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Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji
Verimliliği
Kredisi
Sera gazı emisyonunun
azaltılmasına katkı sağlamak
ve böylece iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasına destek olmak amacıyla,
sürdürülebilir enerji yatırımları yapmak isteyen KOBİ’lere
2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.

Gates: Enerji için mucizelere ihtiyacımız var

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı: Günlük tüketim 812,7 milyon kwh

Elektrikteki kayıp-kaçağa “Suriyeli mülteci” darbesi

Akaryakıtta 10 kuruşluk büyük anlaşmazlık
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Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi tarafından yayımlanmaktadır. Dergide yer 
alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemelerden yazılı izin olmaksızın hiçbir şekilde 
alıntı yapılamaz.

Rekorlarla dolu Türkiye…

Murat Fırat

Ülke olarak rekor kırmakta üstümüze yok, temmuz ayı da rekor-
larla geçti. Örneğin, Cumhuriyet tarihinin elektrik tüketimi re-

korunu kırdık. Bu rekor en kurak ve sıcak yılı yaşadığımız tarihlere 
denk geldi. Zira rakamlar, belki de dünya tarihinin en sıcak ve kurak 
yılını yaşadığımızı gösteriyor. Gazetelerin, TV’lerin “İstanbul’un şu 
kadar günlük suyu kaldı” haberlerini flash olarak verdikleri günler 
yaşıyoruz. Sular ne zaman kesilecek diye bekliyoruz ancak bir yandan 
da kaygısızca tüketmeye devam ediyoruz. Üstüne bir de Ramazan ayı 
gelince gece az olan elektrik tüketimi de sahur saatlerinde tavan yaptı. 
Enerji yönetimi patlayan talebi doğal gaz çevrim santrallerine, bara-
jlara yüklenerek çözdü… Çözdü ama bu kez de eylül ayından sonra 
doğal gaz sıkıntısını başlayabileceği belirtiliyor. Enerji yönetiminin 
önünde böylesi birbirini tetikleyen sorunlar varken çevre ülkelerdeki 
sorunlar da bir türlü bitmiyor. Kuzey Irak petrolü konusunda çözüm 
beklerken, IŞİD’in Ortadoğu petrol haritasını değiştirecek eylemler-
inin başlaması ve bu eylemlerin daha uzun süre devam edeceğinin 
sinyalleri enerji maliyetimizi artırabilir. Ayrıca Ukrayna-Rusya 
gerginliğinde sona geliniyor derken çatışmaların şiddetlenmesi kış 
aylarında olası bir doğal gaz sıkıntısının sinyallerini veriyor. 

Dışarıda bunlar olurken içeride de Soma faciası ile başlayan kömür 
tartışmaları sürüyor. Birkaç sayıdır Türkiye’nin kömürle imtihanını 
inceliyoruz, bu sayımızda da ‘ithal kömür’ dosyasını kapağımıza 
taşıdık. Esen Erkan’ın yaptığı araştırma ithal kömürden vazgeçmenin 
mümkün olmadığını ortaya koyuyor. 

Ülke toprakları dışında başlayıp artık iç meselemiz haline gelen 
Suriyeli mülteci sorunu da enerji sektörünün başını ağrıtan diğer 
önemli bir konu. Mülteci sayısının tahminlerin çok üstüne çıkması 
Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’de elektrik tüketimini artırıyor, bu artış 
kaçak elektrik kullanımı olarak dağıtım şirketlerinin gider hanesine 
yazılıyor. Dağıtım şirketleri EPDK’ya başvurarak kayıp-kaçak bedel-
lerinin revizyonunu istedi, şimdi Kurul kararını bekliyorlar. Bir baş-
ka sorun ise akaryakıt dağıtım şirketleri ile EPDK arasında yaşanıyor. 
“Kar payı” tartışmasında taraflar aynı noktada buluşamadı, müzaker-
eler devam ediyor. Kim kazanacak göreceğiz… 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenen ülkemizde enerji yatırım-
ları da bu seçim atmosferinden nasibini almış durumda. Lisanssız 
elektrik üretimi ve GES’ler dışında yatırım kararı alan şirket yok. 
Yatırım planı olan varsa bile şimdilik beklemede kalmayı tercih edi-
yor. Bu arada EPİAŞ’la ilgili de son düzlükteyiz, yüzde 40’lık özel se-
ktöre ayrılan paya kimler talip olacak, ağustos ayının son günlerinde 
öğreneceğiz. Maliyetlerin arttığı şu günlerde hangi şirket kasasından 
borsa için para çıkaracak merak konusu…

Ramazan ayını, bayramı, cumhurbaşkanlığı seçimlerini, yaz tatilini 
atlatınca güzel haberlerin artacağı bir döneme girmek umuduyla… 
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Gates: Enerji için mucizelere 
ihtiyacımız var

TENVA, Budapeşte’de Türkiye’yi 
anlattı

Elektrikteki kayıp-kaçağa 
“Suriyeli mülteci” darbesi1816

Şirketi Microsoft’u profesyonellere 
devrettikten sonra tüm zamanını sosyal 
sorumluluk çalışmalarına ayıran Bill Gates, 
son zamanlarda enerjiye olan ilgisini artırdı. 

TENVA Başkanı Köktaş, ERRA’nın özel 
davetlisi olarak Budapeşte’yi ziyaret etti.

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 
ve çoğunluğu Gaziantep, Kilis, Hatay gibi sınır illerde 
yaşayan 1 milyonu aşkın mülteci, bölgedeki elektrik 
dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak hedeflerini alt üst etti. 

Engel ya da alternatif: 
İthal kömür & Türkiye

24
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Akaryakıtta 10 kuruşluk büyük 
anlaşmazlık38Bu tüketime gaz dayanmaz!28

HES’lerin beklenen seviyenin altında elektrik 
üretmesi, sıcak havalarla birlikte tüketimin 
artması doğal gaz santrallarına yük bindirdi. 

Ve dünyanın en sıcak yılındayız…64
BP tarafından hazırlanan enerji raporu, 2013 
yılında enerji talebindeki artışın ekonomik 
büyümeyle paralel olduğunu ortaya koydu. 

‘Tavan fiyat’ uygulamasıyla ‘tavan’ yapan 
EPDK ile dağıtım şirketleri arasındaki sorun 
devam ediyor. 
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“TÜRKIYE’NIN GÜNEŞI” KONFERANSI  
MÜNIH’TE GERÇEKLEŞTIRILDI

Uluslararası Güneş Enerji-
si Topluluğu–Türkiye Bölümü 
(GÜNDER), “Türkiye’nin Güneşi” 
konferansını Münih’te düzenledi. 
Kamu kurumları, yatırımcılar, 
teknoloji firmaları, finans kuru-
luşları, üreticiler ve ilgili birçok 
kurumun katıldığı konferans 4 
Haziran 2014 tarihinde Münih 
Uluslararası Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

GÜNDER’in gerçekleştirdi-
ği konferansa katılan dernek ve 
kuruluşlar, farklı başlıklar altında 
gerçekleştirilen oturumlarda ku-
rumsal iletişimlerini kuvvetlendire-
bilecekleri ve verimli iş bağlantıları 
kurabilecekleri teşkil edilen bu plat-
formla deneyimlerini ve görüşlerini 
paylaştılar.

Türkiye’nin Münih Başkonsolo-
su Hidayet Kadir Eriş’in de katıldığı 
konferansın açılış konuşmasını 
Günder Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Kemal Gani Bayraktar konuş-
masında Türkiye’nin ve bölgenin 
güneş enerjisi potansiyelini anlattı.  

Toplantıya Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’nü temsilen 
katılan Mustafa Çalışkan da katı-
lımcıları Türkiye’nin güneş enerjisi 
ile ilgili mevzuatları ve yenilenebilir 
enerjide güneşin gelişimi konusun-
da aydınlattı. 

ENERJI TASARRUFUNDA 150 MILYAR TL’LIK SEFERBERLIK 
Enerjide büyük tasarruf sağla-

yacak “Enerji Takımı” projesinin 
detayları, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ile İstanbul 
Ticaret Odası ve Enerji Verimliliği 
Derneği Başkanı İbrahim Çağlar 
tarafından, Lütfi Kırdar Kong-
re Sarayı’nda yapılan toplantıda 
açıklandı. Toplantıda konuşan 
Bakan Yıldız, Türkiye’nin enerji 
faturasının 50 milyar dolar olduğu-
nu belirterek, “Tasarruf için enerji 
takımı kurduk. Enerji Takımı; evde, 
yolda, okulda, sanayide, 7’den 70’e 
sesini duyurmak ve herkesi bu 
takımın aktif üyesi yapmak için 

tüm Türkiye’yi gezecek. Bu şekilde, 
nasıl tasarruf yapacağını bilen ve 
enerjisini verimli kullanan bireyler 
yetişecek. Enerji Takımı, 77 milyon 
ile el ele vererek Türkiye’yi enerji 
dolu yarınlara taşıyacak” dedi. 

Enerji Verimliliği Derneği Baş-
kanı İbrahim Çağlar da “Kişi başına 
daha az enerji tükettiğimiz halde, 
bin dolarlık milli hasılayı ürete-
bilmek için gelişmiş ülkelere göre 
daha fazla enerji harcıyoruz” dedi. 
Çağlar, Enerji Verimliliği Derneği 
olarak enerjiyi her noktada verimli 
ve etkin kullanmak, katma değeri 
yüksek mal ve hizmet üretimini 

artırmak gerekliliğiyle faaliyetler 
gösterdiklerini belirtti. 

8  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

KISA KISA



kibar enerji-imaj-ilan-040614c.pdf   1   6/4/14   6:16 PM



10  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

TEHLIKELI ATIK TAŞIYAN ARAÇLARA ÇIPLI TAKIP
Türkiye’nin en büyük sanayi 

kuruluşlarının bulunduğu Kocaeli 
bölgesinde insan ve çevre sağlığına 
zararlı sanayi atıklarının kaçak dö-
kümünü önlemek için çipli takip 

sistemi hayata geçirildi. Türkiye 
nüfusunun üçte birinin yaşadığı 
Marmara Bölgesi’nde yer alan Ko-
caeli’nde sanayi atıkları “tehlikeli 
atık lisanslı araçlar” tarafından 

taşınıyor. Geri dönüşüm ve berta-
raf tesislerine teslim edilen atıklar, 
güvenli bir şekilde imha ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Kocaeli Valiliği’nin ortaklaşa 
yürüttüğü proje ile atık taşıma 
lisansı bulunan 539 araç, 24 saat 
boyunca izleniyor. Türkiye’nin her 
bölgesine giden ve sanayi atıkları 
alabilen bu araçlar uydu aracılığıy-
la her an takip ediliyor. Belirtilen 
güzergahın dışına çıkan ya da 
yükünü geri dönüşüm tesisine 
götürmediği tespit edilen araçların 
bağlı bulunduğu firmalara, 505 bin 
ile 5 milyon lira arasında para ce-
zası ile lisans iptaline kadar varan 
cezalar veriliyor.

AZERBAYCAN DEVLET KOMISYONU TANAP’I ZIYARET ETTI
Azerbaycan Devlet Komisyonu, 

Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarıla-
cak doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye 
üzerinden de Avrupa’ya taşıyacak 
olan Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’ne (TANAP) 
ilişkin çalışmaları yerinde görmek 
amacıyla Ankara’ya bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Azerbaycan Başba-
kan Birinci Yardımcısı ve Komisyon 
Başkanı Yakup Eyyübov, Enerji 
Bakanı Natık Aliyev, Sanayi ve 
Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, 
Güney Gaz Koridoru Şirketi Yöne-
tici Direktörü Afgan İsayev, Azer-
baycan Devlet Petrol Fonu (SO-
FAZ) Başkanı Şahmar Mövsümöv, 
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
(SOCAR) Başkanı Rövnag Abdulla-
yev ile diğer yetkililer katıldı. 

Ziyaretin ardından TANAP 
tarafından yapılan açıklamada, 
Azerbaycan Devlet Komsiyonu’nun 
Şah Deniz – 2 Sahası’ndan çıkarı-
larak Avrupa’ya ulaştırılacak olan 
gazın Türkiye üzerinden geçecek 
olmasından, iki ülke arasında köklü 

bir geçmişe sahip dostluk dolayı-
sıyla büyük mutluluk duydukları 
belirtilerek çalışmaların, hedef-
lenen plan dahilinde ilerlediği ve 
bu doğrultuda da 2018 yılında ilk 
gaz akışının gerçekleştirilebileceği 
belirtildi. 

KISA KISA



EN ÇOK TERCIH EDILEN 
MARKA YINGLI SOLAR

Merkezi Çin’de bulunan ve dünyanın en bü-
yük güneş paneli üreticilerinden biri olan Yingli 
Solar, tüketicilerin en çok tercih ettiği marka 
oldu. Merkezi Amerika’da bulunan uluslararası 
araştırma şirketi IHS tarafından yapılan pa-
zar araştırmasına göre Yingli Solar, hem genel 
değerlendirmede hem de kalite-maliyet oranı 
açısından 2013’ün en çok tercih edilen güneş 
paneli markası oldu.

Dünyada 20 bölgesel ülke ofisinde, 18 binden 
fazla çalışanıyla 25 yıldır faaliyet gösteren Yingli 
Solar’ın 9 GW’tan fazla kurulu parkı ve 2.5 GW 
üretim kapasitesi var. Altı yıldır uluslararası 
güneş paneli pazarını araştıran ve bu alanda 
lider kaynak olarak kabul gören IHS, anketle-
rine ilk kez güneş paneli satışlarını da dahil etti 
ve ankette adı geçen 101 güneş paneli markası 
arasında Yingli Solar genel değerlendirmede en 
çok tercih edilen marka oldu. 2013 yılının birçok 
projeyi hayata geçiren ve Türkiye’de stok tutma-
ya yatırım yapan Yingli Solar Türkiye için de 
hareketli bir yıl olduğunu belirten Yingli Solar 
Türkiye Ülke Müdürü Uğur Kılıç “Dünyanın ter-
cih ettiği kalite ve fiyat performansını Türkiye’ye 
taşıyor ve güneş enerjisi sektöründe öncü olmayı 
hedefliyoruz. Global başarının bize verdiği cesa-
retle 2014 yılında da Türkiye’de önemli projeleri 
hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi.

TP’NIN ‘YOL 
GÖSTERENLERI’ 

YAYINDA

Son 3 yılın en hızlı büyüyen akaryakıt markasından 

biri olan Türkiye Petrolleri’nin reklam kampanyası “Yol 

Gösterenler” yayına girdi. Türkiye Petrolleri’ni sahip-

lenen insanların, yakıtı biten bir aileyi yönlendirme-

sini anlatan filmin yaratıcı fikri ve stratejisi SVStudios 

tarafından oluşturulurken, yönetmenliğini ise Fırat 

Mançuhan yaptı. 

Çekimleri iki gün süren ve sonunda seyirciyi küçük 

bir sürprizin beklediği filmin sloganı ise “Sermayesi 

Devletin Kazancı Milletin…” Radyoda,  televizyon rekla-

mından farklı olarak müzik ağırlıklı iletişim kurgulandı. 

Bunun için, SVStudios tarafından yazılan reklam sözleri 

Atakan Ilgazdağ tarafından bestelendi ve seslendirildi. 

Türkiye Petrolleri’nin yeni reklam filmi 2 Temmuz 2014 

tarihinde ulusal kanallarda izleyiciyle buluştu.

KISA KISA
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MILES&SMILES 
MILLERI AKARYAKITA 

DÖNÜŞECEK
Shell&Turcas ve Türk Hava Yolları (THY) arasında 

müşterilerine değer katacak bir işbirliği için ilk adım 
atıldı. Bu işbirliği sayesinde Shell Club Smart Card sahibi 
Miles& Smiles üyeleri millerini yakıta çevirebilecek, 
Shell’den her yakıt alımlarında Smart Puan kazanacak. 
THY’nin Atatürk Havalimanı’ndaki merkezinde gerçek-
leşen törende bir konuşma yapan THY Yurt İçi Pazarla-
ma Başkanı Halil İbrahim Polat, her iki kart sahibi üye-
lere değer katacak dev bir işbirliği için ilk adım atıldığını 
belirterek işbirliğine ilişkin şunları kaydetti: “Üyelerimiz 
hesaplarında bulunan minimum 500 mili 500 Shell Club 

Smart Card puana çevirerek başta akaryakıt olmak üzere 
harcama yapabilecekler. Ayrıca tüm Miles&Smiles kart 
üyeleri Shell Smart kartlarıyla Shell’den yapacakları her 
akaryakıt otogaz alımlarında 5 kata varan kazançları 
olacak. Shell Pazarlama Müdürü Günden Yılmaz ise 
“Müşterilerimize değer katacak güzel bir iş birliği için 
düğmeye basıyoruz. Müşterilerimiz bu kartlarla hem 
havada hem karada yol alabilecekler” dedi. 

SOMA GAZISI PETKIM’DE 
ÇALIŞACAK

301 madencinin öldüğü Soma’da yaşanan maden 
kazansında yaralı kurtarıldıktan sonra ambulansa bindi-
rilirken “Çizmelerimi çıkarayım mı? Ambulans kirlen-
mesin” sözleriyle hafızalara kazınan maden işçisi Murat 
Yalçın’a SOCAR’dan iş teklifi geldi.

Socar Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, madenci Murat 
Yalçın’a iş teklifi yaptığını Twitter hesabından duyurdu. 
Yavuz, “Çizmeleri sedyeyi kirletmesin diye çırpınan gazi 
Murat Yalçın’a rafinerimizde iş teklifi yaptım, sağolsun 
kabul etti. Murat Yalçın teknik emniyet departmanımız-
da iş ve işçi sağlığı teknisyeni olacak, eminim gözünden 
hiçbir aksaklık kaçmayacaktır” sözleriyle duyurdu. Yavuz, 
birlikte çekildikleri fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.

BP’DE 2014’TE  
POMPACILAR BAŞROLDE

BP, faaliyetlerini bayileriyle birlikte ortak hedef olarak 
belirlediği “müşteri odaklılık” stratejisi çerçevesinde yürüt-
me kararı aldı. BP’nin bayilerle birlikte kazanma yaklaşı-
mına dayalı yeni stratejisinin odak noktasını ise hizmet ve 
ürünlerin müşterilerle buluştuğu akaryakıt istasyonlarında 
müşterilerle ilk iletişimi kuran pompacılar oluşturuyor. BP 
Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, bu göre-
ve gelmesinin ardından düzenlenen ilk basın toplantısında 
BP’nin önümüzdeki dönem stratejilerini aktardı. Toplantıda 
ayrıca BP’nin pompacıları konu alan ve son dönemde sosyal 
paylaşım platformlarında büyük ilgi gören BP’nin marka 
yüzü Mustafa Sandal’ın rol aldığı viral videosu ile yeni BP 
otogaz reklam filmi de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

BP Türkiye Akaryakıt Pazarlama Müdürü Deniz Güloğlu ve 
sanatçı Mustafa Sandal’ın katıldığı basın toplantısında konuşan 
Thomsen, Türkiye’nin BP için stratejik beş pazardan biri oldu-
ğunu vurguladı ve konumu nedeniyle önümüzdeki dönemde 
bu alandaki öneminin giderek artacağını belirtti. Thomsen 
şunlar söyledi. “Bayilerimizle birlikte müşteri memnuniyetinin 
önümüzdeki dönemdeki başarımızda kilit rol oynayacağına 
inanıyoruz. Sadece büyümek değil karlı bir büyüme gerçek-
leştirmek istiyoruz, iş planlarımızı da buna göre kurguladık. 
Birlikte kazanmaya ve birlikte büyümeye odaklanıyoruz” 

KISA KISA





Medyadan EPDK’ya transfer 
EPDK Basın Müşa-
viri Nafiz Kaya’nın 
Çankaya Belediye 
Başkan Yardımcısı 
olmasının ardından 
boşalan medya-
dan bir isim otur-
du. Sabah Gazetesi 
Ankara Bürosu’nda 
görev yapan Meh-
met Nayır, Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) basın danışmanlığı görevine 
getirildi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi mezunu Nayır, 2009 yılı Kasım ayından bu 
yana Sabah Gazetesi enerji-ekonomi muha-
birliği görevini devam ettiriyordu.
Ankara Üniversitesi Enerji Hukuku programı 
ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde Kamu Hu-
kuku Yüksek Lisansı programlarını tamam-
layan Nayır’ın “Doğu Akdeniz Gerginliğinde 
Münhasır Ekonomik Bölge Çatışması” ko-
nulu tez çalışması bulunuyor.  Nayır, Londra 
King’s College üniversitesinde Global Enerji 
Politikaları eğitimi aldı. Nayır, Enerji Gaze-
tecileri ve Medya Derneği (EGAD)`ın üyeleri 
arasında yer alıyor. 

Europacable’a Prysmian Group’tan başkan geldi 
Prysmian Group CEO’su Valerio 
Battista, Avrupa tel ve kablo en-
düstrisinin merkezi olan Euro-
pacable’ın yeni başkanı seçildi. 
Dünya kablo sektöründe hiz-
met veren 200’den fazla şirke-
tin üye olduğu ve Avrupa kablo 
sektöründe büyük öneme sahip 
Europacable’ın temmuz ayında 
Brüksel’de “Visualizing Energy” 
haftası kapsamında yeni genel 
kurul toplantısı gerçekleştirildi. 
Genel kurul sonucunda Prysmi-
an Group CEO’su Valerio Battis-
ta başkan olarak seçildi. Euro-

pacable yönetim kurulunda yer 
alan diğer Prysmian Group çalı-
şanları, Prysmian Group Güney 
Amerika CEO’su Marcello Del 
Brenna, Prysmian Group Tele-
kom Kabloları Kıdemli Başkanı 
Philppe Vanhille ve Prysmian 
Group Sağlık, Güvenlik ve Çevre 
Direktörü Antonio Traversi oldu. 
Seçimlerde Prysmian Group 
Güney Amerika CEO’su Marcello 
Del Brenna Europacable İşlet-
me Kurulu toplantı başkanlığı 
görevine, Prysmian Group Sağ-
lık, Güvenlik ve Çevre Direktörü 

Antonio Traversi Europacable 
Çevre Komitesi başkanlığına 
getirildi. Prysmian Group Tele-
kom Kabloları Kıdemli Başkanı 
Philippe Vanhille ise Europa-
cable Telekomünikasyon Kurulu 
Başkanı olarak atandı. 

Schneider Electric’in İK ekibine Özdemir katıldı 

Schneider Electric Türki-
ye İnsan Kaynakları Genel 
Müdür Yardımcılığı göre-
vine Ayşe Özdemir atan-
dı. Schneider Electric 
Türkiye İnsan Kaynakları 
Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atanan Ayşe Öz-
demir, 1998 yılında Frito 
Lay’de İnsan Kaynakları 
Uzmanı olarak başladı-
ğı kariyerinden, bugüne 
kadar telekomünikasyon, 
bilişim hizmetleri ve kim-
ya endüstrisinde önemli 

sorumluluklar üstlendi.
1997 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışman-
lık Bölümü’nden mezun 
olan Özdemir, farklı sek-
törlerde insan kaynakla-
rı alanında 15 yılı aşkın 
deneyime sahip. Özde-
mir, Schneider Electric’e 
transfer olmadan önce 
DuPont Türkiye, Ortado-
ğu ve Afrika Bölgesi İnsan 
Kaynakları Müdürü olarak 
görev yapıyordu. 
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EGAD yöneticisi 
Milliyet’te…

Enerji Gazetecileri ve Medya 
Derneği (EGAD) Yönetim Kurulu 
Üyesi Ufuk Şanlı, Milliyet Gazete-
si’nin finans ve enerji portalı uz-
manpara.com’un başına getirildi. 
Daha önce Vatan Gazetesi’nde 
enerji ve finans haberleri editörü 
olarak görev yapan Şanlı’nın yeni 
görevi EGAD tarafından kamuoyu-
na duyuruldu. EGAD açıklamasın-
da “Şanlı’yı yeni görevi dolayısıyla 
tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyoruz” denildi.
Gazeteciliğe 1999’da TGRT TV’de 
başlayan Şanlı, son 3.5 yıldır Va-
tan Gazetesi’nde finans ve enerji 
üzerine yazılar kaleme alıyor-
du. Deneyimli gazeteci, 2012’de 
Ekonomi Gazetecileri Derneği 
tarafından ‘Yılın En İyi Habercisi’ 
ödülüne layık görüldü. Marmara 
Üniversitesi Ortadoğu Araştırma-
ları Enstitüsü’nden master dere-
cesi alan Şanlı’nın karapara ve 
yolsuzluk ekonomisi alanında çok 
sayıda makalesi bulunuyor.

TSPB’nin yeni başkanı İlhami Koç oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği’nin (TSPB) 15. Olağa-
nüstü Genel Kurul Toplantısı 
Başbakan Yardımcısı Ali Ba-
bacan’ın katılımıyla yapıldı. 
2011’den bu yana Birlik Baş-
kanı olan Attila Köksal, yöne-
tim bayrağını yeni kurula tes-
lim etti. Birlik Başkanlığına 
İlhami Koç seçildi. 
Yeni Sermaye Piyasası Kanu-
nunun yürürlüğe girmesiyle 
beraber, üyeleri arasına ban-
ka ve aracı kurumlara ek ola-
rak portföy yönetim şirketleri 
ve yatırım ortaklıkları eklenen 
Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği, genişletilmiş üyelik 
yapısıyla ilk genel kurulunu 8 
Temmuz 2014 tarihinde yaptı. 

Toplantıda, Birliğin Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyeleri 
belirlendi.
Yapılan oylama ile yeni Bir-
lik Başkanı olarak, Türkiye 
İş Bankası A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı İlhami Koç seçildi. 
Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği’nin önümüzdeki 2 yıl 
boyunca görev yapacak Yöne-
tim Kurulunda yer alacak ki-
şiler şu isimlerden oluşuyor:

TSPB’nin yeni Yönetim Kurulu:
Gülsevin Yılmaz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehmet Gönen Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mine Berra Doğaner Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İlhami Koç Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Ersin Akyüz Deutsche Bank A.Ş.
Şahin Alp Keler Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Didem Gordon Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.
İsmail Kazanç Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş
Doç. Dr. Abdülmecit Karataş

KARİYER
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Türkiye Enerji Vakfı 
Başkanı (TENVA) ve 
EPDK eski Başkanı 
Hasan Köktaş, ER-

RA’nın yaz etkinliklerinin özel 
konuğuydu. Hasan Köktaş, 23-27 
Haziran 2014 tarihleri arasında 
ERRA tarafından Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de düzenlenen 
eğitimin 26 Haziran programında 
özel konuk olarak dersler verdi. 
Türkiye enerji piyasalarında düzen-
leyici reformlar, gelişen elektrik 
piyasalarındaki ayarlamalar ve 
enerji sektöründeki son gelişmeler-
in incelendiği derslerde, Köktaş’ın 
öncülüğünde örnek olay çalışmaları 
ve sunumlar yapıldı. Türkiye’nin 
ERRA içerisindeki rolü ve yaptığı 
katkıyı, Türkiye enerji piyasalarının 
geldiği nokta itibariyle değerlen-
diren Köktaş ile gerçekçi çözüm 
önerilerine yer verilen derslerin 
ardından öğrencilerin soruları 
cevaplandırıldı.

Köktaş, ERRA’nın düzenli 

olarak gerçekleştirdiği ‘Yaz Okulu’ 
adlı etkinliğin Case study: Regula-
tory Reforms of the Turkish Energy 
Markets’ başlıklı toplantısında 
Türkiye enerji piyasasındaki yasal 
düzenlemeleri anlattı. Bir sonraki 
oturumun teması ise “Turkish case 
study: How to adjust the electricity 
market (network and generation) 
in a rapidly developing market”ti. 
Köktaş, bu oturumda hızla büyüyen 
ve yenilenen elektrik piyasasının 
nasıl düzenlendiğini ve yönetil-
diğini anlattı. Köktaş, son olarak 
“Budapeşte Enerji Kulübü”nün et-
kinliğine katılarak Türkiye’de enerji 
ile ilgili diğer sektörlerin gelişimi 
hakkında bilgi verdi. 

EPDK başkanlığı döneminde 
ERRA Başkan Vekili olarak görev 
yapan Hasan Köktaş, ziyaretin çok 
başarılı geçtiğini belirterek “Benim 
yaptığım sunumlara ilgi oldukça 

fazlaydı, hem ERRA üyeleri hem 
de yatırımcılar katıldı. İnteraktif 
toplantılar oldu, Türkiye ile ilgili 
çok sayıda soru soruldu” dedi. 
Toplantılar dışında kalan zaman-
larda ise düzenlenen etkinliklerde 
hem diğer ülkelerin düzenleyici 
kurumlarının yöneticileriyle fikir 
alışverişi yaptıklarını hem de 
gelişmeleri paylaştıklarını belirten 
Köktaş, “Bir süredir var olan Tür-
kiye enerji piyasasına olan ilginin 
devam ettiğini gördüm. Bu oldukça 
sevindirici, ayrıca bu görüşmelerde 
TENVA’nın hedeflerini de paylaş-
tım. Gönüllülük temelinde faaliyet 
gösteren bağımsız vakıf, dernek 
gibi yapıların sayısı artmalı. Bu tür 
yapıların lokal işbirliklerinin yanı 
sıra uluslararası birlikteliklere de 
imza atması gerekiyor. Bu ziyaret 
sırasında bunun ilk adımlarını da 
attık” yorumunu yaptı. 

TENVA, Budapeşte’de  
Türkiye’yi anlattı

TENVA Başkanı Köktaş, ERRA’nın özel davetlisi olarak Budapeşte’yi ziyaret 
etti. Türkiye ekonomisi ve enerji sektörünü yatırımcılara ve profesyonellere 
anlatan Köktaş, “Türkiye’ye olan özel ilgi devam ediyor” yorumunu yaptı. 
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ERRA’YA 30 ÜLKE ÜYE
Orta ve Doğu Avrupa ile Avrasya’dan 12 ülkenin bağımsız enerji düzenleyicilerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için 
yaptıkları işbirliği  sonucu 1999 yılında çalışmalarına başlayan ERRA, 2000 yılı sonunda Macaristan’ın başkenti Budapeş-
te’de resmen kuruldu. 
Bölgedeki enerji düzenleyicileri tam, bölge dışındakiler veya enerji düzenleyicisi olmayıp enerji düzenlemesi ile ilgili 
kuruluşlar katılımcı (associate), bölge dışındaki enerji düzenleyicileri de gözlemci (affiliate) üye olarak ERRA’da yer alabi-
liyor. Halen 24 tam, 2 katılımcı 4 gözlemci üyesi var.



EPİAŞ’la Türkiye’nin önemi 
artacak

Türkiye elektrik piyasasının li-
beralleşme sürecini anlatan Köktaş, 
2001 yılında EPDK’nın kurulma-
sıyla birlikte bu sürecin başladığını 
2002 yılında da ilk lisanların veril-
meye başlandığın söyledi. Sürecin 
adım adım ilerleyerek liberalize 
edildiğini ve modern bir yapıya 
kavuşturulduğunu belirten Köktaş, 
kurulma çalışmalarının sonuna 
gelinen Enerji Borsası (EPİAŞ) ile 
ilgili olarak da katılımcıları bilgi-
lendirdi. EPİAŞ’ın yapısını ve he-
deflerini anlatan Köktaş, borsanın 
Türkiye’nin bir enerji ‘hub’ı olma 
yolundaki hedeflerinde önemli bir 
rol oynayacağının altını çizdi. 

Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var
Köktaş, yatırımcılara ve katılım-

cılar Türkiye enerji piyasasının sun-
duğu fırsatları da anlattı. Yatırım 
ortamını iyileştiren yasal düzen-
lemeleri özetleyen Köktaş, prose-
dürlerin sadeleştirildiğini, yabancı 
yatırımcıların işlerini kolaylaştırıcı 
önlemler alındığını vurguladı. 
Türkiye’nin kurulu kapasitesinin 
şu anda var olan talebe yettiğini 
ancak birkaç yıl sonra ek kapasiteye 

ihtiyaç duyulacağını belirtti. Türki-

ye’nin yabancı sermaye gereksinimi 

hakkında da bilgiler paylaşan Kök-

taş, 2030 yılına gelindiğinde ülke 

enerji sektörüne yapılan doğrudan 

yabancı yatırımın kümülatif olarak 

120 milyar dolar düzeyinde olması-

nı gerektiğini ifade etti. 

HABERTENVA, Budapeşte’de  Türkiye’yi anlattı
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ENERJİ PANORAMA DA 
TANITILDI

Özel oturumda TENVA’nın faaliyetlerini de anlatan Köktaş, vakfın 
bugüne kadar imza attığı çalışmaları da sıraladı. Vakfın, Türkiye 
enerji piyasasının entelektüel altyasını güçlendirmek, araştırma-
larla desteklemek için farklı projeler üzerinde çalıştığını belirten 
Köktaş, bir yılı aşkın süredir yayımlanan ve sektörün beğenisini 
kazanan Enerji Panorama dergisiyle ilgili de ayrıntılı bilgi verdi. 

Enerji Panorama is a 
monthly energy news 
magazine published 
by Turkish Energy 
Foundation since 

2013.

5www.tenva.org

Investment Requirement

13,0

8,3

6,5
7,0 6,6

3,2

-0,5

-3,7

-7,3

-11,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Firm Energy Reserve Margin (%)

Source: Generation Capacity Projection + Own Data

42



Konuşmalarımda sıklıkla 
aşıların mucize olduğunu 
söylerim: Sadece birkaç 
dozla çocukları ölümcül 

hastalıklardan hayatları boyunca 
koruyor. Konu temiz enerjiye geld-
iğinde ise tıpkı mucizeler gibi dönüm 
noktalarına ihtiyacımız var.

Aşılar gibi, yenilenebilir enerji 
mucizeleri de şans eseri oluşmuyor. 
Bu mucizeleri araştırma ve geliş-
tirmede uzun dönemli yatırımlarla 
bizler gerçekleştirmeliyiz. Maalesef 
şu sıralar ne özel sektör ne de ABD 
hükümeti herhangi bir yerde bu 
dönüm noktalarının gerçekleşmesi 

için gereken ölçeğe yakın yatırımlar 
yapmıyor.

Yenilenebilir enerjide dönüm 
noktaları niçin bu kadar önemli? 
Burada sıkça belirttiğim gibi dünya 
önümüzdeki yıllarda çok daha 
fazla enerjiye ihtiyaç duyacak – ABD 
hükümetinin hesaplamalarına göre 
2010 ve 2040 arasında enerji ihtiyacı 
yüzde 50 artacak. Ancak günümüz-
deki en büyük eneri kaynağı aynı 
zamanda iklim değişikliğine sebep 
olan en büyük karbondioksit kaynağı.
Başka bir deyişle enerji kaynakları 
güvenilir ve uygun maliyeti yanında 
temiz kaynaklar olmak zorunda.

Kötü ama anlaşılabilir…
Günümüzdeki teknolojiler baş-

langıç olarak iyi ama yeterince iyi 
değil. Bazı bölgelerde yenilenebilir 
kaynaklara yüksek oranda bağlılık 
için yeterli derecede düzenli güneş 
ışığı veya rüzgâr olmuyor. Her 
durumda bunlar veya diğer temiz 
enerji teknolojileri yoksul ülkelerin 
geniş oranda uygulaması için çok 
yüksek maliyette… Bu teknolojiler 
giderek ucuzlasa da gelişmekte olan 
pek çok ülke fiyatların düşmesini 
beklemiyor ve şu an kömür santral-
leri veya başka fosil yakıtlı yapılar 
inşa ediyor. Bu çok kötü ama 

Şirketi Microsoft’u profesyonellere devrettikten sonra tüm zamanını sosyal sorumluluk çalışmalarına ayıran Bill Gates, 
son zamanlarda enerjiye olan ilgisini artırdı. Aynı zamanda Amerikan Yenilik Enerji Konseyi üyesi de olan Bill Gates, 
enerji verimliliği, yenilenebilir kaynakların önemine vurgu yapıyor. Gates, bu konuyla ilgili düşüncelerini kişisel bloğu 
‘gatesnotes’ta ele aldı. Gates’in “Enerji için mucizelere ihtiyacımız var” başlıklı yazısını sizlerle paylaşıyoruz. 

Gates: Enerji için 
mucizelere ihtiyacımız var
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anlaşılabilir bir durum. Bu ülkele-
rin enerjiye şu an ihtiyaçları varken 
temiz enerji alternatifleri için uzun 
yıllar beklemesini düşünemeyiz.

İşte bu yüzden yenilenebilir 
enerjide araştırma ve geliştirme için 
çok fazla yeniliğe ihtiyacımız var. 
Güneş ve rüzgârın kesintili akışını 

dengeleyen yeni yollar, daha eko-
nomik ve verimli güneş panelleri, 
enerjiyi iletmek ve yönetmek için 
daha iyi ekipmanlar, bugünkünden 
çok daha güvenli yeni nesil nükleer 
santraller ve çok daha fazlası…

Ancak maalesef ABD’nin temiz 
enerjiye yönelik Ar-Ge yatırımları 
çok düşük.

Aşağıdaki grafikte Ar-Ge yatı-
rımlarının iki ana kaynağı görülü-
yor, ilki özel sektör. Grafik, farklı 
endüstrilerin Ar-Ge yatırımlarına 
yaptığı satış yüzdelerini gösteriyor.

Enerji niçin çok yavaş? Çünkü 
enerji araştırmasındaki bir yatırım 
ticari bir geçerlilik kazanmadan 
önce (eğer yapılırsa tabii) uzun bir 
bekleme süresi oluyor; çoğunlukla 
onlarca yıl. Bununla birlikte, enerji 
araştırması genelde özel sektörün 
pek de umursamadığı kamuya yö-
nelik sonuçlar yaratıyor; ekonomik 
rekabet, ulusal güvenlik ve çevreyi 
koruma.

Teoride özel sektör yatırım 
yapmadığında hükümet müdahale 
eder. Fakat gerçekte ABD hükümeti 

bile gerekene yakın oranda dahi 
yatırım yapmıyor.

Aşağıdaki grafik, ABD hü-
kümetinin Ar-Ge yatırımlarının 
yüzde 60’ını savunma, yüzde 25’ini 
sağlık ve görmenin bile zor olduğu 
yüzde 2’sini enerji sektörüne yaptı-
ğını gösteriyor.

Peki, diğer ülkeler arasında 
kaçıncıyız? GSMH’nın enerji araş-
tırmalarına ayrılan yüzdesinde Çin, 
Japonya, Finlandiya ve Portekiz’in 
gerisinde, 11. sıradayız.

ABD geleneksel olarak diğer 
Ar-Ge alanlarında ise hep en üst 
sıralarda yer alıyor. Bu yüzden IT, 
telekomünikasyon ve teknolojinin 
diğer alanlarında lideriz. Yenilene-
bilir enerji araştırmalarına gerekli 
yatırımı yapmayarak sadece küresel 
çaptaki liderliğimizi tehlikeye 
atmıyoruz, aynı zamanda hayati 
önem taşıyan bu alanın geleceğini 

şekillendirebilecek araştırmacılara 
da gerekli fonu sağlamıyoruz.

Ne yapmalıyız?
Bu konulara odaklanan Ameri-

kan Enerji Yenilik Konseyi adındaki 
bir grubun üyesiyim. İki rapor ve 
sayısız durum çalışması yayınladık; 
bir tanesi, araştırma yardımları-
nı genişletmek ve regülasyonları 
iyileştirmek gibi düzenlemelerle özel 
sektörün Ar-Ge çalışmalarında önü-
nün nasıl açılacağını içeriyor. Diğer 
taraftan federal hükümetin uzun va-
deli yatırımlara yeterli fon sağlaması 
için, enerji Ar-Ge yatırımlarını yıllık 
5 milyar dolardan 16 milyar dolara 
yükselterek üçe katlaması gerektiğini 
tartışıyoruz. Böylece toplam Ar-Ge 
bütçesinde enerjinin yüzde 6’lık bir 
payı olacak.

Bu yüksek miktarda bir para 
demek fakat problemin kapsamı-
na baktığımızda buna değeceğini 
düşünüyorum. Bu yatırım, temel 
enerji biliminde, verimlilik, yenile-
nebilir enerji kaynaklarında kayda 
değer yeni yatırımları, elektrik 
şebekelerinde gelişmeleri ve çok 
daha fazlasını sağlayacak.

Bilim ve teknolojinin temiz 
enerjiyi büyük dönüm noktalarına 
yönelteceği ve giderek artan enerji 
ihtiyacımızı karşılamaya yardım 
edeceği konusunda iyimserim. Bu 
ve diğer pek çok alanda kestirme 
çözümler olmaması acil olarak işe 
koyulmamız gerektiğini gösteriyor.

HABERGates: Enerji için mucizelere ihtiyacımız var
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Meteoroloji uzman-
ları dünya tari-
hinin en sıcak yaz 
mevsimlerinden 

birini yaşadığımız söylüyor. Sıcak-
lığın üzerine bir de kurak geçen kış 
ve ilkbahar eklenince su kesintil-
eri başladı, elektrik üretiminde 
ise ülke tarihinin rekoruna imza 
atıldı. Mevsim normallerinin çok 
üstündeki sıcaktan bunalan her-

kes klimalara yüklendi. Ramazan 
ayının da denk gelmesiyle elektrik 
tüketimi hızla arttı. Takvimler 11 
Temmuz’u gösterdiğinde ise ülke 
tarihinin elektrik tüketim rekoru 
kırıldı. Günlük tüketim 812,7 mily-
on kWh’e çıktı. Tüketimde tarihi re-
kor kırılmış olsa da enerji yönetimi, 
kesinti yapmadan talebi karşılamayı 
başardı. Aynı gün talebin yüzde 48’i 
doğal gaz çevrim santrallarından 

karşılandı. Ayrıca kuraklığa rağmen 
barajlarda çalıştırıldı ve tüketimin 
yüzde 19’u sudan karşılandı

Temmuz ayında tüketimin 
artması sürpriz olmadı, ekonomi 
yönetiminin beklediği bir du-
rumdu. Enerji Bakanlığı İklim 
Raporu ve Meteoroloji verilerine 
göre temmuz-ağustos aylarında 
orta düzeyde kuraklık riski vardı. 
Bunun ilk işareti 10 Temmuz’da 

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı:
Günlük tüketim

Kuraklık, elektrik tüketimine rekor kırdırdı. 11 Temmuz 2014 tarihinde 
günlük 812,7 milyon kWh ile Cumhuriyet tarihinin elektrik tüketim re-
koru kırıldı. Aynı gün talebin yüzde 48’i doğal gaz çevrim santralarında 
üretilen elektrikle karşılandı. Kuraklığa rağmen barajlar da devreye alındı. 
Rekoru Ramazan da etkiledi. Tüketim, sahur saatlerinde artışa geçti…

812,7 milyon kwh
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yaşandı. Hava sıcaklığı mevsim 
normallerinin üzerine çıktı. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız aşırı sıcakların yansımasını 
şöyle özetledi: 10 Temmuz 2014 
tarihinde 807 milyon 813 bin kWh 
tüketimle Cumhuriyet tarihinin 
rekoru kırıldı. 

Ancak bu açıklamanın ertesi 
günü yeni bir rekor daha kırılmış-
tı. 11 Temmuz tarihinde tüketim 
rekoru 812 milyon 766 bin kWh 
oldu. Enerji yönetimi tahminlerine 
göre önümüzdeki gün ve aylarda 
yeri rekorlar gelebilir. Özellikle 
ağustos ayı için yeni tüketin rekoru 
tahminleri yapılıyor.

Doğal gaz tam kapasite 
çalışıyor

Elektrik tüketiminde rekor-
lar kırılsa da abonelere yönelik 
herhangi bir kesinti uygulaması 
yapılmadı. Talebin yarıya yakını, 

doğal gaz çevrim santrallarından 
karşılandı. Ayrıca barajlara da kısa 
süreli ağırlık verilerek elektrik 
talebinin yüzde 19’luk bölümü 
üretildi. Tüketimin yüzde 27’lik 
bölümü ise ithal taşkömürü ve 
linyitten karşılandı. Talebin geri 
kalan kısmı rüzgar, güneş ve diğer 
kaynaklarla elde edildi. Aslında 
rekor elektrik tüketimi karşılansa 
da üretimde kritik durum devam 
ediyor. Çünkü kuraklık sürüyor, 
su seviyesi her geçen gün düşüyor. 
Doğal gazda sorun şimdilik yok 
ancak yaz aylarındaki aşırı tüketim 
sonbaharla birlikte gaz arzında 
sorun yaratabileceği tahminleri de 
yapılıyor. Bu arada enerji yöneti-
minin son günlerde ısınan Rus-
ya-Ukrayna ilişkilerinde olumsuz 
bir durumun yaşanmaması. Zira 
ülkeye gaz akışında yaşanabilecek 
herhangi bir kesinti, elektrik üreti-
minde ciddi sorunlara yol açabilir. 

REKORUN KIRILDIĞI 11 
TEMMUZ’DA SAAT SAAT 

ELEKTRİK TÜKETİMİ
SAAT YÜK

1 32.902
2 32.048
3 31.259
4 29.843
5 28.794
6 27.291
7 26.637
8 28.224
9 32.517

10 36.005
11 37.418
12 38.387
13 37.450
14 37.146
15 38.798
16 38.842
17 37.895
18 36.381
19 34.743
20 33.873
21 33.234
22 33.901
23 35.011
24 34.167

TOPL. 812.766
EN ÇOK DOĞALGAZ 

SANTRALLERİ ÇALIŞTI
Kaynak Pay*

Doğal gaz 48
Hidrolik (Toplam) 19
Taşkömürü+linyit 15
İthal kömür 12
Rüzgar 3
Fueloil+Asfaltit+LPG+ 2
Motorin+Nafta
Jeotermal 1 
*Yüzde
Açıklama: 11 Temmuz 2014 tarihli günlük üretim.
KAYNAKLAR: TEİAŞ.

HABER

Temmuz 2014EnerjiPanorama 21

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı: Günlük tüketim 812,7 milyon kwh



22  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

SAHURDA ARTIYOR  
IFTARDA AZALIYOR 

Tüm dünyada yaşam aktiviteleri, elektrik talebiyle bire-
bir ilişkili. Dini gün ve bayramlar, spor karşılaşmaları, 
resmi tatiller elektrik talebini anlık olarak etkiliyor. Ayrı-
ca, sahura kalkıldığı Ramazan aylarında elektrik tüketimi 
belirgin şekilde artarken, insanların bir arada olduğu 
iftar saatlerinde elektrik tüketimi azalıyor. Tüketim veri-
leri de bakanlığın tespitini doğruluyor. Ramazan dışında 
akşam ailelerin bir araya geldiği 19-20.00 saatlerinde 
azalan elektrik tüketimi, ramazanda iftar saatine para-
lel 20-21.00 saatlerine kayıyor. Ancak sahur zamanında 
elektrik tüketiminde artış göze çarpıyor. Ramazan’dan 
bir önceki gün ile Ramazan’ın birinci günü gece saat 
02.00-04.00 saatleri arası elektrik tüketiminde sahurda 
yaklaşık 2 bin MWh’lik bir tüketim artışı söz konusu.

SAHURDA ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTIYOR

Saat

Yük (MWh)

27 Haziran
28Haziran

(1. gün)
1Temmuz
(3. Gün)

01:00 30.512 31.238 31.717
02:00 28.945 29.979 30.776
03:00 27.574 29.166 29.786
04:00 26.856 28.089 28.627
05:00 26.315 26.668 27.562
06:00 25.307 25.087 25.930
19:00 33.374 31.429 33.046
20:00 32.319 31.488 32.663
21:00 33.223 31.293 32.103
22:00 33.993 31.638 32.971
23:00 34.300 32.307 34.285
00:00 33.116 30.833 33.357

KAYNAK: TEİAŞ.

HABER Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı: Günlük tüketim 812,7 milyon kwh





Suriye’de 3 yılı aşkın süre-
dir devam eden iç savaş 
nedeniyle, milyonlarca 
Suriyeli yurtlarından göç 

ederek mülteci konumuna düştü. 
Geçtiğimiz günlerde Başbakan 
Yardımcısı Beşir Atalay, Türki-
ye’deki Suriyelilerin sayısının 1 
milyonu aştığını açıkladı. Türki-
ye’ye gelen mültecilerin bir kısmı 
çeşitli illerde kurulan ve resmi 
statüdeki 22 kampa yerleştirilirken, 
büyük çoğunluğu ise Türkiye’nin 
dört bir tarafına dağıtılarak kendi 

imkanlarıyla hayatlarını sürdürm-
eye çalışıyor. 

Suriyeli mülteci nüfusu, To-
roslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 
(Toroslar EDAŞ) sorumluluk 

sahasında yer alan Gaziantep, Kilis, 
Hatay, Mersin, Adana ve Osma-
niye’de yoğunlaşmış durumda. 
Sadece Gaziantep, Kilis ve Hatay’da 
yaşayan mülteci sayısının 350 bin 
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MURAT FIRAT

ANKARA KULİSİ

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve çoğunluğu 
Gaziantep, Kilis, Hatay gibi sınır illerde yaşayan 1 milyonu aşkın mülteci, 
bölgedeki elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak hedeflerini alt üst etti. 
Dağıtım şirketleri EPDK’dan, ‘Suriyeli mültecilerin kaçak elektrik kullanı-
mını’ mücbir sebep olarak değerlendirmesini ve kayıp-kaçak hedeflerini 
revize etmesini istiyor

Elektrikteki kayıp-kaçağa 
“Suriyeli mülteci” darbesi



civarında olduğu ifade ediliyor. 
Devlet tarafından bölgede kurulan 
kamplarda elektrik tüketimleri-
ne ilişkin abonelikler yapılmış 
durumda. Ancak münferit olarak 
kamp dışında yaşayan mülteciler; 
çoğunlukla abone olamadıkları ve 
dağıtım şebekesinden izinsiz olarak 
enerji kullandıkları için elektriği 
kaçak tüketmek zorunda kalıyor.

Abonelik şartlarını yerine ge-
tiren ve abone olan az sayıda mül-
teci ise tüketimlerinin bedellerini 
ödeyemiyor. Ayrıca bölgede mül-
tecilerin gelmesiyle birlikte artan 
enerji talebi, teknik kayıpların da 
aynı oranda artmasına yol açıyor. 

Dağıtılan enerji arttı, satılan 
miktarı azaldı

Konuya ilişkin Enerji Panora-
ma’ya değerlendirmelerde bulunan 

Toroslar EDAŞ’ın üst düzey bir 
yetkilisi, elektrik dağıtım şirket-
lerinin kayıp-kaçak hedeflerinin, 
EPDK tarafından belirlendiği ve 
dağıtım şirketlerinin de karlılık ve 
verimlilik açısından bu hedeflere 
ulaşmak zorunda olduğunu belir-
tiyor. Toroslar Bölgesi’nde, EPDK 
tarafından belirlenen 2013 yıl 
sonu kayıp kaçak hedefinin yüzde 
11,80 seviyesindeyken, Suriye’den 
gelen mültecilerin etkisiyle kayıp 
kaçak oranları açısından olağanüstü 
bir durum oluştuğuna dikkat çeken 
şirket yetkilisi, “Bu olağanüstü 
durumun daha net ortaya konu-
labilmesi için son 4 yılın dağıtılan 
enerji ve satılan enerji miktarla-
rını karşılaştırdığımızda; Toros-
lar Bölgesi’nde dağıtılan enerji 
miktarının son 4 yılın en yüksek 
seviyesine ulaştığını gördük. Fakat 
aynı etkinin satılan enerji miktarına 

yansımadığı ve hatta 2013 yılında 
satılan enerjinin 2012 yılında satı-
lan enerjiye göre azaldığını tespit 
ettik” diye konuşuyor.

Kayıp-kaçak oranı yüzde 2,02 arttı 
Bölge genelinde 2013 yılında 

bir önceki yıla oranla kayıp-kaçak 
oranında yüzde 2,02 puanlık bir 
artış olduğu ve yıl sonu kayıp-ka-
çak oranının yüzde 15,24 seviye-
sinde gerçekleştiği bilgisini veren 
şirket yetkilisi, “Özellikle kayıt 
dışı mülteci sayısının fazla olduğu 
Kilis ve Hatay illerinde 2013 yılı 
kayıp-kaçak oranlarında bir önceki 
yıla göre yüzde 7 seviyesinde artış-
lar yaşandı” diyor. Şirket yetkilisine 
göre, sorunu gidermek için, 
hükümet tarafından alınacak ulusal 
çaptaki tedbirlerin yanı sıra elektrik 
dağıtım sektörü açısından düzenle-
yici kurumlar tarafından belirlenen 

ANKARA KULİSİElektrikteki kayıp-kaçağa “Suriyeli mülteci” darbesi
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Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı
Kayıtlı ve kayıt randevusu olan mültecilerin toplam sayısı 799,291

Kamplardaki mülteci sayısı 219,061

Kamp dışında kalan kayıtlı mülteci sayısı 580,230

Türkiye’deki tahmini Suriyeli sayısı 1,000,000
Kaynak: UNHCR - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komi-
serliği (7 Temmuz 2014)
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kayıp-kaçak hedeflerinin bu mücbir 
sebep göz önüne alınarak yeniden 
değerlendirilmesi ve revize edilmesi 
gerekiyor. 

DEDAŞ protestoların he-
definde

Kayıp-kaçak oranın yüksek-
liği nedeniyle sorunlar yaşayan 
bir başka elektrik dağıtım şirketi 
de Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, 
Batman, Siirt ve Şırnak’ta elektrik 
dağıtımı yapan Dicle Elektrik Da-

ğıtım A.Ş. (DEDAŞ). Tahsilat oranı 
oldukça düşük olan şirket, özellikle 
son dönemde bölgedeki elektrik 
kesintileri nedeniyle vatandaşların 
yoğun protestolarına hedef oluyor. 
Şirketin sorumluluk sahasında 
bulunan illerin elektrikteki kayıp-
kaçak oranı Suriyeli mülteci nüfusu 
ile paralel biçimde her geçen gün 
biraz daha artıyor. 

Elektrik kesintilerine yönelik 
tepkilerin giderek artması nede-

niyle geçtiğimiz günlerde yazılı bir 
açıklama yapan DEDAŞ, sorum-
lu oldukları dağıtım bölgesinde 
Türkiye ortalamasının üç katı 
elektrik kullanılmasına rağmen, 
kayıp-kaçak oranının yüzde 75’in 
üzerinde olduğuna dikkat çekti. 
Şehir merkezlerinin dışında kalan 
kırsal kesimde bu oranın yüzde 90 
seviyesini aştığını belirten şirket 
yetkilileri, ‘bu durumun sürdürüle-
mez olduğu’nu ifade ediyor. 

ANKARA KULİSİ Elektrikteki kayıp-kaçağa “Suriyeli mülteci” darbesi

Elektrik dağıtım bölgelerinin kayıp-kaçak oranları

Dağıtıma esas kayıp gerçekleşme oranları

2011 2012 2013

Toroslar EDAŞ 13,77% 13,22% 15,24%

Dicle EDAŞ 76,55% 71,74% 75,03%

Dağıtıma esas hedef kayıp oranları 

2011 2012 2013 2014 2015

Toroslar EDAŞ 9,38% 8,94% 11,80% 11,25% 10,72%

Dicle EDAŞ 60,96% 50,63% 71,07% 59,03% 49,03%
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T ürkiye, elektrik 
tüketiminde rekor 
kırıyor. Bastıran 
sıcaklarla birlikte 

devreye giren klimalar, elektrik 
tüketiminin bir anda fırlamasına 
yol açtı. Günlük tüketim, 810-
815 milyon kilovatsaat aralığına 
çıktı. Enerji yönetimi, tüketimi 
karşılamakta şimdilik pek zorl-
anmıyor. 

Yüksek tüketimi karşılamak için 
hem gaz santralları hem barajlar 

aralıksız elektrik üretiyor. Organize 
Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) bulunan 
ve buradaki işletmelerin elektrik 
ihtiyacını karşılayan doğal gaz sant-
ralları da bu dönemde kesintisiz 
elektrik üretiyor. OSB’lerdeki sant-

rallar, ihtiyaç fazlası elektriği ‘borsa’ 
olarak nitelendirilen Piyasa Mali 
Uzlaştırma Merkezi’ne (PMUM) 
satıyor. PMUM’da fiyatlar, son dö-
nemde hızla artıyor. Birim elektrik 
fiyatları 21-22 kuruşu aştı. Fiyatın, 

HES’lerin beklenen seviyenin altında elektrik üretmesi, sıcak havalarla 
birlikte tüketimin artması doğal gaz santrallarına yük bindirdi. Özellik-
le OSB’lerdeki gaz santralları son aylarda neredeyse yıllık kapasitele-
rini kullandı. Gaz satıcıları müşterilerine ‘kışın gaz bulamayacaksınız’ 
mektubu gönderdi…

TOPTANCILARDAN MÜŞTERİLERİNE UYARI:
Bu tüketime gaz dayanmaz! 

28  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

HABER

DENİZ SUPHİ



taleple birlikte daha da artmasına 
kesin gözüyle bakılıyor. 

OSB’lere uyarı
Gaz tüketiminin elektrik 

üretimine bağlı olarak patlaması, 
sektörde arz kaygılarını da berabe-
rinde getirdi. Bazı gaz toptancıları, 
müşterilerine yazı yazarak, “Çok gaz 
çekiyorsunuz, ekim ayında çekecek 
gazınız kalmayacak” mesajı iletti.

Gaz toptancısı bir şirketin üst 
düzey yöneticisi, gaz satın alan şir-
ketlerle ocak ayının hemen başında 
ilgili yıl için çekecekleri gaz konu-
sunda bir anlaşma yaptıklarını ve 
bu anlaşmaya dayanarak kapasite 
tahsisi yapıldığını anımsattı.

Yetkili, müşterilerin de toptan-
cıların da bu sözleşmeye uymak 
zorunda olduğunu belirterek, “Bu 
çerçevede gaz satışı yapılır. Bu yıl 
özellikle organize sanayiler de çok 
ciddi gaz çekişi var. Mayıs, haziran 
aylarında yoğun gaz çektiler. Tem-
muz ayında da durum farklı değil; 

daha da arttı. Organize sanayiler 
içindeki gaz santralları aralıksız gaz 
çekiyor ve elektrik üretiyor” dedi. 

Aynı kaynak, bu nedenle gaz 
müşterilerine kısa bir süre önce 
bir yazı yazdıklarını vurgulayarak, 
“Kapasitelerini dolduracakları 
yönünde uyarıda bulunduk. Tü-
ketimlerini ayarlamalarını istedik. 
Daha sonra yaşanabileceklerle 
ilgili önceden müşterilerimizi 
haberdar ettik” dedi. 

Ekim ayında ne olacak?
Gaz tüketen ve doğal gazdan 

elektrik üreten işletmeler, eylül 
ya da ekimde yıllık kapasitelerini 
doldurursa ne olacak? Bu sorunun 
yanıtı aranıyor. EP’ye konuşan 
kaynak, gaz toptancısı olarak so-
rumluluklarının sözleşmeyle sınırlı 
olduğuna dikkat çekerek, “Biz, ta-
ahhütlerimiz kadar gaz verebiliriz. 
Bu dönemde müşteriler, kaçınılmaz 
olarak BOTAŞ’ın kapısını çalacak. 
Gaz talebinde bulunacak” dedi. 

GAZDA TATLI 
KAR OLACAK

Elektrik üretiminde doğal gazın 
payının artışı, piyasa dinamikleri-
ni de ciddi biçimde etkiledi. Özel 
sektör ithalatçıları (tedarikçiler), 
Rusya’dan 1000 metreküp gazı 
306 dolara ithal ediyor. 
BOTAŞ, piyasada artan talebi kar-
şılamak ve kışa hazırlık için Siliv-
ri’deki depoya atmak amacıyla özel 
sektörden her 1000 metreküpü 
340-345 dolardan gaz satın alıyor. 
BOTAŞ’ın, özel sektörden gaz alım 
miktarı günlük 4-5 milyon metre-
küpleri buluyor.
Enerji sektörü uzmanları, gazı 
depoladığına işaret ederek, “BO-
TAŞ’ın, eylül ya da ekim aylarında 
kapısını çalacak işletmelere, ‘ser-
best piyasa’ fiyatı üzerinden gaz 
satma olanağına sahip olduğu gö-
rülüyor” dedi. 

7/16/14

KAYNAKLAR BİRİM (MWH) %

FUEL-OİL+MOTORİN+ ASFALTİT
+LPG+NAFTA

17.830 2,3

TAŞKÖMÜRÜ+ LİNYİT 112.053 14,4
JEOTERMAL TOPLAMI 5.682 0,7
DOĞALGAZ + LNG 382.277 49,0
BİOGAZ + DİĞERLERİ 3.273 0,4
İTHAL KÖMÜR 98.098 12,6
HİDROLİK TOPLAMI 141.097 18,1
RÜZGAR TOPLAMI 20.350 2,6
TOPLAM 780.660 100,0

FUEL-OİL+MOTORİN+ ASFALTİT+LPG+NAFTA
TAŞKÖMÜRÜ+ LİNYİT
JEOTERMAL TOPLAMI
DOĞALGAZ + LNG
BİOGAZ + DİĞERLERİ
İTHAL KÖMÜR
HİDROLİK TOPLAMI
RÜZGAR TOPLAMI

ÜRETİMİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI

HABER
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Enerjide yerli kaynağın 
ve arz güvenliğinin ne 
kadar önemli olduğu 
tartışmasız her kriz 

döneminde kendini gösteriyor. Ül-
kemiz enerji üretiminin en önemli 
kaynaklarından biri olarak görülen 
kömür ise gerek maddi gerekse ma-
nevi pek çok tartışmanın ve çözüm 
önerisinin gölgesinde ilerleyen bir 
konu. Son tespit edilen rezervler ile 
9.3 milyar ton linyit sahası bulunan 
Türkiye’de dünya linyit üretiminin 
yüzde 8’i yapılıyor. 

İthal kömür denildiğinde 

geçmişten bugüne tartışmaların 
en önemli odak noktası doğal gaza 
alternatif olup olmadığı noktasında 
kilitleniyor. Kömürün doğal gaz 
karşısındaki en güçlü yönlerinden 
biri, stoklanabilir olma özelliği ile 
ithalat avantajının çok daha yüksek 
olması. Son yıllarda düşen global 
kömür fiyatlarının ithalatçı ülkeler 
için uygun bir ortam yaratması ve 
doğal gaz fiyatları karşısında kömü-
rün pazar cazibesini koruması şek-
linde savunulabilir. Tüm bunlara, 
küresel gazın sıvı doğal gaz (Liquid 
Natural Gas-LNG) halinde taşın-
ması noktasında şimdilik fazlaca 

pahalı ilave altyapı yatırımlarına 
ihtiyaç duyduğunu da eklersek bu 
rekabette kömür tarafı ağır basıyor 
ve tartışmalarda buradan hareketle 
hiç azalmıyor.

Türkiye’deki toplam kömür 
arzının yüzde 23’ü ithalattan 
sağlanıyor

ABD Enerji Enformasyon 
İdaresi’nin (U.S. Energy Informa-
tion Administration-EIA) Türkiye 
verilerinde, kömür yakıtlı santrallar 
ülkenin elektrik üretimi portföyü 
için önemini gittikçe artırıyor. 
Enerji Bakanlığı’nın 2023’e kadar 

Engel ya da alternatif: 

İthal kömür & Türkiye
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tüm linyit ve taş kömürü potansiye-
lini elektrik üretimi için kullanma 
hedefleriyle artan termik santral 
yatırımları da birleştiğinde, elektrik 
üretim artışlarıyla ithal kömür 
talebi artan oranla ilerliyor. EIA, 
2012 yılında Türkiye’deki toplam 
kömür arzının yüzde 23’ünün 
ithalattan sağlandığını belirtmişti. 
Yakın zamanda Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı katı 
yakıt istatistikleri de son duruma 
netlik kazandırıyor. TÜİK’e göre, 
ülkemizdeki termik santrallerde 
yakılan kömür miktarı bu mart 
ayında, geçen yılın aynı ayına göre 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte 
elektrik kullanımının da zirve yaptığı günlerdeyiz. Artan elektrik ihtiya-
cını karşılamak için kömür tüketimi artarken ithal kömüre olan bağlılık 
da hız kesmeden ilerliyor. Peki Türkiye için ithal kömürünün yeri, önemi 
ve geleceği nedir? Enerji Panorama’da bu ay “Türkiye ve İthal Kömür” 
konusunu inceledik.

TABLO Türkiye Linyit ve  
Taşkömürü Rezervleri Haritası

HABEREngel ya da alternatif: İthal kömür & Türkiye
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yüzde 29.5 artışla, 4 milyon 585 
bin tondan, 5 milyon 937 bin tona 
yükseldi ve mart ayındaki tüketime 
denk düşen dönemde toplam 2 mil-
yon 517 bin tonluk kömür ithalatı 
yapıldı.  

Türkiye, birincil enerji ihti-
yacının neredeyse dörtte üçünü 
dışarıdan ithal etmek zorunda olan 
ve en büyük payı da artık petrolün 
değil doğal gazın ve artan hızıyla 
ithal kömürün aldığı bir ülke. İthal 
kömür kullanımının gerekçeleri 
ve tarihçesi açısından konunun 
geçmişine baktığımızda, elektrik 
üretiminde kaynak çeşitlendirmesi 
ve arz güvenliği gerekçeleri ön plan 
çıkıyor.

Doğal gazın artan payına kar-
şılık ithal kömür çözümü

Türkiye’nin özel sektöre ait 
ilk kömür yakıtlı enerji santralı 
İSKEN-İskenderun Enerji Üretim 
Ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Dr. 
Sırrı Uyanık, 90’lı yıllarda, 5 yıllık 
kalkınma planlarında da öngörülen 
enerji çeşitlendirmesinin esasen 
ana ve baskın ithal girdi olan doğal 
gaz payının azaltılabilmesi ama-
cıyla planlandığını ve arz güvenliği 
açısından, yine doğal gaza nazaran 
çok daha güvenilir, piyasalaşmış 
kaynak coğrafyaları pazar açısından 
çeşitlenmiş ve tedarikinde sorun 
olmayan bir yakıt olmasından 
ötürü kömürün tercih edildiğini 
vurguluyor. Uyanık “Çevresel avan-
tajları, fiyat avantajı ve istikrarlı 
işletme imkanlarıyla da ithal kömür 
santralları son 10 yılda ülkemizde 
sınırlı da olsa bir gelişme göstermiş 
ve doğal gazın üretimdeki payının 
yüzde 50’lere çıkmasını engelle-

İTHAL KÖMÜRÜN LİNYİTİN 
ALTERNATİFİ OLAMAZ

İsken Genel Müdürü Sırrı Uyanık, ‘İthal kömür yerli linyitlerimizin önün-
de engeldir’ tartışmalarına şöyle yanıt veriyor: 

Yerli linyit kömürümüz zaten belirle-
nen yerlerde hemen ihale ediliyor 

ya da kamunun öncülüğündeki mo-
dellerle hayata geçirilmeye çalışılıyor. 
Mevcut teşvik ve diğer politikalarla 
zaten tamamının değerlendirilmesi 
söz konusu. Bugüne kadar istenilen 
düzeyde değerlendirilememişse ve 
halen değerlendirilemiyorsa ileride 
de değerlendirilemeyecekse bunun 
nedeni yatırımcının kesinlikle yerli 
kömür yerine ithal kömüre yönelme-
si değildir. Aksaklık daha çok izinler, 
yatırım modelleri, bilgi-veri-rapor ve 
kaynak iletişimi-güvenliğini ve diğer 
güçlük ve zorluklarla ilgilidir. 
İthal kömür, elektrik üretiminde hiçbir 
zaman yerli linyitlerin alternatifi değildir. 
Proje kurulum yeri itibarıyla tamamen 
farklı seçeneklerdir. Zaten, ithal kömür 
santralı pratikte ülkede sadece 3-4 yerde 
kurulabilir. İstenildiği kadar lisans başvu-
rusu olsun gerçekçi olursak; farklı gerekçe-
lerle zaten çok kısıtlı bir alanda az sayıda 
ithal kömür santralı yapılabilecektir. Bu 
gerçek, yatırımcılar arasında yapılacak kü-
çük bir araştırma veya toplantıyla ortaya çı-
kabilir. İthal kömür planlayan yatırımcının 
ikinci alternatifi gaz olacaktır. Piyasadan 
tedarik edeceği yakıtla ve tamamen piya-

saya yönelik üretim ve satış düşünülmekte 
yer ve yakıt konusunda esneklik yaşamak-
tadır. İthal kömürle yapamazsa her şeye 
rağmen baz yük olarak çok daha kolay 
olan gaz santralı yapacaktır. Sonuçta bü-
tün linyit alanlarımız tamamen değerlen-
dirilse ve ithal kömür de bugünkü yüzde 
10 civarındaki payını korusa bile elektrikte 
toplam kömür payı yüzde 35’e ancak ula-
şabilecektir.
İthal kömüre verilmeyen her destek 
gaza teşvik
İthal kömür santralı kurmanın fiziki, eko-
nomik, idari ve halka ilişkiler açısından 
birçok güçlükleri yanında zaten coğrafi 
ve fiziki kısıtları da var. Başvuruların çok 
olması, idari makamlarımızı yanıltma-
malı. Çünkü bunlar çok iyi değerlendiril-
miş fizibl başvurular değildir. Zaten çoğu 
da hayata geçmiyor. Dolayısıyla mevcut 
şartlarla zaten kendi payı olan yüzde 10-
12 civarı zaten sürdürebilir bir oran ola-
caktır.  İthal kömürün teşvik edilmemesi, 
kapalı olmayan bir ekonomide alterna-
tifi olan gazın teşvik edilmesi anlamına 
gelecek, böylece payı zaten çok yüksek 
olan gazın maliyeti ve cari açık etkisi de 
giderek artacak, üstelik gazdaki tedarik 
güvenliği sorunu da yaşanmaya devam 
edecektir. lerini sürdüğü ifade edildi.

HABER Engel ya da alternatif: İthal kömür & Türkiye



miştir. Bu rolüyle önemli bir katkı 
yapmıştır” diyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu’nun (TKİ) yayınladığı 

“Linyitlerin Türkiye Enerji Sektö-
ründeki Yeri (1970-2030)” başlıklı 
çalışmada, “Enerji Arzında Yer-
li-İthal Payları ve Enerji İthalatının 

Kaynaklara Dağılımı” resmedil-
miş. Ülkenin artan enerji talebini 
karşılamak hedefiyle kömür ithalatı 
özellikle 1995 yılından sonra hızla 
artıyor ve 1970’li yıllardaki talebin 
neredeyse tamamı yerli kömürle 
karşılanırken günümüzde oranlar 
şu şekilde:

1971 yılında 20 milyon tep 
büyüklüğündeki tüketimin yüzde 
46,5’i petrol, yüzde 29’u odun ve 
hayvan-bitki artıkları ve yüzde 
23,5’i yerli kömürden (linyit, 
taşkömürü ve asfaltit) sağlanmış. O 
tarihte, henüz doğal gaz ve ithal kö-
mür gündemde değil ve 2011 yılına 
gelindiğinde en büyük pay yüzde 
32,2 ile 1980’li yıllarda ithalatına 
başlanan doğal gazın olmuş, petrol 
yüzde 26,6, yerli kömür yüzde 15,8 
ve odun ve hayvan-bitki artıkları 
yüzde 3,1 düzeyine gerilemiş, ithal 

TABLO “Birincil Enerji Tüketiminin  
Kaynaklara Dağılımı”

HABEREngel ya da alternatif: İthal kömür & Türkiye
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kömür (taşkömürü ve petrokok) ise 
yüzde 15,5 seviyesine yükselmişti.

Son 10 yılda ithal kömürde 
yüzde 160 artış

Aynı çalışmada dikkat çeken bir 
nokta da, ‘ithal kömür-yerli linyit’ 
tartışmalarına da açıklık getiriyor. 
70’li yıllardan bugüne ülkemiz 
enerji piyasalarında doğal gaz ve 
ithal kömürün piyasaya girmesiyle 

yerli kömürün payı da düşme eğili-
mine girerek 2005 yılında yüzde 10 
düzeyine kadar geriliyor. 2011 yı-
lında linyitin toplam birincil enerji 
arzı içindeki payı yüzde 14,3 ve 
aynı yıl taşkömürü ve asfaltit dahil 
yerli kömürün payı ise yüzde 15,8 
düzeyinde. Petrol ve yerli kömürün 
payındaki önemli gerilemelere kar-
şın ithal doğal gaz ve ithal kömür 

paylarındaki hızlı yükseliş çarpıcı. 
Son 10 yıllık dönemde, doğal gaz 
tüketimi yaklaşık yüzde 130 ve ithal 
kömür tüketimi ise yaklaşık yüzde 
160 artmış. Son 10 yıllık süreç 
dikkate alındığında, doğal gaz ve 
ithal kömür paylarının önümüzdeki 
dönemde de enerji arz piyasaların-
da yükselmeye devam edecekleri 
öngörülebilir.

İTHAL DOĞAL GAZ VE KÖMÜRÜN CARİ AÇIĞA ETKİLERİ
İthal doğal gaz ve kömürün cari açığa 
etkilerini inceleyen analize göre dışa 
bağımlılık unsuru ve ithalat miktarı açı-
sından incelenen iki girdi arasında ciddi 
fiyat farklılıkları var. 1000 MW birim güç 
için yapılan toplam yakıt maliyetleri he-
saplamasına göre aynı güç üretimi için 
aynı çalışma saati ile ithal kömür sant-
ralları doğal gaz santrallarına göre daha 
az net verime sahip. Gaz santralında 400 
dolar /1000 m3 olan yakıt birim fiyatı 
yıllık 510 milyon dolar olarak dönerken 
ithal kömürün yakıt birim fiyatı 80 dolar 
/t (6.000 kcal/kg) ve yıllık 216 milyon 
dolar yakıt maliyetine sahip.  Bu analiz-
den hareketle iki ithal girdi arasındaki 
yıllık mali farkın 294 milyon olduğu ve 

25 yıllık süreçte de 7 milyar 350 milyon 
dolara denk düştüğü görülüyor.
İthal kömür yerli linyitlerin alter-
natifi mi?
İthal kömür denildiğinde bir diğer bü-
yük tartışma da elbette yerli üretim ta-
rafından geliyor. İthal edilen kömürün 
yerli üretimi hedef almadığı aksine ithal 
gaza çözüm bulduğu yönündeki savlar, 
yerli linyitin mevcut teşvik ve diğer po-
litikalarla zaten belli oranda değerlendi-
rildiği yönünde. Bugüne kadar istenilen 
düzeyde değerlendirilemeyen yerli üre-
timdeki aksamaların kaynağı olarak ise 
izinler, yatırım modelleri, bilgi-veri-ra-
por ve kaynak iletişimi-güvenliği gibi 
zorluklar hedef alınıyor. Yatırımcının yer-

li kömür yerine ithal kömüre yönelmesi 
tam anlamıyla bu aksaklıkların sonucu 
olarak görüldüğünde, ithal kömür elekt-
rik üretiminde yerli linyitlerin alternatifi 
olarak yer almıyor.
İthal kömürün tüm dünyada genel 
olarak bu şekilde ele alındığı analiz-
lere bundan önceki sayılarımızda da 
yer verdik. Uzmanlara göre, ülkemiz-
deki yatırımcılar da yeterli yerli lin-
yit alternatifleri bulunmadığı ya da 
portföy çeşitlemesi açısından uygun 
yer seçimi yapabildikleri ve yerel, 
ulusal bürokratik sorunları aşabildik-
leri ölçüde baz yük olarak gaz yerine 
ithal kömür santralları planlamaya 
devam ediyor.

HABER Engel ya da alternatif: İthal kömür & Türkiye



2020’li yıllardaki hedef: 175 
milyon ton kömür üretimi

Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğü’nden 
aldığımız bilgilere göre; 1989-2005 
yılları arasında ülkemizde ithal 
kömüre ödenen döviz miktarı 8 
milyar doları aşıyor. Başta elekt-
rik üretimi olmak üzere ısınma 
sektörüyle sanayinin ihtiyacı olan 
kömürün üretilmesini sağlayan 
TKİ, 2006 yılında 23.2 milyon tonu 
termik santrallara, 6.5 milyon tonu 
teshin ve sanayiye olmak üzere, 
toplam 29.7 milyon ton kömür 
satışını gerçekleştiriyor. Aynı yıl 
Türkiye’nin kömür üretim/tüke-
tim miktarı ise 70 milyon tona 
kadar çıkarak yeniden yükselme 
trendine giriliyor. Türkiye’de linyit 
üretiminin yaklaşık yüzde 52’si 
TKİ tarafından üretilirken veriler 
2020’li yıllarda TKİ’nin 90 milyon 
ton, toplamda ise 175 milyon ton 
civarında kömür üretimi yapılması-
nın hedeflendiğini açıklıyor.

TKİ’nin raporuna göre, en fazla 
tükettiğimiz iki enerji kaynağı olan 
petrol ve doğal gaza ait önemli sa-

TABLO “Enerji Arzında Yerli-İthal Payları ve  
Enerji İthalatının Kaynaklara Dağılımı” 

TABLO Sektörlerde Enerji Kaynak Kullanımı

YERLİ-İTHAL TARTIŞMALARININ 
GÖLGESİNDE, ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Son bir değerlendirme; yerli ya da ithal kömür meselesi yakın zamanda bitmeyecek bir tartışma… Başbakan Yar-

dımcısı Ali Babacan başkanlığında yapılan ve Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı ile ilgili bürokratların katıldığı Ekono-

mi Koordinasyon Kurulu’nda son şekli geçtiğimiz ay verilen yasa taslağı, konunun en güncel boyutu. Soma maden 

faciasının üzerinden bu kadar kısa süre geçmesine, içeride yangın, dışarıda “yaşam odaları” tartışmaları sürerken 

taşeron maden işçi çalıştırmanın önü gittikçe açık bırakılırken, ithal kömürün hayat kurtaracağını net bir dille söyle-

mek ne kadar mümkün? Bu da başka bir araştırma konusu. Enerjide arz güvenliğini sağlama çabalarında insanların 

güvence altına alınması, tüm kaynak çeşitlendirmelerinin ve yerli-ithal tartışmalarının başında gelebilmeli. 

HABEREngel ya da alternatif: İthal kömür & Türkiye
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yılabilecek rezervler bugüne kadar 
ortaya çıkarılamamışken Türki-
ye’nin giderek artan enerji ithal 
bağımlılığının bir ölçüde azaltılma-
sını sağlayabilecek en önemli yerli 
kaynak; mevcut kömür rezervleri. 
Ancak günümüzde durum bunun 
oldukça aksi yönde ilerliyor. Taşkö-
mürünün elektrik enerjisi üretimi 
ve kok kömürü üretimi dışında, 
sanayi sektöründe ve ısınma amaçlı 
olarak kullanıldığı ülkemizde, doğal 
gaz ve ithal kömürün piyasaya gir-
mesiyle yerli kömürün payı çoktan 
düşme eğilimine girmiş durumda.

TKİ: Kömür ve doğal gaz itha-
lat faturası aynı düzeyde artacak 

Yurtiçi üretim ya da ithalat 

yoluyla piyasaya arz edilen ener-
jinin en önemli kısmının elekt-
rik üretimi amacıyla tüketildiği 
ülkemizde, kömür ithalatındaki 
artış oranı son 10 yılda yüzde 
106 ve son 20 yılda ise yüzde 540 
oranında. Sadece 2012 yılında bir 
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 
24 ithalat artışı söz konusu. Son 
yıllarda kömür ithalatındaki artı-
şın en önemli nedeni ise elektrik 
üretimi amaçlı kullanılmakta olan 
buhar kömürlerine olan talepteki 
ciddi artış. İthalatın önümüzdeki 
yıllarda da artarak süreceği ve kö-
mür ithalat faturasının doğal gaz 
faturasına yakın düzeylere yükse-
lebileceğini öngeren TKİ raporu, 
net ithalatta kömürün payının en 

az doğal gaz kadar hızlı arttığına 

dikkat çekiyor.

2011 yılında elektrik santralla-

rında tüketilen birincil enerjinin 

yüzde 44,4’ü doğal gaz, yüzde 

26,6’sı yerli linyit ve asfaltit, yüzde 

15’i yerli ya da ithal taşkömürü, 

yüzde 10,9’u hidrolik enerji ve yüz-

de 2,4’ü ise yenilenebilir enerjiden 

sağlanmış durumda. 

“İthal kömürün cari açığa 

etkisi doğal gaza göre yüzde 57 

daha az”

İSKEN Genel Müdürü Uyanık, 

ithal kömürün hem fiyat avantajı 

dolayısıyla cari açığa etkisinin 

doğal gaza göre yüzde 57 daha 

az olması, işletme-bakımda yerli 

unsurunun daha yüksek olması, 

hem de yakıtın kaynak ve tedarik 

güvenliği  (piyasa istikrarı) açıların-

dan doğal gazın enerji sepetindeki 

baskın konumunu dengelediğini ve 

geçerliliğini koruyan bir alternatif 

olduğunu belirtiyor. 

İthal Doğal Gaz ve Kömürün  
Cari Açığa Etkileri

HABER Engel ya da alternatif: İthal kömür & Türkiye





Akaryakıtta 10 kuruşluk 
BÜYÜK ANLAŞMAZLIK 

‘Tavan fiyat’ 
uygulamasıyla 

‘tavan’ yapan EPDK ile 
dağıtım şirketleri arasın-

daki sorun devam ediyor. Ana 
tartışma konusu payın nerede 

sabitleneceği. Taraflar arasındaki sıkı 
pazarlık ‘10 kuruş’ tartışmasına kilit-
lendi… EPDK, ‘kar payı fazla’ diyor, 

dağıtıcı ve bayiler ‘yaşayamayız’ 
iddiasında…
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Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu (EPDK) 
ile akaryakıt dağıtım 
şirketleri arasında 

‘tavan fiyat’ ve paylar konusundaki 
anlaşmazlık, dışarıdan bakıldığında 
çözülmüş gibi görünse de alttan 
alta devam ediyor. EPDK, dağıtım 
şirketleriyle bayi payını litrede en 
fazla 40 kuruşa sabitlemek istiyor. 
Dağıtım şirketleri ise 50 kuruşun 
altının zarar olduğunu iddia ediyor.

Enerji Panorama olarak hem 
kamu otoritesinin hem de dağıtı-
cılar ile bayilerin görüşlerini aldık. 
Kamu, “Avrupa’da bayi ve dağıtıcı 
payları Türkiye’den daha az, bu 
seviyede olmalı” diyor, özel sektör 
ise “İddia edildiği kadar para kaza-
namıyoruz, 50 kuruşun altı iflasları 
getirir, yasa dışı yollara girişi teşvik 
eder” uyarısında bulunuyor…

EPDK, mart ayında dağıtım 
şirketi ve bayilerin (katkılı ürün-

lerde) 50-55 kuruşa kadar çıkan 
payları üzerine akaryakıt piyasa-
sında fiyatlara müdahale etti ve 2 
ay süreyle tavan fiyat kararı aldı.  
Dağıtıcı ve bayi paylarını toplam-
da benzin ve motorinde litrede 37 
kuruşa sabitledi. 21 Mayıs’a kadar 
her salı ve cuma günleri belirle-
nen formülasyona göre oluşan 
benzin ve motorin fiyatlarını 
ilan etti. Kurul kararı sonrasında 

benzin türlerinin litresi ortala-
ma 13 kuruş, motorin türlerinin 
litresi ortalama 30 kuruş indirimli 
satışa sunuldu. EPDK’nın hesap-
lamalarına göre 2 aylık dönemde 
yaklaşık 600 milyon TL müşteri-
nin cebinde kaldı.

PAYLAR HIZLA ARTTI 
2 aylık tavan fiyat uygula-

masının sona ermesinin hemen 
ardından benzin ve motorinde 
hızlı bir fiyat artışı gündeme gel-
di. EPDK’nın 37 kuruşa sabitle-
diği paylar, birden 44-45 kuruşa 
kadar çıktı. EPDK, bu gelişme 
üzerine dağıtım şirketlerini 
uyardı. Dağıtım şirketlerinden 
bazıları, fiyatlarda birkaç kuruş-
luk indirim yaptı.

Sorunun sürmesi üzerine 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
dağıtım şirketlerinin yöneticileriy-
le bir araya geldi. Yılmaz, toplantı 
öncesinde yaptığı açıklamada, da-

DANIŞTAY: EPDK 
YETKİLİ

Akaryakıtta fiyatların olması ge-
rekenden fazla olduğunu belirle-
yen EPDK, ilk olarak 26 Haziran 
2009’da 2 ay süreli ‘tavan fiyat’ uy-
gulama kararı almıştı. Bir akaryakıt 
dağıtım şirketi, kararın iptali iste-
miyle dava açtı. Danıştay 13. Daire-
si, istemi reddederek EPDK’nın ta-
van fiyat kararı uygulamaya yetkili 
olduğuna hükmetti.

HABERAkaryakıtta 10 kuruşluk büyük anlaşmazlık 
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ğıtım şirketlerinin indirim yapmaması halinde yeni bir tavan 
fiyat kararı alabilecekleri mesajını verdi. Toplantıda, dağıtım 
şirketlerinden fiyat konusunda EPDK’nın taleplerini karşıla-
yacak adım gelmedi. Yılmaz, “Dağıtım şirketleri, istediğimiz 
noktada değil” açıklamasıyla sorunun çözülmediğini ifade etti. 

Yılmaz, akaryakıtta 1-2 kuruş için tavan fiyat uygulaması 
başlatmalarının söz konusu olmadığını belirterek, “Dağıtım 
şirketi ve bayi payları, bazılarında 42 kuruş, bazılarında 43-44 
kuruş” dedi.

EPDK İLE SEKTÖRÜN BEKLENTİ FARKI 10 KURUŞ
EPDK, pay toplamını 40 kuruş olarak hedefliyor. Bu 

durumda bazı dağıtım şirketlerinin litrede 4 kuruş indirim 
yapması, izleyen aşamada da payları 40 kuruşa sabitlemeleri 
gerekiyor.

Dağıtım şirketleri 50 kuruşun altındaki dağıtıcı + bayi pa-
yının zarar anlamına geldiğini belirttiğine işaret ediyor, EPDK 
ise “Şirketler payların toplam 50 kuruş olmasını istiyor. EPDK 
olarak bizim hedefimiz 40 kuruş düzeyidir” sözleriyle geri 
adım atmayacaklarının sinyallerini veriyor.

Kaynaklar, EPDK’nın akaryakıtta fiyat oluşumlarında 
Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa’yı baz aldığını belirte-
rek, “Bu ülkelerde incelemeler yaptık. Örneğin Almanya ve 
Fransa’da  toplam paylar 25-30 kuruş düzeyinde. İtalya’da 
bu biraz daha yüksek” dedi. Kaynaklar, EPDK’nın fiyatları 
izlemeye devam edeceğini belirterek, “Anlık olarak fiyatları 
izliyoruz. Gerektiği yerde yeni müdahaleler gelecek” dedi.
dönüştürüldüklerinde kısa süre içerisinde çok daha fazla para 
kazanırlar. Çoğu zaman bu tip değerli yerlere ‘intifa bedeli’ adı 
altında paralar verildiği doğrudur ama biraz önce söylediğim 
gibi bu bedeller ifade edildiği gibi milyon dolarları bulmuyor. 
Bu değerli lokasyonlardaki istasyonların faaliyetlerine devam 
etmesi herkesin lehinedir. Aksi halde, bu merkezi noktalardaki 
istasyonları kaldırdığınızda tüketiciler de mağdur olacaktır. 

Biz tavan fiyat uygulamasıyla karşılaştığımızda dağıtım kar 
payı 47-48 kuruş civarındaydı. Aslında bir önceki tavan fiyat 
uygulamasına baktığımızda motorinde 43-44 kuruş karlılık-
larla çalışmamız gerekiyordu. Dolayısıyla sektör bunu hak 
etmiyor.

Her ülke kendi piyasasını yaratır. Dolayısıyla Türkiye 
akaryakıt piyasasının bir başka ülkenin akaryakıt piyasası ile 
mukayese edilmesi, bir kar tablosunun oluşturulup karımızın 
buna göre belirlenmesi son derece yanlıştır.”

“TAVAN DEĞİL, TABAN 
FİYAT UYGULANMALI”

Petrol Ürünleri 
İşverenler Sendikası 
(PÜİS) Genel Başkanı 

Muhsin Alkan: 

“Tavan fiyat uygula-
masını her şeyden 
önce serbest piya-
saya bir müdahale 
olarak değerlendiri-
yoruz. Esasen, piya-

saya müdahale edildiğinde, o piyasanın rekabetçi 
yapısına da müdahale edilmiş oluyor. Oysa petrol 
piyasası mevzuatının temel hedeflerinden biri, 
serbest ve rekabetçi bir piyasanın tesis edilmesi-
dir. Tavan fiyat uygulaması bu yönüyle de kanu-
nun öngördüğü piyasa yapısına aykırıdır.
Tavan fiyat uygulamasına gerekçe olarak gös-
terilen yüksek fiyatların temel nedeni akaryakıt 
ürünlerinden alınan yüksek vergilerdir. Akarya-
kıt ürünlerinden alınan vergilerde bir indirime 
gidilmediği takdirde, akaryakıt fiyatlarında tü-
keticiyi de tatmin edecek bir fiyat indiriminin 
söz konusu olamayacağı çok açıktır. Bu nedenle 
öncelikle hükümetin vergi politikalarını gözden 
geçirmesi gerekiyor.
Akaryakıt piyasasında uzun yıllardır yaşanan 
haksız ve yıkıcı bir rekabet var. Bunun en önem-
li nedeni, maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan 
akaryakıt satışlarıdır. Bu tür satışlara konu olan 
akaryakıt ürünlerinin büyük oranda kaçak yollar-
la piyasaya sürüldüğünü ve bu yüzden devletin 
milyarlarca liralık vergi zararına uğratıldığını her 
platformda dile getiriyoruz. Piyasada oyunu ku-
rallarına göre oynayan, yasal tüm zorunlulukları 
harfiyen yerine getiren ve rekabeti hizmette ya-
pan binlerce bayi, EPDK’dan bu duruma bir “dur” 
demesini bekledi, bekliyor. Petrol Piyasası Kanu-
nu’nun 10. Maddesi EPDK’ya tavan veya taban 
fiyat uygulaması yetkisi vermiştir. PÜİS olarak, 
EPDK’nın tavan fiyat uygulama konusunda gös-
terdiği hevesi, bir kez olsun taban fiyat uygula-
masında da göstermesini bekliyor ve bu konuda 
kendilerini göreve davet ediyoruz.”

HABER Akaryakıtta 10 kuruşluk büyük anlaşmazlık 



“50 KURUŞUN ALTINDAKİ 
TOPLAM DAĞITIM KARI 

GERÇEKÇİ DEĞİL”
Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri 

Derneği (ADER) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cemil Direkçi 

“1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla akaryakıt 
piyasasında serbest fiyat uygulama-
sına geçildi. Bayi ve dağıtıcı karının 
kamu kuruluşunca belirlendiği oto-
matik fiyat dönemi sonrası sektörü-
müz, kendi dinamikleri içerisinde fiyat 
oluşumunu yönetme hakkına sahip 
oldu. Yaklaşık 80 dağıtım şirketi ve 12 bin 500 istasyonlu bayinin 
faaliyette bulunduğu sektörümüzde akaryakıt fiyatlarının serbest 
piyasa kuralları çerçevesinde oluştuğu kanaatindeyiz. Petrol Piyasa-
sı Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen şartların oluşmadığı da, 
sektör dinamikleri açısından bakıldığında net olarak görülecektir.
Bu çerçevede, akaryakıt fiyatlarına yapılan bir müdahalenin hem piyasa 
koşulları ile bağdaşmadığını düşünüyoruz hem sektörümüzün uzun 
yıllar boyunca oluşmuş rekabetçi yapısını bozacağına inanıyoruz. Neti-
ce itibarıyla tavan fiyat uygulamasına kesinlikle karşı olduğumuzu vur-
gulamak isterim. Bu uygulamanın devam ettirilmesi halinde sektörde, 
özellikle de taşra bayilerinde, iflaslar yaşanabileceği konusunda kamu 
otoritesini bilgilendirmeyi bir görev sayıyoruz.
İstasyon transferlerinde ödenen intifa bedellerinin yüksekliği tavan 
fiyatın gerekçelerinden birisi olarak gösteriliyor. Transfer bedelle-
rinin yüksek olduğu görüşüne biz de katılıyoruz. Ancak buradaki 
temel sorunun yapısal koşullardan kaynaklandığını düşünüyoruz. 
Özellikle şehir içlerinde istasyon arzını yeterli seviyelere ulaştırmaz-
sak ve istasyon kurulumlarını belediyeler için bir rant kapısı olmak-
tan çıkaramazsak, bayi transferleri esnasında ödenen bedellerin bir 
şekilde tüketiciye yansımasına engel olunamaz. EPDK tarafından 
tavan fiyat uygulaması yoluyla bu sorunun çözümü cihetine gidi-
lerek, değerli lokasyonlarda istasyon açılması caydırıcı hale geliyor. 
Burada yapılması gereken şey, istasyon kurulumunda aranan çok 
ağır olan TSE standartlarının güvenlikten taviz verilmeden basit-
leştirilmesi ve emniyet tedbirleri açısından sıkıntı olmayan şehir 
içi noktalarda istasyon kurulumunun önündeki engellerin kaldırıl-
masıdır. Böylece istasyon kurulumunda oluşacak ekonomi mutlaka 
tüketiciye olumlu yansıyacaktır.
Şu anki karlılıklarla dahi sektörde gösteren dağıtım şirketleri de 
bayiler de ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Türkiye koşulları göz 
önünde bulundurulduğunda 50 kuruşun altındaki toplam dağıtım 
karının gerçekçi olmadığını düşünüyoruz.”

DÜRÜST ÇALIŞAN BAYİLER 
AYAKTA KALAMAZ

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası 

(TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar

 “Tavan fiyat uygulamasını kesin-
likle adil bulmuyoruz. Sanılanın 
aksine, bu sektörde bu kadar 
büyük paralar kazanılmıyor. Çok 
yüksek olduğu ifade edilen bayi 
transfer bedellerine de bir açıklık 
getirmekte fayda var. Türkiye’de 
13 bin akaryakıt istasyonu var. 
Bunun yaklaşık bin 250 tanesi 
günlük 10 bin litrenin üzerinde akaryakıt satışı yapabiliyor. Zaten 
10 bin litrenin altında satış yapan bir istasyona da hiçbir dağıtım 
şirketi transfer etmek için para vermez. Dolayısıyla ‘transfer ücreti’ 
olarak dile getirilen bedelleri toplam istasyon sayısının yüzde 10’u 
ancak alıyor. Bu EPDK’nın verilerinde zaten mevcut. Ayrıca söz ko-
nusu transfer bedelleri de bahsedildiği gibi astronomik değil. 120 
milyar TL’lik piyasayı kontrol eden bir sektöre, ‘Alın size 38-40 kuruş 
kar payı, bu karlarla bu piyasayı idare edin’ demek aslında hiç de 
adil değil. Açıkça söylüyorum, biz geçinemiyoruz. Karlılıklar böyle 
devam ettiği müddetçe dürüst bayilerin ayakta kalması imkansız-
dır. Yüksek satışı olan çoğu istasyon şehirlerin büyümesiyle birlikte 
en değerli noktalarda kalmışlar. Bu karlılıklarla bu değerli lokas-
yonlarda istasyonculuk yapmak da hiç rantabl değil. Bu noktalarda-
ki istasyonlar otele, hastane ya da AVM’lere dönüştürüldüklerinde 
kısa süre içerisinde çok daha fazla para kazanırlar. Çoğu zaman bu 
tip değerli yerlere ‘intifa bedeli’ adı altında paralar verildiği doğru-
dur ama biraz önce söylediğim gibi bu bedeller ifade edildiği gibi 
milyon dolarları bulmuyor. Bu değerli lokasyonlardaki istasyon-
ların faaliyetlerine devam etmesi herkesin lehinedir. Aksi halde, 
bu merkezi noktalardaki istasyonları kaldırdığınızda tüketiciler de 
mağdur olacaktır. 
Biz tavan fiyat uygulamasıyla karşılaştığımızda dağıtım kar payı 
47-48 kuruş civarındaydı. Aslında bir önceki tavan fiyat uygula-
masına baktığımızda motorinde 43-44 kuruş karlılıklarla çalış-
mamız gerekiyordu. Dolayısıyla sektör bunu hak etmiyor.
Her ülke kendi piyasasını yaratır. Dolayısıyla Türkiye akaryakıt 
piyasasının bir başka ülkenin akaryakıt piyasası ile mukayese 
edilmesi, bir kar tablosunun oluşturulup karımızın buna göre 
belirlenmesi son derece yanlıştır.”
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BOTAŞ İletim Şebekesi 
İşleyiş Düzenleme-
lerine İlişkin Esaslar 
kısaca, sektörde yaygın 

olarak kullanılan haliyle “ŞİD” 
uyarınca, 16 Eylül-1 Ekim tarihleri 
arasında sisteme giriş ve kapasite 
rezervasyonu için BOTAŞ Bölge 
Müdürlüğü’ne başvuru yapılma-
sı gerekiyor. Eski BOTAŞ Genel 
Müdürü ve Angora Gaz Genel 
Müdürü Gökhan Yardım, Enerji 
Panorama’ya yaptığı açıklamada, 
doğal gazda kapasite rezervasyonla-
rına hazırlanan şirketler için ‘altın’ 

değerinde önerilerde bulundu ve 
BOTAŞ’ı uyardı. 

Gökhan Yardım’a göre şirket-
ler, hesaplamalarını yaparken şu 
üç kritik konuya odaklanmalı:

-Çıkış noktasında tüketicinin 
(dağıtım şirketi veya serbest tüketi-
ci) planladığı tüketim dağılımları,

-Varsa, önceki iki yılın tüketim 
değerleri,

-Mevsimsel değişiklikler. 

Yardım, gaz sisteminde ve 
rezervasyonlarda en önemli görevin 
BOTAŞ İletim’e düştüğünü belirte-

rek, “BOTAŞ’ın, gaz ticareti yapan 
birimleri de dahil olmak üzere her 
piyasa oyuncusuna eşit mesafede 
durması gerekiyor. BOTAŞ İletim, 
BOTAŞ’ın ticaret yapan birimlerine 
ayrıcalık tanımamalıdır” dedi. 

Doğal gazda kapasite reviz-
yonları ne zaman başlıyor ve 
bitiyor?

ŞİD çerçevesinde 16 Eylül-1 
Ekim tarihleri arasında sisteme 
giriş ve kapasite rezervasyonu 
için BOTAŞ Bölge Müdürlüğü’ne 
başvuru yapılacak. Bu tarihler, 
özel durumlarda EPDK tarafından 

Gökhan Yardım 
Angora Gaz Genel Müdürü 
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alınan kurul kararları ile değiştiri-
lebiliyor. 

Gaz yılı içinde bir sonraki ay 
için çıkış noktaları arasında rezer-
vasyon kapasitelerinde aktarım da 
yapılabiliyor; takip eden ay için, 
içinde bulunulan ayın 20’sine kadar. 
Bir sonraki ay için atıl kapasite ta-
lep edilebiliyor. Bu da takip eden ay 
için, içinde bulunulan ayın 25’ine 
kadardır.

Bu sistemde BOTAŞ’a, ithalat-
çılara, toptancılar ve müşterilere 
düşen görevler neler?

Bu sistemde en önemli görev 
BOTAŞ İletim’e düşüyor. BOTAŞ’ın, 
gaz ticareti yapan birimleri de dahil 
olmak üzere her piyasa oyuncusuna 
eşit mesafede durması gerekiyor. 
BOTAŞ İletim, BOTAŞ’ın ticaret 
yapan birimlerine ayrıcalık tanı-
mamalıdır. İthalatçılar, tedarikçiler 
ve müşteriler açısından en önemli 
nokta doğru tahminde bulunup, 
ihtiyacı olduğu kadar rezervasyon 
yaptırmaktır. 

Piyasada, zaman zaman 
gaz sorunu yaşanıyor. Teda-
rikçilerin, gazı stokladığı ve 
piyasaya vermediği yönünde 
eleştiriler gündeme geliyor? 
Bu durumla kapasite rezer-
vasyonları arasında doğrudan 
ilişkisi kurulabilir mi?

Aslında, kapasite rezervas-
yonları ile piyasada gaz buluna-
maması arasında doğrudan bir 
bağlantı yok. Ancak ithalatçılar 
ithal ettikleri gazı tam olarak 
piyasaya sunmazlarsa bir sıkıntı 
olabilir. İthalattaki miktar ve 
rezervasyonlarla  piyasaya su-
nulan kapasite rezervasyonları 
farklı olursa bu tür bir sorun 
ortaya çıkabilir. 

Açık ve şeffaf bir piyasada 
yıl içinde hangi ithalatçı kime 
ne kadar rezervasyon yapmış 
bilirsiniz. Buna göre kimin gazı 
kime sattığını yani piyasaya 
arz ettiğini, kimin piyasaya 
gaz satmayıp elde tuttuğunu 

KIŞA KADAR 
SORUN ÇÖZÜLÜR

Rusya ile Ukrayna arasında 
yaşanan gerilim Türkiye’yi nasıl 

etkiler? Yorumlarınız neler?
Normal şartlarda Ukrayna ile Rusya ara-
sındaki sorunun kışa kadar çözülmesini 
bekliyorum. Eğer sorun çözülemezse kı-
şın ciddi sorunlara yol açabilir. AB, Rusya 
ve Ukrayna’nın yeni yönetimi yapıcı ve 
karşılıklı anlayışla bu sorunun üstesin-
den gelmelidir. Bu sorunla ilgili taraflar 
birbirlerini yanlış yönlendirmemelidir, 
yanlış yönlendirilmeye de taraflar gel-
memelidir. 
Ukrayna ile Rusya arasında gaz akışında 
sorun yaşanırsa bu mutlaka ülkemizde-
ki gaz piyasasını ve tedarikini etkiliyor. 
Geçmişte biliyorsunuz Mavi Akım ile 
Rusya’dan gaz alım yönümüzü çeşitlen-
dirip, direkt alıma geçtik. Ülkeye giriş ya-
pan gaz akışını birçok Avrupa ülkesinden 
daha iyi hale getirdik. Yani güzergahı ve 
ülke sayısını çeşitlendirdik, depolama 
yatırımını başlattık. Bu yöndeki çalış-
malar kesintiye uğramadan devam etti. 
Ülkeye güney hariç üç yönden altı giriş 
var. Mavi Akım’da ve doğudaki miktarı 
arttırıyoruz ama sadece bu yetmiyor. Tü-
ketimimiz ağırlıkla kuzey batı tarafında 
bulunuyor. Doğudan aldığımız gazı ba-
tıya iletmemiz lazım. 

Gökhan Yardım 
Angora Gaz Genel Müdürü 
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veya BOTAŞ’a sattığını bilmeniz 
de mümkün. Sonuç itibarıyla tüm 
piyasa oyuncuları piyasayı takip 
ediyor. Tabii en başta da BOTAŞ 
İletim piyasayı takip ediyor. Burada 
önemli olan bu takip bilgilerinin 
BOTAŞ İletim’de kalması ve BO-
TAŞ’ın ticari birimlerine aktarılma-
ması ama bu da mümkün olmuyor. 

Bu durumun yarattığı sorun-
ları sıralayabilir misiniz? 

Evet, bunun çok önemli bazı 
boyutları var. Bunları şöyle sırala-
yabiliriz:

• İthalatçılar, gaz kısıntı olaca-
ğından önceden haberdar olup 
gün öncesi gaz talep edildiğinde 
“yok” diyerek, daha sonra denge-
sizlik bedellerinden kurtarmak 
isteyen taşıtanlara gün öncesi 
satabileceğinden daha yüksek 
fiyatlarda satabilmesi,

• Depo kullanım hakkı olan 
firmaların çekişlerin düşük 
olduğu dönemlerde depoda 
gazı biriktirmeleri ve genel 
olarak ihtiyacın arttığı dönemde 
dengeleme gazından hatta daha 
yüksek fiyatlardan gaz satışı 
yapabilmesi,

• İthalatçı firmalar, gaz yılı önce-
sinde, özellikle dağıtım şirketine, 
gaz tedarik eden firmalara, “Ga-
zımız yok” demekte, gaz yılında 
ay öncesinde anlaşabilmektedir. 
Yıllık anlaşmaya nazaran aylık 

anlaşma bu tedarikçiler için 
avantajlı olmaktadır. Çünkü 
günlük dengesizlikleri ve cezala-
rı yok edebilmek adına, dengele-
me gazı fiyatı veya daha üstünde 
alım yapılabilmektedir.

Gaz kullanan şirketler, sizce 
kapasite hesaplamalarını yapar-
ken nelere dikkat etmeli?

Gaz yılı öncesinde, üç ay ve 
sonrası (15 aya kadar) için ön-
görüde bulunmak gerekiyor. Bir 
sonraki ayın tüketim tahminleri 
yapılırken bile sorun yaşanırken 
yıllık planlamalarda sapma olması 
doğal. Özellikle gittikçe yaşanan 
mevsimsel değişiklikler göz önüne 
alınırsa bu daha da zor. Kapasite 
hesaplamalarında dikkate alınma-
sı gereken noktalar var. Şirketler 
şunlara dikkat etmeli:

• Çıkış noktasında tüketicinin 
(dağıtım şirketi veya serbest 
tüketici) planladığı tüketim 
dağılımları,

• Varsa önceki iki yılın tüketim 
değerleri,

• Mevsimsel değişiklikler önemli-
dir ve dikkate alınmalıdır.

ÇİN SEDDİ GİBİ  
DUVARLAR OLMALI

BOTAŞ’ın pozisyonunu ve 
görevini, kapasite revizyonlarını 
dikkate alarak,  tam rekabetçi 

piyasalar açısından değerlendirir 
misiniz? BOTAŞ ne yapmalı?

Önce şunu söyleyeyim; BOTAŞ 
iletim, ticaret ve depolama olarak 
üçe ayrılmalı ve aralarında Çin 
Seddi dediğimiz duvarlar olma-
lıdır. Sadece, serbest tüketicinin 
tedarikçisi olan firmalarda kapasite 
rezervasyonları ve tüketim değerle-
ri arasında çok sorun yaşanmıyor, 
ay öncesinde yapılan çalışmalarla 
aşımlar yok ediliyor. Dağıtım şirke-
tine gaz tedarik eden taşıtanlar için 
kapasite olayı daima sorun oluyor. 
Çünkü abonelerin günlük tüketim 
değerlerinde çok ciddi sapmalar 
oluyor. Bu nedenle taşıtanlar yani 
özel sektör, dağıtım şirketine gaz 
tedariğinden kaçınıyor. Çoğu taşı-
tan firma, kendi grup şirketi olan 
dağıtım şirketlerine bile BOTAŞ’tan 
gaz tedarik ediyor. Bu riskleri göze 
alarak dağıtım şirketlerine gaz teda-
rik eden firmalar da ciddi anlamda 
BOTAŞ’ın sırtından yük alıyor.  Bu 
dikkate alınarak, dağıtım şirketine 
gaz tedarik eden firmalara ayrıca-
lık sağlanabilir. Dağıtım şirketine 
sınırlı, içinde kalan abone tüketim-
lerinin olduğu çıkış noktaları için 
günlük/haftalık atıl kapasite talep 
etme hakları verilmeli.

Dağıtım şirketi, gaz tedariğinde 
bulunan firmaların yıllık tüketim-
leri lineer olmadığı için portföyü-
ne serbest tüketici katmak adına 
piyasada rekabete giremiyor. 

Gaz kullanan özel şirketlerin daha ucuz ve rekabetçi fiyattan gaz temin etmeleri için bu dönemin önemi nedir?
Bir sonraki yılın çalışmalarını erkenden yapmaları, kapasite rezervasyon dönemi gelmeden, kendileri ithalatçı/

toptancı firmalar ile iletişime geçmelidir. Çünkü taşıtanlar oluşturdukları portföyüne göre (aylık bazda dağılımlarına 
göre) fiyat teklifleri alıyor. Yıllık ve yazlık taahhütlerinde sorun çıkarmayacak, tüketim eğrisinin lineere yakın olmasını 
sağlayacak firmaları taşıtanlar kaçırmak istemeyeceklerdir. Erken başvurularında, mutlaka fiyat avantajı sağlanacaktır.
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Yakın dönemde Doğu 
Akdeniz’de gerçekleşen 
hidrokarbon keşifleri, 
dikkatleri bir kez daha 

bölgeye çekti ve bölgenin mevcut 
önemini bir kat daha artırdı. Rezerv 
verilerinin önemli bir kısmının 
tahminlere dayalı olduğundan hem 
iyimser senaryoları hem de kötüm-
ser senaryoları destekleyebilecek 
çıkarımlar yapmak mümkün. 

Amerikan Jeolojik Araştırmalar 
Merkezi’nin (AJAM) raporları şu an 
için en güvenilir istatistik kaynağı 
olarak görülüyor. Bu raporlara 
göre Kıbrıs ile İsrail arasında kalan 
Leviathan adlı bölgede, Kıbrıs ile 
Mısır arasında kalan Nil bölgesinde 
ve Girit’in güneydoğusundaki He-
redot bölgesinde toplam rezervi 30 
milyar varil petrole eşdeğer ve 1,5 
trilyon dolar piyasa değerine sahip 
doğal gaz, petrol ve sıvı doğal gaz 
bulunuyor. Aynı kurumun Nil ve 
Leviathan bölgeleri için de raporları 
var. Bu raporlara göre Nil bölgesin-
de 223 bin 242 trilyon ayak küp (6,3 
trilyon m3) doğal gaz, 1,763 milyar 
varil petrol ve 5 bin 974 milyar 
varil sıvı doğal gaz bulunuyor. 
Leviathan bölgesi için hazırlanan 
raporda ise 122 bin 378 trilyon ayak 
küp (3,45 trilyon m3) doğal gaz ve 

1,763 milyar varil petrol olduğu 
öne sürülüyor. Bir diğer veriye göre 
GKRY Afrodit adlı sahasında 140 
ile 220 milyar m3 arasında, İsrail ise 
Tamar ve Leviathan adlı sahaların-
da yaklaşık 685 milyar m3 doğal gaz 
buldu. İsrailli Derek Enerji şirketi 
ise Tamar ve Dalit bölgelerinde 
toplamda 255 milyar m3 doğal gaz 
rezervi bulduğunu açıkladı. Bazı 
kaynaklara göre de Leviathan’da 
450 milyar m3, Tamar’da 280 milyar 
m3 ve Dalit’te de 15 milyar m3doğal 
gaz rezervi bulundu. 

Genel olarak ise Doğu Akde-
niz’de 3,75 trilyon m3 doğal gaz ve 
1,7 milyar varil petrol bulunduğu 
tahmin ediliyor. Çok daha iyimser 
bir tahmine göre ise Doğu Akdeniz 
genelinde piyasa değeri 3 trilyon 
doları bulan doğal gaz ağırlıklı 
olmak üzere toplam 15 trilyon 
m3hidrokarbon enerji kaynağı 
bulunuyor.

Sahaya inip analiz yapılmalı
Küresel ölçekli bir karşılaştırma 

yapmak açısından doğal gaz rezervi 
konusunda başı çeken Rusya, İran, 
Katar, Türkmenistan ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nin kanıtlan-
mış rezerv miktarlarının sırasıyla 
yaklaşık olarak 49 trilyon, 34 
trilyon, 25 trilyon, 17,5 trilyon ve 

9,5 trilyon m3 olduğunu belirtelim.  
Türkiye ise 2012 yılında 45,2 milyar 
m3doğal gaz tüketti. Diğer bir 
deyişle yukarıda en iyimser tahmin 
olarak belirtilen doğal gaz ağırlıklı 
15 trilyon m3 fosil enerji kaynağı 
Doğu Akdeniz’in genelinin enerji 
konusunda küresel önemde bir 
bölge olabileceği anlamına geliyor. 
Kaynaklar bölgedeki ülkeler ara-
sında bölüneceği için ise ülkeler tek 
başlarına küresel dengeleri değişti-
rebilecek güçte olamayacaklar.

Yukarıdaki senaryoya rağmen 
Doğu Akdeniz halen dünyanın en 
az arama yapılmış bölgelerinin ba-
şında geliyor. Kısmen kesin veriler 
olsa da verilerin büyük bölümü 
tahminlere dayanıyor. Sahaya 
inilip, teknik ve ekonomik analizler 
yapılıp, kuyu açılıp ekstraksiyona 
geçilmeden tahminler üzerinden 
yapılan ekonomik ve politik he-
sapların tutmama olasılığı oldukça 
yüksek görünüyor. Diğer bir deyiş-
le, bölgedeki enerji kaynaklarının 
küresel dengeleri değiştirme gücü 
tahminlerin gerçeklerle uyuşma 
oranıyla doğru orantılı olacak. Şu 
an için sadece bölgesel dengelerin 
değişeceği gerçeğine odaklanmak 
daha ayağı yere basan bir analiz 
başlangıç noktası gibi görünüyor.
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Doğu Akdeniz enerjisi küresel 
dengeleri değiştirebilecek mi?
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Yenilenebilir enerji 
günümüzde enerji arz 
güvenliğinin önemli bir 
parçası haline dönüşmüş 

bulunuyor. Hem fosil kaynakların 
artan ve oynaklık gösteren fiyatları-
na karşı dengeleyici unsur hem arz 
çeşitliliğini sağlayıp risk dağılımı 
yapıyor hem de dışa olan kaynak 
bağımlılığında azaltıcı bir etmen 
olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok 
ülke, yenilebilir enerji kaynak-
larının daha verimli kullanılabil-
meleri adına değişik teşvik meka-
nizmaları geliştiriyor. 

Ülkemiz ise 2005 yılında 5346 
sayılı kanunla ilk alım garantisi-
ne dayalı teşvik mekanizmasını 
ortaya koydu. İlgili kanun pek çok 
yenilebilir enerji kurulumu ile ilgili 
konuya değinmiş olsa da bütün 
yenilenebilir kaynaklar için tek bir 
fiyat önerdiği için değişik yenilene-
bilir kaynakların farklı seviyedeki 
teknolojilerine uyum sağlayamı-
yordu.  Bu durum, 2010 yılında 
kanunda yapılan bir değişiklikle 
düzeltildi, alım garantisi hem kay-
nak bazında çeşitlendirildi hem de 
yerli üretim için ek teşvikler düzen-

lendi. Böylece üreticiler yenilenebi-
lir enerji destek mekanizmasından 
kilovatsaat başına 7.3 ila 22.5 ABD 
senti ücret alabiliyor.   

Bunun sonucunda 2012-2013 
yıllarında piyasaya konu olan 
elektriğin yüzde 20.86’sı baraj-
lardan, yüzde 4.81’i kanal tipi 
santrallardan, yüzde 0.68’i göl tipi 
santrallardan, yüzde 0.1’i nehirler-
den, yüzde 2.55’i rüzgardan, yüzde 
0.14’ü jeotermalden, yüzde 0.04’ü 
biokütleden gerçekleştirildi. 2023 
hedeflerine baktığımızda ise 42 bin 
MW hidrolik, 20 bin MW rüzgâr ve 
600 MW güneş kurulu gücü hesabı 
yapılıyor.

Özgün mekanizmalara ihtiyaç var
Bu ciddi hedeflere ulaşabilme 

yolunda dikkatli tasarımlanmış 
bir teşvik sistemine ihtiyaç duyu-
luyor. Konvansiyonel üretimden 
farklı olarak yenilenebilir enerji 
hem teknolojik açıdan olgunlaş-
masını tamamlamadığı gibi hem 
de üretimi yağış rejimi, rüzgâr 
varlığı, güneşlenme süresi gibi pek 
çok belirsizliğe sahip. Dolayısıy-
la planlanmasının daha dikkatli 

yapılması gerekiyor. Aksi takdirde, 
Almanya’da olduğu gibi yüksek 
teşvik kaynaklı finansal yüke ya 
da İspanya’da olduğu gibi çok 
düşük piyasa fiyatlarının oluşup 
diğer yatırımların ötelenmesine yol 
açabilir. 

Yenilenebilir enerji artık hayatı-
mızın bir parçası haline dönüşüyor. 
Bu enerji türüne karşı politikalar 
geliştirirken eski alışkanlıklarımız 
bir kenara bırakmalı, sahip olduğu 
karaktere özgün mekanizmalar 
tasarımlamalıyız. Bu haliyle mevcut 
teşvik mekanizmamız statik bir 
yapıya sahip yani gelecekteki geliş-
melere karşı değişime kapalı. Oysa 
yenilenebilir enerjinin belirsiz yapı-
sı daha karmaşık teşvik sistemlerini 
zorunlu kılıyor. Bunlardan başta 
gelenleri şöyle sıralayabiliriz:

Teknoloji Eğrisi: Yenilenebilir 
enerjiye dair teknolojinin sürekli 
gelişiyor olması, birim yatırım ma-
liyetlerini sürekli aşağıya çekiyor. 
Bu durum yatırım şirketlerinin 
sabit teşvik prensibi altında yatı-
rımlarını sürekli ertelemesine sebep 
olur. Dolayısıyla verilen teşviklerin 
zaman içinde azaltılması hem yatı-

Yenilenebilir enerji için  
alternatif teşvik mekanizmaları
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rımda ötelemeye engel olur hem de 
kamu üzerindeki ek finansal yükü 
hafifletir.   

Ölçek Ekonomisi: Pek çok 
sektörde olduğu gibi yenilenebilir 
enerjide de yatırım büyüklüğü 
arttıkça birim başına düşen maliyet 
azalıyor. Bu durumda sabit bir 
teşvik ancak büyük yatırımcıların 
işine yarıyor; küçük projelerin 
hayata geçmesini zorlaştırıyor. 
Oysa hedeflenen kurulu güce ula-
şabilmek için küçük yatırımcıları 
da oyuna dâhil etmek mecburiye-
tindeyiz. Bu çeşitlilik aynı zamanda 
aşağıda bahsedeceğimiz üretimde 
oynaklığı da azaltacaktır. Binala-
rın çatılarından küçük alanların 
değerlendirilmesine kadar pek çok 
proje ancak teşvik mekanizması 
yatırım maliyeti göz önüne alınarak 

tasarlandığında hayata geçebilir.

Ürün Değeri: Üretilen elektri-
ğin değeri aslında serbest piyasada 
belirlenir. Eğer talep fazlaysa değeri 
artacak az ise azalacaktır. Bizim 
gecenin 3’ünde üretilen elektriğe 
değil tüketimin yoğun olduğu 
saatlerde, günlerde ve aylarda 
üretilen elektriğe ihtiyacımız var. 
2013 yılında elektriğin piyasa takas 
fiyatı ortalama 155.1 TL / MWh 
olarak gerçekleşirken, rüzgardan 
üretilen elektrik 148.1 TL /MWh 
değerindeydi. Teşvik miktarını sabit 
tuttuğunuzda sadece en yüksek 
rüzgârı alan yerlerde yatırım olacak 
ancak burada üretilen elektrik belki 
de talep eğrisi ile uyumlu olmaya-
cak. O halde teşvik miktarının için-
de piyasa takas fiyatı da bir bileşen 
olarak bulunmalı.

Oynaklık Azaltma: Bilindiği 
üzere yenilenebilir enerjide üretim 
sırasında oynaklık mevcut. Plan-
lanandan az ya da fazla üretim 
diğer enerji kaynaklarının devreye 
girmesine yahut çıkmasına yol 
açıyor. Oysa konvansiyonel bir 
santralın üretimini değiştirmek 
onu sabit üretimde tutmaktan daha 
pahalı. Ayrıca bu oynaklık derecesi 
iyi ayarlanamadığında dengeleyici 
santral bulunamayabilir ve ciddi 
sorunlar yaşanabilir. Teşvik me-
kanizmasının oynaklığı azaltacak 
şekilde yatırımları coğrafi dağılıma 
gitmeye yöneltmesi, iletim sistemi-
nin sağlıklı işleyebilmesi için önem 
taşıyor. 

Melez Sistemler: Mevcut teşvik 
sistemimiz rüzgâr-güneş ikilisi ya-
hut rüzgâr-su pompası-baraj üçlüsü 
gibi melez sistemlere karşı kapalı-
dır. Oysa bu sistemler yukarıda anı-
lan zaman ve oynaklık gibi pek çok 
problemi çözmek için geliştiriliyor. 
Eğer hedeflendiği gibi yenilenebilir 
enerji üretimi yüzde 30 seviyelerine 
çıkartılmak isteniyorsa sağlıklı bir 
arz yapısının oluşturulması için bu 
sistemler son derece önemlidir ve 
teşvik sisteminin içinde bir enstrü-
man olarak yer almalıdır.   

Burada bahsedilen teşvik çeşit-
lendirme sistemleri zaman içinde 
oluşan sorunlara karşı değişik 
ülkelerde önerilmiş ve bir kısmı 
zaman içerisinde hayata geçirilmiş 
politikalardır. Ülkemizin de zaman 
kaybetmeden bu konulara odakla-
nıp hedefleri doğrultusunda esnek 
bir teşvik tasarımına kavuşması 
zorunluluk haline geldi.  

MAKALEYenilenebilir enerji için  alternatif teşvik mekanizmaları
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Daha önce LPG 
sayaçlarına Automat-
ic Temperature Com-
pensation (Otomatik 

Sıcaklık Düzeltmesi) ATC ünite-
lerinin takılması için 1 Haziran 
2014 tarihine kadar süre tanıyan 
Metroloji ve Standardizasyon Genel 
Müdürlüğü, bu tarih itibarıyla LPG 
istasyonlarındaki ATC cihazlarına 
ilişkin denetimlere başladı. LPG 
dispenserlerinde sayaçtan geçen 
gazın hacmini 15 derece sıcaklığa 
göre otomatik olarak düzelten 
bu cihazların denetimini, Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) adına yürüten Metroloji ve 

Standardizasyon Genel Müdürlüğü, 
dispenserlerde TİP onaylı ATC 
cihazının bulunup bulunmadığı, 
mühürleme işleminin yapılıp yapıl-
madığı ve cihazın doğru çalışıp 
çalışmadığına bakıyor. 

Genel müdürlük, LPG 
istasyonlarında gerçekleştirdiği 
denetimlerde, bazı LPG dis-
penserlerinde ATC ünitelerinin 

müdahaleye açık olduğu, 
sayaçların damga planlarının bu 
üniteleri de kapsayacak şekilde 
olmadığı, bazı dispenserlerde bu 
ünitelerin bulunmasına karşın ka-
palı konuma getirildiklerini saptadı 
ve bu eksiklikleri tutanakla EPDK 
Denetim Dairesi’ne bildirdi. 

Yılsonuna kadar süre uzatımı
Ancak bu arada ATC üreticileri, 

LPG’de “ATC” bilmecesi

‘Otomatik Dengeleme Cihazı’nın (ATC) denetimlerine başlayan ve eksik-
likleri EPDK’ya bildiren Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, 
sektörden gelen talepler üzerine LPG sayaçlarına ATC takılması konusunda 
31 Aralık’a kadar süre tanıdı. Şimdi ATC’ye ilişkin çok sayıda tutanağın gön-
derildiği EPDK’nın sektöre ceza kesip kesmeyeceği merak ediliyor 
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LPG sayaçlarına ATC sisteminin 
dahil edilmesiyle ilgili çalışmaların 1 
Haziran 2014 tarihine kadar yetişti-
rilemediği gerekçesiyle süre uzatımı 
talebinde bulunuldu. Sektörden gelen 
yoğun talepler üzerine Metroloji ve 
Standardizasyon Genel Müdürlüğü 
de konuya ilişkin 31 Aralık 2014 
tarihine kadar süreyi uzattı. 

Genel müdürlüğün, önce LPG 
istasyonlarındaki ATC ünitelerine 
yönelik saptadığı eksiklikleri tuta-
nakla EPDK’ya bildirmesi ancak 

daha sonra, sektöre yıl sonuna ka-
dar süre tanıması kafaları karıştırdı. 
Şimdi, EPDK’nın eline ulaşan çok 
sayıdaki tutanak ile ilgili cezai işlem 
uygulayıp uygulamayacağı merakla 
bekleniyor. Çünkü 5307 sayılı LPG 
Piyasası Kanunu’nun 4. maddesine 
göre, lisans sahipleri teknik düzen-
lemelere uygun LPG sağlamakla 
yükümlü. EPDK da ATC konusunu 
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasasında Uygulanacak Teknik 
Düzenlemeler Hakkında Yönetme-
lik”in 5. maddesine göre değer-

lendiriyor. Söz konusu yönetmelik 
maddesine göre, “LPG teslimatı-

nın, dökme olarak kullanıcılara 

ve otogaz olarak otogaz bayilerine 

doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden 

veya tanker sayaçları ile teslimatta 

15°C sıcaklığa göre düzeltilmiş 

yoğunluk değeri ve düzeltilmiş 

hacim ile hesaplanan ağırlık değeri 

üzerinden, otogaz olarak nihai 

kullanıcılara LPG satışlarında 15°C 

sıcaklığa göre düzeltilmiş litre üze-

rinden yapılması” gerekiyor. 

İstasyonlara 380 
bin TL’lik ceza 

kesilebilir!
EPDK, LPG dispenserlerinde ATC 
ünitesi bulunmamasını, bu üni-
telerin arızalı olması ya da devre 
dışı bırakılmasıyla aynı kapsamda 
değerlendiriliyor. Bu yükümlülüğü 
yerine getirmeyen LPG istasyonla-
rına ise mevzuat uyarınca 380 bin 
715 TL’lik idari para cezası kesilme-
si gerekiyor.

ATC tüketiciye 
ne gibi faydalar 

sağlar?
ATC, belli sıcaklık değişimleri ile 
meydana gelen LPG miktarındaki 
hacimsel değişimleri ölçüyor ve öl-
çülen miktarın doğru yapılmasını 
sağlıyor. Böylece otogaz tüketicileri 
de yaz-kış veya sıcak-soğuk fark et-
meden ürünü aynı miktarda alıyor.

HABERLPG’de “ATC” bilmecesi
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“ISI ÖLÇÜMÜ DEVRE DIŞI KALDIĞINDA  
MÜŞTERİLER BUNU GÖREBİLMELİ”

Akaryakıt, LPG, Doğal Gaz Ekip-
mancıları Derneği (ALDED) Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Atasoy ile 
ATC’nin nasıl çalıştığını ve bu sis-
temlere dışarıdan müdahale edilip 
edilemeyeceğini konuştuk. Kontrol 
ve ölçüm sürekliliğini sağlamak 
için ATC ünitesinin elektronik olarak 
kontrol edilmesi gerektiğini belirten 
Atasoy, “Isı ölçümü devre dışı kaldı-
ğında (manuel müdahale veya arıza 
durumunda) ‘ATC Kapalı’ şeklinde 
bir hata kodu çıkmalı ve bunu da 
müşteri ve denetçiler rahatlıkla gö-
rebilmeli” dedi. 
Türkiye’de ‘ATC’ olarak adlandırılan 
otomatik sıcaklık düzeltmesi üni-
tesinin, LPG dispenserlerinde belli 
sıcaklık değişimleriyle meydana ge-
len LPG miktarındaki hacimsel de-
ğişikleri ölçen ve ölçüm miktarının 
doğru yapılmasını sağlayan bir cihaz 
olduğunu belirten Atasoy, “LPG, do-
ğası gereği sıcak havalarda genle-
şen, soğuk havalarda ise büzüşerek 
hacimsel değişim gösteren bir ürün. 
ATC de bu sıcaklık değişimlerini dü-
zeltme faktörü olarak kullanılıyor” 
dedi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Metroloji ve Standardizasyon Genel 
Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ya-
yınladığı bir genelge sonucunda, 

tüm firmaların damga planlarına 
ATC’yi de dahil ettiğini belirten Ata-
soy, “Üretici firmaların geçen süre 
içinde bu ek belge tadilatını yaptır-
dığını veya yaptırılması için müra-
caat ettiğini zannediyorum. İşi LPG 
dispenser üretimi olan her firma bu 
işlemi tamamlayarak, ilgili akredite 
firmaya müracaat etmiştir” dedi.
Yaptırımlar çok ciddi, ihmal 

edilmemeli 

Piyasa gözetim ve denetimini ger-
çekleştiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın LPG dispenserlerinde 
ATC ünitesi bulunup bulunmadığını 
denetleyeceğini vurgulayan Atasoy, 
LPG bayilerinin, bu konuda herhan-
gi bir mağduriyet yaşamamaları için 
dağıtım şirketlerine veya dispenser 
üretici firmalara başvurarak ATC 
kontrolünü yaptırması gerektiğini 
söyledi. ATC sistemini kurdurmayan 
bayilerin çok ciddi idari yaptırımlar-
la karşı karşıya kalacağı uyarısında 
bulunan Atasoy, “İstasyonlarda ya-
pılacak denetimlerde sistemin ku-
rulmadığı saptanırsa uygulanacak 
idari para cezası 380 bin 715 TL’dir. 
Bu yüksek cezalara rağmen ATC’siz 
dispenser kullanmak isteyenlere 
söyleyecek sözümüz olamaz. Zira 
son sözü yasalar söyleyecektir” diye 
devam etti.

ABU ile ATC kontrolü yapılabilir

ATC ile ilgili kontrol ve ölçüm sü-
rekliliğini sağlamak için ünitenin 
elektronik olarak kontrol edilmesi 
gerektiğini anlatan Atasoy, ATC üni-
tesine müdahale edilmemesi için şu 
önerilerde bulundu:
“Isı ölçümü devre dışı kaldığında 
‘ATC Kapalı’ şeklinde bir hata kodu 
çıkmalı ve bunu da müşteri ve de-
netçiler rahatlıkla görebilmeli ve 
aynı zamanda dispenser satışını 
durdurmalıdır. Ayrıca, 2006 yılın-
da uygulaması zorunlu hale gelen 
akaryakıt ve LPG dispenserlerinde 
kullanılan ABU (Ara Birim Ünitesi), 
dispenser ile haberleşip yazarkasa 
ve otomasyon organizasyonunu 
yapıyor. Arıza veya müdahale gibi 
durumlara müsaade etmeyen, 
aynı zamanda mali bilgileri sakla-
yan ve kanunen mühürlü olan ABU 
ile ATC kontrolü yapılabilir.”

HABER LPG’de “ATC” bilmecesi



Uzun zamandır süren 
çalışmalarda sona 
gelindi, Enerji Bor-
sası yani EPİAŞ’ın 

ana sözleşmesi tamamlandı. Artık 
borsanın yaşama geçmesi için 
yüzde 40 pay ayrılan özel sektörün 
başvurularının bitmesi bekleni-

yor. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu, geçtiğimiz günlerde bir 
çağrı yaparak 29 Ağustos tarihine 
kadar başvuruların tamamlanması 
gerektiğini ilan etti. Bu çağrının 
ardından enerji sektöründe hangi 
şirketlerin EPİAŞ’a ortak olacağı 
tartışması yapılıyor. 

Sermayesi 61 milyon 572 
bin 770 TL olarak belirle-
nen EPİAŞ’ın A grubu pay 
oranının yüzde 50’si kurulacak 
ulusal doğal gaz iletim sistemi 
işletmesine ait olacak. Şirketin 
sermayesi, her biri 1 TL itibari 
değerde 61 milyon 572 bin 770 
adet paya bölündü. A grubu 

pay sahibi yüzde 30 pay ile TEİAŞ, 
B grubu pay sahibi yüzde 30 payla 
Borsa İstanbul, C grubu pay sahibi 
ise yüzde 40’la özel sektör oldu. 

Düzenlemeyle C grubu pay 
sahipleri; işletmeye geçmiş tesisi 
olan elektrik üretim lisansı, te-

Temmuz 2014EnerjiPanorama 53

HABER

NEŞET HİKMET

Özel sektör EPİAŞ 
için ne kadar istekli?

EPİAŞ’ta artık gözler özel sektörde. Yüzde 40 pay ayrılan özel sektörün 
EPİAŞ’a ortak olmak için 29 Ağustos tarihine kadar başvurması gerekiyor. 
Kulislerde özel sektörün pek istekli olmadığı konuşuluyor. Aslında dünya-
nın en hacimli enerji borsalarına sahip olan Avrupa’da da Almanya hariç 
kamunun ağırlığı göze çarpıyor…
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darik lisansı sahibi tüzel kişiler, 
doğal gaz toptan ve perakende 
satışını gerçekleştiren lisans 
sahipleri, doğal gaz ithalat ve 
ihracat lisansı sahibi tüzel kişiler 
olabilecek. C grubu pay sahipleri-
nin veya C grubu pay sahibi olan 

tüzel kişilerde pay sahibi gerçek 
veya tüzel kişilerin hiç birinin 
payı, doğrudan veya dolaylı 
olarak şirket sermayesinin yüzde 
4’ünü geçemeyecek. Kontrol iliş-
kisi dikkate alınacak. C grubuna 
yeterli talep gelmemesi halinde 

bu grup payları en kısa sürede 
devretmek üzere Borsa İstanbul 
sahip olabilecek. 

Bu temel bilgilerin ve hatır-
latmaların ardından Avrupa’daki 
enerji borsalarındaki özel sektör 
payının ne olduğunu inceledik. 

EEX’in hissedarları
1 Alpiq Trading AG C H 4,50% 21 Iberdrola S .A. E 0.50%
2 AXP O  AG C H 1.01% 22 InfraS erv GmbH & C o. Höchs t K G D 0.25%
3 B . Metz ler s eel. S ohn & C o. D 0.33% 23 LVV Leipz iger Vers orgungs - und 

Verkehrs ges ells chaft mbH
D 7.38%

4 B ayeris che Landes bank D 0.25% 24 Mainova AG D 0.31%
5 B K W  F MB  E nergie AG C H 0.50% 25 Morgan S tanley C apital Group Inc. UK 0.50%
6 citiworks  AG D 0.25% 26 MVV E nergie AG D 0.99%
7 C ommerzbank AG D 0.25% 27 R heinE nergie AG D 0.51%
8 DB  E nergie GmbH D 0.50% 28 R W E  B eteiligungs ges ells chaft mbH D 4,35%
9 Deuts che B ank AG D 2.35% 29 S tadt Leipz ig D 0,01%

10 e&t E nergie 
Handels ges ells chaft m.b.H.

A 0.50% 30 S tadtwerke B ielefeld GmbH D 0,25%

11 E .O N E nergy Trading S E D 3.48% 31 S tadtwerke Düs s eldorf AG D 0,25%
12 E DF  É lectricité de F rance F 0.67% 32 S tadtwerke Hannover AG D 0,25%
13 E dis on S .p.A. I 0.76% 33 S W U E nergie GmbH D 0,25%
14 E lectrabel n.v. B 0.51% 34 Thüga AG D 0.25%
15 E lektriz itäts werk der S tadt 

Zürich
C H 0.50% 35 Trianel GmbH D 0.25%

16 E nAlpin AG C H 0.66% 36 UB S  AG C H 0.25%
17 E nB W  Trading GmbH D 2,06% 37 Vattenfall Deuts chland GmbH D 1.25%
18 E novos  International S .A. L 1.00% 38 Vattenfall E urope AG D 0.50%
19 E urex Zürich AG C H 56.14% 39 VE R B UND Trading AG A 0.66%
20 F reis taat S achs en D 4.51% 40 ZE AG E nergie AG D 0,33

HABER Özel sektör EPİAŞ için ne kadar istekli?



Avrupa ülkelerindeki borsa yapı-
ları ve İskandinav ülkeleri gibi en 
fazla işlem hacmi olan ve en geliş-
miş şeffaf ve bağımsız piyasaları 
işleten kuruluşlar incelendiğinde, 
çoğu enerji piyasası işletmecisi-
nin hissedarlık yapısında iletim 
sistemi işletmecilerinin yer aldığı 
görülüyor. Örneğin İskandinav 
ülkelerinde faaliyet gösteren 

Nordpool Spot AŞ’nin tamamı İs-
kandinav iletim sistemi işletmeci-
lerinin hissedarlığında. NordPool 
Spot, dünyanın ilk elektrik ticareti 
piyasası olarak 2002’de kuruldu. 
Kuzey Avrupa, Estonya, Almanya 
ve Büyük Britanya’da elektrik alım 
ve satımı piyasasının işleyişini 
sağlayan Nordpool Spot ulusal 
şebeke şirketleri olan Fingrid, 

BORSA ÜLKELER

1 POLPX POLONYA
2 EEX ALMANYA-FRANSA
3 PXE ÇEK CUM.-SLOVAKYA-MACARİSTAN
4 APX-ENDEX HOLLANDA-BELÇİKA-İNGİLTERE
5 OMIP İSPANYA-PORTEKİZ
6 NASDAQ OMX NORVEÇ-İSVEÇ-FİNLANDİYA-DANİMARKA-İZLANDA
7 N2EX (NASDAQ OMX-NORDPOOL SPOT) İNGİLTERE
8 GME İTALYA
9 OPCOM ROMANYA

Kaynak: Rabia Ulusoy EPDK Uzmanlık Tezi

EPDK’DAN 
EPİAŞ İÇİN ÖZEL 
SEKTÖRE ÇAĞRI

EPDK’dan yapılan açıklamaya göre 
C grubu pay sahiplerinin belir-
lenmesi süreci başladı. Pay sahibi 
olmak için başvurular 29 Ağustos 
2014 tarihi mesai saati bitimine 
kadar yapılabilecek. Başvuru yapa-
cak özel sektör kuruluşları, elektrik 
piyasasında tedarik lisansı veya 
kapsamındaki üretim tesisi işlet-
meye geçmiş üretim lisansı sahibi 
tüzel kişiler; doğal gaz piyasasında 
toptan satış, ithalat, ihracat lisansı 
sahibi tüzel kişiler olabilecek.
 Başvuruların alınmasının ardın-
dan uygunlukları EPDK tarafından 
değerlendirilecek ve başvuru sa-
hipleri arasındaki kontrol ilişkisi 
ile sermaye sınırı göz önünde 
bulundurularak her bir başvuru 
sahibinin sahip olabileceği azami 
hisse adedi ve ödenmesi gereken 
sermaye tutarı tespit edilecek. v

HABERÖzel sektör EPİAŞ için ne kadar istekli?
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Energinet.dk, Stattnet ve Svenska 
Kraftnat’a ait.

Almanya’da özel sektör etkin
Diğer yandan Almanya-Fransa 

enerji borsası EPEX ve EEX gibi 
hissedarları arasında iletim siste-
mi operatörlerine ek olarak enerji 
şirketleri, bankalar ve diğer finan-
sal kuruluşların olduğu yapılar 
da göze çarpıyor. EEX’in yapısı 
ayrıntılı incelendiğinde mevcut 
durumda EEX’in hissedarları 
arasında enerji şirketleri, bankalar 
ve diğer finansal kurumların yer 
aldığı görülüyor. Mevcut durum-
da EEX’in en büyük hissedarı 
yüzde 56,14 ile Eurex Zurich AG 
ve EEX’in 40 tane hissedarı var.

Avrupa’da kamunun ağırlığı var
Avrupa’da Nordpool kurul-

masıyla başlayan ardından diğer 
ülkeler tarafından kurulan birçok 
elektrik borsası bulunuyor. Norpool 
316 TWh hacimle en büyük fiziksel 
piyasa olma özelliği korumakla 
beraber, özellikle ileride bir ‘Avrupa 
Borsası’ olma amacı taşıyan ve 
Almanya ve Fransa borsalarının 
birleşmesinden oluşan EPEX Spot 
onu izliyor. Bunların yanında İs-

panya’da OMEL, İngiltere’de N2EX 
ve Hollanda’da APX adlı borsalar 
da var. Bu borsaların genel olarak 
fiziksel piyasalarının yanında, spot 
piyasada oluşan riskleri sınırlandır-
mak amacıyla kurulmuş finansal 
piyasaları da bulunuyor. Genel 
olarak bu finansal piyasaların 
hacimleri, fiziksel piyasaların çok 
üzerinde gerçekleşiyor. Örneğin 
Nordpool’un paralel olarak işleyen 
ve finansal ürünlerin işlem gördü-
ğü NasdaqOMX’in hacmi fiziksel 
piyasasının yaklaşık üç katı olup, 
1048 TWh’dır.

Rabia Ulusoy tarafından 
hazırlanan EPDK Uzmanlık Tezi 

adlı çalışmaya göre her ne kadar 
AB genelinde ortak elektrik ticaret 
ortamı oluşturulmasına yöne-
lik çalışmalar yapılsa da elektrik 
borsası uygulamalarında tek bir 
modelin olmadığı görülüyor. Bazı 
borsalar ayrı işletilirken bazıları 
da aynı borsa tarafından işletiliyor. 
Bu borsaların denetleme biçimi de 
farklılık gösteriyor; bazıları enerji 
piyasası mevzuatına tabiyken bazı-
larında hem enerji hem de finansal 
mevzuat kullanılıyor. Ancak tüm 
borsalar bağımsız kurumlar tara-
fından işletiliyor. EEX AG’de hakim 
mülkiyet özel sektörün elindeyken 
diğer borsalarda kamunun ağırlığı 
göze çarpıyor. 

PİK üyelerinin seçimi  
sorun yaratabilir 

Piyasa oyuncuları, yönetim yapısının oluşturulma biçiminin özel sektör açı-
sından bazı soru işaretleri yarattığını düşünüyor. Bu soruların sektörle isti-
şare ederek çözülmesi gerektiğini belirten sektör temsilcileri, “Özel sektör 
yatırımcıları EPİAŞ’ın yönetimi ve yapısı oluşurken sürecin dışında olmaya-
cakları konusunu güvenceye almak istiyor” saptamasını yapıyor. 
Bir diğer tartışma konusu ise Piyasa İzleme Komitesi’nin (PİK) seçim süre-
ci. Kritik bir görev üstlenen bu komitenin seçiminde EPİAŞ ortaklarının pek 
söz hakkı yok. Bu konunun da çözüme kavuşturulması sektörün beklentileri 
arasında yer alıyor. 

DOĞAL GAZ PİYASASINDA DAHA ETKİLİ OLACAK 
Enerji sektörünün bileşenleri, özel sektörün EPİAŞ’a ortaklığının ne kazandırıp kaybettireceğini tartışıyor. Uzmanlar, 
elektrik piyasasında önemli bir hareket beklemiyor. Her ne kadar şirketin kar edip temettü dağıtacağı sözleşmeye 
konulmuş olsa da payı yüksek olan TEİAŞ’ın sembolik karla yetineceği belirtiliyor. Dolayısıyla borsaya ortak olan şir-
ketlerin temettü geliri beklentisi pek gerçekçi olmayacak. 
Uzmanlar, doğal gaz piyasasındaki yapının biraz daha farklı olduğunu belirtiyor. Yeni beklenen yasanın yanı sıra özel 
sektörün bu alandaki etkinliğinin artmasının borsanın da gücünü etkileyeceğini belirtiyor. Bu aşamada özel sektörün 
EPİAŞ’a ortak olarak sektörünün niteliğini oluşturma da aktif görev almasını öneriyorlar. 

HABER Özel sektör EPİAŞ için ne kadar istekli?



Lisanssız elektrik üreti-
minde yasal altyapının 
oluşturulması, sistemi 
kolaylaştıran düzenle-

melerin yapılmasının ardından bu 
alandaki yatırımlar da hızlandı. 
Özellikle bu yıl güneşe olan ilginin 
artmasıyla birlikte lisanssız elektrik 
üretimi başvurularında patlamaya 
yaşanıyor. 

Lisanssız Elektrik Üretimi Der-
neği tarafından 10 Temmuz 2014 
itibarıyla açıklanan son rakamlara 
göre başvuru sayısı 2 bin 735’e 
ulaştı. Bu başvurulardan 1.376’sına 
olumlu yanıt verilirken 471 başvuru 
reddedildi. Başvuruların 888’i ise 
hala değerlendirme aşamasında… 
Başvuruların toplamının ulaştığı 
güç 895 bin 343 kWh’a ulaştı.  

Dernek tarafından mayıs ayında 
açıklanan başvuru sayısı 1.710’du. 
Bu rakamlar ışığında 1.5 aylık 
sürede başvuru sayısının yüzde 
50’nin üzerinde arttığını söylemek 
mümkün. Başvuruların dağılımı-
nı incelediğimizde güneşin 1.006 
adetle birinci olduğu görülüyor. 
Bu başvuruların güç karşılığı ise 
674 bin 229 kWh kapasite olarak 
açıklandı. 

İkinci sırada rüzgar yer alıyor.  
275 başvurunun toplam gücü 130 
bin 594 kWh düzeyinde . Biyokütle 

enerjisinde başvurular toplam 6 bin 
255 kWh kapasite için 20, kojene-
rasyon enerjisinde toplam 56 bin 
175 kWh kapasite için 14, hibrit 
enerjisinde toplam 1.846 kWh 
kapasite için 7 başvuru yapıldı. 
Hidroelektrik için başvurular ise 
toplam 26 bin 2444 kWh kapasite 
için 86 olarak gerçekleşti. 

Lisansız Elektrik Üretim 
Derneği Başkanı Yalçın Kıroğlu, 
Türkiye’de 3 bine yakın kişi, kurum 
veya kuruluşun kendi elektriğini 
üretmek ve fazlasını da devlete 

Lisanssızda başvuru sayısı  
3 bine yaklaştı
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Kendi elektriği üretmek isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Son rakamlar 3 
bine yakın abonenin başvuru yaptığını gösteriyor. Başvurularda ilk sırayı 
güneş ve rüzgar alırken, sürecin kolaylaştırılmasıyla bu sayının daha da 
artacağı belirtiliyor….
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satmak üzere şebekelere başvuruda 
bulunduğunu söyledi.

Kuraklığa çare olacak
Sektörün 2 Ekim 2013’te çıkan 

yönetmelikle birlikte hareketlendi-
ğini söyleyen Kıroğlu, jeotermalin 
de bu kapsama girmesiyle birlikte 
sektörün büyüklüğünün iki katına 
çıkmasını beklediklerini açıkladı. 
Lisanssız elektrik üretiminde 2014 
sonu itibarıyla devreye girecek 
gücün 300 megavatı bulmasını 
beklediklerini anlatan Kıroğlu, 
“Böylece Türkiye yılsonu itibarıyla 
mevcut jeotermal kapasitesi kadar 
bir gücü daha elektrik sistemine 
eklemiş olacak” diye konuştu.

Kıroğlu, lisanssız elektrik 
üretiminin özellikle bu yıl etkisini 
hissettiren kuraklığı sorun ol-
maktan çıkaracağını da belirterek 

“Lisanssız elektrik üretimi bu hızla 
devam ederse önümüzdeki dönem-
de kuraklığın sıkıntılarını konuş-
mayacağız. Lisansız elektrik üretimi 
enerjide yüzde 74’lere varan dışa 
bağımlılığın azaltılmasında önemli 

bir yere sahip. Lisansız elektrik 
üretimi yıllık 60 milyar dolarlık 
enerji ithalatı olan ülkemizde bu 
paranın vatandaşın cebinde kalma-
sına yönelik olumlu bir adımdır” 
yorumunu yapıyor. 

Yalçın Kıroğlu
Lİ-DER Yönetim Kurulu Başkarı

HABER Lisanssızda başvuru sayısı  3 bine yaklaştı





YEDAŞ’ın faaliyet alanı 
içinde yer alan Sam-
sun’un Vezirköprü 
ilçesine bağlı Boruk 

köylülerinin kullandığı 94 haneli 
Sarıçiçek Yaylası’na elektrik enerjis-
inin verilememesi nedeniyle Boruk 
Köyü Muhtarı Ali Bilgin’in yapmış 
olduğu “Yayla sakinleri olarak 

yaylamıza elektriğin getirilmesini 
istiyoruz” talebine YEDAŞ Samsun 
il Koordinatörlüğü tarafından yazılı 
bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, EPDK’nın 
10.02.2014 tarih ve 8881 sayılı yazı 
gereği, ilgili valiliklerin oluştura-
cağı komisyonun, mera, yaylak ve 
kışlakların geleneksel kullanım 

bölgeleri olarak görülen yerle-
şim yerlerini ‘Geçici Yerleşme 
Yeri’ olarak göstermesi halinde, 
şirketin yatırım programına 
dahil edilebileceği kaydedildi. 
Kırsalın sorunlarına bu yıl ger-

çekleştirilecek şebeke ve iyileştirme 
yatırımlarıyla çözüm bulacaklarını 
söyleyen YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu, “Kırsalın sorun-
larını biliyoruz ve kırsalda yatırım 
ve iyileştirme atağına geçtik. Şirket 
olarak, hangi bölgenin ne kadar 
yatırıma ihtiyacı var biliyoruz. 
2014 yılı sonuna kadar sahadayız. 

YEDAŞ, yılsonuna kadar 
kırsalda olacak

YEDAŞ, kayıt dışı olan mera ve yaylalarda yaşayanları kayıt altına alma ça-
lışması başlattı. YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğlu, “Kim yapmış, ne zaman 
yapmış gibi ayrıntılara takılmadan başvuruda bulunan herkesin sorunu 
çözüp kayıt altına alacağız ve enerji taleplerini karşılayacağız” dedi… 
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Hedefimiz enerjinin gün boyunca 
kaliteli ve kesintisiz bir şekilde 
müşterilerimize ulaşmasıdır” dedi.

Komisyon kararı gerekiyor 
YEDAŞ Samsun il Koordina-

törlüğü’ne gelen Sarıçiçek Yaylası 
sakinlerinin enerji taleplerinin 
olduğunu ve ilgili taleplere yöne-
lik bölgede yatırım programı için 
keşif yapıldığını belirten Türkoğlu, 
“Şirketimiz, bölgeden gelen enerji 
bağlantı taleplerini değerlendirerek, 
bölgede yatırım keşiflerini yaptı. 
Ancak ilgili keşfin yatırım prog-
ramına dahil edilebilmesi için 
valiliklerce komisyon kurularak, 
bölgelerin ‘Geçici Yerleşme Yeri’  
olarak uygun görülmesi gerekiyor. 
Konuya ilişkin olarak, komisyonun 
tespitini yaptığı ve ‘Geçici Yerleş-
me Yeri’  olarak uygun gördüğü 
bölgeler ancak şirketimizin yatırım 
programı planına dahil olabiliyor. 
Bu doğrultuda şirketimiz, yaylalar-
da ve meralarda ikamet eden bölge 
halkının ilgili valilikler veya İl 
Özel İdaresi’nce tespiti yapılmış ve 
düzenlenmiş olan Yapı Ruhsatı ve 
Yapı Kullanma İzin Belgesi, onaylı 
elektrik projesi ve ilgili mercilerden 
alınmış gerekli izinlerinin olması 
halinde elektrik bağlantı taleplerini 
yatırım programı çerçevesinde kar-
şılayabiliyoruz” bilgisini verdi. 

Şebeke ayrımı yapılmayacak 
Türkoğlu, son zamanlarda kır-

saldan gelen taleplerin üzerine 2015 
yılında planlanan ‘Kırsal iyileştirme 
ve yatırımı’ projelerini 2014 yılı 
içinde tamamlamayı hedefledikle-
rini söyleyerek, “YEDAŞ, yatırıma 
açık, sürekli iyileştirmeyi amaç-

layan bir şirket. Samsun, Ordu, 
Amasya, Çorum ve Sinop illerinin 
kırsalındaki yetersiz ve ömrünü 
tüketmiş şebekeleri, günümüz 
teknolojisiyle  yenileceğiz. Hangi 
bölgenin ne kadar yatırıma ihtiyacı 
var biliyoruz. Kırsaldaki şebekele-
rin çoğunu bölge halkının kendi 
çabaları ile yaptığını biliyoruz. Biz 
bu noktada ‘sen yapmışsın, o yap-
mış, bu yapmış’ demiyoruz. ‘Hepsi 
bizim’ diyoruz. Bu şebekeleri dü-

zenlemek için çalışmalar yapacağız. 
Basit bir örnekle bu şebekelerde 
meydana gelen bir arızalar, benim 
bütün hattımı etkiliyor. Bu nedenle 
müşteri memnuniyetsizliği oluşu-
yor. YEDAŞ, müşteri memnuniye-
tine önem veriyor ve bu doğrultuda 
yatırımın bütçesel payını büyüttük. 
2014 yılı sonuna kadar sahadayız. 
Hedefimiz enerjinin gün boyunca 
kaliteli ve kesintisiz bir şekilde 
müşterilerimize ulaşmasıdır” dedi.

HABERYEDAŞ, yılsonuna kadar kırsalda olacak
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Küresel ısınmadan 
sadece Türkiye değil 
tüm dünya olumsuz 
yönde etkileniyor. 

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 
bu yılın mayıs ayını tarihin en sıcak 
ayı ilan ederken, bilim adamları, 
hava sıcaklığının ocak ayından 
beri yüksek olduğu 2014’ün dün-
yanın en sıcak yılı olabileceğini 
öngörüyor.

Çizilen bu kritik tabloyu 
oluşturan nedenlerin en başında ise 
karbon salımı sonucu ortaya çıkan 
iklim değişikliği geliyor. Yağışların 
olmadığı kış ayları ve normal 
seviyelerin üstünde seyreden 
kavurucu sıcaklar gibi etkilerini 
yaşadığımız küresel ısınmanın 

önüne geçebilmek için tüm dünya 
karbon salımıyla ilgili yeni yol hari-
taları belirliyor. İklim değişikliğine 
yol açan karbon salımı ile 
mücadele için uluslararası bir 
anlaşmanın zorunluluğu konusunda 
herkes hemfikirken, Türkiye’de de 
bu konuda hazırlıklar, çalışmalar 
yapılıyor. 

Sürdürülebilir Üretim ve Tüke-
tim Derneği tarafından geçen nisan 
ayında düzenlenen I. İstanbul Kar-
bon Zirvesi’nde karbon ve iklim de-
ğişikliği konuları ilk kez Türkiye’de 
konunun tüm paydaşlarıyla ve ulus-
lararası saygın uzmanlarca tartışıl-
dı. Zirvede Türkiye’nin ilgili alanda 
kapasite gelişimi noktasında çok 
fikir alışverişi yapıldı. İlk zirvenin 
ardından bu kez Enerji Verimliliği 

Derneği işbirliğiyle 3-4 Nisan 2015 
tarihlerinde Karbon Zirvesi’nin 
ikincisinin yapılacağı belirtilirken, 
yaşanan olumsuz iklim değişikliği 
nedeniyle zirve hazırlıklarının da 
şimdiden başladığı ifade edildi.

Küresel iklim değişikliğinin 
geleceği tehdit eden en büyük so-
runlardan biri olarak görüldüğünü 
kaydeden İstanbul Karbon Zirvesi 
Komite Başkanı Prof. Dr. Etem Ka-
rakaya, bu yıl ülkemizde yaşanacak 
en büyük sorunun küresel ısınma 
kaynaklı kuraklık ve su sıkıntısı 
olacağına işaret etti.

Türkiye’nin payı 440 milyon ton
Türkiye’nin 2012 yılı sera 

gazı envanterine göre iklim 
değişikliğine yol açan sera gazı 

Ve dünyanın  
en sıcak yılındayız… 

Dünya Meteoroloji Örgütü 

(WMO) 2014 Mayıs ayını dün-

yanın en sıcak ayı ilan etti. Tahminler 

2014’ün yılın dünya tarihinin en sıcak 

yılı olacağı yönünde. Uzmanlar, karbon 

salınımının artmasını gerekçe olarak 

gösteriyor… 
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emisyonlarının 1990 yılına göre 
yüzde 133 oranında artarak 
440 milyon ton karbondioksit 
eşdeğerine ulaştığını söyleyen 
Karakaya, “Elde edilen bilgiler 
günümüzdeki toplam karbon 
salınımı oranının yarısının son 
25 yılda üretildiğini gösteriyor. 
ABD hükümetinin açıkladığı 
raporlara göre 2010-2040 yıl-
ları arasında dünyanın mevcut 
enerji ihtiyacı yüzde 50 daha da 
artacak” dedi.

Küresel ısınma siyasetin de 
gündemi olmalı

Çok sayıdaki ülke gibi 
Türkiye’nin de küresel 
ısınmanın olumsuz etkilerini 
oldukça şiddetli yaşadığını dile 
getiren Karakaya, “Türkiye 
iklim değişikliğinden en fazla 
etkilenen ülkeler arasında yer 
alıyor. Bu yıl kış yaşamadık der-
sek yanlış olmaz. Yeterince kar 
yağmaması çok ciddi bir sorun. 
Karbon salımı ve kuraklık şu an 
dünyanın en önemli gündem 
maddesi olmalı. Sadece çevre ve 
enerji sektörleri değil, siyasetin 
de ana gündeminde bu konu 
yer almalı. Türkiye’nin de diğer 

ülkeler gibi iklim değişikliğine 
yol açan karbon emisyonu azal-
tımı konusunda somut önerile-
rini hazırlayarak, yeni bir iklim 
anlaşması konusunda önemli 
hazırlıkların yapıldığı 2015 Paris 
İklim Zirvesi’ne kadar sunması 
gerekiyor” dedi.

Tarımsal veriler iç karartıcı
Yağışların azalması ve yüksek 

sıcaklıkların yaşanması sonu-
cunda barajlardaki su seviyeleri-
nin rekor sayılabilecek düzeyde 
azaldığına değinen Karakaya, 
dünyadaki ortalama sıcaklığın 
her geçen gün arttığını ve bu 
sürecin doğal bir değişim olma-
dığını söyledi.

Özellikle bu yıl yağışların 
azlığı nedeniyle tarımsal 
ürünlerin azaldığını dile getiren 
Prof. Dr. Karakaya, “Malatya’da 
kayısı üretimi geçen yıla göre 
yüzde 90 oranında azaldı. 
Geçtiğimiz yıl buğday üretimi 
23 milyon tona ulaşırken, bu yıl 
bu miktar 17 milyon tona düştü. 
Sulu arazilerde kullanılan yoğun 
su tüketimi etkisiyle de yer 
altı suları ve ırmaklar kuruma 
seviyesine geldi. Sulu olmayan 
arazilerde ise çiftçiler neredeyse 
hiç mahsul alamadılar. Bu 
durum da gelecekte yaşanması 
muhtemel ciddi su sorunla-
rının habercisi. Bu nedenle 
Türkiye’nin iklim değişikliğine 
uyum politikaları geliştirip, su 
kullanımı, bölgelere göre ürün 
çeşitlendirmesi konusunda 
ciddi önlemler almalı” şeklinde 
konuştu.

DÜNYA BANKASI 
DESTEK İSTEDİ

Gelecek yıl nisan ayında düzenlenecek II. 
İstanbul Karbon Zirvesi’nde dünyayı tehdit 

eden iklim değişikliğine neden olan karbon 
salımını azaltmaya yönelik konularının tüm 
detaylarıyla masaya yatırılacağını ifade eden 
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Etem Karakaya, şunları söyledi: 

“I. İstanbul Karbon Zirvesi sadece ülkemizde 
değil uluslararası camiadan da büyük ilgi gör-
dü. Bu nedenle yakın zamanda Dünya Bankası, 
küresel ölçekte ‘karbona fiyat konulması’ baş-
lıklı kampanyası için Sürdürülebilir Üretim ve 
Tüketim Derneği’nden destek istedi. Bu anlam-
da desteğimizle birlikte Dünya Bankası da kar-
bonun fiyatlanması, emisyon ticareti gibi konu-
larda 2. zirvede bizlere destek sağlayacaklar. 

İlgili kamu kuruluşlarını ve enerji yoğun sek-
törleri ilgilendiren, uluslararası müzakerelerin 
geleceği, temiz teknolojilere geçiş, karbon 
piyasaları gibi önemli konuları Enerji Verimli-
ği Derneği’nin katkılarıyla detaylı bir şekilde 
zirvede tartışacaklarını belirten Karakaya, “Ge-
leceğe yönelik ülkemizdeki tüm paydaşları 
yapılması gerekenler noktasında hazırlamaya 
devam edeceğiz. Bu zirveyle karbon ve iklim 
değişikliği konuları ilk kez Türkiye’de konu-
nun tüm paydaşlarıyla ve uluslararası saygın 
uzmanlarca tartışılarak Türkiye’nin ilgili alanda 
kapasite gelişimi noktasında çok önemli kat-
kılar ortaya kondu. İklim değişikliği dünyayı 
tehdit etmeye devam ettikçe çözüm amaçlı 
toplantılarımızı artırarak devam etmeyi planlı-
yoruz” dedi. 

Prof. Dr. Etem Karakaya 
İstanbul Karbon Zirvesi Komite Başkanı

HABERVe dünyanın  en sıcak yılındayız… 
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British Petrolleum (BP) 
tarafından 63 yıldır 
düzenli olarak yayınla-
nan enerji istatistikleri 

raporu, çarpıcı sonuçlarıyla dikkat 
çekti. Moskova’da düzenlenen 
“Dünya Petrol Zirvesi’nde açıkla-
nan ‘BP Dünya Enerji İstatistikleri 
2014’ raporu, geçen yıl genel küre-
sel konuların enerji dünyasına da 
yansıdığını ortaya koydu. Küresel 
ekonomik performansta ortaya çı-
kan farklılıklar, jeopolitik belirsizlik 
ve hükümetlerle pazarlara düşen 
uygun roller hakkındaki süregel-
en tartışmalar, rapordaki verilere 
yansıdı.

Rapora göre küresel enerji 
talebi, 2013 yılında ivme kazansa 
da büyümenin yüzde 2.3 ile tarihi 

ortalamanın biraz altında kalmış 
olması, küresel ekonomideki dur-
gunlukla paralellik gösterdi. Yükse-
len ekonomilerdeki tüketim artışı 
yüzde 3.1 ile ortalamanın altında 
kaldığının aktarıldığı raporda, bu 
ülkelerin, enerji tüketimindeki 
küresel artışın yüzde 80’ini temsil 
ettiği belirtildi. OECD ülkelerinde-
ki tüketimin ise yüzde 1,2 ile ortala-
manın üzerinde arttığı ifade edilen 
rapora göre, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının toplam küresel enerji 
tüketimindeki oranı yüzde 2,7 arttı. 
Petrol, küresel enerji tüketiminin 
yüzde 32,9’u ile dünyanın önde 
gelen yakıtı olmayı sürdürmesine 
karşın, 2013 yılında da pazar payı 
kaybederek, bir kez daha veri setin-
deki en düşük noktaya indi.

Türkiye’de petrol tüketimi 
artıyor 

Türkiye’de 2013 yılında 33,1 
milyon ton petrol tüketilirken, 2012 
yılına göre yüzde 5,7 oranında artış 
kaydedildi. Türkiye bu rakamlarla, 
dünya petrol tüketiminin yüzde 
0,8’ini gerçekleştirmiş oldu. Rapor, 
2013 yılında Türkiye’de 45,6 milyar 
metreküp doğal gaz tüketildiğini 
de açıkladı; buna göre, Türkiye’de 
doğal gaz tüketimi geçen yıla oranla 
yüzde 1,1 artmış oldu. Türkiye 2013 
yılında dünyadaki doğal gaz tüketi-
minin yüzde 1,4’üne sahip oldu.

Dünya kömür rezervinin yüzde 
1’ine sahip olan Türkiye, 2013 yılın-
da dünya kömür üretiminin yüzde 
0,3’ünü gerçekleştirdi. Türkiye’nin 

Küresel enerji talebini 
ABD büyüttü
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2013 yılında kömür tüketiminde ise 
yüzde 7,5’luk bir azalma görüldü. 
Dünyadaki hidroelektrik enerji tü-
ketiminin yüzde 1,6’sını gerçekleş-
tiren Türkiye’de hidroelektrik enerji 
tüketimi 2012 yılına göre yüzde 2.7 
oranında artış gösterdi. Türkiye, 
2012 yılına oranla yüzde 30,2’lik ar-
tışla küresel yenilenebilir enerjinin 
yüzde 0,8’lik kısmını üretmiş oldu. 
Dünya çapında yenilenebilir enerji 
tüketiminde 2013’de yüzde 16,3’lük 
bir büyüme yaşandı.

Sadece nükleer büyümedi
2013 yılında yüzde 2,3 artan 

küresel primer enerji tüketimi 
2012 yılının üzerinde (+ yüzde 1,8) 
bir büyüme sergiledi ancak yüzde 
2,5’lik 10 yıllık ortalamanın altında 
kaldı. 

-Nükleer enerji dışında tüm 
yakıt çeşitlerinde hem üretim hem 
de tüketim arttı. Kuzey Amerika dı-
şındaki tüm bölgelerdeki büyüme, 
ortalamaların altında kaldı.

-Petrol, küresel enerji tüketimi-
nin yüzde 32,9’u ile dünyanın önde 
gelen yakıtı olmayı sürdürmesine 
rağmen, ardı ardına 14 yıldır pazar 
kaybetti ve petrolün mevcut pazar 
payı en düşük noktaya indi.

-Yükselen ekonomilerdeki bü-
yüme yüzde 3,1 ile ortalamanın al-
tında kalmasına rağmen, bu ülkeler 
enerji tüketimindeki küresel artışın 
yüzde 80’ini temsil etti. OECD’deki 
tüketim ise yüzde 1,2 ile ortalama-
nın üzerinde arttı. 

-ABD’deki güçlü büyüme 
(+yüzde 2,9), OECD’deki net artışın 

tamamından sorumlu olurken, 
tüketim AB’de yüzde 0,3, Japonya’da 
ise yüzde 0,6 azaldı.

Petrol
Brent petrolün varil başına 

ortalama fiyatı, 2013 yılında bir 
önceki yıla oranla 3.01 ABD do-
ları düşerek 108,66 oldu. Küresel 
petrol tüketimi günde 1,4 milyon 
varille bir önceki yıla göre yüzde 
1,4 oranında arttı. Rapora göre 
OECD dışındaki ülkeler halen 
küresel petrol tüketiminin yüzde 
51’ini oluştururken bir defa daha 
küresel tüketimdeki net büyüme-
nin tamamını sağlamış oldular. 
OECD’deki tüketim yüzde 0,4 
azalarak son sekiz yıl içinde ye-
dinci defa düşmüş oldu.  

Raporda ABD’nin 2013 yılın-

BP tarafından hazırlanan enerji raporu, 2013 yılında enerji 
talebindeki artışın ekonomik büyümeyle paralel olduğunu 
ortaya koydu. Fosil yakıtlara bağımlılık sürerken yenilene-
bilir enerji payını hızla artırıyor. OECD ülkeleri ve AB’deki 
enerji talebi beklentilerin altında kalırken en hızlı üretim 

ve tüketim artışı ABD’de oldu…
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da küresel petrol tüketiminde en 
yüksek artışa imza attığı belirtiliyor. 
(+400.000 v/g), 1999 yılından bu 
yana ilk defa Çin’deki büyümenin 
(+390,000 v/g) üzerinde bir perfor-
mans sergiledi. Küresel petrol üreti-
mi, küresel tüketimdeki büyümeye 
ayak uyduramayarak sadece yüzde 
0,6 arttı. ABD (+1,1 milyon v/g) 
dünyadaki en yüksek büyümeyi ve 
ardı ardına ikinci yıl ülke tarihin en 
yüksek yıllık artışını kaydetti. 

 Doğal gazda artış yüzde 1.4
2013 yılında dünyadaki doğal 

gaz tüketimi yüzde 1,4 arttı ancak 
bu artış yüzde 2,6’lık tarihi ortala-
manın altında gerçekleşti. Primer 
enerjide olduğu gibi, tüketimdeki 
artış OECD ülkelerinde ortalama-
nın üzerinde olurken (+yüzde 1,8) 
OECD dışı ülkelerde ortalamanın 
altında kaldı (+yüzde 1,1). Dün-
ya çapındaki en yüksek hacimsel 
düşüşü Hindistan (-yüzde 12,2) 
kaydederken AB’deki gaz tüketimi 
de 1999 yılından bu yana en düşük 
düzeyine geriledi. Küresel doğal gaz 

üretimi ise yüzde 1,1 arttı. Ancak 
bu artış 10 yıllık ortalamanın altın-
da kaldı. Avrupa ve Avrasya dışında 
üretimde büyüme ortalamanın 
altında. ABD, halen dünyanın en 
büyük doğalgaz üreticisi konumun-
da bulunuyor.

Kömür en hızlı büyüyen fosil 
yakıt

2014 BP Dünya Enerji İsta-
tistikleri Raporu’na göre kömür 
tüketimi 2013 yılında yüzde 3 ile 
yüzde 3,9 düzeyindeki 10 yıllık 
ortalamanın oldukça altında bir 
artış sergilemesine rağmen en hızlı 
büyüyen fosil yakıt olarak yerini 
korudu. Kömürün küresel primer 
enerji tüketimdeki payı yüzde 30,1 
ile 1970 yılından bu yana en yüksek 
düzeyine ulaştı.

Nükleer enerji bir ileri iki geri
Rapora göre küresel nükleer 

enerji, 2010 yılından bu yana ilk 
defa yükselerek yüzde 0,9 arttı ve 
küresel enerji tüketiminin yüzde 
4,4’ünü sağlayarak 1984 yılından bu 

yana en düşük payı aldı.

Yenilenebilir enerji rekor kırdı
Küresel hidroelektrik enerji 

çıktısı yüzde 2,9 ile ortalamanın al-
tında büyüme kaydederken küresel 
enerji tüketiminin yüzde 6,7’sini 
oluşturdu. 10 yıl önce küresel enerji 
tüketiminin yüzde 0,8’ini oluşturan 
taşımacılıkta ve enerji üretiminde 
kullanılan yenilenebilir enerji kay-
nakları, büyümesini 2013 yılında da 
sürdürerek küresel enerji tüketi-
minin yüzde 2,7’si ile rekor düzeye 
ulaştı. Küresel olarak, rüzgar 
enerjisi (+yüzde 20,7) bir defa daha 
yenilenebilir enerji enerji üretimi-
nin yarısından fazlasını sağlarken 
güneş enerjisi daha da yüksek artış 
(+yüzde 33) kaydetmesine rağmen, 
bu yükseliş daha düşük bir baz üze-
rinden gerçekleşti. Küresel biyoya-
kıt üretimi, dünyanın en büyük iki 
üreticisi olan Brezilya ve ABD’deki 
artışların verdiği güç ile yüzde 6,1 
gibi (80.000 v/doe) ortalamanın 
altında bir artış kaydetti.

66  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

HABER Küresel enerji talebini ABD büyüttü





Yakında zamanda arzın 
tüketilmesiyle, dün-
yadaki en önemli enerji 
kaynakları bitecek. 

Böyle bir felaketin önlenmesi için 
hızlı bir şekilde rüzgar enerjisine 
geçilmesi gerekiyor. Hayır, bu uyarı 
2014’ten değil; The Wall Street 
Journal basılmaya başlamasının 8 
yıl öncesi, yani 1881’den. Bu sözler 
19. yüzyılın en büyük bilim adam-
larından biri olan Lord Kelvin’e ait.

Kelvin’in sözleri, ener-
jinin geleceğinin, enerjinin 
şu anından çıkan en iyi 
tahminlerin bile aksini ka-
nıtlayabileceğini hatırlatıyor. 
Bu hatırlatmalar gelmeye de 
devam ediyor. Daha altı yıl 
önce ABD, yerli doğal gazın 
azlığı ve yüksek maliyetten 
ötürü sıvılaştırılmış doğal 
gazın (LNG) ithalatı için 
100 milyar dolar harcamaya 
hazırlanıyordu. Ülke şimdi 
ise LNG ihracatçısı olmaya 
hazırlanıyor. Avrupa’daki 
sektör, ucuz doğal gazdan 
yararlanmak için ABD’ye 
kayıyor. ABD 2021’e kadar 
dünyanın en büyük üç LNG 
ihracatçılarından biri olacak.

Bundan iki ders çıkarılması 
gerekiyor: 1. Enerjide ‘sürprizler’ 
olur ve tekrarlar. 2. Piyasa önem-
lidir. Peki, bu uyarıların ışığında, 
acaba 20 yıl sonra enerji dünyası ne 
halde olur? Bugünün perspektifiyle 
en olası yanıt, ‘daha büyük’ ancak 
çok da farklı olmayacağı. Bunun da 
iki nedeni var.

Yavaş geçiş
Öncelikle enerji sektöründeki 

mevcut altyapı çerçevesi ve yatırım-

ların geri dönüş süresi düşünüldü-
ğünde, 20 yıl o kadar da uzun değil.

İkinci olarak, önümüzdeki 20 
yılda talepteki büyümenin tamamı, 
büyük oranda geleneksel enerji-
ye kayacak olan gelişmekte olan 
ülkelerden gelecek. 20 yıl sonrasını 
düşünün; Çin’deki yeni otomobil 
pazarı yıllık 41 milyon araçtan 
oluşacak. Bu rakam ABD için 17 
milyon dolaylarında seyrediyor.

Daha açık olmak gerekirse, ‘Ye-
niden tasarım’ senaryosuna 
göre yaklaşık 20 yıl sonra, 
dünya yüzde 35 ila 40 daha 
fazla enerji kullanıyor ola-
cak. Bu, küresel ekonomik 
büyüme ve gelişmekte olan 
ülkelerde artan gelirlerin 
sonucu.

Bugün petrol, doğal 
gaz ve kömür, dünyanın 
enerjisinin yüzde 82’sini 
oluşturuyor. 20 yıl sonra 
onların toplam enerjideki 
payı yüzde 75 ila 80 olacak. 
Ancak geleneksel yakıt 
karışımında büyük değişik-
lik olacak. ABD’de kömür 
kullanımı azalırken, kömü-
rü ucuz elektrik üretiminde 
kullanan Çin ve Hindis-

Enerjinin geleceği:  
Kömür ve doğal gaz kazandıracak
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tan’da kömür kullanımı artacak. 
Doğal gaz dünya genelinde daha 
fazla pazar payına sahip olacak.

1950’lerde petrol, birinciliği 
kömürün elinden aldı. Ancak 
2030’lara kadar petrol egemenliği 
sona erecek. Petrol, kömür ve doğal 
gaz ile başa baş bir yarış içinde 
olacak. 2030’un sonlarına doğru 
da muhtemelen doğal gaz birinci 
sıradaki yakıt olacak.

Gelişmekte olan piyasalar, yeni 
nükleer santrallar inşa etmek için 
harekete geçiyor. Ancak Alman-
ya’daki santrallar önümüzdeki 10 
yılın başlarında kapatılacak ve 
yalnıza Japonya’nın bazı nükleer 
santralları yeniden çalışmaya başla-
yacak. ABD’deki nükleer santralla-
rın bazıları da daha erken tarih-
lerde faaliyetlerini sonlandırabilir. 
Bu nedenle, daha küçük modüler 
reaktörler gibi yeni tasarımlar 
olmadıkça, nükleer enerji, toplam 
enerjideki payı yüzde 6’larda kal-
maya devam edecek.

Olayların seyri
Bu tabloyu ne bozabilir?
‘Teknoloji’, bariz bir cevap olsa 

gerek. Rüzgar, ‘alternatif ’ enerji 
sınıfından, ‘geleneksel’ kategorisine 
kayıyor. Maliyette ilerleme kayde-
dilmesi hâlinde bu geçiş hızlanabi-
lir. Güneş enerjisi maliyetleri, son 
birkaç yılda ciddi boyutta düştü. 
Maliyette daha da düşüş olması ha-
linde, güneş enerjisi pazara daha da 
hızlı girecek. Elektrik birikimindeki 
ilerlemeler, esen rüzgar ve parlayan 
güneşe olan bağımlılıkların aşıl-
masını sağlayarak güneş ve rüzgar 
enerjilerini daha öne çıkaracak.

Peki ya elektrikli araba? Çin, 
2020’ye kadar yollarda 1 milyon 
elektrikli arabanın olması hedefini 
koydu ve şimdilik bu hedefe yakla-
şılamadı. Bu noktada ABD, Çin’in 
ilerisinde. Ancak maliyet sıkıntıları 
giderilse ve elektrikli arabalar artsa 
da otomobiller o kadar çok ki; bu-
nun yakıt tüketimi üzerindeki etkisi 
2030’lara kadar hissedilemeyecek.

Ancak siyaset ve siyasetin olay-
lar üzerindeki etkisi çok önemli. 
Geleneksel yakıtlardan, yenilerine 
geçiş yapmak için ne gibi teşvik ve 
ödenekler gerekiyor? Şimdiye kadar 
Almanya, yenilenebilir enerjiye 
hızlı bir şekilde geçiş yapılması 
konusunda kendini model olarak 
görüyordu. Ancak ödeneklerin 
maliyetinin, küresel rekabeti tehdit 
etmesiyle, ‘anti-model’ olmaya baş-
ladı. Almanya ekonomi bakanı bu 
durumu, ‘büyük bir sanayisizleşme’ 
olarak niteledi.

Öte yandan yenilenebilir 
enerjiye geçişin hızlandırılması 
yönündeki baskılar, bazı faktörlerin 
birleşimiyle hızlandırılabilir: İklim 
değişikliği risklerine ilişkin görüş-
leri destekleyen, uzun yıllar devam 

eden ‘sıradışı hava koşulları’ ve pet-
rol akışını bozan ciddi bir güvenlik 
krizi. Endişeli halkın baskısı altında 
kalan hükümetler, bu şartlarda yeni 
politikaları uygulamaya sokabilir.

Hassas devlet desteği
Elbette işler ters yönde de ilerle-

yebilir. Küresel resesyon dönemin-
de Avrupa hükümetleri, yenilenebi-
lir enerji için verdikleri ödenekleri 
geri çekti. Bir başka ekonomik kriz, 
yine benzer bir etki gösterebilir ve 
yenilenebilir enerji sektörünün geri 
adım atmasına neden olabilir.

2030’lardan sonra ne olur? Son 
yıllarda enerjiyle ilgili bilimsel 
araştırma ve teknolojik inovasyon-
da büyük hareketlilik var. Enerji 
inovasyonunun, piyasaya ulaşma-
sının uzun zaman aldığının akılda 
tutulması gerekiyor.

Yenilik dalgalarıyla birlikte 
birçok hayal kırıklıkları da yaşana-
cak. Ancak bu çabaların bazıları, 
2030’larda etkisini göstermeye 
başlayacak. Bu çabaların sayısı az 
olsa da etkileri büyük olabilir. O 
zaman enerji dengeleri bir hayli 
değişik olabilir.

www.wsj.com.tr adresinden alınmıştır.
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Dünya çapında 100 ülk-
ede faaliyet gösteren ve 
müşterilerine tüketicil-
erin ne izlediği, satın 

aldığı ve beklentilerinin ne yönde 
ilerlediği konusunda kapsamlı 
bir anlayış sunan Nielsen’ın son 
araştırması, tüketicilerin büyük 
çoğunluğunun sürdürülebilir bir 
dünya için daha fazla para ödemeye 
razı olduğunu gösterdi. 

Nielsen’in kurumsal sosyal 
sorumluluk anketine katılanların 
küresel oranda yüzde 55’i, şirketle-
rin sosyal sorumluluk projelerine 
katkıda bulunmak için fazla ödeme 
yapmaya razı olduklarını ve olumlu 
etkilerin bir parçası olmak iste-
diklerini açıkladı. Küresel ölçekte, 
sürdürülebilir ürün ve hizmetler 
için prim ödemek isteyen tüketici-
lerin yüzdesi 2011 yılında yüzde 45 
oranındaydı.

En istekli bölge Asya-Pasifik
Asya-Pasifik bölgesindeki anket 

sonuçları yüzde 64 oranı ile küresel 
ortalamayı aşarak toplum yararı-
na daha fazla ödemeye yapmaya 
en istekli bölge oldu. Aralarında 
Avustralya, Çin, Japonya, Kuzey 
Kore, Malezya, Endonezya, Tayland 
ve Singapur gibi ülkelerin bulun-
duğu Asya-Pasifik ülkelerini, Latin 
Amerika ve Orta Doğu-Afrika 
takip ediyor.

Avrupa pek hevesli görün-
müyor

Anketin Avrupalı katılımcılar 
tarafında 2011 yılından bu yana 
yüzde 8’lik bir talep artışı görün-
se de yüzde 40’lık oran ile en az 
istekli bölge kategorisinde Avrupa 

yer alıyor. Anketin şaşırtıcı tarafı, 
dünyanın en zengin bölgelerinde 
ödeme isteğinin daha az olması; 
Avrupa’nın hemen ardından en 
isteksiz bölge yüzde 42 ile Kuzey 
Amerika oldu.

Sosyal sorumluluk ve sürdürü-
lebilirlik için birçok şirketin bağlılık 
yeminleri sıraladığı günümüzde, 
pek çoğu gerçek ve samimi olsa da 
asıl önemli nokta, tüketicilerin ger-
çekten neye razı geldiği. Çünkü ha-
yırsever şirketlerin sadece müşteri 
çekmek için kendini pazarladığı ve 
aslında samimi olmadığı örnekler 
de günümüzde hayli fazla.

Bir giyim firması düşünün; bir 
yandan çevresel sorumluluk kapsa-
mında etkinlikler ve reklamlar ile 
toplumu etkilerken diğer yandan 
üretim sırasında zararlı kimyasal-
lar kullanarak ya da işçilerine hak 

ettikleri ücreti ödemeyerek, proje-
lerinde ne kadar samimi olduğunu 
sorgulamamızı sağlıyor. Bu türden 
örneklerin ne kadar olumlu ve 
sürdürülebilir etki bırakabileceği, 
sanırım ortada.

Aşağıdaki grafik, sosyal sorum-
luluk için şirketlerin mal ve hizmet-
lerine daha fazla ödeme yapmaya 
razı gelen beş bölgedeki katılımcı 
yüzdelerini gösteriyor.

Sürdürülebilir ürünler için faz-
ladan ödeme yapma istekliliği, 2011 
yılından bugüne evrensel boyutta 
bir artış gösterdi. İşin en ilginç yanı 
ise daha düşük gelirli ülkelerin yük-
sek gelirli ülkelere oranla, kabaran 
fiyatları ödemeye çok daha fazla 
hazır olması. 

Tüketiciler  
sürdürülebilirlik için  
daha fazla ödemeye razı!

Sosyal Sorumluluk İçin Şirketlere Fazla  
Ödeme Yapmaya Hazır Bölgeler
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Yenilenebilir enerjinin iktisadın-
da son derece önemli olmasına 
rağmen üzerinde oldukça az 
araştırma olan konulardan birisi de 
risktir. Risk terimi en genel haliyle 
gelecekte oluşabilecek potansiyel 
zararları ifade ediyor. Toplumun 
riskten kaçınan bir yaklaşıma sahip 
olduğunu ve riski ya da belirsizliği 
azaltmayı istemesini öngörmek 
son derece makul. Aynı yaklaşımın 
yatırım kararlarında, daha özel-
de ise yenilenebilir enerji (YE) 
yatırımlarında da geçerli olması 
beklenir. 

Yenilenebilir enerjide yatırım-
cılar, kararlarını alırken getiriy-
le beraber riski de göz önünde 
bulundurur. Dolayısıyla enerji 
karmasında YE oranlarını artırmayı 
amaçlayan politikalar, YE yatırım-
ları için yeterli getiriler sunmakla 
beraber ilgili riskleri azaltıcı tedbir-
leri de almalıdır. Örneğin YE proje 
finansmanında ve geliştirilmesinde 
riskleri azalttığı için piyasa fiyatının 
üzerinde alım garantilerinin olduğu 
sistemlerin diğer araçların kullanıl-
dığı sistemlere göre YE üretimini ve 
payını artırdığı görülmüştür.

Yenilenebilir enerji yatırım 
projelerinde riskler

Peki, enerji yatırımı projelerin-
de hangi unsurlar risk oluşturabilir? 
Bununla ilgili birkaç maddeden söz 
edebiliriz:

Elektrik fiyatı riski: Elektrik 
fiyatının dalgalanması sonucu 

elektrik üreticilerinin nakit akımla-
rının oynaklık göstermesi.

Yakıt fiyatı riski: Elektrik üret-
mek için kullanılan yakıtın fiyatının 
oynaklık göstererek elektrik üret-
menin maliyetini belirsiz kılması. 

Yakıt tedariki riski: Bir enerji 
üretim tesisine yakıt tedarikinin 
güvenilir olmaması sonucu öngö-
rülebilir bir elektrik üretiminin 
oluşmaması riski.

Talep riski: Sözleşmede belir-
tilen elektrik üretimi için yeterli 
talebin oluşmaması.

Performans riski: Üreticinin 
sözleşmede belirtilen zamanda ve 
miktarda elektrik üretememesi.

Çevresel uyum riski: Çevreyle 
ilgili yasal düzenlemelerin ve bu 
düzenlemeler hakkında geleceğe 
yönelik belirsizliğin elektrik üretici-
lerine yüklediği risk.

Düzenleyici risk: Gelecekteki 
kanun ve düzenlemelerin üretici-
lerin getirilerini ve maliyetlerini 
değiştirmesi yoluyla oluşabilecek 
risk. 

İletim sisteminden kaynakla-
nan riskler: Elektrik üreticilerinin 
iletim sistemine bağlanmada yaşa-
yacağı sıkıntılardan kaynaklanan 
riskler. 

Dengeleme riski: Piyasa ka-
tılımcılarının, uzlaştırma dönemi 
bazında enerji dengesizlikleri ve 
dengesizliklerinin uzlaştırılması 
için mali sorumluluğundan kay-
naklanan riskler.

Finansal risk: Kur, faiz ve 
enflasyon gibi finansal ve ekonomik 
parametrelerde yaşanan olumsuz 
değişikliklerden kaynaklanan 
riskler.

Bütün bu başlıklarla ilgili 
nesnel ölçüler ışığında yatırımcılar 
risklerini en aza indirgemek için 
farklı tedbirler alabilir. Ancak bu 
noktada çok önemli bir husus da 
yatırımcıların riskleri nasıl anladığı 
ve algıladığıdır. İktisat biliminin 
son yıllarda öne çıkan alt dalların-
dan biri olan davranışsal finansın 
bu konuda söyleyeceği çok fazla 
şey var. 

Davranışsal finans alanın-
da yapılan araştırmaların temel 
sonuçlarından biri insanların 
sınırlı rasyonellik altında karar 
verdiğidir. Buna göre, yatırım 
kararlarının alınmasında esas 
olan risk ve getirinin nesnel ölçü-
lerinden ziyade bilişsel faktörler 
tarafından şekillendirilen risk 
ve getiri algılarıdır. 2002 yılında 
Nobel İktisat Ödülü’nü alan İsrail 
asıllı Amerikalı psikolog Daniel 
Kahneman bu ödüle söz konusu 
olmuş çalışmalarında bu durumu 
bilimsel kanıtlarıyla ortaya koydu.

Bu çalışmalarda insanların 
karar alırken önlerine yeni bir bilgi 
geldiğinde buna karşı tutucu bir 
tavır takındıkları ve ellerindeki 
mevcut bilgiye karşı bir yanlılıkları 
olduğu gözlemlenmiştir. 

YRD. DOÇ. DR. FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY / TENVA Araştırma Merkezi Direktörü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü

Yenilenebilir enerji yatırımlarının önünde bir risk:

İktisat yazını neler 
söylüyor? 
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Yenilenebilir enerji ve 
davranışsal finans

Peki, davranışsal finansın bul-
gularının YE yatırımı ve politika-
sında ne gibi bir desteği olabilir? 
Eğer YE yatırımcılarının sınırlı 
rasyonellik altında kararlarını 
aldığını kabul edersek, bu durumda 
esas olarak düşünülmesi gereken 
risk düzeylerinin ve beklenen 
getirilerin algısıdır. YE alanında 
yatırım yapmadan önce her bir ya-
tırımcının, nesnel bir şekilde ifade 
edilen riski ve getiriyi değerlendir-
mesi aynı olmayacaktır. Bundan 
ötürü politika yapıcılarının yapması 
gereken sadece riski azaltmak ya da 
gerçekleşen getiriyi artırmak değil, 
aynı zamanda beklentileri yönet-
mektir. Örneğin, YE yatırımlarında 
risk-getiri algıları, sıklıkla değişen 
enerji politikaları tarafından olum-
suz bir şekilde etkileniyor. Daha net 
bir ifadeyle, sıklıkla değişen enerji 
politikalarının yatırımcılardaki dü-
zenleyici risk algısını yukarı çektiği 
ve bu yüzden YE yatırımcılarının 
yatırımdan kaçındıkları söylenebi-
lir. Öte yandan devletin YE konu-
sunda verdiği sağlam garantiler ve 
destekler, algılanan risk düzeyini 
azaltıp özel sektörün yatırımına 
olumlu yönde katkılar sağlıyor. 

Sınırlı rasyonellik perspektifinin 
üzerinde durduğu bir başka unsur 
da patika bağımlılığıdır. Buna göre 
geçmişteki deneyimler, günümüz 
seçimlerini etkiliyor. Örneğin, 
enerji sektöründe geçmiş dene-
yimler ve uygulanan iş modelleri, 
yüksek-karbon ekonomisini hâkim 
kılan bir yapıyı ve seçimleri bera-
berinde getiriyor, YE tercihlerinin 
yapılmasını zor ve maliyetli kılıyor. 

Şu ana kadar üzerinde dur-
duğumuz yapıyı bir akademik 
çalışmadan uyarlanan aşağıdaki 
modelde gösterebiliriz. 

 Sınırlı rasyonellik üzerinde yete-
rince konuştuk. Peki, YE yatırımla-
rının genişletilmesinde sınırlı ras-
yonellik çerçevesinde davranışsal 
finans bize ne önerir? Temel öneri, 
politika yapıcılarının geçmişe du-
yarlı olmaları olurdu. Yatırımcıların 
geçmiş deneyimleri ışığında oluşan 
risk ve getiri algıları YE yatırım 
kararlarını belirlediğinden, enerji 
politikası yapıcılarının bu geçmişi 
iyi okuması gerekiyor. Örneğin, ana 
akım enerji üreticilerinden alıştık-
ları iş modelinden vazgeçip tama-
men farklı bir iş modeli temelinde 
YE yatırımlarında bulunmalarını 
beklemek çok gerçekçi olmayabilir. 
Bu enerji üreticileri, risk ve getiri 
algıları değiştirilmediği sürece geç-
miş yatırımlarına sadık kalırlar. 

Yatırımcının algısı ölçülmeli
Bu noktada ilgili ve çok önemli 

bir soru da risk ve getiri algılarının 
nasıl değiştirileceği? YE yatırımla-
rında finansal karar alımında eği-
tim ve sektörün kanaat önderleriyle 
işbirliği gibi bazı hafif çözümler, 
algıların değişmesine yardımcı 
olabilir. Ancak radikal bir değişik-
lik isteniyorsa ilk etapta güçlü bir 
uyarıcı gerekli. Bu uyarıcı ise her ne 
kadar YE’yi aşırı ve müsrif bir şekil-
de destekler görünse de cömert ve 
kapsamlı alım garantileridir. Ancak 

böylesi bir araç, YE’de yatırımların 

genişlemesini sağlayabilir. 

Son olarak, enerji piyasalarında 

YE’nin payının artırılması etkin po-

litikaların yürütülmesinden geçer. 

Etkin politikaların tasarlanmasının 

ve yürütülmesinin ön koşulu da 

algıları yönetmeyi gerektirdiğinden, 

öncelikli olarak algıların ölçülmesi 

zorunluluğudur. Algıların ölçülme-

si de yatırımcıların tercihlerini ve 

çekincelerini anlamakla mümkün 

olur. Türkiye’de de YE yatırımcıla-

rının beklentilerini ve tercihlerini 

anlamaya yönelik böylesi bir çalış-

maya ihtiyaç vardır.
1 Mendonça, M. (2009). Feed-in tariffs: 

accelerating the deployment of renewable 

energy. Routledge.
2 Tversky, A. ve Kahneman, D. (1974). 

Judgment under uncertainty: Heuristics and 

biases. Science, 185: 1124-1131.
3 Kahneman, D. ve Tversky, A. (1979). 

Prospect theory: An analysis of decision under 

risk. Econometrica, 47: 263-291.
4 Wüstenhagen, R. ve Menichetti, E. 

(2012). Strategic choices for renewable energy 

investment: Conceptual framework and 

opportunities for further research, Energy 

Policy, 40: 1-10.

Figür 1: Yenilenebilir Enerji Yatırımının Şekillendirilmesi
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Enerji alanında, ihracatçı-
larla ithalatçılar arasında 
enerji ticaretinin hacmi 
büyüdükçe taraflar ara-

sında karşılıklı bağımlılık oluştuğu 
ve bunun da tarafların birbirlerinin 
çıkarlarına zarar vermelerini önle-
mekte etkili olduğu sıklıkla dillen-
dirilen bir konu. Bu aynı zamanda, 
ekonominin siyasete nispi üstünlü-
ğünü de ifade etmekte. Gerçekten 
de enerji ticaretinin dikkate değer 
hacim ve derinliğe eriştiği ticaret 
ilişkilerinde, taraflar birbirlerinin çı-
karlarına zarar vermeme konusunda 
daha hassas davranıyor. Türkiye ve 
İran arasındaki ilişkiler, bu saptama-
ya güzel bir örnek oluşturuyor. Tür-
kiye ve İran, her ne kadar aralarında 
mücadele konusu olabilecek bazı 
hususlar bulunsa da enerji ticaretini 
önceliyor ve ilişkilerinde hassas bir 
dengeyi sürdürmeyi tercih ediyor. 
Diğer taraftan, karşılıklı bağımlılığın 
peşinen kabul edildiği bir ortamda 

Ukrayna krizinin öğrettiği ders-
lerden biri, enerji tedarikçilerinin, 
özellikle Rusya’nın, kendisini karşı 
tarafa bağımlı görmeyebileceği…

Rusya-Avrupa ve Rusya-Türkiye 
ilişkilerinin en temel öğelerin-
den biri enerji ticareti. Enerji arz 
güvenliği açısından bakıldığın-
da, Rusya’ya Avrupa Birliği (AB) 
petrolde yüzde 35 ve doğal gazda 
yüzde 32 civarında bağımlıyken bu 
oranlar Türkiye için yüzde 11 ve 
yüzde 58 oranında. Diğer taraftan, 
enerji talep güvenliği açısından 
bakıldığında ise AB ve Türkiye’nin, 
Rusya’nın enerji ihracatı içindeki 
toplam payları petrolde yüzde 80 
ve doğal gazda yüzde 79 seviyesin-
de. Bu durum, Rusya’nın toplam 
ihracatının yüzde 72’sinin enerji ih-
racatından oluştuğu ve 260 milyar 
dolar değere sahip olduğu bilgisiyle 
değerlendirildiğinde, taraflar ara-
sında bir karşılıklı bağımlılık oldu-
ğu düşünülebilir. Ancak Ukrayna 

krizinin gösterdiği gerçek, enerjide 
(özellikle boru hatları ile doğal gaz 
ticaretinde) arz güvenliğinin talep 
güvenliğinden daha kırılgan oldu-
ğu, diğer bir deyişle, Rusya – AB/
Türkiye enerji ilişkilerinde eli güçlü 
olan tarafın Rusya olduğudur.

Sonuç Rusya’yı haklı çıkardı

Ukrayna krizi konusunda 
AB, Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ile Rusya’nın 
tutumları taban tabana zıt olmasına 
rağmen Rusya, uluslararası hukuku 
da hiçe sayarak, diğer aktörlerin 
tepkilerini göze alarak Kırım’ı ilhak 
edebildi. Bu durum Rusya’nın, 
enerji açısından kendisine bağım-
lı olan AB ve Türkiye’nin etkili 
yaptırımlar uygulayamayacağını 
düşündüğünü gösteriyor. Kırım’ın 
ilhakı sonrasında AB ve Türkiye’nin 
tepkilerinin zayıf kalması ise Rus-
ya’nın reel politik hesabının doğru 
çıktığını kanıtlıyor. Ne AB’nin 
ne de Türkiye’nin güçlü bir tepki 

Enerji alanında karşılıklı 
bağımlılık mümkün mü:  

Ukrayna krizi örneği
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verememesine rağmen, ABD’nin 
Rusya’ya daha sert tepki verebilmesi 
ise ABD’nin, AB’nin tepki verme 
kabiliyetlerini kısıtlayan bağımlılık-
lardan azade olmasının bir sonucu.

Her ne kadar Ukrayna kri-
zinde gerilim artık yavaş yavaş 
düşmeye başlamış olsa da yaptı-
rımlar hala gündemi işgal ediyor. 
Fakat yaptırım ajandası ne yönde 
ilerlerse ilerlesin, Rusya, Kırım’ın 
ilhakını sürdürebilecek ve bunun 
sonuçlarına kısa ve orta vadede 
direnebilecek birtakım araçlara 
sahip. Örneğin, Milli İstikrar Fonu 
(National Stabilisation Fund) 
150 milyar doları aşkın hacmiyle 
Rusya’daki herhangi bir orta vadeli 
finansal sıkıntının etkilerini telafi 
edebilecek durumda. Diğer taraf-
tan, Rusya’ya enerji bağımlılığı olan 
ülkeler, muhtemel bir doğal gaz arz 
kesintisine Rusya’nın, kendine uy-
gulanan yaptırımlara direndiği gibi 
(ve kadar) direnebilecek durumda 
değiller. 

Siyaset ekonomiyi geride 
bıraktı

Enerji ithalatçılarının enerji 
ihracatçılarına olan bağımlılığı 
da tam da bu farktan ileri geliyor; 
enerji ve paranın farklı ikame edile-
bilirlik derecelerinden. Para, kısa ve 
orta vadede daha ikame edilebilir 
bir nesneyken enerji, ikame edile-
mez bir ürün. Aynı zamanda bazı 
enerji türleri, paranın tamamen ter-
sine, teknik veya ekonomik olarak 
yeterince depolanabilir de değil. Bu 
durum, AB ve Türkiye’nin, Doğu 
Akdeniz’deki, Irak’ın kuzeyindeki 
ve Orta Asya’daki kaynaklara yöne-
lik artan ilgisini açıklamak için ye-
terli… Rusya’ya olan enerji bağım-
lılıklarını olabildiğince azaltmaya 
çalışan AB ve Türkiye aktörlerinin 
bunu yapabilmesinin tek yolu ise 
Rusya haricindeki kaynaklara ula-
şabilmeleri. Enerji arz güvenliğinin 
sağlanmasının da ancak bu şekilde 
mümkün olabileceği gözleniyor. 
Diğer taraftan Rusya’nın da Çin 
ile yaptığı dev anlaşma, Rusya’nın 

uzun vadedeki enerji talep güvenli-
ğini sağlama çabası olarak değer-
lendirilebilir.

Bütün bu tartışmaların göster-
diği apaçık gerçek ise şudur: Enerji 
ticaretinde ihracatçı ülkelerin, itha-
latçı ülkelere olan üstünlüğü birçok 
durumda devam ediyor. Ukrayna 
krizi özelinde düşünüldüğünde, 
enerji tedarikçisi Rusya, enerji itha-
latında kendisine bağımlı olan AB 
ve Türkiye gibi aktörlerin stratejik 
zaafiyetlerinin, kendisinin Kırım’ı 
ilhak etmesi durumunda dahi etkili 
bir yaptırım uygulamalarına mani 
olacağını hesaplayarak hamle-
sini yaptı ve hesabı doğru çıktı. 
Enerji ticaretinde hacim ve derinlik 
arttıkça karşılıklı bağımlılığın da 
arttığı savı, enerjinin ihracatçıları-
nın, enerjinin ithalatçılarına olan 
üstünlüğünün devam ettiğinin 
açıkça görülmesiyle birlikte büyük 
darbe almıştır denilebilir. Diğer bir 
deyişle, enerji oyununda siyasetin 
ekonomiye nispi üstünlüğü de 
devam ediyor.

MAKALEEnerji alanında karşılıklı bağımlılık mümkün mü:  Ukrayna krizi örneği
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Kosova’da elektrik 
dağıtım faaliyetlerini 
yürüten Limak ve 
Çalık ortaklığındaki 

Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi 
(KEDS) tarafından, Kosova’daki iş-
sizlik sorununun çözümüne katkıda 
bulunmak amacıyla kurulan KEDS 
Academy ilk mezunlarını verdi.

Danışmanlığını Dr. Aylin 
Löle’nin yaptığı, Boğaziçi Üniver-
sitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi, 
Priştina Üniversitesi ve Kosova Bi-
lim, Eğitim ve Teknoloji Bakanlığı 
işbirliğiyle hayata geçirilen projeyi 
KEDS İcra Kurulu Üyesi Mesut 

Serhat Dinç’le konuştuk. 

KEDS Akademi ilk mezun-
larını verdi. Gelinen nokta nedir?

Kosova’da yüzde 30 işsizlik ve 
50’leri aşan genç işsizliği sorununa 
çözüm bulmaya yönelik iyi uygula-
maları artırmak ve enerji sektörüne 
nitelikli işgücü sağlamak ama-
cıyla KEDS Academy’yi kurduk. 

Paydaşlarımız Boğaziçi Üniversi-
tesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi, 
Priştina Üniversitesi, Kosova Bilim, 
Eğitim ve Teknoloji Bakanlığı. 
Şubat 2014’te eğitimlerin başladığı 
akademimizde bu yıl 30’u elektrik 
meslek lisesinden, 20’si elektrik 
fakültesinden toplam 50 öğrenci 
eğitim gördü ve mezun olmaya hak 
kazandı. 

Limak ve Çalık ortaklığındaki Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) tara-
fından kurulan KEDS Academy, istihdam garantisi veriyor. Okulun hedefi 
‘Avrupa’nın Enerjik Gençleri’ bu okuldan mezun etmek...

KEDS Academy’i kurdu,  
genç işsizliğine çare buldu
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Eğitimlerin içeriği hakkında 

bilgi verebilir misiniz? Ayrıca 

mezun olan gençler için nasıl 

fırsatlar sunuyorsunuz?

KEDS Academy, Kosova ve 

Türkiye arasında hem akademik 

hem sektörel bilgi alışverişi için bir 

platform görevi üstleniyor. KEDS 

Akademi’de Boğaziçi Üniversite-

si’nin akademisyenlerinin yanı sıra 

KEDS’in konusunda uzman yöne-

tici personeli de görev aldı. İki ana 

bölümden oluşan ve yönetim ile 
endüstriyel teknik olarak uygulan-
makta olan programımızda, teori 
ve pratik birbiriyle iç içe geçmiş 
eğitimler olarak uygulandı. 6 ay 
süren ücretsiz programın sonunda 
katılımcı gençlere 25 Temmuz’da 
Amerikan ve Türk büyükelçi-
lerinin yanı sıra bakanların da 
katılımıyla Kosova’da yaptığımız 
mezuniyet töreninde 3 sertifika 
birden verdik. Bunlardan biri 
KEDS sertifikası, ikincisi Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim 
Merkezi sertifikası, üçüncüsü de 
İngiltere’nin en büyük akreditasyon 
kurumu olan Edexcel tarafından 
verilen sertifikaydı. Bu sertifika 
tüm AB ülkelerinde geçerliliği 
olan bir belge. Programı başarıyla 
tamamlayan bu 50 genç, 1 Temmuz 
itibarıyla KEDS’te stajlarına başladı. 
6 aylık stajdan sonra, bu 50 gen-
cimiz KEDS bünyesinde istihdam 
edilecek. Hedefimiz bu projeyi her 
yıl yeni paydaşlar ekleyerek daha da 
büyüterek devam ettirmek…

Sadece Kosova’ya değil  
sektöre de örnek oldu

Projenin çıkış noktası ülkenin en büyük sorunlarının başında gelen ve res-
mi rakamlara göre yüzde 50’nin üzerinde olan genç işsizliğine yönelik bir 
çözüm bulmaktı. Gerek projenin sürdürülebilirliği gerek öğrenci seçim kri-
terleri gerekse verilen eğitim içeriğiyle hep bu ana fikri esas alarak hareket 
ettik. Nitekim, hem eğitim süreci hem de sonrasında farklı platformlardan 
gelen geri dönüşler, işi doğru kurguladığımızı ortaya koydu. Bugüne kadar 
Kosova’da yapılmayanı yapmakla kalmadık, bütün enerji sektörüne de ör-
nek bir model yarattık. Bu yüzden KEDS Academy’nin tüm Avrupa’daki enerji 
sektörüne kalifiye iş gücü yaratacak birokul olduğuna inancımız tam.

SOSYAL SORUMLULUKKEDS Academy’i kurdu,  genç işsizliğine çare buldu

Temmuz 2014EnerjiPanorama 77



Doğu Akdeniz’de 
keşfedilen hidrokar-
bon kaynaklarının 
ardından, Doğu 

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde de 
başlayan araştırma süreçleri, Lüb-
nan’da hızla devam ediyor. Lübnan 
offshore’unda yapılan jeolojik 
ve sismik çalışmalar sonucun-
da, ülkenin münhasır ekonomik 
bölgesi içerisinde 10 adet blok 
belirlendi. Lübnan Enerji ve Su 
Bakanlığı tarafından Lübnan Petrol 
Müdürlüğü’ne süreci yönetmesi için 
yetki verildi. Ardından, dünyanın 
en büyük enerji şirketlerinin yoğun 
ilgisini çeken önyeterlilik süreci 
tamamlandı. 

Önyeterlilik alan şirketleri 
belirleyen Petrol Müdürlüğü, ilk 

offshore lisans ihalesi için 10 Nisan 
2014’te teklifleri almayı planlıyor-
du. Enerji IQ’nun telefonla ulaştığı 
bir Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı 
yetkilisi, ilk lisans ihalesi için teklif 
verme tarihinin, Lübnan Bakanlar 
Kurulu tarafından offshore blokla-
rın ayrıntılı bir şekilde netleştirile-
memesi ve şirketlerle imzalanacak 
olan E&P anlaşma metninin henüz 
onaylanmamış olması nedeniyle 
14 Ağustos 2014’e ertelendiğini 
aktardı.

Lisans devri için Kasım 2014 
hedefleniyor

Lübnan’daki offshore blokla-
rında lisans almak üzere yarışacak 
toplam 44 şirket bulunuyor. Bu 
şirketlerden 12’si operatör, 32’si ise 
non-operator olarak faaliyet gös-

terebilecek. Türkiye’den de TPAO 
ile Genel Energy, non-operator 
statüsünde ihalelere katılmak üzere 
önyeterlilik alan şirketler arasında 
bulunuyor. Teklifler, ihale progra-
mına göre en geç Ekim 2014’e kadar 
değerlendirilecek. Lisansların devri 
için ise Kasım 2014 hedefleniyor.

İlk lisans turunda 5 blok ihale 
edilecek

Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı 
tarafından yapılan açıklamada, ilk 
lisans ihalesinde Lübnan offsho-
re’unda bulunan 10 bloktan 5’i için 
teklif alınacağı bildirildi. Bu bloklar 
ise 1,4,5,6 ve 9 olarak açıklandı. 
Eğer Lübnan Bakanlar Kurulu diğer 
blokların netleştirilmesini onaylar 
ve yeni bir karar alırsa, ihale süreci-
ne bu bloklar da dahil edilebilecek.

Lübnan offshore’u için ilk lisans 
ihalesi 14 Ağustos’ta

Doğu Akdeniz’deki potansiyel kaynaklardan biri olan Lübnan offshore’undaki 10 blok için açılan ihalelere teklif 
verme süreci 14 Ağustos 2014’te sona erecek. İhalelere önyeterlilik alan şirketlerden 12’si operatör olarak kabul 
edilirken, TPAO ve Genel Energy “non-operators” kapsamındaki 32 şirket arasında yer alıyor.
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Önyeterlilik alan şirketler
Operatörler Operatör olmayanlar

Şirket Ülke Şirket Ülke Şirket Ülke Şirket Ülke
Anadarko ABD Cairn Energy İngiltere Heritage Oil İngiltere OAO Novatek Rusya Federasyonu
Chevron ABD Cairn India Hindistan INA-INDUSTRIJA Hırvatistan OMV Avusturya

Eni İtalya CC Energy Lübnan Japan Petroleum Japonya ONGC Videsh Hindistan
ExxonMobil ABD Crescent BAE JX Nippon Japonya Petroceltic İrlanda

Inpex Japonya Crescent & Apex BAE/Lübnan Korea Gas Güney Kore PTT E&P Tayland
MAERSK Danimarka Dana Gas BAE Korea National Oil Güney Kore Rosneft Rusya Federasyonu
Petrobras Brezilya Dana E&P İngiltere Kuwait Petroleum Kuveyt Santos Avustralya
Petronas Malezya Dragon BAE Lukoil Rusya Federasyonu SOCO İngiltere
Repsol İspanya Edison İtalya Marathon Oil ABD Suncor Energy Kanada

Shell E&P Hollanda GDF Suez Fransa MDC Oil BAE TPAO Türkiye
Statoil Norveç Genel Energy Türkiye/İngiltere Mitsui E&P Japonya
Total Fransa GeoPark / Petroleb Bermuda/Lübnan MOL Macaristan



Enerji IQ’nun TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nden edindiği bilgiye göre, Tem-
muz ayı itibariyle TEDAŞ’ta 50’ye yakın lisanssız enerji projesi onay süre-
cinde bulunuyor. 
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ENERJİ IQ

UMUT AYBAY 

Temmuz ayı itibariyle 
başvuru sayısı 2,700’ü 
aşan lisanssız enerji 
santrali yatırımlarına 

yoğun ilgi sürüyor. Enerji IQ’nun, 
lisanssız enerji projelerinin onay 
sürecini yürüten TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü yetkilisinden edindiği 
bilgiye göre, Temmuz ayında onay 
sürecinde bulunan proje sayısı 
50’ye yaklaştı. 60’ın üzerinde de 
bekleyen proje olduğunu aktaran 
yetkili, TEDAŞ’ın çöp, arıtma 
çamurları ve hayvansal atık yakıtlı 
çalışan biyogaz projelerinin onayını 
ve geçici kabullerini yapmayı ise 
sürdürdüğünü vurguladı. 

8 MW’lık lisanssız doğalgaz 
santrali devrede

Enerji IQ’nun sorularını yanıtla-
yan yetkili, bugüne kadar TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından geçici 
kabulü yapılan en büyük kurulu 
güce sahip santralin, Adana’da bu-
lunan Sunar Mısır Entegre Tesisleri 
A.Ş.’ye ait fabrikanın kojenerasyon 
santrali olduğunu belirtti. Doğalgaz 
yakıtlı santralin geçici kabulünün 
Haziran ayında yapıldığını ve dev-
reye alındığını aktaran yetkili, bu 
santralin kurulu gücünün 7.7 MW 
olduğunu ifade etti. 

Santralin kurulu gücünün 1 
MW’ın oldukça üzerinde olduğu ve 
nasıl lisanssız kapsamına girdiğine 
ilişkin soruyu da yanıtlayan yetkili, 
şebekeye elektrik enerjisi satılma-

ması ve santralin verimliliğinin en 
az %80 oranında olması halinde, 
kurulacak tesisin istenilen kurulu 
güçte olabileceğini ifade etti. Yetki-
li, 7.7 MW’lık Sunar Mısır kojene-
rasyon santralinin de bu kapsama 
girdiğini söyledi. Sunar Grup, sant-
ral için 5 milyon EUR’luk yatırım 
yapmıştı. Sunar Mısır kojenerasyon 
santrali, fabrika ihtiyacını karşıla-
mak için devreye giren en büyük 
lisanssız tesis oldu.

Biyogaz ve kojenerasyon 
süreçleri sorunsuz ilerliyor

Yetkili, lisanssız biyogaz ve 
kojenerasyon santrali yatırımları-
nın herhangi bir sıkıntı yaşamadı-
ğını ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafından proje onaylarının ve 
geçici kabullerin yapılmaya devam 
edildiğini aktardı. Bu projelere ör-
nek olarak, Malatya Belediyesi katı 
atık sahasında inşa edilen çöp gazı 
yakıtlı biyogaz santralini gösteren 
yetkili, söz konusu santralin 1 ve 2. 
ünitelerinin geçici kabullerini yap-
tıklarını ifade etti. yetkili, biyogaz 
santrallerinin belediyelerle anlaş-
ması olması halinde yine kurulu 
güç konusunda 1 MW limitine 
takılmadığını belirtti. Yetkili, bu 
santralin kurulu gücünün ise 2.4 
MW olduğunu söyledi.

TEDAŞ’ta 50’ye yakın lisanssız 
enerji projesi onay sürecinde

İlk lisanssız rüzgar 
santraline onay

TEDAŞ Genel Müdürlüğü, RAPSİM 

süreci nedeniyle iki yıldır askıda 

kalan lisanssız rüzgar santrali yatı-

rımlarında ilk proje onayını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ge-
nel Kurmay Başkanlığı ve EPDK arasında 
“Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulma-
sının Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar 
Sistemlerine Olan Etkileşimi Konusunda 
İzin Süreçlerinin Oluşturulmasına İlişkin 
Protokol” 27 Aralık 2010 tarihinde im-
zalanmıştı. Rüzgar enerji santrallerinin 
haberleşme, seyrüsefer ve radar sistemle-
rinde oluşturabileceği etkilerin belirlen-
mesi amacıyla TÜBİTAK BİLGEM bünye-
sinde kurulan RAPSİM, Teknik Etkileşim 
Analizi ile Radar Kesit Alanı hesaplama 
ve azaltımı hizmetleri veriyor. RAPSİM, 
bu kapsamda 2011 yılından itibaren 
250’nin üzerinde yatırımcı için analiz ve 
raporlama faaliyeti gerçekleştirdi. Tüm 
RES projelerinin veya proje üzerinde 
yapılan değişikliklerin RAPSİM’e Teknik 
Etkileşim Analizi’ni yaptırması gerekiyor-
du. Dolayısıyla lisanssız RES projelerinin 
tamamı iki senedir RAPSİM sürecine takı-
lıyordu.



ORTADOĞU ÜLKELERİ PETROL-DOĞALGAZ REZERVLERİ VE DÜNYA PAYI

ÜLKE
PETROL

MİLYAR VARİL
PAY

YÜZDE
DOĞALGAZ
TRİLYON M3

PAY
YÜZDE

İRAN 157,0 9,4 33,6 18,0
IRAK 150,0 9.0 3,6 1,9
S. ARABİSTAN 265,9 15,9 8,2 4,4
DİĞER ÜLKELER 210,9 12,6 10,0 5,3

TÜRKİYE EN FAZLA HAMPETROLÜ IRAK’TAN ALIYOR

ÜLKE
İTHALAT

(1.000 TON)
PAY

(YÜZDE)
IRAK 6.000 32
İRAN 5.256 28
SUUDİ ARABİSTAN 2.754 15
KAZAKİSTAN 1.545 8
RUSYA 1.462 8
LİBYA 1.019 4
NİJERYA 478 3
İTALYA 264 1
AZERBAYCAN 121 1

Tablo 1

YIL DUBAİ BRENT

1976 11,63 12,80

1977 12,38 13,92

1978 13,03 14,02

1979 29,75 31,61

1980 35,69 36,83

1981 34,32 35,93

1982 31,80 32,97

1983 28,78 29,55

1984 28,06 28,78

1985 27,53 27,56

1986 13,10 14,43

1987 16,95 18,44

1988 13,27 14,92

1989 15,62 18,23

1990 20,45 23,73

1991 16,63 20,00

1992 17,17 19,32

1993 14,93 16,97

1994 14,74 15,82

1995 16,10 17,02

1996 18,52 20,67

1997 18,23 19,09

1998 12,21 12,72

1999 17,25 17,97

2000 26,20 28,50

2001 22,81 24,44

2002 23,74 25,02

2003 26,78 28,83

2004 33,64 38,27

2005 49,35 54,52

2006 61,50 65,14

2007 68,19 72,39

2008 94,34 97,26

2009 61,39 61,67

2010 78,06 79,50

2011 106,18 111,26

2012 109,08 111,67

2013 105,47 108,66

DÜNYA HAM PETROL FİYATLARI*
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34,3235,69

29,75

13,0312,3811,63

DUBAİ BRENT

D Ü NYA HAM PETR OL FİYATLARI *

*ABD Doları/Varil
KAYNAKLAR: EPDK, EÜAŞ, TPAO ve BP 2013-2013.
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OĞUZ KARADENİZ

İSTATİSTİK



ENERJİDE DÖRT SEKTÖRÜN AYLIK İSTATİSTİKLERİ (2014)
AY ELEKTRİK  

(Milyar kwh)
DOĞALGAZ 

 (Milyon m3)
PETROL              

(Ton)
LPG       

 (Ton)
OCAK 21.424 4.791 1.400.382 267.297

ŞUBAT 19.277 4.218 1.366.412 261.534

MART  20.532 4.553 1.473.080 284.640

NİSAN 19.797 4.099 1.561.395 299.847

MAYIS 20.081      

HAZİRAN 20.168      

TEMMUZ 10.805      

AĞUSTOS        

EYLÜL        

EKİM        

KASIM        

ARALIK        
AÇIKLAMALAR:
*Doğalgaz, petrol, lpg verileri EPDK; Elektrik, TEİAŞ verileridir.
*Elektrik, Aylık Türkiye üretim toplamı.
*Doğalgaz, kamu-özel toplam ithalat miktarı.
*Petrol; benzin, motorin, fuel oil, gazyağı toplam satışları.
*LPG; lpg şirketlerinin otogaz, tüplü ve dökme gaz toplam satışları.
*Temmuz rakamları, 14 Temmuz itibariyledir. 

Tablo 1

YIL DUBAİ BRENT

1976 11,63 12,80

1977 12,38 13,92

1978 13,03 14,02

1979 29,75 31,61

1980 35,69 36,83

1981 34,32 35,93

1982 31,80 32,97

1983 28,78 29,55

1984 28,06 28,78

1985 27,53 27,56

1986 13,10 14,43

1987 16,95 18,44

1988 13,27 14,92

1989 15,62 18,23

1990 20,45 23,73

1991 16,63 20,00

1992 17,17 19,32

1993 14,93 16,97

1994 14,74 15,82

1995 16,10 17,02

1996 18,52 20,67

1997 18,23 19,09

1998 12,21 12,72

1999 17,25 17,97

2000 26,20 28,50

2001 22,81 24,44

2002 23,74 25,02

2003 26,78 28,83

2004 33,64 38,27

2005 49,35 54,52

2006 61,50 65,14

2007 68,19 72,39

2008 94,34 97,26

2009 61,39 61,67

2010 78,06 79,50

2011 106,18 111,26

2012 109,08 111,67

2013 105,47 108,66

DÜNYA HAM PETROL FİYATLARI*
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İSTATİSTİK
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Her ne kadar elektrik tüketiminin rekor kırdığı bir yaz dönemi geçiriyor olsak da tüm sektörlerde olduğu gibi bir durulma 
hali ve malum tatil aylarının etkisi, enerji sektöründe de kendini gösteriyor.

Öyle bir rehavet ki bu, katliamdan geçilmeyen bir dünya gündeminde ne tam olarak yaşamın ne de olumlu gelişmelerin 
izi sürülebiliyor. “Altından yine enerji meselesi çıkar” denilen pek çok acı gelişme, tarihin utanç defterindeki yerini alıyor. 

Sayfalar hayli kabarık ve bu artık enerjiden çok daha öte; bir insanlık meselesi…
Sosyal  medyada bu ay yine çok farklı boyutlarda pek çok gelişme kendine yer buldu.
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ENERJİ SOSYAL MEDYADA
ESEN ERKAN
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ABONELİK FORMU

TÜRKİYE ENERJİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI

Firma Adı ....................................................................................: ..............................................................................

V. Dairesi :..............................................................................................................................V. No: .................................................................

Ad-Soyad ....................................................................................: ..............................................................................

Adres :..............................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................Posta Kodu: ...................................................

Telefon :..............................................................................................................................Faks: ...................................................................

E-posta :..............................................................................................................................................................................................................

Tarih : ............/............/..................                                                                                            KAŞE / İMZA 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE ENERJİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Kızılırmak Mah.1446.Cad. Alternatif Plaza  No:12/37 Çankaya Ankara
T: +90 312 220 00 59 • F: +90 312 220 00 87

Başkent Vergi Dairesi 879 065 2468 • Mersis No: 7763 829 412 611 816 • Ticaret Sicil No: 370241

HAVALE İÇİN HESAP NUMARASI
Şube Kodu ve Adı: 090 TURAN GÜNEŞ ŞUBESİ

Hesap Adı: ENERJİ PANORAMA
Hesap No: 02172597-000002

IBAN: TR36-0020-3000-0217-2597-0000-02

ABONELİK BEDELİ

12 Sayı (1 yıl) Abonelik Ücreti Peşin: 120   (KDV Dahil.)
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Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji
Verimliliği
Kredisi
Sera gazı emisyonunun
azaltılmasına katkı sağlamak
ve böylece iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasına destek olmak amacıyla,
sürdürülebilir enerji yatırımları yapmak isteyen KOBİ’lere
2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.

Gates: Enerji için mucizelere ihtiyacımız var

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı: Günlük tüketim 812,7 milyon kwh

Elektrikteki kayıp-kaçağa “Suriyeli mülteci” darbesi

Akaryakıtta 10 kuruşluk büyük anlaşmazlık


