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Bir kişi hayatı 
boyunca 48 kg 
altın tüketiyor 

Aksoy’un 18 yıllık 
‘rüyası’ politik 

destek bekliyor

Enerji Borsası, 
Enerji Bakanlığı’nı da 

şeffaflaştıracak

Enerjiciler
YEŞİL

Enerji tüketicilerinin yılın 
ilk 9 ayındaki şikayet sayısı 

7 bini geçti.  Elektrikte 
en yoğun şikayet konusu 

kesintiler,  akaryakıtta ise 
fiyat yüksekliği

DAHA 
İYİ 

HİZMET

KASIM 2013  SAYI: 5



2 ENERJİ PANORAMA

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

Gelecek yıl 64.5 milyar dolara ulaşması beklenen enerji 
faturası Orta Vadeli Programı’nda temelini oluşturuyor. Hü-
kümet, enerji faturasını düşürmek için yerli ve yenilenebilir 
kaynakları teşvik etme kararı aldı. Üstünde durulan bir diğer 
nokta ise verimliliği sağlamak. Bu amaçla başta ev kadınla-
rı ve sanayiciler olmak üzere geniş çaplı bir bilinçlendirme 
kampanyası gündeme gelecek. 

Antalya’da buluşan GAZBİR üyeleri şu ana kadar 
doğal gaz gitmeyen illere odaklandı. EPDK Başkanı 
Köktaş, doğal gaz gitmeyen hiçbir ilin kalmayacağını 
kısa zamanda ihalelerin  yapılacağını söyledi

Enerji Bakanlığı’nın yaptığı araştırma madensiz bir 
hayatın mümkün olmadığını ortaya koydu. Araştırma-
nın sonuçlarına göre bir otomobilin üretiminde 5 ton 
farklı maden kullanılıyor. Bir insan ise hayatı boyunca 
48 kg. altın tüketiyor. 

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin yurt dışında 
petrol arama çalışmalarına öncelik verdiğini belirterek 
“Şu anda sadece Kuzey Irak’ta 13 ayrı bölge için gö-
rüşmeler yapıyoruz, pazarlık sürüyor” dedi. 

Orta Vadeli Programın hedefi 
enerji faturasını düşürmek

GAZBİR zirvesinden yatırım kararı 

48 kg altın tüketiyoruz

Kuzey Irak’ta 13 bölge için 
pazarlık sürüyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
şeyl gaz aramaya hazırlanıyor. TPAO Genel 
Müdür Vekili Şişman “Henüz bölgeye karar 
vermedik farklı seçenekler üzerinde çalışı-
yoruz. Ancak hedefimiz bir bölgede kendi 
elemanlarımız ve kendi teknolojimizle arama 
yapmak” dedi.  

TPAO da şeyl gaz arayacak  
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EnerjİK Danışmanlık tarafından hazırlanan doğal gaz sektörü çalı-
şan envanteri sektörünün önemli bir kısmının taşeronlara ait olduğunu 
ortaya çıkardı. En önemli sorun ise kalifiye ara eleman bulunamaması.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan, EPİAŞ’ın 
devreye girmesiyle İstanbul’un fiyatları belirleyecek bir merkez olaca-
ğını söyledi. Turhan’a göre en büyük değişiklik ise sektörde özellikle de 
Enerji Bakanlığı’nda gündeme gelecek olan şeffaflaşma... 

Vatandaşların kaliteli enerji almasının anayasal bir hak olduğu 
Türkiye’de tüketicilerin şikayetleri artıyor. EPDK’ya 9 ayda 7 bin şikayet 
ulaştı. Vatandaşlar elektrikte kesintilerden şikayet ederken, doğal gazda 
en büyük sorunu yeni yerleşim bölgeleri yaşıyor. 

Sosyal sorumluluk çalışmalarının odağına çocukla-
rı alan Enerjisa, bugüne kadar onbinlerce öğrenciye 
ulaştı. Şirket, çeşitli oyun, etkinlik ve materyallerle 
çocukları verimli enerji kullanımı konusunda eğitiyor. 
Şirketin üzerinde durduğu bir diğer  konu ise faaliyet 
gösterdiği bölgelerdeki okulların restorasyonu ve kır-
tasiye malzemelerinin temin edilmesi. 

Bosphorus Gaz, Kazakistan’dan daha ucuz doğal gaz 
getirmek için anlaşma imzaladı. İnönü Üniversitesi, 
Türkiye’nin en büyük güneş santralını kurmaya hazır-
lanıyor ve sektörden diğer yatıırım haberleri. 

Doğal gaz sektörünün envanteri hazır

Enerji Borsası, şeffaflık getirecek
Tüketici kalite ve ilgi istiyor

Enerjisa, ‘sürdürülebilir büyüme 
elçileri’ yetiştiriyor

Ali Şen, Kazakistan’dan 
doğal gaz getirecek

Elektrik Lisan Yönetmeliği sektörü 
yeniden yapılandırıyor
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Tüketici ne der?

EDİTÖR8

Günlük gazetelerde enerji haberlerinin 
tüketici odaklı olanları daha revaçtadır. 

Bilhassa zam, indirim, kayıp ka-
çak davaları ile serbest tüketici ya da lisanssız 
elektrik üretimi gibi enerjiyi tabana yayan ko-
nuların haberleri sıklıkla çıkar.

Oysa daha ihtisas sahibi olması bu konulara 
daha geniş yer ayırması gereken enerji sektör 
yayıncılığına bakıldığında tüketicilere yönelik 
haberlerin son derece kısıtlı olarak verildiğini görülüyor. Şirketlerin yöneti-
cilerinin faaliyetlerini ve yatırım hedeflerini anlattıkları haberler daha geniş 
yer kaplıyor.

Enerji Panorama, haziran ayında yayına başlarken enerji sektörünün in-
san boyutuna önem vereceğini ilan etti. 

Geçtiğimiz sayıda da tüketicilere yönelik konuların çok kapsamlı olarak 
ele alacağımızı duyurmuş ve iki görüş bölümünde elektrik dağıtım şirket-
lerinin performansını her iki tarafın görüşü ile aktararak bu konuya bir gi-
riş yapmıştık. Bu sayıda bu zamana kadar yapılmamış bir işe imza atarak 
Türkiye enerji sektörünün dört temel piyasasına yönelik tüketicilerin temel 
şikâyetlerini inceleyen kapsamlı bir dosya hazırladık. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
(BHİ) ile birlikte Başbakanlık BİMER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı ve yapılan tüketici başvuruların ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak 
dört piyasada tüketicilerin en temel şikâyetlerini ve beklentilerini ortaya çı-
kardık.  EPDK’ya yılbaşından bugüne 7 binin üzerinde başvuru yapılmış. 
Tüketici şikâyetlerinin dağılımına bakıldığında, faturalardaki tutarlardaki 
değişimler ve elektrik kesintileri, doğal gazda yeni aboneliklerin yapılma-
ması ön plana çıkıyor.

 Tasnifi, yorumlanması ve cevaplandırılması yoğun emek isteyen bu baş-
vuruları, titizlikle inceleyerek dosya çalışmamıza yardım eden ve adeta mu-
habirimiz gibi emek harcayan EPDK BHİ yönetici ve çalışanlarına teşekkür 
ediyoruz. 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. 

Bu dosya şunu gösteriyor: 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. 

Bir diğer çalışma ise Enerjik İnsan Kaynakları şirketinin yine EPDK, 
Enerji Bakanlığı, GAZBİR ve PETFORM ile tamamladığı doğal gaz en-
vanteri çalışması. Bu çalışmanın işgücünün niceliği ve niteliği ile vardığı 
sonuçlar ile sektörümüz açısından ayrıntılı tartışılması gerektiğini düşünü-
yor ve bu konuya dergimizde yer veriyoruz. 

Enerji Panorama, sektör dergiciliğinden beklenen yatırım, işletmecilik 
gibi konulardaki haberlerin, zengin söyleşi, makale ve analizlerin yanında 
“kıyıda köşede kalan” konuların da daha görünür olması ve tartışılmasına 
zemin sunmaya devam edecek..

MURAT FIRAT
ENERJİ PANORAMA 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İmtiyaz Sahibi 
Enerji Medya Ajansı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Murat Fırat 

Haber Merkezi
Neşet Hikmet

Oğuz Karadeniz
Nazlı Deniz Tezcanlı

Deniz Suphi 

Sayfa Tasarım Uygulama
KS Medya
Minel Eren
Ahmet Karlı

Grafik
Çiğdem Öztürk

Fotoğraf Editörü
Hakan Taşlıcan

Renk Ayrımı
Nurdan Ünsal

Reklam Satış Pazarlama
Sevil Gedik

Abone
abone@enerjipanorama.com.tr

İletişim Bilgileri
Cemil Topuzlu Caddesi

Ersayın Apt.
A Blok No: 9 Daire:8

Çiftehavuzlar - Kadıköy / İstanbul
(0216) 368 66 60

Meşrutiyet Caddesi Hatay Sok. No:8/4 Kızılay/ANKARA
Çetin Emeç Bulvarı 1322 (Eski 6. Cadde) Cadde 64/3

A. Öveçler / ANKARA
Tel: +90 312 472 86 12 
Fax: +90 312 472 86 23

Basıldığı Yer
T Medya Baskı Teknolojileri A.Ş. Maltepe Mah. 

Davutpaşa Cad. No: 34/1 C Blok Topkapı-İstanbul
www.facebook.com/enerjipanorama

www.twitter.com/enerjipanorama

Enerji Panorama Dergisi, Enerji Medya Ajansı 
tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide yer alan yazı, fotoğraf, İllüstrasyon, grafik 
ve harita gibi malzemelerden yazılı izin olmaksızın 
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KISA KISA8 “En hızlı 100”de iki enerji şirketi de var 

AllWorld Network ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
öncülüğünde ve TEPAV’ın desteğiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için yürütülen “Türkiye 
100 Projesi”nin kazananları açıklandı. Listede, 100 şirket arasında 
enerji sektöründen iki madeni yağ markası da bulunuyor. 2010-2012 
döneminde satış gelirlerini yüzde 7 bin 400’ün üzerinde artıran 
Reysaş Teknoloji Depolama ve Taşımacılık, Türkiye 100 Projesi’n-
de birincisi oldu. Aynı dönemde madeni yağ markalarından Star Oil 
Petrolcülük yüzde 506 büyüme oranıyla 13. sırada yer alırken, 82. 
sırada da yüzde 101 büyüme oranıyla Denizatı Petrokimya bulunu-
yor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Harvard Üniversitesi işbirliği 
ile bu projeyi yürüttüklerini ifade ederek, “Bu yıl ikincisini yaptığımız 
Türkiye 100 Projesi, başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de de-
ğil dünyada da önünü açacak. Bu şirketleri uluslararası yatırımcılarla 
ve müşterilerle bir araya getirerek büyümelerine katkı sunacağız. 
Unutmayalım ki büyüyen her şirket Türkiye’nin geleceğine yatırım-
dır” dedi. 

Alstom, en büyük fabrikasını Çin’de açtı
Türkiye’de hızlı tren ve nükleer santral projeleriyle ilgile-
nen dünyanın önde gelen hidroelektrik ekipman tedarik-
çisi ve hizmet sağlayıcısı Alstom, en büyük hidroelektrik 
sanayi tesisini Çin’de açtı. Şirketten yapılan açıklamaya 
göre, Çin’in Tianjin kentindeki santral, 100 milyon euro-
ya mal oldu. Tianjin tesisi toplam 250 bin metre karelik 
bir alanda yer alıyor ve 400’den fazlası mühendis olmak 
üzere yaklaşık 2 bin kişiyi istihdam edecek. Asya pa-
zarında her tür hidroelektrik ekipmanının araştırma ve 
geliştirme ihtiyaçlarını karşılayacak yeni global teknolo-
ji merkezinde, türbinlerin ölçekli model testlerinin yanı 
sıra  jeneratörlerinin mekanik, hidrolik ve elektrik alan-
larında Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Dünyanın en büyük 
hidroelektrik üreticisi olan Çin, 12. Beş Yıllık Enerji Ge-
liştirme Programına göre, hidroelektriği daha fazla teş-
vik edecek. Pazarda önemli bir gücü olan Alstom, yeni 
tesisiyle hem Çin hem de Güneydoğu Asya’da büyümeyi 
hedefliyor. Alstom, hidroelektrik türbin ve jeneratörleri 
alanında dünya genelindeki toplam hidroelektrik kapa-
sitesinin yüzde 25’inden fazlasını temsil ediyor.

Akfen’in cirosunu enerji artırdı Akaryakıt dağıtıcı sayısı 77’ye çıktı 
Akaryakıt dağıtım sektöründeki oyuncu sayısı bir 
ay içinde 2 sayı birden artarak 77’ye ulaştı. Son 
olarak verilen akaryakıt dağıtıcı lisansı ile birlikte 
Mersin kökenli Memoil Akaryakıt Taşımacılık İnşa-
at Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi akaryakıt 
dağıtım hizmeti verecek. Memoil akaryakıt dağıtım 
hizmetini  “Memoil” markasıyla yapacak. Firmanın 
piyasa faaliyeti kapsamında dağıtımını yapacağı 
akaryakıt türleri benzin, motorin ve fuel-oil olacak. 
Ayrıca firmanın ihrakiye kapsamınWda dağıtımını 
yapacağı akaryakıt ve madeni yağ türü ise motorin 
olacak. EPDK, eylül ve ekim ayında da çeşitli lisans-
lar verdi. Neptün Akaryakıt Ürünleri 3 Ekim 2013 
tarihinden itibaren benzin, motorin ve fuel oil ürün-
lerinde dağıtım lisansı aldı. Hocaoğlu İnşaat da aynı 
tarihte benzin, motorin ve fuel oil ürünlerini kapsa-
yan dağıtıcı lisansı aldı. Lisans alan bir başka şirket 
olan Askar Akaryakıt Dağıtım da diğer ürünlerin 
yanı sıra biyodizel ürünleri de dağıtabilecek. Eylül 
ayında ise Hema Akaryakıt Dağıtım ile SeikoTurk 
Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi de lisans alarak 
sektöre giriş yaptı. 

Rusya, Akkuyu için hisse satıyor 
Rusya’nın enerji kurumu İnterRAO, hisselerini satarak 
Mersin Akkuyu’ya yapılacak olan nükleer enerji sant-
ralına mali destek verecek. Rusya Maliye Bakanı Anton 
Siluanov, Akkuyu projesi için Rusya atom kurumu Ro-
satom’a 22,5 milyar ruble (yaklaşık 1,5 milyar TL) para 
ayrılacağını belirtti. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr No-
vak da “İnterRAO’nun yüzde 13,76’lık devlet hissesi 
paketinin özelleştirilmesi yıl sonuna kadar yapılacak. 
Bütçeye girecek paralar Türkiye Akkuyu Nükleer Sant-
raline aktarılacak” dedi. Rus basını devlet petrol şirketi 
Rosneftegaz’ın, söz konusu hisse pake- tine ilgi 
duyduğunu belirtiyor. Analistler, 
“Türkiye projesi, Rusya hükü-
metinin önceliklerinden biri, 
dolayısıyla Akkuyu’dan yana 
tercih apaçık ortada” yoru-
munu yapıyor.  Rus basını, 
İnterRAO’nun 13,76’lık his-
se paketinin fiyatının 15 mil-
yar ruble olduğunu yazdı.  
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KISA KISA8

GAZBİR, Başkentgaz’ı ziyaret etti
Doğal gaz dağıtım şirketlerini bünyesinde topla-
yan Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 
Yönetim Kurulu, Başkent Doğalgaz Dağıtım Genel 
Müdürlüğü’ne (Başkentgaz) ziyaret ederek yönetim 
kurulu toplantısını burada yaptı. GAZBİR yönetimi, 
Başkentgaz Genel Müdürü Mustafa Kurnaz ile Ge-
nel Müdür Yardımcısı Aziz Mimarlar’a yeni dönem-
deki çalışmalarında başarılar diledi. 
GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Başkentgaz’ın özel-
leştirilmesi sonrası hizmet ve yatırım açısından 
büyük bir atılım yapacaklarına inandıkları belirtti. 
Başkentgaz’ın 5 aydır Torunlar Enerji tarafından 
yönetildiğini hatırlatan Arslan, şunları söyledi: Tür-
kiye’de 72 şehre, ihaleleri kazanan şirketler tarafın-
dan doğal gaz götürüldü. Buralarda sıfırdan başla-
narak tüm yatırımlar tamamlandı ve 9 milyonun 
üzerinde konuta doğal gaz ulaştı. Türkiye’nin en bü-
yük ikinci doğal gaz dağıtım şirketi olan Başkentgaz 
da 1.5 milyon aboneye ulaştıktan sonra özelleştiril-
di. Şirketin yeni yönetiminin, Ankaralılara daha nite-
likli hizmet vereceğine inanıyoruz. “ Başkentgaz’ın 
GAZBİR’de etkin bir konumu olduğuna dikkat çeken 
Arslan, ”Biz şunu düşünüyoruz. Başkentgaz güç-
lendikçe GAZBİR güçlenecek. GAZBİR güçlendikçe 
Başkentgaz güçlenecek” şeklinde konuştu. 

Bosphorus, 
Kazakistan’dan 
doğal gaz getirecek

Bosphorus Gaz, Rus ortağı 
Gazprom ile Kazakistan’dan do-
ğalgaz getirmeye hazırlanıyor. 
Bosphorus Gaz’ın sahibi Ali Şen, 
EPDK’dan lisans aldıklarını, yılda 
750 milyon metreküp doğalgazı Botaş’a vereceklerini 
açıkladı. İlk gaz akışının yıl bitmeden başlaması bekle-
niyor. Fikrin, Enerji Bakanı Taner Yıldız’a ait olduğunu 
söyleyen Şen, “Kazasiktan hükmeti ile 10 yıllık anlaşma 
yaptık. İlk etapta 2 milyon metreküple başlayacağız. Tür-
kiye’nin aldığı doğalgaz fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, 
Kazakistan’dan daha rekabetçi bir fiyatla doğalgaz ala-
cağız” dedi. Şen bir diğer yatırımlarının ise Gazprom ile 
ortak kuracakları elektrik santralı olacağını belirten Şen, 
detayları açıklamak için erken olduğunu belirtti. 

GE, akıllı türbinini tanıttı

General Electric, enerji üretiminde yüzde 5 artış sağla-
ma iddiasıyla geliştirdiği akıllı 3.2-103 rüzgar türbinini 
tanıttı. Orta ile yüksek rüzgar hızına sahip sahalarda 
daha fazla enerji üretmek üzere tasarlanan bu türbinler, 
3.2-103,70 ile 98 metre arasında değişen pervane göbe-
ği yüksekliğinin sağladığı esneklikle tepe yüksekliğinin 
sınırlandırıldığı sahalarda daha yüksek yıllık enerji üreti-
mi gerçekleştiriyor. Bu sayede, GE’nin güncel modeline 
kıyasla enerji üretiminde yüzde 5’lik artış sağlıyor. Bu 
akıllı rüzgar türbini enerji depolama, ileri kontrol sistem-
leri ve tahmin algoritmalarını da içeriyor. GE Yenilenebi-
lir İş Alanı Avrupa Genel Müdürü Clif Harris “Yeni türbini-
miz Avrupa ürün platformumuzdaki yeni gelişime işaret 
ediyor. Özel olarak İngiltere ve İrlanda’da var olan izin sı-
nırlamaları için tasarlanan ürün kısıtlamaların olduğu sa-
halar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Bunun yanı 
sıra entegre enerji depolaması Türkiye benzeri ülkelerde 
şebekeye entegrasyonla ilgili yaşanan zorlukların üste-
sinden gelmek için değerli bir çözüm sunuyor” dedi. 

Enerji kimliği olmayan binalara 
satılamayabilir

Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Erdoğan Bayraktar, 
kentsel  dönüşüm kapsa-
mında yeni inşa edilecek 
binalarda mantolamanın 
da içinde bulunduğu Enerji 
Kimlik Belgesi’nin (EKB) 
zorunlu olduğunu söyledi. 
Bakan Bayraktar,  “EKB’si 
bulunmayan eski binaların 
da 2017 yılı sonuna kadar 
mutlaka bu belgeyi alma-
ları gerekiyor. Bu tarihe 
kadar enerji kimlik belgesi almayan binalar, tapuda gö-
rülecek. Bu nedenle de enerjiyi savuran ve  çevreye zarar 
veren bu binaların satışı zorlaşacak” dedi. 
Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’de eski binalardan 
814 müstakil konut, 4 bin 371 apartman, 21 rezidansın 
enerji kimlik belgesi bulunuyor. Yeni binalardan da 12 bin 
289 müstakil konut, 95 bin 880 apartman, 678 rezidans 
enerji kimlik belgesine sahip. Türkiye’de enerji dostu eski 
ve yeni binaların toplam sayısı ise ticari olanlarla 120 bin 
618’i buluyor. Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşma-
sı halinde ise 6,75 milyar dolar tasarruf sağlanması bek-
leniyor.
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Akenerji’nin kârı yüzde 52 arttı  

Akenerji, 2012 yılında devreye aldığı hidroelektrik sant-
ralleriyle birlikte ilk dokuz ay itibariyle kurulu gücünü 647 
MW’a çıkardı. 2013 yılının ilk dokuz ayında faaliyet kârı, 
bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 52 artan ve 
106 milyon TL’ye yükselen Akenerji’nin ilk dokuz aydaki 
elektrik üretimi ise 1.563 milyon kWh oldu.
2013 yılının ilk dokuz ayında 106 milyon TL faaliyet kârı 
elde eden Akenerji’nin, ağırlıklı olarak yatırımları dolayı-
sıyla sahip olduğu finansal yükümlülüklerinden oluşan 
kur farkı ve faiz giderlerinin etkisiyle vergi sonrasındaki 
net zararı 71 milyon TL oldu. Yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen elektriğin brüt kar üzerindeki etkisine değinen 
Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman “2012 yılı 
ilk dokuz ayında yenilenebilir kaynakların toplam üretime 
katkısı yüzde 46 iken, 2013 yılı aynı dönemi için bu oran 
yüzde 61’e yükseldi. İlk dokuz ay itibariyle, geçen yılın 
aynı dönemine göre yenilenebilir kaynaklardan ürettiği-
miz elektrik yüzde 3 oranında, yani 32 GWh arttı. Bu da 
brüt kârımızda 2012 yılı ilk dokuz ayına göre yüzde 19 artış 
sağladı. Brüt kârımız 2013 yılı ilk dokuz ay itibariyle 131 
milyon TL olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Shell & Turcas’a en iyi etkinlik ödülü

Kayserigaz doğal gaz da 
tasarruf yöntemlerini anlattı

Kışın yaklaşmasıyla birlikte halkı bilgilendirmeye dönük 
çalışmalarını hızlandıran Kayserigaz, abonelerine doğal 
gazı nasıl tasarruflu kullanacaklarını anlattı. Kayserigaz 
Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar yaptıkları 
çalışmaları şöyle özetledi: Öncelikle akılcı bir tüketim-
le doğal gazda yüzde 70’e varan bir tasarruf sağlamak 
mümkün. Evimizde ya da işyerimizde alabileceğimiz ba-
sit tedbirlerle ve yapılacak hazırlıklarla bu rakama ulaşıla-
bilir. Abonelerimize ilk önce iyi bir izolasyon yapmalarını 
öneriyoruz. Kapı-çerçeve ve duvarlar dahil olmak üzere 
bu alanlarda yapılan izolasyon, yüzde 40-45 oranında 
ısı kaybını önlüyor. Diğer yandan, evlerde kullanılan oda 
termostatının da tasarrufa büyük katkısı var. Bu cihazlar 
sayesinde odaların sabit bir sıcaklıkta kalması sağlanıyor. 
Kombilerin ayarı ile oynamak yerine sabit ısıda tutmak 
daha önemli. Radyatörlerin önüne ve üstüne ısı yayılımı-
nı önleyecek hiçbir eşyanın konulmaması, pencerelerin 
çift camlı olanlardan tercih edilmesi de tasarruf için çok 
önemli önlemler. Ayrıca halkımız kullanılmadığı odalar-
daki radyatörleri kapatıyor bunun yerine evi sabit ısıda 
tutmak daha yararlar. Güneşin doğmasıyla perdelerin 
açılmasını ve güneşin batmasıyla birlikte perdelerin de 
kapatılması gibi uygulanması basit ancak önemli tavsiye-
lerde de bulunduk. Bu önlemleri alan abonelerimiz farkı 
faturalarında hissedecek” dedi. 

Güriş’ten iki yılda 
2.3 milyar dolar yatırım hedefi 

Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik ve enerji firmaların-
dan Güriş, enerji sektörüne 2015 yılına kadar 2.3 milyar 
dolar yatırım yapacak. Güriş İş Geliştirme Koordinatörü 
Cem Özkök, şirket olarak biner MW’lık yenilenebilir, kö-
mür ve 450 MW’lık doğalgaz santralı kurmayı hedefledik-
lerini açıkladı.  Bununla şirket orta vadede kurulu gücünü 
2 bin 450 megavata çıkarmayı hedefliyor. 
Özkök, “Şu anda Aydın Germencik’te 47.4 MW’lık bir je-
otermal santralimiz bulunuyor. Bu santralin 232 MW’a 
çıkarılması için lisans aldık ve şu anda sondaj çalışmala-
rımız sürüyor. Sondaj çalışmalarının sonucuna göre sant-
ralı büyütmek için finansman görüşmelerine başlayaca-
ğız” dedi. 
Ukrayna’da da 250 MW’lık rüzgar santralı için lisans aldık-
larını belirten Özkök, “Bu ülkede rüzgâr için alım garanti-
leri çok daha iyi. Ayrıca Romanya’da da ve diğer Avrupa 
ülkelerinde de projelere bakıyoruz” diye konuştu. Şirketin 
halen Aydın Germencik’te 47.4 MW jeotermal, Dinar’da 
115 MW, Hatay Belen’de 48 MW, Hatay Şenköy’de de 36 
MW’lık rüzgar santrali bulunuyor. Özkök şu anda yatırım-
ları sürmekte olan da yaklaşık 165 MW’lık üç rüzgar sant-
rali projeleri bulunduğunu da söyledi. 

Shell&Turcas’ın ‘Farkı Yaratan İnsandır’ etkin-
liğiAce ofM.I.C.E. Ödülü’ne layık görüldü.Ace of 
M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’n-
de, Shell&Turcas’ın “Farkı Yaratan İnsandır” 
programı için VIP Event tarafından düzenlenen 
etkinliği “En İyi Etkinlik Ödülü”ne layık görüldü.  
Shell&Turcas her yıl düzenlediği “Farkı Yaratan 
İnsandır” toplantılarında iş ortaklarıyla yıllık geliş-
meleri ve hedefleri paylaşıyor, kazanılan başarıları 
kutluyor. Shell&Turcas’ın ödül alan ve 2012 yılında 
gerçekleşen bu toplantısına 1200 davetli katılmıştı.  
Royal Dutch Shell’in 2006 yılından bu yana düzenle-
diği “Farkı Yaratan İnsandır” programı, dünya gene-
linde Shell istasyonları arasında müşteriye sunulan 
hizmet ve servis kalitesiyle ilgili en iyi uygulamaları 
ödüllendirmeyi ve gelişimi teşvik etmeyi amaçlıyor. 
65 ülkeden 16 bin istasyonun katılımıyla gerçekleş-
tirilen ‘Farkı Yaratan İnsandır’ programında 2011 
şampiyonu Shell Antalya Uncalı istasyonu ile Shel-
l&Turcas olmuştu
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Petrol fiyatları artabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Irak ve Libya başta 

olmak üzere petrol üretiminde düşüş olabileceği 

ve bunun fiyatları arttırabileceği uyarısında bulun-

du. Petrol fiyatları yazın gerçekleştirdiği rallinin 

ardından, şaşırtıcı bir şekilde yönünü tersine çevir-

mişti. IEA, bunun sebebini, Orta Doğu politikasına 

bağlıyor. Ajans, Suriye’ye saldırı endişesiyle fiyat-

ların hemen yükseldiğine, daha sonra eylül ayında 

Suriye’nin yarattığı kaygıların silinmesiyle düşüşe 

geçtiğine ve İran ve diğer 6 ülkenin nükleer prog-

ram konusunda anlaşmaya varacağı beklentisi ile 

hız kazandığına dikkat çekiyor. Ajansa göre burada 

altının çizilmesi gereken en önemli noktalardan biri 

Libya ve Irak’taki üretim problemlerinin hala de-

vam ediyor oluşu. Petrol üretimindeki düşüşün ise, 

herhangi bir krizine sebep olması beklenmiyor. 

Birleşmeler enerjide olacak

Deloitte tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 

önümüzdeki dönemde şirket birleşmelerinde enerji 

sektörü firmaları daha çok öne çıkacak. 2013 yılının 

ilk 9 ayındaki toplam işlem değeri bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 2 artış göstererek 1,7 trilyon 

dolara ulaştı. Bu dönemde, telekomünikasyon, enerji, 

gayrimenkul, finansal hizmetler ve üretim işlem ya-

pılan ilk beş sektör oldu. Aynı dönemde Türkiye’deki 

satın alma ve birleşmeler azaldı, sadece 121 işlem ya-

pıldı, rakam 11 milyar dolar. Bu dönemde Türkiye’ye 

ilgi gösteren ülkeler sırasıyla ABD, Almanya, İngiltere, 

Fransa ve Hollanda merkezli oldu. Gelecek 5 yılın ön-

görülerine göre en çok yatırımcı ilgisi yaratacak sektör 

ve alanların ise başta enerji ve altyapı olmak üzere, 

gıda, sağlık ve tüketim ürünleri olması bekleniyor.

Petrol fiyatlarını kim 

manipüle ediyor?

Dört deneyimli ABD’li trader petrol fiyatlarının 

sanılanın aksine Ortadoğu ve Venezuela’ya 

bağlı olmadan İskandinavya tarafından mani-

püle edildiği iddiasıyla dava açtı. Eski NYMEX 

yönetim kurulu üyesi Kevin McDonnell ve üç 

başka borsa taciri tarafından açılan dava-

da, BP, Shell, Statoil ve özel bir aracı firma 

olan Vito’nun, aralarında gizlice anlaşma ya-

parak Brent petrol ve dünya gösterge enerji fi-

yatları üzerinde ayarlama yaptıkları iddia edil-

di. İddiaları hakkında ABD basınına konuşan 

traderlar “Davanın sonucunu merakla bekli-

yoruz ve bunun gerçekleşmediğini düşünmek 

biraz saflık olur” dedi. 

HES’ler tehlike saçıyor 

Ankara’da gerçekleştirilen ‘Mikro Ölçekli Hidrolik Sant-

rallar ve Faydaları’ konulu sempozyumda konuşan Elekt-

rik Üretim A.Ş Hidrolik Santraller(EÜAŞ) Daire Başkanı 

Atilla Özmen, HES’lerde kalitesiz ve ucuz teknolojiden 

dolayı tahribat ve korozyon oluştuğunu söyledi. Özmen, 

“Tahrip gören malzemeler değiştirilmediği ve yenilenme-

diği takdirde santrallar, her an can ve mal kaybına sebep 

olabilecek derecede tehlike saçıyor” dedi. Sorunun ciddi 

anlamda yaşandığı HES’lerden birinin Obruk Barajı oldu-

ğu ifade ediliyor. Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü’nce 

hazırlanan raporda 2009 yılında üretime başlanan baraj-

da korozyon ve yıpranma başladı. Benzer sorunların Şan-

lıurfa HES’te de yaşandığını söyleyen Özmen, EÜAŞ’ın bu 

HES’te de gerekli incelemeleri yaptığını ve önlemler aldığı-

nı kaydetti. Benzer sorunlar Cindere HES’te de yaşanıyor.  

10 ENERJİ PANORAMA
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ARAŞTIRMA 8

Enerji Bakanlığı’nın yaptığı 
bir çalışma madenlerin 
ne kadar vazgeçilmez 

olduğunu ortaya çıkardı. 
Sonuç, bugünkü hayatımızı 

madenlere borçluyuz. 
Bir kişi hayatı boyunca 

48 kg. altın tüketirken bir 
otomobilde 5 ton farklı 

maden kullanılıyor

Oğuz Karadeniz

Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı, 
yer altı zenginlikleri ola-

rak adlandırılan madenleri çok farklı bir açıdan 
ortaya koyan ilginç bir çalışmaya imza attı. Doğal 

kaynakların alt ve üst yapılarda kullanımının bilimsel 
verilerle açıklandığı çalışma, oldukça ilgi çekici bilgiler 

içeriyor. Her gün kullandığımız otomobilimizin üretiminde 
ne kadar maden kullanıldığını kaçımız biliyor?  Ya da hemen 
hemen her hafta maça gittiğimiz 30 bin kişilik bir stadyumda 

300 bin ton agrega (çakıl, kum, mıcır vb) kullanıldığından 
haberdar mıyız? Bir başka soru: Bir insanın ömrü boyunca 
tükettiği mineral, metal veya yakıt miktarı nedir? Mineral 
Indormation Institute ve  Madencilik Araştırma Merkezi 

Derneği verilerinden de faydalanılan  ilginç çalış-
manın ayrıntılarını tablolarda okuyabilirsiniz.

Bir insan ömrü boyunca 
1.680 ton mineral, metal ve 
yakıt tüketiyor*

Çinko 351 kg
Doğalgaz 108.267 kg
Petrol 249.749 kg
Tuz 14.487 kg
Bakır 635 kg
Altın 48 kg
Fosfat kayası 8.375 kg
Kömür 262.846 kg
Alüminyum (Boksif) 2.459 kg
Demir cevheri 14.825 kg
Çimento 34.071 kg
Kil 9.285 kg
Kum, çakıl, agrega 780.880 kg
Kurşun 414 kg
Diğer mineral ve metaller 30.887 kg

*77 yıl ömürlü bir ABD vatandaşı için. 

12 ENERJİ PANORAMA
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Doğal kaynakların alt yapı ve üst yapılardaki yeri

Bir otomobili üretmek için 
5 ton maden tüketiliyor*

Otomobil üretiminde 
kullanılan metaller

Metalleri üretmek 
için ihtiyaç duyulan 

madenler

1.018 kg çelik 
12 kb bakır

11 kg kurşun
8 kg çinko

232 kg lastik-plastik
39 kg cam

63 kg alüminyum
45 kg diğer

Toplam  1.428 kg metal

2.250 kg çelik cevheri
1.180 kb bakır cevheri
1.180 kb bakır cevheri
435 kg kurşun cevheri
327 kg kurşun cevheri

345 kg ham petrol
77 kg cam kumu

254 kg boksit cevheri
113 kg diğer

Toplam 5.080 kg maden

1 kilometrelik otoyol için 
30 bin ton agrega gereklidir.

Ortalama bir konut için 400 ton 
agrega gereklidir

25-30 bin kapasiteli bir stadyum için 
300 bin bin ton agrega gereklidir.

Orta büyüklükte bir okul-hastane 
için yaklaşık 30 bin bin ton 
Agrega kullanılıyor.

Not: Agrega kısaca; Çakıl, kum, 
mıcır, kırılmış taş parçacıkları vb. 

Alüminyum 63 kg
Bakır 12 kg
Çinko 8 kg
Kurşun 11 kg
Cam 38 kg
Demir çelik  1.018 kg
Petrol türevleri 232 kg
Diğer metaller 45 kg

*1.300 kg ağırlığında bir otomobil için.
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Nazlı Deniz Tezcanlı

Türkiye’de enerjinin önde gelen 
isimlerinden biri Erdal Aksoy. 
Sahibi olduğu Turcas Holding, 

dünya enerji devleriyle farklı alanlarda 
başarılı ortaklıklarını sürdürüyor. Ataş, 
Shell, Castrol gibi şirketlerle ortak olan 
Erdal Aksoy’un ajandası bu işe başladığı 
50 yıl öncesinde hep yurtdışıyla ilgiliydi. 
“Genç bir elektronik mühendisi olarak 
bu işe başladığımda enerji ile hep ya-
kından ilgilendim. Dünyanın en büyük 
enerji şirketlerinin laboratuarlarına giren 
biriyim, ilgi alanım ise Türkiye ve bölge-
miz oldu” diyor. Azeri ve Türkmen gaz-
larının ortaya çıkarılmasına bizzat katkı 
sağladığını belirten Aksoy, politikacılık 
yıllarında da hep bölgesel enerji konusu-
na çaba sarfetmiş. 

Turcas Holding, bir süredir yenilene-
bilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırı-
mın yanı sıra İsrail ile Türkiye arasında 
kurulması planlanan doğal gaz boru 
hattıyla da gündemde. Turcas Holding, 
Doğu Akdeniz’de önemli miktarda do-
ğalgaz çıkarmaya başlayan İsrail’e, 2.5 
milyar dolarlık bir yatırımla denizaltın-
dan Mersin’e ulaşacak yaklaşık 455-500  
kilometrelik boru hattı inşa etmeyi teklif 
etti. Projenin ayrıntıları öğrenmek üzere 
Aksoy’u ziyaret ettik ve Enerji Panorama 
okurları için ’18 yıllık projenin’ ayrıntıla-
rını konuştuk. 

n Nasıl ortaya çıktı doğal gaz boru 
hattı projesi? 

Geçmişi çok eski, 18 yıl oldu. 18 yıl 
önce British Gas, Conoco ve Turcas ola-
rak Mısır’da gaz çıkacağını biliyorduk. 
O yıllarda tüm dünya için doğal gaz çok 
yeni bir kavramdı. Hemen Ankara’ya 

müracaat ederek “Mısır’da gaz çıkacak, 
buradan bir boru hattıyla bir miktarını İs-
rail’e bırakıp Türkiye’ye denizden getire-
lim” dedik. Denizi istememizin nedeni o 
zaman da bölge güvensizdi. Ancak o dö-
nemde gaz o kadar ucuzdu ki bugün 400 
doları konuşuyoruz; o dönem 35-40 dolar 
civarındaydı. Yatırım maliyetini karşıla-
mayacağı için gerçekleşmedi. 

n Bugün yeniden gündeme gelmesi 
nasıl oldu?

Proje gerçekleşmedi ama biz takip et-
meyi sürdürdük, hatta Türkiye’de  böl-
geyi en iyi bilen birkaç kişiden biriyim. 
Nitekim İsrail de gazın çıktığını gördük. 
İsraillilerle görüşmeye başladık, gazın 
dışarıyı satılması için en iyi yol Türki-
ye’ye götürülmesi olduğunu anlattık. 
Ancak biz bu arada Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne müracaatımızı yenile-
dik, tüm gerekli evrakları tamamladık. 
Görüşmelerimiz sürerken Mavi Mar-
mara gibi şanssız hadiseler oldu. Politik 
nedenlerle konu beklerken bir yandan 
teknik çalışmaları yapmaya ilgililerle 
görüşmeyi sürdürdük. Sonunda politik 
sorunlar aşılacak bunlar geçici önem-
li olan halkların zenginleşmesi, yer altı 
kaynaklarını kullanmalarıdır.

İsrail ve Doğu Akdeniz 
gazını Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya taşımak isteyen 
Turcas Holding Başkanı 
Aksoy “Bu projeyi 18 yıl 

önce hazırlamıştı. Şirketler 
ve yasalar bu işe hazır sıra 

politik destekte” diyor

RÖPORTAJ 8

Aksoy’un 18 yıllık 
rüyası politik 
destek bekliyor
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25 KEZ ABD’YE GİTTİK
n Ancak Güney Kıbrıs’ta da gaz 

bulununca İsrail ile ortaklık gündeme 
geldi. Bu yakınlaşma sizin planlarını-
zı etkilemeyecek mi?

Evet, Akdeniz’de ümit verici buluş-
lar oldu. Güney Kıbrıs devreye girdi. 
Burada önemli bir ayrıntıyı paylaşmak 
gerekiyor. Gazı ya boru hattıyla ya da 
LNG haline getirerek gemilerle taşıya-
bilirsiniz. LNG haline getirmek için hem 
çıktığı ülkede hem de taşınacağı ülkede 
sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisi kur-
mak gerekiyor. Ancak herhangi bir LNG 
tesisine saldırı ya da sabotaj olduğunda 
bir nükleer santral kadar zarar verir. İsra-
il büyüklüğündeki bir ülke etkilenir. Bu 
nedenle İsrail hem kendi topraklarında 
hem de bölgede bir LNG tesisi istemi-
yor. İşte Kıbrıs bunu kullanarak “gelin 
LNG tesisini bizde kurun” dedi. Hatta 
bu konuda yol da aldılar. Ancak biz me-
kik diplomasisi yapmayı sürdürdük.  

n Mekik diplomasisinden kastınız 
nedir, kimlerle görüştünüz?

Öncelikle Ankara’yı sürekli bilgi-
lendirdik ve desteklerini aldık. Daha 
sonra İsrail tarafıyla görüştük onlara 
10-15 milyar dolar harcayarak en az 10 
yılda bir LNG tesisi kurmaktansa 3-4 
yılda çok daha az maliyetle boru hattı 
yapılacağını anlattık. Zaten bu yatırımı 
yapacak olanlar özel şirketler olduğu 
için onlar da en kısa süreli olanı tercih 
ediyor. ABD’ye gittik oradaki güçlü 
İsrail lobileriyle görüşmeler yaptık. En 
az 20 kez gidip geldik… Tabii Kıbrıs 
ayağı da var. Önce Kuzey Kıbrıs’a gi-
derek hem başbakanla hem de enerji 
bakanıyla görüştüm. Ardından da Gü-
ney’le bağlantı kurduk. Yunanistan’a 
gidip oradaki şirketlerle politikacılarla 

projemizi anlattık. 
n Uluslararası basından öğren-

diğimiz kadarıyla Güney Kıbrıs’a 
projenizi açıklamanız bir konferans 
sırasında oldu değil mi?

Güney Kıbrıs’ta Patos’ta önemli bir 
enerji konferansı vardı. Yönetim ku-
rulu üyemiz eski ABD Büyükelçisi 
Mathhew Byrza bu konferansta konuş-
macıydı. Çok ütopik projeler konuşu-
lurken Byrza, herkesi şok eden bir tek-
lifle ortaya çıktı. ‘Biz Turcas olarak bu 
projelerin hiçbirinin sizin menfaatinize 
olduğunu düşünmüyoruz. Tüm gazları 
toplayıp Kıbrıs üzerinden Türkiye ora-
dan da Avrupa’ya götürelim, en güzel 
geri dönüşümü kazanın. O kadar güzel 
para kazanırsınız ki kuzey-güney so-
runu kalmaz, geliri Türk tarafıyla nasıl 
bölüşeceğinize de birlikte karar verin’ 
dedik. Yunanistan’a da Avrupa Birli-
ği’ne de tüm ayrıntıları anlattı. Şu anda 
projenin yararları üzerine görüşler du-
yuyoruz. 

BARİYER, POLİTİK DESTEK
n Boru hattı herkesin çıkarına 

olduğuna göre sorun nerede, neden 
başlamıyor?

İsrail tarafı olumlu yaklaşıyor, Tür-
kiye’de öyle. Hatta İsrail gazın ihracatı 
önündeki birçok engeli kaldırdı. Bu dö-
nemde Gazprom devreye girerek daha 
yüksek para teklif etmesine karşın ka-
bul etmediler. Bizim iki şartımız vardı: 
Birincisi Türkiye en ucuz gazı alacak. 
İkincisi de gazın fiyatının petrole bağlı 
olarak belirlenmemesi. İkisini de kabul 
ettirdik. Artık en önemli bariyer politi-
kacıların desteği, her iki taraf da sıcak 
bakıyor mavi Marmara sorunu çözül-
düğünde boru hattı kısa sürede günde-
me gelir. 

TÜRKİYE’NİN PAZARLIK ŞANSI ARTACAK
Türkiye’ye faydası ne olacak?
Bunun Türkiye için çok önemli artıları var. Öncelikle tüketicilerin lehine olacak 
gaz ucuzlayacak. Hem daha ucuza gaz alabileceğiz hem de diğer tedarikçilerle 
pazarlık şansımız artacak. Ülkeye ucuz enerji girmesi demek, yatırımların art-
ması anlamına geliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri bu gelişmeden 
çok büyük pay alacak. 

ZORLU İLE BU KONUYU GÖRÜŞMEDİK
Basına yansıyan haberlere göre bu projeyi Zorlu Enerji ile yürütüyorsu-
nuz. Nasıl buluştunuz?
Ben de okudum ancak bu konuyla ilgili olarak Zorlu Grubu ile herhangi bir 
görüşmemiz olmadı. Onların da İsrail’de enerji yatırımları var, belki kendileri 
de boru hattı düşünüyor olabilirler. Sonuçta herkes için en akılcı yatırım 
Türkiye’ye yapılacak bir boru hattı... 
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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. 

TEKnOLOjİK GELİşİm vE   
PİYASAnın EvRİLLEşmESİ 

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. 

KAPASİTE İKİ KATınA çıKmALı
Santrallar 30 yıllık “oldtimer” kolek-

siyonu yapılacak araçlar olmadığı gibi, 
duygusal veya istihdam gerekçeleriyle sü-
rekli faal tutulacak tesisler de değildir. Eski 
tesislerin günü kurtaran çözümlerle faali-
yette kalması, vergi mükelleflerinin veya 
elektrik tüketicilerinin hak gaspı gibidir. 
Hiçbir yurttaşın “sistem bizi idare etsin” 
deme hakkı yoktur. Biz yatırımlarımızı ve 
o zaman geldiğinde “yenileme planı” (Al-
mancası Sarnierungsplan) stratejisini ön 
görerek, yetişmiş personelimizi ileriki dö-
nemin yeni santrallarının çalışanları olarak 
yani işsiz bırakmadan yeniden istihdam 
edecek şekilde planlıyoruz. Bu yöntem 
üzerinden çevre dostu enerji yatırımlarımı-
zın kuşaktan kuşağa devrini ve şirketimi-
zin daim olmasını da hedefliyoruz. 

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. 

YATıRım KRİTERLERİ 
Yatırıma karar verirken önemsenmesi 

gereken bazı kriterler var. Bunlar? 
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. 

-Bacaların santral kapasitesine bağlı 
olarak 100-150 metrenin üzerinde inşaa 
edilmesi,

-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. 

KRİZİn EnERjİYE  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.

KAmuOYu ALGıSı YönETİmİ  
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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Deniz Suphi

Borsa İstanbul Başkanı İbrahim 
Turhan, ‘enerji borsası’nı yıl 
sonundan önce devreye almayı 

hedeflediklerini belirterek, enerji borsa-
sı ile sektörde elektrik üretimi ve ileti-
miyle ilgili kontrolü elinde bulunduran 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
çok daha şeffaf, çok daha açık ve kurala 
bağlı bir yapıya geçeceğini söyledi.

Turhan, Ankara’da gerçekleştirilen 
‘Gaz ve Elektrik Zirvesi’nde enerji bor-
sasıyla ilgili ilk kez ayrıntılı değerlen-
dirmelerde bulundu.  Türk basınından 
yalnızca ‘Enerji Panorama’nın izlediği 
zirvede Turhan, Enerji Bakanlığı ile 
EPDK ve enerji sektörünün piyasa ak-
törlerinin borsanın yapılandırılmasıyla 
ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belir-
terek, “Bu yıl sonu gelmeden önce bu 
piyasayı hayata geçirmek için umudu-
muz var” dedi. 

Turhan, öncelikle takasın ve kaydi-
leştirmenin mevcut olduğu dengeleme 
piyasasındaki elektrik güç sözleşmeleri 
üzerinden enerji borsasını çalıştırmayı 
hedeflediklerini belirterek, izleyen aşa-
mada BOTAŞ’ın bu yapıda yer alacağı-
nı vurguladı.

Turhan, “Enerji Bakanlığı, EPDK ve 
Borsa İstanbul’un bu konudaki arzusu 
hızla doğal gaz sözleşmelerinin de bu 
piyasada alınıp satılır hale gelmesidir. 
Bu çerçevede dünya örneklerinden ge-
niş ölçüde yararlanmaya çalışıyoruz. 
EPİAŞ’ın daha kurulma aşamasında 
mümkün olursa yabancı bir stratejik 
ortağı da bünyesine almak suretiyle yo-
luna devam etmesidir. Bu mümkün ol-
madığı takdirde gelecekte de her zaman 
bunu yapmak mümkün. Buradaki bütün 

önceliğimiz piyasanın gerçekten başarılı 
ve uluslararası entegrasyona açık küre-
sel standartlara uygun bir yapı arz etme-
sidir” dedi.

FİYATı BELİRLEYEBİLİRİZ
Turhan, karbondikostik emisyonun-

dan, kömüre akla gelebilecek alınıp sa-
tılabilecek her türlü enerji sözleşmesinin 
bu piyasalarda var olmasını istediklerini 
vurgulayarak,

“Bu bize ne sağlayacak? Borsa İstan-
bul entegrasyonunun sağlayacağı avan-
tajlardan biri de hem Borsa İstanbul’un 
uluslararası networkü hem burada olu-
şabilecek likiditenin katkısıyla bütün 
bölge için bölgesel bir fiyat belirleyecek 
piyasa ortaya çıkarması. Özellikle doğal 
gaz sektöründe Hazar, Orta Asya, Orta 
Doğu gibi çok önemli kaynak alanlarıy-
la dünyanın en büyük doğal gaz piyasası 
arasında en büyük ve güvenilir kısa yol 
Türkiye’den geçiyor. İstanbul’u, enerji 
fiyatları için bölgemizin benchmark’ı 
haline getirebiliriz” dedi.

LİKİDİTE TEK mERKEZDE OLmALı
Turhan, “Elektrik sektöründe piyasa 

odaklı bir yapının oluştuğu söylenebi-
lir. Doğal gaz sektörü de kısa zamanda 
özel sektörün, üreticilerin, dağıtıcıların 
ve tüketicilerin karşılıklı arz talep me-
kanizması içinde bir araya geldikleri bir 
yapıya ulaşır” dedi.

Borsa İstanbul olarak enerji borsası-
nın oluşması için yapılan çalışmalara 
destek verdiklerini belirten Turhan, “Bu 
yıl içinde çok önemli iki gelişme oldu. 
Bunlardan biri, 1991 yılından beri uy-
gulamada olan Sermaye Piyasası Kanu-
nu’nun değişmesi, ikincisi de Elektrik 
Piyasası İşletim AŞ olarak öngörülen 

Borsa İstanbul Başkanı 
Turhan, ‘enerji borsası’nın 

sektörde ciddi değişiklik 
yaratacağını söyledi. Turhan, 

“Operasyonel kaldıracın 
yüksek olduğu bir sektörde, 

öngörülebilirlik çok önemlidir. 
Bunun temel unsuru 

elektrik üretimi ve iletiminde 
kontrolü elinde tutan Enerji 

Bakanlığı’nın çok daha şeffaf 
ve çok daha kurala bağlı bir 

yapıya geçmesi” dedi 

Borsa, Enerji 
Bakanlığını da 
şeffaflaştıracak
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enerji piyasası işletim mantığına doğru 
evrilen enerji borsasının kurulmasına im-
kan tanıyan yasa değişikliğidir. Sermaye 
Piyasası Yasası hazırlanırken ben de kıs-
men bu çalışmalara katkıda bulunmaya 
çalıştım” dedi.

Türkiye’de kurulacak sermaye piyasa-
sının her türlü sermaye piyasası aracını 
tek bir çatı altında birleştirecek, birleşmiş 
bütünleşik yapıda kurgulandığını anlatan 
Turhan, şöyle devam etti.

“Sermaye piyasalarının gelişimi ve 
amacına ulaşması için likidite çok önem-
li. Herhangi sıradan bir pazarı, sermaye 
piyasası ya da borsa denilen kurumsal 
yapılardan ayıran en önemli özelliklerden 
biri de bu yapılarda şeffaf fiyat keşfinin 

etkin bir şekilde gerçekleşiyor olmasıdır. 
Bu piyasaların özelliği şeffaflık ve etkin 
rekabetçi ortamdır. Böyle bir yapının ger-
çekleşebilmesi bütün sermaye piyasası 
araçlarının aynı modelite içinde olması, 
ülkenin temel ekonomik yapısı için son 
derece büyük önem arz ediyor. Fiyat 
oluşumunun gerçekten etkin olmasının 
garantisi de likiditenin tek bir merkezde 
toplanmasıdır. Bundan dolayı başka ül-
kelerdeki tecrübelerden yararlandık. Pi-
yasaların bütünleşik yapıda kurulmasına 
önem verdik. Sermaye Piyasası Kanunu 
kaleme alınırken, bu hususu mümkün 
kılacak şekilde hem sermaye piyasası 
araçlarının tanımını, borsaların faaliyet 
alanlarını her türlü emtiaları enerji de da-
hil gelecekte devreye alınacak her türlü 

sözleşmeyi, belgeyi varlığı içerecek bi-
çimde yapılandırdık.”

KAYnAK BORSADAn
Turhan, enerji sektörü 

için 2023 hedefleri göz 
önüne alındığında mil-

yarlarca dolarlık yatırımın zorunlu oldu-
ğunu anımsatarak, yatırıma finansman 
için Borsa’yı gösterdi.

Turhan, “Bu yatırımların finansma-
nın ne şekilde sağlanacağı da önemli bir 
soru haline geliyor. Ülkemizde, finansal 
işlemlerin yüzde 85’i bankacılık sektörü 
aracılığıyla gerçekleşiyor. Bundan sonra 
ihtiyaç duyduğumuz adımların atılması 
için sermaye piyasalarını daha etkin kul-
lanmamız gerektiği açıktır. Çünkü, gerek 
son yaşanan krizden sonra uluslararası 
ölçekte getirilen yeni düzenlemeler, ge-
rek Türk bankacılık sektöründe kredinin 
mevduata dönüşme oranının yüzde 106’a 
ulaşması sebebiyle bundan sonra ihtiyaç 
duyduğumuz kaynakları sağlamak için 
en uygun alan sermaye piyasası olacaktır. 
Üstelik de enerji sektöründeki yatırımla-
rın varlık profili değerlendirildiğinde, bu 
finansmanı bankacılık gibi belirsizlik ve 
değişkenliğin yüksek olduğu bir alandan 
sermaye piyasasına kaydırmanın çok da 
büyük faydaları var” diye konuştu.

EPİAŞ VE SPOT PİYASA İLİŞKİSİ
Turhan, spot piyasanın işleticisi olan Borsa İstanbul’un da ana 
sermaye sahiplerinden biri olarak EPİAŞ’ta yerini aldığını anımsa-
tarak, “Burada, spot piyasa vurgusunu yapmak istiyorum. Çünkü 

özellikle enerji ürünlerinde ki doğal gaz sözleşmeleri de buna dahil 
piyasanın başarılı olma şartlarından biri vadeli işlem sözleşmeleriy-

le spot piyasa arasında son derece düzgün, aksaksız işleyen bir iş-
birliğinin bütünleşik yapının varlığıdır. Vadeli piyasa ile spot piyasa son 

derece etkin biçimde işbirliği içinde olmalıdır. Bu nedenle Borsa İstanbul 
piyasalarının, spot piyasa olan EPİAŞ’la işbirliği içinde olması bence Türki-
ye’nin geleceği açısından son derece büyük kazanım olur” dedi.

Turhan, 2023 yılına kadar 
enerji sektörüne yapılacak 
milyarlarca dolarlık yatırımın 
finansmanı için adres olarak 
borsayı gösterdi ve ekledi: Bu 
finansmanı bankacılık gibi 
belirsizlik ve değişkenliğin 
yüksek olduğu bir alandan 
sermaye piyasasına 
kaydırmanın çok da 
büyük faydaları var
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Deniz Suphi

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol 
Boru Hattı’ndan akan milyonlar-
ca dolarlık zararın durdurulması-

nı sağlayan anlaşma, gecikmeli de olsa 
2 yıl sonra devreye girdi. BTC Hattı’nın 
sahibi olan İngiliz BP liderliğindeki BTC 
Co, BOTAŞ International Ltd’nin (BIL) 
hesabına 100 milyon dolarlık ödemenin 
ilk taksidini yatıracak. 
‘Asrın enerji projesi’ olarak sunulan 
BTC’nin Türkiye bölümünü işleten 
BIL ile BTC Co. arasında yaklaşık 2 yıl 
önce bir anlaşma imzalandı. Dönemin 
BIL Genel Müdürü İbrahim Palaz’ın, 
“Böyle bir anlaşma müstemlekelerle 
bile imzalanmaz” çıkışının da etkisiyle 
BTC Co., BIL’in Türkiye’nin boru 
hattının işletmesinden zarar ettiği 
tezini kabul etti. Taraflar BIL’in 
nakit akışını düzeltecek biçimde 
önemli bir anlaşma imzaladı.  
BTC kaynakları, BIL ile BTC Co. 
arasında yapılan anlaşmanın ‘100 
milyon dolarlık zararın karşılanmasını’ 
ve hatta ‘kullanılacak doğal gazın 
fiyatının 57 dolara’ düşürülmesini 
öngördüğünü belirterek, “Anlaşmaların 
uygulamaya konulması için bazı 
yasal adımların atılması gerekiyordu. 

Bunlar zaman aldı ancak yasal alt 
yapı tamamlandı. BIL olarak biz, 100 
milyon dolarlık ödemenin ilk taksitinin 
yatırılacağı hesabı muhatabımıza 
bildirdik” dedi. Kaynaklar, Türkiye’nin 
(BIL’in) bu anlaşmayla birlikte BTC 
Co. aleyhine uluslararası tahkimde 
açtığı davanın da geri çekildiğini 
söyledi.

8 EşİT TAKSİTLE öDEnECEK 
Kaynaklar, 100 milyon doların 8 eşit 
taksitte ve 2 yılda hesaba aktarılacağını 
belirterek, “İlk taksit kısa sürede hesaba 

geçmiş olacak. Diğer yandan BIL 
olarak hatta kullandığımız doğal gazı 
da 57 dolardan almaya başladık” dedi.  
BTC’de kompresör istasyonları için 
doğal gaza ihtiyaç olduğunu belirten 
kaynaklar “Kompresör istasyonları 
petrolü bir noktadan bir noktaya 
taşımak için kullanılır. Bu istasyonlar 
yakıt olarak doğal gaz kullanıyor. 
Anlaşmayla birlikte gaz maliyetleri 
ciddi biçimde düştü” bilgisini de verdi.  

‘Asrın Projesi’ olarak 
sunulan Bakü-Tiflis-
Ceyhan (BTC) Ham 

Petrol Boru Hattı 
Projesi’nde Türkiye’yi, 2 
milyar dolarlık zarardan 
kurtaracak anlaşma 2 
yıl sonra devrede. 100 
milyon dolarlık zarar 2 
yıl içinde 8 eşit taksitle 

ödenecek…

HABER 8

BTC’DE 2 YIL SONRA MUTLU SON 

2045’e kadar 
2 milyar dolarlık 
zarardan dönüldü
 
Türkiye ile BTC Co. arasında 
yapılan anlaşma 2 milyar 
dolarlık zarardan kurtardı. 
Hattın işletmede olacağı 
2045 yılına kadar olan 
dönemde özellikle doğal gaz 
ile diğer bazı maliyetlerinden 
kaynaklanacak kümülatif 
zarar 2 milyar dolar olarak 
hesaplanıyordu. Anlaşma 
ile doğal gaz fiyatı, her 1000 
metreküp için 400-450 
dolardan 57 dolara düşürüldü.

100 milyonluk zararın 
ilk taksidi bekleniyor
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Neşet Hikmet

Elektrik sektöründe bilhassa yeni 
özel sektör yatırım süreçlerini 
yeniden tanımlayan Elektrik Pi-

yasası Lisans Yönetmeliği artık yürür-
lükte. Yönetmelik, 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu tarafından öngörülen 
birçok başlığın ayrıntılarını açıklığa 
kavuşturuyor. Ön lisans mekanizması 
yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde dü-
zenleniyor. Buna göre, 2 Kasım 2013 
tarihinden sonra ön lisans başvuru-
sunda bulunan şirketlerin başvurula-
rı, öncelikle eksik evrak kontrolünden 
geçirilecek, saptanan eksikliklerin ta-
mamlanmasından sonra başvurular 
değerlendirmeye alınacak. Daha sonra 
kurulması planlanan üretim tesisinin 
bağlantı görüşleri için ilgili dağıtım 
şirketi ile TEİAŞ’tan görüş istenecek, 
bağlantı görüşlerinin olumlu olması 
halinde ise ilgili şirkete önlisans veri-
lecek.

Önlisans alan bir şirketin, üretim 
lisansı alabilmesi için önlisans süresi 
içerisinde hangi izin ve onayları ta-
mamlaması gerektiği ise Yönetmeliğin 
17. maddesinde düzenleniyor. Bu izin 
ve onaylar; kamulaştırma, imar onayı, 
inşaat ruhsatı, ön proje onayı ve ÇED 
belgesinden oluşuyor. 

YATıRımın YERİ DEĞİşEBİLİR
Bu izin ve onaylar bütün üretim te-

sisleri için geçerli olmasına karşın, sa-
dece bazı tesislere özgü olan işlemler de 
söz konusu. Bu kapsamda RES’ler için 
teknik etkileşim izninin alınması ge-
rekirken, 200 MW’dan büyük üretim 
tesisleri için ise Askeri Yasak Bölge-
ler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği 
uyarınca gerekli görüşlerin alınması 
öngörülüyor. Ayrıca, yerli kömür ile 
jeotermale dayalı üretim 
tesisleri ile HES’ler için 
kaynak kullanım hak-
kı anlaşması ile RES ve 

GES’ler için katkı payı anlaşmasının 
önlisans süresi içerinde EPDK’ya su-
nulması isteniyor.

Yönetmeliğin 20 ve devamı madde-
lerinde ise önlisans kapsamındaki iş-
lemleri tamamlayan bir şirketin nasıl 
üretim lisansı alabileceği düzenleniyor. 
Buna göre, önlisans sahipleri önlisans 
süresi bitmeden önce, yukarıda belirti-
len izin ve onayları tamamladıklarına 
ilişkin bilgi ve belgeleri EPDK’ya suna-
cak, tespit edilen eksikliklerin 15 işgü-
nü içerisinde tamamlanması istenecek. 
Eksiklikleri tamamlanan başvurular 
değerlendirmeye alınacak. Değerlen-
dirme aşaması ise önlisans kapsamında 
tamamlanması öngörülen izin ve onay-
ların süresi içerisinde tamamlanmış 
olup kapsıyor. Yönetmeliğin 23. mad-

desine göre ise, söz konusu 
izin ve onayları tamamlayan 
şirketlere ise üretim lisansı 
verilecek.

Yönetmelik ile getirilen 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, sektöre birçok yenilik getiriyor. 
Yönetmelikle yatırımlarda alınacak izinler yeniden tanımlanıyor, sigorta 
şartı getiriliyor, dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin hizmet alımları yeniden düzenleniyor

Elektrik piyasasında yeni dönem başladı

Lisans yönetmeliği 
yürürlükte 

HABER 8
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en büyük yeniliklerden biri ise üretim 
tesisinin sahasının değiştirilebilmesi. 
Mücbir sebep hallerinde ya da Kurul 
tarafından uygun bulunan hallerde,  
önlisans veya üretim lisansına konu 
üretim tesisi sahasının değiştirilmesi 
mümkün olabilecek. Ancak bu durum, 
talep edilen değişikliğin üçüncü kişile-
re ilişkin hak ihlaline yol açmaması ve 
bağlantı noktasının veya bağlantı böl-
gesinin değişmemesi halinde mümkün 
olabilecek. 

 YÜKÜmLÜLÜKTEn KAçmAK YOK 
Diğer taraftan, eski yönetmelikte “li-

sansa derç edilecek hususlar” olarak 
düzenlenen lisans sahiplerinin hak ve 
yükümlülükleri, Yönetmeliğin 28-34 
üncü maddeleri arasında ayrıntılı ola-
rak düzenleniyor. 35. madde de ise ön-
lisans veya lisans sahiplerinin lisansın-
dan kaynaklanan yükümlülüklerinin 
ne zaman ertelenebileceği veya askıya 
alınabileceği düzenleniyor. Buna göre, 

önlisans ve lisans sahibinin ilgili mev-
zuattan kaynaklanan yükümlülükleri, 
ancak mücbir sebep hallerinde ve et-
kilendikleri oranda, mücbir sebebin 
etkileri giderilinceye kadar, Kurul 
kararıyla ertelenebilir veya askıya alı-
nabilir. Yönetmeliğe göre, söz konusu 
yükümlülüklerin yerine getirileme-
yeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, 
önlisans ve lisans sahibinin yükümlü-
lüğünün kaldırılmasına da karar 
verebilir. Ancak, şebeke faaliyeti 
yürüten iletim ve dağıtım fa-
aliyetlerine ilişkin yüküm-
lülüklerin kaldırılmasının 
talep edilemeyeceği öngö-
rülüyor. 

Yönetmelik kapsamın-
da önemli hususlardan 
bir diğeri ise uygulamaya 
ilişkin olarak çıkarılacak 
olan Kurul kararları. Önli-
sans ile lisans başvuruların-
da sunulması gereken bilgi ve 

belgeler listesi, teminat tutarları, birim 
yatırım tutarları ve önlisans ile inşaat 
süreleri gibi hususlara ilişkin Kurul 
kararlarının ise EPDK tarafndan kısa 
sure içerisinde çıkarılması bekleniyor.
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Yönet-
meliğin 47. mad-

desinde ise can ve mal gü-
venliği bakımından, iletim, dağıtım 

ve üretim tesislerinin sigortalanması 
zorunlu tutuluyor. Mülkiyeti kamuya ait 

üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin sigorta-
lanması ile ilgili olarak gerekli usul ve esasların; 

l Elektrik iletim tesisleri için TEİAŞ, 
l Elektrik dağıtım tesisleri için TEDAŞ, 

l EÜAŞ bünyesindeki üretim tesisleri, bağlı or-
taklıklar ile EÜAŞ’ın işletme hakkı devri yoluyla 
devrettiği üretim tesisleri için EÜAŞ, tarafından 

hazırlanması öngörülmüş, böylece sigortala-
ma işlemlerinin daha etkin uygulanması ile 

bu işlemlerden kaynaklanan maliyetle-
rin azaltılması hedeflendi.

RES 
ve GES’e ilişkin ilk 

önlisans başvurularının ne 
zaman alınacağı ile sonraki yıllardaki 

başvuru alımları da yönetmelikle yeniden 
düzenlendi. 

Söz konusu belirlemede, yatırımcıların ölçüm ya-
pabilmelerine ilişkin gerekli süreye sahip olabilmeleri 

de dikkate alınmış. Buna göre, TEİAŞ, öncelikle 2 Aralık 
2013 tarihine kadar, 2013 yılını takip eden 5 ve 10 yıl 
için bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, 
sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisi kapasitesini Kurum’a bildirecek ve 
bu bildirime müteakip 16. aya tekabül eden ayın ilk beş 

iş gününde (Nisan başı 2015) GES başvuruları, son 
beş iş gününde ise RES başvurularının alınması 

öngörülüyor. Sonraki yıllar için ise, her yılın 
ekim ayının ilk 5 iş gününde RES başvu-

rularının, son 5 iş gününde ise GES 
başvurularının alınması 

öngörülüyor.

Diğer 
taraftan, yönet-

melikle, dağıtım şirketleri 
ile görevli tedarik şirketlerinin 

hizmet alımları yeniden düzenlendi. Bu 
kapsamda; yeni yönetmelik ile hizmet alı-

mında bazı kısıtlamalara gidildi. Bu çerçevede, 
SCADA ve OSOS’un işletilmesi ile proje onayı 

ve kabul işlemleri, üretim ve tüketim tesislerinin 
dağıtım sistemine bağlantısıyla ilgili görüşlerin 
verilmesi ve kalitesi yönetmeliği kapsamındaki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi görevlerinin 
dağıtım şirketinin kendisi tarafından yapılması 
öngörülüyor. Ayrıca, tüketici hizmetleri mer-

kezleri konusunda da dağıtım şirketleri ile 
görevli tedarik şirketlerine dışarıdan 

hizmet alma yoluna gitmeleri-
ne izin verilmiyor.
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Enerji Bakanı Taner Yıldız, 
Türkiye’nin ‘Turkish 
Energy Company’ 
adı altında bir şirket 
kurduğunu, bu şirket 
aracılığıyla Kuzey Irak’ta 
13 yeni bölgede petrol ve 
doğal gaz aramaya talip 
olduğunu söyledi

HABER 8

Deniz Suphi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Türkiye’nin “Tur-
kish Energy Company” (TEC) 

adı altında bir şirket kurduğunu açıkla-
yarak, ilk etapta Kuzey Irak’ta 13 yeni 
bölgede petrol ve doğal gaz aramaya 
çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. 
Bakan Yıldız, Türkiye’nin TEC ara-
cılığıyla, Kuzey Irak’ta 13 ayrı blokta 
petrol ve doğal gaz aramak için Kuzey 
Irak Bölgesel Yönetimine başvurduğu-
nu söyledi. TEC’in bu bloklardan 7’sin-
de arama iznini tek başına, diğerlerinde 
de ortaklı olarak yapacağı anlatan Yıl-
dız, henüz sözleşme şartları netleşme-
diği için çıkarılacak petrol ve doğal ga-
zın miktarını da söylemenin mümkün 
olmadığını belirtti.

 Yıldız, Türkiye’ye akacak Irak pet-
rolü konusunda hem Bağdat’a, hem 
Erbil’e yaptıkları önerinin ayrıntılarını 
da ilk kez açıkladı. Buna göre, Irak’ın 
çeşitli bölgelerinden boru hatlarıyla 
Türkiye’ye akacak petrolün miktarının 
ne kadar olacağı Türkiye tarafından be-
lirlenecek. Bu petrolün bedeli de Tür-
kiye’de bir kamu bankasında tutulacak. 
Biriken para daha sonra Bağdat merke-
zi yönetimi ve Kuzey Irak bölgesel yö-
netimi tarafından, kendi belirledikleri 
yöntemle paylaşılacak. 

“Irak’tan Türkiye’ye akacak petrol, 
tüm Irak’ın tamamı hesabına yazıla-
cak” diyen Yıldız, bankada bloke edi-
len petrol karşılığı paranın dekontunun, 
hem Bağdat yönetimi, hem de Kuzey 
Irak tarafından görüleceğini vurgula-
dı. Bu paradan, hangi tarafın ne kadar 
alacağına kendilerinin karar vereceğini 
kaydeden Yıldız, “Şimdiki oran mer-
kezi yönetime yüzde 83, Kuzey Irak’a 
göre yüzde 17. Ama ilerde oranı değiş-
tirmeye karar verirlerse, buna da kendi-
leri karar verir” dedi.

PAYLAşım GERGİnLİĞİ
Yıldız, “Irak’ta paylaşım konusunda 

anlaşmazlık sürüyor. Bu durumda para 
kimse almadan birikecek mi?” sorusu-
na ise, “Biriken para kolay paylaşılır” 
yanıtını verdi.

Türkiye’nin bir hukuk devleti oldu-
ğunu, sınırından geçen tüm petrolün 
miktarının da ayrıntısıyla tutulacağını 
belirten Yıldız, “Eğer istenirse, ulus-
lararası gözlemciler, Bağdat merkezi 
hükümetinden, Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi’nden temsilciler de miktarı 
gözlemleyebilir. Bunların tümü ya da 
sadece isteyenler gözlemlere katılabi-
lir” şeklinde konuştu.

Yıldız, ABD’nin Irak petrol gelirle-
rinin Türkiye’de toplanması konusuna 
nasıl baktığı sorusuna da “Ne onlar, ne 
de Irak kendi içinde bu sistemi kura-
madı. Bunun görülmesi lazım” yanıtını 
verdi. 

Türkiye’nin Kuzey Irak’la yaptığı 
petrol sözleşmelerine Bağdat yönetimi-
nin itirazı konusunda Yıldız, “19 tane 
ülkenin 39 tane sözleşmesini nasıl ka-
bul ediyorlarsa, bu da onlar arasında sa-
yılması gereken bir sözleşmedir” dedi.

Kuzey Irak’ta 13 bölge 
için pazarlık sürüyor 

TEC’İN KÜNYESİ
TEC, Turkish Petroleum Company’nin 
(TPIC) iştiraki olarak kuruldu. Kısa bir 
süre önce Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına ait olan (yurt dışında pet-
rol operasyonlarını yürüten) TPIC’i 
BOTAŞ’a bağlanmıştı. TEC, TPIC’ın 
çatısı altında kuruldu. TEC, bu yönüy-
le BOTAŞ’ın da bir parçası. 
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TPAO da kendi teknolojisiyle 
şEYL gAZ ARAYACAK

RÖPORTAJ8

 TPAO Genel Müdür Vekili Şişman, şeyl gazı arama işinde TPAO’nun da olacağını 
söyledi. “Bir sahada kendi teknolojimizle arama yapıp gaz üretebildiğimizi görmek 

istiyoruz” dedi. Shell dışında başka şirketlerden de teklifler olduğunu belirten Şişman, 
Trakya’da ilk sondajın 2014’te başlayacağını söyledi

Deniz Suphi

Türkiye’de rezerv değil potansiyel 
olarak 4-5 trilyon metreküp dola-
yında şeyl gazı bulunduğu hesap-

lanıyor. Doğu’daki sondajı Shell Türkiye 
yapacak. Ancak özellikle doğal gaz açı-
sından zengin bir bölge olan Trakya’da 
umut veriyor. Türkiye Petrolleri Ano-
nim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Ve-
kili Besim Şişman, Trakya’da yürütülen 
şeyl gazı arama ve üretim çalışmalarına 
2014 yılında başlanacağını açıkladı. Şiş-
man, yılın sonuna doğru da bölgedeki 
şeyl gazı hakkında fotoğrafın net olarak 
ortaya konulabileceğini söyledi. 

Besim Şişman, Enerji Panorama’nın 
petrol ve gaz arama üretim faaliyetleri-
ne ilişkin sorularını yanıtladı. 

n Şeyl gazı dünya için yeni bir kav-
ram, kısaca ne olduğu hakkında tek-
nik bilgi verebilir misiniz?

Şeyl gazında son 25-30 yılda ciddi ve 
yoğun bir çalışma yapıldı. Bu konuda 
belli bir noktaya gelindi. Şeylden gaz 
üretiminin mümkün olduğu görüldü. 
Bunlar rezervuar değil aslında. Şeyller 
gazın ilk oluştuğu yerlerdir. Diyelim ki 
gaz ya da petrol bir ortamda oluşuyor. 
Sonra bunlar göçüyor, milyonlarca yıl 
boyunca hareket ediyor.  Ta ki kapalı bir 
alana gelir. Aynen kapalı tas bir tas gibi 
bir alana hapsolur. Bunun üstü geçirim-
sizdir. Rezervuar böyle bir şeydir. Onun 
altına gelir yüzlerce yıl boyunca birikir. 
Ama rezervuara petrol ve gaz oluştu-
ğu yerden yalnızca yüzde 20-30’u ge-
lir. Esas mal yerinde kalır. İlk oluştuğu 
yerde rezerv koşullar yoktur. Dağınık 
haldedir. Şeyl gazın ürediği yere gidi-
yorsunuz,  yatay kuyu kazıyorsunuz ve 
onu çatlatıp yapay rezervuar oluşturu-
yorsunuz. Teknoloji bu.

Shell, bu konuda Diyarbakır’da ça-

lışıyor. Onlar da belki 1.5 yıla kadar bir 
sonuç alacaklar. Fakat biz TPAO olarak 
bu arada bir karar aldık. ‘Tamam, Shell 
çalışıyor ama biz de bir ekip oluştura-
lım, bir sahada da kendimiz uygulaya-
lım’ dedik.

n Saha olarak Trakya’yı mı seçti-
niz? 

Eski sahalarımız var. Burayla ilgili 
olarak arkadaşlar eski sismikleri yeni-
den alıyor. Onların değerlendirmesini 
yapıyor. Uygun yer neresidir? Amaç, en 
uygun olan yeri belirlemektir. Çünkü te-
mel amaç işi kendimiz yapalım ve şeyl-
den gaz üretilebileceğini görelim. Bunu 
görmemiz demek Türkiye’de şeylden 
gaz üretmek anlamına geliyor. Sadece 
Güney Doğu ve Trakya’da değil, Orta 
Anadolu, Doğu Anadolu’da Akdeniz’e 
yakın bölgelerde de bir potansiyel var.
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n Öncelikli bölge Trakya olacak sa-
nırım. Bu operasyon, sismiği ve ara-
masıyla kaç ay sürecek?

2014’te sondaja başlayacağız. Son-
daj, yerine göre 4-5 ay sürecek. Son-
dajdan sonra çatlatma operasyonu 
yapılacak. 2014 sonu gibi biz durumu 
görürüz. Ne olup bittiğini görürüz. 
Maliyeti nereden baksanız 4-5 milyon 
dolar düzeyindedir. Bu bölgede servis 
şirketleriyle çalışıyoruz. Shell’in dışın-
da şeyl gazı konusunda 

yabancı şirketlerden ortak çalışma 
konusunda talep var. Ancak henüz ka-
rar vermedik. 

n TPAO’nun petrol arama çalış-
maları yoğun bir şekilde sürüyor. 
Öncelikle Batı Karadeniz’de yapılan 
sismiklerle ilgili bizimle paylaşaca-
ğınız bilgiler var mı?

O çalışmanın sonuçlarını en erken 
7-8 sonra açıklayabiliriz. Sismikte, 
ham data kaydediliyor. Sonra onlar 
proses edilecek, ona dayanarak yer 
altı haritaları çizilecek. Bunlar uzun 
süre alacak. Ciddi bir çalışma gereki-
yor. Bu nedenle zamana ihtiyaç var.

n Sismik çalışmanın yapıldığı böl-
geyi tam olarak verir misiniz?

Batı Karadeniz’de Zonguldak ile İs-
tanbul arasını düşünün. Kuzeye doğru 
olan bölge. Ama bu bölgenin tamamı 
değil. Önce biz kendimize TPAO ola-
rak bir iş yaptık. Ardından Shell ile or-
tak olduğumuz ruhsatta Shell’e bir iş 
yaptık.  Şu anda da Mersin’de çalışıyo-
ruz.  Mersin’den sonra da önümüzdeki 
programlara bakacağız.  Akdeniz’de 
ve Karadeniz’de işler var. Buna karar 
vereceğiz.

n Sismik gemiyi, yurt dışına kira-
lamayı düşünüyor musunuz?

Evet, böyle bir düşüncemiz var. Sis-
mik gemiyle Türkiye’nin dışında da iş 
yapıp, aynı zamanda para kazanmak 
istiyoruz. Bunu bir sistem haline getir-
meyi planlıyoruz.

ıSTRAnCA’DA GAZı YAKTıK
n Karadeniz açıklarında Istranca 

kuyusunda yürüttüğünüz gaz arama 
çalışmaları hakkında bilgi verir misi-
niz? Yeni kuyu söz konusu mu?

Istranca‘da ikinci kuyu yetişirse bu 
yılın sonunda ya da yeni yılın başında 
açılacak. Orada biz gaz yaktık ama 
henüz rezervin ne kadar olduğunu bil-
miyoruz. Ancak burada bir potansiyel 
olduğunu düşünüyoruz. 

Biz bunu kovalıyoruz. Onun üzerine 
arkadaşlar verileri yeniden yorumladı. 
Bu bir rezervuarsa nereye doğrudur 
sorusu soruldu. Kuzey doğuya doğru 2 
tane daha kuyu kazacağız. 2 ve 3 nu-
maralı kuyular var. TPAO orada kendi-
si kuyuları tek kazıyor.

KIBRIS’TA 
KARA VE DENİZİ 

BİRLEŞTİRECEĞİZ
Kıbrıs’ta karada yürütülen petrol aramala-

rından sonuç alındı mı?
Bizim oradaki temel hedefimiz Kıbrıs’ın de-

nizleriyle ilgili birtakım datalar elde etmekti. 
Şimdi onu denize korele ediyor arkadaşlar. 

Bizim denizde yapacağımız çalışmalara bun-
ları çok ciddi katkısı olacak.

İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Akde-
niz’de buldukları belirtilen gazla ilgili olarak 

TPAO ile temasa geçti mi?
Bizimle bir temasları söz konusu değil. 

Dolaylı olarak böyle şeyler du-
yuyoruz. Ama direkt bir temas 

yok. Ancak İsrail’den çıkarı-
lacak gazın Türkiye üzerin-

den Avrupa’ya taşınması 
konusunda bazı projeler 

gündeme geliyor. Biz bunu 
başından beri söylüyoruz. 

En uygun, pratik, ekono-
mik olan budur.

“Karadeniz önemli bir yatak, 
daha önce arama yapmadığımız 

bazı yabancı şirketlerle 
görüşmelerimiz sürüyor. Anlaş-
ma sağlanırsa nasıl bir ortaklık 

yapılacağı tartışmaya açık bir 
konu ama biz genelde Karade-

niz’de yüzde 50 – yüzde 50 şek-
linde ortaklık kuruyoruz.”
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Neşet Hikmet

Türkiye enerji sektörünün dört bü-
yük piyasasının (petrol, elektrik, 
doğalgaz, LPG) işgücü haritası-

nı çıkaracak olan “Enerji Sektörü İnsan 
Kaynakları Envanteri Projesi”nin ilk 
adımı olan “Doğal Gaz Sonuç Raporu”, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB) ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) koordinasyonunda, 
EnerjİK Danışmanlık’ın yürütücülüğün-
de ve sektör derneklerinin destekleri ile 
hayata geçirildi.

Çalışmanın sonuçlarının açıklandığı 
toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanı Taner Yıldız, “Türkiye’de 
çizdiğimiz politikalar ve stratejiler çer-
çevesinde serbestleşmeyi, liberalleşmeyi 
özelleşmeyi tercih ettik. Özel sektörde 
enteresan örnekler vardır. Paranın zihni-
yetlerden daha fazla büyüdüğü şirketler 
vardır. Kamu, özelleştirdiği kurumları, 
özelleştirdiği sektörü kendi insan kaynak-
larını denetleyemez hale gelirse burada 
çok ciddi bir komplikasyon vardır. Kamu-
nun bütün varlıkları ve özelleşmeye esas 
teşkil edecek yapısıyla eğitim hizmeti 
sunma zorunluluğu bulunuyor” dedi. 

Son 10 yılda TPAO’da çalışan 400’den 
fazla mühendisin özel sektöre geçtiği-
ni belirten Bakan Yıldız, “Gerek üc-

Türkiye enerji piyasasının 
mevcut istihdam verilerini 
ve profilini ortaya çıkaran 
ilk bilimsel araştırma olan 

‘Enerji Sektörü İnsan 
Kaynakları Envanteri 

Projesi’nin ilk ayağı 
sonuçlandı. 16 binin 

üzerinde kişinin istihdam 
edildiği sektörün en 

önemli sorunu mesleki 
eğitimin yetersiz oluşu...

Doğal gazcılar ‘eğitimli 
eleman’ bulamıyor 

HABER 8
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retlendirme politikalarının gerek farklı 
imkanların sunulması böyle bir sonucu 
doğurdu” yorumunu yaptı. Eğitim alan 
kamu personelinin özel sektöre geçmesi-
nin normal olduğunu vurgulayan Bakan 
Yıldız, kamunun eğitim imkanı sunduğu 
personelin kendisini ilgili kuruma borçlu 
hissederek belirli bir süre burada görev 
alması gerektiğini söyledi. Yıldız, şöyle 
devam etti:

“Enerji sektörünün en önemli avanta-
jı prestij ve saygınlıktır. Bunun haklı bir 
avantaj olduğu da bellidir. Enerji sektörü, 
bu işi bilen insanlarca yönetiliyor fakat 
dezavantajı da var. Sorun, kurumsal hafı-
zayı koruyan insan kaynaklarını ileri nok-
taya taşıyamamak. Bütün kurumsal hafı-

zayı ister kamu, ister özel sektör olarak 
mutlaka muhafaza etmemiz, o tecrübenin 
üzerine o dinamizmi eklememiz lazım.”

İnSAnı  unuTAn BAşARAmAZ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

Başkanı Hasan Köktaş da Türkiye’de 
enerji sektörünün insan faktörünü ele 
alan, istihdamın niceliği ve niteliğine yö-
nelik bilimsel değerlendirmelerin sayısı 
yok denecek kadar az olduğunu söyledi. 
Köktaş, “Oysa hangi düzenlemeyi yapar 
hangi kararı alırsanız alın sonuçta bu ka-
rarın hem muhatabı hem de uygulayıcı-
sı olan insan faktörünü bırakın göz ardı 
etmeyi işin başına yazmazsanız başarılı 
olmanız imkânsızdır” dedi. 

Köktaş konuşmasını şöyle sürdürdü: 
Enerjik İnsan Kaynakları Danışmanlık 
tarafından şahsıma ve mesai arkadaşları-
ma sunulan “Envanter Projesi”  alanında 
yetkinleşmiş kişilerin işi sahiplenmesi, 
hem de GAZBİR, GAZMER ve PET-
FORM gibi sektörün güçlü dernekleri ile 
birlikte bu işe koyulması açısından bizler 
için adeta “biçilmiş bir kaftan” olmuştur. 
Hazırlanan kapsamlı anketlerin sektörün 
önemli bir kısmını kapsayan sektör der-
nekleri vasıtasıyla şirketlere uygulanması 
sayesinde her biri üzerinde ayrıntılı tartış-
malar yapılması gereken sonuçlar doğur-
muştur. 

çALışmA HER YıL YEnİLEnmELİ 
Sektörün en önemli sorununu deneyim-

li kadroların olmaması olarak tanımlama-
dığını belirten Köktaş şöyle konuştu: 

Geçmiş deneyimimiz ve bu raporun 
da ışığında sektörün eğitim ihtiyacının 
karşılanmasını teşvik edecek yeni araçlar 
oluşturması gerektiğini tespit ettik. Bu 
sektörde norm kadroların oluşturulması 
eğitim için üniversiteler ile işbirliklerini 
geliştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Bu 
raporun vardığı sonuçların kamuoyunda 

ve sektörümüzde hak ettiği değeri gör-
mesini ve sektörümüz tarafından sahip-
lenilerek her yıl yenilenip geliştirilmesini 
diliyorum. Her yıl yenilenerek ve elekt-
rik, petrol ve LPG sektörlerine de uygula-
narak sektörün istihdam uygulamaları ve 
insan kalitesine değer katacaktır.”

SEKTöRÜn YÜZDE 51’İ TAşEROn
l Doğal gaz piyasasında16 bin 258 

kişiye kayıtlı ve kalıcı istihdam sağlandı, 
l 2012 yılında yüzde 82’si doğal gaz 

dağıtımında olmak üzere 808 yeni istih-
dam sağlandı,

l Sektörde çalışanların yüzde 38’i 35-
44 yaş grubunda, yüzde 34’ü ise 25-34 
yaş grubunda,

l Sektörde çalışanların yüzde 83’ü er-
kek yüzde 17’si kadın,  

l Çalışanların yüzde 38’i lisans, yüzde 
25’i meslek lisesi, yüzde 19’u ise meslek 
yüksekokulu (ön lisans) mezunu, 

l Piyasadaki şirketlerin yüzde 61’inin 
istihdam planı mevcut, 

l Kariyer siteleri, şirketlerin yüzde 
46’sı tarafından öncelikle tercih edilen işe 
alım kanalı olarak kullanıyor, 

l Önümüzdeki dönemde doğal gaz 
dağıtım sektöründe yaklaşık 800 kişilik 
yeni ve kalıcı istihdam; 3 bin kişilik ge-
çim imkanı; ortalama 6 bin kişilik istih-
dam potansiyeli (dolaylı istihdam dahil) 
sağlanması planlanıyor, 

l Sektörde asıl işveren tarafından 
(bordrolu olarak) 7 bin 968 kişi, alt iş-
veren tarafından (taşeron olarak) ise 8 
bin 290 kişi çalışıyor. Piyasadaki toplam 
çalışan sayısının yüzde 49’unu bordrolu 
çalışanlar oluştururken, yüzde 51’ini alt 
işveren şirketlerde çalışanlar oluşturuyor, 

l Doğal gaz piyasasında hizmet alım-
larında (alt işveren firmalarında) çalışan 8 
bin 290 kişinin yüzde 73’ü teknik, yüzde 
27’si idari işlerde görev yapıyor, 

l Doğal gaz ulaşmamış 13 şehre daha 
arzın yapılmasıyla zaman içinde doğal 
gaz dağıtım şirketlerinde yaklaşık 761 
yeni kişiye kalıcı istihdam sağlanması 
bekleniyor. Doğal gaz piyasasında de-
neyimli işgücü bulunmasında güçlük 
çekilmesi ve kişilerin şirketlerin faaliyet 
sahalarında çalışmayı/ikamet etmeyi is-
tememeleri, personel temininde yaşanan 
sıkıntıların başında geliyor.

l Doğal gaz iletim ve LNG şirketleri, 
faaliyet sahasında çalışacak aday bulmakta 
güçlük çekiyor. Coğrafî, sosyal ve kültürel 

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan
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koşullardaki yetersizlikler bu durumun se-
bepleri arasında sayılabilir. Diğer yandan 
doğal gaz dağıtım ile toptan satış ve ithalat 
şirketleri daha ziyade eğitimli/deneyimli 
işgücü bulmanın güçlüğüne işaret ediyor.

l İnsan kaynağının eğitim yoluyla sü-
rekli geliştirilmesi gerektiğini düşünen do-
ğal gaz piyasası, bu ihtiyacın karşılanma-
sında güçlük yaşandığını belirtiyor.

l Doğal gaz dağıtım sektöründe en çok 
istifanın gerçekleştiği ve en çok ihtiyaç 
duyulan personelin 2.derecede “tekniker” 
ve “teknisyen” olmasına rağmen, meslekî 
eğitim almış personel arzı, talebi karşılaya-
cak düzeyde değil. Bu nedenle, ara eleman 
yetiştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin 
artırılması, çeşitli işbirliği ve geliştirme fa-
aliyetleri ile mevcut arzın niteliğinin artırıl-
ması gerekiyor. 

l İletim ve LNG lisans türünde mevzu-
atlardaki sınırlılıklara vurgu yapılmakta, 
hem nitelikli/yetişmiş personel bulmakta 
güçlük çekildiğinden hem de ücret denge-
sizliğinin önemli bir sorun olarak varlığını 

devam ettirdiğinden bahsediliyor. Bu alan-
daki İK yetkilileri, ihtiyaca göre şekillene-
cek yeni işe alım süreçlerinin tanımlanma-
sı, mevzuat/yönetmelik değişiklikleri ve 
üst yönetimin konuyla ilgili yetkilerinin 
artırılması yoluyla çözüme ulaşılabileceği-

ni belirtiyor.
l Nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan do-

ğal gaz piyasasında çalışanların eğitimine 
özel önem veriliyor. 2012 yılında doğal gaz 
piyasasında beyaz yakalı çalışanlara yıllık 
kişi başı ortalama 110 saat eğitim verilir-
ken, bu süre mavi yakalı çalışanlar için 48 
saat. Tüm bordrolu çalışanlar bazında de-
ğerlendirildiğinde, doğal gaz piyasasında 
2012 yılında yıllık kişi başı 79 saat eğitim 
gerçekleştirilmiş olduğu görülüyor.

l Çalışanların eğitimine özel önem 
verilen doğal gaz piyasasında, şirketlerin 
organizasyonel yapısı ve çalışma koşulla-
rı daha sık eğitimler gerçekleştirilmesinin 
önündeki en önemli engeller olarak göste-
riliyor. Bununla birlikte eğitim, çalışanlar 
tarafından yeterince motive edici bir et-
ken olarak değerlendirilmiyor. Eğitim ve-
ren kurumların, doğal gaz piyasasındaki 
şirketlerin özel gerçeklerine uyum sağla-
yacak yaklaşımlar sergileyemedikleri de, 
şirketler tarafından dile getirilen önemli 
sorunların başında geliyor.

ARA ELEMAN 
ARZI ARTMALI 
Şirketler kendi kurumsal faaliyet-
lerinin, staj imkânlarının, hizmet içi 
eğitimin, iş tanımı ve niteliğinde stan-
dardizasyonun sağlanmasının, eğitim 
kurumları-işletme işbirliğinin artırıl-
masının, mevcut özlük haklarının iyi-
leştirilmesinin ara eleman arzını artı-
racağını düşünülüyor. 
Toptan satış ve ithalat lisans türünün 
Türkiye’deki yapılanma sürecinin de-
vam ediyor olması nedeniyle nitelik 
personel bulma konusunda sorunlar 
yaşanıyor. Sektöre bu alanda yetişmiş 
personel kazandırmak için, Türkiye’de 
çeşitli eğitim programlarının açılması 
bir çözüm önerisi olarak sunuluyor.
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Türkiye, son 10 yılda tüm yerli ve ye-
nilenebilir enerji kaynaklarını devreye 
almaya çalışırken, belki de en değerlisini 
en sona bırakmış gibi görünüyor: Güneş 
enerjisi. Mevzuatta yapılan düzenlemeler, 
yatırım maliyetlerindeki gerileme, Türki-
ye’nin artan enerji ihtiyacı, serbest tüketici 
pazarının genişlemesi, güneş enerjisine 
olan ilgiyi en üst seviyeye çıkartmış gibi 
görünüyor. Peki, bu süreç nasıl yürütülme-
li, hangi hususlara dikkat edilmeli? Ankara 
merkezli bir şirket gözüyle bu konularda 
bir değerlendirmede bulunalım.

Yatırımcı gözü ile baktığımızda; artan 
elektrik fiyatları ve kaynak bazında dışa 
bağımlılık sorununun çözümlenememesi 
hususları, imkânı olan gerçek ve tüzel kişi-
lerin, tıpkı Avrupa’daki özellikle Almanya 
ve İspanya’daki örnekleri gibi, güneş ener-
jisinden yararlanarak kendi ihtiyacı için 
elektrik enerjisi üretebilme imkânını en üst 
seviyeye çıkarttı.

Bu imkanlardan nasıl bir ‘yol haritası’ 
ile yararlanmak gerekir? 

Güneş, bildiğimiz ve güvendiğimiz, is-

tikrarlı bir enerji kaynağı olduğuna göre, 
‘güvenli’ ve ‘istikrarlı’ bir güneş enerjisi 
yatırımı nasıl yapılabilir? 

Telaşa kapılmadan, su ve rüzgar enerjisi 
yatırımlarından alınan dersler çerçevesin-
de, güneş enerjisine nasıl yatırım yapılma-
lıdır?

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelik”, 2 Ekim 
2013 tarihinde yayımlandı. İç piyasada, 
hemen her hafta uzantısı ‘solar’ olan yeni 
bir şirket kuruluyor. Daralan Avrupa paza-
rından çıkan, özellikle Çin menşeeli şirket-
ler, Türkiye pazarında yer alabilmek için 
araştırma yapıyorlar. Uygun arazilerin el 
değiştirme işlemleri hız kazandı. Bunların 
hepsi, olağan, beklenen gelişmeler. Bu ge-
lişmeler karşısında yatırımcıdan beklenen, 
bilinçli hareket etmesidir. Yatırımcının bu 
süreçte yapacağı en önemli işlerden biri 
piyasada deneyime sahip bir danışman ile 
çalışmaktır.

“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” 
en yeni ve en kapsamlı düzenlememiz. 
EPDK, geçici 17. madde ile piyasaya net 
bir sinyal verdi: GES’ler lisanslanmaya 
devam edecek. Bu  yatırımcı için iyi ha-
ber... Aynı yönetmelikte ölçüm ile detay-
lar verildi ayrıca yapılacak ölçümün 3 yıl 
geçerli olacağı ifade edildi. Bir sonraki 
aşamada teşviksiz GES yatırımları da gün-
deme gelecek gibi görünüyor.

EDH Enerji olarak, yatırımcılara, geç-
miş 10 yıldaki tecrübeler ışığında aşağıda-
ki hususlara dikkat etmelerini öneriyoruz:

-Yürürlükte olan mevzuat kapsamında 
yaptırılan ölçümün ne derece kullanılabilir 
olduğunun incelenmesi gerekiyor. Şirket 
olarak projelerin yüzde 20’sine yakınına 
ilişkin ölçüme sahibiz. Global pazarda kul-
lanılan yazılım, meteorolojik verilere ek 
olarak bölgesel bazda elde ettiğimiz veriler 
yatırımcılar için karar kaynağı olacaktır. 

-Yatırım için kredi kullanacak yatırım-
cıların bankalarla yapacağı görüşmelerde, 
kapıyı açacak en önemli hususlardan biri-
nin ölçüm verisi olduğunu düşünüyoruz.

-Yatırımın sağlıklı ve risklerden arınmış 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gere-
ken hususlardan biri de “EPC sözleşmesi” 
ile yatırım yapmaktır. Hep adından söz 
edilen ama pek küçük yatırımlar için bi-

linen bir kavram olmamakla birlikte GES 
tesislerinde yaygın şekilde kullanılacak. 
Bu bağlamda, şirket olarak büyük ölçek-
li GES tesisleri konusunda, dünyanın ilk 
5’inde yer alan, Alman “JUWI” ile birlikte 
hareket edeceğiz. JUWI ile imzalanacak 
EPC sözleşmesi, sonuçları itibarıyla, her-
kesi tatmin edecektir. 

-Elektrik mühendisleri ve makine mü-
hendisleri için GES’lere yönelik detaylı 
hesap yapabilme, sistem dizayn yapabil-
meye, şebeke entegrasyonu, statik hesap-
lar, jeologlar için proje sahasına yönelik 
etüt, GES’lerde güvenlik gibi eksiklerimi-
zin tamamlanması gerekiyor.

-GES’in en yaygın kullanılacağı alan 
olan tarımsal sulama faaliyetinde, güneş 
enerjisinden yararlanmanın, büyük bir kat-
ma değer yaratacağı aşikâr olduğundan, 
DC pompa pazarında yerli üretim dikkat-

Güneş yatırımı yaparken…

Feridun Leventoğlu
Genel Müdür-EDH Enerji 
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ten kaçmamalıdır.
-Yine güneş enerjisinden böcek savar, 

güneş enerjisinden taşınabilir güç sistem-
leri, bir evin, bir baz istasyonun, bir askeri 
karakolun ihtiyacını karşılayacak depola-
ma sistemleri çok yaygın olarak kullanıla-
bilecek.

İZİnLER TESİSTEn DAHA PAHALı
Şu an için önümüzdeki süreçte en önem-

li bir diğer konu ise kurulacak tesisler için 
talep edilen izinler ve bürokrasi. Bu konu-
ya el atılması gerekiyor. Bilindiği üzere 
güneş enerjisinden faydalanarak su ısıtma 
konusunda Türkiye, dünyada ikinci sırada 
yer alıyor. Tonlarca kilo ağırlığında binler-
ce sitem kuruldu ve kuruluyor. Bakınız: 1 
Aralık itibarıyla İsviçre’de 30 kWh’a ka-
dar olan GES tesisleri için izin muafiyeti 
getirildi. Türkiye’nin 2015 yılı için hedef 
bu olmalı. Şu an için 3-5 kW’lık bir tesis 

için alınması gereken izinler, yapılması 
gereken mühendislik hizmetlerinin mali-
yeti tesisin kurulmasından daha külfetli. 
Bununla ilgili bakanlıkların, EPDK ve 
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin ivedi-
likle çalışmalara başlamalarında kurulacak 
GES tesisleri açısından önem taşıyor. 

İtalya ve İspanya örnekleri önümüzde, 
Türkiye’nin panel çöplüğü olmasının önü-
ne geçmek için hepimize görev düşüyor. 
Basite almadan sağlıklı sistemler kurulma-
sı için denetim mekanizmasının kurulması 
gerekiyor. Avrupa da GES enerjisinden 
üretime verilen destekler azalmakta iken 
depolama tesislerine teşvik verilmeye baş-
landı. Bu husus da dikkate alınmalıdır.

Güneş enerjisinin sahip olduğu geniş 
kullanım alanı, şirketimiz gibi, yatırım-
cı gözü ile tüketici-yatırımcı odaklı ürün 
ve hizmet sunma yolunu kendine prensip 

edinmiş olan şirketler GES pazarının ge-
lişmesinin bir lokomotifi olacaktır.

EDH EnERjİ:

EDH Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynak-
larla Türkiye’nin kalkınmasına destek olmayı 
kendine hedef edinmiş bir danışmanlık, tedarik 
ve uygulama şirketi. Elektrik piyasasındaki 
faaliyetlere ilişkin danışmanlık hizme-
tinin yanı sıra su, rüzgar ve güneş 
enerjisinden yararlanarak küçük, 
orta ve büyük ölçekli her türlü 
projenin geliştirilmesin-
den, devreye alınması 
sürecine kadarki fa-
aliyetlerde hizmet 
veriyor.
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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. 

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, “tüketi-
ci” yerine “kullanıcı” ifadesi kullanılması dı-
şında Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Kanun-
ları ile büyük paralellik taşıyor: “Bu Kanunun 
amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin 
olunan petrolün doğrudan veya işlenerek gü-

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 İYİ 
HİZMET

“
34 ENERJİ PANORAMA
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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 İYİ 
HİZMET

35ENERJİ PANORAMA
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KAPAK 8

venli ve ekonomik olarak rekabet ortamı 
içinde kullanıcılara sunumuna ilişkin pi-
yasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve is-
tikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlen-
dirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin 
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 şir-
ketlerin piyasada faaliyet gösterebilmeleri 
için almaları zorunlu olan lisansların esas-
ları arasında “tüketicilere yapılan satışlar 
açısından, elektrik enerjisi veya kapasite 
alımlarını basiretli bir tacir olarak yap-
masını sağlayacak hükümler” var. Kanun, 
EPDK’nın sorumlulukları arasında “Ku-
rum, tüketicilerin korunması ve piyasa 
faaliyetlerinin aksamaması için lisansların 
sona erdirilmesi veya iptali durumlarında 
gerekli tedbirleri alır” görevini veriyor. 

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-
tım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”n-
de belirlenmiş durumda. Buna göre özel 
şirketler “Tüm müşterilerine eşit, taraflar 
arasında ayrım gözetmeksizin, yeterli, ka-
liteli ve sürekli enerji sunacak şekilde hiz-

ELEKTRİKTE EN SIK 
SORULAN SORULAR 
EPDK, yatırımcıların yanı sıra ken-
di bölgesinde enerji projesi yapılan 
vatandaşlar için de merak edilen ve 
kamuoyunda da sıklıklı tartışılan ko-
nulardaki soruları belirlemiş. 
Hem bölge insanı hem de tüketici-
ler açısından belirlenen sorular ile 
cevapları da Kurum’un internet site-
sinde 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/epdk-sss-menu?id=207 
adresinde ayrıntılı bir şekilde anlatı-
lıyor.
Bu sorulardan bazıları şunlar: 
l “Bölgemizde bir HES projesi ku-
rulması planlanmaktadır. Tam yeri 
neresidir ve nehirden ne kadar su alı-
nacaktır?
l Bölgemizde elektrik üretimine uy-
gun bir su kaynağı vardır. Proje geliş-
tirmek için nereye başvurulabilir? 
l Bölgemizde kurulacak HES projesi 
için ÇED Kararı alınmış mıdır? Proje-
nin çevresel etkileri ve cansuyu mik-
tarını nereden öğrenebilirim?
l Bölgemizde kurulması planlanan 
üretim tesisine ilişkin Kurumunuza 
başvuru yapılmış mıdır, hangi şirket 
ve iletişim bilgileri nelerdir?
l Elektrik şikâyet başvurusunda 
hangi yöntemi izlemeliyim? Elektrik 
dağıtım şirketine bir bildirim ya da 
ihbarda bulanacağım. Ya da dağıtım 
şirketinden şikâyetçiyim. Hangi yolla-
ra başvurabilirim? Hakkımı nerelerde 
aramam gerekir? 
l Elektrik faturam beklediğimden 
çok yüksek geldi, bu durumda hangi 
yola başvurabilirim? Hangi tür elekt-
rik kesintileri, süre ve sayı bakımın-
dan tazminat almama esas olacaktır?
l Maruz kaldığım elektrik kesintilerin 
ilişkin olarak haklarım ve yükümlü-
lüklerim nelerdir? Hasar gören teç-
hizatın kısa sürede çalışır hale geti-
rilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır? 
l Hasar gören teçhizatın tamir edi-
lememesi halinde yapılacak işlemler 
nelerdir? 
l Hasar gören teçhizata ilişkin zara-
rın tazmini konusunda dağıtım şirketi 
tarafından yapılan işlemler hakkında 
şikâyetlerimi nereye iletebilirim?”

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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met 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.

9 AYDA 7 Bİn BAşvuRu 
Öncelikle ilgili birimlere yapılan şikâ-

yetlere göz atalım: Bu yılın başından ekim 
ayına kadar EPDK’ya 4982 Sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Di-
lekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Ka-
nun çerçevesinde bilgiedinme@epdk.org 
adresine ayrıca Başbakanlık BİMER ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ara-
cılığıyla yaklaşık 7.050 başvuru yapılmış 
durumda.  Sektör daireleriyle ilgili 6.635 
başvuru, EPDK’ya ulaştığı gün Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 
Elektronik Bilgi Yöneti Sistemi (EBYS) 
yoluyla ilgili birimlere gönderilmiş. İlgili 
birimlerce yasal süreleri (bilgi edinme 15 
iş günü, dilekçe hakkı 30 gün) içinde ce-
vaplanan 4.277 başvuru, başvuru sahiple-
rine iletilmiş bulunuyor.

Cevaplanmayan başvurular ağırlıklı ola-
rak Dilekçe Hakkı Kanunu çerçevesinde 
ulaşan ihbar ve şikâyetlerden oluşuyor. 
Kaçak akaryakıt, elektrik kullanımı gibi 
şikâyetler Kurumun Denetim Dairesi Baş-
kanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 

Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı gibi ilgili birimlerine iletiliyor.  

En çOK şİKAYET KESİnTİ 
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 

TÜKETİCİ HAKKINI 
NASIL ARIYOR?
EPDK enerji piyasasına ilişkin dü-
zenlemeler ve uygulamalar ile tü-
keticinin hak ve sorumlulukları 
konusunda tüketici bilinci oluştur-
maya yönelik çalışmalar yapmakla 
yükümlü. 
EPDK’ya gelen tüketici şikâyet baş-
vuruları, yapılan uygulamanın mev-
zuata uygun olup olmadığı yönünde 
incelemeye alınıyor. Tüketiciye ya-
pılan uygulamanın ilgili mevzuata 
aykırı olduğu düşünülmesi halinde 
şikâyet başvurusunun öncelikle 
bağlı bulunulan dağıtım şirketine 
yazılı olarak yapılması gerekiyor. 
Dağıtım şirketine yapılan başvuru-
nun cevapsız kalması ya da soru-
nun çözüme kavuşturulmaması du-
rumunda EPDK devreye giriyor. Bir 
başka ifade ile tüketiciler, hizmet 
veren şirketlere yaptıkları başvuru-
larda yeterli veya tatmin edici cevap 
alamadıkları takdirde Kurum’a baş-
vurma hakkına sahip. 
Mevzuata aykırı uygulama yapıldığı 
yönündeki şikâyetin değerlendirile-
bilmesi için, şikâyete dayanak oluş-
turan bilgi ve belgeler ile dağıtım 
şirketiyle yapılan yazışmaları içeren 
bir dilekçeyle EPDK’ya yazılı olarak 
elden veya posta yolu ile başvuru 
yapılıyor. Telefon ve faks yolu ile ya-
pılan şikâyet başvuruları yukarıdaki 
esaslar çerçevesinde değerlendir-
meye alınmıyor.

30 GÜNDE  
YANIT VERİLMELİ
Bu şekilde Kurum’a ulaşan başvuru-
lar, konu ile ilgili tüzel kişi ile yapılan 
yazışmalar ile birlikte değerlendir-
meye alınmakta ve mevzuat çerçe-
vesinde incelenerek sonuçlandırılı-
yor. Akaryakıt ve madeni yağlar ile 
ilişkin tüketici ihbar ve şikâyetleri 
öncelikle bunların satın alındığı kişi-
ye ve/veya bu kişinin tedarikçisine 
yapıyor. Yapılacak şikâyete 30 gün 
içerisinde, hiç veya tatmin edici ce-
vap alınamadığı takdirde Kurum’a 
müracaat ediliyor.
Bu kapsamda EPDK’nın internet 
sayfasında yer alan tüketici bölü-
münde mevcut uygulamalara iliş-
kin mevzuatta yer alan hususlar 
ile “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı 
altında (www.epdk.org.tr/index.
php/epdk-sss-menu) adresinde tü-
keticilerin bilgisine sunuluyor.  Bu-
rada sorulara basit ve net cevaplar 
veriliyor. 

EPDK’ya yılbaşından bugüne 
7 binin üzerinde başvuru 
yapılmış. Tüketici şikâyetlerinin 
dağılımına bakıldığında, 
elektrikte fatura tutarlardaki 
değişimler ve elektrik 
kesintileri öne çıkıyor. Doğal 
gazdki en yoğun şikayet yeni 
aboneliklerin 
yapılmaması olarak 
göze çarpıyor 
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KAPAK 8

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 voltaja bağlı cihaz arızaları,
l Miras olarak geçen aboneliklerin dev-

rinde ücret talebi,
l Taşınanlardan aynı dağıtım şirketi 

tarafından tekrar abonelik ücreti alınması,
l HES’lere ilişkin şikâyetler,
l Mücavir alan dışında kalan bölgelere 

elektrik götürülmemesi,
l 186 ile elektrik arızaları konusunda 

zamanında cevap verilmemesi,
l Şantiye aboneliğinden bireysel abo-

neliğe geçişteki zorluklar,

EPDK Başkanı Hasan Köktaş:

“Zamana ihtiyaç var”
Enerji sektöründeki değişimi sadece 
yatırımların ya da özel sektörün payının 
artması veya işleyen ve giderek gelişen 
bir piyasa mekanizmasına bakarak de-
ğerlendirmek resmin büyüğünü gör-
memek demektir. 
Çünkü nihayetinde her gelişimin temel 
hedefi insanın refahını arttırmaktır. 
Enerji tüketicisinin daha uygar, daha 
nitelikli, daha ekonomik hizmet alabil-
mesini gözetmeyen bir değişimi gelişim 
olarak değerlendirebilmek mümkün 
değildir. Bugün özelleştirmelerden, da-
ğıtım şebekelerindeki kayıp ve kaçakla-
rın azaltılmasından, ulusal markerden, 
LPG ithalatında akredite laboratuvar-
ların güçlendirilmesinden, ya da doğal 
gaz tarifelerinden bahsederken, niha-
yetinde milyonlarca enerji tüketicisinin 
gündelik yaşamına katkı sağlamak gibi 
temel bir hedefi gözetmekteyiz.  
Tüketici açısından baktığımızda petrol 
ve LPG piyasalarında ürün kalitesi ve 
hizmet noktasında üst noktalara geldik. 
İnsan ve çevre güvenliğinin üst noktada 
olduğu doğal gaz için de hizmet kalitesi 
üst düzeyde. Ancak elektriğe baktığı-
mızda geçiş döneminde olduğumuz 
söyleyebilirim. Kolay değil 34 milyon 
aboneye özel sektör eliyle geliştirilmesi 
gereken bir şebeke ile hizmet verme-
niz gerekiyor. Bu konuda hızla olumlu 
gelişmeler Kurum olarak tüketicilerin 
nitelikli hizmet almasına yönelik her 
türlü düzenlemeyi yaptık ancak gerçek-
çi olmak gerekirse, bu mevzuatın layı-
kıyla uygulanabilmesi ve taşların yerine 
oturması için belli bir zamana ve sabra 
ihtiyaç var. 

BAŞVURU DAĞILIMI 
(1 Ocak 1 Ekim 2013 Arası)

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE 
CEVAP SAYISI*
SEKTÖR ŞİKAYET CEVAP 
ELEKTRİK 3336 1865
DOĞALGA 1913 1770
TARİFELER 630 548
DENETİM 235 212
PETROL 278 253
LPG  = 150 113
KAMU 93 64
*1 Ocak 1 Ekim 2013 Arası

LPG KULLANANLAR 
FİYATTAN 
ŞİKAYETÇİ DEĞİL 
LPG sektöründe de akaryakıtta ol-
duğu en çok merak edilen konula-
rın başında fiyatların nasıl oluştu-
ğu geliyor. Ancak akaryakıta göre 
LPG’nin daha ucuz olması bu konu-
da çok fazla tartışma yaratmıyor. 
İkinci sırada yer alan soru ise LPG 
kullanımı sırasında kullanıcıya veri-
len hasar ve zararların nasıl tanzim 
edileceği? 
Mevzuata göre, “ Teknik düzenle-
melere uygun olmayan LPG ikmal 
edenler, tüketiciye verdikleri zarar 
ve hasarı tazmin etmekle yüküm-
lüdür. Bu konuda taraflar arasında 
çıkan uyuşmazlıklar Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanunu çerçeve-
sinde tüketici hakem heyetleri veya 
tüketici mahkemelerince çözülür.”
“Kullanıcıya eksik LPG teslimi halin-
de bayinin sorumluluğu nedir?” so-
rumuza da  EPDK şu cevabı veriyor: 
“Bayi, LPG’nin temini ve satışına 
yönelik kantar, pompa, sayaç vb. 
donanımın bakım, ayar ve muaye-
nesini, Ölçüler ve Ayar Kanunu’na 
dayanılarak çıkarılan diğer mev-
zuatta belirtilen usul ve esaslara 
uygun olarak yapacaktır. Ayrıca bu 
amaçla rapor tutmak ve bu raporları 
muhafaza etmekle de yükümlüdür. 
Kantar, pompa ve sayaç ayarlarının 
bozuk olması veya ölçüm birimleri-
ne ilişkin kurallara aykırılık nedeniy-
le LPG tesliminin eksik yapıldığının 
tespiti halinde, bayi tespit edilen 
miktar çerçevesinde talep edilecek 
zarar ve ziyanı ödemekle yükümlü 
olur.”
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DOĞAL GAZDA EN SIK 
SORULAN SORULAR 
Doğal gaz sektöründe tüketicilerin 
en çok merak ettiği ve cevapları EP-
DK’nın sitesinde http://www.epdk.
org.tr/index.php/epdk-sss-me-
nu?id=208 adresinde verilen sorular 
şunlar: 
wMüşteri kimdir? Serbest olmayan 
tüketici kimdir?                                                               
wDoğal gaz bağlantısı nasıl yapılır?  
wAbone bağlantı ve güvence bedeli 
nedir? 
wAçma kapama bedeli nedir? 
wAbone değişikliklerinde dağıtım 
şirketince abone bağlantı bedeli alına-
bilir mi? 
wSayacın ölçüm yapmaması veya 
yanlış ölçüm yapması durumunda 
tüketim miktarı nasıl hesaplanır? 
wSayaçlar nasıl kontrol edilir?                                                                                                 
wDoğal gaz hizmeti hangi şartlarda 
durdurulur? 
wMüşteriye nasıl yeniden doğal gaz 
verilir? 
wMüşteri sözleşmesi nasıl sona erdi-
rilir? 
wDağıtım şirketine müşteri şikâyetleri 
nasıl yapılır? 
wTüketimlerin tespit edilmesi, tahak-
kuk ve faturalandırma nasıl yapılır? 
wFaturalar nasıl ödenecektir?
wFaturaya nasıl itiraz edilir? 
wEksik veya fazla faturalandırma du-
rumunda ne yapılır? 
wKaçak ve usulsüz doğal gaz kullanımı 
nedir? 
wKaçak ve usulsüz doğal gaz kulla-
nanlara yapılacak işlem nedir? 
wBakım ve onarımda doğal gaz kesin-
tisi nasıl yapılır? 
wKokulandırma nasıl yapılır? 
wKaçak tespiti ve kontrolü nasıl yapı-
lır? 
wAcil müdahale nasıl yapılır? 

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

l Dağıtım şirketlerine yapılan şikâ-
yetlerin dikkate alınmaması ve dağıtım 
şirketleri çalışanlarının vatandaşa “kötü 
muamele” etmesi.  

DOĞAL GAZ İSTEnİYOR  
Kış aylarının gelmesi ile birlikte bazı 

dağıtım şirketleri tarafından bilhassa 
yeni toplu konut bölgeleri, yayla gibi 
kırsal alanlarda doğal gaz abonelik-
lerinin yapılmaması tüketicilerin en 
çok şikâyetçi oldukları konular. Yoz-
gat, Nevşehir, Rize, Bingöl, İzmir 
bu konuda en çok öne çıkan şehirler. 
Tüketicilerin doğal gazla ilgili diğer 
önemli sıkıntılarını ana başlıklarıyla 
şöyle sıralayabiliriz:  Dağıtım şirketle-
rinin yasal süreler içinde ilgili yerlere 
hizmet götürmemesi, iç tesisat şirket-
lerine ilişkin sorunlar, sayaç sorunları, 
fatura son ödeme tarihlerinin maaştan 
önce olması, güvence bedeli ile ilgili 
yüksekliği ve geri ödemelerde yaşanan 
sıkıntılar...

Yılbaşından bugüne özellikle akar-

yakıt zamlarıyla birlikte ilgili kamu 
kurumlarına yoğun şikâyetler geli-
yor.  “10 numara yağ satışına ilişkin 
denetimlerin yetersizliği” son aylarda 
azalsa da hala gündemde olan bir di-
ğer konu. İstasyonlardaki pompa ile 
tabelalarındaki fiyat farklılığı, kalitesiz 
akaryakıta ilişkin tüketici şikâyetleri 
(araçların arızalanması), akaryakıt fi-
yatlarının yüksekliği ve vergi oranları, 
kaçak akaryakıt satışına ilişkin ihbar-
lar, asgari mesafe ile ilgili şikâyetler 
petrol piyasasına ilişkin diğer başvuru 
konuları.

EPDK yetkilileri, petrol piyasası ile 
ilgili şikâyet ve başvurular önceki yıl-
lara oranla hissedilir derecede azaldı-
ğını belirtiyor.

Tüketiciler olmasa da enerji projele-
ri ile ilgili özellikle o bölgenin halkın-
dan kamulaştırma şikâyetleri gelebili-
yor. Habersiz kamulaştırma ve düşük 
kamulaştırma bedelleri, projelerin 
gerçekleştirilmesi aşamasında civarda 
yaşayanları yaşadıkları zorluklar (iş 
makinelerinin yol açtığı sorunlar) bun-
lardan bazıları. 

AKARYAKITTA ŞİKAYET 
ZAM GELİNCE ARTIYOR
Tüketicilerin akaryakıt sektörü ile ilgili en çok merak ettiği konu fi-
yatların nasıl oluştuğu. Dünyanın en pahalı akaryakıtlarından birini 
kullanan tüketiciler, motorin ve benzine 8-10 kuruşluk zamlar gelince 
EPDK’ya “bu zamlar neye göre yapılıyor” sorusunu yöneltiyor. Petrol 
piyasasına ilişkin tüketicilerin merak ettiği sorulardan bazıları şunlar: 
l Akaryakıt bayi fiyatıyla ilgili esaslar nelerdir? 
l Bayilerin fiyat ilanıyla ilgili diğer yükümlülükleri nelerdir?
l Bayilerin fiyat ilan panolarında hangi bilgiler yer almalıdır?
l EPDK akaryakıt üzerindeki vergilere veya akaryakıt fiyatlarına mü-
dahale edebilir mi? 
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Deniz Suphi

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) ile şehirci 
doğal gaz dağıtım şirketleri-

nin çatı örgütü GAZBİR’in Antalya 
zirvesinden Doğu ve Güneydoğu’ya  
yatırım kararı çıktı.  EPDK, büyük 
bölümü Güneydoğu Anadolu’da bu-
lunan 10 ile şehiriçi doğalgaz dağıtım 
alt yapısının kurulması için ihaleye 
çıkacak. İlk parti ihale 15 Kasım’da 
Bitlis, Bingöl ve Muş’la başlayacak.  
‘8’inci EPDK-GAZBİR Sektörel De-
ğerlendirme Toplantısı Antalya’da 
yapıldı. Toplantıya, şehirlerde doğal 
gaz dağıtımı yapan şirketlerin pat-
ron ve yöneticileri ile EPDK üst yö-
netimi katıldı. EPDK Başkanı Hasan 
Köktaş, yerel ve genel seçim sürecine 
girildiğine dikkat çekerek, gaz da-
ğıtım şirketlerini yerel yönetimler 
ile uyumlu çalışmaları konusunda 
uyardı. Köktaş, “Bu dönemde hem 
yeni abonelik talepleri karşılansın, 
hem de kazı, altyapı yatırımlarında 
daha fazla hassas davranılsın” dedi.  
Köktaş, Türkiye’de 81 şehirden 71’ine 
doğal gazın ulaştığını belirterek, Si-

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile şehirci doğal gaz dağıtım şirketlerinin 
çatı örgütü GAZBİR, Antalya’da gerçekleştirilen zirvede bir araya geldi. EPDK 

Başkanı Köktöş, 81 ilin 71’ine doğal gaz alt yapısı götürüldüğünü belirterek, “İhalesi 
yapılmamış iller olarak Sinop, Iğdır, Bitlis, Bingöl, Muş ve Artvin, Ağrı, Hakkâri, 
Şırnak, Tunceli kaldı. 15 Kasım’da Bitlis, Bingöl ve Muş’un ihalesi ile başlıyoruz. 
Önümüzdeki süreçte ülkemizde doğal gaz ulaşmamış şehir kalmayacak” dedi 

gAZBİR 
zirvesinden Güneydoğu’ya 

yatırım kararı çıktı 

HABER 8
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nop, Iğdır, Bitlis, Bingöl, Muş ve Artvin, 
Ağrı, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli’nin de 
bu ağa dahil olması gerektiğini söyledi. 
15 Kasım’da Bitlis, Bingöl ve Muş’un 
şehiriçi doğal gaz dağıtım ihalesinin ya-
pılacağını açıklayan Köktaş, “Bundan 
bir hafta arayla Sinop, Iğdır ve Art-
vin’in ihalesi gerçekleştirilecek. Önü-
müzdeki süreçte ülkemizde doğal gaz 
ulaşmamış şehir kalmayacak” dedi.

KOnSOLİDASYOnA İHTİYAç vAR 
Köktaş, EPDK Başkanlığı yaptığı 6 yıl 

içinde sektöre yaklaşık 25 milyar lira ya-
tırım yapıldığını, 2008-2012 yılları ara-
sında 1 milyon 700 bin abone alınarak 
doğal gaz ulaşan konut eşdeğeri abone 
sayısı 9 milyon 171 bini aştığını belirtti.  
Gelecek yıllarda doğalgaz dağıtım şir-
ketlerinin gaz tedariğinde de çok daha 
güçlü pozisyonlara ulaşacaklarını be-
lirten Köktaş, şunları söyledi: Daha 
alternatifli ekonomik gaz temin im-
kanları olacak. Bu sayede hem kendi-
leri kazançlı çıkacaklar hem de tarife 
sistemimiz aracılığıyla bu avantajın bir 
bölümünü tüketicilere de yansıtacaklar.  

Türkiye’de gaz dağıtım şirketlerinin 
ölçek ekonomisi ile çalışamadığını an-
latan Köktaş, “Bu sektörde şirketlerin 
birleşmesine konsolide olmasına ihtiyaç 
var” dedi 

“GEnçLİĞİmİZİ YAşAYALım
GAZBİR Başkanı Yaşar Aslan, 10 yıl 

önce Türkiye çapında EPDK’nın geliş-
tirdiği ihale modeliyle 71 şehirde doğal 
gaz kullanılacağını söylemenin 
‘hayalcilik’ olarak görü-
leceğine işaret ederek, 
“Olmaz öyle şey deni-
lirdi. Bugün bir mu-
cize gerçekleşmiştir” 
dedi. Arslan, “Gaz da-
ğıtım şirketleri olarak 
bu 10 yılın sonunda artık 
kendi ayaklarımızın üze-
rinde durmak tarife tartışma-
ları yaşamadan baba parası yemeden 
gençliğimizi yaşamak istiyoruz” diye 
konuştu.

HEDEF şEBEKEYİ İşLETmEK 
Zirvede, EPDK Doğal Gaz Daire 

Başkanlığı da sektöre ilişkin bir sunum 
yaptı. Buna göre EPDK, doğalgazda 
65 dağıtım lisansı verdi. Bunlardan 58’i 
EPDK’nın gerçekleştirdiği ihaleleri ka-
zandı ve şehiriçi doğalgaz dağıtım lisan-
sının sahibi oldu. Kalan 7 il, daha önce 
Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bursa 
gibi BOTAŞ’ın alt yapısını kurduğu da-
ğıtım bölgelerinden oluşuyor. 

2012 yılı sonunda 47 şirketin 5 yıl-
lık yatırım süresi doldu. Önümüzde-

ki süreçte, hem dağıtım şirketleri 
hem de EPDK çalışmalarını 

dağıtım lisanslarının temel 
amacı olan dağıtım şebekesi-
nin işletilmesine yönelik hu-
suslarda yoğunlaşacak.

EPDK’nın açtığı ihaleler-
de ortaya çıkan birim hizmet 

amortisman bedelleri ortalaması,  
0,078 cent/kwh oldu. Bu değerin, 2013 
BOTAŞ fiyatı baz alındığında dağıtım 
şirketlerinin satış fiyatına oranı şöyle:

-kademe-1 (<300,000 m3) tüketicileri 
için yüzde 1,9 

-kademe-2 (>=300,000 m3) tüketicile-
ri için yüzde 2,1 düzeyinde bulunuyor. 

Toplantıda EPDK’nın, sektörden bek-
lentileri de paylaşıldı. Kurumun talep-
lerini şu başlıklar altında sıralamak 
mümkün:
l 5 yıllık yatırım yükümlülüğü süresi do-
lan dağıtım şirketlerinin sevkiyat kontrol 
merkezlerini (Sevkiyat kontrol merkezi, 
yapılan ölçümleri uzaktan algılayıp kay-
dedecek ve bu kayıtları çözümleyecek, 
tüketimdeki sıra dışı düşüş ya da yük-

selişleri ve sayaçlara yapılabilecek mü-
dahaleler ile saha incelemesi yapılması 
gereken yerleri tespit edecek donanım 
ve yazılımları içeriyor)  yıl sonuna kadar 
kurmaları gerekiyor. Tedarikçilerini se-
çebilen tüketicilerin uzaktan okuma ve 
haberleşme sistemlerini dağıtım şirket-
lerinin belirlediği usul ve esaslar çerçe-
vesinde kurmaları öngörülüyor.
l Dağıtım şirketleri bu sistemlerin ke-

sintisiz çalışması için gerekli alt yapı, ba-
kım onarım ve personel gibi ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak bu yöndeki 
çalışmalarını tüketiciler ile koordineli bir 
şekilde yürütecek.
l Ölçümün sistemdeki önemi gereği 
sayaçların bakım ve kalibrasyonlarının, 
tüketim miktarı, sayaç ömrü ve çalış-
ma şartları göz önünde bulundurularak 
planlanması gerekiyor.

EPDK KONTROL MERKEZİ İSTİYOR 
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HABER 8

Neşet Hikmet

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜ-
REB) tarafından düzenlenen Tür-
kiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nde 

(TÜREK) yeni lisans başvuru tarihinin 
belli olmasının ardından yeni yatırımlar 
konuşuldu. 6-7 Kasım’da İstanbul’da ya-
pılan toplantı, rüzgâr yatırımlarının önün-
deki fırsatlar ile zorlukların tartışıldığı bir 
platforma dönüştü. Açılışta konuşan TÜ-
REB Başkanı Mustafa Ataseven geçen 
yıl yaşanan radar, Milli İstihbarat Teşkilatı 
ve Başbakanlık izin süreçlerindeki sorunu 
aştıklarını, fakat bu yıl da orman izinleri 
ile ilgili sıkıntıların yaşandığını belirtti. 
Geçtiğimiz günlerde açıklanan lisans yö-
netmeliği ile yüzlerinin güldüğünü söyle-
yen Ataseven, bundan sonra her yıl ekim 
ayında alınacak rüzgâr başvurularından 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Toplantıda bir konuşma yapan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mu-
rat Mercan ise çıkarılan yasaların rüzgar 
sektörünün dinamizmine uygun şekilde 
sürekli revize edilmesi gerektiğini be-
lirterek “Yenilenebilir enerji sektörünün 

özellikle rüzgârın önümüzdeki dönemde 
Türk ekonomisine katkısı sadece elektrik 
üretmek olmamalıdır. Yerlileşme, Ar-Ge 
çalışmaları ve rüzgârda dünyanın önde 
gelen ülkeleri arasına girmek hedefini de 
oluşturmalıdır. Biz rüzgâr teknolojilerini 
dünyaya satan ülke olmalıyız. Türkiye’nin 
rüzgârdaki vizyonu bölgesinde etkin ve di-
namik rol oynamak olmalıdır” dedi.

EPDK Başkanı Hasan Köktaş da yaptığı 
konuşmada 2002 yılında sadece 19 mega-
vat olan rüzgârdaki kurulu gücün bugün 2 
bin 676 megavata ulaştığını sadece rüzgâr 
santrallarına 10 yılda 4 milyar dolara ya-
kın yatırım yapıldığını söyledi. Özellikle 
2012 ve 2013 yılında ardı ardına sisteme 
katılan kurulu gücü bin megavatı aşkın 
rüzgar santrallar sayesinde bugün 61 bin 
megavatı geçen elektrik enerjisi kurulu 
gücünün içindeki payın yüzde 4.5 gibi bir 
rakama ulaştığına değinen Köktaş, “Bu hiç 
de yabana atılmayacak bir seviye. Ülkemi-
zin her yerinde pervaneleri dönen rüzgâr 
santrallarının türbinlerinden elde edilen 
elektrik enerjisi miktarı 6 milyar kilovatsa-
at düzeyine ulaşmıştı. Konuya sadece rüz-
gâr açısından bakmayarak genelleştirdiği-

mizde ise geçtiğimiz yıl ve bu yıl devreye 
giren toplam 8 bin 240 megavatlık kuru-
lu gücün 5 bin 90 megavatı yenilenebilir 
enerji kaynaklarından oluştu” dedi. 

LİSAnS BAşvuRuLARı nİSAn 2015’TE 
Lisans Yönetmeliği çerçevesinde güneş 

enerjisine dayalı yeni ön lisans başvuruları 
1-2-3 ve 6-7 Nisan 2015 tarihlerinde, rüz-
gâr enerjisine dayalı başvurular ise 24-25-
28-29 ve 30 Nisan tarihlerinde alınacak. 
Aynı yönetmelik kapsamında son üç yıl 
içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli stan-
dardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü 
bulunması zorunluluğu getirildi. Diğer yıl-
lar için ise TEİAŞ her yıl 1 Nisan tarihine 
kadar, takip eden beş ve takip eden 10 yıl 
için olmak üzere, sisteme bağlanabilecek 
rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim 
tesisi kapasitesini EPDK’ya bildirecek. 

Ardından rüzgâr enerjisine dayalı baş-
vurular için her yıl Ekim ayının ilk beş iş 
gününde, güneş enerjisine dayalı başvu-
rular için her yıl Ekim ayının son beş iş 
gününde; açıklanan kapasite çerçevesinde, 
EPDK tarafından ön lisans başvuruları alı-
nacak.

Rüzgarcılar yeni 
yatırımlara hazırlanıyor 

Rüzgar santralları için 
yeni lisans başvuruları 

24 Nisan 2015 tarihinde 
başlayacak. Bugüne 

kadar 4 milyar dolarlık 
yatırım yapan sektör, 

yatırımın önündeki 
zorlukların kalkması 
ve yeni lisanslarla bu 

rakamı ikiyi katlamaya 
hazırlanıyor…
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Neşet Hikmet

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı bütçesinin 14 Ka-
sım’da Türkiye Büyük Millet 

Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Ko-
misyonu görüşmelerinde enerji hiz-
metinin kalitesi ve enerjide bağımlılık 
tartışmaları öne çıktı. 

Yaklaşık 7 saat süren bütçe mara-
tonunda muhalif milletvekilleri özel-
likle elektrik dağıtım hizmetlerinden 
duydukları sıkıntıları anlattılar. Özel-
likle Hakkâri, Batman gibi Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi şehirleri ve köy-
lerinde günde 7-8 saate varan elektrik 
kesintileri yaşandığına dikkat çeken 
milletvekilleri, bu kesinti sıklığı ve 
uzunluğunun tüm Türkiye çapında 
yaşandığını vurguladılar. 

“Özelleştirilen dağıtım şirketlerin-
de muhatap bulmakta zorlandıklarını 
ve köylülerinden sürekli şikâyet tele-
fonları aldıklarını” belirten milletve-

killeri Enerji Bakanı’na “sizin evladı-
nız öğretmenine elektrik kesik olduğu 
için ödevimi yapamadım’ diyor mu? 
Bizim bölgemizde bunlar yaşanıyor. 
Bu dağıtım şirketlerinin daha etkin 
denetlenmesi için gerekli önlemleri 
almanız gerekiyor” talebinde bulun-
dular. Tartışılan bir başka konu ise 
Türkiye’nin her yıl artan enerji itha-
latı oldu; milletvekilleri yerli kaynak-
lardan azami ölçüde yararlanılması 
gerektiğini vurguladılar.

KAPASİTE ARTışı SAĞLAnDı
Bakanlık bütçesi ve faaliyetleri 

hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, özel 
sektör yatırımlarındaki artışa dikkat 
çekti. Yıldız şu bilgileri verdi: 

“Ülkemizde 2002 yılında 300 olan 
elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 
2012 yılı sonu itibarıyla 772’ye, 2013 
yılı Ekim ayı sonu itibarıyla ise 883’e 
yükseldi. Mevcut santralların 446’sı 
hidrolik, 27’si kömür, 70’i rüzgâr, 
13’ü jeotermal, 215’i doğal gaz, 38’i 
yenilenebilir ve atık, 8’i çok yakıtlı 
(katı ve sıvı), 44’ü çok yakıtlı (sıvı ve 
doğal gaz) ve 22 tanesi de sıvı yakıt-

TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu’nda Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
bağlı ve ilişkili kuruluşların 

bütçesinde özelleştirme 
sonrası dağıtım hizmetleri 

ile enerjide bağımlılık 
tartışmaları öne çıktı. 

Muhalefet milletvekilleri, 
bölgelerinde elektrik 

kesintilerinin çokluğundan 
duydukları sıkıntıları 

vurgulayarak denetimlerin 
arttırılmasını istedi 

Bütçe 
maratonunda 

hizmet 
tartışması 

HABER 8
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lı olup Ekim ayı sonu itibarıyla 4.925 
MW’lık kapasite artışı oldu. 

Yıldız, 2013 yılı ilk 10 ayı içinde 
işletmeye alınan yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı santralların kuru-
lu gücü 2.757 MW olduğunu, bunun 
428,3 MW’ının rüzgar,2.114MW’ının 
hidrolik, 148,6 MW’ınınjeotermal, 
ve 65,5 MW’ının çöp gazı, biyokütle 
ve atık ısı olduğunu açıkladı.  Yıldız, 
“2012 ve 2013 yıllarını değerlendirdi-
ğimizde devreye alınan 9.085 MW’lık 
santralın yüzde 64’ü yenilenebilir, yüz-
de 36’sı ise termik kaynaklara dayalı-
dır. Bu durum yenilenebilir uygulama-
larımızın olumlu sonuçlarının en güzel 
göstergelerinden biridir” diye konuştu.

2.8 mİLYAR TL’LİK KAçAK önLEnDİ
Bakan Yıldız, 2002 yılında 12.241 

MW olan hidrolik kurulu gücün yüzde 
78 artışla 2013 yılı Ekim ayı sonu iti-
barıyla 21.724 MW’a ulaştığını, bugün 
itibarıyla ekonomik olduğu belirlenen 
140 milyar kWh/yıllık Türkiye hidrolik 
enerji potansiyelinin yüzde 41’lik kıs-
mı işletmede, özel teşebbüs tarafından 
yapımı sürdürülen projeler dahil olmak 
üzere yüzde 27’lik kısmı ise inşa halin-

de olduğunu belirtti. 
Elektrik dağıtım şirketleri tarafından 

elektrik abonelerinin ölçü sistemleri 
kaçak kullanımı engelleyecek şekilde 
kontrol edildiğini ve kaçak kontrol ta-
kibi için kayıp-kaçak tarama çalışma-
larının periyodik olarak devam ettiğini 
belirten Yıldız şu bilgileri verdi:

“2003 yılından 1 Kasım 2013 tari-
hine kadar yapılan etkin kayıp-kaçak 
tarama çalışmalarına göre yaklaşık 
51,8 milyon abonenin kontrolü gerçek-
leştirildi. Bu kapsamda, toplam 10,84 
milyar kWh, yani 2,8 milyar TL kaçak 
tahakkuku gerçekleştirilmiş olup, 671 
bin abone hakkında ise savcılığa suç 
duyurusunda bulunuldu. Kayıp-kaçak 
oranlarının azaltılması konusu önce-
likli hedeflerimizin başında gelmekte 
olup bu alandaki yoğun çalışmalarımız 
ve alınan tedbirler neticesinde ülke ge-
nelinde kayıp-kaçak oranları on yıl ön-
ceki yüzde 25 düzeylerinden yüzde 15 
düzeylerine kadar düşürüldü. Özelleş-
tirilen elektrik dağıtım şirketlerine ise 
kayıp kaçakları azaltma zorunluluğu 
getirilmiş olup ülkemiz genelinde ka-
yıp kaçakta 2015 yılı hedefi yüzde 10 
olarak belirlendi.”

BÜTÇE 4.5 MİLYAR TL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
merkez birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşla-
rı (TEDAŞ dahil) tarafından yürütülecek 
yatırım projeleri kapsamında 2014 yılı 
için tahsisi öngörülen toplam ödenek 
miktarı 4,5 milyar lira olarak belirlendi. 

l Merkez birimleri 2014 yılı bütçesine; 
l Cari harcamalar için 1,328 milyar lira, 
l Yatırım harcamaları için 26,9 milyon 
lira, 
l Transfer harcamaları için 10,8 mil-
yon lira, 
l Kamulaştırma harcamaları için 15 
milyon lira, 
l Borç verme harcamaları için 35,7 
milyon lira olmak üzere toplam 1,416 
milyar lira ödenek tahsis edilmesi ön-
görüldü. 
l Cari ve yatırım transferi ödeneklerini 
Bakanlık bütçesi transfer kaleminden 
alan; -MTA Genel Müdürlüğü’ne 200 
milyon lirası yatırım ödeneği olmak 
üzere toplam 295,1 milyon lira, 
l TAEK Başkanlığı’na 48,7 milyon lira-
sı yatırım ödeneği olmak üzere toplam 
109,5 milyon  lira,
l Bor Enstitüsü’ne ise 7,4 milyon lira-
sı yatırım ödeneği olmak üzere toplam 
8,3 milyon lira (öz gelirler hariç) öde-
nek tahsis edilmesi planlandı.
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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. Enerjiye yönelik radikal 
değişimleri içeren yeni stratejide ezber 
bozacak adımlar var.  Petrol ve doğal gaz 
arama yeni dönemde teşvik edilirken, 
enerjiyi verimli kullanan kişi ve firmalar 
da desteklenecek. Enerjide yıllık 15 mil-
yar TL olarak hesaplanan tasarruf eylem 
planında elektrik üretiminde yerli enerji 
kullanımı ile birlikte cari açık sorununa 

da neşter vurulmak isteniyor.
Stratejinin iki önemli ayağı var. Verim-

liliği artırmak ve yerli kaynaklara öncelik 
vermek. Bu noktada yurt içi ve yurt dı-
şında petrol ve doğal gaz arama faaliyet-
lerinin hızlandırılacak. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO) hem petrol 
hem doğal gaz hem de kaya gazı arama 
faaliyetlerini artıracak. Kurumun, yaban-
cı bir ortakla yurt dışında mevcut üretim 
yapılan sahalardan birini de satın alması 
planın bir parçası… Satın almanın adresi 
ise Orta Afrika olacak. Arama faaliyet-
lerinde ise öncelik Kıbrıs, Afganistan ve 
Kuzey Afrika gibi yerler olarak planlandı. 

OVP’NİN 3 YILLIK KRİTİK PLANI

Enerjiyi verimli kullan 
TEşvİğİ KApEnerji 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 
kaynak kullanımı, yurt 

içi ve yurtdışında petrol 
ve doğal gaz arama 

çalışmaları oluşturuyor. 
Kamu da alımlarında artık 

‘düşük enerjili’ ürünleri 
tercih edecek



47ENERJİ PANORAMA

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.

FATuRA 64.5 mİLYAR DOLAR
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 mERCEKTE 
2013 yılında genel devlet toplam ge-

lirlerinin GSYH’ya oranının bir önceki 
yıla göre 1,9 puan artarak yüzde 39,7 
düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 
Genel devlet gelirlerindeki artışta, TE-
DAŞ ve BOTAŞ’tan geçmiş yıllar vergi 

borçlarına mahsuben yapılan tahsilatların 
da etkisiyle dolaylı vergiler ile sosyal gü-
venlik prim gelirlerindeki artışta belirle-
yici olacak. Doğal kaynak zenginliğinin 
ve tarımsal ürün çeşitliliğinin, teknolo-
jiyle sağlanan yöntemler ve hizmetler 
yardımıyla 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 
Üç yıllık dönemde özellikle elektrik 

kullanımı son dönemde hızlı trenlerle 
birlikte artan TCDD’nin yeniden yapı-
landırılması hedefleniyor. TCDD, 2016 
yılı sonuna kadar yeniden yapılandırıla-
rak demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı 
özel demiryolu işletmelerine açılırken, 
PTT’nin anonim şirket statüsünde yeni-
den yapılandırılmasının da tamamlanma-
sı öngörülüyor. OVP’de yer alan bilgilere 
göre 2013 yılı sonunda 59 milyar dolar 
olacağı tahmin edilen enerji ithalatı büyü-
mü performansı ve petrol fiyatlarındaki 
beklentilere göre dönem sonunda 64,5 
milyar dolar olarak öngörülüyor. 108 
dolar olan brent tipi ham petrol fiyatı ise 
kademeli olarak 93,1 dolara kadar gerile-
yecek.

KAMUDAN DÜŞÜK 
ENERJİ KRİTERİ 
OVP’nin yanı sıra Orta Vadeli Mali 
Plan (OVMP) ile de enerji sektö-
rüne yönelik kritik adımların atıl-
ması kararlaştırıldı. 2014-2016 
dönemlerini kapsayan OVMP ile 
öncelikli hedef cari açık olarak 
belirlendi. Türkiye ekonomisinin 
yumuşak karnı olarak gösterilen 
cari açığı en aza indirmek ama-
cıyla enerji sektörüne öncelik ve-
rilmesi üzerinde duruluyor. Enerji 
kaynaklarının çeşitliliği ile yenile-
nebilir enerji kaynaklarının yatırım 
ve üretiminin artırılmasına ilişkin 
vergisel teşvik mekanizmalarının 
geliştirilmesine yönelik çalışma-
lara devam edilmesi planlanırken 
kamunun mal ve hizmet alımların-
da düşük enerji tüketimi sağlayan 
malzemelere öncelik verilecek. Bu 
kapsamda sokak aydınlatmasında 
olduğu gibi enerji tüketimi düşük 
ürünlerin kullanılması teşvik edile-
cek. Örneğin yeni kurulacak veya 
mevcut kapasitenin artırılacağı 
sanayi tesisleri için alınacak yeni 
malzemelerin tasarruflu olması 
halinde bu motor ve diğer ekip-
manlar ekonomi yönetimi tarafın-
dan teşvik edilecek. Buna ilişkin 
destekleme paketi çalışmaları hız 
kazanacak. OVP’de öncelik verilen 
bir başka konu ise tasarrufu ar-
tırmak. Bu amaçla özellikle ev ka-
dınlarının da bilinçlendirilmesine 
çalışılacak. Bu çalışmalar sonunda 
4 milyar dolarlık bir verimlilik artışı 
olması bekleniyor.
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Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi’nin 
son raporu rüzgar piyasasının büyüdüğü-
nü ancak politikacıların ‘öngermezliğinin’ 
büyük sorun olduğunu ortaya koyuyor. 
Rapor, Türkiye’nin en hızlı gelişen rüzgâr 
piyasalarından biri olduğuna ve bugüne 
kadar piyasanın hiçbir finansal krizden et-
kilenmediğine dikkat çekiyor

2012 yılı sonunda yayınlanan ve Ağus-
tos 2013’te güncellenen “Küresel Rüzgar 
Piyasası Faaliyet Raporu” 2013-2017 
yılları arasındaki küresel rüzgâr piyasası 
tahminlerinin kapsamlı bir fotoğrafını çe-
kiyor. Rapor, Türkiye’nin de üyesi olduğu 
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü) ülkelerindeki politik belirsizlikle-
rin yarattığı endişeye rağmen Çin, Hindis-
tan, Brezilya gibi rüzgâr enerjisinde öncü 
ülkelerin yanı sıra Latin Amerika, Afrika 
ve Asya’nın geri kalanındaki yeni pazarla-
rın da küresel büyümeye katkı sağladığına 
dikkat çekiyor.

Rüzgarın önündeki en 
büyük engel politik belirsizlikler

Esen ERKAN
Enerji Postası-Editör

Tablo-1 (1996-2012 Küresel Yıllık Kurulu Rüzgâr Gücü Kapasitesi)

Tablo-2 (1996-2012 Küresel Yıllık Kurulu Rüzgâr Gücü Kapasitesi-Kümülatif)
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
Avrupa’da 2012 yılında açılan tesislerden 
küresel rüzgar piyasasına eklenen 44.8 
GW kurulu güç ile 2011 yılına göre yüzde 
10’luk bir büyüme sağlandı. Böylece yak-
laşık yüzde 19’luk bir kümülatif artış ile 
282.5 GW’a ulaşan küresel rüzgar kurulu 
güç kapasitesinin 2013 yılındaki durakla-
maya rağmen, 2014 ve takibindeki yıllarda 
iyileşme yaşayacağı belirtiliyor.

2013-2017 periyodunda yıllık rüzgar 
piyasasında ortalama büyüme oranının 
yüzde 7 olacağını hesaplayan rapor, 2017 
sonunda yıllık 61 GW’a ulaşan kurulu güç 
kapasitesinin aynı dönemde kümülatif ola-
rak ise ortalama yüzde 13.7 oranına denk 
düşeceğini varsayıyor. Raporun hesapla-
mış olduğu 2013-2017 dönemi için kümü-
latif kurulu rüzgar gücü kapasitesi ise 500 
GW’yi aşarak, yaklaşık 536 GW civarına 
ulaşıyor. Yeni kapasite eklemedeki liderler 
ise 13.12 GW ile ABD, 12.96 GW ile Çin 
ve 11.9 GW ile Avrupa Birliği olarak sıra-
lanıyor.

OFFSHORE  KAPASİTESİnİn   
YÜZDE 90’ı AvRuPA’DA

ABD’nin kapasite ekleme konusunda 
2009 yılından bu yana ilk kez Çin’i aş-
tığı analizde, 2012 yılındaki bu önemli 
iyileşmeyi takiben, 1 Ocak 2013’te ge-
tirilen ABD Üretim Vergisi Kredisi’nin 
2013’deki üretimde dik bir düşüşe neden 
olduğu ve politik belirsizliklerin sektöre 
zarar verdiği belirtiliyor. GWEC Genel 
Sekreteri Steve Sawyer: Rüzgâr enerjisi 
değişken olabilir ancak sektörün istik-
rarlı büyümesi önündeki en büyük tehdit 

enerji sektöründeki çerçeveleri belirleyen 
politikacıların değişken kararları ve öngör-
mezliğidir” açıklaması ile konuya dikkat 
çekiyor. 

Politik açmazlar nedeniyle rüzgâr en-
düstrisinin görebileceği zararları, Avru-
pa Birliği’ndeki karbon fiyatlandırması 
ve ABD’deki üretim vergisi gibi gerçek 
örnekler üzerinden değerlendiren rapor 
ile ilgili olarak, Avrupa Rüzgâr Enerjisi 
Birliği CEO’su Thomas Becker, “Avrupa 
hükümetleri yaptıkları politika değişiklik-
lerle yatırımcıların güvenini sarsıyor ve 
yenilenebilir enerji hedeflerinin uygulama 
maliyetlerini artıyor. 2020 yılı yenilenebi-
lir enerji hedeflerinin iddialı ve bağlayıcı 
olabilmesi için büyük ölçüde belirsizlikle-
rin azaltılması ve Avrupa’nın dünya lideri 
bir rüzgâr sanayi olma yolunda iş ve ihra-
cat hacmini artırması gerekli” yorumunu 
yaptı.

New Research Report’un 2013 Ekim 
ayında yayınladığı son araştırmasında da 
offshore rüzgâr sektörünün Avrupa ülkele-
rinde hızla büyüdüğü ve bu kapasitesinin 
yüzde 90’dan fazlasının Avrupa sularında 

bulunduğu belirtiliyor. Yaşanan belirsizlik-
ler bir yana, tüm çalışmalardan çıkan so-
nuç gösteriyor ki, Avrupa rüzgâr konusun-
da istikrarlı bir yol haritasına sahip olmaya 
özen gösteriyor.

TÜRKİYE En HıZLı PİYASALARDAn BİRİ 
GWEC’nin yayınladığı son güncelle-

melerin yer aldığı Küresel Rüzgâr Piyasası 
Raporu’nda, Türkiye’ye ayrılan bölüm 
2012 yılında ülkemizdeki 2,312 MW’lık 
kurulu güç kapasitesine 506 MW yeni 
kapasite eklendiği vurgusu ile başlıyor. 
Türkiye’nin bölgesel rüzgar gücü potan-
siyeline de yer veren rapor, en iyi rüzgar 
potansiyelinin Çanakkale, İzmir, Balıkesir, 
Hatay ve İstanbul çevresinde olduğunu; 
2012 sonu itibariyle de Marmara Bölge-
si’nin bölgeler arası en yüksek kurulum 
olan 923.65 MW ile liderliğini koruduğu-
nu gösteriyor.

Bölgelere göre Türkiye rüzgâr potansi-
yeli şöyle:

GWEC’nin aynı raporunda, 2012 verile-
ri ile Türkiye’nin RES üretim kapasitesin-
deki santral sıralaması da şöyle:

Rapor, Türkiye’nin en hızlı gelişen rüz-
gâr piyasalarından biri olduğuna ve bugü-
ne kadar piyasanın hiçbir finansal krizden 

Tablo-3 (2013-2017 Küresel Rüzgar Piyasası Tahminleri)

Tablo-4 (Bölgelere Göre Türkiye 
Rüzgâr Potansiyeli)

Tablo-5 (Türkiye’nin RES Üretim Kapasitesindeki Santral Sıralaması-2012 Yılı)
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etkilenmediğine dikkat çekiyor. Elektriğin 
yüzde 30’unun temiz kaynaklardan karşı-
lanması şeklinde planlanan 2023 hedefle-
rine de değinen rapor, kısıtlı petrol ve gaz 
rezervlerine sahip ülkemizin, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelerek fosil yakıt 
bağımlılığını azaltmaya çalıştığını ancak 
artan enerji talebini karşılamak ve hedef-
lere ulaşmak için daha çok ‘temiz enerji 
yatırımı’ gerektiğini belirtiyor.

GWEC’nin raporu eşliğinde Türkiye 
adına yapılan bir diğer güncel çalışma ise 
The European Wind Energy Associati-
on’ın (EWEA) yayınladığı “Wind Directi-
ons” dergisinin 2013 Eylül  sayısı. Dergi-
nin bu sayısında Türkiye rüzgar piyasasına 
özel bir yer verilerek ülkemizde;

Haziran 2013 itibariyle 2,500 MW yeni 
kurulum yapıldığı; 2023’e kadar 20,000 
MW kurulum planlandığı; Planlanmış rüz-
gâr santrallerinin 11,000 MW olduğu ve

Rüzgâr enerjisi kapasitesinin de 50,000 
MW olduğu açıklanıyor.

BÜROKRATİK  EnGELLERİn   
ALışmASı GEREKİYOR 

Türkiye’de sadece elektrik alanında 
2030 yılına kadar yapılacak yatırımların 
300 milyar doları aşacağı tahmin edilir-
ken “Wind Directions” dergisinin üzerinde 
durduğu konu; bürokratik engeller. Söz 
konusu engellerin aşılması ve lisanssız 
elektrik üretim sürecinin gelişimini sürdür-
mesi ile Türkiye rüzgâr enerjisi sektörünün 
büyümeye devam edeceğinin altı çiziliyor.

İklim değişikliğine neden olan etkileri 
azaltma, enerji güvenliğini sağlama, yerel 
ekonomik kalkınmaya destek olma, yerel 
çevre kirliliği sorunlarını önleme ve fiyat 
istikrarı gibi temel özellikleri sayesinde 
rüzgâr enerjisinin başarıya ulaştığını be-
lirten GWEC’nin raporunda dikkat çeken 
diğer bazı veriler ise şöyle:

l Latin Amerika’da rüzgâr enerjisi 
pazarının lideri olan Brezilya’nın toplam 
gücü 2 bin 500 MW’ı geçti. Forecasts 
Navigant Research’ün son yayınladığı ça-
lışmaya göre de, Latin Amerika’da yıllık 
kurulu rüzgâr gücü tesis kapasitesi 2022 
yılında iki katına çıkacak. 

l 2012’deki küresel rüzgar piyasasın-
daki yavaşlamaya rağmen, Çin 13 bin 200 
MW, Hindistan ise 2 bin 300 MW yeni 
kapasite devreye aldı. Çin 75 gigavatla 
rüzgârdan elektrik üretiminde ilk sırada 

yer alıyor. ABD ise 60 milyon kilovatlık 
kapasitesi ile dünyanın rüzgârdan en fazla 
elektrik üreten ikinci ülkesi. 

l Meksika, kurulu gücünü 2012’de ne-
redeyse ikiye katlayarak kurulu gücü bin 
MW’ı aşan ülkeler listesine girdi.

l Doğu Avrupa’nın da rüzgârdan elekt-
rik üretilen bölgeler arasına girdiği ra-
porda; Romanya, İtalya ve Polonya gibi 
gelişmekte olan Avrupa ülkeleri rüzgâr 
alanında ciddi büyüme kaydetti; Almanya 
ve İngiltere de liderliklerini korudu.

KARBOnDİOKSİT  EmİLİmİ YÜZDE 1.1 GERİLEDİ 
Küresel rüzgâr piyasası analizlerinin 

kesiştiği bir diğer araştırma da, Hollanda 
Çevresel Değerlendirme Ajansı’nın (PBL) 
geçtiğimiz Ekim ayında yayınladığı “2013 
Küresel Karbondioksit Emisyonu Rapo-
ru.” Rapor, 2012 yılında tüm dünyadaki 
karbondioksit (CO2) emisyonunun 34,5 
milyar ton ile yeni bir rekora ulaştığını ve 

küresel CO2 emisyonlarındaki artışın son 
10 yıldır yıllık ortalama yüzde 2,9 artış 
göstererek bu oranın 2013 yılında ise yak-
laşık yüzde 1.1 gerilediğini açıklıyor. Bu 
olumlu gerilemede yenilenebilir enerjinin 
ve kalemlerinden biri olan rüzgâr enerjisi-
nin payı ise oldukça büyük.

Son olarak belirtebiliriz ki, daha az fosil 
yakıtlı faaliyetlere ve enerji tasarrufunu ar-
tırmak için daha fazla yenilenebilir enerji 
kullanımına olan ihtiyaç sinyalleri her yeni 
analizde biraz daha kendini gösteriyor.

Kaynaklar:
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi 
(GWEC)
Avrupa Rüzgar Enerjisi Derneği 
(EWEA)
Forecasts Navigant Research
Hollanda Çevresel De-
ğerlendirme Ajansı 
(PBL)
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HABER8

Türkiye’de akaryakıt tasarrufu bilin-
cini artırmak gerektiğini vurgulayan 
Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet 

Erdem, tüketiciye ‘tasarruf’ çağrısında 
bulundu. Yılda yaklaşık 60 milyar dolarlık 
ithal enerji tükettiğine dikkat çeken Er-
dem, “Aşırı tüketim sürdürülebilir değil. 
Hepimizin sorumluluğu var. Bu manada 
hem tüketiciye değer yaratmak hem de 
işimizi sürdürülebilir kılmak için çalışma-
lar yapıyoruz” dedi. 

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Er-
dem, Enerji Gazetecileri ve Medya Der-

neği (EGAD) üyeleriyle bir araya gele-
rek, akaryakıt sektöründeki gelişmeleri 
deperlendirdi. Shell’in Türkiye’de 90. 
yılını kutladığını hatırlatan Ahmet Er-
dem, “Türkiye, büyümek ve gelişmek 
istediğimiz bir ülke. Türkiye’de 90 yıl-
dır faaliyette bulunmaktan gurur du-
yuyoruz. İnşallah nice 90 yıllara daha 
diyoruz” şeklinde konuştu.

Faaliyet gösterdikleri akaryakıt 
dağıtım ve madeni yağ piyasalarının 
dinamik ve rekabetçi birer piyasa ol-
duğunu belirten Erdem, “Bu alanlar-

da işlerimiz planladığımız gibi yürüyor. 
Bu yıl içinde hedeflediğimiz büyüme ra-
kamlarına doğru koşuyoruz. Havacılık 
ve deniz yakıtı satışlarımız da var. De-
nizcilik tarafında 23 limanda hizmet ve-
riyoruz. Doğalgaz ticareti işimiz var. 0,25 
bcm’lik doğalgaz ticaretimizi büyüterek, 
1.1 bcm’e ulaştırdık. Türkiye’nin büyüyen 
gaz pazarı önemli. Bu alanda da çalışma-
larımız devam ediyor” dedi.  

“KARADEnİZ’DEKİ SİSmİK SOnuçLARı 
DEĞERLEnDİRİYORuZ”

Shell Türkiye açısından son yılların 
en önemli gelişmesinin, Türkiye’de ara-
ma-üretim faaliyetine tekrar başlamaları 
olduğunun altını çizen Erdem, “Akde-

niz’deki sismik çalışmaların verileri henüz 
çok yeni, detaylı değerlendirme çalışması 
devam ediyor” diye konuştu. Güneydo-
ğu’daki kaya petrolü araştırmalarına da 
değinen Erdem, “Kuyu açmada 1000 
metreyi bugün itibariyle geçtik. Henüz di-
key kazı olarak devam ediyor. Yatay ince-
leme için daha epey var. 3.500 metrelere 
kadar inmemiz gerekiyor. Karadeniz’de 
TPAO’nun gemisiyle yeniden sismik ça-
lışmalar yapıldı. Çok başarılı oldu. Sonuç-
lar değerlendirilecek.” 

“çöZÜm SÜRECİ YATıRımCıLARA  
GÜvEn vERİYOR”

Türkiye’deki arama-üretim hedefleri-
nin, aranmamış ya da az aranmış bölge-
lerde arama yapmak ve Diyarbakır petrol 
bölgesinde bulunduğu varsayılan rezerv-
leri yerüstüne çıkarmak olduğunu kayde-
den Erdem, Akdeniz’de Antalya-Alanya 
açıklarında deniz derinliği ortalamasının 
2 bin metre civarında olduğu Türk kara-
sularında arama çalışmalarının devam 
ettiğini söyledi. Güneydoğu’daki çözüm 
sürecinin, bölgedeki güvenlikle ilgili so-
nuçlarının yatırımcılar açısından olumlu 
olduğunu ifade eden Ahmet Erdem,  “Biz 
bölgede ilk yola çıktığımızda çözüm süre-
ci bu aşamaya gelmemişti. Ama böyle ol-

Shell’den tüketiciye 
‘tasarruf’ çağrısı
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ması, bize de oradaki çalışmalar konusun-
da biraz daha güven ve rahatlık sağlıyor. O 
bölgede başka yatırımlar gündeme gelirse 
faydası olacaktır” dedi.

“SınıRLAmALARın KALKmASı OLumLu”
Akaryakıt dağıtım sektöründe kilometre 

tahdidinin kaldırılmasına yönelik çalışma-
yı da değerlendiren Ahmet Erdem, “5015 
sayılı Kanunun herkesin önünü açan bir 
yapısı var. Zaten öyle olması lazım. Sınır-
lanması doğru olmaz. Sınırlama olmadığı 
için üç-beş istasyonluk şirketler de olabi-
lir. Bence kurallara uyulduktan ve düzgün 
çalışıldıktan sonra böylesi bir rekabet tü-
keticinin de, sektörün de faydasına olur. 
Dolayısıyla kısıtlama doğru değil” diye de-
vam etti. Erdem, dağıtıcı sayısındaki hızlı 
artışa ilişkin ise, “Ülke büyüdükçe akar-
yakıt tüketimi ve dağıtıcı sayısının artması 
normal. Ama tabii burada dağıtıcı sayısın-
daki artışı, akaryakıt tüketimindeki artışa 
kıyasla çok daha fazla” değerlendirmesin-
de bulundu. Sektörün aşırı kar ettiğine yö-
nelik eleştirilerin doğru olmadığını belirten 
Ahmet Erdem, şöyle konuştu: “Aşırı karlı-
lıklardan söz ediliyor ama kesinlikle böyle 
bir şey yok. Sektördeki yatırım yükü çok 
ağır. Ayrıca çok ağır bir finansman yükü 
var. Ekonomimizin çok doğal parçası olan 
vergilerin getirdiği ilave finansman ihtiyacı 

var. Dolayısıyla aldığınızla sattığınız arasın-
da şu kadar fark var noktasından bakmak 
çok sağlıklı değil. Başka ülkelerle kıyasla-
manın iyi sonuç vermesi için karşılaştırılan 
ülkenin ve alınan verilerin benzer olması 
gerekiyor” dedi. ‘Türkiye’de dağıtıcı sayı-
sı azalırsa kaçak azalır’ demek, akaryakıt 
kaçakçılığıyla dağıtıcı sayısının artmasının 
bağlantısı olduğunu düşünmek doğru de-
ğil. Ayrıca kaçakçılık olayının dağıtıcı ile bir 
arada değerlendirilmesi de haksızlığa yol 
açabilir.”

“YÜKSEK vERGİ ÜLKEnİn BİR GERçEĞİ”
Son dönemde alınan etkin önlemler saye-

sinde, akaryakıt sektöründeki kaçakçılığın 
önemli ölçüde azaldığını savunan Ahmet 
Erdem, “ Bu adımlardan biri olan ve 10 nu-
mara yağın yakıt olarak kullanılmasını en-
gellemek için 2012 yılı Kasım ayında yürür-
lüğe giren ÖTV iade sistemi, önemli mesafe 
kat edilmesini sağladı. Bu sürece katkısı 
olan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunu-
yorum” dedi. Vergilerin, hızla kalkınmakta 
olan bir ülke olarak Türkiye’nin bir gerçeği 
ve kalkınmayı destekleyen en önemli un-
surlarından biri olduğunu ifade eden Er-
dem, şöyle devam etti: “Kaçakçılık sadece 
sektörümüzle sınırlı kalmayarak, tütün ve 
alkollü içecekler gibi birçok sektörde etki-
sini gösteriyor. Türkiye’nin bulunduğu böl-
gedeki istikrarsızlıklar da kaçak-sahte ürün 
ticaretini etkileyen faktörler arasında yer 
alıyor. Akaryakıt ürünlerinin doğası gereği 
tüketici tarafından görülemeyen, pompa-
dan doğrudan araçların depolarına giren bir 
yapıda olmaları da bu ürünlerin kaçakçılığı-
nı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla kaçakçılığın 
birçok nedeni bulunuyor ve çok kapsamlı 
bir mücadele gerekiyor. Bu konuda kararlı-
lıkla yürütülen mücadelenin devam ederek 
başarılı olacağına inanıyorum.”

“AKARYAKıTTA TASARRuF   
BİLİnCİ ARTTıRıLmALı”

Türkiye’de akaryakıt tasarrufu bilincini 
artırmak gerektiğini vurgulayan Erdem, 
“Hepimizin sorumluluğu var. Yılda 60 mil-
yar dolar civarında ithal enerji tüketiyoruz. 
Aşırı tüketim sürdürülebilir değil. Sektörler 
üzerinde de zararları olabilir. Birtakım sert 
tedbirlerin alınmasına kadar da gidebilir. 
Hem tüketiciye karşı da sorumluluk var. 
Çok istisnai ülkeler hariç, enerji her yer-
de pahalı olmaya başladı. O manada hem 
tüketiciye değer yaratmak hem de işini 
sürdürülebilir kılmak anlamında çalışma-
lar yapıyoruz” dedi. Akaryakıt tüketiminin 
sürücü davranışıyla doğrudan ilgili olduğu-
nu söyleyen Erdem, kurallara uygun araç 
kullanımı ile yakıt giderinin yüzde 10 civarı 
azaltılabileceğini kaydetti. Erdem ayrıca, 
ucuz diye alınan kaçak akaryakıtın motora 
verdiği zararın da hesaba katılması gerekti-
ğine dikkati çekti. 
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Doğal gaz istihdamına dair bazı tespitler 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
öncülüğünde EnerjİK Danışmanlık tara-
fından hazırlanan  “Doğal Gaz Piyasası 
Sektör Raporu”  sektörün istihdam boyu-
tu açısından önemli sonuçlar çıkarmamızı 
sağladı. 

Raporda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ör-
neğin: Oryantasyon, eğitim ve geliştirme 
ile ücret yönetimi süreçleri tüm lisans tür-
lerinde en çok kullanılan insan kaynakları 
süreçleri olduğunu gördük. Buna karşın iş 
analizi ve değerleme,  kariyer planlama ile 
yetenek yönetimi tüm lisans türlerinde en 
az kullanılan insan kaynakları süreçleri. 

İnsan kaynakları süreçlerinin kullanı-
mı konusundaki yaklaşım lisans türlerine 
göre farklılık göstermiyor. Oryantasyon, 
eğitim-geliştirme ve ücret yönetimi sü-
reçlerinin tüm lisans türlerinde en çok 
kullanılmasının nedenleri arasında, şirket-
leri zorlayıcı yasal süreçlerin varlığı gös-
terilmekte. Mevzuatlarda yer alan çeşitli 
yükümlülükler bu üç sürecin kullanılması 

konusunda şirketleri özellikle zorluyor. 
Diğer insan kaynakları süreçlerinin daha 

az kullanılması ise, bu süreçlerin daha az 
bilinirliği ve profesyonel kurumsal yapı-
ların henüz bütünüyle oluşturulamamış 
olması ile açıklanabilir, 

Doğal gaz piyasasında beyaz yakalı ça-
lışanlara yıllık kişi başı ortalama 110 saat 
eğitim verilirken, bu süre mavi yakalı ça-
lışanlar için 48 saattir. Tüm bordrolu çalı-
şanlar bazında değerlendirildiğinde doğal 
gaz piyasasında 2012 yılında yıllık kişi 
başı 79 saat eğitim gerçekleştirilmiş. Do-
ğal gaz dağıtım lisansına sahip şirketlerle 
doğal gaz iletim ve LNG lisansına sahip 
şirketlerde çalışanların eğitimi konusunda 
beyaz yakalı çalışanlar ile mavi yakalı ça-
lışanlar arasında farklılık gözetilmezken, 
mavi yakalı çalışanı bulunmayan doğal 
gaz toptan satış ve ithalat lisansına sahip 
şirketlerde beyaz yakalı çalışanların 2012 
yılında yoğun bir eğitim programından 
geçirildiği görülüyor. Doğalgaz piyasasın-
daki şirketler eğitim bütçelerinin yüzde 72’ 
sini zorunlu eğitimler, yüzde 28’ini zorun-
lu olmayan eğitimler için kullandı. 

İşE ALımDAKİ ZORLuKLAR
Doğal gaz piyasasının personel temini 

konusundaki sıkıntıları çeşitlilik gösteri-
yor. Deneyimli işgücü bulunmasında güç-
lük çekilmesi ve kişilerin şirketlerin faali-
yet sahalarında çalışmayı-ikamet etmeyi 
istememeleri, personel temininde yaşanan 
sıkıntılar olarak ifade ediliyor.

Doğal gaz iletim ve LNG şirketleri, fa-
aliyet sahasında çalışacak aday bulmakta 
güçlük çekiyor. Coğrafî, sosyal ve kültürel 
koşullardaki yetersizlikler bu durumun se-
bepleri arasında sayılabilir. Diğer yandan 
doğal gaz dağıtım ile toptan satış ve ithalat 
şirketleri daha ziyade eğitimli-deneyimli 
işgücü bulmanın güçlüğüne işaret ediyor.

Doğal gaz dağıtım sektöründe; eğitimli 
ve deneyimli işgücü bulunamaması, böl-
gesel eğitim ve danışmanlık firmalarının 
yetersizliği nedeniyle personele hizmet içi 
eğitim desteği sunulamaması, ara teknik 
eleman ve makine mühendisi temininde 
güçlük çekilmesi, ihtiyaç duyulan pozis-
yonlara ilgi gösterilmemesi; doğal gaz 

toptan satış ve ithalat sektöründe teknik 
konularda eğitim imkanlarının yurtdışında 
olması sebebiyle personelin eğitimi için 
önemli bir bütçe ayrılması; doğal gaz ile-
tim ve LNG sektöründe yatırım finansman 
kararnamesindeki sınırlamalar nedeniyle 
personel ihtiyacının karşılanamaması, ni-
telikli personel bulunamaması, ücret den-
gesizliği olarak ifade ediliyor.   

Çalışanların eğitimine özel önem veri-
len doğal gaz piyasasında, şirketlerin or-
ganizasyonel yapısı ve çalışma koşulları 
daha sık eğitimler gerçekleştirilmesinin 
önündeki en önemli engeller olarak gös-
teriliyor. Bununla birlikte eğitim, çalışan-
lar tarafından yeterince motive edici bir 
etken olarak değerlendirilmiyor. Eğitim 
veren kurumların, doğal gaz piyasasındaki 
şirketlerin özel gerçeklerine uyum sağla-
yacak yaklaşımlar sergileyemedikleri de 
şirketler tarafından dile getirilen önemli 
sorunların başında geliyor.

Özelleştirmeler sonrasında şirketlerin 
insan kaynağına yönelik çalışmalarına 
ağırlık vermesi sürdürülebilir bir başarının 
yakalanması ve sürdürülebilir enerjinin 
yaratılmasında büyük rol oynuyor. Şirket-
ler insana yatırım yaptığında doğrudan tü-
keticiye ve enerji verimliliğine katkı sağ-
lamış oluyor. Şirketler, rekabet koşullarına 
uyum sağlamak ve gelişimlerini sürekli 
kılmak için öncelikle en önemli paydaşı 
olan çalışanlarına yönelik değer yaratma 
esasına dayalı insan kaynakları politika ve 
uygulamalarında yenilikçilik ve farkında-
lığa odaklanmalı. Bu bağlamda, sektörde 
ilk kez bilimsel bir veri niteliği taşıyan 
insan kaynakları envanter çalışması şirket-
lerin insan kaynakları süreçlerinin iyileş-
tirilmesi ve gerek sektörde gerekse de 
şirketlerde kurumsal hafızanın oluş-
turulması noktasında ihtiyaçların 
ortaya çıkarılması ve iyileştir-
meye yönelik atılması ge-
reken adımların tespiti 
noktasında önemli 
bir veri kaynağı 
özelliği taşı-
yor.      

 

Banu Akdoğan 
Enerjik Genel Müdürü
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YATIRIM8

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 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. Merkezin toplam maliyetinin ise 110 milyon 
TL olduğu açıklandı.  Tesis, günlük 200 tonluk sıvı 
oksijen ve azot üretim kapasitesine sahip 40 bin 
metrekare alana kuruldu.  
Şirket, daha önce de İzmir’e farklı ürünlerin üretileceği 
bir fabrika açmıştı. Açılış töreninde bir konuşma yapan 
Air Liquide Grubu Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı 
Christophe Chalier, bugüne kadar Türkiye’ye Ankara 
ve İzmir’deki iki ayrı üretim tesisi olmak üzere 300 
milyon TL’nin üstünde  yatırım yaptıklarını belirterek 
“Yakın gelecekte yeni yatırımlar planlıyoruz ve şirket 
olarak büyük 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 ile güneş enerjisi santralı yapımı için 
protokol imzaladı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kullanılan enerji 
kaynağına doğal yollardan katkıda bulunmak amacıyla projelendirilen santralın 2014 
yılının yaz aylarında tamamlanması bekleniyor. Türkiye’de ilk kez 5 MW gücünde 
güneş santralını 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 KWh 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. Projenin 
bölgeye örnek olacağı belirtiliyor. 



57ENERJİ PANORAMA

Özyeğin 
Üniversitesi 

BRICKER proje uygulamasını 
Ege Bölgesi’nde jeotermal enerjiyi 
kullanabilecek bir kamu hastanesi 
üzerinde gerçekleştirecek. Kamu 

binalarında enerji tüketimini yüzde 50 oranında 
azaltmayı hedefleyen Avrupa Birliği destekli 

BRICKER projesinin Türkiye ayağını idare eden Özyeğin 
Üniversitesi’nin  başlattığı projenin bütçesi 1.8 milyon euro.  

Dört yıl sürecek olan proje, 10 Ekim’de Madrid’deki Acciona 
ofislerinde resmen başlatıldı. 13 milyon euroluk bütçeye sahip 

projenin koordinatörü İspanyol Acciona şirketi, proje ortaklarıyla 
birlikte, mevcut kamu binalarının tadilatı için ölçeklendirilebilir, 

yinelenebilir ve maliyet etkin bir metodoloji geliştirecek. 

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. Böylece 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. 

Kırklareli’ne 120 
MW’lık RES
Evrencik Rüzgar firmasınca 
Kırklareli’nde kurulacak olan 
Evrencik Rüzgar Enerjisi 
Santrali’nin (RES) Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) 
süreci başladı. ÇED Raporu’na 
göre projenin yaklaşık yatırım 
maliyeti 240 milyon TL olacak. 
Kurulması planlanan türbinler 
70 adet olup, toplam 
kurulu güç 120 MW’e 
olarak öngörülüyor.
Projede 40 adet 
1800 kW kapasiteye 
sahip Vestas V100 
tipi türbin ve 30 adet 
1600 kW kapasiteye 
sahip General Electric 
GE1.6-100 tipi türbin 
kullanılacak.

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 santralı için yaptığı lisans 
başvurusunu olumlu sonuçlandırdı. Kırca Enerji’nin 
kuracağı Kalfaköy Rüzgar Santralı’nın 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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Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) 
Enerji ve Ekonomi Araştırmaları 
Merkezi uzmanlarından Doç. Dr. 

Fatih Macit ve Dr. Cemil Ertem’in hazır-
ladığı “Enerji Borsası” raporu basın top-
lantısıyla duyuruldu. Toplantıda bir ko-
nuşma yapan HASEN Bilim ve Uzmanlar 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Aras, 
“Enerji Borsası altyapısının hazırlanma-
sı Türkiye için önemli bir adım. Mevcut 
koşullar Türkiye’yi bu adımı atmaya 
zorluyor. Fiziksel olarak Türkiye’nin bu 
kaynaklara erişimi ve bölgedeki değişim 
önemli bir fırsat sunuyor” dedi. 

Enerji Borsası’nın öncelikle yatırım-
ların önünü açmasına ve Türkiye’nin 
enerji koridoru olma rolüne yardımcı 
olacağına değinen Macit şöyle devam 
etti: Türkiye’nin enerji tüketimi yüzde 60 
artış gösterdi ve Türkiye enerjinin büyük 
kısmını ithal ediyor. Türkiye’nin elektrik 
üretiminin yüzde 43’ü gazdan sağlanıyor 
ve doğal gazı ithal ediyor. Türkiye’nin bu 
dengesizliği giderebilmesi için nükleer ve 
diğer yerel enerji kaynaklarının geliştiril-
mesine büyük ihtiyacı var. Yatırımların 
önündeki en büyük engel ise belirsizlik. 
İlk etapta elektrik sözleşmeleri işlem gö-
recek. Bu ortamda likidite artacak, piya-
sada alıcı ve satıcı sayısı artacak. Borsa 

ile üretici önündeki belirsizlik giderilerek 
geleceğe ilişkin fiyat belirsizliği kalkacak 
ve piyasada şeffaflık sağlanacak.”

FİYATı BELİRLEmEK mÜmKÜn  
Macit, Türkiye’nin enerji köprüsü olma 

hedefinin TAP ve TANAP projeleri ile so-
mut hale geldiğini şu sözlerle ifade etti: 
“Türkiye’nin doğusunda dünyanın doğal 
gaz rezervlerinin üçte ikisi var. Batısında 
ise dünyanın en büyük doğal gaz tüketi-
cisi var. Türkiye bunun tam ortasında. 
Türkiye’nin tüketici ve üretici coğrafya-
lar arasında enerji köprüsü olma hedefi ve 
rolü ilk defa bugün Güney Gaz Koridoru, 
TAP, TANAP ile somut hale geldi. Ciddi 
anlamda bir borsa olabilmesi için tedarik 
çeşitliliğinin sağlanması gerekiyor. Irak 
ve İsrail gazı TANAP ve Türkiye üzerin-
den Avrupa’ya ulaştırılabilir. Türkmenis-
tan ve İran gibi önemli üretici ülkeler de 
gazını buradan geçirebilir. Türkiye, Av-
rupa’nın enerji talebini karşılayan önem-
li bir ülke olabilir. Hesaplarımıza göre 
Türkiye rahatlıkla Avrupa’nın 100 bcm 
(milyar metre küp) gaz ihtiyacını karşıla-
yabilir. Türkiye aynı zamanda bu gazın fi-
yatlandığı bir ülkede olabilir. Türkiye’nin 
fiyatlama yapabilmesi için illa üretici ol-
ması gerekmiyor.

100 milyar metreküp doğal 
gaz Türkiye üzerinden gidecek 

HABER 8

500 DOLARIN 
YARISINA 
DÜŞEBİLİR 
Kuzey Irak ile yaşanan gelişme-
lere değinen Dr. Cemil Ertem ise 
Hazar gazının TANAP ve TAP ile 
tüketici piyasalara ulaşmasının 
ve yaşanan entegrasyonun öne-
mine şu sözlerle değindi: “Enerji 
fiyatlarının belirlendiği en önemli 
merkez Ceyhan olacak. Türkiye 
attığı adımlarla spekülatif ve de-
rinliği olmayan fiyatlamaların or-
tadan kaldırıp, daha gerçekçi bir 
fiyatlama yapılabilmesine önemli 
katkı sağlayacak. Hazar ve Kuzey 
Irak kaynaklarının Türkiye üze-
rinden ticarileşmesi çok önemli. 
İki ülke arasındaki yumuşama 
sonucu İran gazı da devreye gi-
recek. Ekonomik olarak Güney 
Gaz Koridoru’ndan başka çıkışı 
yok. Bu tüm bölge için barışa ve 
entegrasyona katkı sağlayacak 
önemli bir gelişme. Bu sayede 
doğal gaz fiyatlarının 500 dolar 
seviyesinden yarı yarıya düşe-
bileceğini öngörebiliriz. Bu da 
Türkiye’nin enerji maliyetlerin-
de yüzde 20-25 azalma sağlar. 
Bu sayede önemli bir bölgesel 
bütünleşmenin önü açılacak.”
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SOSYAL SORuMLuLuK8

Nazlı Deniz Tezcanlı

Türkiye’nin en büyük holding-
lerinden biri olan Sabancı Hol-
ding bünyesindeki Enerjisa, 

sektörün en iddialı şirketlerinden biri-
si. Doğal gaz, rüzgar ve HES’ler ara-
cılığıyla üretim ayağındaki gücünün 
yanı sıra Ankara, İstanbul Anadolu 
yakası ve Toroslar bölgesinin elektrik 
dağıtımını da gerçekleştiren Enerjisa, 
kurumsal sosyal sorumluluk çalışmala-
rıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Enerjisa’nın sosyal sorumlulukta 
üzerinde durduğu iki temel konu var: 
Verimlilik ve tasarruf. Bu başlıklar al-
tında özellikle ilköğretim çocuklarına 
dönük çalışmalara ağırlık veren şirket, 
2010 yılından bugüne yürüttüğü “Ener-

ji Verimliliği Eğitimleri” ile öğrenciler-
de enerji kaynaklarını bilinçli tüketerek 
topluma katkı sağlamaları konusunda 
bilinç yaratmayı amaçlıyor.  2010 ve 
2011 yıllarında okullardan gelen talep-
ler dikkate alınarak başlayan projede, 
2012 yılında Ankara İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirliği sağlanmaya 
başladı. “Dünyanın Enerjisini Koru-
mak Senin Elinde” sloganıyla, Ener-
jisa çalışanları arasından gönüllü olan 
eğitmenler tarafından verilen eğitimler, 
bugüne kadar 203 okulda, 173 bin öğ-
renciye ulaştı.

Enerjisa, ‘Enerji Verimliliği Eğitim-
leri’ projesinin kapsamını 2013 yılı 
içinde genişleterek bu alandaki çalış-
malarını sürdürüyor.’Dünyanın Ener-
jisini Ben Koruyorum!’ sloganıyla il-

köğretim çağındaki çocuklar için 2010 
yılından itibaren hayata geçen bu pro-
je, www.enerjimikoruyorum.org sitesi 
ile internete taşındı. Yayına başlayan 
web portal, proje hakkında bilgilerin 
yanı sıra interaktif bir enerji verimliliği 
oyunu da içeriyor.

Web sitesi aracılığı ile ‘Enerji Ve-
rimliliği Eğitimleri’ kapsamında haya-
ta geçirilen, çocuklar ile paylaşılan eği-
timler keyifli bir oyun haline getirildi. 
Çocuklar, enerji verimliliği oyununu 
keyifle oynarken, dünyanın enerji kay-
nakları hakkında bilgi edinebiliyor ve 
sınırlı olan kaynakları nasıl koruyabi-
leceklerini oyun eşliğinde öğreniyorlar. 
Çocuklar enerji verimliliği ve tasarrufu 
konusunda bilincin artmasına yönelik 
yapılan bu interaktif çalışma aracılı-

Sosyal sorumluluk çalışmaları eğitim ve verimlilik 
üstüne kuran Enerjisa, ilk öğretim çağındaki öğrencileri 

‘sürdürülebilir büyümenin elçileri’ olarak yetiştiriyor. 
Üç yılda 170 bini aşkın öğrenciye ulaşan şirket, halkın 

ihtiyaçlarına göre de projeler geliştiriyor…

Enerjisa, ‘Enerji elçileri’ yetiştiriyor
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ÇALIŞANLAR DA AKTİF 
KATILIMCI OLUYOR 
Enerjisa yöneticileri, kurumsal sosyal sorumluluk pro-
jelerini ‘Hızlı Etki Projeleri ve Uzun Soluklu Sürdürü-
lebilir Projeler olarak iki grup halinde planladıklarını 
belirterek “Bu faaliyetlerimize şirket çalışanlarının 
katılımını sağlamak çok önem verdiğimiz bir durum. 
Çalışanlarımız birçok etkinliğe bizzat katıldığı gibi öne-
rilerde de bulunarak faaliyetlerimize yön veriyor. Bir 
diğer önceliğimiz ise toplumun ihtiyaçları… Özellikle 
faaliyet alanlarımızdaki bölgelerin ihtiyaçlarına önem 
veriyoruz, halkımızın ve abonelerimizin de sosyal pay-
daşlarımız olduğunu düşünürsek onların önceliklerini 
göz önünde bulunduruyoruz. Öte yandan acil gelişen 
durumlar, doğal afetlerde de halkımızın yanında yer 
almak iş ilkelerimiz arasında yer alıyor. 

Enerjisa, ‘Enerji elçileri’ yetiştiriyor
ğıyla sürdürülebilir büyümenin elçileri 
oluyor. Ayrıca site içerisindeki payla-
şım alanından oyunun görselini indirip 
evlerinde de oynayabiliyor. 

54 OKuL YEnİLEnDİ 
Okul yenileme çalışmaları; Enerji-

sa’nın faaliyet gösterdiği lokasyonlar-
da, yerel halkın ihtiyaçlarına çözüm 
üretmek amacıyla şehir merkezlerine 
uzak, inşa edildiği yıllardan bugü-
ne kadar renovasyon geçirmemiş, 
kullanıma uygun olmayan okulları eği-
time uygun hale getirmek üzere ger-
çekleştiriliyor.  2009 yılında 15 okulla 
başlayan proje, geleneksel hale gelerek 
2012 yılsonunda 54 okula ulaştı.

Proje kapsamında, 2012 yılında kır-
tasiye, temizlik ve oyun malzemeleri-

nin bulunduğu okul çantaları ihtiyaç sa-
hibi 13 bin 258 öğrenciye ulaştı. Okul 
yenileme ve öğrencilerin kırtasiye ihti-
yaçlarını giderme çalışmaları bu yıl da 
devam ediyor. Şirketin hedefi 2013 yılı 
içinde 35 okulu daha yenilemek. 

ACİL SORunA ACİL çöZÜm 
Enerjisa, uzun soluklu sürdürülebilir 

projelerin yanı sıra bulunduğu lokas-
yonlardaki yerel halkın ihtiyaçlarını 
ve çalışanlardan gelen geri bildirimle-
ri göz önünde bulundurarak, hızlı etki 
sağlayacak çalışmalara da öncelik veri-
yor. Bu projeler toplumun acil sorunla-
rına çözüm üretmek ve acil ihtiyaçları 
gidermek amacıyla gerçekleştiriliyor. 
Şirketin bu alandaki etkinlikleri ana 
başlıklar haliyle şöyle sıralanıyor: 

l Doğal afet durumlarından bağış 
ve malzeme desteği,

l Proje bölgelerinde köy okullarına 
ulaşımı desteklemek amacıyla servis 
sağlanması,

l Proje bölgelerinde palto, ayakka-
bı, çanta, forma vb. öğrenci ihtiyaçları-
nın sağlanması,

l Okulların teknolojik ihtiyaçları-
nın (bilgisayar, fotokopi, fax vb.) sağ-
lanması,

l Proje bölgelerinde köylerin su ih-
tiyaçlarını sağlamak üzere su kanalları-
nın açılması,

l Yol yapım çalışmalarına destek 
verilmesi,

l Köylere içme suyu sağlanması,
l Sağlık tesislerinin kurulmasına 

destek sağlanması,
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ENERJİ İK8

Shell&Turcas’a yeni müdür 
Seyfettin Uzunçakmak, Shell & Turcas Madeni 

Yağlar Genel Müdürlüğü görevine 1 Kasım 2013 
tarihi itibarıyla başladı.  2001 yılında Shell’e katı-
lan Uzunçakmak madeni yağlar işkolunda farklı 

görevlerde çalıştı. 2009-2011 yılları arasında 
Madrid’de İspanya 
ve Portekiz bölgesi 

Madeni Yağlar 
Kurumsal Satışlar 

Müdürü olarak 
görev yapan Uzun-

çakmak, Kasım 
2011’den bu yana 

Akdeniz Bölgesi 
Madeni Yağlar 

Teknik Müdürü 
olarak çalışıyor-
du. İTÜ Makina 

Mühendisliği Bö-
lümü mezunu olan 

Uzunçakmak evli 
ve 2 çocuğu var.

Kayserigaz’da yönetime taze kan 
EWE Turkey Holding iştiraki Kayseri-
gaz’ın, mali ve teknik işlerden sorumlu 
genel müdür yardımcıları göreve baş-
ladı. Daha önce Botaş International 
Limited’de (BIL) Bakım Planlama Mü-
dürü olarak görev yapan Adem Dincay 
Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı görevine getirilirken, Kay-
serigaz’da Mali İşler Müdürü olarak 
çalışan Mennan Uzunoğlu, Mali İşler 
Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 
Galatasaray Üniversitesi İşletme me-
zunu ve Bahçeşehir Üniversitesi Fi-
nansal Ekonomi yüksek lisansı sahibi 
olan Mennan Uzunoğlu, daha önce 
Deloitte ve Türk Telekom’da Kıdemli 
Denetçi, Mali Kontrol ve Analiz Müdü-
rü olarak görev yaptı. İTÜ Makine Mü-
hendisliği mezunu olan Adem Dincay 
ise daha önce Koç Holding – İzocam 
AŞ, Yıldız Holding ve Botaş Internati-
onal’da değişik kademelerde yönetici 
pozisyonlarında çalıştı. Dincay son 
olarak BTC Boru Hattı Projesi’nde 
Bakım Planlama Müdürü olarak görev 
yapıyordu. 

Önce, Petgaz’ın genel müdürü oldu
Petgaz’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin 
genel müdürlüğü görevine Cem Önce getirildi. 
Şirketten yapılan açıklamada Cem Önce’nin PET-
GAZ’ı yüksek kaliteli LPG’yi verimli ve güvenilir 
biçimde ithal etmek için en uygun şartlara sahip 
şirketlerden biri konumuna getirmek için mesai 
harcayacağı belirtildi. 1989 yılında ODTÜ İktisat 
Bölümünden mezun olan Önce, iş hayatına Mo-
bil Oil’da başladı. Birçok önemli görevde bulunan 
Önce, PETGAZ’ı Türkiye LPG Derneğinde (TLPG-
DER) temsil edecek.

Erten’e uluslararası görev
TURKECO İnşaat ve Enerji CEO’su Dr. Duygu Er-
ten, her 3 yılda bir yenilenen Amerikan Yeşil Bi-
nalar Konseyi (USGBC) Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçildi. Yöneticiler, dünyanın farklı ülkelerinde-
ki 13 bin şirket temsilcisinin oylarıyla seçiliyor. 
Bu yıl USGBC tarafından aday gösterilen Erten, 
Brezilya’dan Nexta ve Japonya’dan Intel firması-
nın temsilcileriyle yarıştı. Erten, bu göreve seçil-
mesinin Türkiye’de yeşil sektöre önemli faydası 
olacağını belirterek “Yerel sertifika oluşturma 
sürecinde LEED gibi başarılı bir sertifikayı yöneten ekibin bir parça-
sı olmanın, Türkiye’de LEED danışmanlığı yapan bir firma temsilcisi 
olarak da USGBC’ye uluslararası geri bildirimleri ilk elden verecek ol-
masından dolayı, tüm kurumlar için kazan kazanç oluşturacak” dedi. 
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BP Türkiye’de görev değişimi
Yaklaşık 3 yıldır BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdü-
rü Richard Harding, görevini 2014 yılı Ocak ayı iti-
bariyle Martin Thomsen’a devrediyor. Thomsen, 
son olarak üç yıla yakın süredir BP İberya bölgesi 
Perakende Operasyon Direktörü olarak görev ya-
pıyordu. BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürlüğü’n-
deki devir teslim süreci kasım ayı itibariyle baş-
ladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yaklaşık 
3 yıldır Türkiye’de görev yapan Richard Harding 
döneminde BP Türkiye, bayi ağını genişletip, is-
tasyonların verimliliği ve karlılığını yükseltirken, 
yeni ürünlerin müşterilere sunulması, ürün ve 
hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuni-
yeti ve sadakatinin artırılması amacıyla da önem-
li çalışmalar gerçekleştirdi. Martin Thomsen ise 
BP bünyesine 2005 yılında katıldı. Thomsen, son 
görevinde İberya bölgesinde bulunan 700’den 
fazla istasyonun yer aldığı akaryakıt operasyonu 
ve bayi ağının üst düzey yöneticisi olarak faaliyet 
gösteriyordu. 

EPDK, 25 uzman 
yardımcısı alacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 23 
Aralık 2013- 03 Ocak 2014 tarihleri arasında düzen-
lenecek sınav ile 25 enerji uzman yardımcısı alacak. 
Giriş sınavına katılabilmek için isteklilerin, gerekli 
belgelerle birlikte en geç 6 Aralık 2013 Cuma günü 
mesai saati bitimine kadar Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na şahsen veya en geç bu tarihte Kuruma 
ulaşacak şekilde posta ile başvurmaları gerekiyor. 
Kuruma alınacak 25 adet inerji uzman yardımcısının 
öğrenim dalları itibariyle dağılımı şu şekilde: Elekt-
rik-elektronik mühendisi 6, makine mühendisi 6, pet-
rol ve doğal gaz mühendisi 1, endüstri mühendisi 2, 
nükleer enerji mühendisi 1, hukuk fakültesi mezunu 
3, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi ve siyaset 
bilimi bölümlerinden mezun 6 kişi.  

CLK’nın iletişim 
Erverdi’ye emanet
Elektrik dağıtım ve satışının en bü-
yük oyuncularından Cengiz-Kolin-Li-
mak Konsorsiyumu’nunun şirketi CLK 
Enerji’nin kurumsal iletişim direktörlü-
ğüne, Şebnem Erverdi getirildi. Daha 
önce Zorlu Enerji Kurumsal İletişim 
Müdürlüğü’nü yürüten Erverdi, CLK 
Enerji’de kurumda stratejik iletişim, 
reklam çalışmaları, sosyal medya ile-
tişimi, kurum içi iletişim ve kurumsal 
sorumluluk projelerinden sorumlu 
olarak CEO’ya bağlı görev yapacak. 
Erverdi, TED Ankara Koleji’nden mezun 
olduktan sonra yüksek öğrenimini An-

kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Çalışma 
hayatına Türkiye İş Bankası’nda başlayan Erverdi, çeşitli kademeler-
de yöneticilik ve halkla ilişkiler grup müdürlüğü yaptı. Erverdi, son 
olarak Zorlu Enerji Grubu’nda Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini 
yürütüyordu. Şebnem Erverdi, evli ve iki çocuk annesi.
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İSTATİSTİKLER8 Oğuz Karadeniz

SEKTÖREL ENERJİ TÜKETİMİ (YÜZDE)

KAYNAK: ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

 petrol Ürünleri Kömür Doğalgaz Elektrik Isı Bioyakıt Jeotermal Rüzgar-güneş

Sanayi %6,25 %27,79 %31,56 %29,52 %4,89 %0 %0 %0

Ulaşım %97,98 %0 %1,48 %0,4 %0 %0,13 %0 %0

Diğer %16,75 %17,37 %26,28 %23,63 %0 %9,95 %4,12 %1,24

Enerji Dışı Kullanım %95,96 %0 %4,04 %0 %0 %0 %0 %0

Otogaz

Tüplü

Dökme

Toplam

EKİM 2013 LPG SATIŞLARI

KAYNAK: EPDK

KAYNAK: TEİAŞ

EYLÜL 2013 
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ELEKTRİK ÜRETİM DAĞILIMI (YÜZDE)

KAYNAK: TEİAŞ, EYLÜL 2013-10-28

KAMU

ÖZEL

% 69

% 31

                Birim : Milyon m3

 Uzun Yıllar    

AYLAR Ortalama 2012 2013 2013

 Su Geliri Fiili Program Fiili

OCAK 4.562,4 4.002,8 3.861,1 5.300,4

ŞUBAT 5.014,1 3.721,6 4.040,4 5.502,9

MART 8.680,9 5.971,6 7.720,3 9.534,5

NİSAN 14.427,9 15.178,0 11.018,3 9.588,0

MAYIS 12.524,2 9.644,3 8.304,9 6.428,5

HAZİRAN 6.043,2 4.465,2 4.151,9 3.535,4

TEMMUZ 3.097,7 2.573,6 2.752,5 2.747,8

AĞUSTOS 2.161,8 1.850,0 2.187,4 2.730,6

EYLÜL 1.936,4 1.654,1 1.745,5 2.026,8

 

TOPLAM 58.448,5 49.061,2 45.782,3 47.394,8 

*Milyon metreküp. Kamu-Özel dahil. Kaynak: EPDK.
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Orta Doğu Teknik Üniversite-
si (ODTÜ) ve ODTÜ Tekno-
kent’in, bu yıl 9’uncusunun dü-

zenlediği teknoloji tabanlı girişimcilik 
yarışması olan ‘Yeni Fikirler Yeni İşler 
Yarışması’, ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde ya-
pıldı. Üniversite, kamu, 
sanayi, bilişim, enerji 
gibi birçok sektörü bir 
araya getiren yarışma 
finalinde, 3 ayrı kate-
goride 11 proje yarıştı. 
Yarışma kapsamında 
YEDAŞ Özel Ödü-
lü’nü, Savunma Sanayii 
Kategorisi’ne ‘Türk İşaret 
Dilini Sese Çeviren Eldiven’ 
(DeebSOS) projesiyle katılan De-
eblab ekibi kazandı. Projenin en önemli 
özelliği konuşma engellilerinin kullan-
dığı Türk işaret dilini, sese çeviriyor ol-
ması.

PROjE HAYATı KOLAşLAşTıRACAK
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Tür-

koğlu, bu tür yarışmalarda gençlerden 
inovasyon hedefli projeler beklediklerini 
belirterek, “YEDAŞ’ın bu bakışıyla aynı 
zamanda toplum olarak paydaşları olan 

konuşma engeli müşterilerinin 
hayatını kolaylaştırma-

yı hedeflemiştir” dedi. 
“Enerjinin kaynak-

larının sınırlı olma-
sı ve tüketilebilir 
olması nedeniyle 
en önemli kayna-
ğımızın tasarruf 
olduğunu bilmeli-

yiz” diyen Türkoğlu, 
konuşmasına şöyle de-

vam etti:  Bu yüzden pro-
jelerin daha sektörel olması-

nı önemsiyorum. Gençlerimizden 
enerji tasarrufu eksenli projeler bekliyo-
ruz. YEDAŞ olarak, inovasyon hedefli 
sektörel projelere destek vermek için bu-
radayız” dedi. ODTÜ Teknokent’te Ar-
Ge ofisi açan il elektrik dağıtım şirketi 
olduklarının altını çizen Türkoğlu, “AR-
GE çalışmalarını inovasyona çevirmiş 

bir şirketiz. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da 
düzenlenen İnovasyon Fuarı’nda, Ar-Ge 
ofisinde geliştirdiğimiz bir üründen dola-
yı Münih Belediyesi’nden sipariş aldık.”

67 nOKTADA şEBEKEYİ İZLİYORuZ
“Ölçemezseniz yönetmezsiniz” diyen 

Türkoğlu, “Çok basit ve nettir, YEDAŞ, 
Avrupa’nın en iyi elektrik dağıtım şir-
ketlerinin kullandığı bilgi teknolojilerini 
kullanıyor. SAP Forum İstanbul’da, ‘En 
Başarılı ve Kapsamlı SAP Projesi’ ödü-
lü aldık. 2,5 yıl gibi kısa sürede SAP’in 
tüm modüllerini sistemine entegre eden 
bir şirketiz. Kamu, bu görevi özel sek-
töre devrederken, kamusal hafızayı, ku-
rumsal hafızayı hızlı bir şekilde geçişini 
sağlamamız gerekiyordu. Hep söyledi-
ğim bir örnektir. 10 yıl önce emekli olan 
yer altı kablo haritasını bilen Mehmet 
Usta’yı evinden arardık. Çünkü yer altı 
şebekesinin kayıtları yoktu ama şu anda 
YEDAŞ’ın sorumlu olduğu 5 ilde, 67 
noktada tüm kırsal şebeke dahil online 
izleyebilen bir sisteme sahibiz” ifadele-
rini kullandı.

Yeni Fikirler Yeni İşler 
Yarışması’nda, YEDAŞ 
Özel Ödülü’nükonuşma 

engellerin hayatına 
kolaylık getirecek olan 

‘konuşan eldivenler’ 
projesine verdi.  

‘DeebSOS’ projesiTürk 
İşaret Dilini Sese 

Çeviriyor. 

YEDAş’tan ‘Türk İşaret 
Dilini Sese Çeviren 

Eldiven’ projesine ödül 

HABER 8
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