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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

Sayıştay EPDK’ya ait 2011 yılı denetiminde An-
kara’da sınırsız doğal gaz satışının hem şirketin 
hem tüketicilerin aleyhine olduğunu söylemiş. 
Denetim Raporu’nda “Önce mekanik sayaç kul-
lanıcısı ile ön ödemeli sayaç kullanıcısı arasın-
daki gaz alım yönetimi ve miktarının ortadan 
kaldırılmasını ardında sayısı bir milyona ulaşan 
ön ödemeli sayaç ile mekanik sayaçların değişti-
rilmesi gerektiği” sonucuna varmış.

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki ‘Boru Hat-
ları Çalışma Grubu’nun hazırladığı rapora 
göre Türkiye’nin bir enerji merkezi ve kori-
doru haline gelebilmesi için yeni boru hatları 
inşa etmesi gerekiyor. 

Royal Dutch Shell’in her yıl küresel ölçek-
te düzenlediği “Gelişime Birlikte Güç Ver-
mek” başlıklı uluslararası konferansı, Shell          
Türkiye’nin 90’ıncı kuruluş yılı nedeniyle     
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ, Türkerler Hol-
ding’e devredildi. Törende bir konuşma ya-
pan Türkerler Holding Başkanı Türker, kayıp 
kaçak oranının yüksekliğine değinerek eski 
borçların faizlerini affettiklerini söyledi. Tür-
ker, Van’a bir çağrı merkezi kuracaklarını da  
belirterek sosyal yardımların sinyalini verdi. 

Ankaralıya doğal gazda 
kotayı Sayıştay istemiş 

Enerji koridoru için en az 
30 milyarlık hat gerekiyor 

Shell ‘geleceği’ masaya yatırdı

Türkerler çağrı merkezi kuracak

EPDK Başkanı Hasan Köktaş’ın Bilgin Enerji’nin Bergama 
Rüzgar Santralı yatırımını ziyareti sırasında dile getirdi Atçılar 
Köyü Muhtarı’nın “köye su istiyoruz” talebi yerine getirildi. At-
çılar Köyü, suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor… 

Rüzgar Atçılar Köyü’ne suyu da getirdi
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Enerjide dışa bağımlı ülkelerin politik gelişmelerden 
daha fazla etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Satman “Tür-
kiye hem komşularıyla arasını iyi tutmalı hem de Batı’nın 
dengelerini gözetmeli. Bu durumda yapılacak en akıllı iş, 
enerjide kendi teknolojini üretmek” diyor… 

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan        
İGDAŞ, 40 bin tuketiciyi bilgilendirdi. Sosyal sorumlu-
lukta verimlilik ve güveni hedefleyen şirketin, 2009’da  
başlattığı eğitim seferberliği ödül de kazandırdı. 

Enerji şirketleri, özellikle yatırım yaptıkları şehrin futbol ta-
kımlarına önemli maddi destekler sağlıyor. Büyük enerji şir-
ketleri, süper lig takımlarının formalarında boy gösterirken 
bir bölgede hidroelektrik santralı gibi görece küçük ölçekli 
yatırımlar yapan şirketler amatör kulüplere destek veriyor.

EPDK’nın 5 Ekim’de Resmi Gazete’de yayım-
lanan kararıyla Petrol Piyasası Lisans Yönet-
meliğinde değişiklik yapıldı. Kaçakçılık yaptı-
ğı kesinleşenler bir daha lisans alamayacak 
hatta lisans başvurusu yapanlarla ortak dahi 
olamayacak…

EPDK Kurul Üyesi Bayraktar, Enerji Düzen-
leyicileri Bölgesel Birliği’nin Başkanı oldu.  
Türkiye’nin son yıllarda enerjinin liberalleş-
mesi, ürün ve hizmet kalitesinin artırılması 
konusunda önemli bir başarıya imza attığını 
belirten Bayraktar “İşte bu başarı, yurtdışın-
daki saygınlığımızı artırıyor, önemli görevler 
üstleniyoruz” dedi.

Türkiye enerjide kendi 
teknolojisini üretmeli

İGDAŞ, onbinlerce İstanbulluya 
doğal gazı anlattı

Kalede enerjİ sektörü var

Kaçakçıya lisans yok

Avrupa’ya anlatacak başarı 
öykümüz var

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri, Türkiye’nin yerli enerji kay-
nağı olan linyitten elektrik üretimiyle ilgili yaptığı çalışmadan 
çarpıcı sonuçlar çıktı. Çalışmada, yerli linyitin toplam enerji tü-
ketimini karşılamadaki payının her yıl düştüğü vurgulanarak, 
“Linyitin birincil enerji arzı içerisindeki payı 1980’li yılların ikin-
ci yarısındaki yüzde 20’ler düzeyinden günümüzde yüzde 15’in 
altına inmiştir” denildi.

Yerli kömür, elektrik üretiminde alarm veriyor 
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Enerjiciler 
yeşil sahalarda

EDİTÖR8

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket-
ler artık ekonominin ve sosyal yaşamın 
her alanında yer alıyor. Geçen sayıda 

enerji yatırımı olan şirketlerin medyada aldığı 
payı kapak konusu işlediğimiz araştırmamızı 
okuyan birçok sektör temsilcisinden şakayla 
karışık “medya bizim olmuş haberimiz yok” değerlendirmesi aldık. Gerçek-
ten de enerjinin hem her alanında üretim, dağıtım, ticareti yapan şirketlerin 
son yıllarda yazılı ve görsel medyada aldıkları pay yarıyı çoktan geçmiş 
durumda. 

Sadece medya mı? Enerji ile medya arasındaki bağı incelediğimiz araş-
tırmamız ardından ‘enerji ve spor ilişkisine bakalım’ dediğimizde de benzer 
bir tablo ile karşılaştık. Türkiye’de sporun kalbinin attığı futbol liglerinde 
mücadele veren takımların da elektrik, doğal gaz ve akaryakıt şirketleri ile 
ciddi bir ilişkisi var. Anadolu takımlarının formalarını, gaz elektrik dağıtım 
şirketlerinin reklamları süslüyor. Kulüplerin futbol, basketbol ve diğer ama-
tör spor dallarına ayırdığı bütçenin bir kısmı enerjicilerden geliyor.

Yeni sayımızın kapağında zengin ayrıntıları okuyacaksınız. 
Elektrik sektörü, 6446 Sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik ikincil 

mevzuata kilitlendi. Bu mevzuatın mutfağındaki etkin isimlerden EPDK 
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Enerji uzmanı Deniz Daştan gelinen 
aşamayı dergimiz için kaleme aldı. 

Türkiye’de kömür yatırımları konusunda sahanın, uygulamanın en dene-
yimli isimlerinden biri olan Yıldırım Enerji Yatırımları A.Ş CEO’su Taner 
Turna üzerinde adeta üzerinde kömür isi ile yatırımcının beklentilerini ya-
pılması gerekenleri Enerji Panorama için yazdı. 

Ankaralı kotalı doğal gaz satışını tartışırken, muhabirlerimiz bu sürecin 
Sayıştay denetimlerine yansıyan ilginç boyutunu haberleştirdi. 

Enerjide insan kaynakları ve verimlilik meselelerinin ihmal edildiği ve bu 
konuları incelemeye başlayacağımızı söylemiştik. Özellikle elektrik dağıtı-
mı özelleştirmesi sonrası bu süreçle ilgili önemli bir deneyimi olan Enerjik 
Danışmanlık Genel Müdürü Banu Akdoğan bu alanı ilk ağızdan okurları-
mız ile paylaşmak üzere ilk yazısı ile yazar kadromuza katıldı. 

“Enerjide insan faktörü merceğimiz altında olacak” demiştik… İnsan de-
mek hem üreten hem tüketen demek. O halde, “Nihai olarak borsasından 
santralına, dağıtımından, sayaç okumasına kadar tüm uygulamalar tüketici-
lere ne sağladı?” diye sormamız gerekiyor.  Tüketici tüm bu özelleştirme-
lerden, yatırımlardan, piyasa uygulamalarından, hizmet kalitesinden nasıl 
etkileniyor? Sorup cevaplandırmaya bu sayımızda bir giriş yapıyoruz. 

Enerji Panorama’nın 4 ay gibi kısa sayılacak sürede, gerek farklı kapak 
haberleri, gerek yazarları, gerekse iyi olduğunu düşündüğümüz haberciliği 
ile hızla yol alıyor. 

İlk dört sayıyla ilgili aldığımız olumlu tepkiler bizleri daha çok motive 
ediyor…
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hiçbir şekilde alıntı yapılamaz. Basılan ilanların 
sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

Türkiye Enerji Vakfı’nın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
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KISA KISA8 TÜREK, rüzgarcıları İstanbul’da 
buluşturacak 

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 
(TÜREB) tarafından düzenlenecek 
olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kong-
resi (TÜREK 2013) için geri sayım 
sürüyor. İki gün sürecek kongreye 
yerli ve yabancı konuşmacıların 
yanı sıra üniversite ve sektörden 
yoğun katılım bekleniyor. 6-7 Ka-
sım’da İstanbul WOW Convention 
Center’da gerçekleştirilecek olan 
kongreye yerli ve yabancı çok 
sayıda uzman katılacak. Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız başta olmak üzere, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Enerji Komisyonu 
Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, Enerji Bakan Yardım-
cısı Hasan Murat Mercan, Orman ve Su işleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır, Enerji İşleri 
Müdürü Zafer Demircan, Yenilenebilir Enerji Genel Mü-
dürü Yusuf Yazar, EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Elektrik 
Dairesi Başkanı Ahmet Ocak, Avrupa Rüzgar Enerjisi 
Başkanı Dr. Andrew Garrad, EWEA CEO’su Thomas Bec-
ker, IRENA Başkanı Adnan Amin, konuşmacılar arasında 
yer alıyor.
TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar ener-
jisinin; çevre, insan kaynakları, kanunlar, teknolojik ge-
lişmeler açısından detaylıca değerlendirileceğini, İzin 
süreçlerindeki kurum ve kuruluşların da (Tübitak, Me-
teoroloji Genel Müdürlüğü, MİT, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Orman Bakanlığı) işleyişle ilgili bilgiler vereceğini 
belirterek, Avrupa ve Asya açısından Türkiye’nin konu-
munun konuşulacağını belirtti.  

TÜPRAŞ, Koç Üniversitesi ile 
çevre dostu yakıt merkezi kurdu
Koç Üniversitesi ve Tüpraş işbirliği ile kurulan Türki-
ye’nin özel sektör destekli ilk enerji merkezi ‘Koç Üni-
versitesi Tüpraş Enerji Merkezi’ (KUTEM) faaliyete geç-
ti. Fosil yakıtlar, güneş yakıtları ve biyoyakıtlar üzerine 
araştırmaların yürütüleceği KUTEM yerli ve çevre dos-
tu alternatif yakıt teknolojiler geliştirmeye, teknolojide 
dışa bağımlılığı azaltmaya ve enerji açığı probleminin 
çözümüne odaklanacak.Merkezin açılışına Koç Holding 
yetkililerinin yanı sıra Koç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Ümran İnan da katıldı. 

Akfen’in cirosunu enerji artırdı Yaşar Üniversitesi ‘alternatif 
enerjici’ yetiştirecek 
Yaşar Üniversitesi, rüzgar, güneş ve jeotermal 
enerji kapasitesi açısından öne çıkan Ege Bölgesi 
ve İzmir’in potansiyelini göz önünde bulundurarak 
yenilenebilir enerji sektöründe yetişmiş eleman ih-
tiyacını karşılamak için meslek yüksekokulu bünye-
sinde Alternatif Eneıji Kaynakları Teknolojisi Prog-
ramı açtı. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Elektrik Enerji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali 
Rıza Karacan, Ege Bölgesi ve özellikle de İzmir’in, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliş-
tirilmesi açısından çok yüksek bir potansiyele sahip 
olduğunu belirtti. Mevcut potansiyel ve gelecekte 
oluşabilecek ihtiyaçlar göz önüne alındığında yeni-
lenebilir enerji sektöründe yetişmiş teknik eleman 
ihtiyacının olduğunu ifade eden Karacan, enerji sek-
törü temsilcileriyle işbirliği sağlayarak bu ihtiyacı 
karşılamayı hedeflediklerini kaydetti. Öğrencilere 
staj imkanı da sağlayacaklarını belirten Karacan, 
“Başarılı öğrenciler, 4 yıllık lisans programlarına di-
key geçiş yapıp mühendis olabilecek” dedi. 

Rüzgar 
ve güneş 
başvuruları 
Aralık’ta 

Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurulu tarafından 
hazırlanarak Resmi Gazete’ye gönderilen Elektrik Piya-
sası Lisans Yönetmeliği’ne göre rüzgar ve güneşe dayalı 
yeni elektrik üretim lisansı başvurularının ne zaman ya-
pılacağı netleşti. Başvurular, güneşte Aralık 2014’ün ilk 
haftası, rüzgarda ise aynı ayın son beş iş gününde alına-
cak. Güneş ve rüzgarda yeni lisans başvurularını düzen-
leyen geçici maddenin bir bendi de gelecek 1, 5 ve 10 yıl 
boyunca sisteme bağlanabilecek güneş ve rüzgara daya-
lı elektrik üretim kapasitesinin belirlenmesini düzenliyor. 
Buna göre TEİAŞ ekim ayının ilk haftasına kadar sisteme 
bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üre-
tim tesisi kapasitesini EPDK`ya bildirecek.
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KISA KISA8

Adalet Sarayı da modaya uydu
Avrupa’nın en büyük adalet sarayı olarak inşa edi-
len Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı, ‘yenilene-
bilir enerji projesi’ ile elektriğini kendisi üretecek. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan ve 
Adalet Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı’nın da destek 
verdiği proje kapsamında 15 bin metrekareden 
oluşan adliye çatısına kurulacak rüzgar türbinleri 
ve güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi 
üretilecek. Yılın her günü kesintisiz elektrik üretilme-
si planlanan projenin faaliyete geçmesi durumunda, 
elektrik tüketiminin yüzde 70’inin karşılanması ve 
yıllık tasarrufun da 3,5 milyon TL olması bekleniyor. 
Adliyenin günlük ortalama elektrik tüketiminin 41-
42 bin kilowat ve yıllık yaklaşık olarak 6 milyon liralık 
elektrik tüketiliyor. 
Projenin toplamının 10-12 milyon TL arasında olaca-
ğı hesaplanıyor. Bu maliyet tesisin üreteceği elekt-
rikten yapılacak tasarruf ile 5 yılda kendisini amorti 
edecek. Proje kapsamında önümüzdeki günlerde 
binaya rüzgar ölçümünü test etmesi için kurulacak 
sensörler, bir yıl süreyle yılın her mevsimi rüzgar ve 
güneşin durumunu hesaplayacak. 3 yıl içinde elekt-
rik üretimine geçilmesi planlanıyor.

BP’den alışveriş yapanlar 
5 kat hediye kazanacak 

BP Club Card, 11 Eylül-20 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşen yeni bir kampanya 
düzenliyor. Kampanyaya katılan BP Club 
üyeleri BP istasyonlarından yaptıkları ilk 
akaryakıt ya da otogaz alımında 5 kat 
puan hediye puan kazanacaklar. Kampanyadan fayda-
lanmak için “KAT” yazıp bir boşluk bırakarak 16 haneli 
BP Club Card numarasını 2802’ye kısa mesaj ile gönder-
meleri gerekiyor. 
Katılımı SMS’le onaylanan BP Club Card sahipleri, kart-
ları ile kampanyaya katılan BP Club üyesi, BP istasyon-
larından yapacakları ilk akaryakıt ve/veya otaogaaz alı-
mına karşılık her zaman kazandıkları standart BP Club 
Puan’ın 5 katı puan kazanacaklar. Bu puanlar, yine BP 
Club üyesinin BP istasyonlarından yapacağı akaryakıt 
ve/veya otogaz alımında kullanılabilecek. 

Sektörün en iyi CEO’su   
Yetik Mert seçildi 

EUROFORUM’un dü-
zenlediği All Energy 
Turkey ödüllerinde 
enerji alanında “Yılın 
En İyi Enerji Yöneti-
cisi” ödülünü Ener-
jisa CEO’su Yetik K. 
Mert kazandı. Sek-
törde öncü olan özel 
ve sivil toplum kuru-
luşlarının liderlerinin 
bulunduğu, hem ulu-
sal hem de uluslararası üst düzey yöneticilerin de yer 
aldığı jüri; şirket performansı, başarıları ve hayata ge-
çirdiği önemli projeleri değerlendirmesi sonucu Ener-
jisa CEO’su Yetik K. Mert’e bu değerli ödülü verdi. 
Enerjisa CEO’su Mert “Bu saygıdeğer ödülü bana ve 
şirketime layık gören tüm juri üyelerine teşekkür ede-
rim. Bizler, Enerjisa’da başarıların ancak en iyi insan 
kaynağı ile kazanıldığına inanıyoruz. Dolayısıyla, bu 
ödülü yalnızca benim değil tüm Enerjisalıların emeği 
ile aldığımıza inanıyorum” dedi. 
ODTÜ Makine Mühendisi olarak mezun olduktan son-
ra ABD’de Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde finans 
alanında MBA derecesi alan Mert, ulusal ve uluslara-
rası birçok kuruluşta yöneticilik yaptı. 2003 yılında 
Sabancı Grubu’na katılan Mert, 2011 yılında ise Ener-
jisa’ya CEO olarak atandı. 

İnci Akü, rüzgar arabasına 
destek verdi 

İnci Akü, Yıldız 
Teknik Üniversi-
tesi Rüzgar Ener-
jisi Kulübü’nün, 
“Racing Aeolus 
Rüzgar Arabası 
Yarışları”na ka-
tılan BORA++ 
isimli rüzgar ara-
cının sponsoru 
oldu. 2008 yılından bu yana düzenlenen yarışlar, bu yıl 
Hollanda’da yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar 
Enerjisi Kulübü yarışmaya Türkiye’den katılan tek araç 
oldu. BORA++, Hollanda’da düzenlenen yarışları İnci Akü 
logosu ile başarı ile tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rüzgar Enerjisi Kulübü Başkanı Mehmet Çağrı Karaars-
lan “Bu yıl, aracın çeşitli kontrollerini elektrikli bir kont-
rol sistemine devretmek revizyon süreçlerinin temelini 
oluşturdu. Sistemdeki motorların ve elektromıknatısların 
çekeceği akımlar nedeniyle yüksek amper değerleriyle 
karşılaşıldı. Bu da bizi İnci Akü’ye yönlendirdi. Şirketin bu 
konudaki kalite ve teknolojisine güveniyoruz. 2 adet   12 
V 40 Ah akü ile sistemin ihtiyacı olan 24 Volt enerjinin 
temini mümkün oluyor. Bize verdiği destekten dolayı İnci 
Akü’ye teşekkür ediyoruz” dedi. 
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Palmet Enerji halka arza hazırlanıyor 

Doğal gaz dağıtımı 
ve elektrik üretimin-
de faaliyet yürüten 
Palmet Enerji Gru-
bu, yatırımına baş-
layacağı 283 MW’lık 
Eriç Baraj Komp-
leksi ve Delta Gaz 
Santralını büyütme 
projelerinin ser-
maye finansmanını 
karşılayabilmek için 2014 yılında yüzde 20 hissesini hal-
ka açmayı planlıyor. Şirket, bu amaçla Garanti Yatırım ve 
BGC Partners’a yetki verdi. Palmet Enerji Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Doğanay Samuray. “Gelecek yıl halka arz 
çalışmalarına başlayacağız. Eğer dünya ve Türkiye piyasa-
ları uygun olursa gerçekleştireceğiz” dedi. Halka arzdan 
100 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefle-
diklerini belirten Samuray, “Şirketin şu anki kayıtlı serma-
yesi 75 milyon TL. Sermaye artırımı yöntemiyle yaklaşık 
yüzde 20’lik bir halka arz planlıyoruz. Artık Emst&Young 
denetimimizi yapacak” dedi. 

Afyon’un ilk güneş 
santralı kuruldu 

Karkim, Kuzey Irak’ın 
tedarikçisi oldu

CLK Holding, Karkim’in kârını bir yılda yüzde 265 artır-
dı. Kısa bir süre önce holdingleşen ve ismini CLK olarak 
değiştiren Karkim, Kuzey Irak’ta dev petrol şirketlerinin 
tedarikçisi oldu. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde 186 
milyar dolarlık yatırım bütçesi ayıran Kuzey Irak’ta, pet-
rol üreticisi şirketlere üretim yapan Karkim, yağ benzeri 
malzemeyle kârını yüzde 265 artırdı. CLK Holding Başka-
nı Murat Çelik, geçen yılın ilk 6 ayında 18 kuyuya hizmet 
veren şirketin işlerinin yüzde 67 arttığını ve kuyu sayı-
sının 30’a yükseldiğini söyledi. Şirketin bu yıl en büyük 
girişiminin ise yurt dışına açılmak olduğunu vurgulayan 
Çelik, şöyle devam etti: “Bölgesel Kürt Yönetimi Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı’nın 27 Haziran 2013 tarihli onayı ile 
bu bölgede faaliyet gösterme yetkisi aldı. Bunun dışında 
4 ülkede hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Çok yakında 
kârlı ve büyüme potansiyeli yüksek yeni yatırımlarımızı 
da sürdüreceğiz. 

Milangaz otomasyonu Turpak’la 
tamamlayacak

Milangaz, LPG 
Tanker Oto-
masyon pro-
jesi için Tur-
pak’la işbirliği 
yaptı. İşbirliği 
anlaşmasına, 
D e m i r ö r e n 
Holding İcra 
Kurulu Üyesi 
Koray Yanç ve Turpak Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol imza attı. Bu işbirli-
ğiyle Milangaz’ın teknolojisiyle sektörün diğer oyuncuları 
arasında yine fark yaratacağını belirten Yanç, “Tüketici-
lerin güvenliği bizim için her şeyden önemli. Teknoloji ve 
güvenlik sistemlerini yenilememizde yüzde 100 müşteri 
memnuniyeti, emniyetli mal teslimi gibi hizmetlerimizi 
sürdürülebilir kılacağız. Müşterilerimiz için en iyisini yap-
maya çalışıyoruz” dedi.
LPG Tanker Otomasyon projesi Milangaz’ın teknolojik 
modernizasyon çalışmalarının üçüncü ayağını oluşturu-
yor. 10 milyon dolarlık modernizasyon projesi kapsamın-
da, dijital dolum sistemleri ve özel dedektörler takıldı. 
Son olarak da Turpak’la otomasyon projesi yapıldı. Tur-
pak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol da bu işbirliğinin 
tüm sektörü etkileyeceğini ve katkı sağlayacağını belirte-
rek, oldukça kapsamlı bir tanker otomasyon sistemi olan 
TankerOmat’ın Milangaz’ın yanı sıra pazarın genelini de 
olumlu etkileyeceğini kaydetti. 

Türkiye’nin enerji çözümleri markası olarak hizmet 
eden Tunçmatik’in yan kuruluşu olan Powergie’nin, 
Afyon’nun ilk güneş enerjisi santralını kurdu. Hoca 
Elektrik’e, 800 m2’lik bir çatı üzerine 125 bin euro-
luk yatırımla kurduğu santralın yılda 130 bin kWh 
elektrik üretmesi hedefleniyor. Hava şartlarından 
etkilenmeyen ürünler kullanılan sistemin yaklaşık 7 
yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. 
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HABER 8

Oğuz Karadeniz

Hükümetin Türkiye ekonomisinin 
üç yıllık yol haritasını çizdiği 
Orta Vadeli Program’dan (OVP) 

enerji sektörüne yönelik kapsamlı bir des-
tek paketi çıktı. Enerji sektörüne yönelik 
radikal değişimleri içeren yeni stratejide 
ezber bozacak adımlar var.  Petrol ve do-
ğal gaz arama yeni dönemde teşvik edilir-
ken, enerjiyi verimli kullanan kişi ve fir-
malar da desteklenecek. Enerjide yıllık 15 
milyar Türk Lirası olarak hesaplanan ta-
sarruf eylem planında elektrik üretiminde 
yerli enerji kullanımı ile birlikte cari açık 

sorununa da neşter vurulmak isteniyor.
Stratejinin iki önemli ayağı var. Birincisi 
verimliliği artırmak diğeri de yerli kay-
naklara öncelik vermek. Bu noktada yurt 
içi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz ara-
ma faaliyetlerinin hızlandırılacak. Türki-
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
hem petrol hem doğal gaz hem de kaya 
gazı arama faaliyetlerini artıracak. Ku-
rumun, yabancı bir ortakla yurt dışında 
mevcut üretim yapılan sahalardan birini 
de satın alması planın bir parçası… Satın 
almanın adresi ise Orta Afrika olarak be-
lirlendi. Arama faaliyetlerinde ise öncelik 
Kıbrıs, Afganistan ve Kuzey Afrika gibi 

OVP’NİN 3 YILLIK KRİTİK PLANI

Enerjiyi verimli kullan 
teşviği kapOVP’nin omurgasını 

enerji oluşturuyor. 
Enerji ithalat  faturasını 
düşürmeyi hedefleyen 

iktidar, her yıl 15 
milyar TL’lik tasarruf 

için ev kadınlarının 
ve sanayinin kapısını 

çalacak. Stratejinin bir 
diğer ayağını ise yerli 

kaynakların kullanımı, 
yurt içi ve yurtdışında 

petrol ve doğal gaz 
arama çalışmalarının 

hızlandırılması 
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yerler olarak planlandı. 

KAYA GAZINDA HEDEF 6 MİLYAR DOLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Ekonomi Bakanlığı’nın uzun süredir 
üzerinde çalıştığı stratejik plan kapsamın-
da linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli 
kaynakların arama ve üretim faaliyetle-
rinin azami seviyeye çıkarılması da he-
defleniyor.   Diyarbakır ve Trakya başta 
olmak üzere kaya gazı ve diğer yeni tek-
nolojilere yönelik kapsamlı araştırma fa-
aliyetleri yürütülecek.  Yıl sonuna kadar 
arama sondajının vurulacağı kaya gazın-
dan 2023 yılına kadar her yıl 5-6 milyar 
dolarlık ilave gelir elde edilmesi ekonomi 
yönetimin ajandasında yer alan öncelik-
lerden biri.
Özellikle elektrik üretiminde yerli kö-
mür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılmasına ağırlık verilirken, nükleer 
güç santrali yatırımları da sürdürülecek. 
Santral rehabilitasyonları gerçekleştirile-
rek yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi-
nin artırılması da planlanıyor.  2013 yılı 
sonunda 59 milyar dolar olacağı tahmin 
edilen enerji ithalatının, büyüme perfor-
mansı ve petrol fiyatlarındaki beklentilere 
göre dönem sonunda 64,5 milyar dolara 
yükselmesi bekleniyor.  Petrol fiyatların-
da yaşanabilecek konjonktürel fiyat artış-
larının enflasyonist baskıları artırmasının 
enerji ithalatçısı ülkelerde cari açık ve 
risk primleri üzerinde doğrudan ve dolay-
lı olumsuz etki oluşturabileceğine dikkat 
çekiliyor. Plan kapsamında orta vadede 
sanayi sektöründe enerji, ulaşım ve işgü-
cü gibi üretim maliyetlerinin düşürülme-
sine yönelik tedbirler alınmasına vurgu 
yapılıyor.  2013 yılında altın ve enerji 
hariç dış ticaret açığının nominal olarak 
2012 yılı seviyesinde kalması öngörülü-
yor. Buna rağmen net altın ticaretindeki 
bozulma nedeniyle 2013 yılı dış ticaret 
açığının 98 milyar dolara ulaşması bek-
leniyor. Dış ticaret açığındaki bu gelişme-
ler neticesinde 2012 yılında yüzde 6,1’e 
gerileyen cari işlemler açığının GSYH’ya 
oranının, 2013 yılı sonunda yüzde 7,1’e 
yükseleceği öngörülüyor.

DOĞAL KAYNAKLAR MERCEK ALTINDA
2013 yılında genel devlet toplam gelirle-
rinin GSYH’ya oranının bir önceki yıla 
göre 1,9 puan artarak yüzde 39,7 düze-
yinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Genel 
devlet gelirlerindeki artışta, TEDAŞ ve 

BOTAŞ’tan geçmiş yıllar vergi borçla-
rına mahsuben yapılan tahsilatların da 
etkisiyle dolaylı vergiler ile sosyal güven-
lik prim gelirlerindeki artışta belirleyici 
olacak. Doğal kaynak zenginliğinin ve 
tarımsal ürün çeşitliliğinin, teknolojiyle 
sağlanan yöntemler ve hizmetler yar-
dımıyla üretime ve rekabet avantajına 
dönüştürülmesine yönelik politikalara 
ağırlık verilmesi planlanıyor.  OVP kap-
samında KİT’ler, istikrarlı yüksek büyü-
meye katkı sağlamak amacıyla teknolojik 
altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliş-
tirerek katma değeri yüksek ürünlere yo-
ğunlaşacak, yerli enerji kaynaklarından 
faydalanacak ve ihracata yönelik yeni 
fırsatları da değerlendirecek.

DEMİRYOLU ÖZELLEŞECEK, PETROL DÜŞECEK
Üç yıllık dönemde özellikle elektrik kul-
lanımı son dönemde hızlı trenlerle birlikte 
artan TCDD’nin yeniden yapılandırılma-
sı hedefleniyor. TCDD, 2016 yılı sonuna 
kadar yeniden yapılandırılarak demiryo-
lu yük ve yolcu taşımacılığı özel demir-
yolu işletmelerine açılırken, PTT’nin 
anonim şirket statüsünde yeniden yapı-
landırılmasının da tamamlanması öngö-
rülüyor.  OVP’de yer alan bilgilere göre 
2013 yılı sonunda 59 milyar dolar olacağı 
tahmin edilen enerji ithalatı büyümü per-
formansı ve petrol fiyatlarındaki beklen-
tilere göre dönem sonunda 64,5 milyar 
dolar olarak öngörülüyor. 108 dolar olan 
brent tipi ham petrol fiyatı ise kademeli 
olarak 93,1 dolara kadar gerileyecek.

TPAO’DAN 
STRATEJİK HAMLE
Ekonomi yönetimi petrol ve do-
ğalgaz arama faaliyetlerini des-
tekleme kararı alırken TPAO yeni 
bir stratejiyi uygulamaya koya-
cak.  Yeni strateji kapsamında 
hem petrol ve doğal gaz arama fa-
aliyetlerini artıracak hem de pet-
rol üretim sahası alacak. Öncelikli 
olarak Karadeniz ve Akdeniz’deki 
arama faaliyetleri devam ederken 
Orta Afrika açılımı başlatıldı. Bu 
kapsamda Orta Afrika ülkelerinde 
keşiflerin yapılmadığı bölgelerde 
arama faaliyeti yapılacak. Yine 
Afganistan’da yabancı bir şirket 
ile birlikte doğalgaz araması ger-
çekleştirilecek. Buna ilişkin imza 
süreci tamamlandı. Orta Afrika 
ve Afganistan açılımının ardından 
TPAO’nun yeni rotası Kuzey Afri-
ka olacak. Libya’da taşlar yerine 
oturduktan sonra yeni program 
netlik kazanacak. Bazı firmaların 
siyasi veya farklı sebeplerle çekil-
dikleri sahalar satın alınacak. Bu 
kapsamda bir ortakla birlikte saha 
alma hazırlıklarına başlanıldı.
 

KAMU ALIMLARINDA 
DÜŞÜK ENERJİ 
KRİTERİ 
OVP’nin yanı sıra Orta Vadeli Mali 
Plan (OVMP) ile de enerji sektörü-
ne yönelik kritik adımların atılması 
kararlaştırıldı. 2014-2016 dönem-
lerini kapsayan OVMP ile öncelikli 
hedef cari açık olarak belirlendi. 
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HABER 8

tki’DeN BOMBa GiBi LiNYit RapORU 

Yerli kömür, elektrik 
üretiminde alarm veriyor 
Türkiye Taşkömürü İşletmeleri, Türkiye’nin yerli enerji kaynağı olan linyitten elektrik 

üretimiyle ilgili yaptığı çalışmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Çalışmada, yerli linyitin 
toplam enerji tüketimini karşılamadaki payının her yıl düştüğü vurgulanarak, “Linyitin 

birincil enerji arzı içerisindeki payı 1980’li yılların ikinci yarısındaki yüzde 20’ler 
düzeyinden günümüzde yüzde 15’in altına inmiştir” denildi
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13ENERJİ PANORAMA

Deniz Suphi

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 
(TKİ) ‘Linyitlerin Türkiye 
Enerji Sektöründeki Yeri 1970-

2030’ başlıklı çarpıcı çalışmasında, 
enerji sektöründe ses getirecek önemli 
saptamalara yer verildi. Çalışmada, 
yerli linyitin birincil enerji arzı içinde-
ki payının her yıl düştüğü vurgulandı. 
2030 yılında toplam elektrik kurulu 
gücünün yüzde 20’sinin linyite dayalı 
olmasının hedeflendiği kaydedilen ça-
lışmada, “Linyite dayalı bu büyüklükte 
bir kapasitenin yapılabilirliği oldukça 
tartışmalıdır” ifadesi kullanıldı.

Çalışmada, yerli enerji üretiminin 
ülkenin enerji güvenliğinin sağlanması 

bakımından kritik önemi bulunduğu 
vurgulanarak, “Ülkemiz enerji kay-
nakları bakımından zengin değildir. 
Tüm çabalara karşın, petrol ve doğal-
gaz rezervlerimiz enerjide dışa bağım-
lılık sorununa çare olabilecek düzeyde 
geliştirilememiştir. Jeotermal, rüzgar 
ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar 
konusunda ise gerek teknoloji gerek 
maliyet alanında daha alınması ge-
reken uzun bir yol bulunduğu anla-
şılmaktadır. Bu durumda, ülkemizin 
enerji güvenliği sorununa en gerçekçi 
çözüm olarak yerli kömür rezervleri-
miz karşımıza çıkmaktadır” denildi.

 Kömürün, yaklaşık iki 
yüzyıldır, dünyanın en temel enerji 
kaynaklarından biri olduğunu işaret 

edilen raporda, bu sürede pek çok yeni 
enerji kaynağının ortaya çıkmasına 
karşın çevreye olan etkileri nedeniyle 
yoğun olarak tartışma konusu olan kö-
mür kullanımından vazgeçilemediği de 
vurgulandı.

 Özellikle son yıllarda, kömürün 
dünya birincil enerji arzı içerisindeki 
payının sürekli artış gösterdiği 
anlatılan çalışmada, “Kömürün 1973 
yılında yüzde 24.6 olan payı 2010 yı-
lında yüzde 27.3 düzeyine yükseldi. 
Kömürün küresel elektrik üretimin-
deki kullanım payı da benzer şekilde 
artıyor. 1973 yılında elektrik üretimin-
de yüzde 38.3 oranında kullanılan kö-
mürün payı 2010 yılında yüzde 40.6’ya 
yükseldi” bilgisi verildi. 

 KÖMÜRÜN PAYI TÜRKİYE’DE DÜŞÜYOR
Türkiye’de toplam enerji tüketimi 

içerisinde kömürün payının, dünyada-
ki genel eğilimin tersine azaldığı vurgu-
lanan çalışmada, şöyle devam edildi: 

“Ülkemiz kömür rezervlerinin yüzde 
90’ından fazlasını oluşturan linyitlerin 
üretimi son 10 yılda miktar bazında 
yüzde 22, ısıl değer bazında ise yüzde 
45 oranında artmış olmasına karşın 
yerli linyitin toplam enerji tüketimini 
karşılamadaki payı giderek düştü. Lin-
yitin birincil enerji arzı içerisindeki 
payı 1980’li yılların ikinci yarısındaki 
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yüzde 20’ler düzeyinden günümüzde 
yüzde 15’in altına inmiştir. Linyitlerin 
nihai enerji tüketimini karşılama oranı 
ise 2011 yılı itibariyle sadece yüzde 6.5 
seviyesindedir.”

Bu çerçevede her geçen yıl daha da 
artmakta olan Türkiye enerji talebinin 
karşılanmasında linyit kaynaklarının 
ne oranda etkili olabileceği, mevcut 
linyit üretim seviyelerinin gelecekte 
oluşacak toplam enerji talebini ne ölçü-
de karşılayabileceği sorusunun büyük 
önem kazandığı kayıtlara geçirildi. 

 230 MİLYON TON LİNYİT GEREKİYOR
Mevcut üretim büyüklüğüyle lin-

yitlerin Türkiye enerji talebini karşı-
lamadaki payının her yıl biraz daha 

geriye düşeceğini dikkat çekilen çalış-
mada, “2030 yılı birincil enerji talebi-
nin yüzde 20’lik kısmının yerli linyitler 
tarafından karşılanması hedeflenirse 
linyit arzının 230 milyon ton olması 
gerekiyor. Hedef yüzde 15 olursa linyit 
arzının 175 milyon ton civarında ger-
çekleştirilmesi gerekecek. Dolayısıyla, 
yerli linyitlerin ülkemiz enerji sektörü 
içerisinde belirli bir ağırlığının gelecek 
yıllarda da tesis edilebilmesi, mevcut 
linyit üretiminin en azından üç katına 
çıkarılması ile mümkün olabilecektir” 
denildi. 

 2030 yılında toplam elektrik kurulu 
gücünün yüzde 20’sinin linyite dayalı 
olmasının hedeflendiği vurgulanan 
çalışmada, bu hedefe ulaşmak için 8 bin 

199 megavat büyüklüğündeki mevcut 
kurulu güce 26 bin 800 megavat linyite 
dayalı elektrik üretim santralının daha 
eklenmesinin gerektiği kaydedildi. 

Çalışmada, “Linyite dayalı 
bu büyüklükte bir kapasitenin 
yapılabilirliği oldukça tartışmalıdır” 
ifadesinin kullanılması dikkat çekti. 

“YERLİ LİNYİT İÇİN AKILCI ÖNLEM ALINMALI”
Türkiye’nin enerji ithalat bağımlılı-

ğının giderek daha da arttığı bir ortam-
da, soruna çözüm olacak yerli linyitle-
rin 15-20 yıl sonra Türkiye’nin enerji 
talebinin yüzde 10’unu dahi karşılaya-
mayacak bir noktaya gelmesinin ciddi 
bir risk olduğu kaydedilen çalışmada, 
“Dolayısıyla, söz konusu riskin en aza 

HABER 8
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RAKİBİ DOĞAL GAZA 
YENİLİYOR
Yerli linyitlerin en büyük rakibinin do-
ğalgaz olduğu vurgulanan çalışmada, 
şöyle devam edildi: “2012 yılı sonu 
itibarıyla Türkiye’nin 72 iline doğal 
gaz arzı sağlanmakta olup, BOTAŞ’ın 
planlamalarına göre halen devam 
eden iletim ve dağıtım hattı projeleri-
nin tamamlanmasıyla tüm il merkez-
lerine doğal gaz arzı sağlanacak. Bu 
çerçevede, sanayi ve mesken amaçlı 
doğal gaz tüketiminin gelecek yıllar-
da artış eğiliminde olması bekleniyor. 
Dolayısıyla, doğalgazın ısınma amaçlı 
kullanımının yaygınlaşmasıyla ithal 
kömür gibi yerli linyitlerin de ısınma 
pazarı daralacak. Fakir Ailelere Kö-
mür Yardımı kapsamındaki linyit tü-
ketiminin ise son yıllarda 2 milyon to-
nun üzerine çıkmakla beraber bunun 
çok üzerinde bir tüketimin gerçekleş-
mesi olası görülmemektedir.” 

indirilerek yerli linyit arzının arttırıl-
masına yönelik akılcı ve gerçek verilere 
dayalı yasal ya da kurumsal tedbirlerin 
bugünden alınmasında ülkemiz enerji 
arz güvenliği bakımından önemli ya-
rarlar bulunmaktadır” vurgusuna yer 
verildi.

 Son 10 yıllık dönemde sanayi sek-
törü ve ısınmada linyit tüketimi ciddi 
oranlarda artarken elektrik üretimi 
amaçlı linyit tüketiminin önemli bir ar-
tış göstermediği kaydedilen çalışmada, 
“Bunun nedeni ise son 10 yılda linyite 
dayalı kurulan termik santral kapasite-
sinin sadece bin 760 megavat ile sınırlı 
kalmasıdır. Söz konusu kapasite artışı 
2012 yılı sonu itibariyle Türkiye toplam 
elektrik kurulu gücünün sadece yüzde 

3’üne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, 
linyit arzında son yıllarda görülen artış, 
büyük ölçüde sanayi ve ısınma amaçlı-
dır. Bununla beraber, ısınma amaçlı 
linyit tüketiminin önümüzdeki dönem-
lerde de aynı hızda artacağını öngör-
mek son derece zordur” saptamasına 
yer verildi. 

Çalışmada, 2030 yılında toplam elektrik kurulu gücünün 
yüzde 20’sinin linyite dayalı olmasının hedeflendiği 
belirtilerek, bu hedefe ulaşmak için 8 bin 199 megavat 
büyüklüğündeki mevcut kurulu güce 26 bin 800 
megavat linyite dayalı elektrik üretim santralının daha 
eklenmesinin gerekeceği kaydedildi. Linyite dayalı bu 
büyüklükte bir kapasitenin yapılabilirliğinin ‘oldukça 
tartışmalı’ olduğu vurgulandı

REZERV RAKAMI DA 
ÇELİŞKİLİ  
Türkiye’de son yıllarda yürütü-
len arama ve rezerv geliştirme 
çalışmaları sonucunda ciddi 
bir kaynak artışının sağlandı-
ğı belirtilen çalışmada, “Linyit 
rezervimiz 13.4 milyar tonu 
görünür rezerv niteliğinde top-
lam 13.9 milyar ton seviyesine 
kadar arttırılabildi. Isıl değerleri 
oldukça düşük olan söz konu-
su rezervler, miktar bazında 
dünya kanıtlanmış işletilebilir 
linyit rezervlerinin yüzde 7.1’ine 
karşılık geliyor. Bununla bera-
ber, kömür rezervlerine ilişkin 
küresel istatistikleri tutan ulus-
lararası araştırma kuruluşları-
nın envanterlerinde Türkiye’nin 
linyit rezervi hiçbir zaman bu 
büyüklükte görünmüyor. Dünya 
Enerji Konseyi ile British Petro-
leum yayınlarında Türkiye’nin 
2008 yılı sonu linyit rezervi 1.8 
milyar ton olarak gösterilirken, 
Almanya Federal Yer Bilimleri 
ve Doğal Kaynaklar Enstitü-
sü’nün yayınında 2011 yılı sonu 
itibariyle Türkiye linyitlerinin 2.1 
milyar tonu rezerv ve 9.7 milyar 
tonu ise kaynak kategorisinde 
yer alıyor” denildi.

15ENERJİ PANORAMA
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Yurdumuzda kömür yatırımları ile il-
gili ne yazık ki sap ile saman sürekli ka-
rışabiliyor.  Bunun esas nedeni siyasetin 
enerji piyasası üzerinde var olan etkisidir. 
Bilimsel (teknolojik ve çevreye saygılı) 
ve de piyasa güdümlü bir modeli kurgu-
layabilen, piyasa varsayım ve hedeflerini 
sürekli yenileyebilen özerk bir enerji piya-
sası yapısının Enerji Panorama Dergisi’nin 
ekim sayısındaki ilk yazımızda ayrıntılı bir 
şekilde anlattığımız zaafiyetleri bertaraf 
edecek nitelikte olacağı görüşündeyim. Ne 
Almanya’nın aşırı çevreci, yenilenebilirler 
için sübvansiyon güdümlü, komşu ülke-
lerin ve kendi elektrik iletim alt yapısının 
teknik sınırlarının idrakinde olmayan; ne 
de tüm bunlara kayıtsız ve halen 1955-
1983 yapımı santralları işletmede tutmak 
hususunda kararlı bir enerji politikası doğ-
ru sonuç vermemiştir, vermeyecektir. 

Teknolojik gelişim ve piyasanın evril-
leşmesi 

Termik santralların net elektrik üretim 
verimleri yüzde 30-33’lerden yüzde 45-
47’lere, doğal gaz kombine çevrim sant-
ral verimleri ise yüzde 50’lerden yüzde 
61’lere erişti. Bu teknolojik devrim dahi 
başlı başına çevresel emisyonları önemli 
ölçüde azalttı. Diğer yandan yakma tek-
nolojilerindeki gelişmelerle emisyonlar 20 
öncesine göre1/5 - 1/10 mertebesine ine-
bildi. Yakıttan tasarruf, emisyonda azal-
ma… Daha ne istiyoruz teknoloji sunucu-
larından? Daha da iyisini elbette !

30 yıl sonra bizim santrallarımız da eski 
teknoloji olacaktır.  Değişmeyen tek şey 
var, o da değişmenin, devinimin kendisidir. 
Teknoloji ve piyasalar yaşayan mekaniz-
malardır ve ancak piyasaya uyum sağlaya-
bilenler ayakta kalabilir. İşte önemli olan 
bunun idrakinde olmak ve 30 yıl sonra, bu-
gün kurulan santralların sökülüp hurdaya 
çıkacağını bilerek ve fizibilitelerde bunla-
rı hesaba katarak yatırım yapmaktır. Yani 
her anlamda sorumlu davranmak, gerçek 
anlamda hakkın ve çevrenin yanında yer 
almak, önemli olan budur. Santrallarda ça-
lışan beyaz ve mavi yakalı kardeşlerimizin 
de bu ekonomik gerçekliğin farkında ola-
rak geleceklerini planlamaları gerekiyor. 
Santrallar 30 yıllık “oldtimer” koleksiyonu 
yapılacak araçlar olmadığı gibi, duygusal 
veya istihdam gerekçeleriyle sürekli faal 
tutulacak tesisler de değildir. Eski tesis-
lerin günü kurtaran çözümlerle faaliyette 
kalması, vergi mükelleflerinin veya elekt-
rik tüketicilerinin hak gaspı gibidir. Hiçbir 
yurttaşın “sistem bizi idare etsin” deme 
hakkı yoktur. Biz yatırımlarımızı ve o za-
man geldiğinde “yenileme planı” (Alman-
cası Sarnierungsplan) stratejisini ön göre-
rek, yetişmiş personelimizi ileriki dönemin 
yeni santrallarının çalışanları olarak yani 
işsiz bırakmadan yeniden istihdam edecek 
şekilde planlıyoruz. Bu yöntem üzerinden 
çevre dostu enerji yatırımlarımızın kuşak-
tan kuşağa devrini ve şirketimizin daim 
olmasını da hedefliyoruz. 

KURULU KAPAsİTE İKİ KATINA ÇIKMALI
Piyasaya esas yönünü, halkımızın (yani 

sanayinin, ticari işletmelerin ve konutla-
rın)  birincisi elektrik talebi, ikincisi çev-
resel duyarlılığı yön verecektir, vermelidir. 
Tüketimin artmasıyla yeni santralların ku-
rulması kaçınılmazdır. Türkiye’deki orta-
lama tüketim artışı son 30 yıldan bu tarafa 
yüzde 4-7 mertebesinde gerçekleşti. Tale-
bin karşılanabilmesi için önümüzdeki 10 
yılda, kurulu kapasitenin ikiye katlanması 
gerekiyor. Kurulu kapasite reel tüketim 
anlamına gelmez. Yağışın olmadığı, rüz-
garın esmediği, güneşin olmadığı saatlerde 
üretim sağlayabilecek yegane teknolojiler 
termik (kömür ve gaz) ve nükleer enerji 
santrallardır. Bu teknolojilerin kurulması 
kaçınılmaz bir gerçektir. Bereket, büyük 
yakma tesisleri mevzuatı sayesinde ter-
mikler çevreyle dost ve sürdürülebilir ni-
telikte kurulabiliyor. 

Bu çerçeveden bakıldığına halkımız, 
yeni santralların kurulmasını desteklemeli 
ve eski santralların kapatılmasına dönük 
olan enerji politikalarını desteklemelidir. 
Kimse hali vakti yerindeyse eski olan ve 
egzoz emisyonu, yakıt tüketimi, bakım 
maliyeti yüksek bir otomobil satın almak 
istemez. 

Santral teknoloji seçiminde de benzer 
şekilde akıllı yatırımcı; maddi koşulları 
müsaitse net verimi yüksek, enerji üretim 
maliyeti ve çevresel etkisi düşük teknolo-
jileri seçer. 

Önemsenmesi gereken yatırım kriterleri 
Bindirilmiş emisyon limitleri aşılma-

mak, büyük yakma tesisleri emisyonlarına 
uymak ve bunların üzerinde kimi ek çevre-
sel önlemler planlayan yatırımcılara halkı-
mızın karşı gelmemesi gerekir. 

BU ÖNLEMLERİN ARAsINDA 
Bacaların santral kapasitesine bağlı ola-

rak 100-150 metrenin üzerinde inşaa edil-
mesi,

Son derece yararlı bir çimento katkı 
malzemesi olan termik santral külünün to-
zuma yaratmayacak teknolojilerle çimento 
fabrikalarına sevkiyatı, 

Gerekmesi halinde ağaçların sökülerek 
taşınması ve kesilen ağaçların yerine daha 

Yatırımcı açısından ithal kömürlü termik 
santralların değerlendirilmesi-2 

Dr. Tamer Turna
CEO- Yıldırım Enerji Yatırımları A.Ş 
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fazlasının santrala yakın bir yerde dikilme-
si ve ağaçlandırma yapılması yer alıyor.

Hepimizin özünde az ya da çok yurtse-
verlik duygu ve düşünceleri var. Bu ne-
denle aramızdan kimileri “Yerli linyitler 
dururken, ithal kömür kullanılmasın?” 
şeklinde bir görüşe tabi olabilir. Düşünce 
özgürlüğü yönünden makul, ancak genel-
leme oluşturması bakımından sakıncalı 
bir fikirdir bu. Bazı proje hallerinde linyit 
yakıtlılar, bazı projelerde ise ithal yakıtlı 
santrallar daha makbuldur. Yıldırım Enerji 
Holding’in vizyonu ve misyonunda çevre-
sel etki biraz daha ön planda olduğundan 
santral kapasitelerini, teknolojileri ve tesis 
kurulum yerlerini buna göre belirlemiş du-
rumdayız. 

2008 KRİZİ vE ENERjİ PİYAsAsINA ETKİsİ 
2008’de başlayan ve farklılaşarak de-

vam eden dünya finans kriziyle birlikte 
piyasalarda yeniden bir konsolidasyon ve 
güçlü şirket yapılarının oluşması sürecine 
girildi. Devletçi yapıların ayrıştırılması ve 

özelleştirilmesi (unbundling) asrı tamam-
lanmış ve kimi geciken ülkelerde tamam-
lanıyor. Siyasilerin arpalık dönemi, vergi 
mükelleflerinin mağduriyet dönemi bit-
miştir. Krizlerle birlikte ise serbest piyasa 
kendi mecrasında çözümler geliştiriyor. 
Enerjide dikey entegrasyon önümüzde-
ki 10-30 yıllık dönemde piyasaya damga 
vuracak olan bir olgudur. Bu süreçte şirket 
olarak sadece ithal kömür santralları kurup 
işletmeyecek, kömür madeni satın almala-
rına da gideceğiz.

Yatırım Prensiplerimiz, Kamuoyu Algı-
sı ve Vizyon:

Enerji santralı yatırımlarındaki öncelikli 
sloganlar şunlar olmalı: “Çevreyle Uyum-
lu” , “İnsan Odaklı” , “Yaşa ve Yaşat” , 
“En Verimli” , “Teknik İşletim Yönünden 
En Esnek (Fleksibil)” ,  “Çok Karlı”, “Ka-
zan-Kazan”. 

Yukarıdaki niteliklere sahip santral ya-
tırımlarının halkımızın gönlünde pozitif 
ayrışacağına ve destek göreceğine inanı-
yorum. Zira hem çocuklarımızın, hem de 

kendi geleceğimizde bir yandan ekono-
mik, diğer yandan çevresel yönden sür-
dürülebilir enerji yatırımlarının yer alması 
kaçınılmaz bir gerçekliktir. ”İstemezük” 
diyenlerle hiçbir yere varamayız. 

Gerçekçi, çevreci ve reel piyasacı kala-
rak ancak kalkınmamızı tamamlayabilir 
ve sürekli yenilikçilik felsefesiyle ancak 
sürdürülebilir bir ekonomi ve enerji piya-
sası yaratabiliriz. Başka ülkelerin ve ken-
dimizin yaptığı hatalardan ders çıkararak, 
hatanın neresinden dönülürse kardır 
esasına göre hareket ederek tüm 
elektrik tüketicileri için kalite-
li, düşük maliyetli elektrik 
temini sağlamak başlıca 
hedefimiz olmalıdır. 
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ANKARA KULİSİ 8

İki yıl önce çıkarılan Doğal gaz 
Piyasası Kanunu’nda (4646) 
değişikliğe gidiliyor. Enerji ve 

Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan ‘Doğal Gaz Piyasa-
sı Kanununda (Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılması 
ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında 
kanun) Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı’ Bakanlar Ku-
rulu’nda imzaya açıldı. Tasarının 
kısa süre içerisinde tamamlanarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) yasallaşması bekleniyor. 
Sektör kaynaklarına göre tasarı, 
TBMM’de öncelikle görüşülecek 
kanunlar arasında yer alıyor. 
Yeni kanunun sektörü yeniden 
yapılandırması bekleniyor. Yeni 
dönemin göze çarpan iki önemli 
gündemi olacak. Birincisi, BO-
TAŞ’ın yeni doğal gaz kontratı 
yapması kısıtlanarak doğal gaz 
sistem operatörü olma fonksiyonu 

güçlendirelecek. Öne çıkacak bir 
diğer konu başlığı da İstanbul’un 
doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ 
oluşturuyor. Tasarı ile İGDAŞ 
özelleştirme kapsamına alınırken 
şirketin birim hizmet amortisman 
bedeli dolara endeksleniyor. 
Tasarının aynen yasallaşması 
halinde 2001 yılında kabul edilen 
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu, piyasadaki yeni gelişme-
ler üzerine yeniden düzenlenmiş 
olacak. Kanunda düzenlenmesinin 
getireceği yeni değişikliklerle 
arz talep dengesinin sağlanması 
başta olmak üzere sektörün ön-
görülen yapıya kavuşturulması 
amaçlanıyor. Bakanlar Kurulu’nda 
imzaya açılan taslağın Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na göre 
sektöre getirdiği bazı yenilikler: 
BOTAŞ’ın pazar payı kademeli 
olarak yüzde 20’ye düşecek
Doğalgaz piyasasında liberalizas-

Doğalgaz sektörü için 
yeni dönem başlıyor

Enerji Bakanlığı’nın 
üzerinde çalıştığı 

yeni doğal gaz yasası 
sektörü yeniden 
şekillendirecek. 

BOTAŞ’ın sistem 
operatörü olarak 

konumlandırıldığı 
tasarıda rekabetin 

artırılarak tüketicinin 
daha ucuz gaz 
almasının önü 

açılacak…
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yonun sağlanması için yeni kanun-
da somut adımlar atıldı. BOTAŞ, 
ulusal tüketimin yüzde 20 oranına 
düşünceye kadar, sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) ithalatı haricinde 
yeni doğal gaz alım sözleşmesi 
yapamayacak ve süresi biten mev-
cut doğal gaz alım sözleşmelerini 
yenileyemeyecek. Ancak Bakanlar 
Kurulu kararıyla, doğal gaz arz 
güvenliğinin sağlanması veya ih-
raç etmek amacıyla doğal gaz alım 
sözleşmeleri yapabilecek. Bununla 
birlikte 2014 başından itibaren 
BOTAŞ, mevcut doğal gaz satış 
sözleşmeleri haricinde yeni doğal 
gaz satış sözleşmesi yapamaya-
cak, ancak süresi biten sözleşme-
lerini yenileyebilecek. 

DOĞALGAZ İTHALATINDA   
DAHA FAZLA OYUNCU OLACAK
Mevcut düzenlemeye göre bir 
şirket, BOTAŞ’ın gaz getirdiği bir 
ülkeden gaz getiremiyordu. Yeni 
dönemde isteyen şirketler BO-
TAŞ’ın da gaz aldığı bir ülkeden 
gaz ithal edebilecek. Bu, daha faz-
la oyuncu ve daha fazla rekabeti 
sağlayacak. Bu rekabetin nihai 
tüketiciye fiyat olarak daha fazla 
yansımasını sağlayacak.

LNG vE DEPOLAMA TEsİsLERİNE TEŞvİK
Kanuna eklenen geçici madde ile 
2025 sonuna kadar kapasite artışı 
yapacak veya ilk defa işletmeye 
girecek LNG terminal tesisleri ile 

depolama tesislerine tesislerin 
yatırım döneminde yatırıma ilişkin 
yapılan işlemlerin harçtan ve dü-
zenlenen kâğıtların damga vergi-
sinden müstesna olduğu, yatırım 
ve işletme dönemlerinin ilk 10 
yılında izin, kira, irtifak hakkı ve 
kullanma izni bedellerine indirim 
uygulanacağı konusu düzenlendi. 
Bakanlar Kurulu bu süreyi 5 yıl 
daha uzatmaya yetkili kılındı.

EPİAŞ BÜNYEsİNDE DOĞAL GAZ DA OLACAK
Enerji ürünlerinin fiyatlarının 

belirlendiği enerji borsası EPİAŞ 
bünyesinde doğal gaz da olacak. 
Organize toptan doğal gaz piyasa-
ları kapsamındaki işlemler EPİAŞ 
aracılığıyla yapılabilecek.
Fiyatlar şeffaf olarak görülecek
Tüketicilerin bilgilendirilmesi 
amacıyla doğal gaz dağıtım şirket-
leri uyguladıkları tarifelere ilişkin 
bilgileri internet sitelerinde yayın-
lamak ve güncel tutmakla yüküm-
lü olacak. Böylece tüketici satın 
aldığı doğalgazın fiyatını güncel 
olarak takip edebilecek.
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Enerji sektöründe kalite ve istihdam 

Enerjik İnsan Kaynakları Hizmetleri, 
Eğitim, Danışmanlık Şirketi olarak yo-
ğunlukla elektrik dağıtımı ve üretimi sek-
töründe, özellikle özelleştirme sonrasında 
insan kaynakları, eğitim, kalite, verimlilik, 
stratejik ve risk yönetimi, iletişim, itibar 
yönetimi hizmetleri, seçme ve yerleştirme 
ve sürdürülebilirlik ve memnuniyet araş-
tırmaları hizmetleri veriyoruz.  

Bu konuda edindiğimiz deneyimlerden 
yola çıkarak sektöre yönelik genel bir du-
rum tespiti yaparak başlayalım: 

Türkiye’de enerji sektörünün liberal-
leşmesiyle beraber rekabet ve dolayısıyla 
kaliteli enerji arzı da sektör dinamiklerini 
yönlendirici unsurlar haline geldi. Özel-
leştirmeler sonrasında şirketlerin insan 
kaynağı ve kalite çalışmalarına ağırlık ver-
mesi de sürdürülebilir enerjinin ve yaşana-
bilir geleceğin yaratılmasında büyük rol 
oynuyor. Enerji sektöründe faaliyet gös-
teren şirketler, insana ve kaliteye yatırım 
yaptığında doğrudan tüketiciye ve enerji 

verimliliğine de katkı sağlamış oluyor. Bir 
diğer deyişle, rekabet ve kalite odaklı yak-
laşım, AR-GE çalışmalarının hızlanmasını 
sağlayacak; bu hız ise yaşanabilir bir ge-
lecek yaratmada çevre, insan ve verimlilik 
açısından sağlıklı toplumlar yaratılmasına 
yön verecektir. 

Türkiye enerji sektörünün hızlı bir iv-
meyle büyümesi, rekabetin global arenaya 
taşınmasını da hızlandırıyor. Bu nedenle, 
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelece-
ğin yaratılması sürecinin de hızlanacağını 
öngörebiliriz. Sektörün hızlı dinamikleri 
gereği şirketlerin iş modellerinin iyileşti-
rilmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra 
sosyal sorumluluk projeleri ile de geleceğe 
yön verilmesi gerekiyor.

sÜREKLİLİK EsAs OLMALI
Sağlanan hizmetin, toplumların temel 

ihtiyacı noktasına gelmiş enerji olduğu 
düşünüldüğünde, enerji sağlayıcılarının 
sosyal sorumluluk bilincinin oldukça yük-
sek olması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu 
bilincin Türkiye’de gerek enerji üreticileri-
nin bölgesel yatırımlarında, gerek sektörde 
sağlanan istihdam olanaklarında pek çok 
örneği vardır. Aynı zamanda, enerji sağla-
yıcılarının bulundukları bölgelere yönelik 
çevresel ve toplumsal katma değerler ile 
gerçekleştirmeye başladıkları sayısız yatı-
rım yapılıyor. Dolayısıyla, enerji sektörü-
nün yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gele-
cek için direkt ve dolaylı yoldan sağladığı 
katkılar her geçen gün daha da artacak. 

Şirketler, rekabet koşularına uyum sağ-
lamak ve gelişimlerini sürekli kılmak için 
öncelikle paydaşlara yönelik değer yarat-
ma esasına dayalı süreçlerde yenilikçiliğe 
ve farkındalığa odaklanmalı.

Müşteri odaklı çalışabilmek için, süreç-
lerle yönetim, sürekli gelişme ve yaratıcılı-
ğı teşvik eden ve destekleyen, çalışanların 

eğitilmelerini sağlayan, tedarikçi ve diğer 
paydaşlarıyla işbirliğini geliştirme konu-
sunda sistematik çaba gösteren, kendini 
değerlendiren ve iyileşme planlamaları 
ve uygulamaları gerçekleştiren bir kurum 
kültürü oluşturulmalı.

HER YERDE ‘İNsAN’ LAZIM
Rekabette bir adım öne geçebilmek için 

artık daha hızlı, daha esnek ve daha çevre-
ci bir şirket olmak gerekiyor. Bu konuda 
müşteriyi iyi dinlemek, iyi anlamak, müş-
terinin çözüm ortağı olmak kadar önemli 
olan bir diğer konu da teknolojiyi iyi ta-
kip edip uygulamak ve rakiplerin bir adım 
önünde olmak. Tüm bu süreçleri gerçek-
leştirmek için de ‘insan’a ihtiyaç var! 

Bilgi odaklı ekonomilerde ve şirketler-
de insan en önemli kaynak haline geldi. 
Eskisi gibi insanı sadece veri girişi yapan 
kişi olarak değerlendirmemek; aksine onu 
bilgiyi, rekabeti ve müşteriyi yöneten kişi 
olarak değerlendirmek gerekir.

Günümüzde sadece üst yönetimler ve 
liderlik ekibi ile şirketin rekabetçiliğini 
sağlamak, ileri götürmek yeterli değil. 
Şirketin her seviyesinde, her kademesinde 
çalışanların şirketin nereye gittiğini iyi bil-
mesi; müşterilerini, pazarını, rekabetini ve 
kendilerinin şirketlerine yaptıkları katkıla-
rı ve şirketin vizyonunda hangi noktalara 
değindiklerini görmeleri şart.

Bu genel tespitlerden ve çizilen 
çerçeveden sonra, gelecek sayı-
larda somut örneklerden yola 
çıkarak, enerji sektöründe 
yaşananların bu genel 
çerçeveye ne kadar 
uyum gösterdiğini 
ele alacağız.

Banu Akdoğan 
Enerjik Genel Müdürü

Şirketler, enerji piyasasındaki gelişime paralel olarak 
kurumsal yapılarını bu dinamik duruma uyarlamalılar. 
Bu kapsamda özellikle yetişmiş, yetkin ve eğitimli 
insan gücünün istihdamı ihtiyacı her geçen gün daha 
yakıcı bir şekilde kendini hissettiriyor
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Murat Fırat

Doğal gaz dağıtım sektörünün geç-
mişi elektrikten çok daha uzun. Bu 
nedenle sektörün örgütlülüğü de 

daha eski. Türkiye’nin birçok bölgesinde 
dağıtım hizmeti veren özel sektör, Türkiye 
Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 
çatısı altında örgütlü. Bu yıl GAZBİR’in 
başkanlığına seçilen aynı zamanda Aksa 
Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Yaşar Arslan sektörün geçirdiği süreci, 
sektörün sorunlarını ve GAZBİR’in yeni 
döneme ilişkin stratejilerini anlattı.

n Doğalgaz piyasasında düzenleme-
ler büyük oranda tamamlandı. Bundan 
sonra denetim ve iyileştirmeye yönelik 
çalışmalar hız kazanacak. GAZBİR’in 
bu yöndeki stratejileri neler olacak?

Doğal gaz dağıtım sektöründe taşlar 
önemli ölçüde yerine oturmuş vaziyette. 
Doğal gaz dağıtım sektörünün yaşadığı en 
büyük sorunlardan biri yatırım. Yatırımla 

ilgili vatandaşlardan büyük bir talep var. 
Bu talepler de ağırlıklı olarak yeni açılan 
bölgeler, lisans alanlarının ihale aşamasın-
daki bölümünün dışında kalan yeni yapı-
laşan yerler ve belediye yasasındaki de-
ğişikliklerle olan genişlemeler dolayısıyla 
oluşuyor. Doğal gaz dağıtım faaliyetlerine 
ilişkin şikayetler minimum düzeyde bulu-
nuyor. Gaz kullanan müşterilerin memnu-
niyeti yüzde 99,9 düzeyinde. Taleple ilgili 
şikayetlerin ağırlıkta olduğu bir süreç yaşı-
yor doğalgaz dağıtım sektörü. 

Bilindiği gibi dağıtım şirketleri 2012 
yılından itibaren tarife dönemine girdi. 
Bu tarife dönemi ile birlikte tarife meto-
dolojinde netleşmeyen konular en önemli 
gündem maddemizi oluşturuyor. Bu ko-

Gaz sektörü de 
kayıp-kaçak 
hedefi istiyor

RÖPORTAJ8

Elektrik dağıtım sektörünün değişmez maddesi olan 
‘kayıp-kaçak’ konusu, şimdi de doğalgaz dağıtım 
sektörünün gündemine oturdu. Verimliliğin artması 
için gaz dağıtım şirketlerine teknik kayıpların 
azaltılmasına yönelik hedefler verilmesi gerektiğini 
söyleyen GAZBİR Başkanı Arslan, “Aksi halde 
önümüzdeki dönemde bazı dağıtım şirketleri, teknik 
kayıplarının artması nedeniyle EPDK’ya başvurup, 
ilave tarifeler isteyecek. Bu da verimli çalışan şirketleri 
verimsizliğe itecek” uyarısında bulunuyor
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nuyla ilgili olarak verimlilik konusu henüz 
sadece negatif yönde uygulanan bir konu. 
Bunu sektörün verilerinin yeni olması do-
layısıyla önümüzdeki döneme kadar daha 
farklı bir duruma getirmemiz ve verimli-
liği iyi kullanmamız gerekiyor. Aksi halde 
kayıpların artmasıyla ilgili sıkıntılar yaşa-
nabilir ve işletmelerdeki verimlilik bekle-
diğimiz düzeylere gelemez. Bunun için de 
yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 

n Gaz dağıtım sektörüne ilişkin veri-
ler genellikle EPDK ve dış kaynaklı ku-
ruluşların raporlarından görülebiliyor. 
GAZBİR’in düzenli veri sağlanmasına 
yönelik bir çalışması var mı? Dağıtım 
sektörü için bir stratejik plan çalışma-
nız olacak mı?

EPDK Başkanı Sayın Hasan Köktaş’ın 
bize, GAZBİR ile EPDK’nın veri tabanı 
konusunda ortak çalışma yapması yönün-
de bir önerisi oldu. Biz de bu konuda ça-
lışmalara başladık. Şu anda tüm dağıtım 
şirketlerinin verilerinin EPDK’da top-
lanması, toplanan tüm verilerin de GAZ-
BİR’e açılması yönünde bir çalışma yürü-
tüyoruz. Böylece Türkiye’de tek bir veri 
kullanılacak. 

n İkinci tarife dönemine ilişkin         
EPDK’dan beklentileriniz neler?

Konuya tarifenin ana bileşenlerinden 
KAPEX açısından baktığınızda, Türkiye 
gaz dağıtım sektörü birim fiyat konusunda 
sıkıntı yaşıyor. Türkiye’nin coğrafyasının 
genişliğini ve 0-2.200 metre arasındaki 
yükseklikleri düşündüğünüzde birçok alt 
ve üst yapıyı geçmek ve çok farklı zemin-
lerde çalışmak zorundasınız. Ayrıca farklı 
sezonlarda çalışmanız gerekiyor. Bunla-
rın tamamını bir arada düşündüğünüzde 
bir şehirde yaptığınız 1 metrelik yatırımın 
maliyeti diğer şehirdeki 1 metrelik yatırım 
maliyetinin çok üzerinde ya da çok altında 
olabiliyor. Bu maliyetlere tarife açısından 
baktığınızda ise ağırlıklı ortalama fiyat ye-
rine sadece bir ortalama fiyat kullanılıyor. 
Bu da birçok şehirde yatırımlar açısından 
büyük sıkıntıya yol açıyor. Bununla ilgili 
bir düzeltme talebimiz söz konusu. 

OPEX ile ilgili de bazı önemli sorunlar 
var. Doğalgaz dağıtım sektöründe OPEX 
son üç yılın ortalaması olarak alınıyor. 
Geçmişinde 20 yıllık bir verisi olan ve 
oturmuş şirketler için OPEX’i takip etmek 
çok kolay. Örneğin, İGDAŞ’ta oturmuş 
bir yapı var ve artık OPEX’i çok fazla bir 
değişik göstermiyor. Genişlemelere bağlı 
olarak oluşan büyümeler, bunun getirdiği 
işletme giderleri öngörülebiliyor ve buna 
göre de bir çözüm üretmek mümkün olu-
yor. Ancak 8 yıllık dağıtım şirketlerinde 
aşağıdan yukarıya doğru giden bir eğri 
var, yani işletme giderlerinin sürekli art-
tığı bir süreçte son üç yılın ortalamasını 
aldığınızda reel değerleri vermiyor. Ayrıca 
işletmenin teknolojik gelişimlerini de göz 
önünü aldığınızda bu işletmede kullanılan 
giderler çok yüksek gelişiyor ama tarife 
açısından baktığınızda son üç yılın orta-
laması yeterli olmuyor. Bu konuda da bir 
düzeltme talebimiz söz konusu. 

Bir de tarifenin en önemli bileşenlerin-
den bir tanesi olan verimlilik konusu var. 
Ancak verimliliğin neye göre değerlendi-
rileceği de belli değil. Yani işletme gider-
lerinde yapacağınız tasarruflarla ki şu anda 
öyle bir şeyi yapmanız söz konusu değil, 
verimliliği arttırabilirsiniz. Ancak sürekli 
artan bir işletme gideriniz var ve bu yüz-
den verimliliği hesaplayamıyorsunuz. Ve-
rimliliğin diğer önemli bir tarafı da teknik 
kayıpların ve kaçakların minimize edilme-
si. Şu anda dağıtım şirketlerine teknik ka-
yıplara ilişkin bir hedef verilmiş değil. Bu 
konuda dağıtım şirketlerine bir hedef ve-
rilmeli ve bu hedefin altında ya da üstünde 
kalmak konusunda net bir çıta konulmalı. 
Bu çıtanın konulmasıyla birlikte dağıtım 
şirketleri açısından bir verimlilik oluşacak-
tır. Aksi halde önümüzdeki dönemde bazı 
dağıtım şirketleri teknik kayıplarının art-
ması nedeniyle EPDK’ya başvurup ilave 
tarifeler isteyecek. Bu da verimli çalışan 
şirketleri verimsizliğe itecek. 

n Türkiye’de ortalama bir dağıtım 
bölgesinde bu teknik kayıplar hangi se-
viyelerde bulunuyor?

“Şu anda tüm dağıtım şirketlerinin verilerinin EPDK’da 
toplanması, toplanan tüm verilerin de GAZBİR’e 

açılması yönünde bir çalışma yürütüyoruz. Böylece 
Türkiye’de tek bir veri kullanılacak”

Yaşar Arslan
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Uluslararası düzeyde baktığımızda ör-
neğin, Gaz de France’nin teknik kayıpla-
rı yüzde 4’lere varıyor. İtalya’nın Milan 
şehrinde yüzde 11-12’lere ulaşan teknik 
kayıplar var. Teknik kayıplara ilişkin Av-
rupa ortalaması ise yüzde 2’ler düzeyinde. 
Verimlilik konusunda Avrupa’da yapılan 
çalışmaları inceliyoruz.  Dolayısıyla tek-
nik kayıplar konusunu bizim doğru bir 
şekilde hedefe dönüştürmemiz gerekiyor. 
Avrupa’daki teknik kayıpların oranları ve 
tarifeyle olan ilişkisi konusunda sektör 
toplantısına kadar bir çalışma yürütece-
ğiz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde 
bu konuyla ilgili workshoplar yapacağız. 
Sektör toplantısında da teknik kayıplar 
konusunda Avrupa’daki durumun fotoğ-
rafını ortaya koyacağız. 

n Doğalgaz kullanımının yaygınlaş-
tırılması konusunda ne gibi çalışmalar 
yapacaksınız?

Doğal gaz, elektrik ve su ile kıyaslan-
dığında biraz daha farklı bir konumda bu-
lunuyor. Doğal gaz aslında lüks tüketim 
kategorisinde gibi görünüyor. Ancak şu 
anda yakıtların içerisinde çevresel yön-
leri en iyi olan yakıt türü doğalgaz. Bu 
nedenle özellikle büyük kentlerden başla-
yan ve küçük kentlere doğru giden ulusal 
bir yaygınlaştırma politikası izliyoruz. Bu 
politikanın olumlu sonuçlarını da gördük. 
Hava kirliliği nedeniyle yaşanamaz hal-
de olan kentlerimiz artık yaşanabilir birer 
kente dönüştüler. Büyük kentlerimizde 
doğalgaz kullanım oranı yüzde 90’lar ci-
varında. Anadolu’da büyük bir talep var 
ancak uygulamaya geçtiğinizde doğal ga-
zın kullanım oranı yüzde 60’ları geçmekte 
zorlanıyor. Bu da yine bize büyük kentler-
deki gelir düzeyinin küçük kentlere doğru 
gittikçe düştüğünü gösteriyor. Bunun yanı 
sıra büyük kentlerde sayısal olarak büyük 
bir pazar olması dolayısıyla tesisat ve cihaz 
sektörlerinde önemli ölçüde rekabet var. 
Bu rekabet de vatandaşın lehine bir durum 
yaratıyor ve vatandaşlar çok daha ucuza 
tesisatını yaptırabiliyor. Ama küçük kent-
lerde tesisat ve cihaz sektöründe rekabet 
olmadığı için fiyatlar büyük kentlere oranla 
daha pahalı. Bu da doğalgazın gelişiminin 
önünde büyük bir engel olarak duruyor. 
Bu sorunu aşabilmek için de iç tesisatların 
yapımında doğalgaz dağıtım şirketlerinin 
aracılık etmesini, bu tesisatların dağıtım 

şirketleri tarafından yetkilendirilmiş ve ser-
tifikalı iç tesisat firmalarına yaptırılmasını 
öneriyoruz. 

n 2011 yılında Van depreminde doğal 
gaz dağıtım sektörü çok başarılı bir sı-
nav verdi. Türkiye genelinde sektörün 
afetler ve acil durumlar için bir acil ey-
lem planı var mı? 

Tüm şirketlerin kendisine ait birer acil 
eylem planları var. Şirket bazlı acil eylem 
planları aslında şehir içindeki bazı olası 
gelişmeler için yeterli oluyor ama şehrin 
tamamı veya büyük bölümünü etkilen ola-
ğanüstü durumlar için yeterli değil. Komşu 
olan şirketlerin ortak bir acil eylem planı 
oluşturması yönünde bir çalışmamız var. 

Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda ya-
şanan gaz arzı sıkıntıları sırasında Bakanlık 
tarafından bir acil eylem planı uygulandı 
ve bu planın aşağı doğru uygulanmasında 
zaman zaman sorunlar yaşandı. Gaz dağı-
tım sektörü uygulamanın en etkin ve temel 
ayağı olduğu için dağıtım şirketleri olarak 
bunun bir prosedüre bağlanması için bir 
çalışma yürüteceğiz. Bütün müşteri grup-
larına eşit yaklaşım içinde davranılmasını 
sağlamaya yönelik yapacağımız bu çalış-
mayı EPDK’ya sunacağız. Yani arz yeter-

RÖPORTAJ8

MEVCUT YAPI 
EPİAŞ’TA   OLMAMIZI 
ZORLAYACAK
n EPİAŞ’ın kurulmasını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Üyelerinizin 
de EPİAŞ’ta yer alması konusun-
da çalışmanız var mı?
EPİAŞ konusunda doğal gaz sek-
törünün durumu elektrik sektörü-
ne göre biraz daha farklı. Şu ana 
kadar genel olarak EPİAŞ ile ilgili 
ortaklık yapısı ve birtakım teknik 
konular tartışıldı. Aslında ortaklık 
yapısı üzerinde yapılan tartışma-
lardan ziyade önemli olan EPİAŞ 
hayata geçtiğinde neler olacak? 
Yani biz tam bir serbest piyasa 
şartlarında EPİAŞ’ı çalıştırabilecek 
miyiz? EPİAŞ’ı sağlıklı biçimde 
çalıştırabilmek için bir arz derin-
liği gerekiyor. Şu anda sektörün 
sadece yüzde 20’si özel sektörün 
elinde. Bu arz derinliği ile işlem ya-
pılma durumu söz konusu olacak. 
Bu süreçte belirleyici olan arzın 
ne kadar genişleyeceği.  Aksi hal-
de EPİAŞ, doğal gaz sektörü için 
çok fazla anlam ifade etmeyecek.  
Sektör, mevcut yapısıyla EPİAŞ’ta 
çok fazla işlem hacimlerine ulaşa-
maz. 
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sizliği durumunda enerji üretim, çimento 
veya gübre sektörü gibi her sektöre farklı 
şehirlerde eşit yaklaşımla bir uygulama 
birliğine gitmeye çalışacağız. Aynı sektör 
müşterilerine eşit yaklaşılması çok önemli. 

GAZMER İLE İŞBİRLİĞİMİZ ARTACAK
n GAZMER sizin teknik yapınız ve 

bugüne kadar çok önemli işlere imza 
attı. Bu yönüyle de diğer sektörlere de 
rol model oldu. Önümüzdeki dönemde 
GAZMER’in yapacağı çalışmalara iliş-
kin neler söyleyebilirsiniz? 

GAZMER, şu ana kadar çok başarılı 
çalışmalar yürüttü. Daha önce her şirketin 
farklı farklı uyguladığı bazı konuları tek tip 
hale getirdi ve sektörün ihtiyaçlarına çok 
hızlı cevap verdi. Sektörümüzün şu anda 
en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi yetiş-
miş insan gücü. GAZMER önümüzdeki 
süreçte özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu 
ile birlikte insan gücü yetiştirme faaliyetle-
rine hız verecek. Özellikle bazı dağıtım şir-
ketlerinin yetişmiş insan gücüne daha fazla 
ihtiyaç hissettiği bölgeler var. O bölgelerde 
bunu geliştirmeye çalışacağız. Bu konuda 
dağıtım şirketlerinden gelen talepler çok 
önemli. Bir başka öncelikli hedefimiz de 
sektörümüzün ihtiyacı olan eğitimler ve 
saha gezileri düzenlemek. Örneğin, geçti-
ğimiz günlerde LNG ve depolama tesisleri 
konusunda teknik bir gezi gerçekleştirdik. 
Bunu çeşitlendirmeyi istiyoruz. GAZMER 
bununla ilgili sadece ulusal düzeyde değil 
uluslararası düzeyde de faaliyetlerde bu-
lunacak. GAZMER ayrıca, kullandığımız 
teknik şartnamelerin birbirinden farklı olan 
kısımlarını ortak hale getirme yönünde ça-
lışmaları olacak. 

Bazı çalışmalarımızı UGETAM ile bir-
likte yürütüyoruz. UGETAM’ın iyi bir 
alt yapısı var. Geçtiğimiz günlerde ölçüm 
ekipmanları konusunda bir toplantı yaptık. 
Bu konuda eksiklerimiz neler, bu eksikleri-
mizi en kısa sürede nasıl gideririz ve daha 
iyi bir standartta ölçüm konusunu nasıl 
çözebiliriz konusunda UGETAM ile ortak 
çalışma yürütüyoruz. Eğitim konularında 
yine UGETAM’la olan çalışmalarımız de-
vam edecek. 

n Doğal gaz sektörünün tüketici tara-
fından algılanmasında bir sorun var mı? 

Biraz önce de söylediğim gibi doğal gaz 
kullanıcılarının yüzde 99,9’u gaz dağıtım 
hizmetlerinden memnun. Bu oran müşte-
rinin gözünde birçok problemin giderilmiş 
olduğunu gösteriyor. Yani dağıtım şirket-
leri olarak kaliteli ve kesintisiz bir hizmet 
verip, düzenli fatura gönderiyoruz. Ancak 
işimiz bununla bitmiyor. Örneğin, ömrünü 
doldurmuş bazı ekipmanlar, bağlantı veya 
tesisatlar konusunda yaşadığımız sıkıntılar 
var. Bu sıkıntılar vatandaşları doğrudan et-
kiliyor. Önümüzdeki dönemin en önemli 
konularından birri de  bu yöndeki algıları 
iyi yönetmek olacak. Yani bir baca gazı 
zehirlenmesi vakası sonrasında kamuo-
yunda oluşan algıyı doğru yönetebilmek 
bizim için çok önemli. 2000 yılı öncesin-
de kullanılan tesisatlarda ve bu tesisatların 
teknik standartlarında önemli bir değişiklik 
olmadı ama cihazlarda, cihaz bağlantıların-
da ve cihazlardan çıkan atık gazlar ile ilgili 
teknolojilerde ve dolayısıyla bizim şartna-
melerimizde değişiklikler oldu. Şimdi bun-
ların kontrol edilip eskiyen cihazların ve 
bağlantıların iptal edilmesi gerekiyor. 

sEKTÖR İÇİNE KAPANIYOR
n Enerji sektörüne vermek istediğiniz 

bir mesaj var mı?
Enerji sektörünün tüm segmentleri-

nin birbirini iyi anlaması, birbirini 
tamamlayan halkalar halinde 
olması çok önemli. Çünkü 
bir alanda olan gelişme di-
ğer alanları da mutlaka 
etkiliyor. Özellikle doğal 
gaz sektöründe bu tari-
fe dönemi ile birlikte 
kendini bir geriye çek-
me hali oluştu. Sek-
törümüzde maalesef 
büyük düşünme yerine 
gittikçe içe kapanma 
süreci yaşanıyor. Da-
ğıtım şirketlerinin hiç-
bir zaman sektörünün 
saygınlığını bir kenara 
bırakmaması lazım. 

“Doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin şikayetler minimum düzeyde bulunuyor. Gaz 
kullanan müşterilerin memnuniyeti yüzde 99,9 düzeyinde. Taleple ilgili şikayetlerin 

ağırlıkta olduğu bir süreç yaşıyor doğalgaz dağıtım sektörü”

BAŞARIMIZI 
AVRUPA'YA 
ANLATACAĞIZ 
n GAZBİR olarak uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla ortak ça-
lışmalarınız olacak mı? 
Sektörümüzün Türkiye geldiği 
nokta itibariyle artık tartışacağı 
konular çok azaldı. Artık sektö-
rümüzü yurtdışına taşımamız, 
Türkiye’nin yaptıklarını Avrupa’ya 
daha iyi anlatmamız ve uluslarara-
sı şirketlerle benchmark konusun-
da daha iyi bir noktaya gelmemiz 
gerekiyor. Önümüzdeki dönemde 
Dünya Gaz Örgütü’nün düzenle-
diği konferans ve kongrelerin bir 
kısmının Türkiye’de yapılmasına 
çalışacağız. Görüşmelere başladık 
ve olumlu sonuç almak için yoğun 
çaba sarf edeceğiz. Avrupa Gaz 
Birliği’nin teknik kuruluşu olan 
Marcogaz ile GAZMER çok yakın 
bir işbirliği içine girecek. Teknolo-
jileri mukayese edeceğiz. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) elektrik piyasasının işleyişine 
yönelik köklü değişiklikler içeren 21 
adet yönetmelik, 16 tebliğ ve birçok 
düzenleyici nitelikteki Kurul kararların-
dan oluşan ikincil mevzuat çalışmaları-
nı adım adım tamamlıyor

Uzun bir süredir beklenen Elektrik 
Piyasası Kanunu, 30 Mart 2013 tarihin-
de yürürlüğe girdi. 2001 yılında olduğu 
gibi sil baştan bir piyasa kurgusu oluş-
turmak yerine, mevcut piyasa yapısını 
daha ileri bir aşamaya taşımayı hedefle-
yen 6446 Sayılı Kanun, birçok yeniliği 
de beraberinde getirdi. Üretim faaliyeti 
bakımından ön lisans, üretim lisansı sa-
hiplerinin ihracat yapabilmesi, lisanssız 
üretim kapasitesinin 5 MW’a çıkarılabi-
lecek olması gibi yenilikler öngörülür-
ken, iletim faaliyeti bakımından da ka-
nun önemli değişiklikler öngörüyor. Bu 
kapsamda iletim sisteminin işletilmesi-
ne “sistem işletmecisi” olarak TEİAŞ 
tarafından devam edilecek.  Dengeleme 

güç piyasası, yan hizmetler, gün öncesi 
ve gün içi piyasaları ve türev ürünler pi-
yasası gibi organize toptan elektrik pi-
yasası faaliyetlerinin TEİAŞ, EPİAŞ ve 
Borsa İstanbul arasında bölüştürülmesi, 
böylece bu piyasaların daha etkin ve 
daha organize işletilmesi amaçlanıyor.

Üretim ve iletim dışında, diğer piyasa 
faaliyetlerinde de önemli değişiklikle-
re gidildi. Bu kapsamda, dağıtım faa-
liyetinin kapsamı genişletilmiş; sayaç 
okuma, genel aydınlatma, sayaçların 
kurulumu, işletilmesi ve bakımı, teknik 
ve teknik olmayan enerjinin temini gibi 
hususlar “dağıtım faaliyeti” kapsamına 
alındı.

Ayrıca, perakende ve toptan satış ile 
ithalat ve ihracat faaliyetlerinin “tedarik 
lisansı” adı altında tek bir lisansla yapı-
labileceği düzenlendi. Böylece, küçük 
piyasa oyuncuları yerine, bu faaliyetle-
rin tamamını tek bir şirket bünyesinde 
yürütebilen daha büyük ve global pi-
yasa oyuncularının oluşumuna zemin 
hazırlandı.

Kanunda yer alan ve yukarıda belir-
tilen yenilikçi düzenlemelerin içerik-
lerin doldurulması ve uygulanabilir 
düzenlemelere dönüştürülmesi görevi 
ise EPDK’ya bırakıldı. 21 adet yönet-
melik, 16 adet tebliğ ve birçok düzen-
leyici nitelikteki Kurul kararlarından 
oluşan elektrik piyasasına ilişkin ikin-
cil mevzuatın 6446 sayılı yasaya uyum-
laştırılması ve kanunda öngörülen yeni 
düzenlemelerin çıkarılmasına ilişkin 
çalışmalar EPDK tarafından süratle 
başlatıldı ve geride kalan süre içerisin-
de önemli bir mesafe alındı. 

Kamuoyu görüşüne açılan düzen-
lemelerden de anlaşılabileceği üzere, 
ikincil mevzuat çalışmalarında ‘bütün-
cül yaklaşım’, ‘sadeleştirme’ gibi bir 
kısım temel ilkeler esas alındı.

Bu ilkelerden bütüncül yaklaşım il-
kesi kapsamında;

n Aynı konudaki düzenlemeleri ana 
düzenlemede birleştirme, 

n Aynı konudaki mükerrer düzenle-
meleri önleme,

n Düzenlemeler arasında doğru ko-
relasyon kurma gibi alt ilkelerden ha-

reket edildi.
Sadeleştirme ilkesi çerçevesinde ise;
n Anlam kolaylığı sağlama, uzun 

düzenlemeleri sistematize etme,
n Kullanılmayan düzenlemeleri kal-

dırma,
n Süreçleri kısaltma gibi alt ilkeler 

esas alındı.
Yukarıdaki ilkeler çerçevesinde, 

“Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı 
Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm 
Standardı Tebliği” Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliği Taslağı kapsamın-
da düzenlenecek ve söz konusu tebliğ 
yürürlükten kaldırılacak. 

Ayrıca, Serbest Tüketici Yönetmeliği 
ve Perakende Satış Sözleşmeleri Hak-
kında Tebliğ ile 622 Sayılı Kaçak ve 
Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması 
Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin 
Usul ve Esaslar ve 2860 sayılı Güvence 
Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul 
ve Esaslar Elektrik Piyasası Tüketici 
Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı bünye-
sinde ele alındı. Bunlar dışında, özellik-
le aynı konuların farklı düzenlemelerde 
ele alınmasının önlenmesi açısından 
şebekeye erişimle ilgili mevzuatın bir-
leştirilmesi öngörüldü. Bu kapsamda 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 
ile Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetle-
ri Yönetmeliği Taslaklarında, şebekeye 
erişim ile ilgili düzenlemeler daha son-
ra ilgili yönetmeliğe aktarılmak üzere, 
geçici maddelere alındı.  

Kanun çerçevesinde kalmak koşulu 
ile yukarıda belirtilen düzenleme veya 
taslak düzenlemeler kapsamında önem-
li değişiklikler öngörülüyor. Bu kap-
samda;

n Elektrik Piyasası Lisans Yönet-
meliği Taslağı’nda, ön lisans sürecinin 
düzenlenmesi, ön lisans kapsamında ta-
mamlanması gereken işlemler ve alın-
ması gereken izinler, lisans alma süreci, 
mevcut lisans başvurularının durumu, 6 
aylık sürenin uygulanması, dağıtım ve 
görevli tedarik şirketlerinin hizmet alı-
mı ve bağımsız üye atanması ile sigorta 
gibi konularda, önemli yenilikler söz 
konusu olacak. 

n Elektrik Piyasası Tüketici Hizmet-

İkincil mevzuat çalışmalarında son durum 

Deniz Daştan
EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı 
Enerji Uzmanı 
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leri Yönetmeliği kapsamında, peraken-
de satış sözleşmelerinin imzalanması, 
tarafların hak ve yükümlülükleri, usul-
süz enerji kullanımı ve kaçak tespit sü-
recinin yeniden ele alınması, enerjinin 
kesilmesi, sayaç mülkiyeti, sayaçların 
devralınması, güvence bedelleri gibi 
hususlarda önemli değişiklikler öngö-
rülüyor.

Elektrik Piyasasında Dağıtım Ve 
Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbir-
ler Yönetmeliği ilk defa yayımlandı. 
Bu kapsamda; dağıtım, OSB dağıtım 
ve görevli tedarik şirketinin lisansının 
hangi durumlarda iptal veya sona erdi-
rileceği, EPDK tarafından yürütülecek 
olan inceleme-soruşturma süreci, ge-
çici olarak TEDAŞ’a lisans verilme-
si, yeni dağıtım lisansı verilecek tüzel 
kişinin ÖİB, tedarik lisansı verilecek 
tüzel kişinin ise EPDK tarafından be-
lirlenmesi gibi değişiklikler yapılacak. 

Bu çerçevede tüketicilerin söz konusu 
geçiş sürecinde zarar görmemeleri için 
alınması gereken tedbirlere yer verili-
yor.

Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 
kapsamında, lisanssız yürütülebile-
cek faaliyetler Kanunun 14. maddesi 
kapsamında yeniden tanımlanıyor. Bu 
tesislerin şebekeye bağlantısı, üretilen 
enerjinin satışı, hibrid tesislerden üre-
tilen enerjinin ölçümü, lisanslı üretim-
den lisanssız üretime geçiş gibi konu-
larda önemli değişikliklere gidiliyor.

EPİAŞ’ın kuruluşunu teminen esas 
sözleşme hazırlandı. EPİAŞ’ın çalışma 
usul ve esasları ve teşkilat yapısı ise 
teşkilat yönetmeliği ile düzenlendi. Söz 
konusu yönetmelik, esas sözleşme ile 
birlikte Kurul’un onayından çıktı. EPİ-
AŞ’ın tüzel kişiliğinin tescil edilmesi 
için Kurul kararı ile onaylanan esas 

sözleşme ve yönetmelik çerçevesinde 
özel sektör pay sahipliği için resmi çağ-
rı yapılması amaçlanıyor. Kısa vadede 
pay sahipliğine çağrıya cevap vererek 
paylarına düşen sermaye yükümlülüğü-
nü karşılayan özel sektör oyuncularının 
eşit oranda pay sahibi olarak belirlen-
mesi öngörülüyor.

Yukarıda kısaca açıklanan düzenle-
melerde veya taslaklarda olduğu gibi, 
diğer düzenleme veya taslaklarda da 
önemli değişikliklere yapılacak. Böyle-
ce, yeni kanuna uygun bir şekilde elekt-
rik piyasasına ilişkin ikincil mevzuat da 
yenilenmiş olacak, geride kalan 11 yıl-
lık tecrübeyi de içerecek şekilde, daha 
sade, daha anlaşılabilir ve ihtiyaçlara 
cevap verebilir bir ikincil mevzuata sa-
hip olunması amaçlanıyor. 

Eylül ayı sonu itibariyle düzenleme-
lere ilişkin genel süreç tablo halinde 
gösterilmektedir.
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DÜZENLEME 
ADI

Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış 
Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı 

Verilmesi Hakkında Yönetmelik

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Elektrik Piyasasında Dağıtım Ve Tedarik 
Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelik

Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına 
İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat 
Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 
Yönetmeliği

Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim 
Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans 

Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

İletim ve Dağıtım Sitemine Bağlantı ve 
Sistem Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik 
Piyasası Faaliyetlerine İlişkin  Yönetmelik

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği

EPİAŞ Teşkilat Yönetmeliği

EPİAŞ’ın Esas Sözleşmesi
Kurul kararı ile 

kabul edildi

Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 
Tebliğ

YEKDEM Yönetmeliği

KURULA 
SUNULMA 

AŞAMASINDA

KURUL 
GÜNDEMİNDE

RESMİ 
GAZETE’YE 

GÖNDERİLDİ

YÜRÜRLÜKTE
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HABER 8

Deniz Suphi 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı’nın İstanbul’da ger-
çekleştirdiği ‘11’inci Ulaştırma 

Şurası’nda sunulan Doğal Gaz ve Petrol 
Boru Hatları Raporu, Türkiye’nin 2030 
yılına kadar 31 milyar metreküp kapasiteli 
yeni doğalgaz boru hattı inşa etmesi gerek-
liliğini ortaya koydu. Boru Hatları Çalışma 
Grubu’nun hazırladığı raporda, son 10 yıl 
içinde dünyada doğalgaz ve elektrik tale-
binin Çin’den sonra en fazla arttığı ikinci 
ülkenin Türkiye olacağı anımsatıldı.  

Çalışmada, Türkiye’nin ekonomik ve 
sosyal gelişme hedefleriyle tutarlı olarak 
enerji talebi artışı bakımından da dünyanın 
en dinamik ekonomilerinden biri olmaya 
devam etmesinin beklendiği belirtilerek 
“Bu bağlamda, Uluslararası Enerji Ajan-
sı tahminlerine göre, üye ülkeler arasında 
enerji talebinin orta ve uzun vadede en 
hızlı artış kaydedeceği ülke Türkiye’dir. 
Yapılan çalışmalarda, toplam nihai enerji 
talebi ile toplam birinci enerji talebinin, 
2020 yılı itibariyle iki kata yakın artacağı 
öngörülüyor. Elektrik, doğal gaz ve petrol 
talebi sırasıyla 434 milyar kilovat saat, 59 
milyar metreküp ve 59 milyon ton seviye-
lerini bulması bekleniyor” denildi.

Tüketilen doğal gaz miktarın 2023 yı-
lında 66 milyar metreküpe çıkmasının 
beklendiği vurgulanan rapor, şöyle devam 
ediyor: “Hızla artan enerji talebi nedeniyle 
Türkiye’nin başta petrol ve doğal gaz ol-
mak üzere enerji ithalatına bağımlılığı da 
artırıyor. Ülkemizin hâlihazırda toplam 
enerji talebinin yaklaşık yüzde 26’sı yer-

enerji koridoru için en az 
30 milyarlık hat gerekiyor 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki ‘Boru Hatları Çalışma Grubu’nun hazırladığı 
rapora göre, Türkiye’nin enerji merkezi ve koridoru haline gelebilmesi için 

yeni boru hatları inşa etmesi gerekiyor. İlk etapta 2033 yılına kadar 31 milyar 
metreküplük doğal gaz boru hattı yapılması şart...
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li kaynaklardan, kalan bölümü farklı ithal 
kaynaklardan karşılanıyor. 2011’de tüke-
tilen 44.15 milyar metreküp doğal gazın, 
yalnızca yüzde1.7’si yerli üretim, geriye 
kalan yüzde 98.3’ü ise ithalatla sağlandı.”

KOMŞULAR İÇİN DE GEREKİYOR 
Türkiye’nin gerek kendi talebini gerekse 

diğer ülkelerin taleplerini karşılamada bir 
köprü olduğu kaydedilen çalışmada, “Bu 
çerçevede boru hatları taşımacılığı birin-
ci derecede önem arz ediyor. Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın  Avrupa’nın 2030 yılında 
doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı bölge-
ler üzerine yaptığı bir öngörüde, Türkiye 
üzerinden 91 milyar metreküp doğal gaz 
taşınacağı tahmini yapıldı. Türkiye’ye bağ-
lanan boru hatlarının kapasitelerinin top-
lamda 60 milyar metreküp olduğu göz önü-
ne alındığında, enerji merkezi ve koridoru 
haline gelebilmek için yeni boru hatları ge-
rekliliğiyle karşılaşmaktayız” denildi. 

Türkiye’de 2011 yılında tüketilen 32 
milyon ton petrolün yüzde 8’inin yerli 
üretimle, yüzde 92’sinin ise ithalat yoluy-
la karşılandı. Aynı yıl, Türkiye üzerinden, 
boru hatlarıyla 55 milyon ton ham petrol 
taşındı. Çalışmada, Türkiye’nin, 2023 yı-
lındaki petrol tüketiminin 60 milyon ton 
olacağı öngörülüyor. Bu nedenle sadece 
doğal gaz değil, petrol boru hatlarının 
önemine de vurgu yapılıyor. Türkiye’nin 
boru hatları taşımacılığında son derece 
önemli bir konumda olduğu, ispatlanmış 
petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte 
üçüne sahip bölge ülkeleriyle, Avrupa’daki 
tüketici pazarları arasında jeo-stratejik bir 
konuma sahip olduğu vurgulandı. 

Çalışmanın can alıcı noktası ise şu sapta-
malarla öne çıktı: Dünya rezervlerinin yüz-
de 70’i Türkiye’nin güneyinde ve doğusun-
daki komşu ülkelerde bulunuyor. Özellikle 
Avrupa Birliği’nin artan doğal gaz talebi ve 
bu talebin Türkiye üzerinden karşılanması 
boru hatlarını Türkiye açısından daha da 
önemli hale getiriyor. Bu ayrıcalıklı doğal 
köprü konumu Türkiye’ye enerji güvenliği 
bağlamında fırsatlar sağlamakta, aynı za-
manda sorumluluklar da yüklüyor. Rusya, 
Norveç ve Cezayir’den sonra doğal gaz-
da Avrupa’nın dördüncü ana arteri olma 
hedefini güden Türkiye, Doğu-Batı ve 
Kuzey-Güney eksenlerinde, üretici ve tü-
ketici ülkeler arasında güvenilir bir transit 
ülke rolünü üstlenme ve dinamik bir enerji 
terminali konumu edinme yönünde de giri-
şimlerde bulunmaktadır.”

ÇEMBERİN MERKEZİ 
TÜRKİYE
Türkiye’nin, geniş Hazar Hav-
zası ve Ortadoğu’nun hidro-
karbon kaynaklarının Anadolu 
üzerinden Avrupa’ya güvenilir 
ve kesintisiz şekilde sevkiyatının 
gerçekleştirilebilmesini hedefledi-
ği kaydedildi. Çalışmada, “Doğu ve 
Batı arasında doğal bir enerji köp-
rüsü olan Türkiye, Ortadoğu Hazar 
Havzası enerji kaynaklarının ulus-
lararası piyasalara aktarılmasında 
en ekonomik ve güvenilir bir geçiş 
koridorudur. Türkiye, Avrupa, Bal-
kanlar, Ege, Karadeniz, Kafkasya, 
Hazar Havzası, Orta Asya, Doğu 
Akdeniz çemberinin merkezini 
oluşturmaktadır” denildi. 
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HABER 8

Murat Fırat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Royal Dutch Shell 
CEO’su Peter Voser, Royal Dutch 

Shell Küresel İş Ortamı Başkan Yardım-
cısı Jeremy Bentham ve Shell Türkiye 
Ülke Başkanı Ahmet Erdem’in açılış ko-
nuşmalarını gerçekleştirdiği konferansa 
siyaset, akademi ve iş dünyasından çok 
sayıda isim katıldı. Etkinlikte, gelecekte 
enerji, su ve gıda sistemlerinde birbirle-
riyle bağlantılı olarak artacak baskıların 
ele alındığı özel bir panel de gerçekleş-
tirildi. Toplantının açılışında konuşan 
Enerji Bakanı Taner Yıldız enerji proje-
lerinin çevreye rağmen yapılmayacağını 
vurguladı. Yıldız, “Çocuklarımıza ve ge-
leceğimize daha çok sevdiğimiz bir ülke 
ve daha çok sevebileceğimiz bir dünya 
bırakmamız lazım. O yüzden arkadaş-
larıma talimat verdim, enerji projeleri 
çevreye rağmen yapılmayacak, çevreyle 
beraber yapılacak. Bu mümkün olabili-
yor. Her şeyin bir bedeli var. Onların da 
bedelini ödeyip bunları yapabiliyorsu-

nuz. Türkiye bu çizdiği stratejilerle be-
raber bunları inşallah gerçekleştirecektir. 
Ekonomik menfaatle insan çıkarlarının 
çeliştiği yerde ülkelerin şirketlerin neyi 
tercih ettiğine iyi bakmamız lazım” şek-
linde konuştu.

BÜYÜMEMİZE ENERjİ KATIYOR
Ev sahipliğini üstlenen Shell Türkiye 

Ülke Başkanı Ahmet Erdem, konferansın 
İstanbul’da gerçekleştirilmesinin Türki-
ye için önemli bir fırsat olduğunu belirte-
rek şunları söyledi: “Küresel ölçekte ilgi 
gören bu konferansın İstanbul’da ger-
çekleşmesi, Shell’in Türkiye’ye verdiği 
önemi gösteriyor. Türkiye’deki faaliyet-
lerine 1923 yılında başlayan Shell, bugün 
perakende satışlardan arama ve üretime, 
doğal gaz, kimya, denizcilik ve havacılık 
satışlarından madeni yağ ihracatına kadar 
enerjinin her alanında başarıyla faaliyet 
gösteriyor. 90 yıldır sektöründeki mo-
dernleşmeye öncülük eden ve tüketicileri 
yeniliklere tanıştıran Shell, Türkiye’nin 
büyüme sürecine enerji katıyor. Bu et-
kinlik ile gelişim sürecine güç verirken, 

kaynakları verimli ve bilinçli şekilde yö-
netmenin yollarını tartışıyor ve paydaşlar 
arasındaki iş birliğinin öneminin altını 
çiziyoruz.”

ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ
Royal Dutch Shell CEO’su Peter Voser 

ise enerji su ve gıda sistemleri arasındaki 
bağlantı ve bunların gelecekte oluştura-
bileceği zorluklara dikkat çekerek şöyle 
konuştu: “Dünyada artan nüfus, yükselen 
refah düzeyi ve hızlı kentleşme ile yeni 
kaynak gereksinimlerini kritik seviyeye 
çıkıyor. 2030 yılına kadar su, enerji ve 
gıda gibi kritik kaynaklara olan ihtiyacın 
yüzde 40–50 oranında artacağı tahmin 
ediliyor. Gelişime Birlikte Güç Vermek 
Konferansı, çeşitli endüstriler ve sektör-
ler arasındaki iş birliklerinin geliştiril-
mesi ve bu sorunların analiz edilmesi ile 
yeni çözüm yolları aranmasını amaçlıyor. 
Dinamik ekonomisi ve genç nüfusuyla 
hızla büyüyen Türkiye, Shell için önemli 
bir ülke. Shell Türkiye’nin 90. yılında et-
kinliği burada gerçekleştiriyor olmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.”

‘geleceği’ masaya yatırdı
Royal Dutch Shell’in her yıl küresel ölçekte düzenlediği “Gelişime Birlikte Güç 
Vermek” başlıklı uluslararası konferansı, Shell Türkiye’nin 90’ıncı kuruluş yılı 

nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirildi

SheLL
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Elektrik dağıtım tesisleri özelleştir-
mesinde bir halka daha tamamlan-
dı. Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ, 

Türkerler Holding’e devredildi. Vangölü 
Elektrik Dağıtım AŞ’nin Van’da gerçek-
leştirilen devir teslim törenine İçişleri 
Bakanı Muammer Güler, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Başkanı Hasan Köktaş, Özelleştirme 
Başkan Vekili Ahmet Aksu katıldı.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Türker, Van, Muş, Hak-
kari ve Bitlis’e elektrik dağıtım hizmeti 
vereceklerini söyledi. Türker, daha iyi 
hizmet vermek için çaba gösterecekle-
rini belirterek, “Yatırımlar yapılacaktır. 
İlk talimatım görev bölgesindeki hiçbir 

vatandaşa ayrım göstermeden hizmet 
etmeleridir. Van’da bir çağrı merkezi ku-
rulacak, yöreden istihdam edilecek per-
sonellerle vatandaşların ihtiyaçları karşı-
lanacaktır” dedi. 

KAÇAĞA MÜsAADE YOK! 
Şirketin sattığı elektriğin bedelini tah-

sil etmeden sorumluluklarını yerine ge-
tirmesinin mümkün olmadığını kaydeden 
Türker, “Bu nedenle kaçak elektrik kulla-
nımına müsaade edilmeyecektir. Devleti-
mizin ve EPDK’nın da bizi destekleme-
si ve özel çözümler üretmesi zaruridir. 
Borçlu abonelerimize önemli imkan ya-
rattık ve faiz borçlarını affettik. Bugün 
vesilesiyle kampanyayı 31 Ekim’e kadar 
uzattığımızı ifade etmek istiyoruz. Bizler 

yöre halkını seviyoruz. Bu beraberliği 
diğer sektörlerdeki yeni yatırımlarla ge-
liştirmek istiyoruz” diye konuştu. Hükü-
met sözcüsü Hüseyin Çelik, özelleştir-
meyle halkın ve kamunun kazandığını 
savunarak, “Özel sektörün sermaye biri-
kiminden kamu yararlanmıştır. Van’daki 
elektrik dağıtımı özelleştiriliyor. Burada 
kaçak çok fazla. Burası fakiri bol olan 
bir memlekettir. Ancak en fakir elektrik 
faturasını ödeyemeyecek insanlara im-
kan sağlanması konusunda iyi niyetlidir. 

Ben bugünkü durumdan daha iyi bir du-
rum olacağına inanıyorum. Türkiye bir 
enerji üretim merkezi ve enerji koridoru 
haline geliyor” görüşünü dile getirdi. 

ZENGİNLEŞTİKÇE ÖDEME DE KOLAYLAŞACAK  
Enerji Bakanı Yıldız, elektrik dağıtım 

tesislerinin tamamının özel sektöre dev-
redildiğini söyledi. Yıldız, dağıtım özel-
leştirmesinden 13 milyar dolar gelir sağ-
landığını kaydederek,  “Yalnızca elektrik 
dağıtım hizmetlerinde değil, ayrıca do-
ğalgaz hizmetleri de özel sektör eliyle 
yürütülüyor. 

Biz şu anda Türkerler’e hiçbir kamu 
malını satmıyoruz. Trafolar, direkler, 
dağıtım hatları bizim. Biz sadece kamu 
hizmetinin özel sektör eliyle dağıtılma-
sının önünü açıyoruz. Türkiye’nin 19 ili 
AB ülkelerden daha düşük kayıp kaçakla 
çalışıyor. Ben Vanlı hemşehrilerimizin 
de bundan geri kalmayacaklarına inan-
dığımı belirtmek istiyorum. Bu kul hak-
kıdır, inşallah ülkemiz zenginleştikçe bu 
ödemeler daha kolay sağlanacaktır” diye 
konuştu. 

türkerler çağrı 
merkezi kuracak

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ, Türkerler Holding’e 
devredildi. Törende konuşan Türkerler Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, tüm 
vatandaşlara eşit mesafede hizmet vereceklerini 
belirterek Van’a bir çağrı merkezi kurup bölgenin 

kalkınması için çalışacaklarını da söyledi 
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Akaryakıt sektöründe kaçakçılığı 
önlemek için çalışmalar aralık-
sız sürüyor. Kolluk kuvvetle-

rinin aldığı önlemlerin yanı sıra yasal 
mevzuatta da değişiklikler birbiri ardına 
yapılıyor. Kaçakçılıkla mücadelede yetki 
veren Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK), bu alandaki eksiklikleri 
gidermek amacıyla yeni bir karar daha 
aldı. Kurum, Petrol Piyasası Lisans Yö-
netmeliği’ni değiştirdi. 5 Ekim’de Resmi 
Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe 
göre, kaçakçılık yaptığı kesinleşen tüzel 
kişilikte suçun işlendiği tarih itibariyle 
yüzde 10’undan fazla paya sahip ortak-
lar, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile 
temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans 
verilmeyecek ve bu kişiler lisans başvu-
rusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan 
pay sahibi olamayacak.

Rafineri hariç olmak üzere EPDK tara-
fından faaliyeti geçici olarak durdurulan 
tesisler için kovuşturmaya yer olmadığı-
na dair karar verilinceye veya mahkeme 
kararı kesinleşinceye kadar yeni lisans 
verilmeyecek. Lisans sahibine EPDK 
tarafından verilen idari para cezası öden-
meden lisansa konu tesis için yeni lisans 

verilmeyecek. 
Sona eren bayilik sözleşmeleri; ba-

yiye gönderilen noter onaylı tek taraflı 
fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi 
halinde tebliğ şerhli mazbatanın notere 
ulaştığı tarihten itibaren, diğer hallerde 
sona erme tarihinden itibaren en geç bir 
ay içinde, sona erme tarihi açıkça belir-
tilmek suretiyle, gerekçeli olarak ve ilgili 
fesih protokolü, ihbarnamesi vb. belge-
lerle birlikte Kurum’a bildirilecek.

DEvİR DE YAsAKLANIYOR
Yönetmeliğe eklenen yeni fıkra ile da-

ğıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarının deva-
mı süresince, tescilli markasını veya bu 
markanın kullanım hakkını, yine 4 ve 37 

emtia kodlarını içeren tescil edilmiş yeni 
bir marka ile değiştirmek suretiyle lisans 
tadili yapmadan, üçüncü şahıslara devre-
demeyecek.

Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı 
yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek 
ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uza-
tımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurum-
ca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş 
günü içerisinde yerine getirilmemesi ha-
linde değerlendirmeye alınmayacak veya 
iade edilecek.

Lisans yönetmeliğinde yapılan bir baş-
ka değişiklik uyarınca  havaalanlarında 
depolama hizmeti veren firmalar, en fazla 
üç firmaya jet yakıtı depolama veya ik-
mal hizmeti verebilecek. Geçtiğimiz yıl 
yapılan ve bu yıl 1 Temmuz’da yürürlü-
ğe giren düzenlemeyle jet yakıtı satacak 
kişilerin, havaalanındaki depolama veya 
ikmal faaliyetleri için kendi adlarına al-
dıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını 
Kurum’a ibraz etme zorunluluğu getiril-
mişti. Firmalar bunun yerine aynı ruhsa-
ta ve uygun türde lisansa sahip kişilerle 
yaptıkları en az bir yıl süreli depolama 
veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini de 
Kurum’a sunabiliyorlar.

kaçakçıya lisans yok
EPDK’nın 5 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Kaçakçılık yaptığı kesinleşenler bir daha lisans 

alamayacak hatta lisans başvurusu yapanlarla ortak dahi olamayacak…
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Neşet Hikmet

Türkiye’de 34 milyona yakın elektrik, 9 
milyonu aşan doğal gaz abonesi, evle-
rinde, iş yerlerinde enerji hizmeti alı-

yor. 18 milyona yakın araçta akaryakıt ve LPG 
kullanıcısı bulunuyor. Son 10-15 yılda Petrol 
Ofisi, TÜPRAŞ ve tüm elektrik dağıtım şirket-
lerinin özelleştirilmesiyle ve doğal gaz dağıtı-
mının da özel sektör tarafından yapılmasıyla 
tüketici artık özel şirketlerle muhatap olmak 
durumunda.

Bir başka ifadeyle tüketiciler, 250 milyar 
kilovatsaate yaklaşan elektrik, 45 milyar met-
reküpü aşan doğal gaz tüketimini, yaklaşık 26 
milyon metreküpe ulaşan akaryakıt ve LPG 
ihtiyaçlarının (İstanbul gaz dağıtımında İG-
DAŞ ve kamu akaryakıt dağıtım şirketi TP gibi 
birkaç örnek dışında) tamamına yakınını özel 
şirketlerden karşılıyor. Ancak kamu adına tü-
keticilerin haklarını korumak üzere çok sayıda 
yasal düzenleme ve uygulama da bulunuyor. 

YAsAL  DÜZENLEMELER  

Öncelikle bu alanlarda düzenlenmiş olan 
kanunları inceleyelim. En son Mart 2013’de 
güncellenen 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunu’nun amaç maddesi şöyle tanımlanmış 
durumda: 

“Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tü-
keticilerin kullanımına sunulması için, rekabet 
ortamında özel hukuk hükümlerine göre faa-
liyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve 
şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluştu-
rulması…”

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’n-
daki “amaç” maddesi, “elektriğin” yerine “do-
ğal gazın” denmesi dışında yukardaki parag-
rafla aynı. 

Petrol Piyasası Kanunu’nun amacı, “tüke-
tici” yerine “kullanıcı” ifadesi kullanılması 

KAPAK 8

Enerji tüketicisi

“
Türkiye’de enerji 

tüketicileri, yani 34 
milyona yakın elektrik, 

9 milyonu aşan 
doğal gaz abonesi, 

18 milyona yakın 
araçta akaryakıt 

ve LPG kullanıcısı, 
enerji sektöründe “iyi 

hizmet” istiyor

istiyor

Daha iYi 
hizMet

“
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Enerji Panorama, Başbakanlık, Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
yapılan tüketici başvuruları ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dört piyasada 

tüketicilerin en temel şikayetlerini ve beklentilerini kaleme aldı

Daha iYi 
hizMet
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KAPAK 8

dışında Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası 
Kanunları ile büyük paralellik taşıyor: “Bu 
Kanunun amacı; yurt içi ve yurt dışı kay-
naklardan temin olunan petrolün doğrudan 
veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak 
rekabet ortamı içinde kullanıcılara sunu-
muna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, 
eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi 
için yönlendirme, gözetim ve denetim fa-
aliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.”

LPG Piyasası Kanunu’nun amacında da 
petrol ifadesinin yerine “sıvılaştırılmış pet-
rol gazları” denilmesi dışında kelime ke-
lime aynı şekilde tanımlanmış bulunuyor. 

Tüm bu kanunlar, piyasada faaliyet gös-
teren şirketlerin müşterilere, tüketicilere 
verilen hizmetlerde belirlenen ikincil mev-
zuata yani yönetmelik ve kurul kararlarına 
uygun davranılmasını hüküm altına alıyor. 
Örneğin Elektrik Piyasası Kanunu’nda 
şirketlerin piyasada faaliyet gösterebilme-
leri için almaları zorunlu olan lisansların 
“esaslar”ı arasında “tüketicilere yapılan 
satışlar açısından, elektrik enerjisi veya 
kapasite alımlarını basiretli bir tacir olarak 
yapmasını sağlayacak hükümler” var. Ka-
nun, EPDK’nın sorumlulukları arasında 
“Kurum, tüketicilerin korunması ve piyasa 
faaliyetlerinin aksamaması için lisansların 
sona erdirilmesi veya iptali durumlarında 
gerekli tedbirleri alır” gibi görevler veri-
yor. 

Enerji piyasasını düzenleyen kurumun 
yani EPDK’nın dört sektör dairesinin gö-
revleri arasında açık bir şekilde “tüketici 
haklarının korunması ile tüketici şikâyet-
lerinin incelenmesi çalışmalarını yapmak” 
görevi yer alıyor. 

Elektrik piyasasında dağıtım/perakende 
satış lisansı sahibi tüzel kişiler ile doğal 
gaz şehir içi dağıtım lisansı sahibi tüzel 
kişiler tarafından yürütülecek müşteri hiz-
metlerine ilişkin usul ve esaslar sırasıyla, 
“Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yö-
netmeliği” ve “Doğal Gaz Piyasası Dağı-

ELEKTRİKTE EN SIK 
SORULAN SORULAR 
EPDK, yatırımcıların yanı sıra kendi 
bölgesinde enerji projesi yapılan 
vatandaşlar için de merak edilen 
ve kamuoyunda da sıklıklı tartışılan 
konulardaki soruları belirlemiş du-
rumda.
Hem bölge insanı hem de tüketi-
ciler açısından belirlenen sorular 
ile cevapları da Kurum’un inter-
net sitesinde yer alıyor. Sitede 
tüketicilerin elektrik kesintileri ile 
karşılaşması sırasında uğradıkları 
mağduriyetin nasıl giderileceği ve 
yaptırımların ne olduğu da http://
www.epdk.org.tr/index.php/ep-
dk-sss-menu?id=207 adresinde 
ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.
Bu sorulardan bazıları şunlar: 
“Bölgemizde bir HES projesi ku-
rulması planlanmaktadır. Tam yeri 
neresidir ve nehirden ne kadar su 
alınacaktır?
 Bölgemizde elektrik üretimine 
uygun bir su kaynağı vardır. Proje 
geliştirmek için nereye başvurula-
bilir? 
Bölgemizde kurulacak HES projesi 
için ÇED Kararı alınmış mıdır? Pro-
jenin çevresel etkileri ve cansuyu 
miktarını nereden öğrenebilirim?
 Bölgemizde kurulması planlanan 
üretim tesisine ilişkin Kurumunuza 
başvuru yapılmış mıdır, hangi şir-
ket ve iletişim bilgileri nelerdir?
 Elektrik şikâyet başvurusunda 
hangi yöntemi izlemeliyim? Elektrik 
dağıtım şirketine bir bildirim ya da 
ihbarda bulanacağım. Ya da dağı-
tım şirketinden şikâyetçiyim. Hangi 
yollara başvurabilirim? Hakkımı 
nerelerde aramam gerekir? 
Elektrik faturam beklediğimden 
çok yüksek geldi, bu durumda 
hangi yola başvurabilirim? Hangi 
tür elektrik kesintileri, süre ve sayı 
bakımından tazminat almama esas 
olacaktır?
Maruz kaldığım elektrik kesintilerin 
ilişkin olarak haklarım ve yüküm-
lülüklerim nelerdir? Hasar gören 
teçhizatın kısa sürede çalışır hale 
getirilmesi gerekiyor ise ne yapıl-
malıdır? 
Hasar gören teçhizatın tamir edile-
memesi halinde yapılacak işlemler 
nelerdir? 

Dosyamızda EPDK’nın ilgili 
birimlerine yönelttiğimiz, 
elektrik kesintileri, LPG ve 
akaryakıt kullanımından 
dolayı tüketicilerin uğradığı 
zararların nasıl tanzim 
edileceği gibi sorularımıza 
verdikleri cevapları da 
aktarıyoruz
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tım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”n-
de belirlenmiş durumda. Buna göre özel 
şirketler “Tüm müşterilerine eşit, taraflar 
arasında ayrım gözetmeksizin, yeterli, 
kaliteli ve sürekli enerji sunacak şekilde 
hizmet vermekle yükümlü.” 

Bu kapsamda bulunan dağıtım/pera-
kende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, 
müşterileriyle olan ilişkilerinde mevzuat 
çerçevesinde belirlenen yükümlülüklerini 
yerine getirirken karşılaşılan sorunlarını 
çözümlemek, bu çerçevede faaliyet ko-
nularına ilişkin ihbar ve şikâyetleri değer-
lendirmek üzere müşteri hizmetleri birimi 
oluşturmak ve başvuruları mevzuatta be-
lirtilen süreler dâhilinde sonuçlandırmak 
zorundalar.

Sonuç olarak EPDK tüketici haklarının 
korunması için; 

Şikâyet ve başvuruları inceleyerek so-
nuçlandırma, 

Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişile-
rin, tüketicilerine sundukları hizmetlerde 
uygulanacakları standart, usul ve esasları 
belirleme, 

Enerji piyasasına ilişkin düzenlemeler 
ve uygulamalar konusunda kamuoyunu 
bilgilendirme ve tüketici bilinci oluşturma-
ya yönelik çalışmalar yürütmekle görevli 
bulunuyor.

9 AYDA 7 BİN BAŞvURU 
Öncelikle ilgili birimlere yapılan şikâ-

yetlere bir bakalım: 
Bu yılın başından ekim ayına kadar EP-

DK’ya 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde 
bilgiedinme@epdk.org adresine ayrıca 
Başbakanlık BİMER ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı aracılığıyla yaklaşık 
7.050 başvuru yapılmış durumda.  Sektör 
daireleriyle ilgili 6.635 başvuru, EPDK’ya 
ulaştığı gün Basın ve Halkla İlişkiler Mü-
şavirliği tarafından Elektronik Bilgi Yöne-
ti Sistemi (EBYS) yoluyla ilgili birimlere 
gönderilmiş. İlgili birimlerce yasal süreleri 
(bilgi edinme 15 iş günü, dilekçe hakkı 
30 gün) içinde cevaplanan 4.277 başvuru, 
başvuru sahiplerine iletilmiş bulunuyor.

Cevaplanmayan başvurular ağırlıklı ola-
rak Dilekçe Hakkı Kanunu çerçevesinde 
ulaşan ihbar ve şikâyetlerden oluşuyor. 
Kaçak akaryakıt, elektrik kullanımı gibi 

TÜKETİCİ HAKKINI 
NASIL ARIYOR?
EPDK enerji piyasasına ilişkin 
düzenlemeler ve uygulamalar ile 
tüketicinin hak ve sorumlulukları 
konusunda tüketici bilinci oluştur-
maya yönelik çalışmalar yapmakla 
yükümlü. 
EPDK’ya gelen tüketici şikâyet 
başvuruları, yapılan uygulamanın 
mevzuata uygun olup olmadığı 
yönünde incelemeye alınıyor. Tü-
keticiye yapılan uygulamanın ilgili 
mevzuata aykırı olduğu düşünül-
mesi halinde şikâyet başvurusunun 
öncelikle bağlı bulunulan dağıtım 
şirketine yazılı olarak yapılması 
gerekiyor. Dağıtım şirketine yapılan 
başvurunun cevapsız kalması ya da 
sorunun çözüme kavuşturulmama-
sı durumunda EPDK devreye giri-
yor. Bir başka ifade ile tüketiciler, 
hizmet veren şirketlere yaptıkları 
başvurularda yeterli veya tatmin 
edici cevap alamadıkları takdirde 
Kurum’a başvurma hakkına sahip. 
Mevzuata aykırı uygulama yapıldığı 
yönündeki şikâyetin değerlendi-
rilebilmesi için, şikâyete dayanak 
oluşturan bilgi ve belgeler ile dağı-
tım şirketiyle yapılan yazışmaları 
içeren bir dilekçeyle EPDK’ya yazılı 
olarak elden veya posta yolu ile 
başvuru yapılıyor. Telefon ve faks 
yolu ile yapılan şikâyet başvuruları 
yukarıdaki esaslar çerçevesinde 
değerlendirmeye alınmıyor.
Bu şekilde Kurum’a ulaşan başvu-
rular, konu ile ilgili tüzel kişi ile ya-
pılan yazışmalar ile birlikte değer-
lendirmeye alınmakta ve mevzuat 
çerçevesinde incelenerek sonuç-
landırılıyor. Akaryakıt ve madeni 
yağlar ile ilişkin tüketici ihbar ve 
şikâyetleri öncelikle bunların satın 
alındığı kişiye ve/veya bu kişinin 
tedarikçisine yapıyor. Yapılacak 
şikâyete 30 gün içerisinde, hiç veya 
tatmin edici cevap alınamadığı tak-
dirde Kurum’a müracaat ediliyor.
Bu kapsamda EPDK’nın internet 
sayfasında yer alan tüketici bö-
lümünde mevcut uygulamalara 
ilişkin mevzuatta yer alan hususlar 
ile “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı 
altında (www.epdk.org.tr/index.
php/epdk-sss-menu) adresinde 
tüketicilerin bilgisine sunuluyor.  
Burada sorulara basit ve net cevap-
lar veriliyor. 

EPDK’ya yılbaşından 
bugüne 7 binin üzerinde 
başvuru yapılmış. Tüketici 
şikâyetlerinin dağılımına 
bakıldığında, faturalardaki 
tutarlardaki değişimler ve 
elektrik kesintileri doğal 
gaz da yeni aboneliklerin 
yapılmaması ön 
plana çıkıyor
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KAPAK 8

şikâyetler Kurumun Denetim Dairesi Baş-
kanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 
Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı gibi ilgili birimlerine iletiliyor.  

EN YOĞUN ŞİKAYET KEsİNTİLER 
Elektrik piyasasına ilişkin son iki ayda 

gelen yoğun şikâyetlerin başında elektriğe 
zam gelmediği halde faturalarda görülen 
artışlar. EPDK bu konudaki şikâyetleri 
şöyle çözüyor: 

Kanun gereği dağıtım şirketleri tara-
fından yürütülmekte olan perakende satış 
faaliyeti, görevli tedarik şirketi tarafından 
yerine getiriliyor. Görevli tedarik şirketi, 
ilgili dağıtım bölgesinde bulunan abone-
lere Kurul tarafından onaylanan perakende 
satış tarifeleri üzerinden elektrik enerjisi 
satmakla yükümlü. Şikâyet konusu ve 
daha önceki aylara (3-5 ay) ait fatura ör-
neklerinin yazı ekinde EPDK’ya gönderil-
mesi halinde faturalarda kullanılan birim 
fiyatlarla ilgili inceleme yapılarak tüketici-
ye bilgi veriliyor.

Araştırmalarımıza göre elektrik tüketici-
lerinin diğer öne çıkan şikâyetleri şunlar:

l Elektrik kesintileri, 
l Fatura ödeme tarihlerinin maaşa göre 

ayarlanmamış olması,

l Fatura ödeme noktalarının azlığından 
yaşanan sıkıntılar,

l Bildirimsiz elektrik kesilmesi ve kes-
me bağlama ücretlerinin fazlalığı,

l Borç yapılandırılması,
l Dalgalı voltaj ve buna bağlı cihaz arı-

zaları,
l Miras olarak geçen aboneliklerin dev-

rinde ücret talebi,
l Taşınan abonelerden aynı dağıtım 

şirketi tarafından tekrar abonelik ücreti 
alınması,

l Hidroelektrik santral projelerine iliş-
kin şikâyetler,

l Mücavir alan dışında kalan bölgelere 
elektrik götürülmemesi, elektrik verilmesi 
durumunda ise yapılacak yatırım bedelinin 
aboneden talep edilmesi,

l 186 ile elektrik arızaları konusunda 
zamanında cevap verilmemesi,

l Şantiye aboneliğinden bireysel abo-
neliğe geçişteki zorluklar,

l Elektrik faturalarının bir aylık peri-
yotta birkaç kez gelmesi,

l Dağıtım şirketlerine yapılan şikâyet-
lerin dikkate alınmaması,

l Dağıtım şirketleri çalışanlarının va-
tandaşa “kötü muamele etmesi” ağırlıklı 
başvuru konuları. 

 DOĞAL GAZDA 
EN SIK SORULAN 
SORULAR 
Doğal gaz sektöründe tüketicilerin 
en çok merak ettiği ve cevap-
ları EPDK’nın sitesinde http://
www.epdk.org.tr/index.php/ep-
dk-sss-menu?id=208 adresinde 
verilen sorular şunlar: 
Müşteri kimdir? Serbest olmayan 
tüketici kimdir?                                                               
Doğal gaz bağlantısı nasıl yapılır?  
Abone bağlantı bedeli nedir? 
Güvence bedeli nedir? 
Açma kapama bedeli nedir? 
Abone değişikliklerinde dağıtım 
şirketince abone bağlantı bedeli 
alınabilir mi? 
Sayacın ölçüm yapmaması veya 
yanlış ölçüm yapması durumunda 
tüketim miktarı nasıl hesaplanır? 
Sayaçlar nasıl kontrol edilir?                                                                                                 
Doğal gaz hizmeti hangi şartlarda 
durdurulur? 
Müşteriye nasıl yeniden doğal gaz 
verilir? 
Müşteri sözleşmesi nasıl sona er-
dirilir? 
Dağıtım şirketine müşteri şikâyet-
leri nasıl yapılır? 
Tüketimlerin tespit edilmesi, tahak-
kuk ve faturalandırma nasıl yapılır? 
Faturalar nasıl ödenecektir?
 Faturaya nasıl itiraz edilir? 
Eksik veya fazla faturalandırma 
durumunda ne yapılır? 
Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanı-
mı nedir? 
Kaçak ve usulsüz doğal gaz kulla-
nanlara yapılacak işlem nedir? 
Bakım ve onarımda doğal gaz ke-
sintisi nasıl yapılır? 
Kokulandırma nasıl yapılır? 
Kaçak tespiti ve kontrolü nasıl ya-
pılır? 
Acil müdahale nasıl yapılır? 

LPG tüketicisi neyi merak ediyor? 
LPG sektöründe de akaryakıtta olduğu en çok merak edilen hususların 
başında fiyatların nasıl oluştuğu geliyor. Ancak akaryakıta göre LPG’nin 
daha ucuz olması bu konuda çok fazla tartışma yaratmazken LPG kullanı-
mı sırasında kullanıcıya verilen hasar ve zararların nasıl tanzim edileceği 
de çok merak edilen bir konuyu oluşturuyor. 
Mevzuata göre, “Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nede-
niyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, kullanıcıların 
muhatap olduğu lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve 
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DOĞAL GAZDA 
EN SIK SORULAN 
SORULAR 
Doğal gaz sektöründe tüketicilerin 
en çok merak ettiği ve cevap-
ları EPDK’nın sitesinde http://
www.epdk.org.tr/index.php/ep-
dk-sss-menu?id=208 adresinde 
verilen sorular şunlar: 
Müşteri kimdir? Serbest olmayan 
tüketici kimdir?                                                               
Doğal gaz bağlantısı nasıl yapılır?  
Abone bağlantı bedeli nedir? 
Güvence bedeli nedir? 
Açma kapama bedeli nedir? 
Abone değişikliklerinde dağıtım 
şirketince abone bağlantı bedeli 
alınabilir mi? 
Sayacın ölçüm yapmaması veya 
yanlış ölçüm yapması durumunda 
tüketim miktarı nasıl hesaplanır? 
Sayaçlar nasıl kontrol edilir?                                                                                                 
Doğal gaz hizmeti hangi şartlarda 
durdurulur? 
Müşteriye nasıl yeniden doğal gaz 
verilir? 
Müşteri sözleşmesi nasıl sona er-
dirilir? 
Dağıtım şirketine müşteri şikâyet-
leri nasıl yapılır? 
Tüketimlerin tespit edilmesi, tahak-
kuk ve faturalandırma nasıl yapılır? 
Faturalar nasıl ödenecektir?
 Faturaya nasıl itiraz edilir? 
Eksik veya fazla faturalandırma 
durumunda ne yapılır? 
Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullanı-
mı nedir? 
Kaçak ve usulsüz doğal gaz kulla-
nanlara yapılacak işlem nedir? 
Bakım ve onarımda doğal gaz ke-
sintisi nasıl yapılır? 
Kokulandırma nasıl yapılır? 
Kaçak tespiti ve kontrolü nasıl ya-
pılır? 
Acil müdahale nasıl yapılır? 

vOLTAj HER BÖLGENİN sORUNU 
Elektrikle ilgili şikâyetler belirli bir böl-

gede ağırlık göstermeyip yurt genelinden 
geliyor. Özellikle sık elektrik kesintileri 
ve voltaj dalgalanmaları ile ilgili şikâyet-
ler hemen hemen bütün bölgelerde şikâyet 
konusu yapılıyor.  

DOĞAL GAZ İsTENİYOR  
Bilhassa kış aylarının gelmesi ile birlikte 

bazı dağıtım şirketleri tarafından bilhassa 
yeni toplu konut bölgeleri, yayla gibi kır-
sal alanlarda doğal gaz aboneliklerinin 
yapılmaması tüketicilerin en çok şikâyetçi 
oldukları konular. Yozgat, Nevşehir, Rize, 
Bingöl, İzmir bu konuda en çok öne çıkan 
şehirler. 

Tüketicilerin doğal gazla ilgili diğer 
önemli sıkıntıları ise şunlar: 

l Dağıtım şirketlerinin yasal süreler 
içinde ilgili yerlere hizmet götürmemesi,

l İç tesisat şirketlerine ilişkin sorunlar,
l Sayaç sorunları (Abonelik, ön ödeme 

sayaçtan mekanik sayaçlara geçişteki zor-
luklar, sayaç bakımları),

l Fatura son ödeme tarihlerinin maaş-
tan önce olması,

l Güvence bedeli ile ilgili yüksekliği ve 
geri ödemelerde yaşanan sıkıntılar.

AKARYAKITTA ORTAK sIKINTI FİYAT 
Yılbaşından bugüne özellikle akaryakıt 

zamlarıyla birlikte ilgili kamu kurumlarına 
yoğun şikâyetler geliyor.  “10 numara yağ 
satışına ilişkin denetimlerin yetersizliği” 
son aylarda azalsa da hala gündemde olan 
bir diğer konu. 

l İstasyonlardaki pompa ile tabelaların-
daki fiyat farklılığı,

l Kalitesiz akaryakıta ilişkin tüketici 
şikâyetleri (araçların arızalanması),

l Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği 
(vergi oranları),

l Kaçak akaryakıt satışına ilişkin ihbar-
lar,

l Asgari mesafe ile ilgili şikâyetler pet-
rol piyasasına ilişkin diğer başvuru konu-
larıdır.

EPDK yetkilileri, petrol piyasası ile ilgili 
şikâyet ve başvurular önceki yıllara oranla 
hissedilir derecede azaldığını belirtiyor.

“KAMULAŞTIRMADAN HABERsİsİZ”
Tüketiciler olmasa da enerji projeleri ile 

ilgili özellikle o bölgenin halkından kamu-
laştırma şikâyetleri gelebiliyor. Habersiz 
kamulaştırma ve düşük kamulaştırma be-
delleri, projelerin gerçekleştirilmesi aşa-
masında civarda yaşayanları yaşadıkları 

AKARYAKIT TÜKETİCİSİ FİYATI SORUYOR
Tüketicilerin akaryakıt sektörü ile ilgili en çok merak ettiği husus fiyat-
ların nasıl oluştuğu. Dünyanın en pahalı akaryakıtlarından birini kullanan 
tüketiciler özellikle motorin ve benzine 8-10 kuruşluk zamlar gelince EP-
DK’ya “bu zamlar neye göre yapılıyor” sorusunu yöneltiyor?
Petrol piyasasına ilişkin tüketicilerin merak ettiği sorulardan bazıları şun-
lar: 
Akaryakıt bayi fiyatıyla ilgili esaslar nelerdir? 
Bayilerin fiyat ilanıyla ilgili diğer yükümlülükleri nelerdir?
Bayilerin fiyat ilan panolarında hangi bilgiler yer almalıdır?
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Önceki akşam evde elektrikler kesildi. 
Her akşam TV’den izlediğim dizi ve haber 
programlarını izleyemedim. İnternet de 
kesildi, bilgisayarımı bile açamadım. 
Dünyada ve memleketimizde neler oluyor 
şu an hiçbir fikrim yok! Rahatlamak için bir 
çay içeyim dedim, doğal gaz da elektrikle 
birlikte kesiliyor. Hidrofor sistemi durduğu 
soğuk ve sıcak su yok. Evde önümü bile 
göremiyorum ve her an çarparak hem 
kendime hem de kırılabilir eşyalara zarar 
verebilirim. Hiçbir şey okuyamıyorum. 
Gözlerim var, göremiyorum. Hayat durdu,  
iş yapabilme yeteneğim yani enerjim yok. 
Sanki zaman makinesi çalıştı ve beni 
mağara dönemine götürdü gibiyim.

İlk çağlarda bilek-kas gücüyle ve 
büyükbaş hayvanlar evcilleştirilerek 
yaşamak için gerekli ihtiyaçları doğadan 
sağlamak başarılmış ve avcılıktan çiftçiliğe 
geçildi. Buharla  üretim yapısı değişti. At 
arabası ile bir tonluk yük, bir günde 60-
80 km uzağa taşınabilirken, demiryoluyla 
1.000 tonluk (gemilerle daha fazla) yükü 
bir günde 1.000 km uzaklara taşımaya 
başlamıştır. Elde eğmekle bir ayda 1 m3 
kumaş üretilirken, buharlı makinelerle 1 

m3 kumaş bir saatte üretilmeye başlandı. 
Mum ile aydınlanan insanlık gaz lambasına 
kavuştu, basit el aletlerinin yerini makineli 
üretim aldı, insanlık seri üretimle fiyatları 
düşen bol ve ucuz mallara daha kolay 
sahip olmaya başladı.

Bu fırsatı iyi değerlendiren Amerika, 
İngiltere ve Fransa 1800-1900 arasında 
dünyanın tüm üretimini yaparak çağ atladı 
ve dünyayı yönetmeye başladı. Böylece 
tüketimin, bir başkasının ürettiği ürüne 
talebi oluşturduğu arz-talep ekonomisinin 

gelişti. Yani tüketim üretimin dinamosu 
oldu. 

Elektrik enerjisiyle buhar gücünden kat 
kat fazla üretilmeye, otomobil ile attan 50 
kat durmaksızın hızlı yol almaya, ampul 
ile karanlıktan tam aydınlığa, telgrafın 
getirdiği haberler eskimeye başlarken 
telefon ile anında konuşmaya, sözlü 
kültürün yerini yazılı kültür aldı.  

TÜKETİCİ KİMLİĞİ ENERjİYLE KAZANILDI
Daha iyi yaşamayı sağlayan ekonomik 

güç, silah gücünün yerini aldı. İnsanların 
tüketici kimliği hakları bile elektrik 
enerjisiyle kazanıldı. Herhangi bir ürünü 
rekabet ortamı içinde satın alamayan 
tüketici, kesinlikle kazıklanır ve tüketiciler 
ancak seçme haklarını kullanabildikleri 
serbest rekabetin sağlandığı piyasalarda 
korunabilir. Ülkemizde elektrik dağıtımı 
özelleştirmeleri, piyasasına rekabet 
getireceği için tüketicilerin korunması 
açısından çok önemlidir. 

Elektrik enerjisi insanlık için her şeydir. 
Artık elektrik enerjisi satıcısı seçme 
hakkımızı kullanarak, hangisi daha kaliteli 
ve ucuz araştırıp tercih ederek elektrik 
satın almak istiyoruz. 

İKİ GÖRÜŞ8
Bugüne kadar enerjide yıllardır keskin 

bir şekilde eksikliği hissedilen yatırımlar, 
yasal mevzuatın düzenlenmesi, dağıtımın 
özelleştirilmesi, kayıp kaçağın azaltılması 
gibi konular öncelikliydi. Kamu ve özel 
sektörün bu önceliği doğal olarak da hem 
ulusal medyanın hem de sektörel yayınların 
da gündemini belirledi. Ancak artık başka 
bir düzleme geçilmesi gerekiyor, elbette 
tüm yenilikler daha kaliteli hizmet alması 
hedeflenen tüketiciler için ancak bu süreçte 
konunun ‘ana aktörü’ olan tüketici ayağı 
biraz geride kaldı. Kamu ve düzenleyici 
kuruluşların yanı sıra sivil toplum örgütleri 
artık ‘tüketiciyi’ odağına alma sürecine 
girdi. Biz de bu döneme bir katkı sunmak 
için sayfalarımızı  iki tarafa yani hizmet 
alan-hizmet veren kesime açtık. Tüketicileri 
temsilen Türkiye Tüketicileri Koruma 
ve Eğitim (TÜKETİCİ) Vakfı Başkanı 
Bayram Kısıklı, hizmetveren kesim adına 
da Enerji İletimi Derneği (ELDER) Genel 
Sekreteri Uğur Yüksel’e söz verdik….

Rekabet ancak tüketici korunduğunda önemlidir 

Bayram Kısıklı
Türkiye Tüketicileri Koruma ve 
Eğitim (TÜKETİCİ) Vakfı Başkanı
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Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım 
AŞ’nin özel durumunu istisna tutarsak; 
Türkiye’nin ilk özelleştirilen dağıtım 
bölgesi özel sektör yönetiminde 5 yaşını 
geçtiğimiz ağustos ayında doldurdu; en 
son özelleştirilen bölge ise henüz iki ayını 
doldurmadı. Özelleştirilen tüm bölgeleri 
hesaba kattığımızda dağıtım bölgeleri 
ortalama 3 yıldır özel sektör tarafından 
yönetiliyor. Özel sektör, bu bölgeleri 
devraldığında uzun yıllardır yapılamayan 
yatırımlar nedeniyle ortalama yaşı 20 aşan 
bir şebeke; verimi düşmüş, heyecanını 
kaybetmiş çalışanlar; beklentisi artmış 
ve algısı yönlendirilmiş “abone” değil 
“müşteri” olmak isteyen bir tüketici kitlesi 
ile karşılaştı.

Bu durum tespiti sonrasında öncelik 
müşteri hizmet kalitesinin arttırılmasına 
verildi. İlk adımda 7/24 hizmet veren 
çağrı merkezleri, kapsamlı web içerikleri 
gibi araçlar üzerinden müşteri soruları 
yanıtlanmaya başlandı. Ayrıca müşteri 
hizmet merkezlerinin sayıları ve nitelikleri 
artırılmak suretiyle daha kaliteli hizmet 
sunulması sağlandı. Eş zamanlı olarak 
düzenleyici kurum EPDK’da ilgili 
mevzuat kapsamında ticari, teknik 
ve tedarik ile ilgili kalite standartları 
belirledi. Bu mevzuat kapsamında bir 
müşterinin sorularının ne kadar sürede 
cevaplanacağı, işlemlerinin ne kadar 
sürede tamamlanacağı, elektriğin yılda kaç 
kez kesilebileceği ya da voltajın ne kadar 
düşebileceği belirlendi ki; bu kıstaslara 
dağıtım şirketlerinin uymaması halinde 
cezai yaptırımlar getirildi.

Özel sektör dağıtım şirketlerinin 
devralmadan önce (2006-2010 döneminde) 
Türkiye genelinde dağıtım şebekesine 
yapılan yatırımların toplamı 3 milyar TL 
tutuyordu. 2011-2015 dönemi için yatırım 
bütçeleri toplam rakamı 8,5 milyar TL’ye 
çıktı. Elektriğin daha az kesilmesinin, 
voltajın daha az düşmesinin en temel 
gerekliliklerinden ilki şebekenin yaşıdır. 
Özelleştirmeler başladığında ortalama 
yaşı 20 üzerinde olan Türkiye dağıtım 
şebekesi, yatırım bütçelerindeki artışlar 
ile hızla yenileniyor. Özel sektör yıllık 1,7 
milyar TL bulan şebeke yatırımları kendi 
kaynakları ile finanse etmekte ve 10 yıllık 
bir dönemde geri alabilmektedir.

2010 yılında yüzde 17’leri bulan kayıp 

enerji miktarı 2013 yılında yüzde 12’ye 
kadar indi. 2015 sonu itibariyle Türkiye tek 
haneli kayıp oranlarına ulaşacaktır. 2010 
yılında 2015 yılına kadar kayıp enerjideki 
bu azalma neticesinde tüketicilere 
sağlanacak tasarruf miktarı 30 milyar 
TL ulaşacaktır. Bir başka ifade ile kayıp 
oranlarında bu azalma yakalanamasaydı 
tüketiciler bu kadar daha fazla ödeme 
yapmak zorunda kalacaklardı. 

REKABET TÜKETİCİYE KAZANDIRACAK
Serbest piyasa tercihinin en temel 

gerekçelerinden birisi verimlilik artışıdır. 
Dağıtım şirketlerinde personel başına 
dağıtılan enerji, personel başına hizmet 
verilen müşteri vb. birçok kıstas ile yapılan 
değerlendirmeler kamu dönemine göre 
önemli verimlilik artışlarına işaret ediyor. 
EPDK tarafından uygulanan dağıtım 
tarifesi verimlilik artışını şirketlerin 
performansına bırakmamakta ve verimlilik 
katsayısı ile şirketleri bu iyileştirmeye 
zorluyor. Serbest piyasa yapısı kamu 
zamanında olmayan bir şeffaflık getirmiştir. 
Kamuoyu tarafından çok tartışılan sayaç 
okuma bedeli, kayıp kaçak bedeli gibi 
konular bu şeffaflaşma surecinin bir 
sonucudur. Bu kalemlerin tamamı kamu 
yönetiminde de ödenen faturaların içinde 
maliyet unsuru olarak yer almaktaydı. 
Özel sektöre devrolmasıyla birlikte bu 
maliyet kalemlerinin hem sayısı hem de 
tutarları azaltıldı. Yaşanan gelişmelerin en 
önemlisi şirketlerin dönüşümüdür. Dağıtım 
şirketleri varlıklarına dayalı bir şebeke 
işleticisinden ileri teknoloji tabanlı bir 
hizmet şirketlerine dönüşüyor. Teknoloji 
yatırımları şirketlerin yatırım bütçelerinin 
en önemli kalemleri arasındadır. Rekabet, 
müşteri memnuniyetini tek başarı kıstası 
haline getirmiştir. Tüketicilerin henüz 
bu dönüşümü günlük hayatlarında 
görmemelerinin sebebi ise ne yazık 
ki piyasanın serbestleşmesi sürecinin 
tamamlanmamasıdır. EPDK tarafından 
düzenlenen bir tarifenin kalmadığı,  
herkesin dilediğince tedarikçisini 
seçebildiği gün; rekabetin tüketicilere 
sağlayacağı gerçek fayda da ortaya 
çıkacaktır. Kamu, tüketiciler ve şirketler 
tüm paydaşlar açısından serbest piyasa 
geçiş süreci en kısa sürede tamamlanmadır.

Özelleştirme kaliteyi yükseltti 

Uğur Yüksel
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) Genel Sekreteri 
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Air Liquide yeni 
fabrikasını açtı 
Fransız şirket Air Liquide, Ankara’daki tesisini törenle 
hizmete açtı. Sanayi, sağlık ve çevre gazları şirketi 
Air Liquide, Ankara’daki yeni tesisini Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın katılımıyla gerçekleşen bir açılış 
töreni eşliğinde resmi olarak hizmete açtı. 
Air Liquide’in yaptığı yatırımın, ülkenin ithal etmek 
zorunda olduğu sıvı nitrojen ve sıvı oksijenin 
Türkiye’de üretimine olanak sağlayacak. Ankara 
tesisi ve ilgili tedarik zinciri, sıvı azot ve oksijen 
üretim biriminin yanı sıra, tüp dolum ünitelerinden 
oluşuyor ve 110 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirildi. 
Tesis, günlük 200 tonluk sıvı oksijen ve azot üretim 
kapasitesine sahip 40 bin metrekare alana kuruldu.  
Air Liquide Grubu Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı 
Christophe Chalier, Ankara ve İzmir’deki iki ayrı 
üretim tesisine 300 milyon TL yatırım yaptıklarını 
belirterek “Yakın gelecekte yeni yatırımlar yapmak 
için heyecan duyuyoruz. Air Liquide olarak farklı 
uygulamalar ve yenilikçi çalışmalarımız ile Ankara 
ve İç Anadolu’ya değer katacağımıza ve Türk 
sanayisinin gelişimi ve rekabetçiliğine büyük katkı 
sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Güneşte en yüksek     
kapasite Malatya’dan
Malatya İnönü Üniversitesi, Anel Telekom güneş enerjisi santralı yapımı için protokol 
imzaladı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde kullanılan enerji kaynağına 
doğal yollardan katkıda bulunmak amacıyla projelendirilen santralın 2014 yılının yaz 
mevsiminde tamamlanması bekleniyor. Türkiye’de ilk kez 5 MW gücünde güneş 
santralini üniversiteye kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Rektör Prof. 
Dr. Cemil Çelik “Kurumların güneş enerjisi gibi doğal kaynaklardan yararlanarak 
enerji ihtiyaçlarını karşılaması bizim gibi ülkeler için çok anlamlıdır. Bu bağlamda 
üniversitemizde kurulacak olan santral çok önemli. Yaklaşık olarak maliyeti 19 
milyon TL’yi bulan santralin yüzde 80’ini banka kredisiyle temin edeceğiz” dedi.  Anel 
Telekom yöneticisi Enver Evcit de kurulacak santralın şu anda Türkiye’de kurulu 
gücün tek başına yüzde 60’ını oluşturacağını söyledi. 

Dubai Güneş Parkı açıldı
Dubai’deki 48 kilometre karelik ‘Muhammed bin Raşid El Maktum 
Güneş Parkı’ projesinin açılışı yapıldı. 2030 Dubai Entegre Enerji 
Stratejisi’nin parçası olan ‘Güneş Parkı’nın kapasitesi 13 MW ve yılda 
22 milyon kilovat saatten fazla elektrik üretmesi hedefleniyor. Parkın 
mühendislik ve inşaat gibi tüm altyapı işlerini ABD’li First Solar Firması 
üstlendi. Güneş Parkı, Dubai Enerji Üst Konseyi tarafından hayata 
geçirildi ve işletmesi Dubai Elektrik ve Su Otoritesi tarafından yapılıyor.
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Özyeğin 

Üniversitesi 
BRICKER proje 

uygulamasını Ege bölgesinde 
jeotermal enerjiyi kullanabilecek 

bir kamu hastanesi üzerinde 
gerçekleştirecek. Kamu binalarında 
enerji tüketimini yüzde 50 oranında 

azaltmayı hedefleyen Avrupa Birliği destekli 
BRICKER projesinin Türkiye kısmını idare eden 
Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi 

Merkezi’nin başlattığı projenin bütçesi 1.8 milyon euro.  
Dört yıl sürecek olan BRICKER projesi, 10-11 Ekim tarihlerinde 
Madrid’deki Acciona ofislerinde resmen başlatıldı. Yaklaşık 13 
milyon euroluk bütçeye sahip projenin koordinatörü İspanyol 

Kuzey Irak’la ikinci hat 
kurulacak
Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi Doğal Kaynaklar 
Bakanı Ashti Hawrami, 
Türkiye ile Kuzey Irak 
arasında günde 1 milyon 
varil petrol taşıma 
kapasiteli yeni boru hattını 
iki yıl içinde tamamlamayı 
planladıklarını açıkladı. 
Bu yeni boru hattının 
özel sektör tarafından 
yapılması öngörülüyor. 
Ancak ondan önce, yaklaşık 300 bin varil Kürt petrolü, Irak’ın kuzeyinde 
tamamlanmak üzere olan yeni bağlantı hattı ile Kerkük-Yumurtalık’ın 
ikiz hatlarından birine bağlanacak. Bağlantı hattının yılsonuna 

kadar tamamlanması, düzenli petrol sevkiyatının ise 2014 yılının 
ilk çeyreğinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylelikle, Kerkük-

Yumurtalık’ın ikiz hatları farklı petroller için kullanılacak: “Irak’ın 
güneyinden gelen petrol 46 inç, kuzeyinden gelen petrol ise 40 

inçlik hat ile Ceyhan’a gelecek.
Merkezi yönetimle olan sorunlara da değinen Hawrami, söz 

konusu hattın Irak’ın boru hattı olduğu belirterek “Bu Irak’ın 
boru hattı. Sadece federal hükümetin değil. Biz de en az 

herkes kadar Iraklıyız. Ne kadar Irak’ınsa, o kadar 
Kürdistan’ın da boru hattı” dedi. 

Kırca Enerji, 
Balıkesir’e 
RES yapacak 
Kırca Enerji Balıkesir’in 
Gönen ilçesinde kuracağı 
Kalfaköy Rüzgar Santrali 
için üretim lisansı aldı. 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK-Kurul) Kırca 
Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin Balıkesir 
Gönen ilçesindeki rüzgar 
santrali için yaptığı 
lisans başvurusunu 
olumlu 
sonuçlandırdı. Kırca 
Enerji’nin kuracağı 
Kalfaköy Rüzgar 
Santrali’nin kurulu 
gücü 10 MW olacak. 
Kalfaköy RES’in lisans 
süresi de Eylül 
2013’ten itibaren 
47 yıl… 

Kırca Enerji,  
Balıkesir’e RES yapacak 
Kırca Enerji Balıkesir’in Gönen ilçesinde kuracağı 
Kalfaköy Rüzgar Santrali için üretim lisansı aldı. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK-Kurul) Kırca Enerji 
Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Balıkesir 
Gönen ilçesindeki rüzgar santrali için yaptığı lisans 
başvurusunu olumlu sonuçlandırdı. Kırca Enerji’nin 
kuracağı Kalfaköy Rüzgar Santrali’nin kurulu gücü 
10 MW olacak. Kalfaköy RES’in lisans süresi de Eylül 
2013’ten itibaren 47 yıl… 

Özyeğin, je
oterm

alli h
astane yapacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
2013 yılı Eylül ayında 247 MW’lık 16 
özel sektör santralının geçici kabulünü 
yaparak, işletmeye aldı. Söz konusu 
santrallar ile birlikte 2013 yılında devreye 
alınan santralların toplam kurulu gücü 
4.379 MW oldu. 160 santralın kabulünün 
yapıldığı 2013 yılında, 2.166 MW termik, 

1.659 MW Hidroelektrik Santrali (HES), 
416 MW’lık rüzgar enerjisi santrali (RES), 
138 MW’lık da çöp, biyokütle, jeotermal 
santrali devreye alınmış oldu. Devreye 
alınan santralların yüzde 49,46’sı termik, 
yüzde 37,88’i HES, yüzde 9,51’i RES ve 
yüzde 3,16’sı diğer santraller oldu. 

9 ayda 4 bin MW üretime katıldı

YATIRIM8

İlk kuyuyu 
Shell açacak
Kaya gazı konusundaki çalışmalarını 
hızlandıran Türkiye, ilk kuyuyu açmaya 
hazırlanıyor. Bu kapsamda Shell ve TPAO 
(Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), 
Diyarbakır-Batman bölgesinde çalışmalara 
başladı. ABD Enerji Bakanlığı ve TPAO 
verilerine göre Türkiye’nin Erzurum, Diyarbakır 
ve Trakya alanlarında kaya gazı olduğu tahmin 
ediliyor. TPAO ve Shell’in işbirliği kapsamında 
Güneydoğu’da üretimi biten veya azalan 
kuyuların kaya gazı için yeniden açılması 
planlanıyor. TPAO ve Shell, Diyarbakır ve 
Batman şehirlerinin kuzeyinde petrol aramak 
için birlikte çalışmak üzere Kasım 2011’de 
anlaşma imzalamıştı. “Dadaş Projesi” adı 
verilen arama faaliyetlerini Shell yönetecek. 
Ruhsat kapsamında Shell, TPAO ile birlikte 
yerin 3.000-4.500 metre altında bulunan bir 
şeyl tabakasında petrol arayacak. Bu katman, 
uçtan uca 28-43 adet futbol sahası kadar bir 
alana denk geliyor.

Merinos Halı da 
enerjici oluyor 
Merinos Halı’nın sahibi olan 
Erdemoğlu Holding, kendi 
tesislerinde kullandıkları enerjiyi 
üretmek için enerji sektörüne 
giriyor. Erdemoğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Erdemoğlu, 100 milyon dolarlık 
yatırımla Çatalca’da rüzgar santralı 
kuracaklarını açıkladı. Erdemoğlu, 
“İlk olarak Çatalca’da 52,5 MW’lık 
bir rüzgar santralı lisansı aldık. 
100 milyon dolarlık bir yatırımla 
tamamlanacak santralın üretim 
kapasitesini yılda 200 milyon kWh 
olacak. Önümüzdeki dönemde 
özellikle yenilenebilir enerji alanında 
yatırımlarımız sürecek” dedi.

Gürcistan’ın 
enerjisi Çalık’tan 
Çalık Enerji, Gürcistan’ın enerji 
sektöründe son dönemdeki en büyük 
yatırımlarından biri olan Gardabani 
kombine elektrik çevrim santralinin 
yapımını üstlendi.  Gardabani kombine 
elektrik çevrim santrali yapımının Çalık 
Holding iştiraklerinden Çalık Enerji 
tarafından gerçekleştirilmesi için imzalar 
atıldı. Gerçekleştirilen imza törenine 
Gürcistan Enerji Bakanı Kaka Kaladze 
, JSC Partnership Fund Başkanı Sayın 
Irakli Kovzanadze, Gürcistan Enerji 
Gaz (GOGC) Genel Direktörü David 
Tvalabeishvili ve Çalık Enerji İş Geliştirme 
Direktörü Halil Sarıbay katıldı.  
Tiflis’e 35 kilometre uzaklıktaki 
Gardabani kombine elektrik çevrim 
santrali, Gürcistan’ın enerji sektöründe 
son yıllardaki en büyük yatırımı 
niteliğinde. 230 MW güçteki kombine 
çevrim elektrik santralinde General 
Electric türbin kullanılacak ve santral 
740 gün içerisinde elektrik üretmeye 
başlayacak.
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RÖPORTAJ 8

Türkiye enerji sektöründeki gelişme-
lerle paralel olarak ilgili kurumların 
uluslararası alandaki etkinliklerinin 

de artmasına sebep oluyor. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK), yetki ve so-
rumluluk alanının genişliği, kurumsal ka-
pasitesinin yetkinliği ve sahip olduğu bilgi 
birikimi ve deneyimi ile son birkaç ayda 
uluslararası organizasyonlarda etkinliğini 
arttırdı. Kurum kendi alanında  dünyanın 
en önemli uluslararası ve bölgesel  3 ör-
gütün ikisinde başkanlık, birinde başkan 
yardımcılığı görevini üstlendi.

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Dünya 
Enerji Düzenleyiciler Forumu (WFER) 
Başkanı, Kurul Üyesi Fazıl Şenel de Ak-
deniz Elektrik ve Gaz Düzenleyicileri 
Birliği (MEDREG) Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapıyor. En son Kurul Üyesi 
Alpaslan Bayraktar Enerji Düzenleyicileri 
Bölgesel Birliği Başkanı oldu.  

Dünyanın 12 bölgesel birliğinin üyesi 
olduğu ikisinin yönetiminde EPDK çalı-
şanları bulunuyor. Bu bölgesel birliklerin 
ortak çabasının ürünü olarak toplanan, 
enerji düzenlemesi alanında dünyanın en 
saygın konferansı konumundaki Dünya 
Enerji Düzenleme Forumu’nun altıncısı-
nın başkanlığı da EPDK tarafından yürü-
tülüyor. 

avrupa’ya anlatacak 

başarı öykümüz var
EPDK Kurul Üyesi Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin Başkanı 

oldu.  Türkiye’nin son yıllarda enerjinin liberalleşmesi, ürün ve hizmet kalitesinin 
artırılması konusunda önemli bir başarıya imza attığını belirten Bayraktar “İşte bu 

başarı, yurtdışındaki saygınlığımızı artırıyor, önemli görevler üstleniyoruz” dedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi 
Alparslan Bayraktar
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avrupa’ya anlatacak 

başarı öykümüz var

n EPDK Kurul Üyesi olarak 
Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Bir-
liği (ERRA) Başkanlığına seçildiniz. 
ERRA hakkında bilgi verir misiniz? 
Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği; 24 
tam, 5 ortak ve 7 bağlı üyesi ile Avrupa, 
Asya, Afrika ve Amerika olmak üzere 4 kı-
tayı ve yaklaşık 1.1 milyarlık nüfusu içine 
alan bir bölgeyi kapsıyor.  Burada, 43 mil-
yon metre karelik bir alanda faaliyet göste-
ren düzenlemeye tabi 5200 şirket ile top-
lam büyüklüğü bugün 6500 Tws/yıl olan 
bir piyasalar bütününden bahsediyoruz. 
ERRA’yı emsal uluslararası kuruluşlardan 
ayıran en önemli özellik de bu geniş ölçek-
te hem kaynak hem de tüketici ülkeleri ve 
aynı zamanda çok çeşitli ulusal, ulus-üstü 
ve bölgesel düzenleme rejimi pratiklerini 
aynı platformda buluşturabilmesidir. 

ERRA’nın temelde üyeleri arasındaki 
bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak ve 
üyelerinin dünya genelindeki düzenleyici 
tecrübeye erişimini hedeflemektedir. Bu 
hedefin esasen üç ana bileşenden oluştu-
ğunu söyleyebiliriz: 

Üye ülkelerdeki enerji düzenlemeleri-
ni iyileştirmek, Enerji düzenleyicilerinin 
aralarındaki işbirliğini artırmak, etkin ve 
güçlü bir şekilde gelişmelerini sağlamak, 
En iyi uygulamalar ve düzenleyici normlar 
oluşturmak.

Burada asıl önemli olan nokta ise ER-
RA’nın üyeleri için bir katma değer yarat-
ma gayesidir. Bunun için küresel gelişme-
leri ve üye ülkelerdeki ihtiyaçları yakından 
takip ediyor ve buradan edindiğimiz bilgi-
ler ile de ajandamızı belirliyoruz; eğitimle-
rimizi, toplantılarımızı ve konferanslarımı-
zı ihtiyaca göre şekillendiriyoruz. 

WFER 2105’TE İsTANBUL’D A YAPILACAK 
n EPDK’nın bu tür organizasyonlar-

da etkin bir şekilde görev alması ne tür 
faydalar sağlayacak? 

Enerji, ülkelerin ekonomileri ve toplum-
sal gelişimleri için hayati öneme sahip. 
Küreselleşme ve serbestleşme akımı sonu-
cu devletin oyuncu olarak enerji piyasala-
rından çekilmesi ile kamu hizmeti kavramı 
da deyim yerindeyse yeniden keşfedilmiş-
tir. Ülkemizde EPDK’nın yaptığı gibi dü-
zenleyici kurumların düzenleme, denetim 
ve yönlendirmesi ile şeffaf, etkin, güveni-
lir, rekabetçi ve sürdürülebilir piyasaların 
tesisi ve geliştirilmesi sağlanmıştır. Küre-
selleşme, yeni politika tercihlerini olanaklı 
kılarken ve ulusal pazarlar hızla uluslara-

rası hale gelirken düzenleyici kurumların 
bu karşılıklı etkileşimden ve küresel yö-
netişimden izole kalması düşünülemeye-
cektir. Düzenleyici kurumlar uluslararası 
kuruluşlarda aktif görev alarak birikimle-
rini artırmakta, kurumsal anlamda güçlen-
mekte, yapacakları düzenlemelerde daha 
başarılı olabiliyor. 

Diğer taraftan Türkiye’nin coğrafi ve 
jeopolitik konumu, ekonomik dinamizmi, 
kalkınma ve büyüme hedefleri bir arada 
düşünüldüğünde ülkemizin karşı karşıya 
olduğu problem ve risklerin ne bölgesel ne 
de küresel problem ve risklerden bağım-
sız algılanabilmesinin mümkün olduğu 
iddia edilebilir. Bu bağlamda, MEDREG 
gibi tam bölgesel ve ERRA gibi aynı anda 
dört kıtaya yayılan üyeleri ile çok-bölgeli 
ve WFER gibi küresel olan organizasyon-
larda var olmamız ülkemizin enerji politi-
kalarının bölgesel ve küresel dinamiklerle 
etkileşim içinde daha sağlıklı gelişmesine 
çok büyük katkı sağlayacaktır.    

Bizim bu oluşumların idari kademele-
rinde yer almamız ise ayrıca büyük önem 
taşıyor. Ben bu önemi iki açıdan ele alı-
yorum. Bunlardan birincisi, Birliğe kendi 
düzenleyici faaliyetlerinin iyileştirilmesini 
sürekli kılmak amacıyla üye olan ulusal 

otoritelere bu yönde yardımcı olabilmek. 
Türkiye’nin geçtiğimiz 10 yılda enerji pi-
yasalarının serbestleştirilmesinde kat ettiği 
uzun mesafe birçok açıdan takdir ediliyor 
ve örnek gösteriliyor veya alınıyor. Yaptık-
larımızla ve yapmayı düşündüklerimizle 
bizim bu alanda söyleyeceğimiz çok şey 
var, bu nedenledir ki EPDK söz konusu 
düzenleyici birliklerin yönetim kademe-
sinde yer alabiliyor ve hem piyasa hem de 
idari tecrübesiyle bu Birlikleri daha da ge-
liştirmek için elinden geleni yapıyor. İkin-
ci önemli boyut ise üstlendiğimiz görevin 
ülke olarak bize katkısı. Her şeyden önce 
bu uluslararası ölçekte bir temsil anlamına 
geliyor. Ayrıca, biz içerisinde olduğumuz 
birliklerin uluslararası etkinliklerini ülke-
mizde düzenlemeye gayret gösteriyoruz. 
Örneğin geçtiğimiz yıl ERRA’nın 11. 
Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferan-
sı’nı İzmir’de yaptık. Küresel ölçekte bir 
etkinlik olan WFER ise 2015’te İstan-
bul’da yapılacak. Bu tür etkinlikler bir 
yandan ülkemizin tanıtımına katkı sağlar-
ken diğer yandan önemli tartışmaları-tec-
rübeleri ülkemize getirerek buradaki bilgi 
birikimini geliştiriyor. 

n Bu kapsamda en son Estonya’da 
gerçekleştirilen yatırım konferansı hak-
kında bilgi verir misiniz?

Geçen sene İzmir’de 11 incisini düzen-
lediğimiz ERRA Enerji Yatırım ve Düzen-
leme Konferansı’nın 12 ncisi 16-17 Eylül 
tarihlerinde Estonya’nın Tallinn şehrinde 
gerçekleşti. Böylelikle bir kez daha yatı-
rımcıları, bankacıları, politika belirleyici-
leri, araştırmacıları ve düzenleyicileri bir 

Alparslan Bayraktar
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araya getirip ortak akılla hareket etmenin 
yollarını aradık. Bu konferansı önceki-
lerden ayıran bir nokta, tüm bu saydığım 
katılımcıların yanında ilk kez rekabet oto-
ritelerinin de konferansın bir parçası ol-
malarıydı. Etkinliği Estonya, Litvanya ve 
Letonya’daki üyelerimiz birlikte düzenle-
diğinden bu vesile ile Baltık Enerji Piya-
sası hakkında da önemli bilgiler edindik. 
Konferans büyük bir katılımla çok başarılı 
geçti.

Burada ifade edilen ve bence de çok 
önemli olan bir noktanın altını çizmekte 
fayda var: Ülkelerin kendi gelişimleri için 
seçtikleri piyasa modellerinin birbirinin 
kopyası olmasına gerek yok. Üretilecek 
çözümlerin ilgili ülke piyasasının sorunu 
için geliştirilmiş olması, onun ihtiyacına 
göre uyarlanması gerekiyor. 

ALMAMIZ GEREKEN ÇOK YOL vAR
n Gerek EPDK’daki göreviniz sı-

rasında aldığınız sorumluluklar gerek  
yurtdışında görev yapmış ve birçok ül-
kenin enerji piyasasını gözlemlemiş biri 
olarak diğer ülkelerle Türkiye enerji 
sektörünü ve özelde piyasalarını karşı-
laştırdığınızda ne tür güçlü ve geliştiril-
mesi gereken yönler görüyorsunuz?

Bugün dünyada hiçbir ulusal enerji pa-
zarını bölgesel ve küresel sistemden izole 
düşünmek mümkün değil. Türkiye’nin 
güçlü ve zayıf yönlerini de bu yapıda ele 
almamız sağlıklı olur. Bu bağlamda bakıl-
dığında, ilk olarak hızlı büyüme 
ve kalkınma performansı-
mızla da paralel hızla 
artan enerji talebi ve 
bu talebi zamanında 
ve güvenli olarak 
sağlamaya yönelik 
yatırım ihtiyacımız 
göze çarpıyor. Diğer 
yandan birincil enerji 
kaynaklarında net itha-
latçı konumundayız. Ve 
tüm bunların yanında son 
derece kararlı bir şekilde serbest-
leşme sürecinde ilerliyoruz. Dünyaya da 
baktığımızda çevrenin korunması, enerji 
verimliliği, smart/yeni teknolojiler, tüke-
ticinin güçlendirilmesi hususlarının enerji 
sektöründe oyunun kurallarını belirleyici 

durumda olduğunu görüyoruz. Dolayı-
sıyla hızla gelişen, yapısal değişim içinde, 
risk ve belirsizliklerin her birimi etkilediği 
bir bütünün parçasıyız.

Öncelikle, hızla gelişen küresel enerji 
dinamiklerine zamanlı uyumumuz ve sağ-
lıklı serbestleşme sürecindeki tutarlılığı-
mız ülkemiz için bir başarıdır. 

Son 10 yılda geldiğimiz nokta uluslara-
rası birçok çevre tarafından takdirle 

karşılanıyor. Çünkü özellikle 
yatırımcılarımız çok hızlı 

bir öğrenme sürecine gi-
rip piyasa dinamiklerine 
kolay uyum sağlaya-
biliyor. Bu tabii hem 
karar alıcıların hem de 
yatırımcıların ortak bir 

hedefe doğru uyumlu şe-
kilde hareket etmesinden 

kaynaklanıyor. Ben sektörel 
düzenleyici açısından çok sağlık-

lı bir etkileşim görüyorum: Düzenleme-
leri yaparken tüketicilerden, oyunculardan 
ve kamudan  görüş alıyoruz, uygulamada 
ortaya çıkan durumlarda ise geri besle-
meyle iyileştirmeler yapıyoruz. iyoruz.

RÖPORTAJ 8

TÜKETİCİLER DE         
PİYASAYA KATILMALI 

Serbestleşme açısından kat et-
memiz gereken önemli mesafeler 
yapacağımız pek çok reform var. 
Geliştirilmeye açık öncelikli konu 
olarak tüketicilerin piyasaya katı-
lımının sağlanmasını görüyorum. 
Serbestleşmenin öncelikli hedefi 
üretici fazlasını kısarak tüketiciye 
yarar sağlamak ve toplam sosyal 
refahı arttırmaktır. Bugün artık 
tüketicinin pasif ve korunması ge-
reken taraf olduğu yaklaşımı terk 
edilerek tüketicinin piyasaya katıl-
dığı, aktif olduğu, tüm arz zincirini 
şekillendirdiği bir yaklaşım benim-
seniyor. Zaten tüketici merkezli 
piyasa yapılanması sağlanmadan 
serbestleşen ve teorik olarak reka-
bete açılan piyasalardan beklenen 
etkinlik elde edilemez.

Enerji borsasının kurulması, LNG 
ve depolama yatırımları enerji tica-
ret merkezi olma yolunda önemli 
adımlar oldu. Önümüzdeki süreçte 
politika yapıcı-düzenleyici- piyasa 
oyuncusu-tüketici koordinasyonu 
ve insicamı sayesinde bu hedefin 
gerçekleşeceğine inanıyorum.  

Sektörle 
sağlıklı 

bir etkileşim 
kurduk. Kararlar 
tüm paydaşların 

görüşleri alınarak 
yapılıyor



51ENERJİ PANORAMA

İklimi değiştirmeden
  tercihlerimizi değiştirelim... 

Agac tribun ilan 26,5x20_DLOGOLU.pdf   1   21.08.2013   00:13:47



52 ENERJİ PANORAMA

RÖPORTAJ8

Murat Fırat

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fa-
kültesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Abdurrahman Satman, Arap coğrafya-
sındaki siyasi gerilimle artan petrol fiyatla-
rı ve bölgesel gelişmelerin Türkiye’ye et-
kilerini Enerji Panorama’ya değerlendirdi. 

n Öncelikle petrolün 40 yıllık ömrü-
nün kaldığına ilişkin yaygın bir anlatım 
var. Bu görüş, ne kadar gerçek? 

Hiçbir enerji kaynağı bittiği için terk 
edilmemiştir. Bunun anlamı şu; bir dönem 
odun kullanılıyordu ama odun bittiği için 
kömüre geçilmedi. Aynı şekilde kömür 
bitmemesine rağmen petrole geçildi. Pet-
rol de bitmedi ama doğal gaz gündeme 
geldi. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, 
daha temiz ve daha fazla enerji içeren kay-
naklara doğru geçişi yönlendiriyor. Petro-
lün ömrü konusuna gelirsek, ‘40 yıl ömür 
kaldı’ diyenler aslında şunu söylüyor: Şu 
anda bilinen rezervler 40 yıl yeter. Oysa 
her yıl yapılan aramalar neticesinde petrol 

bulunuyor. Derinlerde ve denizlerde pet-
rolün bulunması gibi. Eskiden ekonomik 
olmayan petrol kaynakları da teknoloji-
lerin geliştirilmesiyle yeni petrol olarak 
rezervlere ekleniyor. Buna en iyi örnek  
Kanada’daki petrol kumları. Dolayısıyla 
bu yeni kaynaklar devreye girdikçe top-
lam rezerv azalacağına artmaya başlıyor. 
Şu andaki verilere göre 2050 yılına kadar 
petrol tüketiminde herhangi bir kısıtla-
ma öngörülmüyor. Fakat dünyada Kyoto 
Protokolü, iklim değişikliği gibi konular 
nedeniyle temiz enerji kaynakları tercih 
edilmeye başlandı. Bu nedenle de petrol 
tüketiminin önümüzdeki yıllarda oransal 
olarak azalacağı söylenebilir. Dolayısıyla 
‘petrolün şu kadar ömrü var’ demek gerçe-
ği yansıtmıyor. Korkmaya gerek yok.

n Kaya gazı konusunda gelişmeler 
var. İddia edildiği gibi kaya gazı, küre-
sel gaz fiyatlarını etkileyebilir mi? Ay-
rıca Türkiye’nin kaya gazı potansiyeli 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şeyl petrolü de şeyl gazı da yeni 
kaynaklar olarak devreye giriyor. Şeyl gazı 

Enerjide dışa bağımlı ülkelerin politik gelişmelerden 
daha fazla etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Satman 
“Türkiye hem komşularıyla arasını iyi tutmalı hem de 
Batı’nın dengelerini gözetmeli. Bu durumda yapılacak 
en akıllı iş, enerjide kendi teknolojini üretmek” diyor… 

türkiye, Irak 
için Batılı 
güçlerle 
uzlaşmalı 

Prof. Dr. Abdurrahman satman
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normal olarak gazın oluştuğu bölgelerde 
bulunabilir. Bu bölgelerin arasında Türki-
ye de var. Fakat ABD dışındaki ülkelerin 
şeyl gazını üretebilmeleri için teknolojiye 
sahip olmaları gerekiyor. Yer altındaki ya-
pıların hidrolik olarak çatlatılması ve yatay 
kuyu teknolojilerinin kullanılması gereki-
yor. Bunun da belli bir maliyeti var. Orta-
lama bir doğal gaz kuyusu 1-2 milyon do-
lara açılabilirken, şeyl gazı sahalarında bu 
maliyet 3-4 kat artabiliyor. ABD’de gazın 
ucuzlamasının nedeni daha çok arz-talep 
dengesinden kaynaklanıyor. Arzın talepten 
yüksek olması durumunda fiyatlar düşü-
yor. Dolayısıyla şeyl gazının ucuz bir gaz 
olduğunu söylemek yanlış olur. 

KRİZLERDE FİYATLAR ARTAR
n Petrolün en önemli merkezlerinden 

olan Orta Doğu ve Arap coğrafyasında 
siyasi krizler yaşanıyor. Dünya petrol 
ve doğal gaz trafiği, bu siyasi krizlerden 
nasıl etkilenir? 

Tarihe bakmak gerekiyor, geçmişte ne 
olduysa aynı şeylerin olacağının beklen-
mesi gerekiyor. Bütün bunların altında 
Batı’nın ve gelişmiş ülkelerin enerji arz 
güvenliğini sağlamak amacıyla enerji 
kaynaklarını kontrol etme istekleri yatı-
yor. Dolayısıyla bugünlerde Orta Doğu ve 
Arap dünyasında yaşanan krizler alışılma-
mış krizler değil. Krizin olduğu dönem-
lerde petrol fiyatlarının artması beklenir 
ve bölgenin jeopolitiğinde değişiklikler 
olması da ister istemez gündeme gelir. 

n Mısır’daki askeri darbenin, ham 
petrolün varil fiyatına 10 dolarlık artış 
olarak yansıdığı söyleniyor. Mısır, küre-
sel petrol ticareti ve trafiğinde ne kadar 
önemli bir ülke? Mısır’ın stratejik bir ko-
numu var. Süveyş Kanalı petrol trafiği için 
önemli bir nokta. Özellikle Uzak Doğu ve 
Çin’e giden veya oralardan gelip de Avru-
pa’ya giden tankerlerin geçtiği bir nokta. 
Bunun dışında ayrıca Mısır, Akdeniz’de 

doğal gaz ve petrol keşifleri yaptı. Bu ne-
denle büyük bir petrol üreticisi olmasa bile 
petrol ve gaz piyasasında yeri var. Ancak 
dediğim gibi, Mısır’ın daha çok stratejik 
konumu itibariyle petrol-gaz ticaret ve tra-
fiğini etkilemesi beklenir. 

n Bölgedeki gelişmeler Türkiye’yi de 
etkiliyor. Türkiye, Akdeniz’de Kıbrıs 
Rum kesimi ile de sorunlar yaşıyordu. 
Bu durum Türkiye’nin petrol ve gaz ti-
caretine nasıl yansır?

Mısır’dan Türkiye’ye bir doğal gaz 
boru hattı yapılması düşünülüyordu. Bu 
boru hattı projesi gelişmelerden mutlaka 
etkilenir. Ayrıca Akdeniz’de Kıbrıs Rum 
kesiminin ve İsrail’in keşif yaptıkları gaz 
sahaları var. Bu gaz sahalarından üretilen 
gazın Türkiye’den geçişi konusu tartış-
maya açılır. Fakat sonuç olarak bölgede-
ki her gelişme bir petrol ve gaz tüketicisi 
olan Türkiye’ye mutlaka yansır. Petrol ve 
gaz fiyatının artması Türkiye bütçesinde 
olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. 

ABD BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR
n ABD-İran arasındaki gerilimin 

sıcak bir çatışmaya dönüşmesi halinde 
küresel petrol ve gaz ticareti bundan 
nasıl etkilenir? 

Bu iki ülke arasında sıcak çatışma 
ihtimali her zaman konuşuluyor fakat 
bunun gerçekleşme olasılığının yüksek 
olmadığını düşünüyorum. Bu gerginlik, 
küresel petrol ve gaz ticaretini nasıl etkiler 
derseniz, petrol ve gaz üreticisi olan 
İran’ın ihracatında olumsuzluk yaşanması 
gündeme gelir. Ancak söylediğim 
gibi, kısa vadede böyle bir sıcak 
çatışma ihtimalinin olduğunu 
düşünmüyorum. 

n İran’ın Türkiye 
ile dogal gaz ticareti 
de var. Bu durumu 
değerlendirebilir 
misiniz?

Türkiye her yıl İran’dan 8-10 milyar m3 
gaz alıyor. Türkiye ile İran arasında bir 
boru hattı var. Aslında milliyetçi olarak dü-
şünürseniz, İran bizim komşumuz ve çok 
önemli petrol ve gaz üretimi var. İran’dan 
daha fazla petrol ve gaz alması Türki-
ye’nin lehine bir durumdur. Ama maalesef 
ABD’nin yaptırımları bizi de zor durumda 
bırakıyor. İran, bilinen petrol rezervlerinin 
yüzde 10’una sahip önemli üretici. İran’ın 
ihracatının kesilmesi arz–talep dengesini 
de petrol ve gaz fiyatlarını da olumsuz et-
kiler. Bu durumdan en fazla zarar görecek 
ülkelerden biri de Türkiye’dir. 

n Kuzey Irak’a son yıllarda artan bir 
ilgi var.  Kuzey bölgesinin kaynaklarının 
Türkiye için anlamı nedir?

Türkiye’nin politikasını geliştirirken 
birkaç unsuru bir arada gözetmesi gereki-
yor. Konu sadece petrol değil. Jeopolitik 
durum da son derece önemli. Kuzey’in  
Irak merkezi hükümetinden ayrı bir yö-
netim gibi hareket etmesinin Türkiye için 
artıları ve eksileri var. Bu nedenle de Tür-
kiye’nin çok dikkatli davranması gereki-
yor. Kuzeyde önemli petrol yatakları ve 
bazı gaz sahaları var. Bölgenin yakınlığın-
dan dolayı Türkiye’nin ortak olacağı pro-
jelerde üretim yapılması, ürünlerin Türki-
ye üzerinden dünyaya taşınması olumlu 
düşünceler. Ancak bunun için de Türki-
ye’nin kesinlikle jeopolitik olarak Irak’ın 
kuzey bölgesinde etkin olan Batılı güçlerle 
uzlaşı içerisinde hareket etmesi gerekiyor. 

DOĞU BATI DENGESİ İYİ KURULMALI 
Türkiye siyasi gelişmelerden yakından etkilenen bir ülke. 

Sorun yaşamamak için ne yapılması gerekiyor?
Maalesef petrol ve gaz ticareti siyasi gelişmelerden çok 

olumsuz etkileniyor. Bu nedenle de Türkiye’nin kendi teknolojisini 
üretmesi gerekiyor. Komşu ülkelerle ilişkilerimizi iyi tutarken, Batılı 
ülkelerle olan ilişkilerimizde de daha dikkatli davranmamız gerekiyor. 
Petrol ve gaz ihtiyacımızın yüzde 90’ından fazlasını ithal ettiğimize göre 
yerli kaynaklarımızın aranması ve üretimine daha fazla önem vermemiz ge-
rekiyor. 
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Deniz Suphi 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO),  yurt içi ve yurt dışında 
kıran kırana rekabetin hüküm sür-

düğü,  finansal ve idari yönden güçlülerin 
egemen olduğu petrol pastasından daha 
fazla pay almak için ‘holding’ modeliyle 
yeniden yapılanıyor.  

Libya’da TP Libya, Afganistan’da TP 
Afganistan, Kırgızistan’da TP Kırgızis-
tan adıyla şirket kurdu. Irak’ta da benzer 
biçimde TP Irak şirketi kuruldu. Bu şir-
ketler, sonuç odaklı anlayış çerçevesinde 
bölgeden ve yerel dinamiklere uygun ola-
rak yönetilecek ve hızlı karar alacak. Yü-
rütülen projeler tamamlandığında söz ko-
nusu şirketler faaliyetlerine son verecek.  
Türkiye, Dünya Bankası’nın telkinleriyle 
dünyanın en güçlü petrol şirketleri arasın-
da yer almaya aday TPAO’da, 1980’ler-
den başlayarak özelleştirme sürecini iş-
letti. Üretimden tüketime uzanan değer 
zincirinde dikey bütünleşik güçlü bir yapı 
sergileyen TPAO, özelleştirmelerle bir-
likte hızla irtifa kaybetmeye ve pazardaki 
konumunu yitirmeye başladı. 

Dünyadaki rakipleri dikey bütünleşik 
yapılarını korur ve güçlendirirken TPAO 
ile birlikte anılan rafineri, lojistik ve dağı-
tım şirketleri tek tek özelleştirildi. TPAO, 

mali açıdan merkezi bütçeye bağlı, ka-
rar alma süreçlerinde merkeziyetçiliğin 
getirdiği ağırlıklarla hareket etmekte zor-
lanan arama ve üretimle sınırlandırılmış 
bir şirket profiline geriledi.

sERvİs ŞİRKETİ DE KURULDU
TPAO, bu fasit daireden çıkmak için 
formül arayışlarını sürdürüyor. Bir yandan 
Türk Hava Yolları (THY) modeliyle 
halka arz için çalışılırken, diğer yandan 
da günün koşullarına uygun olarak şirket 
yapılandırılıyor. TPAO yönetimi, bu 
çerçevede ilk adımı attı.  TPAO,   yurt 
dışı arama ve üretim operasyonlarında 
daha hızlı karar almak ve etkin olmak 
için bir çeşit ‘holding’ modeliyle 
yapılanıyor. TPAO, bu amaçla Libya’da 
TP Libya, Afganistan’da TP Afganistan, 
Kırgızistan’da TP Kırgızistan adıyla şirket 
kurdu. Irak’ta da benzer biçimde TP Irak 
şirketler kuruldu. Bu şirketler, sonuç 
odaklı anlayış çerçevesinde bölgeden 
ve yerel dinamiklere uygun olarak 

yönetilecek, hızlı karar alacak. Yürütülen 
projeler tamamlandığında şirketler 
faaliyetlerine de son verecek. TPAO, aynı 
zamanda petrol ve doğalgazla ilgili ‘servis 
şirketi’ de kurdu. TPAO’nun, Barbaros 
Hayrettin adını verdiği sismik gemi de 
bu şirketin altında faaliyet gösterecek. 
TPAO’nun açık denizde yürüteceği 
faaliyetler bu servis şirketi üzerinden 
gerçekleştirilecek. Yabancı ülkelerde 
TPAO’nun yapacağı arama ve üretim 
faaliyetlerinde de etkin rol alacak. 

İŞ YATIRIM’LA HALKA ARZ  
TPAO, başarılı olan Türk Hava Yolları 
modeliyle halka açılmak üzere girişim 
başlattı. Bu çerçevede TPAO, İş 
Yatırım’la THY modeliyle halka arz 
için temasa geçti. TPAO ve İş Yatırım, 
öncelikle halka arzın koşullarını ve yol 
haritasını belirleyecek. Bu çalışmanın 
birkaç yıl alması bekleniyor.  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
kaynakları, TPAO’nun halka arzıyla 
birlikte mali açıdan güçlü, idari açıdan 
esnek ve stratejik konularda etkin karar 
alabilir hale gelmesinin hedeflendiğini 
belirterek, “Amaç, TPAO’yu uluslararası 
ölçekte daha da güçlü kılmak” dedi. 

HABER 8

Yurt dışı için ayrı şirketler kuruldu 

tpaO’Ya hOLDiNG’ MODeLi

TPAO’nun yurt dışı arama ve üretim operasyonlarında karar alma süreçlerinde 
daha etkin olmak için ‘holding’ modeliyle yapılanıyor. Kurum, Libya, Afganistan ve 
Kırgızistan’da ayrı şirketler kurdu. Kurumun bir diğer projesi ise halka açılmak…  
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Son yıllarda yenilenebilir enerji kay-
naklarına yönelik yaptığı büyük yatırım-
larla dikkat çeken Polat Enerji’nin Genel 
Müdürü Zeki Eriş, enerji sektöründeki 
büyüme hedeflerini Enerji Panorama’ya  
anlattı. Eriş, 15 yılı aşkın bir süredir ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir 
yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, 
“Bugüne kadar birçok başarılı projeye 
imza atan Polat Enerji ve Demirer Ener-
ji’nin iştiraklerine ait tüm projeleri 2015 
yılında 1000 MW’ın üzerinde kurulu 
güce ulaşacak” diyor. Şu anda toplam 
557 MW kurulu gücün sahibi olan işti-
raklerinin toplam yatırım tutarının 640 
milyon Euro olduğu bilgisini veren Zeki 
Eriş, 2015 yılına kadar 510 milyon Euro 
daha yatırım yapacaklarını açıklıyor. 

Polat Enerji ile Demirer Enerji, yılda 
yaklaşık 3 milyar kWh elektrik üretip, 
yılda 165 milyon adet ağacın ancak te-
mizleyebilecegi 1.800.000 ton karbon-
dioksit azaltımı sağlamayı hedefliyor. 
Öncelikle rüzgar enerjisine yatırım 
yapan, ancak diğer yenilenebilir enerji 
kaynakları ile ilgili araştırma ve çalış-
malarını da sürdüren Polat Enerji’nin 
iştiraklerine ait 600 MW’ı aşan 8 adet 

rüzgar enerji santrali lisansı bulunuyor. 
Poyraz RES, Burgaz RES, Sayalar RES, 
Seyitali RES, Soma RES, Kozbeyli RES 
ve Samurlu RES santrallerinin Türki-
ye’nin elektrik sistemine 1 milyar kWh 
civarında elektrik sağldığına dikkat çe-
ken Eriş, “Bunların yanı sıra, kapasite 
artırma çalışmalarımız ve Geycek RES 
projelerinin toplam 270 MW’a ulaşan 
yatırımlarına da devam ediyoruz” diyor.

“TÜRKİYE’NİN İLK REs’İNİ BİZ KURDUK”
 Eriş, Demirer Enerji’nin, rüzgarın, 

yenilenebilir enerji kaynakları arasında 
en ekonomik ve sağlıklı olduğunu dü-
şünerek 1997 yılında çalışmalara baş-
ladığını anımsatıyor ve ekliyor: “İlklere 
imza atan Demirer Enerji, tarih boyunca 
birçok medeniyet tarafından önemi bili-
nen Alaçatı’nın 7 km uzağındaki Germi-
yan Köyü’nde ‘Türkiye’nin ilk rüzgar 
enerji santrali unvanını alan Germiyan 
Santralini, 1998 yılının Şubat ayında 
devreye aldı. Şu anda iştiraklerine ait 
650 MW’a ulaşan 21 adet rüzgar enerji 
santrali lisansı bulunuyor”.

Geçtiğimiz 10 yılın büyüme şampi-
yonlarından biri olan Türkiye’nin elekt-

rik enerjisindeki talebinin de ekonomik 
büyümesine paralel olarak arttığına 
dikkat çeken Zeki Eriş, “Genel kanı; bu 
talebi fosil yakıtlı kaynaklar olmadan 
karşılayamayacağımız yönünde olsa 
da, hem ülkemizin ekonomik bağımsız-
lığı, hem de uzun vadede enerji arz ve 
iklim güvenliğimizin sağlanması için 
elimizdeki büyük yenilenebilir enerji 
potansiyelinin en iyi şekilde değerlen-
dirilmesi büyük önem taşıyor. Biz de, 
Polat ve Demirer Enerji olarak ülkemi-
zin kalkınmasına hem ekonomik ve hem 
de çevresel katkı sağlayarak daha temiz 
bir Türkiye için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” şeklinde konuşuyor. 

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Nurettin Kaldırımcı, Başkan Yardımcısı 
Ali İhsan Çağlayan UGETAM’ı ziya-
ret ederek karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulundular. Ziyarete, UGETAM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Ümit Doğay 
Arınç, Genel Müdür Serkan Keleşer, 
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan ve 
diğer yöneticileri katıldı.

Prof. Ümit Doğay Arınç, UGE-
TAM tarihi, vizyonu ve misyonu hak-
kında bilgiler vererek; “UGETAM ge-
nelde enerjiye özelde ise insana her türlü 
bilgi ve teknolojik destek veren bir ku-
ruluştur. Her türlü faaliyetimiz Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sana-

yi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKAK, 
MYK, EPDK vb gibi farklı sektörlere 
yön veren kurum ve kuruluşlardan yet-
kili olarak ulusal ve uluslararası düzey-
de yapılıyor” dedi. UGETAM’ın ana 
faaliyet konularında da bahseden Arınç, 
“UGETAM olarak, Uygulamalı Teknik 
Eğitim Hizmetleri, Test-Sertifikasyon ve 
Kalibrasyon Hizmetleri, Mühendislik, 
Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri ve 
Enerji Verimliliği Hizmetleri konuların-
da hizmet veriyoruz” bilgisini paylaştı. 

Tesis gezisi ve görüşmelerin ardından 
Başkan Ümit Doğay Arınç, Nurettin 
Kaldırımcı’ya ziyaretleri anısına bir pla-
ket verdi. 

polat enerji, 2015’te 1000 
MW kurulu güçe ulaşacak

Rekabet kurumu, UGetaM’ı ziyaret etti

HABER 8

Zeki Eriş

Prof. Ümit Doğay Arınç
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Dünyada ve ülkemizde doğal gaz, kö-
mür ve nükleer gibi termik enerji kay-
naklarının geleceği konuşulup bu alanlara 
artan oranlı yatırımlar yapılırken, petrol 
için farklı farklı senaryolar geliştirilirken, 
enerji kullanımında ‘farklı bir dünya’nın 
senaryoları da geliştiriliyor. 

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın 
(World Wide Fund for Nature ya da kısaca 
WWF) yayınladığı “Enerji Raporu: 2050 
yılına kadar %100 Yenilenebilir Enerji 
(The Energy Report: 100% Renewable 
Energy by 2050)” isimli çalışma, tamamen 
yenilenebilir enerji ile çalışan bir dünyanın 
etkileyici senaryosunu bizler ile buluşturu-
yor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu ola-
rak 1961’den bu yana çalışmalarını sür-
düren Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
aynı zamanda dünyanın en büyük çevre 
kuruluşu. 100’ü aşkın ülkede, iklim deği-
şikliği ve sürdürülebilirlik ana başlıkları 

altında projeler gerçekleştiren WWF, tüm 
çalışmalarında doğa ile uyumlu işleyen bir 
geleceğe vurgu yapıyor.

İki yılda hazırlanan raporda, 2050 yılına 
kadar; ulaşım, endüstri ve ev alanlarında-
ki enerji ihtiyacının büyük ölçüde yenile-
nebilir kaynaklardan karşılanarak enerji 
güvenliği, kirlilik ve iklim değişikliği üze-

rindeki kaygıların azaltılması çerçevesinde 
öngörüler yer alıyor. Rapor, kritik öneme 
sahip siyasi, ekonomik, çevresel ve sosyal 
seçimlerin de zorluklarını inceleyerek tar-
tışmaya açıyor.

ANATAR: TEMİZ vE AKILLI 
Enerji danışmanlık şirketi Ecofys ta-

rafından sunulan ve iki bölümden oluşan 

Gelecek için farklı bir senaryo: 
2050’de enerjinin tamamı çevreci olabilir 

Esen ERKAN
Enerji Postası-Editör
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WWF analizleri, yenilenebilir kaynaklar-
dan ve akıllı şebekelerden sağlanan elekt-
rik gücünün kullanılması ile binalarda, 
araçlarda ve sanayide verimliliğin hedefe 
ulaşmak için anahtar olduğu bilinci ile ha-
zırlanmış.

Rapor, gelecekte yenilenebilir enerji ile 
işleyen bir yaşam için şu tavsiyeler ile açı-
lışını yapıyor: 

l Yatırımların temiz enerji, verimlilik 
ve tasarruf alanlarında gerçekleştirilmesi,

l Tüm dünyadaki şebekelerde sürdürü-
lebilirliğin yayılması, 

l Gıda israfının önlenmesi, 
l Geri dönüştürülebilir materyallerin 

kullanımı ve tüketimin azaltılması,
l Toplu taşıma araçlarının ve alternatif 

yakıtların teşviği, 
l Yenilenebilir enerji ve enerji verimli-

liği alanında teknolojilerin üretilmesi
l Sürdürülebilirlik çerçevesinde doğa 

ile uyumlu kalkınma planlarının çoğaltıl-
ması ve 

l Küresel düzeyde anlaşmalar ile des-
teklenen bir yol haritasının belirlenmesi.

DAHA UCUZ DAHA GÜvENLİ 
Raporun yenilenebilir ekonominin ger-

çeğe dönüşmesi için hükümetlere ve iş 
dünyasına esin kaynağı olacağını vurgula-
yan WWF Genel Müdürü Jim Leape, fo-
sil yakıtlara güvenilmeye devam edildiği 
takdirde, enerji maliyetleri, güvenliği ve 
iklim değişikliği konusundaki kaygıların 
da artacağını belirtiyor.

Rapor, Avrupa Birliği’nin 2030 hedefle-
rinde en az yüzde 38 enerji tasarrufu içer-
mesi, yeşil kaynaklardan üretilen yakıtın 
yüzde 40’a yükseltilmesi ve yüzde 50 ora-
nında karbon emisyonlarının azaltılması 
gerektiğine de değiniyor.

WWF Avrupa Politikaları Ofisi İklim ve 
Enerji Başkanı Jason Anderson, “Raporun, 

Avrupa Birliği’nin yenilenebilir kaynaklar-
dan tam olarak yararlanarak 2050 yılında 
daha ucuz ve güvenli bir enerji sistemine 
ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu 
göstermesi açısından önemli olduğunu” 
belirtiyor. Enerji verimliliğini artırmak için 
enerji taleplerini azaltmaya vurgu yapan 
rapor, hedeflerin diğer yarısını ise elektrik 
üretimi için yenilenebilir enerji kaynakla-
rına tam bir geçişte topluyor.

ENERjİ TALEBİ YÜZDE 15 DÜŞECEK 
Ecofys’ın 2000 ve 2050 yılları arasın-

da küresel enerji tüketim tahminlerinde 
de kendini gösteren yüzde 100 yenilene-
bilir enerji üretim hedefi, Hindistan ve 
Çin gibi ülkelerde artan nüfusa ve devam 
eden ekonomik kalkınmaya rağmen 2050 
yılında küresel enerji talebinin 2005 yılı 
ile karşılaştırıldığında, yüzde 15 daha dü-
şük olacağını; rüzgâr, güneş ve yeşil yakıt 
alanlarında da büyük gelişmeler yaşanaca-
ğını belirtiyor.

Rüzgâr, güneş, biyokütle, jeotermal ve 
hidroelektrik santraller sayesinde üretilen 
elektriğin binalar ve sanayi için yeterli ve 
ısı dağıtımı için de uygun olduğunu açıkla-
yan rapor, elektriğin ana kaynağını yenile-
nebilir enerjide görüyor ve sistemin ener-
jinin verimli dağıtımını amaçlayan “akıllı 
elektrik şebekeleri” sayesinde çözüme ula-
şacağını ortaya koyuyor.

Ayrıca, 2050 yılında konutlardaki elekt-
rik ve ısınma ihtiyacının yarısının, sanayi-
deki yakıt ihtiyacının ise yüzde 15’inin gü-
neş enerjisinden sağlanabilmesi için yıllık 
ortalama güneş enerjisindeki büyüme ora-
nının şimdikinden daha düşük olmasının 
yeterli olduğu iyimser bir tablo çiziliyor.

Mevcut büyüme oranlarının devam et-
mesi halinde, dünyadaki elektrik ihtiyacı-
nın dörtte birini karşılayacak olan rüzgâr 
enerjisinin yanı sıra 2050 yılına kadar ye-
nilenebilir enerji kullanımı rampalarında 
dalga, jeotermal ve biyokütle gibi farklı 

kaynaklara da yer veriliyor.
Analize göre, enerji verimliliği ve yeni-

lenebilir enerji için gerekli altyapı yatırım-
larına, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın 
yüzde 3’ü oranında kaynak aktarımı yap-
mak yeterli. Ancak, bir yandan da daha 
az fosil yakıt kullanımı açısından tasarruf 
yapmak gerekiyor.

KÜREsEL İRADE vAR MI GÖRECEĞİZ
Raporun etkileyici bir diğer yanı ise, 

enerji verimliliği, tasarrufu ve düşük yakıt 
maliyetleri sayesinde 2050 yılında, yılda 
yaklaşık 4 trilyon euro kazanılacağı yö-
nünde. 2050 yılına kadar küresel sera gazı 
emisyonlarının 1990’daki düzeylere göre 
en az yüzde 80 oranında azaltılması, kü-
resel ısınma “tehlike sınırı” olan 2°C’lik 
artışı önlemek için de bir mücadele şansı 
olarak görülüyor.

WWF’nin hazırladığı senaryoya göre, 
fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye ta-
mamen geçişin mümkün olduğu bir dünya 
var. Bu yolu takip etmek için gereken kü-
resel iradeye sahip olup olmadığımızı ise 
hep birlikte göreceğiz.

Kaynaklar: 
*The Energy Report: 100% Renewab-

le Energy by 2050
(Link: http://www.wwf.ca/con-

servation/global_warming/
energy_report.cfm)
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Nazlı Deniz Tezcanlı

T ürkiye’nin en eski doğal gaz dağı-
tım şirketlerinden olan İgdaş, ku-
rumsal ve sosyal sorumluluk çalış-

malarında da en eski enerji şirketlerinden 
biri. İgdaş, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin iştiraklerinden biri ve haliyle kamu-
ya ait nadir dağıtım şirketleri arasında yer 
alıyor. Bu yapısı nedeniyle kamu şirketi 
sorumluluğu ve özel sektör yönetim anla-
yışıyla çok sayıda ve farklı alanda sosyal 
sorumluluk çalışmaları yürütüyor. İstan-
bul’da düzenlenen birçok toplantı, seminer 
ve kongrenin sponsorluğunu yaparak ken-
tin ekonomisine ve sosyal hayatına da kat-
kıda bulunan şirket, sosyal sorumluluğun 
temeline ise “güvenlik ve çevre”yi almış 
durumda. 

Kurumsal yönetim, müşteri ilişkile-
ri, teknoloji kullanımı gibi birçok alan-
da ödül sahibi olan İgdaş, bu alanda da 
ödül sahibi bir şirket. İGDAŞ’ın hazır-
ladığı kamu spotları Türkiye Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD)  
tarafından ödüllendirildi. İGDAŞ, TK-
SSD’nin düzenlendiği  “İşletme 2023; 
Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Ödülleri”nde “Örnek 
Paydaş İlişkileri” ödülüne layık görüldü.  
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği’nin “İşletme 2023; Cumhuriyetin 
100. Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Ödülleri”nde İGDAŞ, tüm ulusal kanal-
larda yayınlattığı kamu spotları projesiyle 
“Örnek Paydaş İlişkileri” ödülünü kazan-
dı. TKSSD tarafından her yıl düzenlenen 
KSS Çözümleri Pazaryeri etkinliği geçen 
yıl “İşletme 2023; Cumhuriyetin 100. 
Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk” 
başlığı ile Kadir Has Üniversitesi’nde ger-
çekleştirildi. Türkiye’de 2011-2012 döne-
minde ilk 500’e giren şirketler kurumsal 
sosyal sorumluluklarının iş süreçlerine 
dâhil edilmesi konusunda değerlendirildi. 
Değerlendirmeler sonucunda Türkiye’den 
18 şirketin KSS uygulaması “2012 KSS 

Pazaryeri”nde sergilendi ve ödül kapsa-
mında değerlendirildi. Avrupa Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derneği (Corporate 
Responsibility Europe)  ulusal ortakların-
dan oluşan jüri, Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk ödüllerinin sahiplerini belirledi. 

İsTANBUL’DA 40 BİN TÜKETİCİYE EĞİTİM 
İGDAŞ’ın en önem verdiği konuların 

başınad doğal gaz güvenliği ve tasarrufu 
geliyor. Şirket, 2009  yılında bu alanda 
başlattığı çalışmalarla 40 bini aşkın İs-
tanbulluya ulaştı. “Doğalgazda Güvenlik 
ve Tasarruf Seminerleri”nde Doğalgaz 

İGDAS, 40 bin tuketiciyi bilgilendİrdİ İGDAŞ, 2009 

yılında baslattığı ‘’dogalgazda guvenlik ve tasarruf 

seminerleri’’ ile 40 bin tüketiciyi bilgilendirdi

SOSYAL SORUMLULUK 8

iGDaş onbinlerce 
istanbulluya 
doğal gazı anlattı

Bilal Aslan
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Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Der-
neği, Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları 
Derneği, Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer 
Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası 
ve ilçe belediyeleri işbirliğiyle gerçekleşti-
rildi. Tesisatların ve doğal gaz cihazlarının 
emniyetli kullanımı, olası doğal gaz kaça-
ğı, baca gazı zehirlenmesi durumlarında 
izlenecek yollar ve doğal gazın tasarruflu 
kullanılması için alınacak önlemler gibi 
konuların ele alındığı seminerlerde tüke-
ticilerin doğal gazın gerek güvenliği ve 
tasarruflu kullanımı konularında uzmanlar 
tarafından bilgi verildi. Bu toplantılarda 
İstanbul halkı da soru sorup merak ettiği 
konulardaki bilgi birikimini artırma fırsatı 
da buldu. 

Doğal gaz kullanıcılarının can ve mal 
güvenliğinin korunması çerçevesinde ha-
yata geçirilen sosyal sorumluluk projesi 
hakkında İGDAŞ Genel Müdürü Bilal As-
lan “Doğal gaz dağıtımı hizmetlerimizi ye-
rine getirirken, Türkiye’nin en büyük işlet-
melerinden biri olarak çevreye ve topluma 
duyarlı, sosyal sorumluluklarımızın bilin-

cinde bir kurum olarak hareket ediyoruz. 
Doğal gazın güvenli ve tasarruflu kullanı-
mı konusunu önemsiyoruz ve bu nedenle 
ilgili sivil toplum örgütleri ve ilçe bele-
diyeleri ile işbirliği yaptık ve İstanbul’un 
tüm ilçelerinde bu seminerleri düzenledik. 

OKULLAR DA UNUTULMADI 
Düzenlediğimiz seminerlerle tüketici-

lere yarar sağlamakla birlikte çok önemli 
geri dönüşler aldık. Doğal gaz kullanıcıla-
rını almaları gereken önlemler konusunda 
uyardık, doğal gazın 
güvenli ve tasarruflu 
kullanılması konusunda 
abonelerimizin bilinç-
lenmesini sağladık.’’

Seminerlerin ar-
dından katılımcılara, 
güvenli ve tasarruflu 
doğal gaz kullanımına 
yönelik bilgilendirici 
broşürler, animasyon 
filmleri CD’si, doğal 
gaz kaçağı durumunda 

sırasıyla yapılması gerekenlerin anlatıldığı 
dokümanlar dağıttık” dedi. 

İGDAŞ, yetişkinlere yönelik düzen-
lediği çalışmanın bir benzerini çocuklar 
için de hayata geçirdi. Doğal gaz konu-
sunda bilinçli bir nesil için “İlköğretim 
Okullarında Doğal gaz Eğitimi Projesi” 
kapsamında 85 bin ilköğretim öğrencisine 
eğitim verildi. Bu kapsamda İstanbul’un 
14 ilçesinde, 179 okula gidildi. Proje kap-
samında görme ve işitme engelli öğrenci-
lere de özel olarak hazırlanan iki ayrı kitap 
ve CD seti de dağıtıldı. Toplam 2 bin 438 
engelli öğrenci de güvenli doğal gaz kulla-
nımı konusunda bilgi sahibi oldu. 

ÜNİvERsİTELİLER İÇİN ÖZEL YARIŞMA 
Uluslararası Reklamcılar Derneği’nin 

(IAA) düzenlediği 14’üncü Üniversitele-
rarası Reklam Yarışması’nın ana sponsoru 
da İGDAŞ’tı. Türkiye’de reklam, pazarla-
ma ve iletişim alanında eğitim gören tüm 
yüksekokul ve fakülte öğrencilerinin katı-
labildiği yarışmada “Çevre Dostu Doğal 
gaz” konusu işlendi. 27 üniversiteden 
toplam 363 öğrencinin katıldığı yarışmada 
öğrenciler doğal gaz ve çevre konusunda 
düşünerek, özgün fikirler ortaya çıkarmak 
için çalıştı.

İGDAŞ, 2011 yılında “En Havalı Ka-
reler” başlıklı fotoğraf yarışması dü-

zenledi. Türkiye Fotoğraf 
Sanatı Federasyonu danış-
manlığında gerçekleştirilen, 
İGDAŞ abonesi olan tüm 
fotoğraf severlerin ücretsiz 
katıldığı yarışmada yaklaşık 
2 bin fotoğraf dereceye gi-
rebilmek için yarıştı. Şirket, 
bu yarışmayı geleneksel hale 
getirdi ve bu yıl üçüncüsüne 
imza atılıyor. Her yıl farklı bir 
konu seçilerek katılımcılardan 
eserleri isteniyor. 
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H azar Strateji Enstitüsü (HASEN), 
ilki geçen yıl Aralık ayında İs-
tanbul’da düzenlenen “Hazar Fo-

rumu”nu bu yıl 25 Eylül’de New York’ta 
gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu haftasında, Waldorf Astoria’da 
düzenlenen foruma; Şah Deniz Konsorsi-
yumu’nda bulunan Socar, BP ve Statoil ile 
birlikte ayrıca TANAP ve TAP ve TPAO 
sponsorluklarıyla katkı sağladı. Hazar Fo-
rumu, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı El-
mar Mammadyarov, Yunanistan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Dimitrios Kourkoulas, 
Gürcistan Dışişleri Bakanı Maia Panjiki-
dze, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir 

Bushati, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı 
Zlatko Lagumdzija, Hırvatistan Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Vesna Pu-
sic, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola 
Poposki, Karadağ Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Igor Luksic, Moldova 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Valeriu Chive-
ri, Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Davit Zalkaliani, ABD Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası Enerji İşleri Koordinatörü ve 
Özel Temsilcisi Carlos Pascual, Avrupa 
Birliği (AB) Orta Asya ve Avrupa Dış Ey-
lem Servisi Özel Temsilcisi Patricia Flor 
ile 600’e yakın enerji uzmanı, akademis-
yen, gazeteci ve işadamını bir araya ge-
tirdi. Panelin moderatörlüğünü Amerikan 

CBS televizyonunun dünyaca ünlü ismi 
Charlie Rose üstlendi. 

Foruma katılan başbakan yardımcıları 
ve dışişleri bakanları ile uzmanlar, Avras-
ya’nın enerji tarihinde bir devrim olarak 
nitelendirilen Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Güney 
Gaz Koridoru için önemini vurguladı. 

‘Avrupa Enerji Güvenliği ve Güney Gaz 
Koridoru’ konulu panelde konuşan Türki-
ye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru 
projelerinin, Kafkaslar’dan Balkanlar’a, 
Hazar Denizi’nden Akdeniz’e bir barış ve 
enerji bağımsızlığı havzası oluşturarak kı-
taları birbirine bağladığını söyledi. 

Resmi imzaları, Azerbaycan Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın şahit-
liğinde atılan TANAP,  yüzyılın en önemli 
enerji projelerinden biri kabul ediliyor. 10 
milyar dolarlık yatırımla hayata geçirile-
cek olan TANAP, 2018 yılına kadar Azer-
beycan’ın Şahdeniz 2 ve diğer yatakların-
daki gazı Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak.

Azerbaycan gazının Avrupa’ya en pratik 
ve masrafsız şekilde, Avrupa’daki doğal-
gaz fiyatlarındaki rekabeti ve çeşitliliği ga-
ranti ederek ulaştırılmasını sağlayacak bir 
proje olan TANAP için öngörülen dört aşa-

manın ilki, 2018’de ilk gaz akışıyla gerçek-
leşecek. 2020’de yıllık 16 milyar metreküp 
olacak kapasitenin, 2023’te 23’e, 2026’da 
ise yıllık 31 milyar metreküpe çıkarılması 
hedefleniyor. TANAP’ın Türkiye ve Avru-
pa için tanımlanmış doğal gaz kapasitesiy-
le arz güvenliğini desteklediğine dikkat çe-
ken Socar Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, 
“TANAP stratejik olarak önemlidir; çünkü 
TANAP ile Türkiye ve Azerbaycan, dünya 
barışı ve istikrarına büyük destek verecek; 
bölgede istikrar sağlanacak, tedarikçilerin 
çeşitlendirilmesiyle Türkiye’nin enerji gü-
venliği kuvvetlenecek” dedi. 

Socar ve taNap 6 ülkenin 
bakanlarını buluşturdu 

ilk gaz 2018’de geçecek 
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TBMM Enerji Komisyonu 
Başkanlığı’na Zeybekci getirildi
Üç yasama yılı boyunca TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olarak gö-
rev yapan Mahmut Mücahit 
Fındıklı, bu görevi Denizli 
Milletvekili Nihat Zeybek-
ci’ye devretti. Zeybekci, 1 
Ocak 1961′de Denizli Tavas 
İlçesi Pınarlar beldesinde 
doğdu. Marmara Üniversi-
tesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü-
nü bitirdi. Yüksek lisansını 
İstanbul Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümünde 
tamamladı. İngiltere South 
London College’de ekonomi 
eğitimi aldı. Özel sektörde 
üst düzey yöneticilik yaptı. 
1994′te Turkuaz Tekstil’i 
kurdu. İki dönem Denizli 
Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürü-
ten Zeybekci, 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye 
Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi 
Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 tarihleri arasında Tür-
kiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009-2012 yıl-
ları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı gö-
revinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen 
Zeybekci, evli ve 4 çocuk babası.

OMV, Roiss ile devam edecek 

Türkiye’de Petrol Ofisi’nin de sahibi olan Avustur-
yalı enerji şirketi OMV, CEO’su Gerhard Roiss’in 
başkanlık, CFO’su David C. Davies’in başkan yar-
dımcılığı görev sürelerini uzatma kararı aldı. OMV 
Denetleme Kurulu ve Temsilciler Kurulu üyeleri, şir-
ket üst yöneticilerinin görev uzatımı kararını onadı. 
Buna göre, Roiss’in yönetim kurulu başkanlığı ve 
Davies’in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görev 
süreleri Mart 2017’ye kadar devam edecek.  Gerhard 
Roiss, 1997 yılından beri OMV yönetim kurulunda ve 
2002’den beri de başkan yardımcılığını sürdürmek-
teydi. 2011 yılından bu yana da CEO olarak görev 
yapan Roiss, yeni görevini tamamladığında OMV’de-
ki 20’nci yılını da tamamlamış olacak. CFO David 
C. Davies ise 2002 yılında bu göreve atanmıştı.  

ETD’de Aksoy ikinci kez başkan

Enerji Ticareti Derneği’nin 2013 yılı olağan genel 
kurulu yapıldı. Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, 
yeniden başkanlık görevine seçildi. Toptan Ticaret 
Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Karahan ve Pera-
kende Satış Çalışmaları Grubu Başkanı Birol Ergü-
ven ise ETD Başkan Yardımcısı oldular. ETD Yöne-
tim Kurulu’nun diğer üyeleri ve temsilcileri ise şöyle: 
Ümit Danışman-Akenerji, Burak Üçöz-OMV, Servet 
Akgün-Statkraft, Arif Özozan-Gates, Benedikt Mes-
sner-Enerjisa, Mustafa Damar-Yağmur Enerji, Cem 
Aşık-Sanko Enerji. 

Orman Bakanlığı’nda bölge 
müdürleri değişti

Orman Bakanlığı, geçen ay yönetici kadrolarında bir dizi de-
ğişiklik yaptı. Orman Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet 
Zeki Temur atanırken, Balıkesir, Isparta ve Kahramanmaraş 
Bölge Müdürlükleri’ne de yeni isimler getirildi. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nde çeşit-
li bölge müdürlükleriyle ve genel müdür yardımcılığına yeni 
isimler atandı. Orman Genel Müdür Yardımcılığına Adana 
Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Temur getirildi. Kahra-
manmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mehmet Sabuncu, 
Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Değirmenci ve 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Yalçın atandı.
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EIF 2013 Ankara’da 

Doğu Akdeniz’de Enerji 
Güvenliği Kongresi

Verimlilik ve yenilenebilir 
buluşması

Elektrik ticareti 
eğitimleri başlıyor 

Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF 2013) 24-25 
Ekim’de Ankara’da düzenlenecek. Dünyada ve Türki-
ye’de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartı-
şılacağı bir platforma üst düzey konuşmacı ve delegeler 
katılacak. EIF 2013 kapsamında yapılacak olan fuarda 
tüm etkinlikler katılım ve ziyaretçiler için ücretsiz olacak. 

Tarih: 24-25 Ekim 2013 
Yer: Congresium-Ankara 

13-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Mersin’de ‘Uluslara-
rası Doğu Akdeniz’de Enerji Güvenliği Kongresi’ gerçek-
leştirilecek. Kongrede uluslararası enerji hukuku, enerji 
ekonomisi, enerji piyasaları ve enerji reformu konuları 
işlenecek. Tüm genişletilmiş bildiri özetleri Kongre Bildi-
ri Özetleri Kitabı’nda yayınlanacak ve kongre esnasında 
dağıtılacak. 

Tarih: 13-17 Kasım 2013
Yer: Mersin 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı 
(RENSEF 2013) bu alandaki firmaları, Antalya’da bira-
raya getirecek. 31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında, 
Agoras Fuarcılık tarafından Antalya Cam Piramit’te dü-
zenlenecek. RENSEF 2013, Türkiye’nin güney bölgelerin-
de, turizm, sanayi, tarım, ticaret ve sağlık sektörlerindeki 
enerji ihtiyacına yönelik, ekonomik çözümlerin tanıtıldığı, 
bölgenin en önemli ticari buluşmalarından biri olacak. 
Tarih: 31 Ekim-3 Kasım 
Yer: Cam Piramit-Antalya 

EnerjİK tarafından düzenlenen ”Elektrik Ticareti Eğitimi” 
1-2 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Eği-
timlere elektrik ticareti alanında çalışmaya yeni başlayan 
profesyoneller, elektrik toptan satış şirketi kurmak iste-
yen girişimciler, piyasa bilgilerini tazelemek isteyen pro-
fesyoneller ve elektrik ticareti alanında çalışmak isteyen 
adaylar katılabilecek.  
Tarih: 1-2 Kasım 2013
Yer: Point Barbaros Hotel-İstanbul 
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İSTATİSTİKLER8 Oğuz Karadeniz

Yılın ilk 8 ayında Benzin-Motorin Satışları

kaynak: etkB, 9 ağustos 2013 itibariyle.

ağustos ayı elektrik Üretimi

kaynak: teiaş.
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elektrik Üretiminde kaynakların payı

**Fuel ol, motorin, nafta,  asfaltit, çok yakıtlılar
kaynak: teiaş, ağustos 2013

Yıllar itibariyle toplam enerji ithalat Maliyeti (Milyar Dolar).

kaynak: enerji ve tabi kaynaklar Bakanlığı, tÜik.

2**

1

5

25

43

24

Doğal gaz, elektrik, kömür ve akaryakıt Durumu

 

  23/9/2013 24/9/2013 25/9/2013 26/9/2013 27/9/2013 28/9/2013 29/9/2013 Ortalama

elektrik MWh   638516 648932 659359  661268 661945 611208  569591 635831

Doğalgaz (toplam)  1000* Stdm3 106057  108079  106809  111350  110476  102439  98608 106260

Doğalgaz (elektrik)  1000* Stdm3 43538  45013  44530  44269  43706  42494  43708 43894

taş kömürü  ton 7877  7733  7733  7986  7850  7367  0 6649

Linyit  ton 43475  43286  48906  48977 50796  45912 37145 45500

Motorin türleri   litre 44969472  44429748  45695908  44811710  43418502  41820796  32493827 42519995

Benzin türleri   litre 6481708  6174976  6623600  6597234  6890787  7603598  6798019 6738560

kaynak: enerji ve tabi kaynaklar Bakanlığı

Yıl ithalat
2002 9,20
2003 11,58
2004 14,41
2005 21,26
2006 28,86
2007 33,88
2008 48,28
2009 29,91
2010 38,49
2011 54,10
2012 60,10
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Kurumsal uygulama ve yazılım 
hizmeti veren SAP, iş ve tek-
noloji dünyasının önde gelen 

şirketlerini SAP Forum İstanbul’da bu-
luşturdu. Forumda Samsun, Ordu, Ço-
rum, Amasya ve Sinop il ve ilçelerinde 
teknolojik alt yapısında gerçekleştirdiği 
yatırımlarla müşterilerine kaliteli ve ke-
sintisiz elektrik enerjisi sunmayı amaç-
layan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(-
YEDAŞ)’ın da ‘En Başarılı ve Kapsamlı 
SAP Projesi’ ödülünü aldı.

Bölgenin en büyük bilgi teknolojileri 
etkinliklerinden biri olan SAP Forum’a 
katılan yaklaşık 4 bin kişi, mobilite, bu-
lut bilişim, veritabanı ve analitik, öngö-
rüye dayalı teknolojiler ve büyük veri-
deki yenilikler başlıklı konuları tartıştı. 
Forumda, YEDAŞ’ın 636 günde, 166 
kişilik ekiple hayata geçirdiği SAP sis-
temini anlatan ‘Elektrik Dağıtım Şirketi 
Bilgi Teknolojilerine IT Entegrasyonu 
ve Ölçülebilirlik’ konulu bir sunum da 
yapıldı. YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu, teknolojinin elektrik dağıtımı 
pazarındaki öneminin farkında oldukla-
rını ve gerçekleştirilen yatırımlarla Avru-
pa’daki dağıtım şirketleriyle aynı düzeye 

geldiklerini belirtti.
Türkiye’de elektrik dağıtımı sektörün-

de ilk defa bu kadar kapsamlı ve geniş 
bir SAP sistemini kullandıklarını belir-
ten Türkoğlu, “GIS, OSOS, IS-U, Ta-
lep-Tahmin yazılımı, Enerji Analizörleri, 
Hukuk/İcra Takip Yönetimi Sistemlerini 
SAP sistemine entegre etmiş ve en üst 
düzeyde kullanabilen Türkiye’deki ilk ve 
tek elektrik dağıtım şirketiyiz” dedi. 

83 GÜN ARALIKsIZ EĞİTİM vERİLDİ
“Bu sistemin şirkete getirdiği kaza-

nımlar, gelişen teknolojiyi yakından ta-
kip etmek ve sistemine entegre etmek, 
her elektrik dağıtım şirketinin olmazsa 
olmazları olmalıdır” diyen Türkoğlu şöy-
le devam etti: 3 yaşında bir şirket olarak, 
kısa sürede sistemin tüm modülleriyle 
kullanıyoruz. 636 günde SAP’ı, bizle  

buluşturan 166 kişilik ekibe, bu başarı-
sından dolayı tebrik ediyorum” dedi. 

83 gün boyunca aralıksız verilen eği-
timlerle tüm çalışanların ‘SAP’ sistemi 
kullanıcısı olduğunu söyleyen Türkoğlu, 
“Şirket içerisinde her zaman gerek tek-
nolojik alt yapıda gerekli iyileştirmeler, 
gerekse personelin eğitimlerine sürekli-
lik kazandırılarak, verimlilik artırılıyor. 
Şirketimiz, gerçekleştirdiği teknolojik 
yatırımlarla Avrupa’nın en üst dağıtım 
şirketleri düzeyine gelmeyi başardı” diye 
konuştu. SAP sürecinde paydaşlarının 
her alanda projeye ortak olduklarını be-
lirten Türkoğlu, “Sürdürülebilir başarıyı, 
tüm paydaşlarımızla  ve çalışanlarımızla 
yakalamak için çabalıyoruz. Alınan ‘En 
Kapsamlı SAP Projesi’ Ödülü, kalite an-
layışımızı, dolayısıyla da tüm paydaşları-
mızı kapsıyor” ifadelerini kullandı.

 teknolojisi de ödül aldı 
Türkiye’de, uluslararası standartlarda kullanılan SAP 
sistemini en kapsamlı kullanan elektrik dağıtım şirketi 
YEDAŞ, ‘teknoloji ödülü’ kazandı. YEDAŞ Genel Müdür 

Türkoğlu, “3 yaşında bir şirket olarak, SAP sistemini 
tüm modülleriyle kullanıyoruz” dedi

‘En kapsamlı SAP Projesi’ Ödülü YEDAŞ’a
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