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

DOLU DOLU GEÇEN 90 YIL!
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İÇİNDEKİLER

2015 yılında tüm tüketicilerin ‘serbest’ kimliğini kazanması 
hedefleniyor. Ancak EPDK, yılın ilk ayında limitlerde yaptığı 
düşüşle hayal kırıklığı yarattı. Serbest tüketici olabilmek için 
5 bin MW olan alt sınır 4 bin 500’e düştü. Enerji Panorama 
ekibi nedenlerini araştırdı. Sonuç, TEİAŞ, dağıtım şirketleri-
nin sayaç okuma ve sisteme girme yazılımlarında eksiklikleri 
saptayarak “Sistem bu haliyle çalışmaz, iyileştirilmeli” dedi. 

EPDK’nın elektrik üretimi için lisans verdiği 800 yatı-
rımın inşaatına başlanılması için son gün 2 Mayıs 2014. 
Yatırımcılar bu tarihe kadar tüm evraklarını Kurum’a 
sunmak zorunda. Eksik evrak getirenleri ise lisan iptali 
ve 3 yıl aynı sektörde lisans alamama tehlikesi bekliyor. 

TEM Yönetim ortağı Dr. Çalkavur, enerji sektö-
ründe insan kaynakları uygulamalarının önemine 
dikkat çekerek “Yeni bir sektör, kamunun alışkan-
lıklarını bırakıp kâr etmeleri gerekiyor. Bu da an-
cak İK uygulamalarıyla olur” diyor... 

Türkiye İran ve Rusya ile doğal gazın fiyatını dü-
şürmek için pazarlık yapıyor, tahkim davaları açıyor. 
Ancak rakamlar ‘bu olsa bile’ indirimin tüketiciye yan-
sımayacağını hatta zam yapılacağını gösteriyor…

Serbest tüketicide limit neden 
beklentilerin altında kaldı?

Yatırımda ‘2 Mayıs’ paniği

İK’ya inanmayan başarılı olamaz

Doğal gazda indirim yok

BP’nin 
hazırladığı 
ve enerjinin 
geleceğini 
mercek 
altına alan 
araştırma, 
gelecek yıl-
larda enerjiye 
olan talebin 
beklendiği 
kadar artmayıp 
hatta gerileyece-
ğini ortaya koyu-
yor. Büyüme Doğu’dan 
gelecek, yenilenebilire 
yatırım artacak... 

Dünyanın 
enerji talebi 
düşecek
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Kış aylarının kurak geçmesi barajlardaki su se-
viyesini düşürdü. Kamu, HES’leri uyararak daha az 
elektrik üretmelerini istedi. Barajlardaki üretim yarı 
yarıya düştü. Uzmanlar “endişeye mahal yok” diyor 
ancak kuraklık kaygısı sürüyor... 

Artvin’de yapımı süren Deriner Barajı’nın dev 
gövdesini çelik kafesle geçtik... 

Yatırım rekorları kıran enerji sektörü, yükselen kur ve faiz oranlarının 
ardından beklemeye geçti. Maliyetlerin artışıyla yeni yatırımların 
azalması, özelleştirmelere olan ilginin beklentilerin altında kalacağı 
kaygısı var. Bankacılar ve yatırımcılar planlarını anlattı... 

Aygaz, sosyal sorumluluk çalışmaları 
kapsamında Van’da çok önemli bir ka-
zıya destek veriyor. Çalışma Urartuların 
medeniyetini gün ışığına çıkaracak... 

Kent içinde akaryakıt istasyonları ara-
sındaki uzaklığın 1 km.’den 500 metreye 
düşürülmesi isteği sektörü ikiye böldü. 
“Serbest piyasanın gereği” diyenler de 
var; “Zaten kâr etmiyoruz, Türkiye istas-
yon çöplüğüne döner” diyenler de... 

Kuraklık alarmı...

Deriner’e kafesten baktık

Kur ve döviz enerjimizi azaltacak mı?

Akaryakıt istasyonları 
mesafeyi tartışıyor

Aygaz, arkeolojiye 
merak sardı

EPDK, TÜPRAŞ’ın 
fiyatlama sistemini 

değiştiriyor. 
Beklenti, şirketin kâr 
marjının düşmesi...
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EDİTÖR

Mart kapıdan baktıracak 

S
on aylarda döviz ku-
runda yüzde 30’a varan 
değer artışına Merkez 
Bankası’nın politik faiz 
oranını iki katına çıkaran 
kararı eklenince enerji 
sektörü için 2014 yılında 
en çok ele alınacak konu 
belli oldu.

Aslında enerji yatı-
rımları kısa vadeli fiyat hareketlerinden 
daha çok uzun vadeli düşünmeyi gerek-
tirir. Yani ekonomideki bir hapşırmanın 
bu sektörü nezle yapacağını söylemek zor. İstikrarlı piyasa yapı-
sına duyulan güven, yerli ve yabancı yatırımcıların enerji sektö-
ründe boy gösterebilmelerinin başat koşuludur. 

Ancak özellikle kredi görüşmeleri devam ederken ekonomi-
lerde kur ve faiz cephesinde yaşanan fırtınaların enerji yatırımla-
rının fizibilitelerini, geri dönüş sürelerini hatta yapılıp yapılma-
yacağını belirlediği de piyasanın bir gerçeği. 

İşte bu konuyu bankacılarla, yatırımcılarla konuşarak yıl boyu 
sürecek tartışmalara bir giriş yapıyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde elektrik sektörü açısından en fazla merak 
edilen konulardan biri de serbest tüketici limitinin ne ölçüde dü-
şürüleceğiydi.

2015 yılı sonunda tüm tüketicilerin serbest tüketici olacağı he-
definden olsa gerek birilerinde 2013 için 5 bin kWh olan limitin 
bu yıl yarı yarıya azaltılacağı gibi bir beklenti hatta bazı kesin bir 
yargı vardı. Ancak EPDK, limiti yüzde 50 değil, yüzde 10 ora-
nında düşürdü ve 4 bin 500 kWh yaptı. Böyle olunca da itirazlar 
gazetelere taşınmaya başlandı. 

EPDK’nın bu indirimi sınırlı tutmasının hem teknik hem eko-
nomik birçok gerekçesi var. Enerji Panorama olarak ilgili konu-
nun tüm boyutlarını inceledik, Kurul’un bu kararı hangi gerekçe-
lerle aldığını ayrıntılı bir şekilde haberleştirdik. 

Enerji Panorama’nın enerjinin başta insan olmak üzere fark-
lı, çok bilinmeyen ve ilgi çekici boyutlarını aktarma hedefini bu 
zamana kadarki sayılarımızda verdiğimiz örneklerle boyutlandı-
rıyoruz. Bu sayıdan itibaren Türkiye’nin her yerinde işletmede 
olan ve ilk bakışta beton, çelik yığınlarına benzeyen enerji te-
sislerinin arkasındaki farklı boyutları, (insan unsurunu, doğayla 
verilen mücadeleyi, yapım sürecindeki zorlukları gibi) ele alınan 
yazılar kaleme alıyoruz.  İlk olarak Türkiye’nin gövde yüksek-
liği en büyük barajı Deriner’de 280 metre yukarıdan çelik bir 
kafes içinde yaptığımız ziyaretin izlenimlerini aktarıyoruz. 
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KISA KISA

Alstom, Gebze’de Almanya 
için şönt reaktör üretecek    
Alstom Grid Türkiye, Hollanda ve Almanya’da hiz-
met veren elektrik iletim operatörü TenneT TSO 
GmBH (TenneT) için enerji iletim hatlarındaki akı-
mın sürekliliğini iyileştirmek amacı ile iki adet şönt 
reaktör üretecek. 2015 yılında anahtar teslimi işlet-
meye alınması planlanan bu şönt reaktörler, Gebze 
tesislerinde Almanya için üretilen ilk şönt reaktörler 
olacak.
Alstom Grid Türkiye Güç Transformatörü Fabrika-
ları Genel Müdürü Hakan Karadoğan, “Bu proje Hol-
landa ve Almanya’daki diğer projeler için çok büyük 
bir referans olacak. Anahtar teslimi bu sözleşme için 
TenneT tarafından seçildiğimize çok büyük memnu-
niyet duyuyor ve önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi 
birlikte daha fazla geliştirmeyi ümit ediyoruz”  dedi. 

İzmirgaz ve Esgaz, GAZBİR’e katıldı
 
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin çatı kuruluşu GAZBİR’in 
üye sayısı, İzmirgaz ve Esgaz katılımıyla 54’e yükseldi. 
Yeni üyelerin birliğe katılımı nedeniyle İzmir’de düzen-
lenen toplantıya GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan ve diğer 
yöneticiler katıldı. Arslan, “Sektörün güçlü ve saygın şir-
ketleri arasında yer alan iki büyük şirketin derneğimize 
katımı bizlere güç verecek” yorumunu yaptı. 

İnnova’ya İsveç’ten 
mükemmellik ödülü

İsveç’te gerçekleştirilen ITEA-ARTEMIS 
Ortak Zirvesi’nde açıklanan ödüller kap-
samında, İnnova’nın, Türkiye ayağında 
yer aldığı Imponet Projesi, Avrupa ekono-
misine sağladığı katkılar nedeniyle “Se-
izing The High Grounds” kategorisinde 
mükemmellik ödülüne layık görüldü. Im-
ponet, enerji kalitesinin artırılması, arz ve 
talep dengesinin kurulması, teknolojilerin 
ve standartların oluşturulmasını hedefle-
yen ve 4 ülkeden 15 firmanın katılımı ile 
2010 yılında hayata geçirilen bir proje. 

GE’den inovasyona 100 bin 
dolar destek

General Electric’in 
(GE), TÜBİTAK iş-
birliğiyle sağlık ve 
enerji alanında, öğ-
rencilerin ve pro-
fesyonellerin yeni 
fikirlerini teşvik 
etmek amacıyla, 
Eylül 2013’te baş-
lattığı İnovasyon 
Yarışması’nın so-
nuçları açıklandı. 
Yarışmaya toplam-
da 1000’e yakın proje gönderildi. Yarışmada 
Özyeğin Üniversitesi’nden Şahin Çağlayan ve 
arkadaşlarının hazırladığı “Sanayi Tesislerin-
de Güç Kalitesi Takibi İçin Modüler Akıllı Şe-
beke Sistemi Projesi” birinci seçildi. Enerji ve-
rimliliği ve sağlık kategorilerindeki birinciler 
25’er bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. 
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KISA KISA

Taşımacılar, Shell & Turcas’ı tercih etti 
300’ü aşkın firmayı çatısı altında bulunduran İstan-
bul Taşımacılar Birliği (İSTAB) ile Shell & Turcas, 
önemli bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsa-
mında İSTAB üyesi firmalar, akaryakıt tedariklerini 
Shell’den yapacak ayrıca Shell Taşıt Tanıma Siste-
mi’nin (TTS) ve Shell Partner Card’ın hizmetlerin-
den ve avantajlarından da faydalanacak. İşbirliği an-
laşmasını Shell & Turcas Petrol Ticari Filo Müdürü 
Murat Birgül ve İSTAB Başkanı Hakan Orduhan im-
zaladı. Shell tarafından 1996 yılında Türk akaryakıt 
sektörüne tanıtılan Shell Taşıt Tanıma Sistemi, bu-
gün 500 bin araca hizmet veriyor. Ödeme kolaylığı, 
yakıt ve zaman tasarrufu, tüketim ve harcama kont-
rolü, yaygın istasyon ağı gibi cazip avantajlar sunan 
Shell TTS, bugün toplam 15 bini aşkın firma ve EPDK 
verilerine göre yüzde 35 pazar payıyla sektörün li-
deri konumunda yer alıyor. 

Antalya ve Dalaman’ın enerjisi güneşten
 
Form Solar, İpekyüz Elektrik-Çetin İpekyüz ve Yingli So-
lar Türkiye firmalarının işbirliğiyle tamamlanan projede 
Dalaman Havalimanı ve Antalya Havalimanı’na kurulu 
gücü toplam 500 kWp olan zemine monte güneş ener-
jisi santralının kurulumu tamamlandı. İki santralın yıllık 
enerji üretim kapasitesi ise toplam 796 bin 93 kw olarak 
tasarlandı.

Turkcell’den 75 milyon 
kWh’lık tasarruf

Turkcell ve Turkcell Superonline, verimli-
lik ve tasarruf amaçlı çözümlerle bir yılda 
26,7 milyon liraya denk gelen 75 milyon 
kWh’lik enerji tasarrufu sağladı. Turkcell, 
rüzgar türbini ve şebeke elektriğinin dö-
nüşümlü olarak kullanılmasına olanak ve-
ren hibrit iletişim üniteleri ve elektrik şe-
bekesinin ulaşmadığı 24 noktaya kurduğu 
güneş ve rüzgar enerjili iletişim ünitelerine 
ek olarak, diğer tasarruf çalışmalarıyla  21 
bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimi ka-
dar tasarruf sağladı. 

Borusan 207 MW’lık türbin 
anlaşması yaptı

Alman EnBW ve 
Borusan Holding 
ortaklığı Borusan 
EnBW, dünyanın 
önde gelen rüzgar 
türbini üreticile-
rinden Vestas ile 
207 MW’lık türbin 
tedarik sözleşme-
si imzaladı. Boru-
san EnBW Genel 
Müdürü Mehmet 
Acarla, Vestas yet-
kililerinin de katıldığı basın toplantısında yap-
tığı açıklamada, 4’ü yeni yatırım, biri de ilave 
kapasite yatırımı olmak üzere 5 yatırım için 
rüzgar türbin seçimini yaptıklarını söyledi. 
Acarla, bu yatırımlarda, şirketin 2020 yılında 
yenilenebilir kaynaklara dayalı 2000 MW’lık 
kurulu güce ulaşacağını vurguladı. 
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KISA KISA

“Karbondioksit bize bir şey yapmaz!”
Honeywell’in yaptığı araştırma, tamamen kokusuz 
ve tatsız olması nedeniyle “sessiz katil” olarak ta-
nımlanan ve can kayıplarına neden olan karbonmo-
noksit gazının yarattığı tehlikeye karşı Türkiye’de 
yeterli bilincin olmadığını  ortaya koydu. Araştır-
maya katılanların üçte biri kokusuz olan gazı kok-
layarak fark edebileceğine inanıyor. Araştırmaya 
katılanların yüzde 77’si, evinde CO gazı üretme 
potansiyeline sahip, fosil yakıtla çalışan cihazlar 
kullanıyor.  Bu yaygın kullanıma karşın evlerin sa-
dece yüzde 3’ünde CO dedektörü var. Katılımcıların 
sadece yüzde 40’ı kullandıkları cihazların ölümcül 
CO gazı yaymasının mümkün olmadığını düşünü-
yor.  Marmara bölgesi en yüksek bilinç seviyesine 
sahipken, Akdeniz bölgesi ise bu konuda en sonda 
yer alıyor.  

Elektrik Dağıtım Hizmet-
leri Derneği (ELDER), 
Türkiye’de yaklaşık 2-2,5 
milyon dar gelirli meskene 
“indirimli elektrik” veril-
mesi için proje hazırlıyor. 
ELDER Genel Sekreteri 
Uğur Yüksel, “10 milyon 
yeşil kart kullanıcısı ve 2,5 
milyona yakın hane var. Bu 
meskenlerin aylık elektrik 
faturaları ortalama 50 lira. 
Bu meskenlere yapılacak 
indirimin maliyeti yıllık 
1-1,5 milyar lira civarında. 
Bu, kaçak elektrik kullanı-
mını azaltır” dedi.

Bursagaz kredi kartıyla 
ödeme alacak

Bursagaz Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Ercüment Türker, ofissiz hizmet projesi 
çalışmaları kapsamında ocak ayında IVR 
üzerinden kredi kartı ile tahsilat yapma-
ya başladıklarını açıkladı. Türker, “Tüm 
abonelerimiz, 444 11 33’ü arayarak kredi 
kartı ile doğal gaz faturası, güvence bedeli 
ve abonelik bedelini sadece ilgili menüden 
2’yi tuşlayarak borç bilgisinin öğrenilme-
sinin ardından aynı menüden tekrar 2’yi 
tuşlayarak kredi kartı ile ödeme işlemleri-
ni gerçekleştirebiliyor” dedi. 

Bisen Enerji 
‘1000 bayiye’ 
ulaşacak

Bisen Elektrik İcra Kurulu 
Başkanı Mesut Alparslan 
serbest tüketici limitinin 
önümüzdeki yıllarda tama-
men kaldırılmasıyla vatan-
daşların yüzde 10’a varan 
indirim kazanabileceğini 
belirterek “Limit kaldırıldığında indirim miktarı 
sayesinde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1.3 
milyar TL katkı sağlanabilecek. BİSEN Elektrik 
olarak ikinci yılın sonunda 43 milyon TL gibi 
önemli bir ekonomik kazanım sağlayacağız” 
dedi. Enerji piyasasının 60 milyar TL’lik piyasa 
büyüklüğü ile GSM pazarından yüzde 20 daha 
büyük bir piyasa olduğunu belirten Alpaslan, 
“Amacımız, serbest müşteri limitinin sıfırlana-
cağı 2015 yılına hazırlık kapsamında, şu anda 
mevcut 150 acente sayımızı yılsonunda 300, 
2015 sonunda da bine ulaştırmak” dedi. 

ELDER, dar gelirliye ucuz elektrik verecek
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KISA KISA

Verimlilik talebi ista’yı yüzde 100 büyüttü
Türkiye pazarına 2008’de giren enerji verimliliği 
şirketi Alman ista, geçen yıl portföy büyüklüğünü 
iki katına çıkardı, şirketin 2014 hedefi ise yüzde 
30’luk artış… ista’nın Türkiye Genel Müdürü Zafer 
Yavuztürk, elde ettikleri büyüme sonuçlarından son 
derece memnun olduklarını belirterek, şunları söy-
ledi: “2007’de kabul edilen Enerji Verimliliği (EN-
VER) Kanunu’nun beş yıllık geçiş sürecinin ardından 
uygulanmaya başlamasıyla ısı pay ölçer sistemi 
kullanan binaların sayısında da artış oldu. ista’nın 
Türkiye’deki portföyü ise geçen yıl yüzde 100 arttı. 
2014’te ise portföyümüzün yüzde 30 artmasını ve 
buna bağlı olarak da gelirimizin yüzde 20 yükselme-
sini hedefliyoruz” diye konuştu. İsta, enerji, su ve di-
ğer tabi kaynakların kullanım maliyetlerinin, tüketim 
temelli faturalama sektöründe hizmet veriyor. 

TANAP, 18 şirketi boru ihalesine çağırdı 
 
Hazar gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak 
TANAP Projesi’nde ana hat çelik boruların üretilmesi 
ihalesine çağrılacak şirketler belli oldu. Şah Deniz-2 sa-
hasından çıkarılacak gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
ulaştıracak hattın uzunluğu 1,800 km olacak. TANAP’ın 
ön yeterliliği geçen ve ihaleye çağırdığı şirketler arasında 
dünya devlerinin yanı sıra Türk şirketleri de bulunuyor. 

Türkiye Finans’tan 
‘% 100 Enerji’ paketi 

Türkiye Finans, 5. Enerji Verimliliği Foru-
mu ve Fuarı’nda %100 Enerji Paketi’ni 
ve Lisanssız Yenilenebilir Enerji Paketi’ni 
tanıttı. Banka, lisanssız enerji üretimi 
ekipmanlarının alımı, santralın kurulumu, 
inşası, bağlantısı gibi anahtar teslim tüm 
maliyetler için uygun vade ve oranlarla ha-
zırlanan paketler hazırladı. Pakette düşük 
maliyet ve avantajlı kâr oranları, TL, euro 
ve dolar türünden fon kullandırım olanağı, 
toplamda 5 yıla varan vade imkanı ile bir 
araya geliyor.

Vakıflar arazilerine güneş 
paneli kuracak

Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü, kendisine 
ait boş arazilerde 
güneş enerjisi üret-
meye hazırlanı-
yor. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, ‘Vakıf 
Enerji’ isimli bir şir-
ket kurarak, İzmir, 
Karaman, Kayseri, 
Eskişehir’de bulu-
nan kendisine ait 
boş arazilerde gü-
neş enerjisi üreterek satacak. Vakıflar Genel 
Müdürü Adnan Ertem, Türkiye’nin güneş hari-
talarını çıkardıklarını, Vakıflar’a ait boş arazile-
rin, güneş enerjisi üretmek için kullanılmasının 
uygun olduğunu saptadıkların söyledi. Ancak 
kurum bu kararını uygulayabilmek için Bakan-
lar Kurulu onayını bekliyor. 
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Dünya LPG Birliği Başkan Yardımcısı Eyüboğlu, 
“WLPGA Latin Amerika Bölgesel Zirvesi”nde Türkiye 
otogaz pazarının başarı öyküsünü anlattı. Zirveye 
katılan Kolombiyalılar “Türkiye’yi örnek alacağız” dedi 

“Türkiye LPG pazarı Latin 
Amerika ülkelerine örnek olacak”

M
erkezi Paris’te bulunan Dünya 
LPG Birliği’nin (World LPG 
Association) Kolombiya’nın 
Cartagena kentinde Şubat 
ayının ilk haftasında düzenle-
diği “Latin Amerika Bölgesel 
Zirvesi”nde aralarında LPG 
sektöründe küresel ve yerel 
trendler, regülasyonlar ve ino-
vasyonun da bulunduğu bir-

çok konu ele alındı. Bolivya, Ekvator, Peru ve 
Kolombiya’yı içine alan Andean bölgesinden 
katılımcıların yanı sıra Amerika ve Avrupa’dan 
da pek çok delegenin katıldığı zirvede, Türkiye 
otogaz pazarı için özel bir oturum düzenlendi.
Aygaz Genel Müdürü ve Dünya LPG Birliği 
1. Başkan Yardımcısı Yağız Eyüboğlu, Avrupa 

Birliği’nin iklim değişikliği 
ile mücadele planı kapsa-
mında kara yollarında kul-
lanılan LPG miktarını 2020 
yılına kadar mevcut sevi-
yesinin üç katına çıkarmayı 
hedeflediğini, Türkiye’nin 
bu alanda öncü bir rol üs-
lendiğini söyledi. Eyüboğlu, 
Kolombiya Enerji ve Ma-
dencilik Bakanı Amilkar 
Acosta Medina ile ikili bir 
görüşme yaptı. Türkiye oto-
gaz pazarının işleyişi konu-
sunda bilgi alan Kolombiya-
lı bakan, Türkiye’nin otogaz 
alanında yarattığı ivmenin 
dikkat çekici olduğunu be-
lirterek “Türkiye’nin otogaz 
alanındaki başarı öyküsü, 
Latin Amerika için önemli 
bir model oluşturuyor” dedi.
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 800 elektrik üretim tesisi lisansının 
sahiplerini belge hazırlama yarışında. 
Yatırımcılar 2 Mayıs’a  kadar EPDK’ya 
inşaata başlamak için gerekli belgeleri 
sunamazlarsa lisansları iptal edilecek

M
eclis’te geçen yıl Mart ayında kabul 
edilen Elektrik Piyasası Yasası’nda iş-
letmeye geçmemiş ya da geçememiş 
lisanslara yönelik önemli bir madde 
yer almıştı. Düzenlemede, üretim li-
sansına derç edilen inşaat öncesi süre 
içerisinde, üretim tesisinin inşaatına 
başlanması için yerine getirilme-
si gereken yükümlülüklerini ikmal 
edememiş tüzel kişilere (varsa kalan 

inşaat öncesi sürelerine ek olarak) yalnızca altı ay süre 
verilmesi hükme bağlandı. Bu sürede yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen tüzel kişilerin lisanslarının iptali ön-
görüldü. Bu süre 2 Mayıs’ta sona eriyor!
Enerji Panorama, Enerji Bakanlığı ve  EPDK’nın nab-
zını tutarak, yatırımcılara 2 Mayıs’la ilgili ‘yol haritası’ 
niteliğinde önemli ip uçları verecek bir çalışma yaptı. 
Bu çalışma, yatırımcının kafasındaki soru işaretlerini 
ortadan kaldırmayı hedefliyor. Okuma ve anlama ko-
laylığı için konuyla ilgili önemli 10 soruya, 10 yanıt 
verildi. 
 n Yasa kapsamında kaç lisans bulunuyor?
Bu yasanın anılan maddesinin doğrudan ilgilendirdiği 
811 proje bulunuyor.
n Yasada atıfta bulunulan 6 aylık süre ne zaman 
başladı?  Ne zaman bitiyor?
Düzenleme, 30 Mart 2013 tarihi itibariyle lisans almış 
olup, işletmeye geçmemiş olanları ilgilendiriyor. 6 ay-
lık süre 2 Kasım 2013’te başladı. Lisans sahiplerinin, 
en geç 2 Mayıs 2014 tarihine kadar ‘Elektrik Piyasa-
sı Lisans Yönetmeliği’nin geçici 15’inci maddesinde 
belirtilen işlemleri tamamlamaları ve istenen belgeleri 
EPDK’ya teslim etmeleri gerekiyor. 
n Bu belgeler ya da işlemler neler? 
Bunlar sırasıyla kamulaştırma ve imarla ilgili süreçle-
rin tamamlanması, rüzgâr için tetkik etkileşim analizi, 
ÇED, askeri yasak bölgeleri ilişkin gerekli izinlerin 
alınmasını kapsıyor. Lisans sahiplerinin bağlantı ve sis-
tem kullanım anlaşmaları için Türkiye Elektrik İletim 
AŞ’ye (TEİAŞ) ya da dağıtım şirketine başvuruda bu-
lunmuş olmaları da gerekiyor. Ayrıca proje ön onayının 
da belgeler arasında yer alması zorunluluğu var. 
n Proje ön onayıyla ilgili işlemi hangi birim yürü-
tüyor? 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Yatırım 
İşlemleri Daire Başkanlığı bulunuyor. Bu birim, gerekli 
işlemleri yapıyor ve sonuçlandırıyor. Anılan başkanlık 
bir süre önce başvuruları nasıl sonuçlandıracağını bir 

Elektrikte 
2 MAyıs 
sendromu

Denİz Suphİ 
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duyuru ile kamuoyuna ilan etti. 
n Kamulaştırma son derece geniş bir kavram. Bu 
düzenlemede öngörülen kamulaştırmadan yatırımcı 
ne anlamalı?
EPDK’ya sunulacak kamulaştırma belgeleri son de-
rece sınırlı tutuluyor. Buna göre yatırımın yapılacağı 
özel kişilere ait gayrimenkullerle ilgili olarak mahkeme 
tarafından acele el koyma kararının alınması ve kamu-
laştırma bedelin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmış 
olması yeterli. Ormanlık alansa orman kesin izninin 
alınması yeterli bulunacak. (EPDK, bir ay kadar önce 
bir kurul kararı yayımladı.  Kurum’un, kamulaştırmaya 
ilişkin beklentileri ayrıntılı olarak yatırımcılara duyu-
ruldu).
n Belgeler arasında bulunan imar konusunun kap-
samı nedir?
Askeri yasak bölgelerden izin alınması önemli bir baş-
lık oluşturuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
askeri yasak bölgelerle ilgili başvurulacak makamları 
ve birimleri tek tek bir duyuruyla kamuoyu ile paylaştı. 
Duyuruya, Enerji Bakanlığı’nın sitesinden erişilebilir. 
Duyuruda 200 megavatın altında ve üstünde yatırımlar 
için ayrı rejimler öngörüldü. 
n EPDK’nın bu kapsama giren yatırımcılara yöne-

ELEKTRİK 
PİYASASI YASASI
İşletmeye geçmemiş ya 
da geçememiş lisanslara 
yönelik işlemler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 
Üretim lisansına derce-
dilen inşaat öncesi süre 
içerisinde, üretim tesisi-
nin inşaatına başlanma-
sı için yerine getirilmesi 
gereken yükümlülükle-
rini ikmal edememiş tü-
zel kişilere, varsa kalan 
inşaat öncesi sürelerine 
ek olarak; yoksa sadece 
altı ay süre verilir. Mücbir 
sebepler dışında bu süre 
içerisinde de yükümlü-

lüklerini ikmal ede-
meyen tüzel 

k i ş i l e r i n 
lisansla-

rı iptal 
edilir.
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lik açıklayıcı yeni girişimleri olacak mı? 
Evet, EPDK bir duyuru yayımlayacak. İnternet site-
sinde yatırımcılarla paylaşılacak. Duyuruda, 6 aylık 
uygulamanın yanı sıra süresi dolan ya da biten şirket-
ler için de bazı değerlendirmeler yer alacak. 
n Tüm bu belgeleri tamamlayanlar ne yapacak? 
2 Mayıs 2014 tarihine kadar anılan işlemleri tamam-
ladıklarına ilişkin bilgi ve belgeleri EPDK’ya suna-
caklar. 
n 2 Mayıs’a kadar istenen belgeleri getiremezse 
ne olacak? 
Lisansları (mücbir sebepler hariç) iptal edilecek. İp-
talin iki sonucu olacak: Teminatı irat kaydedilecek, 
piyasaya giriş yasağı getirilecek. Piyasaya giriş ya-
sağının süresi 3 yıl. 
n 6 aylık sürede bilgi ve belgeleri tamamlamak 
mümkün mü?
Ankara’da enerji yönetimine göre 6 ay uygulaması 
ve ön lisans mekanizması, 2010 yılında bir yasal dü-
zenleme hazırlığıyla gündeme geldi. Bu taslak, 2012 
yılının şubat ayında ilan edildi. Tasarı, 2013 yılının 
Mart ayında yasalaştı. Yetkililere göre şirketlere fii-
len 6 değil en az 2 yıl süre verildi. 

YATIRIMCININ 
HAZIRLAMASI      
GEREKENLER... 

Kanunun geçici 9’uncu 
maddesinin birinci fıkra-
sına göre tüzel kişilerin 
tamamlaması gereken 
yükümlülükler şunlar:
n Üretim tesisinin kurula-
cağı sahanın lisans sahibi 
kişinin mülkiyetinde ol-
maması halinde, sahanın 
mülkiyet veya kullanım 
hakkının elde edilmesi, 
rezervuarlı hidroelektrik 
santrallerinde su tutma 
alanları ile ilgili olarak 
kamulaştırma kararının 
alınması,
n Üretim tesisinin imar 
planlarının onaylanması,
n İnşaata başlanabilmesi 
için gerekli olan ön proje 
onayının alınması,
n Bağlantı ve sistem kul-
lanım anlaşmaları için TE-
İAŞ veya dağıtım şirketi-
ne başvurunun yapılması,
n Askeri Yasak Bölgeler 
ve Güvenlik Bölgeleri Yö-
netmeliği uyarınca gerek-
li görüşün alınması,
n Rüzgar başvurularına 
ilişkin Teknik Etkileşim İz-
ninin alınması için gerekli 
başvurunun yapılması, 
n ÇED Yönetmeliği kap-
samında alınması gerekli 
olan kararın alınması.
n İnşaat öncesi döneme 
ilişkin süresi biten tüzel 
kişiler, bu yönetmeliğin 
yürürlük tarihinden itiba-
ren en geç altı ay içinde,
n İnşaat öncesi döneme 
ilişkin süresi bitmeyen 
tüzel kişiler, kalan inşaat 
öncesi sürelerine altı ay 
eklenmek suretiyle bu-
lunacak süre içerisinde, 
birinci fıkrada belirtilen 
yükümlülüklerin tamam-
landığına ilişkin bilgi ve 
belgeleri Kuruma sun-
makla yükümlü. 
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İZLENİM

Yüksekliği 250, gövdesinin uzunluğu 720 
metreye ulaşan Deriner Barajı’nın gövdesini 
çelik bir kafesin içinde geçince içiniz ürperiyor. 
Deriner, enerji yatırımlarının ihtişamı ve 
insanoğlunun neler yapabileceğinin en iyi örneği  

Y
üksekliği 250 metreye ulaşan mühendislik 
harikası Deriner Barajı ve HES tam kapasi-
teyle üretime başladı. Barajın nisan ayı için-
de geçici, bu tarihten bir yıl sonra da kesin 
kabulünün yapılması planlanıyor. 
Dünyanın sayılı barajları arasına girecek 
olan Deriner’i Enerji Panorama olarak bir 
uçtan bir uca 720 metrelik mesafeyi 250 
metre yükseklikten çelik bir kafesin için-
de geçerek inşaatı fotoğrafladık. 7 Ağustos 

2010 tarihinde EPDK Başkanı Hasan Köktaş ve bir grup 
gazeteciyle çalışmaların en yoğun olduğu dönemde bu 
dev inşaatı ziyaret ettik. Çelik halatlara bağlı kafeslerle 
Eyfel Kulesi baraj gövdesi ve inşaat alanını ve yer altında-
ki türbin sahalarına indik.
Binlerce işçinin çalıştığı her ölçümün milimetrik he-
saplarla yapıldığı bu tesis, yüksekliği, su tutma alanının 
genişliği, suyun ihtişamlı akışı, yeraltına yapılan santral 

neşet hikmet 

sahası, vagonlarla inilen her biri 8 
metre çapındaki dolu savak tünelle-
ri ile “dev endüstriyel yapıların” en 
etkili ve mutlaka görülmesi gereken 
örneklerinden biri. 
1 milyar 215 milyon 200 bin 486 
dolar ve 226 milyon İsviçre Fran-
gı’na mal olan bu dev baraj yakla-
şık 2 milyar metreküp su depolaya-
cak ve yılda yaklaşık 2 milyar 118 
Milyon kWh enerji üretecek.

Deriner’e 
kafesten 
bakış 
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Çoruh Nehri Hidroelektrik Enerji Geliştirme projesinin 
membadan sekizinci ve Gürcistan sınırlarından ise üçün-
cü kademesini oluşturan yapı, ülkemizin Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde Artvin ili sınırları içerisinde Çoruh Nehri 
üzerinde ve Artvin İl Merkezini Erzurum İl Merkezine 
bağlayan Devlet Karayolu (D950) üzerindeki köprünün 
5 km membasında. Çoruh Nehri üzerindeki ilk kilit baraj 
olan Deriner Barajı çift eğrilikli ince beton kemer baraj. 
Enerji su alma yapısı sağ yamaçta yandan alışlı tip ola-
rak baraj memba yüzeyine yakın olarak yerleştirilmiş ve 
enerji tüneline düşey dik bir şaftla bağlanmış. Şaft beton 
kaplamalı olarak dizayn edilmiş olup dirsekten sonraki tü-
neller çelik kaplama ile kaplanmış. 

8 metre çaplı tüneller 
Üstten aşmalı dolusavaklar nehrin her iki yamacına simet-
rik olarak yerleştirilmişdurumda. Üstten aşmalı dolusavak 
yapılarının her birinin uzunluğu 597 ve tünel çapı 8 metre. 
Bir dolusavağın kapasitesi 1.125 m3/s olmak üzere top-
lam 2.250 m3/s’lik debiyi atabilmekte. Üstten aşmalı do-
lusavaklar ile 100 yıllık taşkın kontrol edilebilmekte.

Kazı Miktarı: 33.567.937,24 m3
Dolgu Miktarı 4.696.950,79 m3
Çimento Miktarı 942.130,42 ton
Uçucu Kül Miktarı 249.502,69 ton
Beton Miktarı 4.333.810,17 m3
Demir Miktarı 47.742,07 ton
Delgi Yapılması 409.215,47 m
Enjeksiyon Yapılması 47.908,03 m3
Yeraltında Daimi Çelik İksa Miktarı 247.580,69 
kg           
Izgara, Kapak ve Gömülü Parçalar (Çelik İma-
lat) Miktarı 4.705.140,334 kg
Çelik Kaplama ve Cebri Boru İmali (Çelik İma-
lat) Miktarı) 3.877.651,52 kg
Dolusavak Kapakları İmali (Çelik İmalat) Mik-
tarı) 310.510,64 kg
Kaldırma Tertibatı İmali (Çelik İmalat) Miktarı 
359.897,97 kg
Şalt Sahası Çelik Konstrüksiyonu Miktarı 
96.833,98 kg
Taş Duvar Miktarı 231.817,54 m3

47.7 BİN TON DEMİR KULLANILDI
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ANKARA KULİSİ

Türkiye İran ve Rusya ile doğal gazın fiyatını düşürmek 
için pazarlık yapıyor, tahkim davaları açıyor. 
Ancak rakamlar ‘bu olsa bile’ indirimin tüketiciye 
yansımayacağını hatta zam yapılacağını gösteriyor…

Ucuz gaz 
pazarlıkları 
tüketiciye uzak

S
on günlerde İran ve Rusya Federasyo-
nu ile sürmekte olan tahkim ve fiyat 
pazarlığı süreçlerinden dolayı gaz itha-
lat fiyatlarında yüzde 10 ile yüzde 30 
arasında bir indirim olacağına yönelik 
demeç ve haberler çıkıyor. 
Doğal olarak doğal gaz alım fiyatlarındaki 
bu indirimin nihai tüketiciye de yansıya-
cağına yönelik bir beklenti var. Bu bek-
lenti son aylarda kur artışından dolayı 

oluşan doğal gaz ve elektriğe zam ateşinin harını dü-
şüreceği umuduyla sanayicisinden elektrik üreticisi-
ne, tüccarından konut tüketicisine kadar hemen her-
kesi umutlandırıyor. Sorular üzerine Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’nın neredeyse her gün  “Arkadaş-
larımızla sürekli hesap yapıyoruz. BOTAŞ’ın zarar et-
mesi pahasına zam yapmamak için dişimizi sıkıyoruz. 
Zam yapmamaya direniyoruz” şeklinde açıklamaları, 
gazeteler ve televizyon ekranlarında yer alıyor.  Bu 
tür açıklamalar kimileri tarafından seçim döneminde 
baskılanan zamların nisan ayından itibaren yapılacak 
olmasının bir formülasyonu olarak okunuyor.
Ancak konunun uzmanlarının bu dönemde çıkıp ka-
muoyuna açıklamasalarda kulislerde konuştuklarına 
bakılırsa, ne tahkim sürecinde İran’dan “yüklü” bir 
indirim alınması ne Rusya’nın önümüzdeki bir yıl sü-
recek pazarlıklarda “insafa gelmesi” tüketiciler açı-
sından daha ucuz, indirimli gaz müjdesi vermiyor.

“Olmayan gazın ucuzluğu olmaz”
Bunun nedenlerine ilişkin bazı “tarihsel bilgi”ler ve-

relim. Hükümetin indirim umudu 
bağladığı İran, doğal gaz alım sa-
tım anlaşmasındaki tahkim sü-
reci, 1996 yılında dönemin Enerji 
Bakanı Recai Kutan tarafından 
imzalanan 10 milyar metreküplük 
alım anlaşmasının içeriğine daya-
nıyor. O anlaşmada çalışanların 
ifadesi ile “Son hali havaalanın-
da alelacele verilen bu anlaşma, 
hem İran hem Türkiye açısından 
çok problemli ifadeler taşıyor, 
formül kötü belirlendiği için de 
hep yüksek sonuçlar veriyor.” Bu 
nedenle BOTAŞ, 2004 Mart ayın-
da İran’dan revizyon talebinde 
bulunmuştu. “İran gazı ile Azeri 
gazı aynı güzergâhtan geliyor, 
üstelik Azeri hattında Gürcistan 
gibi transit bir ülke ve onun payı 
var. Buna rağmen Azeri gazı çok 
daha ucuz denmiş (o zamanlar 
120 dolar civarındaydı) ve yüzde 
30 oranında indirim istenmişti. 
İran, henüz Azeri gazının devreye 
girmediği gerekçesiyle “olmayan 
gazın ucuzluğundan bahsedile-
meyeceğini” öne sürerek bu teze 
karşı çıkmıştı. Gerçekten de Azeri 
gazı devreye girdiğinde fiyatı 300 
dolarlara kadar çıktı.  Ardından 
BOTAŞ’ı 2004 yılı Mart ayında 
yaptığı başvuruyla 2009 yılı ba-
şında fiyatlarda yüzde 16.5 ora-
nında bir indirim almıştı.
Yıllar geçti Türkiye yine Azeri ga-
zının bin metreküpüne yaklaşık 
333 dolar, İran gazına 492 dolar 
ödeyince ve indirim talepleri yine 
kabul edilmeyince yeni bir tahkim 
sürecini başladı. Bu yıl Şubat ayı 
ortasında başlayan yeni mahke-
me süreçlerinde Türkiye’nin ha-
kemi yine hem İran gazının pahalı 
olmasından hem de en ihtiyacı 
olduğu dönemde bu gazdan ya-
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rarlanmamasından bahsedecek. Uzmanlar bu tah-
kim süreci sonunda da İran fiyatının tekrar Azeri gazı 
düzeylerine ineceğini düşünüyor. 

Rusya, Avrupa’ya daha ucuz satıyor
Gelelim Rus gazına,
Türkiye, bu ülkeden BOTAŞ üzerinden yaklaşık 20, 7 
adet, özel gaz ithalatçıları ile de 10 milyar metreküp 
civarında doğal gaz alıyor. Görüştüğümüz yetkilinin 
ifadesine göre “Aslında Rusya ile imzalanan anlaş-
madaki formül tam uygulanmıyor. Bu formül uygu-
lansa gazın fiyatı 720 dolara kadar çıkacak.” Halen 
BOTAŞ 417, özel sektör gaz ithalatçıları ise 340 
dolara gaz alıyor. Bu durumda Rusya’dan 
alınan gazın fiyatı ortalama 395 dolar 
seviyelerine ulaşıyor ki Gazprom’un 
Avrupa’ya satış fiyatının da üzerine 
çıkıyor. Aslında BOTAŞ’ın indirim 
talep etmesi beklenir. Ancak 
hem bunu yapmıyor hem de 
“tüketiciyi desteklemek için” 
maliyetlerinin altında satış 
yaparak iki cephede de zarar 
ediyor. Oysa Gazprom kendi 
ortaklığı da olan özel şirketlere, 
1 Ocak 2015 tarihindeki yeni pa-
zarlık sürecine kadar yüzde 10’luk 
bir indirime “tamam” diyerek fiyatı, 
340 dolardan 300 dolarlara indirdi. 
Ancak Ocak 2015’de yüzde 10 zam 
yaparak 375 dolara satış yapacak. 

Özel sektör zarar edecek
Bu fiyatlandırma politikası, en çok do-
ğal gaz toptan satış şirketlerini olumsuz 
etkiliyor. Şirketler, 2014 ile 2015 yılların-
da doğal gaz alım ve satım fiyatları ara-
sında sürekli aleyhlerine açılan makasla 
ilgili bilgi verdi. Buna göre toptancıların 
2014 yılı ortalama gaz satış fiyatı, her 
1000 metreküp için 322 dolar düzeyinde. 
Gazprom’un yaptığı yüzde 10’luk indirim 
de dikkate alındığında toptan satış şir-
ketlerinin 2014 yılı ortalama gaz alım fi-
yatı 1000 metreküp için 330 dolar olacak. 
Yani, toptancılar her 1000 metreküpte 8 
dolar zarar edecek.   
Yılın ilk 3 ayında her 1000 metreküpteki 
8 dolarlık zararına satışın özel sektör top-
tancıları üzerinde yaratacağı negatif etkiyi 
kaldırabilmek adına 1 Nisan’da yüzde 5 
zam yapılması gerekiyor. Yıl içinde oluşa-
cak açığın da azaltılması için 
1 Ocak 2015 tarihinde yüzde 25 oranında 
zam yapılması şart. 

Hal böyle iken

Türkiye doğal gaz ithalatı konusunda spot LNG alternatifleri-
ni bir kenara bırakırsak Rusya, İran ve Azerbaycan’a bağımlı. 
Yıllardır bu güzergâhlara yeni giriş noktaları ilave edilemedi. 
Özel şirketlerin istediği yerden istediği kadar gaz getirebilmesi 
ve bunu maliyet bazlı fiyatlandırma ile iç pazarda satabilmesi 
BOTAŞ’ın hâkim durumu ve yükümlülükleri nedeniyle engelle-
niyor.  Sonuç olarak bu tabloda BOTAŞ ya da özel sektör hangi 
oranda indirim alırsa alsın, mevcut kaynak yapısı, fiyatlandır-
ma politikası ve kur baskısı altında nihai tüketicilerin beklenen 
oranlarda indirim alamayacağı sonucu çıkıyor. 
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HABER

Rekabet Kurumu’nun TÜPRAŞ’a 412 milyon TL 
ceza kestiğikararda fiyatlandırmanın da yeniden 
belirlenmesini istemesi sektör açısından önümüzdeki 
dönem önemli bir tartışmayı yeniden başlatacak

R
ekabet Kurumu, Türkiye Petrol Rafineri-
leri A.Ş. (TÜPRAŞ) hakkında yürütülen 
soruşturmayı tamamladı ve 17 Ocak’ta 
aldığı kararla TÜPRAŞ’ın ‘fiyatlan-
dırma ve sözleşmelere’ ilişkin uygu-
lamalarında “hâkim durumunu kötüye 
kullandığına” hükmetti. Bu gerekçeye 
dayanarak TÜPRAŞ’a 412 milyon TL 
ceza kesti. Cezanın ardından bir açıkla-
ma yapan TÜPRAŞ, tüm uygulamaların 

yasalara uygun olduğunu belirtti ve “isteyen ithalat 
yapabilir” dedi. Ancak bu karar sonrası TÜPRAŞ’ın 
fiyat belirleme yöntemini değiştirmek zorunda ka-
lacağı bekleniyor. Son sözü EPDK söyleyecek ama 

TÜPRAŞ’ta fiyatlandırmaya neşter 

Denİz Suphİ

beklenti rafinerinin kâr marjının 
azaltılacağı yönünde…
Kurul, cezanın gerekçesini şöyle 
açıkladı: “TÜPRAŞ’ın fiyatlan-
dırma ve sözleşmelere ilişkin 
uygulamaları yoluyla hâkim 
durumunu kötüye kullandığına, 
bu suretle 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’un 
6. maddesini ihlal ettiğine karar 
verildi.” 
Koç ezber bozdu 
Bu kararın ardından Koç Hol-
ding’in ‘amiral gemisi’ olarak 
gösterilen ve Türkiye’nin en bü-
yük sanayi kuruluşu olan TÜP-
RAŞ, bildik tarzının dışına çıka-
rak konuyla ilgili kapsamlı bir 
açıklama yaptı. 
Rekabet Kurumu’nun kestiği 
para cezasına karşı tüm yasal 
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TÜPRAŞ’ta fiyatlandırmaya neşter 
hakların kullanacağı belirtilen açıklamada, uluslara-
rası akaryakıt fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak 
hesaplanan rafineri satış fiyatına ek olarak, akarya-
kıt üzerinden alınan vergiler ve dağıtım şirketleriyle 
bayilerin masraf ve kar paylarının akaryakıt pompa 
fiyatlarının oluşmasında belirleyici olduğu kaydedil-
di. Açıklamanın en dikkat çekici noktası ise şu oldu: 
Piyasa oyuncuları, herhangi bir miktar sınırlaması 
olmaksızın Türkiye’ye akaryakıt ithal edebilmekte-
dirler. Bu nedenle akaryakıt dağıtım şirketleri ticari 
ve mali tercihlerine bağlı olarak istedikleri miktarda 
akaryakıtı Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 rafineri ve 
Akdeniz Bölgesi’ndeki 53 rafineri başta olmak üze-
re dünyanın herhangi bir yerinden ithal edebilmek-
tedirler.” 

EPDK fiyat metodolojisini değiştirecek 
TÜPRAŞ’ın bu kadar ayrıntılı bir cevaplandırma 
yapmasının nedeni uygulanan yüklü idari para ceza-
sının yanında kararda fiyatlandırma sisteminin değiş-
tirilmek istenmesine dayanıyor.

Bu sürecin geçmişini hatırlayan-
lar bilir. EPDK, petrol piyasasına 
yönelik tarifelendirme sistemini 
oluştururken bu kapsama TÜP-
RAŞ’ı da almıştı. Kurul, TÜP-
RAŞ’ın da belirlenen tarifelendir 
metodolojisi içinde yer almasını 
ve bu kapsamda belirlenecek fi-
yatlarını EPDK’ya bildirmesini 
istemişti. TÜPRAŞ yönetimi ise 
bu düzenlemeye karşı uzun süre 
direnmiş ve hatta konuyu yargı-
ya taşımıştı. Ancak Danıştay’ın 
EPDK’nın hem TÜPRAŞ’la 
ilgili hem de tavan fiyat belirle-
me konusunda yetkisi olduğuna 
karar vermesi ve EPDK’nın ıs-
rarı üzerine TÜPRAŞ bir öneri 
belirleyerek Kurul’a sunmuş ve 
karşılıklı müzakereler yapılarak 
bir metodoloji belirlenmişti. 
Ancak Rekabet Kurulu son ka-
rarında fiyatlandırma mekaniz-
masının tüketicilerin faydasına 
olmadığı sonucu vararak bunun 
“ilgili ve yetkili kuruluşlarca” 
yani EPDK tarafından yeniden 
tanzim edilmesi yönünde görüş 
bildirilmesine karar verildi.
Bu karar ne anlama geliyor? 
Rekabet Kurumu, bu kararı EP-
DK’ya bildirecek. EPDK, Reka-
bet Kurumu’nun görüşlerini ve 
karar gerekçelerini dikkate ala-
rak benzin ve motorinin fiyatlan-
ma yöntemini gözden geçirecek. 

EPDK kaynakları, fiyatlarının hesaplan-
masında kullanılan metodolojinin ‘tüketici 
lehine’ değişeceğini söyledi. Bu değişiklikle 
TÜPRAŞ’ın zaman zaman yüzde 5’in üzerine 
çıktığı hesaplanan kâr marjı daraltılabilecek. 
Marjın daralması benzin ve motorin fiyatını 
otomatik olarak etkileyecek. Tüm sektörü et-
kileyecek fiyatlandırma sisteminin nasıl deği-
şeceği önümüzdeki ayların en önemli tartışma 
ve merak konularından biri olacak.

KAR MARJI AZALTILABİLİR 
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nAzLi Denİz tezCAnLi

Kur ve faiz 
yatırımcının 
‘enerjisini’ azaltacak mı?

2
013 yılında bankacılık sektörü projelere 
yaklaşık 35 milyar dolarlık finansman 
sağladı ve bu rakamın yaklaşık 20 milyar 
dolarını enerji sektörü aldı. Aynı olumlu 
havanın yeni yılla birlikte sürmesi bek-
lenirken aralık ayının ortasından itibaren 
içeride yaşanan siyasi gelişmelere, dünya 
piyasalardaki dalgalanmalar ve gelişmek-
te olan ülkelere finans akışını olumsuz et-
kileyen FED kararlarıyla birleşince 1.90 

TL seviyelerinde seyreden dolar kuru kısa sürede 2.20-
2.30 TL bandına çıktı. Bir anda yüzde 30 oranına varan 
bir devalüasyona karşılık Merkez Bankası politika faiz 
oranını 2 kat arttırarak yüzde 9.5 seviyelere çekti. Bu 
karar 2.5-2.6 TL seviyelerine çıkacağından kaygı duyu-
lan dolardaki artışı frenlese de faizlerinden başlayarak 
her alanda yatırım, ticaret imkanlarını olumsuz etkile-
yecek sonuçlar doğurmaya başladı. 
Cari açık üzerinde önemli bir etkisi olan Türkiye’nin 
enerji ithalat faturasındaki ciddi artışın dönemsel değil 
kalıcı olması riski, doğal gaz ve elektrikte oluşan zam 
gereksinimine karşılık uygulanan kontrol mekanizma-
ları, yatırım finansmanı ve işletmecilik maliyetlerindeki 
artış, fizibilitelerdeki sapmalar ve üretim özelleştirmele-
rindeki ertelemeler ilk ciddi olumsuz işaretler. 
Enerji Panorama olarak bu sıkıntıların 2014 yılı geneli-
ne nasıl yansıyacağını bankacılar ve yatırımcılara sor-
duk ve bazı temel tespitleri okurlarımızla paylaştık.

KAPAK Döviz 
kurları ve 

faizlerdeki artış, yatırım 
ve işletmecilik açısından 
2013 yılını parlak geçiren 

enerji sektöründe tedirginlik 
yarattı. Bu yıl yeni yatırımlar 
ve özelleştirmelerin azalması 

bekleniyor. Bankacılar, ilk 6 ayda 
‘bekle-gör’ durumu hakim olacak 

diyor. Yatırımcılarsa sektörde 
‘daha güçlü’ şirketlerin 

olmasını istiyor
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Kur ve faiz 
yatırımcının 
‘enerjisini’ azaltacak mı?

düşünülürse, olayın ciddiyeti daha 
iyi anlaşılıyor. Sanayi sektörü ise 
BOTAŞ’a bin metreküp için 771 
TL ödeme yapıyor. Bu zorlayıcı 
maliyet yapısının devamı, şirketin 
ve tabi kamu otoritesinin izleyece-
ği fiyat politikası birebir ilgili. Son 
aylarda, ciddi maliyet baskılarına 
karşın doğal gaza şubat ayında 
da zam yapılmayacağı resmi ka-
nallardan açıklandı ama maliyet 
artışın bu satış politikasıyla sürdü-
rülebilir olmadığı görülüyor.
Kur riski hem dağıtım özelleştir-
mesi taksitlerini ödeyen şirketleri 
hem de elektrik üretim tesislerinin 
ihaleleriyle ilgilenenleri düşündü-
rüyor. Üretim özelleştirmelerinde 
yatırımcılardan gelen ek süre ta-
lebi doğrultusunda duyurusu yapı-
lan dört üretim tesisi için son teklif 
tarihlerinde 3’er aylık bir erteleme 
yapılması bu tür bir olumsuzluk 
ve bekleyiş havasının sonucu ola-
rak değerlendiriliyor. 

Fiyatlara zam geliyor 
İlk beklenti fiyatlarla ilgili. Kurlardaki artış akaryakıt ve 
LPG fiyatlarına zam olarak hemen yansıyor. Ancak hü-
kümet elektrik ve doğal gaza zam ihtiyacına karşı seçim 
sonrasına ertelenen bir “direniş” gösteriyor. 
Doğal gazda kamu ve özel şirketler, dolar fiyatıyla doğal 
gazı ithal ediyorlar. Özel şirketler, ithal ettiği gazı ağır-
lıklı olarak dolar üzerinden müşterilerine satarken kamu 
kuruluşu BOTAŞ satışlarını TL üzerinden yapıyor. 

Özelleştirmeler 3 ay ertelendi bile...
BOTAŞ, son dönemde; konut ve sanayiye ucuz, kamu 
elektrik santrallarına pahalı doğal gaz satış fiyat politi-
kası izliyor. Kamu şirketlerine verilen doğal gazın tah-
silat sürecinin karmaşık olduğu dikkate alınınca sürecin 
kendine has bir maliyetleme politikası olması da anla-
şılır hale geliyor.  Ancak, konut ve sanayi abonelerine 
verilen gazın maliyeti, dövizde yaşanan son hareketlen-
meyle BOTAŞ için ciddi bir maliyet baskısı oluşturma-
ya başladı. Doların TL karşısında aşırı değerlenmesi ve 
şubat ayı başı itibarıyla 2.2 lirayı geçmesi, BOTAŞ’ın 
mali hesaplarını alt üst eden bir durum olarak öne çık-
tı. Şirketin halen bin metreküp doğalgazı yaklaşık 420 
dolara (924 TL) ithal ettiği ve bunu da dağıtım şirket-
lerine (konutlar) 778 TL’ye (yaklaşık 350 dolar) sattığı 
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Enerji projelerinin önemli finansörlerinden biri olan Ga-
ranti Bankası, 2013 yılında 6 milyarı aşkın proje finans-
manına imza attı. Bu rakamın 3 milyar dolarını ise enerji 
yatırımları aldı. Garanti Bankası Genel Müdür Yardım-
cısı Ebru Dildar Edin, bu trendin Türkiye’nin artacak 
enerji talebini karşılaması için sürmesi gerektiğini düşü-
nüyor. Edin, piyasalardaki hareketliliğin yatırım iştahını 
bir süre olumsuz etkileyeceğini ancak yılın ikinci yarı-
sıyla birlikte hareketlenmenin başlayacağını düşünüyor. 
Edin, Enerji Panorama’nın sorularını yanıtladı…
n Enerji son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
ve en çok yatırım yapılan alanı. Genelde finans siste-
mi, özelde bankanız açısından krediler içinde enerji-
nin payı nedir, nasıl bir trend gözleniyor?
Sizin de belirttiğiniz gibi enerji son 10 yılda yatırımcı-
ların en çok ilgi gösterdiği sektörlerin başında geliyor. 
2013 Türk bankaları açısından proje finansmanı alanın-
da rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Projelere yaklaşık 35 
milyar dolarlık finansman sağlandı. Bu rakamın yakla-
şık 20 milyar dolarını enerji sektörü aldı. 
Enerji sektöründe 2013 dağıtım ve üretim özelleştir-
melerinin ön plana çıktığı bir yıl oldu. Büyük dağıtım 
şirketlerinin özelleştirmelerinin yanı sıra üretim santral-
larının da özel sektöre devri gerçekleştirildi. Seyitömer 
ve Kangal linyit santrallerine ilgi büyüktü ve 3 milyar 
doların üzerindeki bedellerle özelleştirildi. Son olarak 
Hamitabat doğal gaz santralinin özel sektöre devriyle 
özelleştirme açısından oldukça başarılı bir yıl tamam-
lanmış oldu. 
Proje finansmanı alanında sektörün en aktif bankası ola-

rak sektördekine benzer şekilde 
biz de oldukça başarılı bir yılı ge-
ride bırakarak, 6 milyar doları aşan 
finansman sağladık. 2013’te sağla-
dığımız toplam finansmanın yarı-
sını yani 3 milyar dolarını enerji 
projeleri oluşturdu. Bu artışlarla 
birlikte son 5 yılda tüm projelere 
sağladığımız toplam finansman tu-
tarı 17 milyar dolara, enerji proje-
lerine sağlamış olduğumuz finans-
man ise 8 milyar $’a ulaşmış oldu. 
Enerjinin toplam proje finansmanı 
portföyümüzdeki payı yıllar içeri-
sinde artarak yüzde 45’ler seviye-
sine kadar ulaştı. 
n Başarılı geçen bir yılı geride 
bıraktık ancak 2014 yılının zor 
geçeceğine dair beklentiler ger-
çekleşme sinyallerini güçlendir-
di. Finans piyasalarındaki olum-
suz gelişmeler genelde 2014 yılı 
yatırımlarının finansmanı, özel 
olarak da enerji sektörünün ya-
tırımlarını nasıl etkileyecek?
Son birkaç aydır yurtiçi ve yurtdı-
şında yaşanan gelişmeler netice-
sinde yatırımcılarda 2014 yılının 
zor geçeceğine dair bir beklenti 
var. Son gelişmeler paralelinde yı-
lın ilk 6 aylık döneminde piyasalar 
dengeye oturana kadar yatırımcıla-
rın kısa bir süre için bekle ve gör 
politikası izlemeleri beklenebilir. 
Ancak Türkiye için orta ve uzun 
vadeli görünüm halen pozitif ol-
duğu için beklentimiz yılın kalan 
bölümünde piyasada dengelerin 
oturacağı ve yatırımcıların yatı-
rımlarına devam edeceği yönünde.

KAPAK

Likidite daralacak, 
fonlama maliyeti artacak

Garanti Bankası 
Genel Müdür 

Yardımcısı Ebru 
Dildar Edin
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Yeni yatırımlar için temkinli davranılacak
n Tüm bu süreç enerji sektörüne kredi maliyetlerinde 
artış olarak yansıyacak. Bunu rakamsal olarak ifade 
etmek mümkün mü? 
Gösterge tahvil faizlerinin yüzde 10’un üzerine çıktığı bir 
ortamda kredi maliyetlerinde de artışın kaçınılmaz olduğu 
bir gerçek. ABD Merkez Bankası’nın parasal genişleme-
ye sınırlama getirmesi, küresel sermayenin de gelişmek-
te olan piyasalardan uzaklaşmasına neden oluyor. ABD 
Doları likiditesinde yaşanan global daralma, gelişmekte 
olan piyasalarda hem kurları yerel para birimleri aleyhine 
etkilerken, hem de fonlama maliyetlerini yukarı çekiyor.
Görünen o ki önümüzdeki dönemde son yıllarda yaşanan 
likidite bolluğunda bir daralma olacak. Bu daralmadan 
da en çok Türkiye’nin de aralarında yer aldığı gelişmek-
te olan ülkeler etkilenecek gibi duruyor. Türk bankaları 
olarak piyasalardaki bu değişikliğin etkilerini görmeye 
başladık. Birkaç aydır bankaların fonlama maliyetlerin-
de yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Bu da doğal olarak 
yatırımcıların kredi maliyetleri açısından olumsuz bir ge-
lişme. 
n Maliyet artışı başlamış olan yatırımları da etkiler 
mi? Nasıl bir manzara görüyorsunuz?
Yatırımı devam eden projeler için hali hazırda finansman 
sözleşmeleri imzalanmış durumda. Bankalar da bu şartlar 
kapsamında finansman taahhütlerine girmiş oldukların-
dan için faiz oranlarında bir değişiklik olması beklenmi-
yor. Ancak yükselen maliyetler sonrası yatırımcıların yeni 
yatırım kararı verirken daha temkinli davranacağını düşü-
nüyoruz. Bu nedenle, yeni yatırımlarda belki bir dönem 
yavaşlamalar yaşanabileceğini ama özellikle yılın ikinci 
yarısında piyasaların dengelenmesiyle beraber ilgili yatı-
rım kararlarının tekrar hızlanacağı görüşündeyiz. Dolayı-
sıyla, Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi için kritik öne-
me sahip enerji yatırımlarının önemli ölçüde ertelemeler 
yaşanmadan devam edeceğini öngörüyoruz.
n 2014 yılında önemli bazı enerji üretim tesislerinin 
özelleştirmeleri yapılacak, bu takvimine etkisi nasıl 
olur?

Elektrik üretim özelleştirmelerinde 
yatırımcılardan gelen ilave süre ta-
lebi doğrultusunda duyurusu yapı-
lan dört üretim tesisi için öngörülen 
son teklif tarihlerinde 3’er aylık bir 
erteleme yapıldı. Ertelemeye rağ-
men bu 3 projenin ihalesi büyük 
ihtimalle bu yıl içinde gerçekle-
şecek. Ancak piyasaların güncel 
durumuna baktığımızda ihaleler 
tamamlansa bile finansman süre-
cinin sonuçlanması ve santrallerin 
özel sektöre devredilmesi yılsonu-
na veya 2015’in başına sarkabilir. 
Enerji piyasasının serbestleşmesi 
sürecinde özelleştirmelerin ön-
celikli olarak gerçekleştirilmesi 
gerektiği görüşündeyiz. Özelleşti-
rilecek tesislerin niteliğini de dik-
kate aldığımızda, yatırımcıların da 
yükselen maliyetlere rağmen özel-
leştirmeler konusunda iştahlı dav-
ranacağını tahmin ediyoruz.

Finansal piyasalardaki olumsuz tablo, yatırım-
ların yanı sıra ülkenin enerji ithalat yükünü de 
artıracak. Toplam ithalatın 251.7 milyar dolar 
olduğu 2013’te enerjiye ödenen para 55.9 mil-
yar dolar oldu. Bu rakam bir önceki yıla göre 4.2 
milyar dolar daha düşük. Ancak bu rakam 2014 
yılında ‘yüksek faiz ve yüksek kur’ nedeniyle 
artacak, özellikle bu oynaklığın bir süre daha 
devam etmesi, tüm hesapları değiştirecek. 
Bu durumun maliyet artışının yanı sıra enerji-
ye olan talebi de azaltması bekleniyor. Dünya 
Gazetesi’nin araştırmasına göre 2012’de 52.4 
milyar dolar olan net enerji ithalatının 1.79 TL’lik 
ortalama kurla TL cinsinden maliyeti yaklaşık 
94 miyar TL idi. 2013’te net ithalat 49 milyar 
dolara geriledi, ancak ortalama kurun 1.90’a 
çıkması nedeniyle bu faturanın TL cinsinden 
karşılığı aynı kaldı. Bu yıl net enerji ithalatı 50 
milyar doların altında kalsa bile, yılın ortalama-
sında 2.25 TL dolayında bir kurla bile bunun TL 
cinsi karşılığı 110 milyar lirayı bulacak.
Bu durum da hem ekonominin diğer alanların-
daki yatırımları azaltacak hem de ülkenin bor-
cunu artıracak.

İthal enerji faturası faturası 
110 milyara çıkabilir 
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Yapı Kredi Kurumsal ve Ticaret Bankacılık Genel Mü-
dür Yardımcısı Feza Tan, piyasalarda yaşanan değişi-
min tüm yatırımları olduğu gibi enerji sektörü yatırım-
larını da etkileyeceğini düşünüyor. Tan, “Tüm olumsuz 
tabloya karşın enerji yatırımlarının sürmesi gerekiyor. 
Özellikle yenilenebilir enerjide yurtdışından ve yur-
tiçinden kaynak bulmak diğer segmentlere göre daha 
kolay” diyor.
n Enerji sektörü artık bankaların en iyi müşterileri 
arasında. Yapı Kredi açısından da aynı saptamayı 
yapabilir miyiz?
Enerji sektörü Türkiye’de son yıllarda çok büyük bir 
ivme yakaladı. Tüm sektörler içindeki payı da giderek 
artıyor. Proje finansman kredileri içinde enerji sektörü 
ilk sırada yer alıyor. Yapı Kredi tarafından finansmanı 
gerçekleştirilen 7.7 milyar dolarlık proje kredilerinin 
içinde enerji sektörüne yönelik verdiğimiz kredilerin 
payının yüzde 70’e ulaştığını söyleyebiliriz. Yapı Kredi 
olarak proje kredilerimiz adetsel olarak 148’e finans-
man tutarı olarak ise 5.3 milyar dolara ulaştı. Yenile-
nebilir enerji projelerinin bu finansman içindeki payı 
da yüzde 56 olarak gerçekleşti. 116  farklı yenilenebilir 
enerji projesine ise toplamda 3 milyar dolar civarında 
finansman sağladık. 
n 2014 yılının zor geçeceğine dair beklentiler, finans 
piyasalarındaki olumsuz gelişmeler genelde 2014 
yılı yatırımlarının finansmanı, özel olarak da enerji 
sektörünün yatırımlarını nasıl etkileyecek?
Beklentiler mart ayında yapılacak yerel seçimler sonra-
sı yaşanacak gelişmelere paralel  daha belirginleşecek. 
Enerji sektöründe sistemin sürdürülebilirliği için her yıl 
minimum 3 bin 500 MW kurulu gücün ilave edilmesi 
gerektiği belirtiliyor. Toplam kurulu gücün de yarısı ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Yenile-
nebilir enerji kaynaklı üretim tesisleri için uygulanacak 
fiyatlar ve yerli katkı payı ilavesinden yararlanabilmek 
için aranan sürenin 5 yıl uzatılarak 2020’ye kadar ge-
çerli olması ileride bu alandaki yatırımları daha da teş-
vik edecek düşüncesindeyiz. Ayrıca geçen yıl ilk defa 

600 MW’lık kısım için başvurusu 
toplanan ve yerli yabancı birçok 
yatırımcının büyük ilgi duyduğu 
güneş santrallerinde de yakın va-
dede 2-3  bin MW’lik arz- talep 
oluşması bekleniyor. Lisanssız 
elektrik üretim tebliğinin yayın-
lanması ve devreye girmesiyle 
özellikle güneş ve rüzgar santral-
lerinde abonelikler üzerinden 1 
MW’a kadar yatırım olanağı da 
önemli bir potansiyel oluşturuyor. 
Yenilenebilir enerji ve enerji ve-
rimliliği kapsamında ECA’lar 
(Export Credit Agencies), Avrupa 
Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası, Uluslararası 
Finans Kurumu, Japon Kalkınma 
Bankası ve Türkiye Sürdürülebi-
lir Enerji Finansmanı Programı 
(TURSEFF) gibi uygun yurtdışı 
kaynaklı fonlardan da yararlan-
mak mümkün.
n Kredi maliyetlerinde artışı 
rakamsal olarak ifade edebilir 
misiniz? Ayrıca bu artışın tek 
nedeni kurda yaşanan değişik-
likler mi farklı nedenleri de var 
mı?

KAPAK

yenilenebilir enerji 
yatırımları daha az 
etkilenecek

Yapı Kredi 
Kurumsal 
ve Ticaret 
Bankacılık 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

Feza Tan
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ABD Merkez Bankası’nın (FED) 18 Aralık’ta yaptığı 
varlık alımını azaltmaya yönelik açıklamalarının yanı 
sıra ülke içindeki gelişmelerin de etkisiyle kur yükseldi, 
faizler artırıldı. Bu gelişmeler henüz günlük hayat ve iş 
faaliyetlerinde önemli bir etkiye neden olmadı. Ancak 
makro göstergelerdeki dengesizlik ve etkilerin sürekli-
liği 2014’ün nasıl geçeceği noktasında oldukça önemli. 
Kurun mevcut seviyelerini koruması ya da yukarı yönlü 
hareketiyle enflasyon görünümünde bozulma Merkez 
Bankası’nı faiz artırımlarına zorladı. Başka bir taraftan 
da özel sektör borçlanması ile şirket kâr ve büyümeleri 
üzerinde baskı yaratabilir. Dolayısıyla döviz kurundaki 
oynaklığın yakından takip edilmesi gerekiyor.

n Maliyet artışı başlamış olan yatırımları da etkiler 
mi? Nasıl bir manzara görüyorsunuz?
Yüksek kurun etkisiyle proje maliyetlerinde öngörülen 
artış, projenin fizibilitesini etkileyeceği gibi yatırımcının 
daha fazla özkaynak kullanmasını gerektirir. Beklene-
nin üzerinde bir kur değişimi ve maliyet artışı projelerin 
gerçekleşmesinde gecikmelere de yol açabilir. Ancak şu 
ana kadar başvurusu yapılmış, çalışması süren projelere 
yönelik iptal, gecikme ya da erteleme olmadı. 

TÜREB Başkanı Ataseven, finansal zorlukların rüzgâr 
sektörü diğerleri kadar etkilemeyeceğini düşünüyor. An-
cak 2015 yılı yatırımlarında azalma olabileceğine dik-
kat çekerek yatırımcılara YEKDEM’i  tercih etmelerini 
öneriyor…
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mus-
tafa Serdar Ataseven, faiz ve kurdaki yükselişin tüm 
enerji yatırımlarını etkileyeceğini düşünüyor. Ataseven, 
euro ve doların artışı ile borsadaki düşüş devam eder-
se, nisan ayında kredi kuruluşlarının notlarında bir dü-
şüşler yaşanacağına dikkat çekerek sorunun daha uzun 
vadeli olabileceğinin sinyallerini veriyor. “Bu da hem 
yurtiçinden hem de yurtdışından yapılan yatırımları et-
kiler” diyen Ataseven, şöyle devam ediyor: Yaşanan sü-
rece baktığımızda yatırım yapılabilirlik derecesinin bir 
miktar gerileyeceğini söylemek mümkün. Bu durumda 
yatırımcı kuruluşlar, bunu bir risk olarak görebilir. Es-
kisi kadar rahat hareket edemeyecekleri için yani proje 
finansmanında zorluk yaşayabilecekleri için daha fazla 
öz sermaye gereksinimi doğabilir. Dileriz ki piyasalar 
birkaç ay içinde toparlanır ve böyle bir şey yaşanmaz.
Fed’in para basımını azaltmasının piyasalardaki liki-

ditenin azalması anlamına gele-
ceğini ifade eden Ataseven, bu 
durumun kredi kaynaklarını azal-
tacağını ve kredi verenlerin daha 
seçici davranmaya başlayacağını 
öngörüyor. Ancak kendi sektörü 
açısından daha rahat bir tablo çizi-
yor Ataseven: Rüzgar bazında dü-
şündüğümüzde Türkiye kur riski 
taşımadığı için çok büyük bir etki-

Rüzgarcılar çareyi yerlileştirmede arayacak 

Abdurrahman Övündür –Enerji Piyasaları 
Uzmanı 
Döviz kurlarının mayıs ayından itibaren son 9 
ayda yaklaşık yüzde 25 oranında artması, yani 
doların 1.80 liradan 2.25 liraya yükselmesi do-
ğal gaz ve buna bağlı olarak elektrik fiyatlarında 
zam baskısı oluşturdu. Aralık ayındaki PMUM 
elektrik alış fiyatlarının 15 kuruşlardan, 200 
kuruşlara çıkması da  bu zam baskısını artıran 
diğer bir etken…  Kurda yaşanan bu artış doğal 
gazı yüksek fiyattan alıp, halka ve elektrik üre-
ticilerine daha düşük fiyattan satan BOTAŞ’ın 
zararını daha da artıracağından zam yapmak-
tan başka çare görülmüyor.
Enerji yönetimi tarafından doğal gaz fiyatlarının 
her ay, elektrik fiyatlarının ise 3 ayda bir piyasa 
hareketleri doğrultusunda düzenlendiğini düşü-
nürsek zammın ayrı ayrı yapılmayacağını ön-
gördüğümüzden, büyük bir ihtimalle 1 Nisan’da 
ya da en geç 1 Temmuz’da hem doğalgaz hem 
elektriğe zam gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

GAZA VE ELEKTRİĞE ZAM KAÇINILMAZ
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lenme olacağını düşünmüyoruz. Diğer sektörlere göre 
rüzgarın daha rahat olduğunu söyleyebiliriz…

2015’de yatırımlar azalabilir
Ataseven, 2014 yılı için bir sıkıntı görmüyor ancak 
2015 yılı içinde yapılacak başvurular için, ölçümleme 
süreçlerine devam eden ve yeni başlayacak olan firma 
sayısında azalma olabileceğine dikkat çekiyor. 
2013 sonu itibarıyla 700 MW’lık santralın devreye alın-
dığını 1000 MW inşaası devam eden santral olduğunu 
anımsatan Ataseven, “Bunun yaklaşık 800 MW’ının 
işletmeye alınacağını öngörüyoruz. Bu firmalar finans-
manı daha önce çözdükleri için 2014 yılında bir sorun 
gözükmüyor. Ondan sonraki yıllarda bir miktar azalma 
görülebilir. Rüzgar yatırımlarının önü kesilmeyecektir, 
bir miktar azalma ve yavaşlama olabilir” diyor. 
Üretilen elektrik için devletin dolar üzerinden ödeme 
yaptığını anımsatan Ataseven, çalışmaya devam eden 
santralların avantajlarını şöyle özetliyor:  “Biliyorsunuz 
garanti alım fiyatı 7.3 dolar/cent. Hali hazırda işletme-
deki RES’lerin geliri dolar üzerinden olduğu için onla-
rı pek etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Bunun yanında 
yerli teşvik ödemeleri de dolar üzerinden olduğundan 
mesela kanadı da yerli kullandığınızda 0.8 cent, kuleyi 
yerli ürettiğinizde 0.6 cent alıyorsunuz. Bunlar da avan-
taj demektir. 
Ataseven burada yatırımcıları yerlileştirme çağrısı yapı-
yor ve “Bu koşullarda Yekdem sistemini tercih edenler 
çoğalacaktır. Son iki yıla baktığımızda piyasa fiyatları 
daha iyiydi ama şimdi dolar kuru iyi olunca Yekdem ar-
tış gösterecektir” diyor.  

Ataseven’in rüzgar yatı-
rımcılarına çeşitli önerile-
ri de var: Öncelikle işlet-
mede olanlar YEKDEM’i 
tercih edip, yerli katkıyı 
almaya çalışmalılar. 
İnşaa halinde olanların 
durumu iyi. Kredi ve tür-
bin anlaşmalarını yaptı-
lar. Bir an önce işletmeye 
geçmek için çaba sarf 
edeceklerdir. Yeni yatı-
rıma başlayacak olanlar 
da temkinli hareket ede-
cektir. Elindeki özkaynak 
iki proje için yeterliyse 
bir proje hayata geçire-
cektir. 

Enerji sektörünün önemli 
isimleri son birkaç aydır 
kaygılarını dile getiriyor. 
Sabancı Holding Enerji 
Grup Başkanı Hakman 
da bu isimlerden biri… 
Hakman, “Bu sektörde, 
kısa süreli çalkantılar 
sektörün geleceğini be-
lirlemez ama bu dönem-
lere dayanabilecek güçlü 
oyuncular gerekiyor” 
yorumunu yaptı. Sela-
hattin Hakman, enerji 
ve elektrik sektöründe 
birkaç aylık veya 1 yıllık 
çalkantıların sektörün 
uzun vadeli geleceğini 
belirlemeyeceğini ifade 
ederek ““Ama bu çalkan-
tılı dönemlere dayana-
bilecek güçlü oyuncular 
lazım. En hafif bir rüz-
garda sallanmaya başla-
yacak direkler bu çatıyı 
taşımaz” dedi. Hakman, 
sürecin Enerjisa’nın baş-
ladığı ve planladığı yatı-
rımları etkilemeyeceğini 
de söyledi. 

İki projeden biri yapılır

SEKTÖRE GÜÇLÜ 
OYUNCULAR LAZIM 

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Birliği 
(TÜREB) Başkanı 
Mustafa Serdar 
Ataseven
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HABER

Şehir içinde akaryakıt istasyonları arasındaki uzaklığın 
500 metreye indirilmek istenmesi yeni bir tartışma 
başlattı. Sınırlamanın kaldırılmasını isteyenler de var 
“bayii başına zaten ne kazanıyoruz” diyen de... 

P
etrol ve LPG Piyasası Kanunu’nun tama-
men ortadan kaldıran yeni Akaryakıt Piya-
sası Kanun Taslağı, uzun zamandır kapalı 
kapılar ardında tartışılıyor. En son Enerji 
Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, tüm sek-
törü Bolu’da toplayıp görüşlerini alınca 
kanuna yönelik beklenti ve eleştiriler daha 
çok gündeme gelmeye başladı. 
Bu kanun değişikliğiyle şehir içinde akar-
yakıt istasyonları arasındaki mesafenin bir 

kilometreden 500 metreye indirilmek istenmesi sektör-
de önemli bir tartışma başlattı. Bu tür bir sınırlamanın 
azaltılmasını hatta kaldırılmasını isteyenler, “serbest 
piyasada rekabetin bu şekilde sınırlanamayacağını” sa-
vunurken düzenlemeye karşı çıkanlar da var.  
Enerji Bakanlığı, EPDK ve Rekabet Kurumu, piyasaya 
yeni girişlerde benzin istasyonları arasında uzun mesa-
feler konularak girişin zorlaştırılmasına karşı çıkıyor. 
Yetkililer, “Bu tür bir sınırlamanın dünya çapında olma-
dığına, bu tür kısıtlar yüzünden istasyonların aşırı değer 
kazandığına ve bunun işletmelerin değerini ve maliyet-
lerini gereksiz yere arttırdığına” vurgu yapıyor. 
“Bir benzin istasyonuyla bir marketin esasında tüketi-
cilere mal satışı açısından aynı işlevi gördüğü böylesi-
ne mesafe tahditleri koymanın ticaret mantığına aykırı 
olduğu” görüşünü de içeren bu anlayışta, istasyonların 

can ve mal güvenliği için gereken 
tedbirlerin alınması dışında başka 
bir işyerinden farklı görülemeye-
ceği düşüncesi esas alınıyor. 

İstasyon çok, satış az
Bu uygulamaya karşı çıkanların 
ise temel tespitlerinde Türkiye 
akaryakıt piyasasının kendine 
özgü koşullarına ve ticaret hac-
mindeki sınırlamaya yapılan 
vurgular var. Bu konuda Avrupa 
ile Türkiye’yi kıyaslayan tabloda 
23 Avrupa ülkesi içinde Türkiye 
12 bin 326 istasyonla sıralamada 
İtalya ve Almanya’dan sonra 3. 
sırada yer alıyor. 
İstasyon başına ortalama satış-
larda ise Türkiye günlük ben-
zinde 550, dizelde 3 bin 700 
litre ortalama satışla Yunanistan 
ve İsveç’ten sonra Avrupa’nın 
en düşük satışının yapıldığı is-
tasyonlara sahip. Bir diğer itiraz 
noktası da işletim mantığı. Av-
rupa’da yüzde 40 ila 90 arasında 
değişen oranlarda self servis veya 
süpermarket istasyonları var. Bu 
tür yerler birkaç dağıtım şirketi-
nin malının satılabildiği, işletme 
maliyeti düşük, pompacı ve ka-
siyerin çalışmadığı yerler. Türki-
ye’de ise istasyonlar tam tersi bir 
sistemle çalışıyor. 

Akaryakıt 
istasyonlarında 
mesafe polemiği 

neşet hİkmet 
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tABGİS BAşkAni Ferruh temeL züLFikAr:
“Türkiye’de şu anda 13 bin civarında akaryakıt istasyo-
nu faaliyette bulunuyor. Bu istasyon sayısının ihtiyacın 
çok üzerinde olduğu konusunda Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, EPDK ve akaryakıt sektörünün tama-
mı hemfikir. Dolayısıyla bu saatten sonra yeni istasyon 
açılmasını desteklemek, bu sektöre yapılmış en büyük 
ihanettir. Kilometre tahdidinin çeşitli yöntemlerle de-
lindiğini biliyoruz zaten. Biz TABGİS olarak yıllardan 
beri kilometre tahdidinin iki istasyon arasındaki mesafe 
olarak değil, yarıçap olarak hesaplanmasını talep edi-
yoruz. Kanun tasarısına ilişkin çalışmada bu önerimiz 
dikkate alındı ve şehir içinde asgari mesafe 500 metre 
yarıçap olarak taslağa yazıldı. Ancak bizce bu mesa-
fenin 1 kilometre yarıçap olması gerekir. Şehirlerarası 
asgari mesafe mevcut 10 kilometre olarak kalabilir, bu 
mesafeyi makul buluyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde 
ve ABD’de tüm iş alanları için fizibilite kurumları var. 
Oralarda bir akaryakıt istasyonu açarken de bir eczane 
açarken de öncelikle ilgili fizibilite otoritesine başvuru-
yorsunuz. Eğer istasyonu açmayı düşündüğünüz bölge-
de yeterince istasyon varsa, o fizibilite otoritesi sizi is-

püİS GeneL BAşkAni muhSin ALkAn:
 “Tasarıyla şehir içindeki akaryakıt istasyonları arasındaki 
kilometre tahdidinin 1 kilometreden 500 metre yarıçapa 
düşürülmesi, ülkemizin istasyon çöplüğüne dönmesine, 
atıl yatırım nedeniyle milli servetimizin heba olmasına, 
mevcut istasyonların değerlerinin düşmesine ve zaten sa-
tış ortalaması düşük olan istasyonların mal satamaz hale 
gelmesine yol açacaktır. Ülkemizdeki karayolları uzunlu-
ğu, araç sayısı ile mevcut istasyon adedi arasındaki orantı 
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, ülkemizdeki istas-
yon sayısının çok yüksek olduğu bir gerçektir. Akaryakıt 
istasyonlarının günlük satış ortalaması 3 bin 500 litre 
iken, daha fazla akaryakıt istasyonu açılması, ciddi bir 
atıl kapasite yaratacak, bu durum da ne ülkemize, ne de 
sektörümüze fayda getirmeyecek, aksine büyük zararlar 
verecektir. Bu nedenle, akaryakıt istasyonları arasındaki 
mesafe tahdidinin mevcut haliyle; “İstasyonlar arasındaki 
mesafeler, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 
10 kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az 
olamaz” şeklinde korunması gerektiğini düşünüyoruz.

tasyon ihtiyacının bulunduğu bir 
başka bölgeye yatırım yapmaya 
yönlendiriyor. Türkiye’de mesela 
EPDK’nın bünyesinde kurulacak 
bir birim, akaryakıt istasyonları 
için fizibiliteyi oluşturabilir. Bu-
günkü satış ortalamalarını baz 
aldığımızda Türkiye’de, LPG de 
dahil, toplam istasyon sayısının 
10 bini geçmemesi lazım.

“Fizibilite otoritemiz olsa asgari mesafeye gerek kalmaz”

“Türkiye istasyon çöplüğüne dönmesin”



38 ENERJİ PANORAMA

HABER

Toplam Tüketim istasyon başına 
ortalama satış

İstasyon 
başına 
Toplam 
benzin + 
motorin  (Lt/
gün) 

self servis 
veya sü-
permarket 
istasyonla-
rın oranı  

İstasyon 
Sayısı

Benzinler 
(1000m3)

Dizel 
(1000m3)

Benzin-
ler (lt/
gün)

Dizel (lt/
gün)

Avusturya
      2.656        2.410           7.370 

        
2.486      7.602        10.406 57%

Belçika
      3.209        1.737           8.555 

        
1.483      7.304          7.502 60%

Çek 
Cumhuriyeti       3.717        2.373           4.807 

        
1.749      3.543          3.901 0%

Danimarka
      2.004        2.090           3.101 

        
2.857      4.239          9.702 42%

Finlandiya 
      1.985        2.237           2.800 

        
3.088      3.865          9.595 0%

Fransa 
    12.158       10.880         39.390 

        
2.452      8.876          2.553 79%

Almanya 
    14.744       26.019         37.877 

        
4.835      7.038          2.206 52%

Yunanistan
      7.043        4.800           2.980 

        
1.867      1.159          1.177 0%

Macaristan
      1.550        1.751           2.424 

        
3.095      4.285        13.044 0%

İrlanda
      1.780        1.952           2.552 

        
3.004      3.928        10.670 0%

İtalya
    22.900       13.535         30.536 

        
1.619      3.653             631 68%

Litvanya 
         575           392           1.196 

        
1.868      5.699        36.052 0%

Lüksemburg
         239           483           2.221 

        
5.537    25.460      355.325 90%

Hollanda
      3.750        5.589           7.815 

        
4.083      5.710          7.155 54%

Norveç 
      1.777        1.624           3.358 

        
2.504      5.177        11.842 60%

Polonya
      6.755        5.557         14.623 

        
2.254      5.931          3.320 0%

Portekiz
      2.613        1.525           5.161 

        
1.599      5.412          7.351 75%

Slovakya
         718           960           1.700 

        
3.663      6.487        38.730 0%

İspanya
    10.238        5.670         23.583 

        
1.517      6.311          2.095 73%

İsviçre
      2.885        4.551           5.164 

        
4.322      4.904          8.761 60%

İsveç
      3.626        4.250           2.783 

        
3.211      2.103          4.015 54%

İngiltere
      8.892       20.265         24.913 

        
6.244      7.676          4.289 63%

Türkiye 
    12.326        2.470         16.680 

           
549      3.707             946 0%

Toplam AV-
RUPA   128.140     123.120        251.589 

      
65.886   140.069          4.403  
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RÖPORTAJ

Yönetim danışmanı Dr. Çalkavur, “Kamudan özel 
sektöre geçen şirketlerin kâr etmesi ve başarılı 
olabilmesi için yöneticilerin İK uygulamalarına destek 
olması şart, aksi taktirde başarılı olamazlar” diyor

E
nerji sektörü, piyasanın liberalleşmesiyle 
birlikte insan kaynakları politikalarının yeni 
giriş yaptığı alanlardan biri. Uzun yıllar ka-
munun mülkiyetinde olan kurumların özel 
sektöre devredilmesiyle bu şirketlerin tüm 
yönetim sistemleri değişmek zorunda kal-
dı. Kurulduğu günden bu yana kamu görevi 
yapan şirketler, bu görevinin yanı sıra artık 
‘kar’ odaklı çalışan yapılara dönüşüyor. El-
bette bu süreç oldukça sancılı ve zor geçiyor. 

Şirketlerin önünde uzun ve zorlu bir yapılacaklar listesi 
var. Öncelikle kamunun belirlediği yatırımları yapacak-
lar, hizmet kalitesini artıracaklar, tüm bunları yaparken 
de ‘kâr’ elde edecekler. 
İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı hizmeti 
veren TEM Yönetim kurucusu Dr. Tayfun Çalkavur, 
bu sürecin sancılı ve uzun olduğunu ve mutlaka işin 
uzmanlarından destek alarak sürdürülmesi gerekti-
ğini vurguluyor. “Her sektörde olduğu gibi enerjide 
de en önemli kaynak insan” diyen Tayfun Çalkavuk, 
röportajda sektöre önemli mesajlar verdi. 
n Enerjide artık özel sektörün ağırlığı var ancak 
kamudan geçen şirketler söz konusu. Bir para-
doks oluşturuyor mu?
Çok yeni ve sancılı bir süreç. En başta insan profili 
değişiyor, ardından yönetim zihniyeti değişiyor. Ka-
mudayken yönetim mantığı mühendis bakışı varken 
şimdi işletmeci zihniyete dönüş gerektiriyor. Mühen-
dis işe daha çok sistematik, girdi çıktı analizi olarak 
bakarken, artık bu analizleri başka bir bakışla yapmak 

zorunda. Çünkü, 2+2 1’de ya-
pabilir 8 de yapabilir. Kamuda 
‘müdür’ varken artık yönetici 
koltuğunda ‘lider’ler oturma-
sı gerekiyor. 
Aslında 3 ana başlıkta çok cid-
di değişim var. Yöneticinin yeri-
ni lider alıyor. Lider işi yöneti-

İnsan kaynaklarına 
inanmayan yönetici 
başarılı olamaz

TEM Yönetim 
kurucusu 
Dr. Tayfun 
Çalkavur

nAzLi Denİz tezCAnLi



41ENERJİ PANORAMA

ci kadrosuyla planlayacak, yönetecek ve izleyecek. 
Bunu yaparken de tüm çalışanları işin içine katacak. 
Artık planlamanın yerini vizyon alacak. Tüm çalışan-
ların bu vizyona inanması ve katılımını sağlamak için 
de motivasyonu sağlaması gerekiyor. 
n Bu yeni yapılanma dağıtım sektöründe daha 
çok yaşanıyor, değil mi?
Doğru, dağıtım özelleştirmelerinde yaşanan en büyük 
sıkıntı bu. Şirket, devlete aitken bir hedef son derece 
netti; elektriği bir yerden bir başka yere taşımakb An-
cak özel sektöre geçince hedeflerle yönetim kavramı 
devreye giriyor. Artık yöneticiler hatta herkes yaptı-
ğı işten sorumlu hale geliyor. Eskiden ‘ben yaparım 
oldu’ mantığı varken şimdi bir takım var, hedef var ve 
herkesin buna uygun hareket etmesi gerekiyor. 
Elbette, kamuya geçme hakkı olan çok sayıda kişi 
var, önemli bir kısmı da bu hakkını kullandı. Ancak 
yöneticilerin çoğu tercih etmedi, bu nedenle insan 
kaynakları uygulamaları daha önemli hale geliyor. 
Çok net bir durum var, yıllardır yapmaya alıştığınız 
şeyleri bir anda terk edeceksiniz alışkanlığı değiştir-
mek çok zor. “Ben bilirim, ben isterim yapılır” dö-
nemi artık geride kaldı artık herkesi sürece katmalı, 
ikna etmeli ve daha çok çalıştırmalısın. Bir de insan-
lar daha az sosyal hak ve daha düşük maaşla çalışa-
cak bunu da hesaba katmanız gerekiyor. 
n Şirketler, yönetim modellerini de değiştiriyor, 
artık işin içine daha çok teknoloji giriyor, bu da 

bir sorun yaratıyor mu?
Özel sektörün kullandığı 

çok farklı sistem var, 
örneğin IPR sistemi 

var, birçok kamu 
şirketi bunu 

kullanmıyor. 
Bu sistem-

le, insan 
kaynak-

l a r ı 

bordrolamayı yapıyor tek tuş-
la maaşları ve diğer ödemeleri 
yapabiliyor; bu işlemler birkaç 
dakika sürüyor. Bu sistem data 
zenginliği de getiriyor, yöneti-
ci tek bir tuşa basarak eleman 
maliyetini görebiliyor, bu yıl ne 
kadar yeni müşteri kazandığını, 
sabit giderleri, birimler arasında-
ki iletişimi hepsini bir tuşa basa-
rak görebiliyor. Tabii bu sistem-
ler 4-5 milyon euro eğer genel 
müdür özel sektörden geliyorsa 
hemen aldırıyor, pahalı ama ama 
işine yaracağını biliyor. 
n Tabii insan kaynakları ya-
pılanmasını da değiştirmek 
gerekiyor, burada bir direnişle 
karşılaşıyor musunuz?
Kamudayken personel olan 
fonksiyon, insan kaynaklarına 
dönüşüyor, bilgisayar olan bili-
şim teknolojilerine dönüşüyor. 
Sadece adı değil, fonksiyonu da 
değişiyor. Bu dönüşümü yönet-
mek için modern insan kaynak-
ları uygulamalarına başvurmak 
gerekiyor. Takım çalışması, li-
derlik, hedeflere ulaşma, sorun 
çözme, sorunun oluşumunu en-
gelleyecek sistemleri kurma, ile-
tişim becerilerini geliştirmek ve 
daha birçok başlık var aynı anda 
yönetilmesi gereken. 
Algı yönetimi de çok önemli, 
çalışanlarınızın, müşterileri-
nizin, iş ortaklarınızın şirket 
hakkındaki algısını değiştirmek 
iyileştirmek de bu işin bir par-
çası. Bu durumda üst yönetimin 
insan kaynakları uygulamasına 
inanması gerekiyor. Üst yönetim 
destek olmadığı andan itibaren 
sorun başlıyor. 
Teknik eğitim dışında diğer eği-
timlere öncelik verilmesi gere-
kiyor. Deneyimlerimden yola 
çıkarak söylüyorum doğru bir 
eğitimle insanların neleri ya-
pabileceğini gördüm, şoförden 
başlayıp CEO’ya kadar geçerli 
bu saptama... 

İnsan kaynaklarına 
inanmayan yönetici 
başarılı olamaz
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Kuraklığa karşı ilk önlem, elektrik üretiminden 
geldi. Enerji Bakanlığı, barajlardan elektrik üretimini 
frenledi. Günlük 255 milyon KWh’e kadar çıkan 
üretim, ocak ayında önce yarıya yakın oranda daha 
sonra 90 milyon KWh’e kadar geriledi... 

Denİz Suphİ

Barajlardaki 
elektrik üretimine 
sert fren

T
ürkiye’de büyük kaygı uyandıran kurak-
lık, elektrik üreten barajlarda da kendini 
hissettiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Türkiye’yi 
etkisi altına alan kurak-
lık ve su sıkıntısına kar-
şı barajlardan elektrik 
üretimini frenledi. 2013 
yılının Aralık ayında 
barajlardan günlük 255 

milyon kilovatsaate kadar çıkan üre-
tim, ocak ayında 90 milyon kilovat-
saate kadar düşürüldü. 
Fırat Havzası’nda yer alan ve Tür-
kiye’nin en büyük barajları Keban, 
Atatürk ve Karakaya’daki su mik-
tarı önceki yıllara göre ciddi oranda 
azaldı. Yılın geri kalan kısmında da 
kuraklığın etkili olacağının sinyalle-
ri üzerine Enerji Bakanlığı, ilk adım 
olarak barajlardan elektrik üretimini 
kısma kararı aldı. Türkiye Elektrik 
İletim AŞ’nin (TEİAŞ) verileri-
ne göre 2013 yılının Aralık ayında 
yüksek düzeyde seyreden tüketimin 

de etkisiyle arz-talep dengesini 
sağlamak amacıyla barajlardan 
günlük 255 milyon kilovatsaa-
te kadar elektrik üretildi. Aralık 
ayında barajlardan günlük üretim 
ortalama 200 milyon kilovatsaat 
düzeyinde gerçekleşti.  Kuraklık 
sinyallerinin alınması sonrasında 
ocak ayında barajlardan elektrik 
üretimi, önce yarı yakın oranda 
düşürüldü. Ocak ayının ilk 10 gü-
nünde barajlardan günlük 130-150 
milyon kilovatsaat olan üretim, 
sonraki günlerde daha da azaltıldı. 
Barajlardan elektrik üretimi, hafta 
başında pazartesi günü 90 milyon 
kilovatsaate kadar geriledi. 

Kömür ve gazın payı arttı 
Türkiye’nin günlük elektrik tü-
ketimi (hafta sonlar hariç) 700 
milyon kilovatsaat düzeyinde 
seyrediyor. Aralık ayında tüketim, 
743 milyon kilovatsaate kadar 
çıkmıştı. Barajlarda üretimin kı-
sılmasıyla oluşan günlük 50-100 
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milyon kilovatsaatlik fark, termik santrallerle (kömür 
ve doğalgaz) karşılanıyor. Termik santrallerin günlük 
üretimi, 550-560 milyon kilovatsaat düzeyinde seyre-
diyor.  Eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Do-
ğan, barajlara 2013 yılında uzun yıllar ortalamasından 
yüzde 21 daha az su geldiğini belirterek, “Bu yılın ocak 
ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 daha az 
su geldi” dedi. Doğan, Enerji Bakanlığı’nın suya dayalı 
elektrik üretimini kısmasının doğru bir karar olduğunu 
vurgulayarak, tasarruflu kullanılacak suyun gelecek yıl-
lar için de önemli bir güvence oluşturduğunu söyledi.  
Doğan, su yerine kömür ve doğalgaz kullanılmasının 
ortalama elektrik üretim maliyetlerini belli ölçüde ar-
tıracağını kaydetti. Doğan, EÜAŞ’ın sudan bir birim 
elektriği 1 sente üretiyorsa, aynı elektriği doğalgazdan 
8 sente üreteceğine işaret ederek, “Bu durum elbette 
toplamda ortalama maliyetlerin bir miktar artışına yol 
açacaktır. Ancak diğer yandan bu kararla birlikte Enerji 
Bakanlığı, gelecek dönemde elektrikte arzı daha rahat 
yönetecektir” diye konuştu.

İki ay tasarruf yapmak şart
Eski EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı  Muzaffer Ba-
şaran da Fırat Havzası’nda bulunan Keban, Karakaya 
ve Atatürk barajlarındaki su seviyesi üzerinden bir de-
ğerlendirme yaptı. Başaran, söz konusu santrallardaki 
ocak ayı ortalamasına su seviyesi durumun çok kritik 
olmadığını düşünüyor. 1998 ve 2001 yıllarında sevi-
yelerin minimuma yaklaştığına işaret eden Başaran, 
“Bu tabloda mevcut seviyelerin minimumdan 10 metre 
yukarıda olduğu görülüyor. Zaten Keban’ın 8 ünitesi, 
Karakaya’nın 6 ünitesi ve Atatürk’ün 8 ünitesi devamlı 
çalışmaz. Geceleri ünite sayısı 1 veya 2’ye düşer. Zaten 
birkaç ay sonra Mart 2014’te karlar erimeye başlaya-

Baraj Minimum m. Maksimum m. Mevcut m.
Keban 820 845 832
Karakaya 675 693 688
Atatürk 526 542 536

 
 
 

caktır. Ancak bundan sonra kar 
yağışının az olması durumunda 
gelecek yıllar için tehlike arz 
edebilir” yorumunu yaptı.
“Ancak durum çok rahat diye de 
düşünmemek ve önümüzdeki 2 
ay bu suyu tasarruflu kullanmak 
lazım” diyen Başaran,  şöyle de-
vam etti: “Suyun verimli kullanı-
mı için dikkat edilmesi gereken 
önemli bir husus, baraj seviyesi 
düştükçe 1 kilovatsaat elektrik 
elde etmek için kullanılan su 
miktarı artar. Örneğin seviye 845 
metredeyken, 1 kilovatsaat için 
2,5 metreküp  su kullanırsınız. 
832 metrede 2,7metreküp suya 
ihtiyacınız olur. Seviye düştükçe, 
1 kilovatsaat elektriği üretmek 
için ihtiyaç duyulan su miktarı 
2,97 metreküpe, 825 metrenin al-
tında da 3 metreküpe çıkar.” Ba-
şaran,  elektrik üretiminde suyun 
‘tasarruflu’ ve verimli kullanımı-
na ilişkin de önemli ipuçları verdi. 
Başaran, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı ve EÜAŞ yönetici-
lerinin bu noktada tavrının önemli 
olduğuna dikkat çekerek, “Suyu 
az kullanmak istediklerinde 
PMUM’a bir gün sonrası için fi-
yat verirken Keban, Karakaya ve 
Atatürk HES’lerinin fiyatlarını 
doğalgaz fiyatlarının üzerinde ve-
rebilirler. Bu durumda HES’lere 
çalışma sırası doğal gaz santral-
larından sonra gelir. Böylece, su 
tasarrufu sağlanır; ancak genelde 
bu yöntem sonrasında elektrik fi-
yatları yükselir” diye konuştu.FIRAT HAVZASI BARAJLARINDAKİ SU DÜZEYİ

(2014 YILI OCAK AYININ ORTASI) 
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DOSYA

Serbest tüketici limiti küçük bir azalmayla 5 bin’den  
4 bin 500 kWh’a düşürüldü. 2015 yılında herkesin 
serbest tüketici olması hedefine göre bu düşüş 
beklentilerin altında kaldı. Hayal kırıklığı yaratan kararın 
nedeni şirketlerin altyapısının sisteme uygun olmaması 

E
nerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Aralık ayı 
sonunda aldığı kararla kamuoyundan merak-
la beklenen elektrik piyasasına yönelik 2014 
yılı için serbest tüketici limitini belirleyerek 
5 bin kWh’dan 4 bin 500kWh’a düşürdü. 
18 Mayıs 2009 tarihli Yüksek Planlama Ku-
rulu Kararı eki Elektrik Enerjisi Piyasası ve 
Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde tüketim 
tarafında piyasa açıklık oranının artırılabil-
mesi amacıyla serbest tüketici limitinin dü-

zenli olarak indirilmesi ve 2011 yılı sonuna kadar mes-
ken hariç tüm tüketicilerin, 2015 yılına kadar da tüm 
tüketicilerin serbest tüketici olması benimsenmişti. Bu 
hedefin yakalanabilmesi için sektörde, 2013 yılı için 5 
bin kWh olan ve bugünkü tarifelerle kabaca aylık 150 
TL’lik bir faturaya denk gelen limitin yarı yarıya azala-
rak 2 bin 500 kWh ya da 70-80 liralık bir düzeye çekile-
ceği konuşuluyordu. Oysa Kurul var olan limitte küçük 
bir azaltıma giderek  (mesken abonesi için her türlü ver-
gi fon ve paylar dahil olmak üzere  kWh’e 35,44 Kuruş 
hesabından) aylık yaklaşık 133 TL harcaması olan bir 

serbest tüketicide 
BüyüK DüşüK 
altyapıya takıldı

neşet hİkmet 

abonenin serbest tüketici ola-
bileceğine karar verdi. 
Enerji Panorama olarak kap-
samlı bir çalışma ile başta 
EPDK olmak üzere dağıtım ve 
üretim şirketleri, sistem opera-
törü TEİAŞ gibi tüm kurumla-
rın yetkilileri ile görüşerek bu 
kararın gerekçelerini araştır-
dık, değerlendirmesini aldı. 

Ucuzluk ilgi çekiyor
6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun 3’üncü madde-
sinde serbest tüketici şu şekil-
de tanımlanıyor: 
“Kurul tarafından belirlenen 
elektrik enerjisi miktarından 
daha fazla tüketimi bulunduğu 
veya iletim sistemine doğru-
dan bağlı olduğu veya organi-
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Nasıl belirlendi?
Kurul bu kararı vermeden önce 
kapsamlı bir çalışma yaptı. 
2013’ün ilk 11 ayının herhangi 
bir döneminde görevli tedarik şir-
ketinden başka bir tedarikçiden 
elektrik temin eden tüketicilerin 
sayısı ve bu tüketicilerin toplam 
elektrik enerjisi tüketimleri,
Bölgelerindeki mesken, ticaret-
hane ve sanayi tüketicilerinin 11 
aylık toplam elektrik enerjisi tüke-
timleri ve sayıları,
Serbest tüketici uygulamasına 
ilişkin olarak yaşanan sıkıntılar 
ve ölçme altyapısının mevcut du-
rumuna ilişkin bilgiler toparlandı. 

Fiili açıklık yüzde 31.4
Bu bilgilerin ışığında dönemsel 
bir kıyaslama yapılarak şu tespit-
lere varıldı:
n 2013 yılı için serbest tüketici 
limitinin 5.000 kWh olarak belir-
lenmesi sonucu bu limite karşılık 
gelen teorik piyasa açıklık ora-
nının yüzde 84 olmasına karşın 

ze sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için teda-
rikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişi…”
Serbest tüketicilere, üretim lisansı sahibi ve tedarik li-
sansı sahibi tüzel kişiler elektrik enerjisi satışı yapabi-
liyor ve dağıtım şirketlerinden alınan fiyata göre yüzde 
5-10 oranında, belli dönemlerde yüzde 20-30’lara varan 
oranlarda daha ucuza elektrik temin edebiliyor. 
Bu sistem sayesinde özellikle kendi üretim tesisleri olan 
şirketler, toptan ve perakende satış şirketleri aracılığıyla 
ellerindeki elektriği daha uygun koşullarda müşterile-
rine satabiliyor.  Burada talep birleştirme imkânının da 
olması sadece küçük ölçekli sanayi tesisleri için değil, 
vatandaşlar için toplu konutlar, AVM’ler, şubeler, kamu 
kurumları gibi çok geniş bir alanda tüketicilerin serbest 
tüketici olanaklarından yararlanmasını sağlıyor. 

Limit neye göre iniyor? 
Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre serbest tüketici 
limitine ilişkin indirimlerin;
Rekabetin gelişimi,
Ölçme-iletişim-kontrol alt yapısının yeterliliği,
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nin işlem kapasitesi,
Piyasada serbestçe müzakere edilerek ikili anlaşmalara 
bağlanabilecek üretim kapasitesi,
TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından 
serbest tüketicilere ilişkin olarak sağlanan istatistiki bil-
giler dikkate alınıyor.

DOSYA
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11 Aylık Değerler 
(MWh)

12 Aylık Tahmini

(MWh)
Serbest tüketiciler 58.874.961 64.768.934
Otoprodüktör bara tüketimleri 8.546.624 9.402.227
Otoprodüktör tesisleri 2.615.531 2.877.372
Toplam 70.037.116 77.048.533

2013 yılı fiili piyasa açıklık oranı yüzde 31,4 olarak 
hesaplandı.
n PMUM’a kayıtlı üretim tesisi ve tüzel kişi ile toptan 
satış lisansı sahibi tüzel kişi sayısı

Serbest Tüketimin Kırılımı
2012 yılı Aralık ayı itibarıyla 40 bin 728 olan serbest 
tüketici tüzel kişi sayısı, 2013 yılı Aralık ayında 447 bin 
425’e, aynı dönem zarfında serbest tüketici sayaç sayısı 
172 bin 834’den 626 bin 98’e çıktı ve 2014 yılı Ocak 
itibarıyla da 684 bin 79’a ulaştı. 2012 yılı Aralık ayında 

2013 yılının ilk 11 ayı içerisinde serbest tüketim toplamı 70,037 TWh olarak gerçekleşti. Bu rakam 2013 yılı 11 aylık 
ülkemiz toplam brüt tüketim miktarının (223,096 TWh) yüzde 31,4’üne denk geliyor.

Serbest Piyasadaki Tüketim

Dağıtım 
şirketlerinin 

sorunları 
Elektrik dağıtım şirket-
leri tarafından EPDK’ya: 
n Sayaç okumalarının 
eleman sayısı yetersiz-
liği ve coğrafi şartların 
zorluğu nedeniyle za-
manında ve doğru yapı-
lamadığı,
n Sayaç okumalarının 
süre kısıtından dolayı 
zamanında ve doğru 
yapılamadığı
n Dağınık yapıda abo-
neliklere sahip olmaları,
nBaz istasyonu ve veri-
cilere ait abonelere ula-
şım sorunu olarak ifade 
edildi.
Serbest tüketici gi-
riş-çıkış işlemleri sorun-
larıyla ilgili olarak ise 
nSüre sınırı nedeniyle 
saha operasyonlarında 
gecikmeler yaşandığı,
nTalebin arttığı dö-
nemlerde sayaçların 
yazılımı sisteminin kul-
lanım zorluğu nedeniyle 
denetlenememesi, 
nSayaçlarla ilgili bilgi-
lerin dağıtım şirketle-
rinde farklı olması... 
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3,6 milyar kWh olan serbest tüketiciler tarafından tüke-
tilen elektrik miktarı, 2013 yılı Kasım ayında 6,6 milyar 
kWh olarak gerçekleşti.
Serbest tüketici hareketlerinin gelişimi incelendiğinde, 
G-DUY uygulamasının başladığı 2006 yılından 2009 
yılına kadar serbest tüketici limitinde büyük indirimler 
yapılmasına karşın serbest tüketimde görülen artış kı-
sıtlı kaldı. 2009 yılında N-DUY’un uygulanmaya baş-
laması ve 2010 yılında serbest tüketici limitinin 100 bin 
kWh’a düşürülmesiyle birlikte serbest tüketimde büyük 
ölçekli bir artış görüldü ve 2011 yılında serbest tüketici 
limitinin 30 bin kWh, 2012 yılında 25 bin kWh ve 2013 
yılında 5 bin kWh’a düşürülmesiyle bu artış devam etti.

DOSYA

TEİAŞ 
“değişmesin” 

dedi

Tedarik de yetersiz

TEİAŞ serbest tüketici 
konusunda EPDK’ya 
yazdığı yazıda, sayaç-
ların okunmasına ilişkin 
dağıtım şirketlerinin, 
fatura döneminin bi-
tişini takip eden ilk 4 
gün içinde sayaçları 
okumak ve değerle-
ri PMUM’a bildirmek 
zorunda olmalarına 
karşın gecikmelerin gi-
derilemediği vurguladı. 
Şirket, şu eksiklikleri 
belirtti:
“Tedarikçiler tarafın-
dan 10-30 bin gibi bü-
yük miktarda sayaç 
bilgisi sisteme aynı 
anda yükleniyor, bu sa-
yaçlarla ilgili kontroller 
için gerekli bilgiler de 
dağıtım şirketlerinden 
isteniyor. Tedarikçiler 
sayaçlar hakkında fazla 
bilgi sahibi olmadıkla-
rı için istenilen bilgiler 
eksik ya da yanlış ola-
rak sisteme kaydedildi. 
Dağıtım şirketlerinin 
veritabanları zamanın-
da güncellenmediği için 
bazı bilgiler geçerliliğini 
yitirdi. Serbest tüketi-
ciyle ilgili işlemlerde, 
taraflar ve serbest tü-
keticilerin bilgilendiril-
mesinde eksiklikler var. 
TEİAŞ, sayaç değerleri-
nin her dağıtım bölgesi 
için her katılımcının 
tek bir sayaç değeriyle 
temsil edilmesinin sağ-
lanmasına yönelik ya-
zılım geliştirilmesi gibi 
önlemler alınana kadar 
serbest tüketici limi-
tinin değiştirilmemesi 
veya konutların dahil 
olmayacağı şekilde dü-
zenlenmesi uygun ola-
cağını belirtti.

EPDK uzmanları, 2014 yılında, 2013 yılı için hesaplanan teorik piyasa 
açıklık oranının (%84) dahi tamamını dolduracak miktarda, müzakere 
edilerek ikili anlaşmalara bağlanabilecek elektrik enerjisi kapasitesi bu-
lunmadığını saptadı. Mevcut verilere göre, piyasada müzakereye açık 
arz fazlasının 165 TWh düzeyinde oluşacağı (2014 yılı için öngörülen 
elektrik enerjisi talebinin yüzde 60,1’i) ve bu miktarın, tüketim tarafın-
dan hesaplanan ve 2013 yılı için öngörülen teorik piyasa açıklık oranını 
karşılamadığı belirlendi.
Tüm bunların ışığında EPDK, mevcut piyasa yapısı, TEİAŞ ve dağıtım 
şirketlerinin mevcut sorunlarını dikkate alarak serbest tüketici limitini 4 
bin 500 kWh olarak belirledi. 
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Tüketicinin Bakışı

B
u sayıda tüketicilerden gelen 
bilgi edinme talepleri ve şikâ-
yet örneklerinden yola çıkarak 
doğal gaz sektörüne odakla-
nacağız.  Soğuk kış aylarında 
doğal gaz tüketicisinin şikâ-
yetlerinde birinci sırayı, doğal 
gaz basıncının düşük gelmesi 
nedeniyle konutlarda yeterli 
ısınmanın sağlanamaması ve 

ön ödemeli sayaç sahiplerine yapılan limitli 
doğal gaz satışı şikâyetleri aldı.  Ayrıca halen 
doğal gaz ulaşmayan yerlerde yaşayanların 
bir an önce gaza kavuşma talebi…
Ve bir evlendirme programında, “Evin doğal 
gazlı mı?” diye soruyor yaşlıca bir kadın eş 
adayına…  Orta yaşını geçmiş bir kadın için 
en büyük konfor, soba derdiyle uğraşmamak 
olabiliyor… Ve evet, doğal gaz istiyorlar… 
Aslında olan da ağlıyor olmayan da. Olanın 
derdi de bitmiş değil. Neden düşük bu ba-
sınç diyorlar. Havalar soğuduğunda azalıyor 
basınçlar… Taşıyan borulara atılıyor suçlar. 
“Borular eskiyince” ve havalar iyiden iyiye 
soğuyup herkes gaza basınca basınç düşü-
yor. “Küçük bebeğim var, biz sıkı giyinerek, 
idare edebiliyoruz da bebeğimi koruyamıyo-
rum,” diyor anneler. “Hastam var, çok mağ-
durum,” diyenler, “Asgari gelirle yaşamaya 
çalışıyoruz bir de bu basınç azaldığında daha 
fazla gaz yakmak zorunda kalıyoruz,” diyen 
yüksek fatura mağduru babalar…
Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 
gelen şikâyetler üzerine dağıtım şirketleriyle 
yaptığı çalışmalar sonucunda basınçla ilgi-
li yaşanan sorunlar büyük ölçüde giderildi, 
2015 yılından itibaren bu konuda hiçbir so-
run kalmaması hedefleniyor. Ayrıca nüfusu 
10 bin olan bütün ilçelere de talep halinde 
doğal gaz ulaştırılması kararlaştırıldı. 
Limitli doğal gaz satışıyla ilgili olarak ise tü-
ketici şikayetlerine yönelik şu bilgilendirme-
yi yapmak gerekir: Doğal Gaz Piyasası Da-
ğıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 
40’ıncı maddesinde; 

Dağıtım şirketi, ön ödemeli sa-
yaç kullanan müşterilere, benzer 
müşterilerin son iki yılın aynı 
çeyrek dönemlerine rastlayan 
doğal gaz kullanım miktarları-
nın ortalamasını esas alarak, bir 
ay içinde, en fazla ortalama iki 
aylık doğal gaz tüketim miktarı 
kadar doğal gaz satışı yapabilir” 
hükmü bulunuyor. 
Bu düzenlemenin amaçları; fiili 
tüketimi yansıtmayan ön ödeme-
li sayaçlarda adil faturalandırma-
nın sağlanması; doğal gaz fiyat 
artışları öncesi spekülatif doğal 
gaz alımının sınırlandırılması 
ve abonelerin finansal getiri elde 
etme istekleri doğrultusunda sis-
temi spekülatif bir yatırım aracı 
olarak kullanmalarının önlenme-
si; gerek K faktörü düzeltmesi 
gerekse kalorifik düzeltmenin 
karta yükleme anında yapılması 
nedeniyle sistemde  balans ve 
doğru değerlerle tüketimin oluş-
maması sorunun çözümlenmesi 
ve dolayısıyla ön ödemeli sayaç-
ların piyasa oyuncularına getir-
diği, piyasanın işleyişini bozabi-
lecek, söz konusu mali risklerin 
en aza indirilmesidir. 
Yönetmeliğin yine aynı madde-
sinde “Sayaçlar, dağıtım şirke-
tinin mülkiyetinde olup abone 
bağlantı bedeli dışında hiçbir be-
del alınmadan dağıtım şirketin-
ce temin edilerek sisteme dahil 
edilir. Sayaçların takılması, sö-
külmesi, değiştirilmesi, kontrolü 
vb her türlü işlem, dağıtım şir-
ketince gerçekleştirilir” hükmü 
çerçevesinde, dağıtım şirketine 
başvurmaız halinde ön ödemeli 
sayacınızın mekanik sayaç ile 
değiştirilmesi de mümkündür.  
Ayrıca sayaca yüklenen gaz mik-
tarının bitmesi durumunda dağı-
tım şirketine başvurarak tüketim 
miktarınızı revize ettirebilirsiniz. 

Basıncı artır sayın yetkili! 

Zekiye YALDIZ
EPDK Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği
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DÜNYA GÜNDEMİ

O
rta Doğu Güneş 
Enerjisi Sanayi Der-
neği’nin Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika için 
hazırladığı rapora 
göre, 2020 yılına ka-
dar bölgeye 50 milyar 
dolardan fazla gü-
neş enerjisi yatırımı 
yapılacak. ‘Bölgede 

petrolün değil; güneşin konuşulma 
vakti geldi’ demek şimdilik mümkün 
değil ama güneş yatırımcısının böl-
geye çekilme çabalarının tüm hızıyla 
sürdüğü bir gerçek.
Orta Doğu Güneş Enerjisi Sanayi 
Derneği’nin (Middle East Solar In-
dustry Association - MESIA) Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika (The Middle 
East and North Africa - MENA) için 
hazırladığı raporda, bu bölgedeki 
hükümetlerin temiz enerji teşvikleri-
ni artırması ve yüksek güneş enerjisi 
potansiyelinden doğru yararlanması 
durumunda, 2020 yılına kadar 50 
milyar dolardan fazla yatırımın sa-
dece güneş enerjisi sektörü için ya-
pılacağı açıklanıyor.

Güneş ile gelen köklü değişim!
MEED (Middle East Economic 
Digest) çalışmalarında başta enerji 

olmak üzere inşaat, ekonomi, maliye, 
sanayi, telekom ve bilgi teknoloji-
leri, ulaşım gibi alanlarda 19 ülke-
den bölgesel analizlere yer veriyor. 
Enerji sektöründe özellikle petrol ve 
gazın merkez alındığı çalışmalarda, 
Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, 
Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, 
Umman, Gazze -Batı Şeria, Katar, 
Suudi Arabistan, Suriye, Sudan, Tu-
nus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ye-
men bulunuyor.

Orta Doğu “güneş enerjisi” ile parlayacak 

Esen ERKAN
Enerji Postası-Editör

(MENA)
Rapor, bilinen petrol zengini yan-
larının aksine, özellikle Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’da hızla büyüyen 
güneş enerjisi piyasası hakkında 
derinlemesine bir değerlendirme 
sunuyor. Raporda, önümüzde-
ki 10 yıl boyunca güneş, rüzgar 
ve HES projelerinden planlanan 
37 bin MW’lık enerjinin, 12-15 bin 
MW’lık kısmının sadece güneş pro-
jelerinden sağlanacağı belirtiliyor. 
Rapora göre, hükümetlerin hızla 
büyüyen enerji talebini karşılama 
ve mevcut fosil yakıt kaynakları 
üzerindeki artan gerilimi, yenilene-
bilir enerjiden sağlama noktasında 
güneş enerjisinden elde edeceği 
katkının, önümüzdeki 7 yıl içinde 
kökten değişeceği vurgulanıyor.
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15 bin MW artacak 
MEED’in araştırmasında MENA bölgesindeki gü-
neş enerjisi kapasitesi 2020 sonunda, fotovoltaik 
(PV) ve güneş enerjisi teknolojilerinin (CSP) eşit 
oranlarda pay almasıyla 15 bin MW büyüme gös-
terecek. Bu hesaplama, mevcut doğrudan yatırım 
planlarının 2013 fiyatları ile gerçekleşmesi tahmi-
ni ile yapılıyor ve iletim, dağıtım yatırımları da bu 
hesaplamada hariç tutuluyor. Böylece 2020 yılına 
kadar, güneş enerjisi projelerine 50 milyar dolar 
harcanması öngörülüyor.
Tüm bu süreçte, Suudi Arabistan’ın güneş enerjisi 
alanında bölgedeki liderliği devam ederken diğer 
ülkelerin de bir dizi iddialı hedef belirlediği göze 
çarpıyor. Fas, Mısır ve Cezayir sırasıyla en az 1.500, 
1.800 ve 3.000 MW olmak üzere öncelikle güneş 
enerjisi kaynaklı kurulu güç hedefliyor. Özellikle, 
Fas’ın güneş enerjisi alanında ülke çapında geniş-
leme planları 2009 yılına dayanıyor ve 2020 yılına 
kadar Fas’ta 2 GW CSP inşa etme hedefi sürüyor.

(Güneş Potansiyel)

(Türkiye)
Rapor, matematiksel tahminleri bir adım daha öteye götürerek 
güneş enerjisi konusunda her ülkenin ayrı ayrı stratejisine ve 
politikasına da yer veriyor. Yenilenebilir enerji hedeflerine ulaş-
mak için uygulanan finansman mekanizmaları ve mali teşvikler 
de ülkelere göre araştırılmış. Öyle ki, sübvansiyonlar, yatırım-ü-
retim kredisi ve üretim için gerekli tüm ödemeler, yatırımcılar 
için mevcut tüm mali teşvikler bu araştırmaya dahil tutulmuş.

Hedef: Yenilenebilir enerjide 8 kat büyüme
Raporda incelenen 13 devletin kurulu elektrik üretim kapasitesi 
2012 yılı sonunda 185 bin MW’a ulaşmış ve bunun 6 bin 800 MW 
yani yüzde 4’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmış 
durumda. 2012 yılı sonunda mevcut yenilenebilir kapasitedeki 
büyük çoğunluk, 5 bin 603 MW ile HES’lerden geliyor. Hedef-
lerin 2020 yılına kadar yerine getirilmesi durumunda, kurulu 
yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık 8 kat büyüyerek yak-
laşık 56 bin MW’ın altında bir değere ulaşabileceği belirtiliyor.

Güneş deneyimli insan kaynağından yoksun
Analistler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki güneş potansiyelinin 
gelişmesinin önündeki engelleri de politika, siyaset, iletim hattı 
ve yetenek başlıklarında topluyor. Güneş piyasalarının eksikliği, 
bölgenin deneyimli insan kaynağından yoksun oluşu ve uygun 
teknik yapıların sağlanmamış olması gibi belli başlı nedenler 
Suudi Arabistan, BAE ve çevre ülkelerdeki akademik kurumla-
rın araştırmalarında da sıkça güneşe engel olarak vurgulanan 
konular.

(Elektrik Yatırım)
Kuveyt için de yenilenebilir enerjinin odak nok-
tası güneş olarak görünüyor ve son yıllarda, he-
nüz düşük bir tabandan da olsa ülke, güneşte 
artan bir potansiyele sahip. Kuveyt’te planlan-
mış ya da ihale edilmesi planlanan; özel sektör 
yatırımcısı ve hükümet tarafından finanse edil-
mesi beklenen bir dizi büyük proje olduğu da 
raporda vurgulanan noktalar arasında.
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HABER

BP’nin yayımladığı “2035 Yılı Enerji Görünümü” 
raporuna göre gelişmekte olan ekonomilerin 
neden olduğu artışlara rağmen global enerji 
talebinde büyümenin yavaşladığı görülüyor

B
P 2035 Yılı Enerji Görünümü Raporu”na 
göre küresel enerji talebindeki artış yavaş-
layacak ve bu yavaşlama ise başta Çin ve 
Hindistan olmak üzere gelişen ekonomi-
lerden kaynaklanacak. BP Grup Başkanı 
Bob Dudley, BP 2035 Yılı Enerji Görü-
nümü hakkında yaptığı açıklamada, rapo-
run rekabetin gücünü ve dünyanın enerji 
ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji ve 
yenilikleri ortaya koyma konusunda arz 

ve talebin altını çizdiğini ve bu faktörlerin, dünyanın 
enerji geleceği konusunda olumlu düşünmeye yönelt-
tiğini belirtti.
Dudley açıklamasına söyle devam etti: “Bu rapor, 
bizi üç önemli soruya yöneltiyor: Artan talebi karşı-
lamak için yeterli enerji var mı? Talebi güvenilir bir 
şekilde karşılayabilirmiyiz? Ve talebi karşılamanın 
sonuçları nelerdir? Yani, kaynaklar yeterli mi, güven-
cede mi ve sürdürülebilir mi?
İlk soruya cevabımız ‘Evet’. Büyük ölçüde artan 
enerji verimliliği sonucunda global talebin artış 
oranı, önceki yıllara göre daha yavaş. Global tek-
noloji, yatırım ve politikalardaki eğilimler, üretimin 
ayak uydurabileceği konusunda bize güven veriyor. 
Kaya gazı, kaya petrolü ve yenilenebilir enerji gibi 
yeni enerji türleri, küresel enerji tedarikindeki artısın 
önemli bir bölümüne tekabül edecektir.”

BP, EnERji sEKTöRünün 2035’E KADAR “GöRünüM”ünü çıKARDı: 

“Global enerji 
talebinde 
yavaşlama var”

Dudley, “Güvenlik ile ilgili soru-
ya gelince, rapor, genel anlamda 
pozitif olmak üzere karışık bir 
görünüm de sergiliyor. Günü-
müz enerji ithalatçıları arasın-
da Amerika Birleşik Devletleri 
enerji konusunda kendi kendine 
yetebilme yolunda ilerlerken, 
Avrupa, Çin ve Hindistan’ın 
ithalat bağımlılığı artıyor. As-
ya’nın enerji ithali konusunda 
egemen bölge olması bekleni-
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yor. Önemli tüketici bölgelerinde açılan yeni tedarik 
zincirleriyle birlikte, eğer piyasanın kendi işini yap-
masına izin verilirse, bu konuda endişe edilmesine 
gerek kalmayacak. Sürdürülebilirlikle ilgili soruya 
gelince, tüm artışın gelişen ekonomilerden kaynak-
lanmasıyla global karbondioksit emisyonlarının yüz-
de 29 artması bekleniyor. Bu raporda bazı pozitif işa-
retler de belirtiliyor. Doğal gaz ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kömür ve petrolden pazar payı kazan-
ması nedeniyle emisyon artışının yavaşlayacağı ve 
emisyonların özellikle Avrupa ve ABD’de düşeceği 
tahmin ediliyor.”

Gelişmiş ülkelerde   
gerileme başlayacak
Rapor, global enerji tüketiminde 
geçtiğimiz 23 yıl içindeki yüz-
de 55’lik ve son 10 yıl içindeki 
yüzde 30’luk artışa kıyasla (geç-
tiğimiz 20 yılda yüzde 52) 2012 
ila 2035 yılları arasında yüzde 
41’lik artış beklendiğini ortaya 
koyuyor. Enerji talebindeki artı-
şın yüzde 95’lik kısmının gelişen 
ekonomilerden kaynaklanacağı 
tahmin edilirken, Kuzey Ameri-
ka, Avrupa ve Asya’nın gelişmiş 
ekonomilerdeki enerji tüketimi-
nin yavaş artması ve öngörülen 
dönemin ilerleyen yıllarında dü-
şüşe geçmesi bekleniyor.
Başlıca fosil yakıtların enerji tü-
ketimindeki yüzdeleri ise petrol, 
doğal gaz ve kömürün yüzdesi-
ne yaklaşıyor. Her birinin 2035 
yılına kadar toplam tüketimin 
yaklaşık yüzde 27’sini oluştura-
cağı tahmin ediliyor. Geri kalan 
yüzdeler nükleer, hidroelektrik 
ve yenilenebilir enerji kaynak-
larından oluşuyor. Fosil yakıtlar 
arasında gaz tüketimde en hızlı 
artan yakıt olarak karsımıza çı-
kıyor. Doğal gazın başta enerji 
üretimi için olmak üzere diğer 
sektörlerde de kömürden daha 
temiz bir alternatif olarak kulla-
nımının artacağı öngörülüyor.
Birincil enerjide yüzde 1.5 artış
Rapor, global enerji talebinin 
2035 yılına kadar yıllık ortalama 
yüzde 1,5 oranla artmaya devam 
edeceğini gösteriyor. Büyüme-
nin bu dönem boyunca yavaş-
laması, 2020 yılına kadar yılda 
ortalama yüzde 2, 2035 yılına 
kadarsa yılda ortalama yüzde 
1,2 oranında artması bekleniyor. 
Artışın yüzde 95’inin OECD 
üyesi olmayan ekonomilerden 
kaynaklanacağı tahmin ediliyor. 
Bu ekonomiler arasında yer alan 
Çin ve Hindistan ise bu yüzde 
95’lik artışın yarısından faz-
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HABER

lasından sorumlu olacak. 2035 yılına kadar OECD 
üyesi olmayan ülkelerdeki enerji tüketiminin 2012 
yılına kıyasla yüzde 69 daha fazla olması bekleniyor. 
Buna kıyasla OECD ülkelerindeki tüketim yüzde 5 
oranında artacak ve süregelen ekonomik artışa rağ-
men 2030 yılından sonra düşecek.

Petrol talebi düşüyor
Yılda ortalama sadece yüzde 0,8’lik talep artışı ile 
petrolün 2035 yılına kadar temel yakıtlar arasında en 
yavaş artan yakıt olması bekleniyor. Günde yaklaşık 
19 milyon varille petrol ve diğer sıvı yakıtlara olan 
talep, 2012 yılına göre 2035 yılında daha yüksek ola-
cak. Tüm net talep artısının OECD üyesi olmayan ül-
kelerden gelmesi bekleniyor. Çin,Hindistan ve Orta 
Doğu’dan gelen talebin toplamı, net talep artısının 
neredeyse tamamına tekabül edecek.
2035 yılına kadar petrol ve diğer sıvı (biyo yakıtlar 
dâhil) tedarikindeki artışın genel olarak Amerika Kı-
tası ve Orta Doğu’dan gelmesi bekleniyor. Büyüme-
nin yarısından fazlası, Amerikan kaya petrolü, Ka-
nada petrol kumları ve Brezilya derin deniz ve biyo 
yakıtların artan üretiminin başka bölgelerdeki hızlı 
düşüşleri azaltması ile OECDüyesi olmayan ülkeler-
den kaynaklanacak.
Yeni kaya petrolü kaynakları ile üretimdeki artışın, 
2014 yılında dünyanın en büyük üreticisi unvanını 
ABD’nin Suudi Arabistan’dan devralması ile sonuç-
lanması bekleniyor. ABD’nin petrol ithalatının 2012 
ve 2035 yılları arasında yaklaşık yüzde 75 oranında 
düşmesi bekleniyor.
OPEC üyesi ülkelerin petrol pazarındaki payının bu 
dönemin baslarında düşeceği öngörülüyor. Bu da, 
yüksek fiyatlar ve etkin ulaşım teknolojileri nedeniy-
le yavaşlayantalep artısı ile birlikte OPEC üyesi ol-
mayan ülkelerde üretim artısını yansıtıyor. OPECül-
kelerinin pazar payının 2020 yılından sonra azalıp 
daha sonra tekrar artmasıbekleniyor.

En hızlı doğal gaz artacak
Yılda ortalama yüzde 1,9’luk talep artısı ile doğal 
gazın, fosil yakıtlar arasında en hızlıartan yakıt türü 

Yılda ortalama yüzde 1,9’luk 
talep artısı ile doğal gazın, fosil 
yakıtlar arasında en hızlı artan 
yakıt türü olması bekleniyor. OECD 
üyesi olmayan ülkelerin talep 
artısının yüzde 78’ini oluşturacağı 
öngörülüyor
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olması bekleniyor. OECD üyesi 
olmayan ülkelerin talep artısı-

nın yüzde78’ini oluştura-
cağı öngörülüyor. Sek-
tör bazında endüstri 
ve enerji üretimi, 
talepteki enbüyük 
artışı oluşturacak. 
LNG ihracatları-
nın, yılda yüzde 
3,9’luk oran ile 
gaz tüketiminin-
neredeyse iki ka-
tından fazla hızla 

artması ve 2035 
yılına kadar global 

gaz tedarikininyüzde 
26’sını karşılaması bek-

leniyor. Kaya gazı teda-
rikinin, gaz talebindeki 

artısın yüzde 46’sını karsıla-
ması ve 2015 yılınakadar dünya 

gaz üretiminin yüzde 21’e ve ABD 
gaz üretiminin yüzde 68’ine tekabül 

etmesi öngörülüyor. Kuzey Amerika 
kaya gazı üretimindeki artısın 2020 yılın-
dan sonrayavaşlaması ve diğer bölgelerdeki 
üretimin artması bekleniyor. Ancak Kuzey 
Amerika’nınhala dünya kaya gazı üretiminin 

yüzde 71’ini gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Çin ve Hindistan’ın kömür sevgisi
2035 yılına kadar yılda ortalama yüzde 1,1’lik talep ar-
tışıyla petrolden sonra kömürün en yavaş artan temel 
yakıt türlerinden biri olması bekleniyor. Kömür tüke-
timindeki artış, 2020 yılından sonra sadece yüzde 0,6 
oranında gerçekleşecek. 2035 yılına kadar net artışın 
neredeyse tamamının (yüzde 87), global kömür tüketi-
mindeki toplam payı 2012 yılında yüzde 58 oranından 
2035 yılında yüzde 64 oranına yükselecek olan Çin ve-
Hindistan’dan kaynaklanması bekleniyor.

Karbon emisyonunun artış oranı azalırken, 
2012-2035 yılları arasında yüzde 29 oranında 
artması bekleniyor. OECD üyelerinin karbon 
emisyonu yüzde 9 oranında düşerken, tüm 
artış OECD üyesi olmayan ülkelerden kaynak-
lanacak. 2035 yılına kadar karbon emisyon-
larının yüzde 72’sinin OECD üyesi olmayan 
ülkelerden kaynaklanacağıöngörülüyor.

Karbon artışı azalıyor 

2035 yılına kadar nükle-
er enerji üretiminin yıl-
da ortalama yüzde 1,9 
oranında artması bekle-
niyor. Beklenen nükleer 
tesis kapanmaları nede-
niyle ABD ve Avrupa’da 
nükleer üretim düşer-
ken, Çin, Hindistan ve 
Rusya, küresel nükleer 
enerji üretimi artısının 
yüzde 96’sından so-
rumlu olacak.
Hidroelektrik enerji 
üretimindeki artısın ne-
redeyse yarısı Çin, Hin-
distan ve Brezilya’dan 
kaynaklanacak şekilde 
2035 yılına kadar yüzde 
1,8 seviyesinde olması 
bekleniyor.
2035 yılına kadar yılda 
ortalama yüzde 6,4 
oranında artacak olan 
ve küçük bir pazar payı 
kazanacak olan yenile-
nebilir enerjinin en hızlı 
büyüyen enerji sınıfı 
olmaya devam etmesi 
bekleniyor. 2035 yılı-
na kadar yenilenebilir 
enerjinin küresel elekt-
rik üretimindeki payının 
yüzde 5’ten yüzde 14’e 
yükseleceği tahmin 
ediliyor. OECD eko-
nomileri, yenilenebilir 
enerjideki artışta başı 
çekerken, OECD üyesi 
olmayan ülkelerde ye-
nilenebilir enerji üretimi 
bunlara yaklaşıyor ve 
bu üretimin 2035 yılına 
kadar toplam üretimin 
yüzde 45’ine tekabül 
etmesi bekleniyor. Biyo 
yakıtlar da dâhil olmak 
üzereyenilenebilir enerji 
kaynaklarının 2035 
yılına kadar nükleer 
enerjiden daha yüksek 
birincil enerji payına sa-
hip olması öngörülüyor.

Nükleer yılda yüzde 
1.9 artacak
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YATIRIM

Çalık, Libya’da çevrim 
santrali kuracak
Çalık Enerji, Libya’nın başkenti 
Trablus’a 120 km uzaklıktaki Humus 
şehrinde 542 MW gücünde çevrim 
santralı kuracak. İşbirliği için Trablus’ta 
yapılan imza törenine Çalık Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık 
ve Libya Elektrik Bakan Vekili Dr. Ali 
Muhammed Mhareig katıldı. Törende 
bir konuşma yapan Mhareig, “Devrim 
sonrasında ülkemizde ilk büyük 
çaplı proje imzasını Çalık Enerji ile 
imzalıyoruz. Libya’ya hoşgeldiniz” dedi. 
Ahmet Çalık ise “Hedefimiz 9 ay 10 gün 
gibi kısa iddialı bir sürede santalin ilk 
ünitesini devreye almak” dedi

TPAO petrol aramasına 
750 milyon TL ayırdı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bu yıl deniz ve karadaki 
petrol aramalarına rekor bütçe ayırıyor. 2013’te 115 kuyu için 284 milyon 
TL yatırım yapan TPAO, bu yıl 147 kuyu için 750 milyon TL kaynak 
harcayacak. Artan kuyu sayısına paralel metraj da yükselecek. Geçen yıl 
197 bin 123 metre olan kuyu derinlik metrajı, 2014’te 354 bin 972 metreye 
yükselecek. Türkiye’nin 1 milyar 30 milyon ton olan petrol rezervinin 
sadece 183.5 milyon tonluk bölümü üretilebilir durumda bulunuyor. 

EBRD’den sürdürülebilir enerjiye 
289 milyon dolar
Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD),  2010 yılında 
kurulan Türkiye Sürdürülebilir 
Enerji Finansman Kolaylığı 
aracılığıyla Türkiye’de 
sürdürülebilir enerji projelerine 
289 milyon dolar finansman sağladığını ve karbondioksit salınımının 
yılda 650 bin ton azaltılıldığını açıkladı. Yatırımlarla 1,5 TWh enerji 
verimliliği sağlandığına işaret eden EBRD, Türkiye’nin petrol 
harcamalarından 145 milyon dolar tasarruf ettiğine vurgu yaptı.
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Hidro-Gen 
Enerji, Soma 
Deniş Linyit 

Yakıtlı Termik 
Santral Projesinin 

yapımı için Çinli Harbin Electric 
International ile anlaşma imzaladı. 
Kolin Şirketler Grubu bünyesinde 

faaliyet gösteren Hidro-Gen Enerji 
tarafından Manisa Soma’da gerçekleştirilmesi 

planlanan, 2x255 MW Soma Deniş Linyit Yakıtlı 
Termik Santral Projesinin yapımı için Çinli Harbin 

Electric International Company Limited arasında anahtar 
teslim olarak sözleşme imzalandı. 

Karkim ve Sis Enerji 
sondaj yapacak 
Karkim ve Sis Enerji 7 adet jeotermal kuyuda sondaj ça-

lışması için işbirliği yapacak. Çalık Holding tarafından 
KAP’a yapılan açıklamada, ortaklığı olan Karkim Son-

daj Akışkanları ve Mühendislik ile Sis Enerji Üre-
tim arasında 6 adet kesin, 1 adet opsiyonel olmak 

üzere toplam 7 adet jeotermal kuyuda sondaj 
akışkanları malzeme tedariği ve mühendislik 

hizmetleri verilmesi konusunda anlaşma im-
zaladığı duyuruldu. Yapılacak işten elde 

edilecek gelirin 720 bin dolar ila 
840 bin dolar arasında değişe-
cek” bilgisi de verildi. 

STFA, Enerya ile ilk 
3’e oynayacak
STFA Grubu, enerji alanındaki işlerini 
Enerya ile tek çatı altında toplayarak 
doğal gaz dağıtımındaki ağırlığını 
artıracak ve yenilenebilir kaynaklara 
dayalı elektrik üretimine öncelik 
verecek. Faaliyet gösterdiği tüm 
enerji alt kollarında en büyük 3 
oyuncudan biri olmayı hedefleyen 
Enerya, 2018 sonunda yılda 
3 milyar TL ciroya ulaşmayı 
öngörüyor. STFA Grubu 
CEO’su Mehmet Ali Neyzi 10 
yıl içinde 120 milyar dolarlık 
yatırım yapılması gerektiğini 
belirterek “Biz de geleceği enerjide 
görüyoruz. Türkiye’nin yanı sıra 
aktif olduğumuz Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’da 
enerji yatırımlarına 
da ağırlık vereceğiz. 
Orta vadede elektrik 
ve doğal gaz ticaretinin 
yüzde 5’ini yönetmeyi 
hedefliyoruz” bilgisini 
verdi. 

Kenyalı köylülere 
“enerji büfesi”
Kenya’nın Ngoswani köyündeki 
küçük bir kulübenin çatışına 
yerleştirilen güneş panelleriyle ‘enerji 
büfesi’ kuruldu. Köyün tek enerji 
kaynağı olan bu büfe sayesinde 
köy halkı telefonlarını şarj ediyor, 
televizyon izliyor, gıda ve ilaçlarını 
buradaki buzdolabında saklıyor. 
Büfeyi Berlin merkezli Enerji Büfesi 
adlı şirket kurmuş. 

Kömürde Türk-Ç
in işbirli

ği
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ATAMALAR

Accenture’un enerjisini 
Sandalkhan 
yönetecek 
Accenture’ın Türkiye Enerji ve 
Tabii Kaynaklar bölümüne Ba-
katjan Sandalkhan da katıldı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektö-
rü Yönetim Danışmanlığı Lideri 
olarak göreve başlayan Sandalk-
han, 15 yıllık enerji sektörü tec-
rübesi ile sürdürdüğü profesyonel 
çalışma hayatında, son üç yıldır 
RWE’de başkan yardımcısı ve 
üst düzey yönetici, yedi yıl Delo-
itte’da enerji sektörü danışmanlık 
ve beş yıl çeşitli şirketlerde inşaat 
ve proje yöneticisi olarak çalıştı. 

GÜNDER’in başkanı Bayraktar oldu
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü’nün (GÜN-
DER) yeni yönetimi ve başkanı belli oldu. Ankara’da gerçekleştirilen 
Olağanüstü Genel Kurul’unda seçilen yeni yönetim ilk toplantısında Ke-
mal Gani Bayraktar’ı başkanlığa seçti. Derneğin 12. Dönem Yönetim 
Kurulu, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılancı, Ali Ezinç, Prof. Dr. Bülent Yeşila-
ta, Can Sözen, Fatih Gökkaya, Halil İbrahim Dağ, Dr. Kemal Gani Bay-
raktar, Kerim Gazioğlu, Yrd. Doç. Dr. Mete Çubukçu, Osman Özberk, 
Sabahattin Öz, Sencer Erten ve Şadi Büyükkeçeci’den oluştu. Denetim 
Kurulu’nda ise Bilal Şimşek, Erkin Özbek ve Mehmet Aşker yer aldı.

Tunçmatik’in yeni CEO’su Güven 
Yurt dışında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışan Can Güven, Tunçmatik’in 
yeni CEO’su oldu. Profesyonel hayatına İngiltere’de Johnson&Johnson’da endüstri mü-
hendisi olarak başlayan Güven, ABD’de International Rectifier adlı şirkette çalışıyordu.  

KBR Londra’ya 
taze kan 
KBR’nin Londra ofisine “Türkiye, 
Azerbaycan, Kazakistan, Türk-
menistan, Özbekistan ve Kuzey 
Irak’tan Sorumlu Bölge Müdürü” 
olarak Alp Togay Kurum atandı. 
1901 yıllında kurulan KBR’daki 
kariyerine 2005 yılında başlayan 
Kurum, daha önce de KBR’ın 55 
bin çalışanı arasında “En Başarılı 
20 Genç Yönetici” listesinde yer 
almıştı. 1978 doğumlu olan Alp 
Togay Kurum 55 bin üzerindeki 
çalışanı ve 70 ülkede ofisi olan şir-
ketin tarihinde, yönetim düzeyinde 
“tek genç yönetici” olma unvanını 
da elde etmiş oldu. KBR, 45 ül-
kede, 30 binden fazla çalışanıyla 
dünyanın önde gelen mühendislik, 
satın alma ve inşaat şirketlerinden 
biri. Rafineri teknolojileri ve amon-
yak tesisleri alanında kendi tekno-
lojisini üretmesiyle tanınan şirket, 
LNG tesisleri yapımının yanı sıra 
petrol ve doğal gaz endüstrisinde 
mühendislik hizmetleri de veriyor. 



61ENERJİ PANORAMA

Kibar Holding’te görev değişimi 
Ali Kibar, Kibar Holding’in Yö-
netim Kurulu Başkanı oldu. Kibar 
Holding’in kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Asım Kibar, yö-
netimi 1982 yılından holdingte 
farklı görevler üstlenen oğlu Ali 
Kibar’a devretti. Yeni dönemde 
Asım Kibar Onursal Başkan ola-
rak görev alacak. Ali Kibar’dan 
boşalan CEO’luğa 2011 yılında 
gruba katılan Tamer Saka atandı. 
Saka, aynı zamanda yönetim ku-
rulu üyesi olarak da görev yapma-
ya devam edecek.

Timirci Danfoss 
Ülke Müdürü oldu 
İklimlendirme sektöründe uzun yıllar yö-
netici olarak profesyonel hayatına devam 
eden Toni Timirci, Danimarka’nın önde 
gelen sanayi kuruluşlarından Danfoss 
A/S’nin Türkiye Soğutma Sistemleri Ülke 
Müdürlüğü pozisyonuna getirildi. İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mü-
hendisliği bölümü mezunu olan Timirci, 
1997-2008 yılları arasında Trane Klima’da 
yöneticilik yaptı. Timirci son olarak Aldağ 
Dış Ticaret’te görev yapıyordu. 

Enerji Komisyonu’nun yeni 
başkanı Mazıcıoğlu oldu
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynak-
lar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı`na 
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu 
getirildi. 1960’ta Gaziantep’te doğan Mazıcıoğlu, 
Yıldız Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 
mezunu. Yüksek lisansını, aynı üniversitede “Isı 
proses” dalında tamamlayan Mazıcıoğlu, tekstil, 
doğal gaz, mühendislik hizmetleri sektörlerinde 
yönetici olarak, inşaat sektöründe müteahhit olarak faaliyette bulundu. 
Gaziantep Şahinbey Belediyesi Belediye Başkan Danışmanı; Gaziantep 
Koleji Mezunları Derneği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi 
ola Mazıcıoğlu, Fatih İlim Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yaptı. 23. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. 

Madencilerin 
başkanı Çoker
İstanbul Maden İhracatçıları Birli-
ği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özer’in rahatsızlığı nedeniy-
le istifa etmesinin ardından bu göreve 
Hasan Can Çoker getirildi. İMİB Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’na getirilen 
Hasan Can Çoker “Birlik olarak Meh-
met Özer’in başkanlığında 2010 yılın-
dan bugüne kadar Türkiye madencilik 
sektörünün ihracatını artırmak, üye 
firmaların vizyonunu genişletmek ve 
sektör sorunlarına çözüm bulmak için 
pek çok önemli çalışmaya imza attık. 
Bu yıl için belirlenen 5,6 milyar dolar-
lık ihracat hedefini yakalamak ve sek-
tör sorunlarının çözümüne katkı sağla-
mak için tüm gücümüzle çalışacağız” 
dedi. 1974 doğumlu olan Hasan Can 
Çoker, Marmara Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
European University’de MBA yaptı. 
Çoker, İstanbul Ticaret Üniversite-
si Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 
master ve İşletme Bölümü’nde dok-
tora öğrenimine devam ediyor. Çoker, 
İngilizce ve Almanca biliyor. 
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SOSYAL SORUMLULUK

Farklı alanlarda sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten 
Aygaz, son yıllarda arkeolojiye odaklandı. Aygaz, 
Sagalassos ve Afrodisyas kentlerinin yanı sıra Van 
Kalesi ve Çanakkale Maydos kazılarını destekleyip, 
zengin Anadolu kültürünü gün yüzüne çıkarıyor 

nAzLi Denİz tezCAnLi

Arkeolojiye gönül veren Aygaz 
eski Van’ı ortaya çıkaracak

K
oç Grubu’nun LPG sektöründe faaliyet 
gösteren şirketi Aygaz, çok sayıda sosyal 
sorumluluk projesine imza attı. Aygaz yö-
neticileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri-
nin kurum kültürü içinde önemli bir yeri 
olduğunu belirterek “ekonomik gelişimin 
sosyal ve kültürel kalkınmadan bağımsız 
olmadığının bilinciyle, yaşama değer kat-
mak için bireyler gibi şirketlerin de üzerine 
düşen görevleri olduğuna inanıyoruz. Ku-

rumsal bir yurttaş olarak, sosyal sorumluluk projeleriyle 
yarım asırdır ayrılmaz bir parçası olduğu topluma yatı-
rım yapmayı hız kesmeden sürdürüyoruz” diyor. 
Tüm Koç Grubu şirketlerinde olduğu gibi Aygaz’da da 
sosyal sorumluluk çalışmaları Vehbi Koç’un “Ülkem 
Varsa Ben de Varım” ve “Toplumdan Aldığını Topluma 
Vermek” felsefesiyle sürdürülüyor. Kültür-sanat, sağ-
lık, eğitim ve çevre alanlarında projeler gerçekleştiren 
Aygaz; dünya kültür mirasının parçası olmaya aday 
Sagalassos ve Afrodisyas antik kentleri ile Van Kalesi 
ve Çanakkale Maydos kazılarına destek oluyor. Her 
yıl tarihle ilgili bir konuda ayrıntılı bilgiler ve belgeler 
içeren önemli bir prestij kitabını yayınlıyor. Osmanlı 
diplomatik tarihine ilişkin dokümanların derlenip araş-
tırmacıların hizmetine sunulması çabalarına katkı sağ-
lıyor. Üniversitelerdeki tiyatro ve spor etkinliklerine de 
destek oluyor. Şeker Çocuklar kampına her yıl Aygaz’ın 
desteği ile 100 çocuk katılıyor, ”Yarın Hava Nasıl Ola-
cak?” projesi ile gençlere çevre bilinci kazandırılıyor.   
Aygaz’ın 2010 yılından bu yana desteklediği eski Van 

şehri, Van Kalesi ve höyügü ka-
zılarında ekibiyle birlikte tarihin 
izlerini geleceğe taşımaya çalışan 
projeyi Yard. Doç. Dr. Erkan Kon-
yar yürütüyor. 
Konyar, Van Kalesi’nin 250 yıl 
Urartu Kralllığı’na başkentlik ya-
pan önemli bir merkez olduğunu 
belirterek “Başkentin surlarla çev-
rili yukarı şehrinde bulunan surlar 
ve temel yatakları, açık hava kült 
alanları, kralların defnedildiği 
kaya mezarları, ana kaya üzerine 
işlenmiş kral yıllıkları, yazıtlı lev-
halar, inşa yazıtları büyük ve ge-
lişmiş bir devlet yapısının izlerini 
taşıyor.” diyor.  
Çalışma alanının İlk Tunç Çağı’n-
dan (MÖ 3. bin) 20. yüzyılın ba-
şına uzanan süreçte Van kentinin 
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tarihi ve kronolojisini barındırdığına dikkat çeken Kon-
yar, çalışmaların “Eski Saray” olarak adlandırılan bölge 
ile kayalığın eteklerinde, su kaynaklarının bol olduğu 
Horhor bölgesinde sürdürdüklerini belirterek “Eski Van 
kentinde ise Kızıl Minareli Cami, Van Ulu Cami ve ken-
tin diğer anıt yapıları arasında sayılan kiliselerin, ortaya 
çıkarılmasını amaçladık” diyor. 

Yazıyı Urartular getirdi
Horhor bölgesinde yapılan kazıların büyük bir su mede-
niyetini ortaya çıkardığını belirten Konyar, bir beddua 
içeren yazıt bulduklarını söylüyor. Urartuların su ile il-
gisini Konyar şöyle açıklıyor: Nişleri açmaya başladığı-
mızda olayın seyri değişti ve çeşmeler sistemiyle karşı 
karşıya olduğumuzu gösteren verilerle karşılaştık. Urar-
tuların su mühendisliğinde geldiği nokta aynı dönemde-
ki uygarlıklarla kıyaslandığında oldukça gelişmiş. Yap-
tıkları barajlar, göletler ve sulama kanalları bugün hala 
kullanılıyor. Keza kalenin kuzeyinde Menua Çeşmesi 
olarak adlandırılan alandaki yazıtta, burada bir çeşme 
yapısının bulunduğunu Urartu Kralı Menua çivi yazılı 
bir metinle beyan eder. Menua metinde ‘Tanrı Haldi’nin 
kudretiyle İşpuini oğlu Menua bu tarmanili’yi yaptır-
dı. Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle, İşpuini oğlu Menua, 
güçlü kral, büyük kral, Biainili ülkesinin kralı ve Tuşpa 
şehrinin kahramanıdır. İşpuini oğlu Menua der ki: Her 
kim bu yazıtı tahrip ederse, her kim suç işlerse, her kim 
bir başkasına bunları yaptırırsa veya her kim değişik bir 
şey, yani “ben yaptım” derse, tanrı Haldi, tanrı Teişeba, 
tanrı Şivini ve bütün tanrılar, onu güneş ışığından yok-
sun etsinler…”

Konyar, bu alandaki çalışmaları 
daha da genişletmeyi planlıyor, 
“Büyük olasılıkla karşımızda eğer 
tahrip olmamışsa daha anıtsal bir 
çeşme yapısı bulacağız” diyor. 
Urartuların Anadolu’da MÖ 1. bin 
yılının siyasi yapısı, kurumları, 
mimarisi ve diğer kültür kalıntıla-
rıyla en gelişmiş devleti olduğunu 
vurgulayan Konyar, “Yazıyı ilk 
defa Doğu Anadolu Bölgesi’ne 
getirmiş olan bu topluluk, birçok 
alanda devrim niteliğinde yenilik-
ler yapmış. Bu nedenle bu çalışma 
çok önemli” diyor. 

200 öğrenciye eğitim verildi
Konyar, kazı çalışmalarını bir 
eğitim faaliyetine de dönüştür-
düklerini söylüyor. 2011 yılında 
Aygaz’ın desteğiyle bir arkeoloji 
atölyesi çalışması yürüttüklerini 
belirten Konyar “İlköğretim ça-
ğındaki çocuklara Urartular ve 
Van Kalesi özelinde, kültürel mi-
rası koruma bilinci kazandırmaya 
çalıştık. Yaklaşık 200 öğrenciye 
teorik ve uygulamalı eğitim ver-
dik. Yöre halkı tarafından daima 
sıcak karşılandık” diyor. 
Zamanının büyük kısmını Van’da 
geçiren Konyar ve ekibi sayfala-
rımız aracılığıyla özel sektöre şu 
çağrıyı yaptı: 
Anadolu, kültürel mirasın zengin-
liğiyle, arkeolojide kaynak ülke 
olma niteliğini taşıyor. Bir ülke-
nin kültürel potansiyelini yansıtan 
kalıntıların ortaya çıkarılmasında 
devlet desteği şart ancak özel sek-
törün de bu çalışmaları destekle-
mesi, ekiplerin daha verimli çalış-
masını sağlıyor. 
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Oğuz Karadeniz

ELEKTRİKTE DOĞALGAZIN PAYI AZALDI, SUYUN ARTTI

İSTATİSTİK

Kaynak: TEİAŞ, Aralık 2013

%40

%28
%26
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ÖZEL ŞİRKETLERİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE PAYI ARTTI*

 2013 ARALIK KATKI %
KAMU 7.489,2 34,4
ÖZEL 14.292,5 65,6
TOPLAM 21.781,7 100,0

*Milyon kWh, Aralık 2013.
Kaynak: TEİAŞ. 

GENEL ENERJİ DENGESİ

20/1/2014 21/1/2014 22/1/2014 23/1/2014 24/1/2014 25/1/2014 26/1/2014 Ortalama
Elektrik MWh 704216 704216 704216 704177 698319 676078 704216 699348
Doğalgaz (Toplam) 1000* Stdm3 157725 150931 160228 160732 158082 145317 153569 155226
Doğalgaz (Elektrik) 1000* Stdm3 49287 48064 51955 55938 50638 45035 47234 49736
Taş Kömürü ton 0 0 0 0 0 0 0 0
Linyit ton 44277 43920 45850 46982 43677 43071 27745 42218
Motorin Türleri litre 38068510 36841078 35750768 35737370 37282277 33301837 22867622 34264209
Benzin Türleri litre 5765285 5672189 5568773 5662872 7258003 6545721 5471731 5992082
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45,2 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ İTHAL EDİLDİ*

Ocak Şubat Mart Nisan* Mayıs** Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
4.536,25 4.095,27 3.889,36  3.447,54  3.512,94  3.143,21  3.406,00  3.268,74  3.526,97  3.545,24  3.935,20  4.962,36 45.269,09

*

Kamu-Özel dahil, 2013 Yılı, 9155 Kcal/m3 üst ısıl değere baz, milyon m3.

GENEL ENERJİ DENGESİ

20/1/2014 21/1/2014 22/1/2014 23/1/2014 24/1/2014 25/1/2014 26/1/2014 Ortalama
Elektrik MWh 704216 704216 704216 704177 698319 676078 704216 699348
Doğalgaz (Toplam) 1000* Stdm3 157725 150931 160228 160732 158082 145317 153569 155226
Doğalgaz (Elektrik) 1000* Stdm3 49287 48064 51955 55938 50638 45035 47234 49736
Taş Kömürü ton 0 0 0 0 0 0 0 0
Linyit ton 44277 43920 45850 46982 43677 43071 27745 42218
Motorin Türleri litre 38068510 36841078 35750768 35737370 37282277 33301837 22867622 34264209
Benzin Türleri litre 5765285 5672189 5568773 5662872 7258003 6545721 5471731 5992082
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HABER

YEDAŞ personelinin sahnelediği ‘Gamsız Aile’, 5 
ilde 10 bin öğrenciye ulaştı. YEDAŞ Genel Müdürü 
Türkoğlu, “Enerji Verimliliği rüyamızdı, çalışanlarımızla 
birlikte sahneye çıktık” dedi...

2
012-2015 yılları arasında gerçekleştiril-
mesi planlanan ve ‘Enerjimizi Harekete 
Geçiriyoruz’ sloganıyla başlattığı Kurum-
sal Sosyal Sorumluluk Projeleri’ndeki ba-
şarısını Avrupa ve Türkiye’de aldığı ödül-
lerle tescilleyen YEDAŞ, çocuklardan 
ev kadınlarına, iş dünyasından gençlere 
kadar her kesime yönelik hazırladığı KSS 
projelerini, ‘Bir Bölgesel Sürdürülebilir 
Kalkınma Hareketi’ temasıyla olgunlaştı-

rarak, bölge halkının takdirini topluyor. 
Bu doğrultuda, 2013 yılının Haziran ayında başlayan ve 
2014 yılının ilk ayında da devam eden ‘YEDAŞ Enerji 
Tiyatrosu’ projesi kapsamında hazırlanan ‘Gamsız Aile’ 
adlı oyun, eş zamanlı olarak Samsun, Ordu, Çorum, 
Amasya ve Sinop illerinde sahnelendi. Yaklaşık olarak 
5 ilde 10 bin öğrenciye sahnelenen oyunda, ‘Enerji Ve-
rimliliği’anlattı. Oyunu sahneleyenler ise YEDAŞ’ın 
personelleri olması büyük alkış topladı. Öğrenciler, 
hem güldü, hem de enerji verimliliğini öğrendi.
Toplumsal gelişimin ve ortak yaşam kültürünün güç-
lendirilmesinin YEDAŞ’ın kurum kültürüne yabancı 
olmadığını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin 

Türkoğlu, “Sanatı uzaktan izle-
yen, tüketen ve yaşamın içerisine 
katmayan bir yaklaşım YEDAŞ 
ailesine oldukça yabancıdır. Sa-
natı, yaşam kalitesinin yükseltil-
mesinde bir araç olarak görüyo-
ruz” dedi. Bu kapsamda sosyal 
sorumluluk projeleri takviminde 
2013 yılında Kasım ve Aralık 
aylarında, 2014 yılının ilk ayında 
da sahnelenen YEDAŞ Enerjik 
Tiyatrosu projesini hayata geçir-
diklerinin kaydeden Türkoğlu, 
“YEDAŞ’ın KSS projeleri ara-
sında yer alan bir projemizi daha 
başlattık ve 10 bin öğrenciye 
‘Gamsız Aile’ adlı oyunumuzu 
sahneledik” dedi.
Gündüz mesai, akşam prova 
Türkoğlu, “Bu oyunun hazırlan-
ması ve sahnelenmesinde Türk 
tiyatrosunun duayeni Nejat Uy-
gur’un kurduğu Uygur Çocuk Ti-
yatrosu ile işbirliği yaptık. ‘Ener-
ji Verimliliği’ temalı hazırlanan 
‘Gamsız Aile’ isimli oyunun Ge-
nel Sanat Yönetmenliğini Suha 
Uygur yaparken, senaryosunu 
Birol Engeler yazdı. Her ilde işi-
nin ustası tiyatro yönetmenleriyle 
personellerimizi eğittik. Gündüz 
işini aksatmadan mesaisini ta-
mamlayan, akşamları da prova-
lar yaparak, bu oyunu hazırlayan 
YEDAŞ personeline özverilerin-
den dolayı, bu projenin sahne-
lenmesinde bizlere destek veren 
her ildeki tüm kamu kurum ve 
kuruşlarına teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. Türkoğlu, enerjide 
verimliliğin tüm kurum ve kişile-
rin gündeminde olması gerektiği-
ni de yineledi. 

yEDAş’ın tiyatro oyununu 
10 bin öğrenci izledi
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