğinin başında olsak da bu 
zamana kadarki sürecin artı ve eksi 
yönleri hakkında neler söyleyecek-
siniz? 

Özelleştirme süreci kamu ekono-
misine 15 milyar dolara ulaşan bir 
kaynak aktarılmasına imkân sağladı. 
Özelleştirilen tüm bölgeleri hesaba 
kattığımızda dağıtım bölgeleri orta-
lama 3 yıldır özel sektör tarafından 
yönetiliyor. Bu görece çok kısa bir 
süre. Yine de özel sektörün dağıtım 
faaliyetlerinde çok başarılı olduğuna 
inanıyorum. 

Öncelikle artık çok yaşlanana şe-
bekenin iyileştirilmesine büyük önem 
verildi. Özel sektör dönemiyle birlikte 
şebeke yatırım bütçeleri 3 katına çıka-
rıldı. Bu, elektrik kullanıcıları için daha 
az kesinti ve daha kaliteli elektrik anla-
mına geliyor. Özelleştirmelerin önemli 
bir katkısı da faaliyetlerdeki verimlilik 
artışı oldu. Dağıtım şirketlerinde per-
sonel başına dağıtılan enerji, personel 
başına hizmet verilen müşteri gibi bir-
çok kıstas ile yapılan değerlendirme-
ler, kamu dönemine göre önemli ve-
rimlilik artışlarına işaret ediyor. 

EPDK tarafından uygulanan dağıtım 
tarifesi, verimlilik artışını şirketlerin 
performansına bırakmıyor ve verimli-
lik katsayısıyla şirketleri iyileştirmeye 
zorluyor. Bu verimlilik artışını sağla-
yabilmek için dağıtım şirketleri yeni 

teknolojileri süreçlerine katıyorlar. 
Dağıtım şirketleri varlıklarına dayalı 
bir şebeke işleticisinden ileri teknoloji 
tabanlı hizmet şirketlerine dönüşüyor. 
Teknoloji yatırımları, şirketlerin yatı-
rım bütçelerinin en önemli kalemleri 
arasında yer alıyor. Sektördeki reka-
bet, müşteri memnuniyetini en önemli 
başarı kıstası haline getirdi. Tüketi-
cilerin henüz bu dönüşümü günlük 
hayatlarında görmemelerinin sebebi 
piyasanın serbestleşmesi süreci he-
nüz tamamlanmamasıdır. EPDK tara-
fından düzenlenen bir tarifenin kalma-
dığı, herkesin dilediğince tedarikçisini 
seçebildiği gün, rekabetin tüketicilere 
sağlayacağı gerçek fayda da ortaya 
çıkacaktır.

ŞEBEKELERİ YENİLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
n Dağıtım şirketleri sayaç ve ka-

yıp kaçak bedeli gibi konularda bu 
yıl çok eleştirildi. Bir savunma yapa-
cak mısınız?

Serbest piyasa yapısı, kamu zama-
nında olmayan bir şeffaflık da getirdi. 
Kamuoyu tarafından çok tartışılan sa-
yaç okuma bedeli, kayıp kaçak bedeli 
gibi konular, bu şeffaflaşma sürecinin 
bir sonucu. Bu kalemlerin tamamı 
kamu yönetiminde de ödenen fatura-
ların içinde maliyet unsuru olarak yer 
alıyordu. Özel sektöre devrolmasıyla 
birlikte bu maliyet kalemlerinin hem 
sayısı hem de tutarları azaldı.

n 2014 yılında dağıtım şirketleri 
sektöre ve tüketicilere ne vaat edi-
yor? Yeni yılda en çok önem verece-
ğiz, gerçekleştirilmesi için çalışıla-
cak olan konular ne olacak?

2014 genel olarak dağıtım özelinde 
yeni tarife döneminin yapısının tartı-
şılacağı bir yıl olacak. Beklentimiz iyi 
performansın ödüllendirildiği bir tari-
fe yapısının öncelikli modeller arasın-
da irdelenmesi. 2014’de Türkiye’nin 
artan enerji talebine, müşteri beklen-
tisine ve teknolojik yenilenmeye para-
lel, dağıtım sektöründe yeni yatırımlar 
işletme maliyetleri ve şirketlerin sür-
dürülebilir mali yapıları için daha fazla 
kaynak ayrılması gerekiyor. 

2011-2015 döneminde dağıtım şe-
bekesine yılda yaklaşık 1 milyar dolar 
yatırım öngörüldü. Özelleştirmeler 
neticesinde bir önceki döneme göre 
dağıtım şebekesi yatırım bütçeleri 3 
kat artmasına rağmen bu bütçeler 
hâlâ daha şebekenin büyümesi, yeni-
lenmesi ve teknolojik seviyesinin artı-
rılması için yeterli değil. 

n Yeni yılda kayıp ve kaçakla mü-
cadele devam edecek. Neler yapma-
yı planlıyorsunuz?

Kayıp enerji oranları, 2014 yılında 
her zaman olduğu gibi şirketlerin en 

önem verdiği konu olacaktır. Özelleş-
tirmeyle birlikte kayıp kaçak oranla-
rında kademeli bir düşüşün gerçekleş-
mesi ve bu oranın 2015 yılı sonunda 
Türkiye ortalaması olarak kabul edile-
bilir sınırlara çekilmesi en önemli gün-
dem maddemiz. 

2015 sonu itibarıyla Türkiye’de tek 
haneli kayıp oranlarına ulaşılacak. 5 
yıl içinde kayıp enerjideki bu azalma 
neticesinde tüketicilere sağlanacak 
tasarruf miktarı 30 milyar TL olacak. 
Bir başka ifadeyle kayıp oranlarında 
bu azalma yakalanamasaydı tüketici-
ler bu kadar daha fazla ödeme yapmak 
zorunda kalacaklardı. Hep söylediği-
miz gibi dağıtım şirketleri, bu hedef-
leri yakalayamadıkları zaman farkı 
kendi ceplerinden ödemek zorunda. 
Böylece daha önce kamu zararı olan 
kayıp oranları şimdi özel sektörün yö-
netmesi gereken riske dönüşmüştür.  

KURTLAR 
DIŞARI 

ÇIKAMAZKEN 
BİZ 

ÇALIŞIYORUZ
Müşteri memnuniyetinin artması 

bir diğer hedefimiz. Bu konuda çok 
iyi mesafeler alınmasına karşın ka-

muoyu algısını yönetemiyoruz. Elekt-
rik dağıtımı öyle bir hizmet, yer zaman 

ve hava koşulları aranmaksızın hiz-
metin sürekliliği bekleniyor. Bu da çok 
normal. Ben de bir tüketici olarak elekt-
riksiz kalmayı istemem. Ancak şebeke-
nin yaşı, hava koşulları, iletim şebekesi 
arızaları, malzeme sorunları gibi onlarca 
sebeple elektrik kesilebiliyor. Bir yıl, 8 
bin 760 saat. Bunun 8 bin 759 saatinde 
elektrik olsa ama bir saat veremeseniz 
hele o saat de Fenerbahçe maçına ge-
lirse sizden kötüsü yok. Böyle bir iş 
yapıyoruz. Sivas, bizim bölgelerimiz-
den birinde. Kışın kurtların dışarı çı-
kamadığı havalarda elemanlarımız 
hat tamir ediyor. Ben hep teşekkür 

ediyorum, bu fedakar insanlar he-
pimizin takdirini hak ediyor. Bu 

sıcak, soğuk, yağmur çamur, 
gece gündüz ve Türkiye’nin 

tamamı için geçerli. Tüke-
tici enerji isteme hakkı-

na sahip biz de bunu 
sağlamak zorun-

dayız. 
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78 dağıtıcı şirket, 111 depolama 
tesisiyle 2013 yılı sonunda 
115 milyar TL’lik büyüklüğe 

ulaşması beklenen petrol sektörü, sık 
sık zamlarla gündeme geliyor. Ancak 
arz tarafının en büyük sorunu fiyatlar-
dan daha çok kaçak akaryakıt kullanı-
mı. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) 
Başkanı Ahmet Erdem, “2013 yılında 
çok sayıda kanun ve prosedür değişti, 
bu sayede özellikle kaçak motorin kul-
lanımı engellendi ve yüzde 8’lik bir bü-
yüme sağlandı. Ülkenin vergi geliri de 
1 milyon 992 bin TL arttı. Önlemlere 
karşın kaçak sürüyor, gelecek yıl sektör 
temsilcileri olarak bu sorunla mücade-
leye devam edeceğiz” diyor. Erdem, 
“zamlar yine gündemde olacak mı?” 
sorusuna ise “Petrol fiyatları ve dolara 
bağlı” yanıtını veriyor. 

n Petrol piyasasının büyüklüğü 
2013 yılında rakamsal olarak nereye 
ulaştı, sektörünüzün Türkiye toplam 
enerji büyüklüğü içindeki payı ne-
dir?

Petrol piyasası, Aralık 2013 itibarıyla 
4 rafineri, 78 dağıtıcı firma ve 111 de-
polama tesisi EPDK’dan lisanslı olarak 
faaliyet gösteriyor. LPG piyasasında ise 
73 dağıtıcı firma ve 82 depolama tesisi 

lisanslı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 
12 bin 620’si istasyonlu olmak üzere, 
toplam 12 bin 973; LPG piyasasında ise 
10 bin 86 bayiye ulaştık. Son dönemler-
de dağıtım şirketi faaliyet alanına ilgi-
nin arttığı gözlemliyoruz. 2012 yılında 
15 akaryakıt dağıtım firması EPDK’dan 
lisans alırken, bu sayı 2013 yılında 
26’ya yükseldi. 2014 yılında sektör 
dinamiklerini derinden etkileyecek bir 
değişiklik olmadığı takdirde, benzer bir 
artış beklenebilir. 

Sektörün pazar büyüklüğü 2012’de 
100 milyar TL’ye yaklaştı, bu rakamın 
2013 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 115 
milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Bu 
miktarın da yaklaşık 65 milyar lirasını 
dolaylı vergilerin oluşturacağı öngörü-
lüyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
‘nn verilerine göre, Türkiye’nin birin-
cil enerji kaynakları tüketiminin yüzde 
26’sı petrol ve petrol ürünlerinden sağ-
lanıyor. Geri kalan tüketiminse yüzde 
36’sı doğalgaz, 27’si kömür, 11’i ise di-
ğer kaynaklardan elde ediliyor. Petrol, 
pek çok ürünün elde edilmesinde kul-
lanılıyor ve mal taşımacılığından inşa-
ata kadar birçok sektör için kilit bir rol 
üstleniyor. Bunların yanı sıra bayi sayı-

PETDER Başkanı Erdem, son yıllarda dağıtım 
sektörüne ilginin artığını belirterek “Gelecek 
yıllarda da bu ilginin sürmesini ve sektörün ülke 
ortalamasının üzerinde büyümeye devam etmesini 
bekliyoruz” diyor. Erdem, sektörün en büyük 
sorununun kaçak olduğunu belirterek 2014 yılında 
da bu konuya odaklanacaklarını vurguluyor…
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sektörü büyümede ülke 
ortalamasını geçecek 
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ları da göz önünde bulundurulduğunda, 
sektörümüz milyonun üzerinde kişi için 
gelir kapısı olma özelliğini sürdürüyor. 

n 2013 yılında akaryakıt sektörü-
nün en önemli gündem maddeleri ne-
ler oldu? 

2013 yılında sektörümüzün en önem-
li gündem başlığını kaçak akaryakıta 
karşı mücadele oluşturdu. 2013 yılında 
kayıtsız ürün ve kaçakçılıkla mücadele 
çerçevesinde akaryakıt ve vergi kaçak-
çılığını önlemek üzere önemli adımlar 
atıldı ve çok sayıda kanun ile prosedür 
değişiklikleri yapıldı. 

11 Nisan 2013 tarihli ve 28615 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü-
ğe giren 6455 sayılı “Gümrük Kanunu 
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun” ile getirilen düzenle-
meler, otomasyon sistemi, ulusal mar-
ker uygulaması ve kaçak akaryakıtla 
mücadeleye ilişkin uygulamalar sek-
törü yakından ilgilendiren ve etkileyen 
önemli gündem maddeleri olarak ön 
plana çıktı. 

VERGİ GELİRİ 1.9 MİLYON TL ARTTI
Son aylarda yasal motorin tüketimin-

de görülen yüzde 8 civarındaki artışın 
yaklaşık yarısı bu mücadelelerin sonun-
da yasal tüketime yönelen kullanıcılar-
dan kaynaklandığını söylemek müm-
kün. 889 bin metreküpe denk gelen bu 
oran, yıllık toplam 1 milyon 992 TL 
tutarında dolaylı verginin kaybına engel 

olunduğu anlamına geliyor. 
Tüm bu önlemlere karşın kaçak akar-

yakıt faaliyetleri sektörün önemli so-
runları arasında önde gelmeye ve vergi 
kaybı oluşturmaya devam ediyor. Ka-
çak akaryakıtla mücadele yöntemi ola-
rak uygulamada bulunan ulusal marker 
ve otomasyon sisteminin geliştirilmesi 
ve daha verimli sonuçlar alınabilmesi 
amacıyla, PETDER olarak ilgili kamu 
kuruluşlarıyla görüşme ve çalışmaları-
mızı sürdürmeye devam edeceğiz. 

n 2014 yılı genel olarak Türkiye 
ekonomisi, enerji sektörü ve akarya-
kıtçılar açısından nasıl geçecek? 

2014 yılında sektörümüzün Türkiye 
ekonomisi paralelinde büyümesinin de-
vamını öngörüyoruz.

Önemli makro ekonomik göstergeler 
arasında değerlendirilen büyüme oran-
ları, petrol sektörünün de yakından ta-
kip ettiği bir veri. Ekonomik büyüme 
oranları, aynı zamanda sinai büyümeyle 
ilişkili olması, ulaşım sektörünü içer-
mesi açısından özellikle motorin piya-
sasına yansıyacak büyüme rakamları 
için önemli bir işaret oluşturuyor.

Türkiye ekonomisinde 2012 yılında 
yüzde 2,2’lik bir büyüme gerçekleş-
ti. TÜİK tarafından son olarak Eylül 
2013’te yayınlanan rapora göre, üre-
tim yöntemiyle gayri safi yurt içi hası-
la tahmininde, 2013 yılı ikinci üç aylık 
çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre sabit fiyatlarla yüzde 4,4’lük artış-
la 30.145 milyon TL oldu. 2014 yılında 
artış trendinin devam etmesini ve bu 
olumlu göstergelerin, son iki yıldır Tür-
kiye’nin yıllık büyüme oranlarının üze-
rinde performans gösteren sektörümüze 
de yansımasını bekliyoruz.

FİYATLAR DÜNYAYA 
BAĞLI DEĞİŞİYOR
n 2014’te  fiyatlar yine gündemi be-
lirlemeye devam edecek mi? 
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler 
2013 yılında gündemde sıkça yer bul-
du. PETDER olarak fiyat artışlarının 
uluslararası piyasalardaki arz-talep 
dengesi, ham petrol ve işlenmiş ürün 
fiyatlarındaki değişimler ve dolar ku-
rundaki artışlardan kaynaklandığını 
her fırsatta hatırlattık.
Ülkemizde tüketilen akaryakıtın yüz-
de 90’a yakını ya ithal edilen ham 
petrolden üretiliyor ya da işlenmiş 
ürün yani benzin veya motorin olarak 
ithal ediliyor. Dolayısıyla akaryakıt 
fiyatları, içinde bulunduğumuz Akde-
niz bölgesindeki uluslararası benzin 
ve motorin fiyatları ve dolar kurun-
daki gelişmelere paralel değişiklik 
gösteriyor. 2014 yılında uluslararası 
piyasalardaki arz-talep dengelerinde 
ve döviz kurlarında dalgalanmalar 
meydana gelirse, bu fiyatlara da yan-
sıyacaktır. Diğer yandan trafik hızına 
göre araç kullanmak, hız sınırlarına 
uymak, gereksiz yük taşımamak gibi 
gibi hususlarla yakıt tüketiminden 
yüzde 10 tasarruf edilebilir. Bunları 
alışkanlık, araç kullanma kültürü ha-
line getirmek gerekiyor.
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Türkiye, 12 milyar dolar iş hac-
mine ulaşan yaklaşık 450 bin 
kişinin istihdam edildiği önem-

li bir LPG ülkesi; özellikle otogazda 
Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Dünya 
LPG Birliği Başkan Yardımcısı, TOBB 
Türkiye LPG Meclisi Başkanı ve Ay-
gaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, 
sektöre gereken önemin verilmesi du-
rumunda çevreci ve daha ucuz olan 
LPG tüketiminin artacağını düşünüyor. 
Özellikle tüpgazda son yıllarda artan 
vergi yükü nedeniyle düşüş olduğunu 
belirten Eyüboğlu “Evinde doğal gaz 
olan daha az vergi öderken, bu şansa 
sahip olmayanlar yani tüpgaz kullanan-
lar daha yüksek vergi ödüyor” diyor. 
2014 yılında sektörün daha da büyüye-
ceğini belirten Eyüboğlu, bu yıl kamu 
ile birlikte güvenlik ve kaçak dolumun 
önlenmesi için daha fazla çaba harca-
yacaklarını söylüyor. 

n Enerji kaynakları açısından 
baktığımızda LPG’nin sektör içinde-
ki konumu, özellikleri nedir? 

Ülkemiz istikrarlı bir biçimde bü-
yüyor. Bu büyüme enerji tarafında da 
önemli bir talebin oluşmasına neden 
oluyor. Bu nedenle, önümüzdeki dö-
nemde Türkiye’nin her türlü enerjiye 
fazlasıyla ihtiyacı bulunuyor. Fosil ya-
kıt kaynağı bakımından zengin bir ülke 
değiliz. Bu kaynakların zengini olan 
ülkeler komşumuz durumunda. Coğrafi 
konumumuz bize enerji koridoru ola-
rak önemli bir fırsat sunuyor. 

LPG’ye dönersek, pişirmeden ısın-
maya; araç yakıtından elektrik üreti-

mine ve petrokimya alanında kulla-
nımlarına kadar önemli bir alternatif. 
Dünyada en çok tüketilen alternatif 
yakıtlardan biri ve stratejik bir öneme 
sahip. Özellikle doğal afetlerde elektrik 
ve doğal gaz hayatımızdan çıkabiliyor 
ama LPG yanımızda. Kolay taşınır, ko-
lay depolanır ve kolayca pek çok alan-
da kullanılır. 

Arz güvenliği, taşıma ve kullanım 
alanlarında sahip olduğu önemli avan-
tajları sebebiyle LPG, hemen hemen 
dünyadaki her ülkenin enerji havuzun-
da stratejik bir değere sahip. Dünyanın 
dört bir tarafında da üreticiler olduğu 
için temini konusunda da sıkıntı yok. 
Doğal gaz kaynaklarının çoğalmasıy-
la LPG’nin arzının gelecekte daha da 
artacağı ve daha çok tasarruf sağlayan 
bir yakıt olacağı öngörülüyor. Özetle, 
ülkemizin enerji havuzunun zengin-
leştirilmesinde LPG’nin önemine ina-
nıyoruz. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 
de böyle düşünüyorlar. Avrupa Birliği, 
2020 hedefleri doğrultusunda karbon-
dioksiti yüzde 20, 2030’da da yüzde 40 
azaltma hedefine ulaşmak için LPG’ye 
ayrı bir önem veriyor. Bu yolda teşvik-
ler sağlıyorlar, inisiyatif sunuyorlar. 

n LPG sektörünün Türkiye eko-
nomisindeki yeri nedir?

Türkiye LPG pazarı halen 3,7 mil-
yon tonluk yıllık tüketimle, dünyada 
15’inci, Avrupa’da Rusya’nın ardından 
ikinci büyük pazar konumunda. Türki-
ye’nin ardından Fransa, Almanya, İtal-
ya ve İngiltere geliyor. Evsel LPG kul-
lanımı açısından Türkiye pazarı İtalya, 

Dünya LPG Birliği Başkan Yardımcısı Eyüboğlu, “LPG 
kullananlar özellikle tüpgazda doğal gaza oranla çok yüksek 

vergi ödüyor. Kısaca kentte oturan daha ucuza enerji 
kullanırken kasabada, köyde oturan daha fazla ödeme 

yapıyor. Bu adaletsizlik düzeltilmeli” diyor…

LPG’ciler doğal 
gazla eşit vergi istiyor

KAPAK8
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Fransa, Rusya ve İspanya’nın ardın-
dan 5. sırada. 3,5 milyonun üzerinde 
otogazlı araç ile dünyanın en yüksek 
LPG’li araç sayısına sahip olan ülke-
miz, Avrupa’nın ise en büyük otogaz 
pazarı. Sektörümüzün iş hacmi 12 mil-
yar dolar düzeyine ulaştı. Bu rakamla-
ra, dönüşümcüler, kit üreticileri ve di-
ğer yan sanayi kuruluşlarının sağladığı 
katma değer dâhil değil. LPG sektörü 
yaklaşık 450 bin kişinin geçimini sağ-
ladığı bir sektör oldu. 

n Sektörün 2012 yılı 9 aylık ve-
rileriyle bu yılın aynı dönemini kı-
yasladığınızda nasıl bir tablo ortaya 
çıkıyor?

Türkiye’de doğal gazın teşvik edi-
lerek, kullanım oranının yükselmesi, 
tüpgaz ve dökmegaz pazarlarında bir 
kayıp yaratsa da genel tüketim içinde 
otogazın aldığı payın artması sayesinde 
LPG pazarı, yıllardır mevcut büyüklü-
ğünü koruyor. 

2012 yılının ilk 9 ayında 2,790 mil-
yon ton olarak gerçekleşen Türkiye 
LPG pazarı, 2013 yılının aynı döne-
minde binde 17 artış ile 2,795 milyon 
tona ulaştı. Aynı dönemde pazar de-
taylı incelendiğinde, otogaz segmen-
tindeki satışlar, 2012’ye göre binde 93 
oranında yani yaklaşık 19 bin ton arttı. 
Geçmiş yıllara göre artış oranının azal-
masında, yüksek seyreden dünya fiyat-
larının rol oynadığını düşünüyoruz.

Tüpgaz segmentinde ise satışlar ilk 
9 aylık dönemde yüzde 5,49 düşüşle 
yaklaşık 632 bin ton olarak gerçekleş-
ti. Türkiye LPG pazarındaki daralma-
nın temel sebebi yıllardır değişmiyor: 
Doğal gaza kıyasla tüpgazdaki vergi 
yükünden ötürü, ürünün doğal 
gaz karşısındaki rekabet 
gücü zayıflıyor ve 
tüpgaz seg-
mentinde 
s a t ı ş 
azal-

ması yaşanıyor. 2013 yılsonu Türkiye 
LPG pazarının büyüklüğünün bir ön-
ceki yılla hemen hemen aynı seviyede 
kalması bekleniyor.  

KAYA GAZI LPG ARZINI ARTIRACAK
n 2014 yılı için sektörün kısa ve 

orta vadeli yatırım planlarını bizim-
le paylaşır mısınız?

Dünya LPG Birliği’nin verilerine 
göre, son 10 yılda 54 milyon ton artışla 
yaklaşık yüzde 30 oranında büyüyen 
küresel LPG pazarının bu yılın sonun-
da 270 milyon tona ulaşması bekleni-
yor. Özetle küresel çaptaki LPG tüke-
timindeki artış eğiliminin sürdüğünü 
söyleyebiliyoruz. 

 “Kaya gazı” tarafında sağlanan ge-
lişmeler sebebiyle artan doğal gaz arzı 
da LPG açısından gelecek vaat edi-
yor. Biliyorsunuz, LPG’nin önemli bir 
bölümü doğal gaz kuyularından elde 
ediliyor. Dolayısıyla, yakın gelecekte 
LPG’nin arzındaki artışın da tüketimi-
ne paralel olarak süreceğini öngörüyo-
ruz. Türkiye LPG pazarı yasal düzen-
lemeleri, düzenleyici kurumları, alt 
yapısı, olgunlaşmış pazar dinamikleri, 
yenilikçiliği ve sahip olduğu bilgi biri-
kimiyle pek çok ülkeye örnek. Sektörü-
müzün içinden ve dışından birçok kişi 
Türkiye’de elde ettiğimiz başarı öykü-
sünün nedenlerini soruyor. Özellikle 
otogaz kullanımı alanında kaydettiği-
miz mesafeden çok etkileniyorlar. Bu 
nedenlerle, hem Türkiye özelinde, hem 
de uluslararası anlamda sektörümüzün 
geleceğinin umut verici olduğunu dü-
şünüyorum.

YASAL DEĞİŞİKLİKLER 
BEKLİYORUZ

OTOGAZA VERGİ 
TEŞVİĞİ UYGULANMALI

LPG’nin bugün dünyada giderek daha önem kazanması, aslında Türkiye’de 
LPG sektörünün ne kadar öngörülü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Birçok 

ülkenin 2020 yılı için hedef olarak belirlediği otogaz kullanım miktarlarına çoktan ulaştık. 
Hedefimiz, çevreci ve ekonomik bir alternatif yakıt olan LPG’nin kullanımının ve tüketicilere su-

nulan faydanın daha da arttırılmasıdır. LPG dönüşümü yapılan araçlara yönelik vergisel muafiyetler, 
otogaza uygulanan vergilerinin ikame yakıtlara göre azaltılması gibi teşvik edici adımların, çevre başta 

olmak üzere, birçok noktada yarar sağlayacağına inanıyoruz.
Kamu otoritesinin kararlılıkla yürütmeye devam edeceği denetimlerle lisansız otogaz istasyonları ile kaçak 
tüp dolumu gibi olumsuz uygulamaların tamamen ortadan kalkacağını umuyoruz. Otogaz istasyonlarında 

tüpgaza kaçak dolumları önlemek için kamu otoritesiyle beraber çaba göstermeye devam edeceğiz. 

LPG sektöründe öne çıkan sorunlar-
dan bahseder misiniz? Bu sorunlara 
yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?
Sektör olarak temel beklentimiz, 
LPG’ye Türkiye’nin enerji politika-
larında hak ettiği yerin verilmesidir. 
Ülkemizin enerji havuzunun çeşit-
lendirilmesi, temin güvenliği için de 
son derece önemlidir. LPG’nin enerji 
havuzumuzda daha da önemsenmesi 
ve hak ettiği şekilde desteklenmesi 
son derece büyük önem arz ediyor. 
Sektörümüzle ilgili önemli yasa de-
ğişiklilerini son derece önemsiyor ve 
takip ediyoruz. Sektörümüz, Enerji 
Bakanlığı ile EPDK gibi kamudaki pay-
daşlarımızın da desteklediği, gerek 
teknik kriterlere ilişkin yasa ve mev-
zuat değişiklikleri, gerekse bayilere 
uygulanan yaptırımların petrol piya-
sasına benzer şekilde düzenlenmesi, 
sorumlu müdür ve eğitim gibi uygu-
lamaların yakın zamanda gündeme 
gelmesi beklenen yasa değişiklikleri 
kapsamında açıklıkla tarif edilmesini 
bekliyor.  
Temiz bir enerji kaynağı olan LPG’nin 
kırsal bölgelerde evsel ve ısınma 
amaçlı kullanımının yaygınlaşmasının 
önündeki en 
büyük engel, 
yüksek vergi-
lerden ötürü 
ürünün reka-
bet gücünün 
azalmasıdır. 
Kırsal bölge-
lerde tüpgaz 
ile ısınmak veya yemek pişirmek is-
teyenler, büyük şehirlerde doğal gaz 
kullananlara kıyasla 40 kattan fazla 
oranda vergi ödüyor. Bu sebeple ko-
nut ve endüstri alanındaki kullanıcı-
lar daha ekonomik olduğu algısıyla, 
çevresel boyutta olumsuz etkiler ya-
ratan farklı ürünlere yöneliyor. Doğal 

gaz ve LPG arasında kalorifik bazlı 
vergilendirmenin adil hale 

getirilmesi konusunun 
ele alınmasının 

önemli oldu-
ğuna inanı-

yoruz. 

LPG’nin diğer ürünlere göre daha ucuz ve çevreci olduğunu 
belirten Eyüboğlu, kaya gazı arzının LPG üretimini de 

artıracağını ve daha da ucuz hale geleceğini vurguluyor
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Rüzgar enerjisi 2013 yılında bir-
çok ilki yaşadı.  Bin megavatla 
en fazla inşa halinde olan rüzgar 

santralı 2013 yılında hayata geçti. Bu 
gelişimin sektör açısından çok önemli 
olduğunu belirten Türkiye Rüzgar Üre-
ticileri Birliği (TÜREB) Başkanı Mus-
tafa Serdar Ataseven, Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun da yeni ihtiyaçlara göre 
revize edilmesi, ardından lisans yönet-
meliğinin çıkmasının sektörün gelişimi 
için önemli adımlar olduğunu belirtti-
yor. “Geçtiğimiz günlerde Türkiye ge-
nelinde rüzgar kapasiteleri açıklandı. 
TEİAŞ’ın 3 bin MW kapasite açıkla-

ması sektörün yüzünü güldürdü” diyen 
Ataseven, her şeyin güllük gülistanlık 
olmadığını da vurguluyor. Bu gelişme-
lerin yanı sıra 2013’te, orman izinleri 
ile ilgili yaşanan sıkıntıların yatırımcı-
lara zor günler yaşattığını ve yaşatmaya 
devam ettiğini belirten Ataseven, “Yı-
lın 8 ayı orman izinlerinin aşılması için 
harcandı ama sonuç alınamadı. Kapa-
site artışlarıyla beraber yaklaşık 1200 
MW santral izin engelini aşamadığı 
için bekletiliyor. Bir kısım projeler in-
şaat izin süreçlerine takılmış durumda. 
Şu anda sektörün önündeki en büyük 
sıkıntı bunlar” diyor. 

Rüzgarcıların en önemli sıkıntısı olan orman izinleri 2014’te 
de sorun olmaya devam edecek. TÜREB Başkanı Ataseven, 

“8 ay orman izinlerinin aşılması için harcandı ama sonuç 
alınamadı” diyor. Ataseven sorunlar aşılırsa kapasitenin 3 

bin 800 MW’a ulaşacağını tahmin ediyor

Rüzgarcıların hedefi 
3 bin 800 MW’ı yakalamak 

KAPAK8
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En kısa zamanda ormanla ilgili soru-
nun çözüme kavuşturulmasını ve inşaat 
izinlerinin üç ay içinde sonlandırılabil-
mesi taleplerini yineleyen Ataseven, bir 
başka soruna da şöyle dikkat çekiyor:  
Yerli katkı payının 2015 yılına kadar 
işletmeye alınan rüzgar santralları için 
geçerli olmasının yatırımlara olumsuz 
etki yapacağını düşünüyoruz. 2015 yılı 
rüzgar başvuruları için ölçüm yapmaya 
hazırlanan firmalar yerli teşvikten ya-
rarlanamayacak. Rüzgar yatırımlarının 
artması için bu sürenin en kısa zamanda 
2023 yılına kadar uzatılmasını bekliyo-
ruz. 

Ataseven, 2023 yılı hedefi olan 20 
bin MW’lık kapasiteye ulaşmak için 
yatırım yapılmasının gerektiğini de 
belirterek “Enerji Bakanlığı’nın 2009 
strateji belgesinde ortaya koyduğu he-
defe göre, 2023 yılında enerjinin yüzde 
30’unun yenilenebilir enerji kaynak-
larından sağlanması bekleniyor. Rüz-
gar ve güneşte enerji potansiyelimiz 
Avrupa’ya göre yüzde 25 daha fazla. 
Jeotermal, biogaz gibi enerji alanları 
daha yeni yeni kıpırdanıyor. Hidro ko-
nusunda deneyimliyiz. Karbon emisyo-
nu, küresel ısınma ve enerjide bağımsız 
olmak için yenilenebilir enerji politika-
ları destekleniyor. Bu nedenle yenile-
nebilir enerjinin hem kısa vadede hem 
uzun vadede gündemde çok yer tutaca-
ğını söyleyebiliriz” diyor. 

 Tüm dünyada siyasi ve stratejik açı-
dan bağımsız kaynaklara yönelimin 
olduğuna dikkat çeken Ataseven’in bu 
konudaki görüşleri şöyle: Hiç kimse 
enerji konusunda başka birine bağım-
lı olmak istemiyor. Bu aşamada yerli 
kaynaklar önem kazanıyor. Biz de ülke 
olarak yenilenebilir enerji kaynakla-
rının faydalarını anlamaya başladık. 
Çevreci, bağımsız ve kaynağına para 
ödemediğimiz ucuz bir enerji olan rüz-
garın farkına vardık. Kısa zamanda bir 
iki konuda daha rüzgarın önünü açacak 
düzenlemelere imza atabilirsek bu sek-
tör oldukça canlanır.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEBİLİRİZ
Türkiye’nin yenilenebilir enerjide 

vizyonunu geliştirmesi gerektiğini dü-
şünüyor Ataseven. “Teknolojimizi, sa-
nayimizi geliştirip, Orta Doğu, Uzak 
Doğu ve Güney Afrika’ya teknoloji ve 
hizmet satabilir konuma gelmemiz bi-
zim için ulaşılamayacak hedefler değil” 
ifadesini kullanan Ataseven sözlerini 
şöyle sürdürüyor: Avrupa’daki karasal 
rüzgar yatırımları neredeyse durmuş 
durumda. Almanya rüzgar fiyatlarını 
aşağıya çekiyor. Avrupa’nın genel an-
lamda ekonomisi kötü gidiyor. Bu ne-
denle yatırımcılar temkinli yaklaşıyor. 
Diğer taraftan Türkiye, rüzgar enerji-
sinde hızla düzenlemelerini tamamlı-
yor. Hedefleri belli. Rüzgar potansiyeli 
güçlü, ekonomisi iyi. Yerli teşvik siste-
mi uygulanabilir hale gelmiş. Her yıl 
rüzgar başvurularının alınması karara 
bağlanmış. Kısacası sürdürülebilir bir 
rüzgar sektörü olduğunu ispatlamış. 
Yabancı yatırımcı bu gelişmeleri yakın-
dan takip ediyor. Bu nedenle yeni pazar 
arayışları içinde lokasyon olarak iyi, 
rüzgar potansiyeli güçlü ve yolun çok 
başında olan Türkiye, gözde ülkeler sı-
ralamasında başı çekiyor. 

ABD PAZARINA AÇILACAĞIZ
Birlik olarak geleneksel hale gelen etkinliklerine devam edeceklerini belirten 
Ataseven, geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sektör top-
lantılarına, TÜREK kongresine, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara, fotoğraf 
ve resim yarışması ile dünya rüzgar gününü kutlayacaklarını söylüyor. Rüz-
gar enerjisi konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar yapıp, diğer yandan 

da teknik anlamda sektörün sıkıntılarının çözümüne katkı sağlayacak diya-
logları geliştirmeye çalışacaklarını belirten Ataseven, yeni başlayacakları 

çalışmaları da anlattı:  Örneğin Amerika pazarına açılmak istiyoruz. 2014 
yılında Amerika organizasyonlarını hayata geçireceğiz. Lisanssız üre-

tim kapsamında TÜREB adına bir rüzgar türbini kurmayı planlıyoruz. 
Buradan üretilen elektriğin gelirini oluşturacağımız eğitim merkez-

leri için kullanacağız. AB projelerinden ve bakanlıklardan sağlaya-
cağımız destekle hayata geçirmeyi planladığımız eğitim merkezle-

ri ile sektöre kalifiye personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

ÖLÇÜM VE LİSANS HAZIRLIKLARI YAPILACAK
Bu yıl yakalanan ivmenin 2014 yılında da bunun artarak devam edeceğini düşünen Ataseven’in yıl için çizdiği manzara 
şöyle: Yılın ilk çeyreğinin, yeni müracaatlara hazırlık için ölçümlerle geçeceğini öngörüyor. “Lisans sahibi olanlar izin 
süreçlerini tamamlamaya çalışacaklar. Bir taraftan inşaa halinde olan santraller işletmeye alınacak. Eğer izin süreçle-
ri aşılırsa 700-800 MW civarında santralin hayata geçmesini bekliyoruz. 2014 sonlarında 3 BİN 800 MW’ı görebiliriz.
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Uluslararası Güneş Enerjisi Top-
luluğu Türkiye Bölümü (GÜN-
DER) Genel Sekreteri Faruk 

Telemcioğlu, 2013 yılında güneş ener-
jisi sektöründe yaşanan gelişmeleri ve 
2014’e ilişkin beklentilerini paylaştı. 
2013 yılında, güneş enerjisi sektörünün 
solar termal bölümünde fazla sorun ya-
şanmadığını belirten GÜNDER Genel 
Sekreteri Faruk Telemcioğlu, “Solar 
termal alanında üretim ve ihracat tüm 
hızıyla devam ediyor” diyor. Solar ter-
malin Türkiye’de 25 yılı aşkın bir süre-
dir yaygın biçimde kullanıldığını ifade 
eden Telemcioğlu, “Türkiye bu alanda 
dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Bu 
alandaki üretim teknolojimiz çok ileri 
düzeyde. Hatta Avrupa’nın en büyük 
ikinci üreticisi konumundayız. Ayrıca 
yerli üreticilerden bazıları yurtdışında 
da üretim tesislerine sahip” şeklinde 
konuştu.

ELEKTRİK ÜRETİMİ EMEKLEME AŞAMASINDA 
Güneşten elektrik üretimi konusunda 

henüz emekleme aşamasında olundu-
ğuna dikkat çeken Telemcioğlu, “14 
Haziran 2013 tarihinde lisans başvu-
ruları alındı. Ancak bugüne kadar bu 
başvurulara ilişkin somut bir gelişme 
olmadı” diyor. 600 MW’lık lisans ka-
pasitesi açıklanmasına karşın yaklaşık 
9 GW’lık lisans başvurusu yapıldığını 
hatırlatan Telemcioğlu, sürece ilişkin 
şunları söylüyor: “496 adet başvuru ya-
pıldı. Yaklaşık 100 adet başvuru, dos-
yasında majör eksiklikler olması nede-
niyle şu anda EPDK’da, henüz onların 
durumu netleşmedi. Geriye kalanlar 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü-
ğü’nde bekliyor.”

2013 yılındaki önemli gelişmelerden 
birinin de lisanssız elektrik üretimine 
ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik 
olduğunu ifade eden Telemcioğlu, bu 
değişikliğin yapılması için 6 ay beklen-
mesini şu sözlerle eleştirdi: “Yönetme-

liğin değiştirilmesi yaklaşık 6 ay sürdü. 
Dolayısıyla bütün yaz boşa gitti. Li-
sanssız elektrik üretimiyle ilgili yatırım 
yapmak isteyen birçok yatırımcı, ma-
alesef bu süreyi bekleyerek geçirmek 
zorunda kaldı.”  

YERLİ HÜCRE ÜRETMELİYİZ 
2014 yılında güneş enerjisi sektörün-

de eğitim ve belgelendirmeyle ilgili so-
runların çözümlenmesini beklediklerini 
söyleyen Telemcioğlu, eğitim almamış, 
belgesi olmayan kişilerin sektörde faa-
liyet göstermesini doğru bulmuyor. Eh-
liyetsiz kişilerin yaptığı işlerin sektöre 
büyük zarar verdiğinin altını çizen Te-
lemcioğlu, “Ayrıca daha fazla yabancı 
yatırımcının Türkiye’ye gelmesini ve 
laminasyonun dışında ülkemizde hüc-
re üretiminin yapılmaya başlanmasını 
da arzu ediyoruz. Yerli hücre üretimi, 
hem fiyatların aşağı çekilmesini hem de 
yatırımların geri dönüş süresinin kısal-
masını sağlayacaktır” diye konuştu. Bir 
taraftan ‘tasarruf edelim’ diyoruz, diğer 
taraftan ise ölçüm yapılmış bir alanda 
tekrar ölçüm yapılmasını istiyoruz” 
sözleriyle sistemi eleştirdi. 

Türkiye büyük potansiyeli 
olmasına karşın halen 

güneşten elektrikten 
üretiminde gerekli adımları 

atamadı. GÜNDER Genel 
Sekreteri Telemcioğlu, 

“Başvurular yapıldı 
ancak henüz bir adım 

atılmadı. Bütün yaz 
boşa geçti, yine ölçüm 

yapılmasını isteyecekler 
ve yine milyonlarca doları 

yabancılara vereceğiz” 
diyor

Güneş yatırımcısı 
bütün yazı boşa geçirdi

KAPAK8
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Doğal gaz sektörünün 2013 yılı-
nı oldukça hareketli geçirdiğini 
belirten Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği Doğal Gaz Meclis Başkanı 
İbrahim Akbal, daha önce BOTAŞ ta-
rafından yapılan Rusya Batı Hattı’ndan 
sağlanan 6 milyar metreküplük doğal 
gaz anlaşmasının özel sektör tarafın-
dan yenilenmesinin yılın en önemli ge-
lişmesi olduğunu belirterek “Böylece 
özel sektörün piyasa payı yüzde 20’ye 
ulaştı” diyor. Bir diğer önemli gelişme-
nin ise TANAP Projesi olduğunu belir-
ten Akbal, Kuzey Irak kaynaklı doğal 
gaz tedarikinde yaşanan gelişmeler ve 
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanu-
nu’nda yapılacak değişiklikleri içeren 
tasarının son aşamaya gelmiş olmasını 
da 2013 yılının önemli gelişmeleri ara-
sında sayıyor. 

Akbal, evsel tüketiciler hariç, tüm 
tüketicilerin serbest tüketici statüsüne 

geçmesinin de sektör açısından yeni 
bir süreci başlattığına dikkat çekerek, 
“EPDK tarafından hazırlanan dengele-
me gazı piyasasına ilişkin değişiklikle-
rin yer aldığı taslağın, piyasa oyuncu-
larına daha fazla esneklik tanıyan ve 
piyasa tabanlı bir dengeleme mekaniz-
ması vadetmesi, EPİAŞ’ın hayata geçi-
şi sürecindeki ilerlemeleri de 2013 yı-
lında gerçekleşen diğer önemli ve ümit 
verici adımlar olarak görüyoruz” diyor. 

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLMELİ
2023 yılına doğru ilerlerken ulusal 

doğal gaz talebinin 65 milyar metre-
küp seviyesine yaklaşacağını anımsa-
tan Akbal, “Bu talebi karşılayabilmek 
için öncelikle tedarik kaynaklarında 
çeşitlendirme ile yeni doğal gaz mik-
tarlarının girişi arz güvenliği bağlamın-
da önem taşıyor. Diğer yandan ulusal 
doğal gaz stokunu artırıcı yeni projele-
rin geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu tür 
projelerin gerçekleştirilebilmesi için 
ise öncelikle yatırım ikliminin iyileşti-
rilmesine yönelik bir beklenti var” şek-
linde konuşuyor. 

“EPİAŞ bünyesinde öncelikle elekt-
rik borsasının kurulması, daha sonra 
ise 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanununda yapılacak değişikliklerle 
aynı yapı içine doğal gaz sektörünün de 
dâhil edilmesinin 2014 yılında piyasa-
da rekabetin ve serbestleşmenin önünü 
açacak” diyen Akbal, bu gelişmelerin 
daha derin bir doğal gaz piyasası olu-
şumuna önemli katkı sağlayacağını da 
düşünüyor. Akbal’ın sektöre dönük bir 
diğer değerlendirmesi de şöyle: Doğal 
gaz piyasasında, daha rekabetçi, daha 
liberal  ve yatırım ortamını iyileştirici 
düzenlemelerin yer aldığı ve özel sek-
tör payının artışını destekleyecek bir 
piyasa yapısına en kısa zamanda kavuş-
mayı diliyoruz.

TOBB Doğal Gaz Meclisi 
Başkanı Akbal, bu yılın en 

önemli gelişmelerinden 
biri olarak BOTAŞ’ın Rusya 

Batı Hattı’ndan sağlanan 
6 milyar metreküplük 

doğal gaz anlaşmasını 
özel sektöre devretmesi 

olduğunu söylüyor. 
Akbal, artan tüketimi 

karşılayabilmek için 
alternatif kaynaklar ve 

depo sisteminin kurulması 
gerektiğini de vurguluyor

Doğal gazda stoğu 
artıracak projeler lazım
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Oğuz Karadeniz

Doğalgaz İthalatçıları ve İhra-
catçıları Derneği Başkanı Fatih 
Baltacı, Türkiye’deki doğal gaz 

kullanıcılarının diğer ithalatçı ülkelere 
göre şanslı olduğunu düşünüyor. “Gazı 
ithal edip de bu kadar uygun fiyata 
kullanan ülkelere pek rastlamıyoruz” 
diyen Baltacı, kamunun da bu sübvan-
siyonun yarattığı tahribatın farkında 
olduğunu belirtiyor. Baltacı, piyasanın 
derinleşmesi, verimli kullanım ve libe-
ralleşmesi konusunda atılan adımların 
önemli olduğunu da düşünüyor. Bal-
tacı’nın bir diğer önerisi de BOTAŞ’ın 
kontrat devirlerini hızlandırması ve 
kaynak çeşitliliğini sağlanması...

n Tüketici açısından en önemlisi 
fiyat. Doğal gaz fiyatlarını bu açıdan 
değerlendirir misiniz?

Türkiye’deki tüketici belki Avru-
pa’daki en şanslı tüketiciler arasında 
gösterilebilir. Zira doğal gazda bu ka-
dar ithalat bağımlısı olup da gazı bu ka-
dar ucuza alan bir son tüketici örneğini 
diğer ülkelerde pek göremiyoruz. Ma-
liyet bazlı bir son tüketici fiyatlaması 
olmadığı müddetçe, doğal gaz fiyatları 
ile ilgili yapılacak her türlü değerlen-

dirme havada kalacaktır. Sadece ithalat 
maliyeti değil, müşterinin çekiş profili, 
mevsimsellik maliyeti, depolama mali-
yeti gibi kalemlerin de şeffaf bir şekil-
de fiyata yansıtılması halinde çok daha 
sağlıklı bir fiyatlama yapısına ve istik-
rarlı bir gaz piyasasına geçilecektir.

n Elektriğin yarısının üretildiği, 
konutların önemli bir kısmının ısın-
dığı ve sanayinin yoğun kullandığı 
bir ürün söz konusu. Bu, doğru bir 
yapılanma mı? 

Konutlarda kömür veya petrol ürün-
leri yerine doğal gaz kullanılması, kul-
lanım kolaylığı ve çevresel avantajları 
nedeniyle çok önemlidir. Sanayideki 
kullanım hususunda ise genel dünya 
uygulamasından çok da farklı bir yerde 
durduğumuzu düşünmüyorum.

Ancak elektrik üretiminde doğal ga-
zın payının azaltılması doğru bir poli-
tikadır. Bu konuda alternatif yöntem-
lerin desteklenmesi, yerli kaynakların 
verimli yöntemlerle değerlendirilmesi 
ülke menfaatine daha uygun bir yakla-
şım olacaktır. Ancak yerli kaynakların 
Türkiye talebine yetmeyeceği aşikar, 
gaz temininde alternatiflerini iyi kul-
lanarak enerji karmasında doğal gazı 
daha uzun yıllar enerji üretiminde kul-

DİVİD Başkanı Baltacı doğal gaz piyasasının derinleşmesinin 
zor olmadığını belirterek “Bunu başarmış ülkelerdeki 

örnekler bize yol gösterici olabilir. Artık vatandaş nasıl cep 
telefonu operatörünü seçebiliyorsa doğal gaz dağıtıcısı da 

kendisi seçebilmeli” diyor

Vatandaş cep telefonu 
operatörü gibi doğal gaz 
dağıtıcısını da seçmeli

KAPAK8
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Gerek kontrat devirleri gerekse miktar devirleri, piyasanın liberalleşmesi noktasında önemli 
rol oynayacak. Yeni devirlerle gaz piyasasının derinleşmesi sürecine devam edilmelidir. 

Özellikle BOTAŞ’ın miktar devri ile nihai müşteri pazarından çıkması gerekiyor...

lanacağını öngörüyorum.

GÜNLÜK GAZ ENDEKSİ YAYIMLANACAK
n Türkiye elektrik sektörü yeni bir 

yapılanmaya gidiyor.  Enerji Borsası 
diye bir yapı kuruluyor. Doğal gaz, 
elektrik üretimde önemli paya sahip. 
Yeni pazarda doğalgazın durumu 
veya belirleyiciliği ne olacak?

EPİAŞ’taki baskın rolün hala elekt-
rikte olduğunu sorunuzdaki vurgudan 
gözlemliyorum. Elektriğin doğal gaz 
piyasasının önünde olduğu malumdur. 
Ancak özellikle bu yıl içinde EPDK’nın 
ve özel sektörün doğal gaz piyasası ve 
borsası kurulması yolunda ciddi çalış-
malar yürüttüğünü, taslak çalışmalar ve 
raporlar üretildiğini söylemek lazım. 
Doğal gaz piyasası, tüm oyuncularıyla 
Enerji Borsası konseptinde kendi yerini 
alma konusunda çok ciddi bir inisiyatif 
ortaya koyuyor. Çok yakın bir gelecek-
te, Türkiye gaz fiyatı endeksinin gün-
lük olarak yayımlandığını göreceği-
mizi tahmin ediyorum. Bu gelişmenin 
Türkiye’ye bölgesinde, hatta Avrupa 
çapında bir “game changer” değeri ve 
rolü vereceğine şahit olacağız.

n Doğal gaz-elektrik üretimi-fiyat-
lar konusunda mevcut yapı doğru 
mu veya nasıl olmalı?

Doğal gazın fiyatlanması konusunda 
mevcut yapının eksiklikler içerdiğini 
söylersek yeni bir tespit yapmış olma-
yız. Bir çapraz sübvansiyon uygulan-
dığını artık herkes biliyor. Bu durumun 
sürdürülemez olduğu gerçeğini ise en 
başta devlet kademesindeki yetkililer 
biliyor ve artık bu yapıyı tabiri yerin-
deyse ıslah etme noktasında önemli ça-
lışmalar yapıldığını söylemek isterim.

Olması gereken yapı merak ediliyor-
sa aslında gelişmiş doğal gaz pazarla-
rına bakılabilir. Bu ülkelerde her bir 
tüketici, tıpkı cep telefonu operatörünü 
serbestçe seçebildiği gibi doğal gaz 
tedarikçisini de serbestçe belirleyebi-
liyor. Bu ülke piyasalarının yaşadığı 
tecrübeleri de göz önüne alarak, Tür-
kiye’de derinlikli, rekabetçi ve çağdaş 
normlarla etkin bir şekilde düzenlenen 
bir gaz piyasasını oluşturmak sanıldığı 
kadar zor değil. 

n Özel sektör giderek büyüyor 
ama pazarda söz sahibi BOTAŞ. Bu 
yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

BOTAŞ’ın pazar payı 4 yılda daha 
makul bir seviyeye gelmiş olsa da hala 
piyasanın yaklaşık yüzde 75’ine gaz 
satıyor. Derinlikli bir piyasa yapısının 
oluşması geciktikçe de BOTAŞ’ın ni-
hai müşteri pazar payı da ciddi manada 

düşmedikçe, bu yapının devam etmesi-
ni beklemek yanlış olmaz. Bu nedenle 
özel sektörün büyümesiyle orantılı ola-
rak daha liberal ve likit bir piyasa yapı-
sının geliştirilmesi gerekiyor. 

BOTAŞ KONTRATLARI DEVRETMELİ
n BOTAŞ’ın elindeki anlaşmala-

rı-alım sözleşmelerini devri gereki-
yordu. Bazı devirler oldu ancak sü-
reç durdu. Nedeni nedir sizce?

Türkiye, 2001’de çok ciddi bir adım 
atarak 4646 sayılı Kanunu yürürlüğe 
koydu. Kanunda, kontrat ve miktar 
devirleri, piyasa payları, depolama yü-
kümlülükleri gibi konularda çok somut 
bazı hedefler öngörüldü.

Daha sonraki süreçte bu gibi çok 
net ve somut hedeflerin uygulanması 
noktasında devletin, piyasa, özellikle 
özel sektör tarafından sert bir şekilde 
eleştirildiğine şahit oluyoruz. Ancak 
şu unutulmamalıdır ki, şu an en liberal 
piyasalara sahip ülkeler de bu süreçler-
den geçmiş ve liberalleşme her zaman 
tartışmaların bol olduğu, uzun soluklu 
dönemler olmuştur. 2005 yılındaki ilk 
kontrat devirlerinin bir nevi maya gö-
revi gördüğünü, bir ölçüde bu mayanın 
da tuttuğunu ifade etmek gerekir.
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tara-
fından her yıl hazırlanan “Dünya Enerji 
Görünümü” (World Energy Outlook 2013) 
raporunun 2013 yılı baskısı, geçtiğimiz ay 
Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomis-
ti Dr. Fatih Birol öncülüğünde Londra’da 
açıklandı.

Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajan-
sı, enerji trendlerini daha iyi takip etmek 
ve enerji güvenliğini artırmak için petrol 
tüketimi yüksek olan ülkeler tarafından 
1970’lerin petrol krizi sonrasında bir hare-
ket olarak kuruldu. Yüzlerce sayfalık analiz 
ve grafiklerden oluşan yıllık raporlar, enerji 
sektöründe bir nevi kılavuz görevi görüyor. 

ABD, 2015’TE PETROLÜN TAHTINA ÇIKACAK
Uluslararası Enerji Ajansı’nın bir yıl ön-

ceki raporunda, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin alışılmamış teknolojiler sayesinde, 
2017 yılında dünyanın en büyük petrol üre-
ticisi olacağı tahmin edilmişti. Dünyanın 
en büyük petrol üreticisi olan Suudi Ara-
bistan’ı sollayarak geleneği bozması bek-

lenen ABD’nin, bu yılki raporda 2 yıl daha 
önce zirveye geçeceği belirtiliyor. IEA, 
ABD’deki petrol üretiminin 2015 yılına 
kadar günlük 11 milyar varile ulaşacağını, 
2025 yılında yaklaşık 12 milyon varil ola-
rak tahmin edilen günlük üretimin, zirveye 
ulaştıktan sonra yavaş yavaş azalmaya baş-
layacağını açıklıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine 
göre, yenilenebilir enerji üretiminin de 
mevcut politikalar çerçevesinde 2035 yı-
lına kadar ikiye katlanması bekleniyor. 
Raporda, güneş, rüzgar ve hidro elektriğin 
petrol ve kömürü yakalamak için değil; 
yüzde 43 artan dünya birincil enerji talebi-
ni karşılamak için yolda olduğu detayı ilgi 
çekiyor.

Enerji fiyatlarının Türkiye gibi enerji 
ithalatçısı ülkeler için çok ciddi bir yük 
olduğunu vurgulayan rapor, özellikle al-
ternatif enerji kaynaklarına yönelme nok-
tasında duruyor. Rapora göre, yenilenebilir 
enerjiden elektrik üretimi, 2035 yılında 
üretim için önde gelen yakıt olarak kulla-
nılan kömür ve doğal gaz ile aynı seviyeye 
ulaşacak ve küresel güç karışımında yüzde 
30’un üzerinde bir pay alacak.

Dünya enerji üretim paylarında fosil 
yakıtların bugünkü payı, 25 yıl öncekiyle 
aynı durumda. Yüzde 82 olan bu oran 2035 
yılında fosil yakıtların küresel enerjinin an-
cak yüzde 75’ini sağlamasıyla düşüş göste-
riyor ve bu da fosil yakıtların bir anlamda 
liderlikten pes etmesi anlamına geliyor.

Tüm dünyadaki hükümetlerin, 2012 yı-
lında fosil yakıt tüketimi için 544 milyar 
dolar sübvanse ettiği ve bu tutarın aynı yıl 
yenilenebilir enerji desteklerine ayrılan 
tutar olan 101 milyar doların yaklaşık beş 
katı olduğu göz önünde bulundurulduğun-

da, 2035 yılında yenilenebilir enerji için 
220 milyar dolar sübvansiyon bekleniyor. 
Burada raporun üzerinde durduğu nokta, 
fosil yakıtlar için destek yapan hükümetle-
rin gölgesinde, yenilenebilir bir reformun 
acilen gerçekleştirilmesi gerektiği...

Raporda şaşırtıcı olmayan nokta ise 
enerji karbondioksit emisyonlarının 2035 
yılında yüzde 20’ye atlaması. Yukarı yönlü 
hareketin devam etmesi raporda belirtilen 
fosil yakıtlı enerji üretimine bağlılıktan 
kaynaklanıyor. Uzun vadeli ortalama sı-
caklık artışının 3.6°C artış göstereceğini 
ve bunun da uluslararası kabul görmüş 2°C 
hedefinin oldukça üzerinde olduğunu hatır-
latalım.

ORTADOĞU PETROLÜN KALBİ
Tahminlerde dünyanın petrol için susuz-

luğu devam ediyor. Ülkelerin şu anki enerji 
ve iklim politikaları çerçevesinde IEA, pet-
rol talebinde 2012 ve 2035 arasında yüzde 
27 artış bekliyor ve bu da günlük 111 mil-
yon varil petrol talebine eşit.

Büyümedeki üçte ikilik artışsa Çin’in 
önderliğinde Asya’dan geliyor. Çin’in 
Asya’nın en büyük pazarı olarak kalaca-
ğını belirten rapor, 2020 ve 2035 yılları 
arasında ise özellikle Hindistan’a dikkat 
çekiyor. Rapora göre, nüfusun hızlı bir şe-
kilde artmasıyla Hindistan 2020’de Çin’in 
nüfusunu geçecek ve bununla doğru oran-
tılı olarak, Hindistan’ın enerji talebindeki 
hacimsel büyüme de Çin’den daha yüksek 
olacak.

2020’NİN ANA MOTORU: HİNDİSTAN
IEA Baş Ekonomisti Fatih Birol da “Bu-

gün dünyada Çin’in oynadığı rolü 2020’de 
Hindistan oynayacak ve Çin’i petrol tüke-

Küresel enerjide kurulu düzen değişiyor

Esen ERKAN
Enerji Postası-Editör
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timinde geçecek” açıklamasıyla Hindis-
tan’ın önemini vurgulamıştı. Orta Doğu 
verilerine de değinen Birol, “Orta Doğu, şu 
anda ve ileride dünya petrol piyasalarının 
kalbi olmayı sürdürecek. Ancak buradaki 
hükümetlerin de enerji yatırımlarına ara 
vermemeleri ve petrolü verimli kullanma-
ları gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

Raporda, 2035 yılına kadar enerji tale-
bindeki büyümenin yüzde 10’unun Orta 
Doğu ülkeleri tarafından hızlandırıldığı 
ve 2035 yılında günlük yaklaşık 10 mil-
yon varil petrolün tüketileceği ayrıntısı da 
oldukça etkileyici. ABD ve Avrupa gibi 
gelişmiş ülkelerdeyse enerji talebi farklı 
bir rota çiziyor. Büyük ölçüde enerji verim-
liliği, teknolojileri sayesinde geliştirilmeye 
devam eden otomotiv yakıt standartlarıyla 
bu ülkeler günümüzden 2035 yılına kadar 
yakıt taleplerini azaltacak.

BREZİLYA’DAN GÜNDE 6 MİLYON VARİL PETROL 
Rapora göre, yenilenebilir enerji devi 

Brezilya, bugüne kadar önemli bir petrol 
ithalatçısıyken yakında ihracat yapmaya 
başlayacak ve Brezilya’nın yeni yol ha-
ritasında Asya olacak. Son 10 yıl içinde, 
yeni sismik teknolojiler sayesinde Brezilya 
sınırlarındaki denizlerde keşfedilen büyük 
petrol kaynaklarıyla ülkede 2035 yılına 

kadar günlük 6 milyon varil petrol üretimi 
yapılması bekleniyor. 

KURUMLARIN TAHMİNLERİ KESİŞİYOR
Günümüzde enerjinin geleceğine yöne-

lik önemli ipuçları veren pek çok önemli 
araştırma mevcut ve bunlardan bir diğeri 
de Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) 
de her yıl düzenli olarak çıkardığı “Ulusla-
rarası Enerji Görünümü Raporu” (The In-
ternational Energy Outlook 2013). Her iki 
raporda da birbirleriyle uyumlu çok sayıda 
tahmin dikkat çekiyor.

Dünya enerji kullanımındaki büyümenin 
büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerdeki 
projelerle desteklendiğini belirten Ulusla-
rarası Enerji Görünümü Raporu, özellikle 
OECD üyesi olmayan ülkelerden gelen 
enerji talep artışına değiniyor. Türkiye gibi 
OECD kapsamındaki ülkelerde, enerji kul-
lanım modellerinin 2010 ve 2040 arasında 
nispeten istikrarlı bir şekilde ilerleyeceği; 
bu ülkelerdeki nüfus artışıyla enerji kul-
lanımının da kabaca aynı oranda artacağı 
tahmin ediliyor. Rapora göre, OECD içe-
risinde birincil enerji kullanımında ve nü-
fus artışında yıllık binde 5’lik bir büyüme 
bekleniyor.

BÜYÜME OECD DIŞINDAN GELECEK 
OECD üyesi ol-

mayan ülkelerde 
ise durum çok daha 
ilgi çekici. Büyü-
yen ekonomileri 
ve hızla değişen 
tüketim alışkan-
lıklarıyla OECD 
üyesi olmayan 
ülkelerde enerji 
kullanımında daha 

ciddi bir artış söz konusu. Bu kapsamda, 
OECD üyesi olmayan Çin, Hindistan ve 
Rusya gibi ülkelerin başını çektiği bir grup 
önderliğinde enerjinin yoğun olarak tüketi-
leceği tahmin ediliyor.

OECD üyesi olmayan ülkelerde enerji 
kullanımının yılda yüzde 2,2 oranında bü-
yüyeceğini açıklayan “Uluslararası Enerji 
Görünümü Raporu”, bu payın 2010 yılın-
dan 2040 yılına yüzde 54’ten yüzde 65’e 
artış göstereceğini; başka bir deyişle, dün-
ya enerji kullanımının yarısından fazlasının 
OECD dışı ülkeler tarafından gerçekleşti-
rileceğini ortaya koyuyor. Benzer şekilde, 
Dünya Enerji Görünümü Raporu da 2035 
yılına kadarki dönemde enerji kullanımın-
daki üçte bir oranındaki artışın OECD dışı 
ülkelerden geleceğini açıklamıştı.

Ayrıca Statoil tarafından yayınlanan 
“Enerji Perspektifleri” adlı raporla karşı-
laştırma yapıldığında uzmanların, küresel 
enerji talebinin 2040 yılına kadar yüzde 
40 oranında büyüyeceğini öngördüğünü de 
hatırlatabiliriz. 

Dünya Enerji Görünümü raporunda 
yer alan bir diğer başlık da petrol talebini 
sürdüren sektörlere odaklanıyor. Raporda, 
ulaştırma ve petrokimya gelecekteki enerji 
talebini sürdüren iki büyük sektör olarak 
yer alıyor. Petrokimya endüstrisinde pet-
rol için artan talep, endüstriyel ve tüketim 
malları için kullanılan plastiklerden, akıllı 
telefonlar ve su şişelerinin ambalajlarına 
kadar her şeyi kapsıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın bu çalış-
ması pek çok rapora öncülük eden oldukça 
gerçekçi değerlendirmelere sahip. Ekono-
mik rekabet ve siyasi kaygılarla birlikte 
gelişen enerji trendlerinin önümüzdeki 
yıllarda iyi ticareti ve iklim değişikliğiyle 
mücadeledeki uluslararası çabaları zedele-
yebileceğine de dikkat çeken rapor, iyimser 
tahminler yapmaktan ziyade dünya enerji 
kaynaklarının kullanımında doğru enerji 
politikalarına yer verilmesi gerektiğini bir 
kez daha hatırlatıyor.

Kaynaklar:
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)- Dün-

ya Enerji Görünümü 2013 (World Energy 
Outlook 2013)

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)-Ulus-
lararası Enerji Görünümü Raporu 2013 
(The International Energy Outlook 2013)
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Kahramanmaraş ve Adıyaman ille-
rinde, 550 bini aşkın müşterisine 
elektrik dağıtımı ve perakende 

satış hizmeti veren AKEDAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Öksüz, 
şirketin yatırım hedeflerini Enerji Pano-
rama’ya anlattı. Enerji yatırımlarının, 
insana, üretime ve geleceğe yapılan birer 
yatırım olduğuna dikkat çeken Öksüz, 
“Biz de ‘İlk Önce İnsan’ sloganıyla hiz-
met veriyoruz” diyor 

n Özelleştirme süreciyle birlikte 
‘tüketici’ kavramı da ön plana çıktı. 
AKEDAŞ’ın bu bakış açısıyla çalışma 
ilkelerinizi anlatabilir misiniz? 

Biliyorsunuz enerji, insanların en 
önemli ihtiyaçlarından olmakla birlik-
te, sanayinin de can damarı. Biz Kah-
ramanmaraş sanayicileri olarak, sanayi 
tesislerimizde enerji konusunda sorun 
yaşamamak ve şehrimizin enerji ihtiyacı-
nın sağlıklı bir şekilde karşılanması için 
AKEDAŞ’a talip olduk. Buna istinaden 
Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirlerin-
de bu ortak ihtiyacın daha verimli, daha 
ekonomik olması felsefesi ile Ocak 2011 
tarihinde elektrik dağıtım ve perakende 
satış şirketi AKEDAŞ olarak göreve baş-
ladık. Bu tarihten itibaren sunduğumuz 
hizmetler ve yaklaşımımızla, bölgemizde 
kalitenin, gelişimin ve yenilikçiliğin tem-
silcisi olduğumuzu görebilirsiniz.

AKEDAŞ olarak tüm faaliyetlerimizin 
merkezine hizmet kalitesini koyuyoruz. 
Bu doğrultuda verimliliği ve kaliteyi te-
mel alan bir yapılanmaya gittik, etkin bir 
yönetim politikası benimsedik. Müşte-
rilerimizin çok kolay ulaşılabileceği ve 
birebir hizmet alabileceği personel kadro-
muz ile tüm alanlarda 7/24 yaklaşımıyla 
sorunlara çözümler üretirken, isabetli 
yatırım yaparak, müşteri ihtiyaçlarını bi-
lerek ve beklentileri aşarak hedeflerimize 
yürüyoruz. Biz, tüm bu faktörleri dikkate 

alan güçlü bir yol haritasına sahibiz.
n Hem elektriği dağıtıyorsunuz, 

hem de AKEDAŞ’ın abonesisiniz. Bu 
yapı, çalışmalarınıza nasıl yansıyor?

Haklısınız AKEDAŞ ortakları aynı za-
manda AKEDAŞ’ın en büyük müşterileri 
ve dağıtılan enerjinin yüzde 15’ini tüke-
tiyor. Ayrıca şirketimizin her ortağı, aynı 
zamanda bir elektrik üreticisi. Bundan 
dolayı AKEDAŞ, yapı bakımından tüm 
diğer elektrik dağıtım şirketlerinden, hem 
üretici hem tüketici hem de dağıtıcı olma-
sıyla  farklı bir yapıya sahip. Müşterile-
rimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla 
işbirliği ve paylaşım içinde hedeflerimizi 
gerçekleştireceğimize ve büyüteceğimize 
inanıyoruz. 

AKEDAŞ, 1997 yılında yürütülen 
özelleştirme sürecinde Adıyaman-Kah-
ramanmaraş bölgesindeki işletme hakları 

için yapılan ihaleyi kazanan yatırımcılar 
konsorsiyumu tarafından, bir proje şir-
keti olarak kurulmuştu. İlerleyen yıllarda 
enerji piyasasında gerçekleşen yeni dü-
zenlemeler ve yeni yasalar çerçevesinde 
lisanslarını ve anlaşmalarını yeniden ya-
pılandırdı ve 01.01.2011 tarihinde bölge-
de işletmeyi devraldı. Şirketimiz şu anda, 
sanayi ve ticarette hızla gelişen Kahra-
manmaraş ve Adıyaman illerinde 550 
bini aşkın müşterisine elektrik dağıtımı 
ve perakende satış hizmetleri veriyor.

VERGİ REKORTMENİ OLDUK
n AKEDAŞ’ın hizmet anlayışı ve tü-

keticiye bakışını anlatır mısınız?

RÖPORTAJ8

Kendi şirketlerinin en büyük müşterileri 
Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın elektrik dağıtımını 
yapan AKEDAŞ, pek rastlanmayan bir yapıya sahip. 
Şirketin sahipleri bölgenin sanayiciler… Hem elektrik 

üretiyor hem dağıtıyor hem de kullanıyorlar…
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Enerji yatırımı, aslında insana, üretime 
ve geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bili-
yorsunuz, artık günümüzde tüm üretim 
faaliyetlerinde en büyük ihtiyaçlardan 
biri de enerjidir. Dünyada birçok şekilde 
enerji üretimi ve dağıtımı için emek har-
canıyor. Enerjinin maliyeti, üretimi ve 
dağıtımından doğan zorluklar sebebiyle;  
dünya nüfusunun adil ve eşit bir şekilde 
bu değerden yararlanamadığı düşüncesin-
deyim.

Bizler; AKEDAŞ olarak ‘İlk Önce İn-
san’ sloganıyla hizmet veriyoruz. Müşte-
rilerimize 7/24 hizmet verirken; onların 
talep ve beklentileri doğrultusunda hare-
ket ederek, kaliteli enerji dağıtımı adına 
büyük bir misyona hizmet ettiğimizi dü-
şünüyoruz. 2011 yılında AKEDAŞ’ı bün-
yemize katarken; hizmet performansını, 
müşteri memnuniyetini, verimliliğini ve 
özellikle de bölgemizin ihtiyaçlarını dik-
kate aldık.

n Sosyal sorumluk projelerinizden 
bahseder misiniz? 

En büyük sosyal sorumluluğun insa-
na ve onun yaşadığı doğaya ve çevreye 
karşı olduğunun bilincindeyiz. Bunu baz 
alarak, çalışmalarımızın her aşamasında, 
çevre konusundaki yasa ve yönetmelikle-
re sonuna kadar uyuyor, çevreyi ve doğal 
kaynakları koruyarak, çalışma şeklimizi 
‘çevre ve insan’ bilinci üstüne bina ediyo-
ruz. Ülke ekonomimiz için kutsal bir va-
zife olan ve sosyal sorumluluk bilincinin 
de bir parçası olarak gördüğümüz vergi 
ödemeleri kapsamında şirketimiz; 2011 
yılı Türkiye geneli vergi rekortmenleri sı-
ralamasında ilk 100’de, Kahramanmaraş 
ilinde ise ilk sırada yerini aldı. 

Bununla birlikte Kahramanmaraş ve 
Adıyaman’da bulunan spor kulüplerine, 
spora destek kapsamında yardımda bu-
lunduk. Kahramanmaraş ve Adıyaman 
Emniyet Müdürlüklerine destek sağladık, 
bölgemizde düzenlenen sünnet şöleni, 
Türkçe Olimpiyatları gibi etkinliklere 
destek verdik. Ayrıca yaptırdığımız cami, 
okul ve binaları kamu hizmetine tahsis 
ederek bölge insanımıza gerekli desteği 
sağlamaya devam ediyoruz.

Kendi şirketlerinin en büyük müşterileri 

114 MİLYON TL YATIRIM YAPACAK

Şirketin orta ve uzun vadeli yatırım hedefleri hakkında bilgi verir misi-
niz?
Her gelişen ve büyüyen şirket gibi bizim de kısa ve uzun vadeli planladığımız 
yatırımlar bulunuyor. Biz, hızlı yatırım yapabilen ve müşteri memnuniyetini en 
üst seviyede karşılamak isteyen bir şirketiz. AKEDAŞ’ın, EPDK tarafından onay-
lanan 2011-2015 tarife dönemi yatırım bütçesi yıllık 28 milyon 844 lira, 5 yıllık 
yatırım bütçemiz ise toplam 144 milyon 220 lira. Bölgemizde 2011-2013 yılları 
arasında yaklaşık 115 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Tarife yılının son iki 
dönemi içinde yaklaşık 40 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda alt ya-
pılarımızı yeniliyoruz. Diğer taraftan da dağıtım şirketlerinin üstlenmiş olduğu 
kalite kriterlerinin sağlanması için Dağıtım İşletim Sistemi, Arıza Yönetim Sis-
temi, Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi ve bilgi teknolojileri yatırımlarına devam 
ediyoruz. Yakın bir zamanda bu projeleri hayata geçireceğiz.  
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Düğme medeniyeti!

Çağımızın en önemli gelişmişlik ölçü-
tü şüphesiz insan-enerji ilişkisidir. Sınırlı 
enerji kaynaklarının her bireye ulaşabil-
mesi için yapılan yatırımlar kadar, dağıtım 
sisteminin de aksamadan işlemesi gereki-
yor. Düğmeye basarak aydınlanma, yemek 
yapma, çamaşır-bulaşık yıkama, ısınma, 
internete ulaşım mümkün. Düğmenin ar-
kasındaki enerji kaynağı akıp gittiği müd-
detçe insanın ihtiyaçlarının karşılanması 
sonucu mutluluğu da sağlanabilir. Kısaca 
bu çağa ‘Düğme Medeniyeti’ diyebiliriz. 
Enerji düğmeleri, mutluluğa açılan bir 
dokunuştur. Giderek dünyanın sınırlı kay-
naklarına duyarlı, bilinçli bir tüketici kitle-
si oluşuyor. Bilinçli tüketici; daha kaliteli, 
daha güvenli, daha temiz ve daha ucuz 
enerjiye kesintisiz ulaşmayı talep ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ba-
sın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği olarak, 
Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkının Kulla-
nılmasına dair kanun kapsamında Kuru-
mumuza ulaşan şikâyetler ve bilgi edinme 
başvurularını takip ediyoruz. Dolayısıyla, 

tüketicinin enerji piyasalarındaki konumu, 
yaşadığı sıkıntılar, memnuniyetleri ve ta-
lepleri konusunda oldukça geniş bir alan 
bilgisine sahibiz. İşte bu başvurulardan 
yola çıkarak Enerji Panorama’da tüketici-
lerin beklentilerini değerlendirerek bu ko-
nudaki görüşlerimi kaleme alacağım.

21. Yüzyılın en önemli devrimi olan 
internetle birlikte evinde oturan bir insan, 
dünyanın her köşesine ulaşabiliyor ve olan 
biteni anında takip edebiliyor. Dünyadaki 
gelişmelere paralel olmayan aksamalara 
anında tepki gösterebilme imkânı sağlayan 
iletişim araçları da yine enerjinin mümkün 
kıldığı fırsatlar. Artık, hizmeti aksayan 
tüketici, fazlaca uğraşmadan bilgisayarın-
dan ya da telefonundan ilgili makamlara 
anında şikâyetini ulaştırabiliyor. Hizmet 
veren grubundaki bizler, Şanlıurfa’da-
ki, Hakkâri’deki elektrik kesintilerinden, 
yurdun herhangi bir yerindeki doğal gaz 
talebinden, kaçak akaryakıt ihbarlarından 
anında haberdar olabiliyoruz. Artık hiçbir 
şey gizli değil! Sorunlara duyarlılığımız, 
cevap verme biçimimiz de yine network 
sayesinde hizmet talep eden tarafından 
şeffaf bir şekilde görülüyor. 

Kurumumuza ulaşan tüketici şikâyetleri 
içinde ciddi bir yekün tutan elektrik kesin-
tileri ile ilgili vurgu, “Bu çağda elektrik 
kesintisi kabul edilemez” şeklindedir. Te-
levizyonda sevdiği diziyi izleyememesi, 
sosyal ağlara erişememiş olması bile; ye-
mek yapamaması, karanlıkta kalması, ısı-
namaması gibi en temel ihtiyaçları karşı-
lanmamışçasına tepkilere neden olabiliyor. 

Özelleşmelerle birlikte her ne kadar pek 
çok görev, dağıtım şirketlerinde olsa da 
tüketicinin devletin güvencesini hissetmek 
istediği, devletin denetleme gücünün azal-
masını istemediği açıktır. 10 ayda yaklaşık 
8 bin enerji ile ilgili başvurunun BİMER, 
Enerji Bakanlığı ve EPDK’ya yapılmış ol-
ması bunun açık kanıtıdır.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE TAHAMMÜL YOK
Ahırdaki ineğin bakımından, kümesteki 

tavuğun yumurtlamasına, tarladaki mah-
sulünün elektriksizlikten sulanamamasına, 
fabrikadaki üretimin aksamasına, hastanın 
ameliyat edilememesine, asansörde kalma 

travmasına kadar yaşamın bütün alanların-
da elektrik enerjisi en temel ihtiyaç olarak 
kabul edilmelidir. Bize her gün, yaşamın 
çok farklı alanlarında işin bir ucundan tu-
tarak toplu yaşamın halkalarını oluşturan 
kişi ve kuruluşlardan yüzlerce dilekçe ge-
liyor. Ve evet, bu çağda elektrik kesintisine 
hiçbir birey tahammül edemiyor. Kiminin 
borcundan dolayı, kimi yerlerde yeterli 
altyapı olmamasından, doğal olaylar ne-
deniyle elektrik kesintileri yaşanıyor ve bu 
aksamalar bazen hayat kayıplarına kadar 
varan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 

2013 yılının enerji piyasalarında tüke-
tici açısından nasıl geçtiğini kısaca değer-
lendirecek olursak;

➤ Sık elektrik kesintileri,
➤ Faturaların maaş gününe göre düzen-

lenmemesi,
➤ Dalgalı voltaj nedeniyle cihaz arıza-

larının öne çıktığını söyleyebiliriz.
➤ Doğal gaz tüketicisinin ise en çok 

şikâyet ettiği konu, abonelik sürecinin 
uzun sürmesi, abone ücretlerinin yüksek 
olması ve henüz doğal gaz ulaşmamış böl-
gelerden gelen talepleri sayabiliriz.

➤ Petrolde, akaryakıt fiyatlarının dünya 
ortalamasına göre yüksek olması birinci 
şikayet konusu. Ardından, zamlı tarifelere 
geçişlerde yasal süre başlamadan fiyatla-
rın arttırıldığı, pompa-tabela fiyatlarının 
farklı olduğu ve asgari mesafe ile ilgili 
başvurular başlıca şikâyet konuları oldu.

➤ LPG de de öne çıkan konunun, pom-
pa-tabela fiyat farkı olduğunu söyleyebi-
liriz. Yeniden düzenlenen sorumlu müdür 
konusu da en çok soru gelen husus oldu.

Yeni dönemde, tüketicilerin taleplerinin 
ilgili kurumlar tarafından nasıl değerlendi-
rildiği, mevzuatın bu konuda ne dediği 
gibi bilgilendirici konuların yanı sıra 
dünya genelinde enerji piyasası 
özelinde tüketicilerin hakları 
konusuna da değinmeye 
çalışacağım.

Tüketicinin bakı-
şından merhaba!

Zekiye YALDIZ
EPDK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Tüketicinin Bakışı
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Murat Fırat

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz 
Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) 
Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, 

bayilerin gündemindeki konuları Enerji Pano-
rama’ya değerlendirdi. TABGİS’in, akaryakıt 
sektörünün ilk sivil toplum örgütü olduğunu 
belirten Zülfikar, 1953’te bir dernek olarak 
kurulan TABGİS’in 1963’te sendikaya dö-
nüştüğünü anımsatarak “50 yıllık bir sen-
dikacılık geçmişinden bahsediyoruz” di-
yor. TABGİS’in, kurulduğu günden bu 
yana akaryakıt bayilerinin çıkarlarını 
savunmak için yoğun bir gayret için-
de olduğunu kaydeden Zülfikar, “Bir 
belediyenin imar komisyonundan, 
EPDK’nın yaptığı yönetmelik çalış-
malarına kadar her alanda TABGİS 
var” şeklinde konuştu. 

KAZANDIĞIMIZ PARA YETMİYOR
TABGİS’in önceliğinin tüketiciye 

doğru ve dürüst hizmet verebilmek, 
bu hizmeti sunan akaryakıt bayileri-
nin de hak ettiği kârı gerekli merciler-
den talep etmek olduğunu ifade eden 
Zülfikar, son dönemde bayilerin kâr 
marjının azaldığına dikkat çekti. Zül-
fikar, “Eskiden kârı devletten alırdık, 

yüzdesel olarak ne olacağını bilirdik. 
Kârımız bize yetmediğinde de, ‘Ey dev-

let, bu hizmeti doğru ve dürüst verebil-
mek için bu para bize yetmiyor, paramızı 

arttır’ diyorduk. Geçmişte kâr marjlarının 
arttırılması konusunda bazı girişimlerde bu-

lunduk ve olumlu neticeler aldık. Şimdi oto-
matik fiyat mekanizmasına geçildi.  Şu anda 

kazandığımız para bize yetmiyor. Dünyada eşi 
benzeri olmayan modernlikte istasyonlarımızı dü-

rüstlük içinde işletebilmek için bu para bize yetmi-
yor. TABGİS olarak kâr paylarımızın arttırılması için 

gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” diyor. 
10 yıl önce yapılan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanu-

nu’nun artık sektörü taşıyamadığını ifade eden Zülfikar, 
kanunun bir an önce revize edilmesi gerektiğini söylüyor. 

Akaryakıt bayileri 
otomasyonu yargıya taşıyor 

Bayilerin aleyhine yapıla 
düzenlemelere yönelik açtığı 
davalarla gündemden düşmeyen 
TABGİS, şimdi de EPDK’nın 
otomasyon sistemine ilişkin  
kararını yargıya taşıyacak. TABGİS 
Başkanı Zülfikar, “Sürelerle ilgili 
sektör açısından sorun yaratacak 
değişiklikler de var. Bu nedenle kısa 
bir süre içinde dava açacağız” diyor

RÖPORTAJ8
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Kanun değişikliği konusunda hem kamu-
nun hem de özel sektörün yürüttüğü çalış-
malar olduğunu belirten Zülfikar, “Kamu, 
kanun revizyonuna ilişkin görüşlerimizi 
istedi, biz de verdik. Umarız en kısa süre-
de bu çalışmalar tamamlanır” diyor.  

2013 KÖTÜ BİR YIL OLDU
2013 yılını akaryakıt bayileri açısından 

‘kötü bir yıl’ olarak nitelendiren Zülfikar, 
son 1 yılda mevzuatın çok fazla değişti-
ğini, bu değişikliklerin de genellikle ba-
yiler aleyhine olduğunu belirtiyor. LPG 
istasyonlarında sorumlu müdür bulun-
durma yükümlülüğüne ilişkin yapılan 
düzenlemeleri de eleştiren Zülfikar, ko-
nuya ilişkin şikayetlerini şöyle anlatıyor: 
“Ne iş yaptığı belli olmayan bu sorumlu 
müdürlere, niçin maaş ödediğimizi bir-
birimize sorup duruyoruz. Önceden bir 
sorumlu müdür, 5 istasyona bakabiliyor-
du. 2013’te bunu değiştirdiler ve ‘bu ne 
iş yaptığı belli olmayan insanlara biraz 
daha ekleme yapalım, her biri tek istas-
yona baksın’ dediler. Yani bayilere, ‘O 
sorumlu müdür evinde otursun, istasyona 
gelip gitmesin ama senin istasyonunda 
kadrolu olsun, sigortasını, maaşını yatır’ 
dediler. Bu yetmiyormuş gibi akaryakıt 
istasyonlarına işyeri hekimi ve işyeri gü-
venliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü 
getirildi. Uygulama 30 Haziran 2013’te 
başlayacaktı ancak 6 ay ertelendi. Büyük 
bir ihtimalle yılbaşında yine bir erteleme 
olacaktır. Çünkü Türkiye’de 13 bin istas-
yonun ihtiyacını karşılayacak sayıda işye-
ri güvenliği uzmanı yok. 

Bayilerin aleyhine olan düzenlemeleri 
zaman zaman yargıya taşıyıp, üyelerini 
rahatlatacak kararların alınmasını sağla-

dıklarını hatırlatan Zülfikar, şu günlerde 
EPDK’nın otomasyon sitemine ilişkin 
1240 sayılı Kurul Karar’ında değişiklik 
yapan kararını yargıya taşımaya hazırlan-
dıklarını açıkladı. Zülfikar, “Eskiden bizi 
EPDK denetliyordu, otomasyon konu-
sunda yapılan son düzenlemeyle Kurum 
hem denetleme yetkisini dağıtım şirketle-
rine devretti hem de sürelerle ilgili sektör 
açısından problem yaratacak bazı değişik-
likler yaptı. Kanunda adres belli: ‘EPDK, 
denetler ve cezai işlemi uygular’ denili-
yor. Belki de ilk kez sektörün tüm tarafla-
rı bu konuda mutabakata vardı. Sektörün 
tamamı otomasyon konusunda EPDK’ya, 
‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedi. Sektörün tüm 
taraflarının imzaladığı ortak bir metni EP-
DK’ya iletmemize rağmen mevzuat bu 
şekilde çıktı. Bu düzenleme konusunda 
dava açacağız” sözleriyle süreci anlattı. 

TÜKETİCİYE DE CEZA KESİLMELİ
Sektörün değişmez gündem maddesi 

olan akaryakıt kaçakçılığına ilişkin de-
ğerlendirmelerde de bulunan Zülfikar’a 
göre kaçakçılığın önlenebilmesi için ön-
celikle vergi sisteminin değişmesi gereki-
yor. Vergi eşitlemesine gidilmesi ve vergi 
uçurumlarının kaldırılmasıyla tüketicile-
rin kaçak akaryakıttan uzaklaşacağını sa-
vunan Zülfikar, kaçak akaryakıt kullanan 
tüketicilere ceza kesilmesini de öneriyor.  
Kamunun birçok yerde denetleme nok-
tası olduğuna dikkat çeken Zülfikar, “Bu 
denetleme noktalarına egzost emisyon öl-
çüm cihazları konulabilir. Ölçüm sonuç-
ları olumsuz çıkan bir araca 1524 TL’lik 
ceza kesilebiliyor. Zaten kaçak akaryakıtı 
ağırlıklı olarak kamyon, otobüs ve mini-
büsler kullanıyor” diyor. 

TABGİS, 50 YAŞINDA
Akaryakıt sektörünün köklü sivil 
toplum örgütlerinden TABGİS, 50. 
kuruluş yıldönümünü İstanbul Mar-
riott Asia Otel’de düzenlediği davet 
ile kutladı. Davete TBMM Enerji Ko-
misyonu Üyesi Hüseyin Filiz, EPDK 
İkinci Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurul 
Üyeleri, üst düzey enerji bürokratla-
rı, akaryakıt sektörünün temsilcileri 
ve TABGİS üyesi bayiler katıldı. 
Sendikanın 50 yıllık tarihinin anlatıl-
dığı tanıtım filminin ardından bir ko-
nuşma yapan TABGİS Genel Başka-
nı Ferruh Temel Zülfikar, 50’nci yılın, 
her kuruluşun tarihinde çok anlamlı 
bir yeri olduğunu belirterek, üyelerin 
verdiği güvenle ülkeye ve sektöre 
değer katmaya devam edeceklerini 
söyledi. ENBE Orkestrası’nın sahne 
aldığı gecede sendika üyelikleri 30 
ile 50 yıl arasında olan TABGİS üye-
lerine birer plaket verildi. 

CEZALAR DÜRÜST 
BAYİYİ SOĞUTUYOR 
Petrol piyasasında uygulanan ce-
zaların yüksekliğine dikkat çeken 
Zülfikar, “Bayiler için cezalar 1/5 
oranında uygulanıyor. Ama ceza 
miktarı çok yüksek olduğu için ba-
yilere 1/5 oranında uygulansa bile 
bu çok ağır oluyor” dedi. Türki-
ye’deki yaklaşık 13 bin istasyonun 
10 bininin  yaşam sınırının altında 
olduğunun altını çizen Zülfikar, “Ya-
şam sınırının üzerinde bulunan bir 
istasyona bu cezayı çok zor ödetti-
rirken, yaşam sınırının altında kalan 
bir akaryakıt istasyonuna bu kadar 
ağır cezaları nasıl kesersiniz? Bu ke-
sinlikle bir zulümdür” diye konuştu. 
Lisanslanma döneminde yaklaşık 
3 bin 500 bayiye kesilen cezalara 
dikkat çeken Zülfikar, şöyle devam 
etti: “Düşünün bu cezalar o dönem-
de dağıtım şirketleri ile bayilere bir-
likte kesildi. Daha sonra dağıtım şir-
ketleri dava açarak bu cezalardan 
kurtuldular. Yani birbirinin devamı 
niteliğinde olan cezaların bir kısmı 
kaldırıldı ama bayi kesimine kesilen 
cezalar kaldırılmadı. Bu çok büyük 
bir haksızlıktır. 
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Deniz Suphi

Nelson Mandela, ülkesi Güney 
Afrika’daki apartheid rejimine 
karşı yürüttüğü ödünsüz müca-

dele, kurduğu ırkların eşitliğine dayalı 
‘gökkuşağı’ sistemiyle dünya tarihine 
geçti. Mandela’nın ömrü, kelimenin 
tam anlamıyla mücadeleyle geçti. “Mü-
cadele benim hayatımdır” diyen Man-
dela, ömrünün 27 yılını hapishanede 
geçirdi. Ancak, yılmadı. Hedefine adım 
adım ilerledi. Başarı başını döndürme-
di. Mandela, “Büyük bir tepeyi tırman-
dıktan sonra, tırmanılacak daha birçok 
tepe olduğunu göreceksiniz” sözleriyle 
fethettiği her tepeden sonra insanlık 
için yeni bir tepeye doğru yol aldı.  

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde Afrika ve sömürgecilik 
tarihi dersleri veren Yar. Doç. Barış 
Ünlü, Mandela’yı, mücadelesini ve onu 
farklı kılan özelliklerini anlattı. 

n Mandela’nın, apartheid rejimi-
ne karşı yürüttüğü mücadele nasıl 
başlamıştı?

Mandela, kendi kuşağından Walter 
Sisulu ve Oliver Tambo gibi isimler-
le birlikte, 1940’lı yıllarda ANC’nin 
(1912’de kurulan Afrika Ulusal Kong-
resi) Gençlik Kolunu kurdu. Bu genç-
ler, o zamanlar muhafazakar ve çok 
ihtiyatlı olduklarını düşündükleri eski 
kuşak liderlere karşı ANC’yi radikal-
leştirmek istiyorlardı. Başarılı da ol-
dular. 1950’lerde bir dizi kitlesel sivil 
itaatsizlik eylemi düzenledi ANC. Yine 
aynı yıllarda ANC, bu genç liderlerin 

de desteğiyle Güney Afrika Komünist 
Partisi (SACP) ve Güney Afrika Hint-
li Kongresi gibi partilerle apartheid’a 
karşı ortak mücadele etmeye başladı. 
Ancak bu mücadeleler beklenen sonucu 
vermedi. 1960’daki Sharpeville Katlia-
mı’ndan sonra ANC yasaklandı. Bunun 
üzerine Mandela’nın başını çektiği bir 
grup, sivil direnişin işe yaramadığını, 
gerilla savaşına başlamak gerektiğini 
ısrarla ANC’nin gündemine almaya ça-
lıştı. Büyük tartışmalardan sonra Man-
dela örgütü ikna etti ve ‘Ulusun Mızra-
ğı’ adlı gerilla ordusu 1961’de kuruldu. 
Mandela da komutanlığına getirildi. 
Liderliğinin başladığı asıl tarih budur. 
Sonra farklı Afrika ülkelerinde gerilla 
eğitimleri aldı, parasal ve askeri destek 
aradı. Ancak ülkeye geri dönüşünden 
kısa bir süre sonra yakalandı ve 27 yıl 
sürecek cezaevi hayatına başladı. 

n Mandela’nın Robben Adası’na 
gönderilmesinden sonra Güney Af-
rika’da ırkçı rejime karşı yürütülen 

çalışmalar nasıl etkilendi?
1960’ların ikinci yarısında ülke için-

deki ANC ve SACP çökertildiği için, 
büyük bir sessizlik hâkimdi. Bu ses-
sizlik, yeni ve çok radikal bir kuşağın 
1970’lerin başında ‘Siyah Bilinç’ hare-
keti etrafında ortaya çıkışıyla bozuldu. 
Bu gençler, uzlaşmaz tavırlarıyla ve 
siyah olmaktan gurur duyduklarını her 
fırsatta gösteren bilinçli politikalarıyla 
çok hızlı bir şekilde etkili oldular. Si-
yah Bilinç’in hareket olarak çok sert 
bir şekilde bastırılması ve lideri Steve 
Biko’nun öldürülmesine rağmen, artık 
yeni bir nesil ortaya çıkmıştı. İllegal 
ANC biraz da bu gençleri devşirme 
kabiliyeti sayesinde 1980’lerde ülke 
içinde küllerinden doğdu ve siyah hare-
ketleri tekrar canlandı. Ülke dışında ise 
sürgündeki ANC, 1960’ların ortaların-
dan itibaren çeşitli Afrika ülkelerinde 
konuşlandı ve oralardan Güney Afri-
ka’da operasyonlar düzenledi. Ayrıca 
Angola’da Küba birlikleriyle birlikte 

ENTELEKTÜEL GÜNDEM 8

“MADiBA’NIN ENERjisi” 
Güney Afrika’nın efsanevi devlet başkanı, özgürlük 

çığlığının ikonlaşmış önderlerinden Nelson Mandela, 95 
yaşında yaşama gözlerini yumdu. Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Afrika ve sömürgecilik 
tarihi konusunda dersler veren Yardımcı Doçent Barış 

Ünlü, Mandela’yı, mücadelesini, bir lider olarak onu 
farklı kılan özelliklerini anlattı
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ABD ve apartheid hükümetinin destek-
lediği gruplara karşı savaştı. Amaç An-
gola’nın kazanılmasıyla birlikte Güney 
Afrika sınırlarına kadar inebilmekti.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAMADI
n Mandela’nın serbest bırakılması 

ve ANC’nin iktidar olmasından son-
raki süreç nasıl gelişti?

Ülke içindeki kitleselleşen muhale-
fetle ve ülke dışında Güney Afrika’nın 
sınırları üzerindeki hâkimiyetini gide-
rek kaybetmesiyle birlikte, apartheid 
devleti, çok geç olmadan Mandela’yla 
barışçıl bir geçiş süreci için pazarlık 
yapma kararı aldı aslında bunu yapmak 
zorunda kaldı. Mandela 1990’da ser-
best bırakıldı ve ilk demokratik seçim-
lerin yapılacağı 1994’e kadar müzake-
reler sürdü. Buradaki mesele, iç savaşa 
yol açmadan, ülkeyi yeni bir bataklığa 
sürüklemeden demokrasiye geçmekti. 
Bu, Mandela ve diğer ANC liderle-
rinin sağduyulu siyasetleri sayesinde 

başarılabildi. 
B e y a z l a r -
dan inti-
kam alın-
mayacak, 
mallarına 
d o k u n u l -
mayacak -
tı. 1994’de 
ANC ikti-
dara geldi. 
Sonrası uzun ve 
karmaşık bir süreç. 
Çok iyi bir anayasa 
yapıldı, demokrasi kurum-
sallaştı, kültürel haklar ve yaşam tarzı 
seçimleri kanunlarca korundu. Ama 
bunun yanında ekonomik eşitsizlikler 
devam etti. Az sayıda siyah burjuvanın 
ve giderek büyüyen bir siyah orta sını-
fın yaratılmasına rağmen, siyah kitleler 
hala büyük bir yoksulluk içinde.

n Güney Afrika’nın altın, kömür, 
elmas gibi değerli maden ya da taş-

larıyla ilgili 
millileştirme 
hedefi neden 
gerçekleşti-
rilmedi? 

1990-1994 
arasında mü-
zakereler sü-
rerken Güney 

Afrika’daki ve 
dünyanın çeşitli 

yerlerindeki büyük 
kapitalistler ve Ba-

tılı güçler, Mandela’ya 
yoğun baskı uyguladılar. ‘Ka-

mulaştırma yaparsanız sermaye kaçar, 
yeni sermaye gelmez ve ekonomi çö-
ker’ dediler. ANC liderlerinin bundan 
korktuğu anlaşılıyor. Ayrıca unutul-
mamalı ki, o yıllarda sosyalist blok da 
çökmüştü. Kamulaştırma yapanların, 
kamulaştırma yapmak isteyenlerin pek 
iyi karşılanmadığı, arkaik görüldüğü 
bir dönemdi. 

“MADiBA’NIN ENERjisi” 

MAĞDUR 
SİYASETİ 
YAPMADI

Mandela’yı öne çıkaran kişisel özellikleridir. 
Cesareti, fedakârlığı, bağışlayıcılığı, kararlı-

lığı ama aynı zamanda yumuşaklığı, mağdur 
olmasına rağmen mağdur siyaseti yapmama-
sı, öz-disiplini ve tabii ki cazibesi. 27 yıl hapis 
yatmış bir adamda bütün bunlar birleşince, 

ortaya çok etkileyici bir sentez çıkıyor. 
Dünya tarihi açısından önemi ise zamanla 

belli olacak. Yine de Sokrates gibi, İsa 
gibi, gelecekte sayısız insana il-

ham vermeye devam edece-
ğini tahmin edebiliriz. 
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Uludağ Elektrik Dağıtım’ın “Şehrin Işıkları” ismiyle düzenlediği “gece 
ve ışık” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Türkiye’nin farklı şehir-
lerinden katılan toplam 872 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada İs-

tanbul’dan Devrim Özgür Ünlü birinci seçilirken, Bursa’dan Ersin Berk ikinci, 
yine aynı şehirden Meral Kuru Uludağ ise üçüncülüğe layık görüldü. Yarışma-
da dereceye girenlerin yanı sıra katılan eserler arasından jüri tarafından seçilen 
70 fotoğrafın yer aldığı sergiye EPDK ev sahipliği yapıyor. Uludağ Elektrik, 
yarışmaya katılan eserleri daha önce de Kent Meydanı AVM’de açtığı sergiy-
le Bursalıların beğenisine sunmuştu.  Uludağ Elektrik Dağıtım Genel Müdü-
rü Mehmet İslamoğlu serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Uludağ 
Elektrik Dağıtım sosyal sorumluluk projeleri ve sanata, spora, eğitime verdiği 
desteklerle büyüyor. Bu faaliyetlerimizde arkamızda olan herkese minnet borç-
luyuz” dedi. Açılışa katılan EPDK Başkanı Hasan Köktaş ise “Böyle anlamlı 
bir projeye ev sahipliği yapmaktan gururluyuz. Uludağ Elektrik Dağıtım’a şe-
hir ve ışığın güzel birlikteliğini bizlere böyle bir sergi ile gösterdiği için teşek-
kür ediyorum” dedi. Yarışmanın ödül kazanan ve sergiye katılan birbirinden 
güzel fotoğraflardan birkaçını okurlarımıza sunuyoruz. 

Uludağ  
Elektrik 
“Şehrin 
Işıkları”nı 
sergiliyor 

SERGİ8

Umut Bekişoğlu

Yılmaz Ceylan
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Devrim Özgür Ünlü

Meral KuruÖmer Alkan

Yaşar Hakan Erdurgut
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Aksa, Narlı HES için 
ÇED’e başvurdu
Aksa Enerji’nin Van’ın Çatak ilçesi Botan Çayı 
üzerinde kurmayı planladığı 75 MW gücündeki Narlı 
Barajı ve HES Projesi için Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) süreci başladı. Proje için ÇED başvurusu yapan 
firma, diğer izinlerini de tamamlayarak, lisansını 
almayı ve 3 yıl sürecek inşaat çalışmalarına başlamayı 
hedefliyor. Narlı Barajı ve HES Projesi’nin yaklaşık 
yatırım tutarının 288 milyon euro olacağı tahmin 
ediliyor. Proje alanına Van, Edremit, Bahçesaray, 
Çatak, Pervari, Siirt karayolunun Çatak ilçesini 
geçtikten sonra 4 km’lik bir yol ile ulaşılacağı ve 
projede ayrıca tesislere ulaşım için 4 km’lik bir servis 
yolu yapılacağı bildiriliyor. Aksa Enerji’nin 11’i lisanslı 
9’u lisans aşamasında olan toplam 20 HES projesi 
bulunuyor. Lisanslı olanlardan bugüne kadar yalnızıca 
biri işletmeye alınmış durumda. 

Şişme bacayla temiz enerji üretecek 
Dünyanın önde gelen sıcak hava balonu uzmanlarından Per Lindstrand, yeşil enerji 
üretimi için 1 kilometre uzunluğunda şişme bir güneş bacası yapmayı planladığını 
açıkladı. İngiliz maceraperest işadamı Richard Bronson ile birlikte 1991’de balonla Büyük 
Okyanus’u aşan Per Lindstrand, bu teknolojinin uzak yerlerde daha etkin yeşil enerji 
üretiminde kullanılabileceğini söylüyor. Lindstrand ayrıca, teknolojinin bina bakımının 
zor olduğu, yüksek deprem riski bulunan yerlere de yardımcı olabileceğini de vurguluyor. 
Lindstrand, projenin 20 milyar dolara mal olması bekliyor. Şirketinin uzmanlık alanı 
‘havadan daha hafif’ teknolojiler geliştirmek olan Per Lindstrand, özellikle çöllerdeki 
araştırma merkezlerinde güneş enerjisi teknolojisinin hantallığı olmadan, dizel yakıt 
ve doğal gaza alternatif bir temiz enerji kaynağı gerektiğini düşünüyor. “Dünyanın bu 
kesimlerindeki sorun kumun çok ince olması ve çabucak güneş panellerini tıkaması” 
diyen Lindstrand “Yani hiç su olmayan bir yerde çok fazla temizlik yapmanız gerekiyor” 
diye de ekliyor.  

Borusan’ın yatırım iştahı arttı
Enerjinin yeni ancak hızlı oyuncularından 
Borusan, 250 milyon euroluk yeni yatırım 
yapacaklarını açıkladı. Borusan Holding CEO’su 
Agah Uğur yaptığı açıklamada, 250 milyon 
euro maliyetinde 5 projeden oluşan 200 MW 
portföye sahip rüzgar yatırımını başlatacaklarını 
söyledi. Enerjideki yatırımların uzun vadeli 
yatırımlar olduğunu kaydeden Uğur, geri 
dönüşümün 3-4 yıl sonra başladığını dolayısıyla 
ciroyu etkilemediğini söyledi. Şirketin, 250 MW 
hidrolik, 450 MW rüzgar olmak üzere 700 MW 
enerji portföyü bulunuyor. ENBW ile ortaklığı bulunan şirketin, 110 
MW kurulu gücü üretim yapıyor. Şirket, 50 MW kurulu güçteki RES 
projesini 3-4 ay içinde üretime almayı hedefliyor.
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Güriş, 
Ukrayna’da 

kurulan 250 
MW gücündeki 

Batı Kırım Rüzgar 
Enerji Santralı’ndaki ortağına ait 

yüzde 50’lik hisseyi devraldı. Santralın 
kapasitesini de artırmak isteyen Güriş 

İnşaat, satın alma için gerekli yasal izin 
sürecini de tamamladı. 

Santralda Belçika sermayeli, West Crimea 
Windplant Holding’le ortak olan Güriş, yaklaşık üç ay 

önce, hisseleri almak üzere Belçikalı ortağıyla anlaşma 
sağlamış ve gerekli izin için Rekabeti Koruma Komitesi’ne 

başvuru yapılmıştı. Batı Kırım Rüzgar Enerji Santralı, 125+125 
olmak üzere toplam 250 MW kurulu güce sahip olacak şekilde 
projelendirilmiş durumda. Yatırım tutarı 575-600 milyon euro 

olarak hesaplanıyor. 

Cengiz ve Alarko yatırımın ilk sırasında 
Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre ekim ayında en büyük 
yatırımı 1 milyar 945 milyon lira ile Cenal Elektrik Üretim yaptı. Ekim 
ayında yapılan toplam yatırım tutarı ise 8.6 milyar TL oldu. Cengiz ve 

Alarko Holding ortaklığı olan Cenal Elektrik Üretim, 1380 MW elektrik 
termik-ithal kömür komple yeni yatırımı için 588 milyon 734 bin 

dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacak ve 500 kişilik istihdam 
sağlayacak. Söz konusu santral ÇED onayı alamamıştı ancak 

ortaklar yasal süreci tamamlayacaklarını düşünüyor. 
İkinci büyük yatırımı 1 milyar 200 milyon lira ile Kanyon 

Enerji yaptı. Şirket, 600 MW Elektrik termik- doğal gaz 
kömür komple yeni yatırımı için 379 milyon dolarlık 

ithal makine ve teçhizat kullanacak ve 40 kişilik 
istihdam sağlayacak. Berrak Enerji de 36 
milyon liralık teşvikle ikinci sırada yer aldı. 
Şirket, 16.32 MW HES yatırımı yapacak. 

Google, 6 güneş 
santralı 
kuruyor 
Google ve yatırım şirketi 
KKR, Kaliforniya ve 
Arizona’da 106 MW kurulu 
güce sahip olan 6 adet güneş 
enerjisi santralı inşa edecek. 
Böylece Google’ın rüzgar ve 
güneş enerjisine yaptığı toplam 
yatırım 1 milyar doları 
geçecek. Google’ın 
80 milyon dolarla 
ortak olduğu 6 
adet güneş enerjisi 
santralı, 17 bin evin 
elektrik ihtiyacını 
karşılayabilecek. 
Enerjisinin yüzde 
33’ünü yenilenebilir 
enerji kaynaklarından 
elde eden Google’ın 
hedefi bu rakamı yüzde 
100’e çıkarmak. 

EİD, Irak’ta boru 
hattına başladı
Irak başta olmak üzere Orta Doğu ve Rusya 
pazarında faaliyet gösteren enerji ve müteahhitlik 
şirketi EİD İnşaat, Irak’ta 90 milyon dolar 
değerinde boru hattı inşaatına başladı. EİD, Exxon 
Mobile şirketi için inşa edeceği 120 kilometre 
uzunluğundaki boru hattını 1 yıl içinde teslim 
edecek. EİD İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bora 
Can Yıldız, “Güney Irak ve Basra şehrinde devam 
eden 250 milyon dolarlık projemiz var. İnşaatına 
başladığımız boru hattı, suyun yüksek basıncı 
aracılığıyla petrolün yeryüzüne çıkarılması için 
kullanılan ileri mühendislik ürünü bir projedir “ dedi.
Exxon Mobile için proje yapmanın büyük ayrıcalık 
olduğunu belirten Yıldız, “Uzmanlığımız sayesinde 
Çinli, Amerikalı ve Avrupalı rakiplerimizi hem teknik 
hem de fiyat olarak geride bıraktık” dedi. 

Güriş
, B

atı K
ırım

’ın
 te

k sahibi o
ldu



62 ENERJİ PANORAMA

Nazlı Deniz Tezcanlı

Akaryakıt sektörünün önemli oyun-
cularından BP Türkiye, kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerinde 

iki temel alan belirlemiş: Yol güvenliği ve 
sürdürülebilir kalkınma. 15 yıldır çocuk-
lara yol güvenliğiyle ilgili eğitim veren 
BP Türkiye, çok sayıda araştırma, rapor 
ve tebliğle de Türkiye’de yol emniyetine 
verilen önemi artırmayı hedefliyor. Şirke-
tin bir diğer faaliyet alanı ise Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Boru Hattı kısaca BTC. 

Hattın ortağı olan BP Türkiye, tüm gü-
zergah boyunca doğal hayatın korunması, 
halkın ekonomik anlamda kalkınması ve 
çevre bilincinin artırılması için milyon-
larca dolarlık bütçeli çalışmalar sürdürü-
yor. Şirket hem yurt içinde hem de yurt 
dışında çok sayıda ödül de kazandı. BP 
Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü 
Murat LeCompte, örnek gösterilen çalış-
malarını EP okurları için anlattı... 

n Sosyal sorumluluk projelerini 
seçerken özel olarak ilgilendiğiniz ve 
alanlar var mı? Bu alanları hangi ge-
rekçelerle belirlediniz?

BP olarak faaliyette bulunduğumuz 
tüm ülkelerde çalışmalarımızı Sağlık, 
Emniyet, Çevre ve Güvenlik’ten oluşan 
SEÇ-G ilkeleri doğrultusunda yürütü-

yoruz. Türkiye’de yürüttüğümüz sosyal 
sorumluluk çalışmaları için özellikle iki  
odak noktası seçtik: Yol Güvenliği ve 
Sürdürülebilir Kalkınma. Hayata geçirdi-
ğimiz veya destek verdiğimiz sosyal so-
rumluluk projeleriyle, trafik kazalarının 
önlenmesi veya en azından ölümlü tra-
fik kazalarının azaltılması amacıyla çok 
önemli bilgi ve deneyimler de elde ettik. 

Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon çocuğa 
15 yıldır trafik eğitimi verilmesini sağla-
yan BP Yol Güvenliği Çocuk Tiyatrosu, 

4-8 yaş arası miniklere “Konuşan Trafik” 
adlı oyununu sergiliyor. Her yıl turneler-
le Türkiye’yi dolaşan ve ücretsiz olarak 
sergilenen oyun, anaokulu ve ilköğretim 
okulu öğrencilerine trafik ve yaya kural-
ları bilincini aşılamayı amaçlıyor. Oyun, 
aynı zamanda öğrencilerin aile bireylerini 
de yol güvenliği konusunda bilinçlendir-
mesine hizmet ediyor. İstatistiklere göre 
ülkemizde 14 yaş altındaki çocukların 
trafik kazaları sonucu hayatlarını kaybet-
me riski, Avrupa ülkelerine göre 3-4 kat 
daha yüksek. Ağaç yaşken eğilir mantı-
ğından hareketle çocuklara bu bilinci ti-
yatro aracılığı ile kazandırıyoruz.

n Yol emniyetiyle ilgili başka çalış-
malarınız olduğunu da biliyoruz. On-
lardan söz edebilir misiniz?

Toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya 
çalışıyoruz. Örneğin Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle, 
trafik kongrelerinde toplum bilincini ar-
tırma yönünde tebliğler sunduk. BP Tür-
kiye sponsorluğunda “Değiştirebiliriz 
- Yol Güvenliği Platformu” olarak İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 
başlattığı projeyle yol çocuk koltuğunun 
önemi konusunda toplumu bilinçlendir-
mek amacıyla etkinlikler gerçekleştirdik.

Ankara Gazi Üniversitesi Vakfı Ko-
leji’nde düzenlediğimiz yol güvenliği 
eğitimleriyle birlikte, ülkemizde “yol 
güvenliği” bilincini geliştirmeye yöne-

Sağlık-Emniyet-Çevre ve Güvenlik başlıklarından oluşan ilkeler 

doğrultusunda sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren BP Türkiye, 

15 yılda 1.5 milyon çocuğa yol güvenliği eğitimi verdi…

SOSYAL SORUMLULUK8

BP Türkiye, 1,5 milyon çocuğa yol güvenliğini öğretti
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lik toplumsal faaliyetlerimize bir yenisini 
daha ekledik. Ayrıca gazeteciler için özel 
olarak değişik zemin ve hava şartların-
da sürüş eğitimleri verdik. Ülkemizdeki 
trafik güvenliğinin artırılması amacıyla 
kurumların gönüllü olarak üstlenebile-
cekleri rollerin çerçevesini belirlemek 
amacıyla oluşturulan Kurumsal Trafik 
Güvenliği Deklarasyonu’nu imzaladık. 

BTC 23 MİLYON DOLAR HARCADI
n Şirket olarak imza attığınız ça-

lışmaların yanı sıra destek olduğunuz 
projeler varsa onlarla ilgili bilgi de ve-
rebilir misiniz?

İşletme operatörü olduğumuz Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı 
güzergâhında sürdürülebilir kalkınma ve 
istihdama katkı sağlamak amacıyla ha-
yata geçirdiğimiz ek yatırım programları 
yürütüyoruz. Hattın geçtiği yakın yer-
leşimlerde yaşayanların gelir ve yaşam 
koşullarını iyileştirmek ve ülkemizin 
kalkınmasına katkı sağlamak iş yönetimi 
ilkelerimizin ayrılmaz bir parçasını oluş-
turuyor.

2003 yılı ortalarından 2011’e kadar 
boru hattı güzergâhındaki toplumsal kal-
kınma projelerine işletme operatörü ol-
duğumuz BTC, yaklaşık 23 milyon dolar 
destek verdi. Bu projelere harcanan mik-
tarın kamu, vatandaş ve diğer donörlerin 
katkılarıyla sağlanan eş fonlarla yaklaşık 
50 milyon dolara ulaştığını söyleyebiliriz. 
Toplumsal Yatırım Programı ile 8 ilde, 
330 köyde faaliyetler yürüttük. 

8 yılda 7,7 milyon dolar katkı sağlanan 
21 projeyle 12 yerel yönetim, 17 kamu 
kurum, kuruluş ve iştiraki, 15 üniversi-
te ve 25 kadar sivil toplum kuruluşu ile 
işbirliği yapılarak Türkiye’nin biyolojik 
çeşitliliğine ve doğasına katkı sağlandı. 
Halihazırda sürmekte olan 5 proje kapsa-

mında yaban hayatına, sulak alanlara, or-
manlarda biyoçeşitliliğe ve atık bertarafı 
altyapısına destek veriliyor.

Ayrıca Türkiye’deki faaliyetlerimizin 
100. yılı kutlamaları çerçevesinde geçen 
yıl, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve 
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin 
sponsoru olduk. Bu kapsamda destekle-
diğimiz ve ülkemizi Londra 2012 Olim-
piyat  ve Paralimpik Oyunları’nda temsil 
eden 13 milli sporcuyada destek sağladık. 

AVRUPA’DAN ÖDÜL KAZANDI
n KSS projelerinizin somut sonuçla-

rını paylaşabilir misiniz? Yurtiçinde ya 
da yurtdışında ödül alan, örnek göste-
rilen çalışmalarınız varsa bilgi verebi-
lir misiniz?

Bugüne kadar çok sayıda sosyal proje-
ye imza attık ve bunların bir kısmını da 
ödüllerle taçlandırdık. Türkiye Halkla 
İlişkiler Derneği’nin 2008 yılında 7’nci-

sini düzenlediği Altın Pusula Ödülleri’n-
de “Önüm, Arkam, Sağım, Solum Trafik” 
adlı BP Yol Emniyeti Çocuk Tiyatrosu 
projesiyle, “Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk / Eğitim” kategorisinde ödül almaya 
hak kazandı. 

BP Türkiye’nin 2012 yılında başlattığı 
“Ayyıldızın Çocukları” kampanyası, Tür-
kiye’de Olimpiyat ruhunun yaygınlaşma-
sı, Türk sporunun gelişmesi ve engelli 
gençlerin spora yönelmelerine katkı sağ-
lamayı hedefledi. Söz konusu projemizle 
12. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri 
Yarışması’nda spor alanında Sponsorluk 
İletişimi Ödülü kazandık.

“BTC Hattında Değişen Yaşamlar Pro-
jesi” ile Altın Vana & Altın Voltaj Ödül-
leri’nden Altın Vana Ödülü’nü kazandık. 
Yine BTC, “Sektörler Arası İşbirliğine 
Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimci-
liği Destekleme Projesi” ile Avrupa KSS 
Ödül Programı Türkiye’de Etkin Yöne-
tim Kategorisi’nde birinci oldu.

Bütün bunların yanı sıra  BP’nin glo-
bal programı olan Helios Ödülleri’nde 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk birimimiz 
Ceyhan İş Geliştirme Projesi (CEYGEM) 
ile yarı finalistler arasına girmeye hak ka-
zandı.

BP Türkiye, 1,5 milyon çocuğa yol güvenliğini öğretti

PROJELERİMİZ 
ÖRNEK 
ALINIYOR

n BP Türkiye olarak imza 
attığınız çalışmalar global 
yapılanmanız içinde kulla-
nıldı mı? Ya da farklı ülke-
lere model oluşturdu mu?
Hem BTC Boru Hattı boyunca 
yürüttüğümüz Sürdürülebilir 
Kalkınma programları, hem de BP 
Yol Güvenliği Çocuk Tiyatrosu, glo-
bal yapılanmamız içerisinde önemli 
bir yere sahip. Her iki programımızın 
çıktıları ve deneyimleri global olarak 
paylaşılıyor. Bu projelerin ikisi de BP 
Türkiye Ailesi olarak bizleri olduğu 
kadar global yönetimimizi de olduk-
ça gururlandırıyor.
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İSTATİSTİKLER8 Oğuz Karadeniz

TÜRKiYE ELEKTRiK ÜRETiMi (YÜZDE)

Kaynak: TEiAŞ, Kasım 2013

TÜRKiYE ENERji DENGEsi

KÖMÜR

DOĞAL GAZ-LNG

HiDROLiK

RÜZGAR

YENiLENEBiLiR ATIK jEOTERMAL

DiĞER 1

F. OiL - MOTORiN - NAFTA - AsFALTiT

DiĞER 2

ÇOK YAKITLI KATI - sIVI - D.GAZ

25%2%
1%3%

17%

51%

  18/11/2013  19/11/2013  20/11/2013  21/11/2013  22/11/2013  23/11/2013  24/11/2013  Ortalama

Elektrik  MWh  664482  678226  672900  666103  674119  644562  580216  654373

Doğalgaz (Toplam)  1000* stdm3  155835  155098  148635  145787  146505  135344  127929  145019

Doğalgaz (Elektrik)  1000* stdm3  49758  50418  48488  48279  48509  44481  42790  47532

Taş Kömürü  ton  0  0  0  0  0  0  0  0

Linyit  ton  43667  47211  51482  47361  50067  52405  36309  46929

Motorin Türleri   litre  41781206  40871397  41230257  33265426  38998694  36793818  27456308  37199586

Benzin Türleri   litre  6124270  6029229  6003239  4655367  6175196  6959683  6012484  5994210

Kaynak: ETKB, Kasım 2013
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TÜRKiYE DOĞALGAZ iTHALATI - 2013

2012

*20.06.2013 tarihinde revize edilmiştir. **25.06.2013 tari-
hinde revize edilmiştir.
Açıklama: 9155 Kcal/m3 üst ısıl değer. Milyon metreküp.
Kaynak: EPDK

LPG’DE sEKTÖREL TÜKETiM

sEKTÖR         TÜKETiM*          PAY**

TÜPLÜ            71.285               22,2

DÖKME            8.319                2,6

OTOGAZ        241.756              75,2

*Ton  **Yüzde

Kaynak: EPDK, Eylül 2013
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ELEKTRiK ÜRETiMiNDE YERLi-YABANCI  PAYI

KAYNAK                  GWh                      KATKI

YERLi                        6,691,5                      34

YABANCI                12.781,7                       66

TOPLAM                 19.473,2                     100

Kaynak: TEiAŞ, Kasım 2013

TÜRKiYE AKARYAKIT sEKTÖREL TÜKETiMi (TON)

sektör Tüketim Pay

Ulaşım 16.765.666 86,5

Tarım  939.111 4,82

Elektrik Üretimi 465.659 2,39

Diğer 1.313.197 6,74

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2012

65ENERJİ PANORAMA



66 ENERJİ PANORAMA

Business Initiative Directions (BID) 
tarafından her yıl verilen Ulusla-
rarası Kalite Ödülleri’nde,  “Kalite 

Altın Tacı” ödülüne layık görülen YEDAŞ, 
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzen-
lenen törenle ödülünü aldı. Bölgesinde 
gerçekleştirdiği yatırımlarla müşterilerine 
kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hiz-
met etmeyi sunmayı amaçlayan YEDAŞ, 
iş süreçlerinde vazgeçilmezleri arasında 
yer alan liderlik ve kaliteye verdiği önem 
sayesinde, bu yıl büyük dünya şirketleri 
arasından “Kalite Altın Tacı” ödülünü al-
maya hak kazanan ilk ve tek elektrik dağı-
tım şirketi oldu.

14 ANA BAŞLIKTA TAM NOT ALDI
Merkezi İspanya’nın Madrid şehrinde 

bulunan Business Initiative Directions 
(BID) tarafından her yıl verilen Uluslara-
rası Kalite Ödülleri’nde, Türkiye’den ödü-
lü almaya hak kazanan ilk ve tek elektrik 
dağıtım şirketi olan YEDAŞ, Londra’daki 
Guoman Tower Hotel’de düzenlenen tö-
renle ödülünü aldı. YEDAŞ Genel Müdü-
rü Nurettin Türkoğlu, Business Initiative 
Directions’ın vermiş olduğu Uluslararası 

Kalite Ödülleri’nin (IQS), tüm dünya üze-
rinde farklı ülkelerden kalite kültürünü 
özümseyen ve destek veren kuruluşlar ola-
rak tanınan şirketlerin tespit edilerek veril-
diğini söyledi. 

HEDEF AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Türkoğlu, BID üyelerince 14 ana baş-

lıkta denetlendiklerini ifade ederek, 
“Bir yıl boyunca liderlik, müşteri 
memnuniyeti, kurumsal sosyal 
sorumluluk, inovasyon, yenilik 
ve teknoloji, mükemmellik ve 
toplam kalite yönetimi gibi ana 
başlıklardan oluşan kriterlerden 
tam not aldık” dedi.

YEDAŞ’ın iş süreçlerinde vazge-
çilmezleri arasında yer alan liderlik 
ve kaliteye verdiği önem sayesinde, 

bugün büyük dünya şirketleri arasından 
Kalite Altın Tacı ile ödüllendirilmesinin 
önemine değinen Türkoğlu, “3 yaşındaki 
YEDAŞ bu kriterleri iş süreçlerine dahil 
ederek elektrik dağıtımı sektöründe de 
bu ödülü alarak farkındalık yaratmıştır. 
YEDAŞ olarak, dünyanın ve Avrupa’nın 
dikkatini çekiyoruz” dedi. 2019 yılında 
operasyonel ve kurumsal mükemmellik 

alanında, Avrupa’nın ilk 10 şirke-
ti arasında olmayı yeni vizyon 

olarak belirlediklerini belirten 
Türkoğlu, “Hedefimiz gayet 
açık ve net. EFQM ödüllü bir 

şirketiz ve yeni hedefimiz de 
Avrupa Mükemmellik Ödülü’dür. 

Bu doğrultuda YEDAŞ, Toplam Ka-
lite Yönetim anlayışını rehber edin-
miş, iş süreçlerinin her alanında ka-
liteyi özümsemiştir” diye konuştu.

“Kalite Altın Tacı” ödülü aldı

HABER8

YEDAŞ, Business Initiative Directions (BID) tarafından 
verilen “Kalite Altın Tacı” ödülünü kazandı. Londra’da 
ödülü alan YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğlu, “YEDAŞ, 
kalitede sürdürülebilirlik, elektrik dağıtımı sektöründe de 
bu ödülü alarak farkındalık yaratmıştır” dedi 

YEDAŞ
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