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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.

AB’den Rusya’ya petrol ve kaya gazı şoku

Enerji̇de ‘yerli̇ dönem’ açılımı

2 Mayıs iptallerine mücbir sebep incelemesi
Türkiye, Afrika’yı ‘enerji takımı’ ile fethedecek

Rafineri için yatırımcıya ‘hodri meydan’

Tüketimin yüzde 78’i termik santrallardan
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20 yılı aşkın süredir enerji sektörünün her alanında faaliyet göstererek,

kendi enerjisini, yenilenebilir kaynaklardan üreten Türkiye için tutkuyla çalışıyoruz. 
Doğal ve sosyal çevreye yönelik etkilerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla yönetiyor, 
yenilenebilir enerji yatırımlarında öncü rolümüzü her geçen gün güçlendiriyoruz.
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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.

Hedefe bir adım daha...
Murat Fırat

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 62. Hükümet Programını açıkladı. Prog-
ramda, Hükümetin enerjiye ilişkin vizyonu, “Enerjiyi sürekli, güvenli 
ve asgari maliyetle temin edebilen, enerji üretiminde kaynak ve tekno-

loji çeşitliliğini artırarak enerji arz güvenliğimizi sağlayan bir ülke konumu-
na gelmek” şeklinde tanımlanıyor. Programda ayrıca, “Türkiye’nin, gittikçe 
gelişen büyük enerji piyasası ve Ortadoğu, Kafkasya/Orta Asya ve Güney-
doğu Avrupa/Balkanlar bölgelerini birbirine bağlayan uluslararası projeleri 
ile bölgesel bir enerji ticaret merkezi haline gelmesini ve stratejik konumunu 
güçlendirmek” şeklinde iddialı bir hedefe işaret ediliyor. 62. Hükümet Prog-
ramında yar alan ‘enerji’ başlığına tüm detaylarıyla yer verdik.
Hükümet Programının açıklamasından yalnızca 20 gün sonra, Türkiye’yi 
Hükümet Programında yer alan bu iddialı hedefe bir adım daha yaklaştıran 
tarihi bir adım atıldı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne (TA-
NAP) başlangıç noktasını oluşturan Güney Kafkaslar Gaz Koridoru’nun te-
mel atma töreni gerçekleştirildi. Türkiye, TANAP vasıtasıyla doğalgaz arz 
güvenliği, arz çeşitliliği, Doğu-Batı enerji koridorunun dağıtım merkezi 
olma gibi stratejik avantajların yanı sıra önemli bir gelire de kavuşacak. Biz 
de bu tarihi adımı kapağımıza taşıdık. Türkiye’nin Şahdeniz 2’deki payını 
yüzde 9’dan yüzde 19’a, TANAP’taki payını da yüzde 30’a çıkarmasını ve tüm 
bu gelişmelerin ne anlama geldiğini projenin mimarları olan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz ve 
TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. Genel Müdürü Saltuk Düzyol’a sorduk. Her 
üç ismin de konuya ilişkin yaptıkları çarpıcı değerlendirmeleri ilgiyle oku-
yacağınıza eminiz.
Son aylarda enerji sektörünün en önemli gündem maddesi haline gelen ve 
önümüzdeki süreçte enerji yatırımlarını sekteye uğratabilecek “2 Mayıs ip-
talleri” ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.  EPDK, lisans almak için bel-
gelerini zamanında sunamayan yatırımcıları rahatlatacak bir formül buldu. 
Gecikmenin, yatırımcının iradesi dışında kamudan kaynaklandığının tespit 
edilmesi halinde bu gecikme “mücbir sebep” kapsamında değerlendirilecek. 
Umarız bu formül, enerjide yeniden yatırım ortamının oluşmasına yardımcı 
olur. Konuya ilişkin tüm detayları sayfalarımızda bulabilirsiniz.
 Türkiye enerji piyasasında hareketlilik tüm hızıyla devam ederken, diğer ta-
raftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sessiz sedasız biçimde çok önemli 
bir proje yürütüyor. Bakanlık, yatırımcılardan oluşturduğu ‘enerji takımları’ 
ile  2 yıldır Afrika’daki fırsatları değerlendiriyor. Türkiye’nin “Afrika açılımı-
nı” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı 
Safa Uslu ile konuştuk.
Geçtiğimiz günlerde Ankara Türkiye Enerji Vakfı’nın (TENVA) düzenlediği 
çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Taner Yıldız, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Enerji Komisyonu 
Başkanı İbrahim Halil Mazıcıoğlu ve çok sayıda üst düzey enerji bürokratı-
nın da katıldığı toplantıda OME (Observatoire Méditerranéen de l’Energie) 
tarafından hazırlanan “Akdeniz Enerji Perspektifleri Türkiye Raporu” tanı-
tıldı. Türkiye’nin 1960’lardan bugüne enerji profilini ve yılına kadar uzanan 
öngörüleri içeren rapor enerji yatırımcıları açısından bir yol haritası niteli-
ğinde. Biz de bu önemli toplantıya dergimizde yer verdik. Enerji sektörüne 
yön verecek bu tür çalışmaların artmasını diliyoruz.  
Keyifle okumanız dileğiyle…
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AB’den Rusya’ya petrol ve kaya 
gazı şoku

2 Mayıs iptallerine mücbir sebep 
incelemesi Enerjide ‘yerli dönem’ açılımı2218

AB şimdi de Rusya’nın derin sularda 
ve kutup bölgesinde petrol arama ve 
üretimi projelerine hizmet verilmesini 
yasakladı

Tüm enerji yatırımlarını etkileyen ‘2 Mayıs 
sendromunda’ orta yol aranıyor. 

Türkiye’nin enerjide 2023 vizyonu belli oldu. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 62. Hükümet 
programına göre enerjide yerli dönemi başlatılacak.

GÜNEY GAZ KORIDORU  
TÜRKIYE’YE NE 
KAZANDIRACAK?

24

28
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Rafineri için yatırımcıya ‘hodri 
meydan’48Türkiye, Afrika’yı ‘enerji takımı’ 

ile fethedecek42
Dünyanın yer altı zenginliği en fazla, yatırımın 
en az olduğu Afrika, artık Türkiye’nin de 
gündeminde.

“Akdeniz Enerji Perspektifleri-Türkiye” 
Tanıtım toplantısı düzenlendi58
TENVA, Observatoire Méditerranéen de 
l’Energie’nin hazırladığı ‘Akdeniz Enerji 
Perspektifleri Raporu’nu tanıttı. 

SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, rafineri 
yatırımı için yatırımcılara ‘hodri meydan’ 
dedi. 
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ZORLU, YINGLI SOLAR VE ENERJISA’YA ‘ALTIN VOLTAJ’ ÖDÜLÜ
Enerjinin tüm kesimlerini 

buluşturan 5.Türkiye Enerji Zirvesi, 
11-12 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te 
yapıldı. Çok sayıda işadamı ve yöne-
ticinin yanı sıra enerji bürokrasisinin 
de katıldığı toplantıda her yıl olduğu 
gibi farklı kategorilerde “Altın Voltaj” 
ödülleri verildi. 

Zorlu Enerji, kurumsal sorum-
luluk performansıyla “Altın Voltaj” 
ödülünün sahibi oldu. Zorlu Enerji 
Grubu Genel Müdürü Sinan Ak, 
Zorlu Enerji’nin layık görüldüğü 
“Altın Voltaj” ödülünü Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa 
Yılmaz’ın elinden aldı. Altın Voltaj 
ödülüne ilişkin görüşlerini paylaşan 
Ak, “Bu ödülü kapsamlı sürdürülebi-
lirlik politikamızın bir teşviki olarak 
görüyor ve tüm çalışma arkadaşlarım 
adına teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi. Zorlu Enerji Grubu, geçtiğimiz 
yıl da sürdürülebilirlik ve kurumsal 

sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla 
iş dünyasının prestijli ödüllerinden 
European Business Awards (Avrupa 
İş  Dünyası Ödülleri) kapsamında 
“Ulusal  Şampiyon” unvanını almıştı. 

Sosyal sorumluluk alanında ödül 
alan bir diğer şirket ise Enerjisa oldu. 
Şirket, bugüne kadar faaliyet göster-
diği bölgelerde 100’den fazla okulu 
yenileyen, 170 binden fazla öğrenciyi 
enerji verimliliği ve çevre konusunda 
bilinçlendiren, binlerce öğrenciye 
ise eğitim malzemesi desteği sağladı. 
Düzenlenen törende Enerjisa’nın 
ödülünü CEO Yetik K. Mert, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz’dan aldı.

Dünyanın en büyük güneş paneli 
üreticilerinden biri olan Yingli Solar, 
5. Türkiye Enerji Zirvesi’nde verilen 
Altın Voltaj Ödülü’nün sahibi oldu. 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre 
Sarayı’nda düzenlenen ödül töre-
ninde, zirve kapsamında firmaların 

sosyal sorumluluk yaklaşımları 
değerlendirilerek verilen ödülü 
Yingli Green Energy Güney Doğu 
Avrupa CEO’su Yao Wen, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz’dan aldı. Yao 
Wen ödüle layık görülmelerinden 
dolayı zirve yetkililerine teşekkür 
ederek, Yingli Solar’ın global ölçekte 
sosyal sorumluluğunun farkında bir 
şirket olarak çalışmalarını sürdür-
düğünü söyledi.  Wen, çocukların 
sosyal gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla futbol eğitim almaların-
dan ihtiyaç sahibi olanlara temiz su 
çıkarma projelerine enerji desteği 
veremeye kadar dünyanın pek çok 
coğrafyasında sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almak dolayı büyük 
bir mutluluk duyduklarını belirterek, 
“Bu ödülü dünyanın pek çok yerinde 
karşılık beklemeden çalışan gönüllü 
Yingli Solar çalışanları adına alıyo-
rum” dedi.
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AYGAZ REKLAMLARINA DÖRT ÖDÜL
Aygaz, 26. Kristal Elma Ya-

ratıcılık Festivali’nde, TV, basın, 
açık hava, radyo, kampanyalar, 
dijital, doğrudan pazarlama, 
entegre kampanyalar ve medya 
olmak üzere toplam 9 ana dalda 
dağıtılan ödüllerde 3 kategoride 
4 ödüle layık görüldü. Aygaz 
Otogaz, TBWA/İstanbul ile 
birlikte hazırladığı TV, açıkhava 
ve basın olmak üzere 3 dalda 
toplam 4 ödüle layık görüldü. 
“Geleceğe Yol Al” ilanıyla “Basın” 
dalında “Otomotiv Ürünleri” ka-
tegorisinde Kristal Elma alan Ay-
gaz Otogaz, yine aynı kategoride 
“Daha Fazla Yol” konulu ilanıyla 
Gümüş Elma ödülünün sahibi 

oldu. TV dalında ise Otomotiv 
Ürünleri kategorisinde “Pa-
ragliding-Uçuran Performans” 
reklamıyla Bronz Elma ödülünü 
kazanan Aygaz Otogaz, “Açıkha-
va” dalında “Dayanıklı Tüketim” 
kategorisinde yine “Geleceğe Yol 

Al” ilanıyla Bronz Elma ödülü-
nün sahibi oldu. Kristal Elma’ya 
layık görülen “Geleceğe Yo l Al” 
ilanında, iklim değişikliğine 
vurgu yaparak LPG’nin çevreci 
özelliği yaratıcı bir çalışma ile 
öne çıkarılıyor.

ENERJISA’NIN GÖNÜLLERI  
EĞITIM IÇIN ÇALIŞIYOR 

Enerjisa’nın sosyal sorumluluk platformu Enerjik 
Gönüller ilköğretim çağındaki çocukların daha iyi 
koşullarda eğitim alması için çalışıyor. Gönüllü 
Enerjisa çalışanlarının katkılarıyla bugüne kadar 
binlerce öğrencinin eğitim koşulları iyileştirildi, 
170 binden fazla öğrenciye enerji verimliliği eğitimi 
verildi. Enerjik Gönüller’in katkısıyla hayata geçen 
projelerden bir tanesi de Enerjisa’nın en büyük 
sosyal sorumluluk projelerinden biri olan okul 
yenileme çalışmaları. Proje 2009 yılında, Enerji-
sa’nın faaliyet gösterdiği illerde 15 okulun gönüllü 
çalışanların desteği ile yenilenmesiyle başladı. Şehir 
merkezlerinden uzak, inşa edildiğinden bu yana 
yenilenmemiş okulların yenilendiği projeyle; Adana, 
Bandırma, Çanakkale, Mersin, Antalya, Maraş, Muş, 
Trabzon, Siirt’te 100’den fazla okula ve binlerce 
öğrenciye ulaşıldı. 

Bu yılki okul yenileme çalışmalarında çocuk-
ların kitaplara erişimine de destek olmak için tüm 
lokasyonlarından okuma kitapları topladı. Kitaplar 
Muş Alpaslan bölgesindeki ihtiyaç sahibi okullara 
ulaştırıldı. 

KISA KISA
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LONDRA’DAN GELDI, ENERJI MALIYETINI AZALTACAK 
Bugüne kadar yurtdışında 

yenilenebilir enerji alanında pek 
çok proje yürüten Ekonova, Tür-
kiye pazarına da girdi. Kurtuluş 
Şahan tarafından kurulan ve 
çevre dostu ve tasarruf sağla-
yan çözümleriyle dikkat çeken 
şirket, ısıtma sistemlerinde 
maliyetleri önemli ölçüde azal-
tıp, yakıt tasarrufu sağlayacak,  
karbon ayak izini azalmayı des-
tekleyecek yenilikçi ve çevreci 
ürünleriyle dikkat çekiyor. 

Ekonova’yı kurmadan önce 
yeşil enerji alanında detaylı Ar – 

Ge ve proje çalışmaları yürüten 
Kurtuluş Şahan, Londra’da bu-
lunan Imperial College’in İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. Cass Business School, 
City University, Londra’da MBA 
eğitimini tamamlayan Şahan, sür-
dürebilir enerji alanında Epping 
Forest District Belediyesi’nde 
proje yönetti. Daha sonra da İn-
giliz inşaat şirketi Costain Group 
PLC’de Türkiye, Irak koordinatö-
rü olarak görev yaptı. Şahan son 
olarak Sama Dubai şirketinde 
Dubai’de ve Tunus’da proje koor-
dinatörü olarak çalışıyordu.

SCHNEIDER ELECTRIC, ENERJI 
PROFESYONELLERINI ISTANBUL’DA BULUŞTURDU

Schneider Electric, gelenek-
sel olarak Dubai’de düzenlediği 
‘Power to the Cloud - Veri Mer-
kezi Çözümleri Konferansı’nı bu 
yıl ilk kez İstanbul’a taşıdı. 500’ün 
üzerinde bilgi teknolojileri ve 
enerji sektörü profesyoneli, kon-
ferans için Hilton İstanbul Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde buluştu.

“Türkiye’nin en büyük 
veri merkezi etkinliği” ola-
rak gerçekleşen Power to the 
Cloud için Schneider Electric 
Veri Merkezlerinden Sorumlu 
Global Başkan Yardımcısı Pa-
ul-Francois Cattier de İstan-
bul’a geldi. Schneider Electric 
Türkiye Genel Müdürü Bora 

Tuncer ise “Küreselleşmenin 
rekabetin boyutunu değiştir-
diği günümüzde ve sürekli 
gelişen dijital dünyamızda, 
dünyaya artık enerjiyi verimli 
kullandıran, inovatif çözümler 
barındıran bir bilişim teknolo-
jisi gerektiğini gördük. Enerji 
yönetimindeki uzmanlığımızı, 
BT sektörüne de taşımak iste-
dik. Potansiyeline inandığımız 
Türkiye’de, bu alanda 4 yılda 
3 kat büyümeyi hedefliyoruz” 
dedi. “Sahip olduğumuz tekno-
lojilerle veri merkezi altyapısı 
yönetimi alanında, müşterile-
rimizin ihtiyaçlarına komple 
çözüm sunan önemli bir oyun-
cu haline geldik” diyen Tuncer, 
4 yıl içinde Türkiye’de bilişim 
sektöründe 3 kat büyümeyi 
hedeflediklerini kaydetti.
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DOĞALGAZ DEPOLAMA PROJELERI 
ANKARA’DA MASAYA YATIRILACAK

Ülke enerji arz güvenliği ile 
doğrudan ilintili olan doğal gaz 
depolama projelerinin bütün 
boyutlarıyla masaya yatırılacağı 
“Türkiye Uluslararası Yeraltı Doğal 
Gaz Depolama Konferansı” (TUGS 
2014) 29-31 Ekim 2014 tarihleri 
arasında Ankara Bilkent Otel’inde 
gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı, Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü, Enerji İşleri Genel Müdür-
lüğü, TPAO, BOTAŞ, EPDK’nın 
en üst düzeyde temsil edileceği 
etkinlikte, İTÜ ve ODTÜ Petrol 

ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm 
Başkanları ile konunun uzmanları 
ve yatırımcılar, doğal gaz depo-
lamasının önemini, Türkiye’deki 
güncel durumunu ve geleceğini 
tartışacak.

TUGS 2014’te ayrıca, doğal gaz 
arz güvenliği ve yeraltı doğal gaz 
depolama ilişkisi, ilgili mevzuat-
lar, toptan satış, dağıtım ve ithalat 
şirketlerinin beklentileri, mev-
cut depolama tesislerinin güncel 
durumları ve dünyadaki depola-
ma uygulamaları gibi konular ele 
alınacak.

AKENERJI, ERZIN SANTRALINI 
DEVREYE ALDI 

Akenerji’nin 904 MW gücündeki en büyük projesi olan 
Egemer- Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı’nın 
yüklenici konsorsiyumdan geçici kabulü 27 Ağustos 2014’te 
gerçekleşti. Akenerji, Erzin santralıyla yaklaşık 1.551 MW üre-
tim gücüne ulaştı. Santralın, “EPC-Geçici Kabul Tutanağı” GE 
Energy Products France SNC, Gama Ltd, Gama Güç Sistemleri 
Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. ve General Elektrik Ticaret ve 
Servis A.Ş yüklenici konsorsiyum yetkililerine verildi.  

Hatay’ın Erzin ilçesinde, 2011 yılı sonunda inşaatına başlanan 
santralın toplam maliyeti 900 milyon dolar olarak açıklanmıştı. 
Erzin santralı, devreye girmesiyle yıllık ortalama 6,75 milyar kWh 
elektrik üretecek. Bu üretimiyle santral, Türkiye’nin toplam elekt-
rik ihtiyacının yüzde 2,6’sını tek başına karşılayabilecek.

Üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına ağırlık veren Akener-
ji, 2009-2012 yılları arasında kademeli olarak devreye aldığı 1 
adet RES ve 8 adet HES santrali ile 388 MW yenilenebilir enerji 
kapasitesine ulaştı. Şirket, işletmede olan eski jenerasyon doğal 
gaz santrallarını 2013 yılından itibaren kademeli olarak devre dışı 
bırakarak Erzin santralının yatırımına başlamıştı. 

TÜBITAK’TAN ENERJI 
PROJELERINE TAM DESTEK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), mobil iletişimden ekran 
teknolojilerine, gıda ve sağlık alanından enerji 
projelerine kadar 17 alanda girişimcilere destek 
olmak için bütçesini hazırladı. TÜBİTAK, 
beklentileri karşılayan projeler için 2,5 milyon 
liraya kadar destek verecek.

Kurum, ivme kazanması istenen ve öncelikli 
alanlardan olarak tanımlanan sağlık, enerji, 
gıda ve iletişim teknolojileri projelerine destek 
olacak. TÜBİTAK, 17 çağrı kapsamında beklen-
tileri karşılayan projelerden küçük ölçeklilere 
500 bin liraya kadar, orta ölçeklilere 1 milyon 
liraya kadar, büyük ölçeklilere ise 2,5 milyon 
liraya kadar destek verecek. Yeni Nesil Yüksek 
Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri 
ile Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrı-
sı kapsamında da Türkiye’de enerji verimliliğini 
destekleyecek düşük ısı iletim katsayısına sahip, 
yenilikçi inşaat yalıtım malzemeleri ve yalıtım 
teknolojilerinin geliştirilmesi isteniyor.

KISA KISA
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OPET TEMIZ TUVALET 

KAMPANYASI “EN 

ETKILI” PROJE SEÇILDI
OPET, 14 yıldır sürdürdüğü Temiz Tuva-

let Kampanyası ile Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun bu yıl ilk kez düzenlediği 
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri”nde 
“Etkililik Ödülü”ne layık bulundu. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, 
AB Türkiye Delegasyon Müsteşarı- Ekonomik ve 
Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Francois Begeot 
ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğ-
lu’nun hazır bulunduğu törende ödülü OPET 
Genel Müdürü Cüneyt Ağca aldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan OPET 
Genel Müdürü Cüneyt Ağca “2000 yılından bu 
yana yürüttüğümüz en uzun soluklu toplumsal 
projelerden olan Temiz Tuvalet Kampanyası’nın 
bu ödüle layık bulunmasından gurur duyuyoruz. 
Sektörümüzde dokuz yıldır kesintisiz ‘Müşteri 
Memnuniyeti En Yüksek marka’ ve ‘Love Mark- 
Aşkla Bağlanılan Marka’ seçilmemizde en önemli 
faktörlerden birinin Temiz Tuvalet Kampanyası 
olduğunu söyleyebilirim. OPET istasyonlarından 
başlayarak tüm Türkiye’ye yayılan hatta Suudi 
Arabistan ve Makedonya eğitimleri ile yurtdışı-
na taşıdığımız projemizin insanların hayatlarını 
kolaylaştırdığı için bu kadar etkili ve sonuç odaklı 
olduğunun bilinciyle bu konudaki öncü rolümüze 
devam edeceğiz” dedi.

SHELL TÜRKIYE ‘ALTIN VARIL’ 
ÖDÜLÜ KAZANDI

Shell Türkiye, Gaziantep’de düzenlenen V. Türkiye 

Enerji Zirvesi’nde “Altın Varil” ödülünü kazandı. Zirve, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve EPDK 

Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Shell 

Türkiye, enerji sektöründe yer alan firmaların hayata 

geçirdikleri sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerinin 

değerlendirildiği Altın Varil ödülüne “Çatalhöyük Arkeolo-

ji Projesi” ile sahip oldu.

Konya yakınında bulunan ve Anadolu’nun en eski yer-

leşim yeri olarak bilinen Çatalhöyük’ün 9 bin yıllık tarihi 

ile öğrencileri tanıştıran Arkeoloji Yaz Atölyesi’ne Türki-

ye’nin dört bir yanından gelen 9 yaş ve üzeri öğrenciler üc-

retsiz olarak katılabiliyor. Her yıl yaz aylarında haftanın 6 

günü açık olan Çatalhöyük Arkeoloji Atölyesi’ne konuklar, 

rezervasyonla kabul ediliyor. Dünyanın en büyük arkeolo-

jik çalışmaları arasında yer alan ve 2012 yılında UNESCO 

tarafından “Dünya Mirası” listesine dahil edilen Çatalhö-

yük Neolitik Çağ Yerleşmesindeki Arkeoloji Yaz Atölyesi 

etkinliğiyle, çocuklara ‘kültürel mirasın koruyucusu olma’ 

kavramı öğretiliyor. Bugüne dek atölye çalışmalarında 

6300’i aşkın katılımcıya ücretsiz olarak tarih bilincinin 

genç nesillere en sağlıklı şekliyle aktarılması hedeflenirken; 

çalışma sonunda öğrencilere ‘kültürel emanetlerin koruyu-

cusu’ sertifikası da veriliyor.
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Çalık’a bu kez de Arnavutluk’tan fahri doktora

Çalık Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a, Tiran Üni-
versitesi tarafından “Ülke ekonomisine ve halkının refahına yaptığı 
katkılar” nedeniyle “Fahri Doktora” unvanı verildi. Çalık, kısa bir süre 
önce de Japonya’nın Matsumoto Diş Üniversitesi’nden aynı ödülü al-
mıştı. Fahri doktora verilmesi nedeniyle Tiran Üniversitesi’nde dü-
zenlenen törende konuşan Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dhori 
Kule, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a bu ödülün 
üniversite senatosunca oybirliği ile verildiğini hatırlatarak, “Arnavut-
luk’ta yaptığınız yatırımlar, sağladığınız istihdamlar ve sosyal sorum-
luluk projelerinizle örnek oldunuz. Size bu payeyi takdim etmekten 
onur duyuyoruz” dedi. 
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da yaptığı ko-
nuşmada, fahri doktora unvanı nedeniyle büyük onur duyduğunu 
belirterek teşekkür etti. Tiran’da, Priştine’de kendisini hiçbir zaman 
yabancı hissetmediğini belirten Çalık, “Bu tören bana, yabancı ol-
madığımızı, aksine, bu güzel ülkenin bir parçası olduğumuzu gös-
teriyor. Bu nedenle yıllar önce Arnavutluk’a geldiğim ve şirketleri-
mizle bu topraklarda yatırım yaptığımız için gurur duyuyorum” dedi. 
Çalık Holding, Arnavutluk ve Kosova’da telekomünikasyon, bankacı-
lık ve enerji sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. 

BP’nin ikinci adamı 
Erginbilgiç oldu

BP’nin iki ana iş kolundan biri olan 
Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu 
CEO’luğuna Tufan Erginbilgiç getirildi.   
Şirketten yapılan açıklamaya göre ekim 
ayında göreve başlayacak Erginbilgiç, 
yeni görevinde BP’nin tüm dünyadaki ra-
finerilerini ve akaryakıt, madeni yağlar, 
petrokimya ve havacılık faaliyetlerini yö-
netecek. Erginbilgiç yeni görevinde 2013 
yılı sonu rakamlarına göre toplam cirosu 
350 milyar dolar, 2013 kârı ise 3,6 milyar 
dolar olan birimden sorumlu olacak. 
Dünya enerji sektöründeki en önem-
li pozisyonlardan biri olan bu görevi 
üstlenen Erginbilgiç, böylece sektör-
de uluslararası alanda bu kadar üst 
pozisyona ulaşabilen ilk Türk oldu. 
Daha önce, BP’nin Global Akaryakıt 
Operasyonlarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı olarak görev yapan Ergin-
bilgiç, 1997 yılından bu yana BP’nin 
rafinaj ve pazarlama iş kolunda hem 
Türkiye hem de Londra’da üst düzey yö-
netici olarak çeşitli görevlerde bulundu. 
1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
İşletme Mühendisliği bölümünden me-
zun olan Erginbilgiç, 1986’da Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki MBA programını ve 
1989’da da Ohio State Üniversitesi’ndeki 
ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. Erginbilgiç, kariyerine Mo-
bil’de başlamış, 1996 yılındaki BP-Mobil 
birleşmesi esnasında BP’ye katılmıştı.

SOCAR’dan gurbetteki mühendislere çağrı
SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, İzmir Aliağa’da yapımı devam 
eden Star Rafinerisi’nde çalışmak isteyen, yurtdışındaki yetişmiş, 
tecrübeli Türk profesyonelleri Türkiye’ye çağırdı.  Yavuz, SOCAR Tür-
kiye’nin bugüne kadar Kanada’dan Rusya ve Bahreyn’e kadar dünya-
nın birçok projesinde çalışmış, yetişmiş pek çok personeli bünyesine 
kattığını söyledi. Yavuz, “Uzun yıllar çalışıp sektörde yetişmiş arka-
daşlarımız, artık Star Rafineri projemizde rol alıyorlar. 70-80 civarın-
da mühendisimiz var. Büyük kısmı yurtdışında yetişmiş. Türkiye’deki 
rafinerilerde yetişmiş olanlar da var. İhtiyaç oldukça yine yurtdışında 
rafinaj alanında yetişmiş mühendis arkadaşlarımıza kapımız açık. 
Gelsinler artık memleketlerine” çağrısında bulundu. 
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Can Yatırım, Prof. Alkin’e emanet
Akaryakıt sektöründe faaliyet 
gösteren Energy Petrol’ün sa-
hibi olan Can Yatırım Holding’in 
yönetimine Prof. Dr. Emre Alkin 
getirildi. 1969 yılında İstanbul’da 
doğan Prof. Dr. Emre Alkin, 
1991’de İstanbul Üniversitesi İk-
tisat Fakültesi’ni bitirdikten son-
ra, 1993 yılında aynı üniversitede 
lisansüstü eğitimini tamamladı. 
1997 yılında doçent, 2002 yılında 
ise profesör unvanını alan Alkin, 
1999-2003 yılları arasında İMKB 
Başkan Danışmanlığı, 2003 yılın-
da TİM Genel Sekreterliği, Vergi 
Konseyi Üyeliği görevini yürüttü. 
Çukurova Holding, Doğan Hol-
ding ve Altınbaş Holding’de de 
çeşitli görevler üstlenen Alkin,  

2000 yılından beri A Yatırım Men-
kul Kıymetler’de yönetim kurulu 
üyeliği ve Anadolu Vakfı mütevel-
li heyet üyeliği görevlerini sürdü-
rüyor. 
Çeşitli gazetelerde ekonomi 

köşe yazarlığı, televizyon kanal-
larında ekonomi haber yorum-
culuğu yapan Prof. Dr. Emre 
Alkin, akademik kariyerinde ise 
İstanbul Kültür Üniversitesi İkti-
sat Bölüm Başkanı olarak görev 
yaptı, şu anda Kemerburgaz Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı olan 
Alkin aynı zamanda İzmir’in spor 
kulüplerinden Göztepe’de Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Türkiye Fut-
bol Federasyonu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi. 
Alkin’in “Risk Management”, 
“Finansal Aracılığın Evrimi”, 
“Bankalarda Risk Yönetimine 
Giriş”, “Dünden Bugüne Gazian-
tep” isimli dört kitabı da var. 

Enerji Bakanlığı’ndan şaşırtan istifa

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mu-
rat Mercan, sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı. 
AKP’nin kurucu üyeleri arasında bulunan ve  23. 
dönem TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığını 
görevini de yürüten Mercan Şubat 2012’de başkan 
yardımcılığı görevine atanmıştı. Yasalar gereği hü-
kümet değişince bakan yardımcılarının görevleri 
de otomatik olarak düşüyor ancak hükümet kuru-
lur kurulmaz atamalar yeniden yapıldı. Mercan da 
yeniden bakan yardımcılığına atandı ancak görevi 
kabul etmeyerek istifa etti. Mercan, görevinden ay-

rıldığına ilişkin açıklamayı, Twitter hesabı üzerin-
den yaptı.
Murat Mercan, tweetinde şu cümlelerle görevine 
veda etti: “Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni 
değil mi? Allah’ın hükmü tecelli etti ve bakan yar-
dımcılığı görevini bıraktım. Görev yaptığım süre 
içinde bana güvenen Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’a ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Taner Yıldız’a çok teşekkür ederim. 
Hayatımın her döneminde bana her zaman destek 
olmuş olan, güvenen ve hocalık yapmış olan Sayın 
Abdullah Gül’e ne kadar teşekkür etsem azdır.”
1959 yılında Ağrı’da doğan Mercan Boğaziçi Üni-
versitesi  Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühen-
disliği Bölümü’nü bitirdi. ABD’de Florida Üniversi-
tesi’nde doktorasını tamamlayarak Cleveland State 
ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan 
Mercan, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeli-
ğinde bulundu. 22 ve 23. Dönem Eskişehir Millet-
vekili olarak TBMM çatısı altında bulunan Mercan, 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği Türk Dele-
gasyonu başkanlığı görevini de yürüttü. 

KARİYER
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Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu (EPDK), 
2 Mayıs itibarıyla 
‘kuracakları elektrik 

santralı için öngörülen belgelerini 
sunmadıkları’ gerekçesiyle lisans-
ları iptal edilen şirketlere, yeni bir 
olanak sunuyor. Lisansı iptal edilen 
şirketler, lisans iptalini izleyen 60 
gün içinde EPDK’ya başvuracak. 
EPDK, belgelerin sunulmasında 
yaşanan gecikmenin kamu kurum 
ve kuruluşlarından kaynaklanıp 
kaynaklanmadığını inceleyecek. 

Gecikmenin, yatırımcının iradesi 
dışında kamudan kaynaklan-
dığının saptanması halinde, bu 
gecikme ‘mücbir sebep’ kapsa-
mında değerlendirilecek. İlgili 
yatırımcının, lisans iptali kararı 
geri alınacak. Şirketten, yatırım-
larına devam etmesi istenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu, ağustos ayında peş peşe 
yaptığı toplantılarda, elektrik 
sektöründe bomba etkisi yaratan 
kararlar aldı. Sektörde lisans alıp 
yatırım yapmayan aralarında 
Boydak Ailesi ile Ali Ağaoğlu’nun 

2 Mayıs iptallerine 
mücbir sebep incelemesi 

Tüm enerji yatırımlarını etkileyen ‘2 Mayıs sendromunda’ orta yol aranıyor. 
Enerji yönetimi, lisans iptallerinin nedenini inceleyecek sorun gecikmenin 
kamudan kaynaklandığı saptanırsa şirketle ilgili yaptırım kararı kalkacak

30’U AŞKIN LİSANS 
İPTAL EDİLDİ

2013 yılında yürürlüğe giren yeni Elektrik 
Piyasası Kanunu’na göre elektrik üretim 
lisansı bulunan şirketlere gerekli izinleri 
alarak EPDK’ya sunmaları ve yatırımlara 
başlamaları için 6 aylık süre verildi. Süre, 
2 Mayıs 2014’te doldu. EPDK, öngörülen 
sürede yatırım için gerekli belgeleri sun-
mayan şirketlerin projelerini tek tek ele al-
maya başladı. Bu kapsamda 30 dolayında 
şirketin lisansı iptal edildi.
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da bulunduğu bazı patronlara ait 
enerji şirketinin elektrik üretim 
lisansını iptal etti. FİBA, Türkerler 
ve Sanko Holding’in sahip olduğu 
bazı lisansların iptali de EPDK 
gündeminde bulunuyor. EPDK’nın, 
ağustos ve eylülde 30 dolayında şir-
ket ve onlarca megavatlık santralle 
ilgili iptal kararı verdiği biliniyor. 
Lisansı iptal edilen şirketlerin ver-
diği teminatlar da gelir olarak kabul 
edilerek iade edilmiyor. Ancak 
lisansı iptal edilen şirketler açısın-
dan en önemli sorun 3 yıl enerji 
sektöründe faaliyet göstermelerinin 
yasaklanıyor olması.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
iptal kararının ardından yaptığı 
açıklamada, kanunların verdiği 
yetkiler kapsamında ‘çantacılar’la 
mücadeleye başladıklarını 
belirterek, “Çantacılara göz 
açtırılmayacak. Gerçekten yatırım 

yapacak olanlar enerji sektöründe 
kalacak” mesajı verdi. Bu açıkla-
malar sektörde ciddi faaliyeti olan 
ancak lisansı iptal edilen şirketlerin 
kaygısını daha da artırdı. Bu açık-
lamaların ardından enerji sektö-
ründe de yatırımı olan işadamı 
Ali Ağaoğlu, EPDK’yı sert bir dille 
eleştirerek “Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu değil, dinamitleme 
kurumu açıklaması” yapmıştı. 
Boydak Grubu da yasal haklarını 
arayacaklarını beyan etmişti. 

Hukuk Dairesi müjdeli haberi 
verdi

Kurul, elektrik sektöründe 
lisans iptalleriyle ilgili peş peşe 
kararlar alırken, EPDK Hukuk 
Dairesi bir sürpriz yaparak, ko-
nuyla ilgili önemli bir ‘görüş’ verdi. 
EPDK Elektrik Piyasası Dairesi, 
19 Ağustos 2014 tarihinde Hu-
kuk Dairesi’ne ‘yatırımcılar için 
idareden kaynaklanan gecikmenin 
mücbir sebep sayılıp sayılmayaca-
ğı’ yönünde görüş sordu. Hukuk 
Dairesi, 22 Ağustos 2014 tarihli 
yazısıyla ‘idareden kaynaklanan 
gecikmelerin mücbir sebep 
sayılması’ kararını ilgili daireye 
bildirdi. Hukuk Dairesi, ‘mücbir 
sebep’ ile ilgili görüşünde, lisans 
iptaliyle ilgili her kararın bu çerçe-
vede ayrı ayrı değerlendirilmesinin 
önemine işaret etti.

Söz konusu yazıda şu ifadeler 
yer alıyor: “Kamu hukukunun koy-
duğu tahditlerle  olaydan etkilenen 
tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirme-
sini engelleyen ve etkilenen tarafın 
gerekli özen ve dikkati göstermiş 
ve tüm önlemleri almış olmasına 

İŞTE O MADDE
Elektrik Piyasası Lisans Yönet-
meliği’nde yer alan ve EPDK 
Hukuk Dairesi’nin ‘görüşü’ne 
esas oluşturan 35’inci madde 
şöyle:

 � Önlisans ve lisans sahibinin 
ilgili mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülükleri, mücbir sebep 
hallerinde, etkilendikleri oran-
da, mücbir sebebin etkileri 
giderilinceye kadar, Kurul ka-
rarıyla ertelenebilir veya askıya 
alınabilir. Söz konusu yüküm-
lülüklerin yerine getirileme-
yeceğinin anlaşıldığı hallerde, 
Kurul, önlisans ve lisans sahibi-
nin yükümlülüğünün kaldırıl-
masına da karar verebilir. İletim 
ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin 
yükümlülüklerin kaldırılması 
talep edilemez.

 � Bir olayın mücbir sebep 
hali sayılabilmesi için olaydan 
etkilenen tarafın gerekli özen 
ve dikkati göstermiş ve tüm ön-
lemleri almış olmasına karşın 
olayın önlenemeyecek, kaçı-
nılamayacak ve öngörüleme-
yecek olması ve bu durumun 
etkilenen tarafın ilgili mevzuat 
kapsamındaki yükümlülükleri-
ni yerine getirmesini engelle-
mesi gerekir.

İPTAL KURBANI 
OLAN PROJELER 

EPDK’nın aldığı iptal kararları 
kapsamında 90 megavat büyük-
lüğündeki Cerit Res, 96 mega-
vat büyüklüğündeki Eber RES 
(Rüzgar Enerjisi Santrali ), 9.9 
megavat güce sahip Elmas RES, 
20 megavat güce sahip Gaziemir 
RES, 9 megavat büyüklüğündeki 
Ayvalık-1 RES, 102 megavat güce 
sahip Sibelres RES, Ali Ağaoğlu’na 
ait yaklaşık 1 megavat güce sahip 
Karatepe Biyogaz ile 18 megavat-
lık Seferhisar RES projeleri bulu-
nuyor.

HABER2 Mayıs iptallerine mücbir sebep incelemesi 

Ekim 2014EnerjiPanorama 19



20  EnerjiPanoramaEkim 2014

karşın önlenemeyecek, 
kaçınılamayacak ve 
öngörülemeyecek nitelikteki 
diğer durumların ‘mücbir 
sebep’ hali olduğu görülmek-
te olup, ‘idarelerden kaynak-
lanan gecikmeler’ de ilgili 
tüzel kişinin gereken özen 
ve dikkati göstermiş ve tüm 
önlemleri almış olmasına 
rağmen önleyemeyeceği, 
kaçınamayacağı bir şekilde 
idareden kaynaklanmışsa 
bu gecikmelerin de mücbir 
sebep sayılması gerektiği.”

Şirketlerin projeleri 

yeniden incelenecek 
Hukuk Dairesi’nin bu 

görüşü, lisansı iptal edilen 
şirketleri için yeni bir fırsat 
oldu. Enerji Panorama’nın 
EPDK kaynaklarından aldığı 
bilgiye göre lisansları iptal 
edilen şirketlerin, lisans 
iptalini izleyen 60 gün içinde 
EPDK’ya başvurarak belgele-
rinin yeniden incelenmesini 
talep edebilecek. Gecikme-
nin, kamu kurum ve kuru-
luşlarından yani idareden 
kaynaklanıp kaynaklanmadı-
ğı Kurul tarafından incelene-
cek. Gecikmenin, kamudan 
kaynaklandığının saptanması 
halinde, bu gecikme ‘mücbir 
sebep’ kapsamında değerlen-
dirilecek. İlgili yatırımcının, 
lisans iptali kararı kaldırıla-
cak. Şirketten, yatırımlarına 
devam etmesi istenecek.

“GERÇEK YATIRIMCI 
MAĞDUR EDILIYOR”

EÜD BAŞKANI ÖNDER KARADUMAN
Yeni yasaya göre inşaat öncesi 

süresini tamamlamış lisans sahiplerinin 
yükümlülüklerini yerine getirdiklerine 
dair belgeleri, 2 Mayıs 2014 tarihine 
kadar EPDK’ya sunması gerekiyordu. 
Ancak birçok yatırımcı, farklı kamu 
kurumlarından bu tarihe kadar gerek-
li izin ve belgeleri alamamış, sonuçta 
kendilerinden kaynaklanmayan neden-
lerle yükümlülüklerini tamamlayamadı. 
‘2 Mayıs sendromu’ olarak adlandırılan 
bu sorun, Hükümet tarafından Meclis’e 
sevk edilen ve yatırımcılara bir yıllık ek 
süre tanıyan bir kanun tasarısı ile çözül-
meye çalışıldıysa da, tasarının yasalaş-
ması mümkün olmadı.

Kanunun geçici 9. maddesi, kuşku-
suz ki iyi niyetle, sektörde “çantacı” ola-
rak tabir edilen lisans ticareti yapan 
kişileri elemek üzere düzenlenmiş bir 
maddedir. Aslında “çantacı” diye tabir 
edilen grubun oluşmasını doğuran 
temel sebep, lisanslar için düzenlenen 
ihalelerde uygulanan katkı payı sistemi 
olmuştur. Daha önce, tek seferde ödenen 
ihale bedeli üzerinden yapılan ihalelere 
finansman yapısı güçlü ve ciddi yatırım-
cılar girerken, daha sonra yıllık bazda 
ödenen katkı payları uygulamasına 
geçilmesi, “çantacı” tabir edilen kişile-
rin ihalelere rahatça girebilmelerinin 
önünü açtı. Bu değişiklik, aynı zamanda 
Hazine’yi ciddi bir kaynaktan mahrum 
bıraktı, tek seferde alabileceği gelirlerin 
uzun yıllara yayılmasına neden oldu. 

Kısacası, kamunun kendi eliyle yarattı-
ğı “çantacılar” kamuyu da mağdur etti.    

“Çantacılar”ı elemek üzere iyi niyetle 
getirilen söz konusu düzenleme ise 
hiçbir esnekliği olmaması nedeniyle, 
bugünkü şartlarda ne yazık ki gerçek 
yatırımcıları mağdur eden, hayata geç-
me olasılığı yüksek olan birçok projeyi 
iptale götürme riski taşıyan bir hükme 
dönüştü. 

Arz güvenliğini zedelenebilir
Lisansları iptal edilen firmalar, lisans 

iptalinin yanında, teminatlarının irat 
kaydedilmesi ve hissedarlarının üç yıl 
boyunca başka lisans başvurusunda bu-
lunma haklarının elinden alınması gibi 
ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.  Bu 
tür gelişmeler, sektördeki yatırım iklimi-
ni bozacak, yatırım iştahını zedeleyecek, 
yatırımcıları tedirgin edecek gelişme-
lerdir. Neticede, enerji arz güvenliğimiz 
açısından hayati önemde olan yüzler-
ce proje hayata geçememiş olacaktır. 
“Çantacıları eleyeceğim” derken, gerçek 
yatırımcılar mağdur edilmiş ve küstü-
rülmüş olacaktır.   

EPDK yetkililerin en başından beri, 
sorunun çözümü yönünde sarf ettikle-
ri gayret için müteşekkiriz. Ülkemize 
kazandırılacak ve arz güvenliğimize katkı 
sağlayacak milyarlarca dolarlık yatırımdan 
ülkemizin mahrum bırakılmaması için 
tüm tarafların ellerinden gelen gayreti sür-
dürmeye devam edeceklerine inanıyoruz.”

HABER 2 Mayıs iptallerine mücbir sebep incelemesi 





Avrupa Birliği (AB) ile 
Rusya arasında Ukray-
na nedeniyle yaşanan 
kriz tırmanmaya devam 

ediyor. Avrupa Konseyi, ‘Ukrayna 
krizindeki rolü nedeniyle’ Rusya’ya 
karşı 8 Eylül’de enerji sektörünü 
hedef alan yeni yaptırım kararı aldı. 
960/2014 sayılı tüzüğe (direktife) 
göre Rusya’ya yönelik  derin sularda 
ve kutup bölgesinde petrol arama 
ve üretimiyle kaya gazı arama ve 
üretimi projelerine yönelik hizmet 
sağlanması yasaklandı. Daha net bir 
ifadeyle AB kapsamındaki kişi, ku-
rum ve şirketler, Rusya’ya belirtilen 
alanlarla ilgili hizmet sunamaya-
cak. Yasakların, Rusya’nın özellikle 

petrol üretimini ve dünya petrol 
arzını etkileyebileceği belirtiliyor. 
Enerji sektörü uzmanları, bunun 
da doğrudan ham petrol fiyatlarını 
artırabileceğine dikkat çekiyor.

AB, daha önce uygulamaya 
soktuğu yaptırımlara yenilerini 
ekleyerek Rusya’yı sıkıştırmaya 
çalışıyor. Ukrayna’yı istikrarsızlaş-
tırmakla suçladığı Rusya’ya yönelik 
son yaptırım kararı 8 Eylül’de alın-
dı. Rosneft, Transneft ve Gazprom 
Neft gibi Rus devlerinin gerek mali 
gerekse de teknik yönlerden elini 
kolunu bağlamayı amaçlayan yeni 
yaptırımlara ilişkin kararlar şöyle: 

-Çift kullanımlı mallar ve teknoloji 
ihracatına ek kısıtlamalar getirildi. 

-Derin su petrol arama ve üre-
timi, kutup petrol arama ve üretimi 
ve kaya gazı arama ve üretimi pro-
jelerine yönelik hizmet sağlanması 
yasaklandı.

-Rusya merkezli kurulan 
finansal kurumlar, uzay, nükleer 
ve savunma sektöründeki ku-
rumlarla ham petrol veya petrol 
ürünleri satışı yapan ya da taşıyan 
firmalar için kısıtlamalar geti-
rilmesi karara bağlandı. (AB’nin 
833/2014 tüzüğünde belirtilen 
mevduat hizmetleri, ödeme 
hizmetleri, sigorta hizmetleri 
gibi finansal hizmetler ve enerji 
piyasasını riskten koruma amaçlı 
kullanılan finansal kaynak türevleri 

AB’den Rusya’ya 
petrol ve kaya 

gazı şoku 

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki yaptırım savaşı sürüyor. AB şimdi de 
Rusya’nın derin sularda ve kutup bölgesinde petrol arama ve üretimi proje-
lerine hizmet verilmesini yasakladı
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kısıtlamalar kapsamına alınmadı.) 

AB’nin birçok sektör ve şirketi 
ilgilendiren en önemli yaptırım ka-
rarlarından biri de Rusya’daki kişi, 
kurum ve kuruluşlara doğrudan 
veya dolaylı olarak çift kullanımlı 
mallar ve teknoloji tedarik etmek, 
bunların transferini yapmak ve 
satmasının yasaklanması olarak 
dikkat çekiyor. 

Bu çerçevedeki yasaklar alt 
başlık olarak şöyle sıralandı:

-Rusya’daki herhangi bir kişi, 
kurum veya kuruluş ya da organa 
mal ve teknoloji ile ilgili teknik 
yardım, aracılık hizmetleri ve diğer 
hizmetleri sağlamak, üretim ve 
bakımını yapmak.

   b-Rusya’daki mal ve teknoloji 
için finansman veya mali yardım 
sağlamak, kredi sigortası sağlamak, 
bu malların temini, transferi ve 

satışını yapmak veya teknik destek 
sağlamak.

Avrupalı şirketleri de etkileyecek
Petrol ve kaya gazı aramaya 

dönük getirilen kısıtlamalar kapsa-
mında sondaj, kuyu testleri, kuyu 
logu ve ikmal servisi yasakları da 
bulunuyor. AB’li kişi, kurum ve şir-
ketler, Rusya’ya anılan işlere yönelik 
hiçbir şekilde hizmet sunamayacak. 
Bu durumdan Rusya’nın özellikle 
petrol üretiminin ciddi biçimde et-
kilenebileceği belirtiliyor. Yasaklar, 
12 Eylül 2014 öncesi bir sözleşme 
veya bir çerçeve anlaşması veya bu 
tür sözleşmelerin yürütülmesi için 
yapılan bir yan anlaşmanın uygu-
lanmasını etkilemeyecek.

Rusya’ya doğrudan veya dolaylı 
olarak finansman veya askeri liste-
sinde belirtilen mal ve teknolojiyle 
ilgili ödenek, kredi, sigorta veya 
bu kalemlerin satış, tedarik ya da 

transferi kişi, kurum ve kuruluş 
bazında yasaklandı. 

1 Ağustos 2014’ten 12 Eylül 
2014’e kadar 90 günü aşan veya 12 
Eylül 2014’ten itibaren 30 günü 
aşan bir vadeyle devredilebilir men-
kul kıymet ve para piyasa araçlarını 
doğrudan veya dolaylı olarak satın 
almak, satmak ya da yardım hiz-
metlerinde bulunmak yasaklandı. 

12 Eylül 2014 sonrasında ya-
yınlanan 30 günü aşan bir vadeye 
devredilebilir menkul kıymet ve 
para piyasası araçlarını doğrudan 
veya dolaylı yoldan satın almak, 
satmak ya da yardım hizmetinde 
bulunmak yasaklandı. Bu kap-
samdaki yasaklı kurum ve kuru-
luşlar arasında Rusya’da faaliyet 
gösteren OPK Obonprom, United 
Aircraft Corparation ve Uralva-
gonzavod şirketlerinin bulunması 
dikkat çekti.  

HABERAB’den Rusya’ya petrol ve kaya gazı şoku 
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Türkiye ekonomisinin 
yeni yol haritası belli 
oldu. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından 

TBMM’ye sunulan ve kabul edilen 

62. Hükümet Programı’nın ekono-

mi ayağına enerji sektörü damgası-

nı vurdu. 2023 vizyonu kapsamında 

enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya 

yönelik radikal adımlar atılıyor. 

Önümüzdeki beş yıl için yapılması 

planlanan 350 milyar dolarlık kamu 
yatırımlarından enerji yatırımları 
da önemli oranda payını alacak. İki 
nükleer santralın devreye alınması-
nın yanı sıra jeotermal kaynaklara 
yönelik arama yatırımları katla-
nacak. Konya başta olmak üzere 
Türkiye güneş enerjisinde dün-
yanın en önemli merkezlerinden 
biri haline getirilirken ‘kara elmas’ 
olarak adlandırılan kömür elektrik 

üretiminden daha fazla pay alacak. 
Sadece yerli maden üretiminin yıl-
lık hasılatının 2023 yılına kadar 20 
milyar dolar olacağı hesaplanıyor. 

Enerji yönetimi, ‘2023 hedefleri’ 
çerçevesinde enerjide dışa bağım-
lılığın azaltılmasına ve sanayide 
hammadde ihtiyacının karşılan-
masına yönelik maden, enerji 
hammaddeleri ve jeotermal kaynak 
arama yatırımlarının öne çıkacağı-
nı belirtiyor. 

Türkiye’nin enerjide 2023 vizyonu belli oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 62. Hükümet 
programına göre enerjide yerli dönemi başlatılacak. Kömür, jeotermal, güneş ve rüzgar gibi enerji kaynakları 
üretimden daha fazla pay alacak. Başbakanın memleketi Konya, güneş enerjisinde merkez olarak öne çıkacak

ENERJİDE ‘YERLİ DÖNEM’ AÇILIMI
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Yöneticiler, “Vizyonumuz 
enerjiyi sürekli, güvenli ve asgari 
maliyetle temin edebilen, enerji 
üretiminde kaynak ve teknoloji 
çeşitliliğini artırarak enerji arz 
güvenliğimizi sağlayan bir ülke 
konumuna gelmek” diyor. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu 
tarafından açıklanan hükümet 
programının enerji başlığında daha 
önceki hükümetlerin programıyla 
benzer, süreklilik taşıyan bir yakla-
şım göze çarpıyor. Örneğin nükleer 
enerjiden geri dönüş olmayacak. 
Programda nükleer enerjinin bir an 
önce devreye alınması gerektiğine 
dikkat çekilerek Mersin Akkuyu 
ve Sinop’ta toplam 9 bin 280 MW 
gücünde 8 adet nükleer reaktörün 
devreye alınacağı vurgulanıyor. 

Konya’ya en büyük santral: 

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi gücünün 
20 bin MW’a çıkarılacağı açıklanan 
programda, en az 600 MW gü-
cünde jeotermal santral ve en az 
3 bin MW gücünde güneş enerjisi 
santralı kurularak yenilenebilir 
enerji kaynaklarının elektrik ener-
jisi üretimi içindeki payının 2023 

yılında yüzde 30’a yükseltileceği 
ifade ediliyor. Güneş enerjisinde 
yeni bir döneme girilirken Kon-
ya’ya dünyanın en büyük güneş 
enerjisi santralını yapmak üzere 
çalışma başlatıldı. 3 bin MW’lık 
güneş santralı için yaklaşık 6 milyar 
dolar yatırım yapılacak ve Konya, 

Türkiye, 5 yıllık dönemde 350 milyar dolarlık kamu yatırımı gerçekleştirecek. Kamu yatırımlarından aslan payını ulaştırma 
ve enerji sektörünün alması planlanıyor. Nükleer santralların devreye alınmasının yanı sıra yeni rafineri de inşa edilecek

HABERENERJİDE ‘YERLİ DÖNEM’ AÇILIMI
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Türkiye’nin güneş enerjisi üssü 
haline getirilecek.

Doğal gazsız il kalmayacak: 
Yeni enerji stratejisi kapsamında 
doğal gazsız il kalmayacak. 2003 
yılı öncesinde yalnızca 9 ilin doğal 
gaza erişimi mevcutken 2013 yılı 
itibarıyla bu sayı 72’ye çıktı. Kalan 
9 il de konumları itibarıyla teknik 
güçlükler ve yüksek yapım ma-
liyetleri içermesine karşın doğal 
gazla buluşturulacak. Programda, 
“Doğal gazda arz güvenliğine 
büyük önem veriyoruz. Bu doğ-
rultuda, arz kaynaklarını çeşitlen-
dirmeye verdiğimiz önemin yanı 
sıra depolama tesislerini de hayata 
geçiriyoruz. Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy depolama tesislerini 
faaliyete geçirdik. Tuz Gölü yer 
altı depolama tesisinin 500 mil-
yon m3’lük ilk aşamasını 2016 yılı 
itibarıyla tamamlayacağız. Ayrıca, 
2002 yılı sonu itibarıyla 100 milyon 
dolar olan petrol arama ve üretim 

yatırımlarımızı, 2012 yılında 910 
milyon dolara çıkardık” ifadeleri 
yer aldı.

HES’lerin yapımı devam ede-
cek: 2002’de yaklaşık 31 bin MW 
olan elektrik kurulu gücü 2014 yılı 
Temmuz ayı itibarıyla 67 bin 431 
MW’a, 2002 yılında 129 milyar kwh 
saat olan elektrik üretimi de 2013 
yılında 242 milyar kwh’e yükseldi. 

Yeni hükümet programına göre 
önümüzdeki dönemde yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynakları en 
üst düzeyde değerlendirilecek. 
Özellikle hidroelektrik santraller 
kapsamında, 2003 yılından bugüne 
kadar devreye alınan HES pro-
jeleriyle 2003 yılında 26 milyar 
kilowattsaat olan yıllık HES enerji 
üretim kapasitesi 79 milyar ki-

HABER ENERJİDE ‘YERLİ DÖNEM’ AÇILIMI
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HABER ENERJİDE ‘YERLİ DÖNEM’ AÇILIMI

lowattsaate yükseltildi. Son üç yılda 
6 bin 450 MW gücünde santral 
devreye alındı. 2015 yılına kadar 
yeni santrallar devreye alınacak. 
Küçük HES’lere ilişkin olarak çevre 
duyarlılığı en üst düzeyde hayata 
geçirecek, bu amaçla gerekli dü-
zenlemeler hızlı bir şekilde yaparak 
etkili bir şekilde uygulanacak.

Kömüre teşvik sürecek: Yerli 
linyit sahalarının termik santral 
amaçlı değerlendirilmesine önem 
verilecek. En büyük kömür rezervi-
ne sahip sahalarından Afşin Elbis-
tan, Konya Karapınar, Afyon Dinar 
ve Eskişehir Alpu sahalarında 
elektrik üretimi amaçlı girişimler 
üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, kömür 
istihracı yatırımları ve termik 
santral yatırımları, yatırım teşvik 
sistemindeki öncelikli yatırımlar 
kapsamına alınırken orta vadede 
bunun olumlu etkilerinin görülece-
ği hesaplanıyor.

Yeni rafineri inşa edilecek: 
Nükleer santral kurulmasına 

ilişkin çalışmalar yeni dönemde 
hızlandırılırken, elektrik üretim 
tesislerinin özelleştirilmesi süreci 
devam edecek. Yeni rafineri inşası, 
elektrikli otomobil imalatı, ileri 
teknoloji içeren hava taşıtı motorla-
rı ve parçalarının üretimi konula-
rında teşvik sistemi güçlendirilerek 
yurtiçi üretim kapasitesi artırılacak. 
Üreticilerin tarım sigortalarından 
daha fazla faydalanmasına yönelik 
tedbirler alınırken, diğer alternatif 
enerji kaynaklarının tarımda kulla-
nılması teşvik edilecek. 

Çevreye daha çok özen: Büyük 
şehirlerde akıllı sistemlerle destek-
lenen bütünleşik toplu taşıma sis-
temleri hayata geçirilecek. Elektrikli 
demiryolu hatları yaygınlaştırarak 
sera gazı emisyonları azaltılacak. 
Atık yönetimi hizmetlerinin des-
teklenmesine devam edilecek. Atık 
yönetiminin, geri dönüşüm yoluyla 
hem enerji üretimi hem de istihda-
mı artırıcı bir yatırım alanı olması 
sağlanacak. 

CEYHAN ENERJİ 
TERMİNALİ 

OLUYOR

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru 
Hattı’nın inşasını bitirildiğine dikkat 

çekilen hükümet programında, Türki-

ye’nin enerji köprüsü olmasına yönelik 

şu tespitler yer alıyor: “Bakü-Tiflis-Er-

zurum (Şahdeniz) Doğal Gaz Projesi’ni 

hayata geçirdik. Azerbaycan Şahdeniz 

II Projesindeki payımızı yaklaşık yüzde 

20’ler civarına çıkararak en büyük ikinci 

hissedar olduk. Azeri doğal gazını Tür-

kiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya 

taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) hükümet-

ler arası anlaşmayı imzaladık. Türkiye-Yu-

nanistan Doğal Gaz Boru Hattı ile Güney 

Avrupa Gaz Ringi Projesi’nin ilk ayağını 

tamamladık ve komşu ülkeye gaz ihraç 

etmeye başladık. Ceyhan’ın, Avrupa’da 

ikinci büyük enerji terminaline dönüş-

türülmesini hedefliyoruz. Türkiye’nin, 

gittikçe gelişen büyük enerji piyasası 

ve Ortadoğu, Kafkasya/Orta Asya ve Gü-

neydoğu Avrupa/Balkanlar bölgelerini 

birbirine bağlayan uluslararası projeleri 

ile bölgesel bir enerji ticaret merkezi 

haline gelmesini ve stratejik konumunu 

güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

HABERENERJİDE ‘YERLİ DÖNEM’ AÇILIMI
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GÜNEY GAZ 
KORiDORU 
TÜRKİYE’YE NE 
KAZANDIRACAK
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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne (TANAP) başlan-
gıç noktasını oluşturan Güney Kafkaslar Gaz Koridoru’nun te-

meli 20 Eylül’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de atıldı. İlk safhası 
2018’de tamamlanması öngörülen projede, Türkiye yüzde 30 paya 
sahip. Enerji Panorama olarak, Türkiye’nin son yıllarda enerji ala-
nında attığı en önemli adımlardan biri olan TANAP’ı tüm boyut-
larıyla ele alan bir dosya hazırladık. Bu dev projeden Türkiye’nin 
ne tür kazanımlar elde edeceğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz ve TANAP Doğal 
Gaz İletim A.Ş. Genel Müdürü Saltuk Düzyol ile konuştuk
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Türkiye’nin Şahdeniz 
2’deki payını yüzde 
19’a çıkarmasını tarihi 
bir adım olarak gören 

SOCAR Türkiye Başkanı Yavuz, 
“Enerji ithalatçısı bir ülke nerede 
olursa olsun üretim yataklarına 
sahip olmalı. Türkiye, 100 yılı boşa 
harcadı ama artık doğru adımlar 
atılıyor” diyor 

SOCAR Türkiye Başkanı Kenan 
Yavuz, enerjinin yanı sıra farklı 
sektörlerde uzun yıllar çalışmış bir 
yönetici. Görev yaptığı sivil toplum 
kuruluşları, işadamları dernekle-
rinde bu deneyimlerini paylaşıyor, 
görüşlerini dile getiriyor. Kendi-
siyle Eylül ayında temeli atılan ve 
Türkiye için çok önemli bir adım 
olan Şahdeniz ve TANAP proje-

siyle ilgili olarak bir araya geldik. 
Ancak sohbetin konusu genişledi ve 
sadece enerji değil, reel sektörü de 
kapsayan geniş bir değerlendirme 
ortaya çıktı. “Sözünü sakınmayan” 
bir yönetici olarak tanınan Yavuz, 
Türkiye’nin özellikle enerjide 20. 
Yüzyılı ıskaladığını belirterek “Ne-
den bizim de bir Shell’imiz, BP’miz 
yok, bunu sorgulamalıyız” diyor. 

 “Türkiye Şahdeniz’e ortak 
olarak bir taşla iki kuş vurdu”

RÖPORTAJ / ESIN GEDIK
SOCAR Türkiye Başkanı

Kenan Yavuz

KAPAK  “Türkiye Şahdeniz’e ortak olarak bir taşla iki kuş vurdu”



Enerjide olduğu gibi tüm sektörle-
rin ithalat dalgası altında ezildiğini 
söyleyen Yavuz, Gümrük Birliği 
anlaşmasının Türkiye için büyük 
bir sorun olduğunu belirterek “Ya 
en kısa zamanda Avrupa Birliği’ne 
üye oluruz ya da Gümrük Birliği 
anlaşmasını bozmalıyız” önerisinde 
bulunuyor. 

Türkiye, kısa bir süre önce 
Güney Gaz Koridoru’nun önem-
li bir ayağı olan Şahdeniz’deki 
payını artırdı ve temel atma 
töreni yapıldı. Bu gelişme Türkiye 
açısından ne ifade ediyor?

Güney Gaz Koridoru ve Türkiye 
ayağı olan TANAP ve Şahdeniz’le 
ilgili gerçekleşen hadiseler ka-
muoyunun çok fazla gündemine 
gelmedi, Türkiye’de hala teknik 
konular konuşulmuyor, herkes 
siyaset konuşmayı seviyor. Oysa  
Türkiye açısından önemli bir açılım 
söz konusu, Türkiye stratejik bir 
atak yaparak yurtdışında bir varlık 
satın aldı.

Bunun önemini şöyle açayım. 
Türkiye, sürdürülebilir büyümeyi 
sağlaması için enerji arz güvenliğini 
sağlamak zorunda; bu, alfabenin 
A’sı kadar kesin ve net. Eğer burada 
bir başarısızlık olursa B’yi konu-
şamayız. Enerjiyi nereden alaca-

ğız, kaça alacağız ve güvenli mi 
sürdürülebilir mi en temel soru bu. 
Çünkü, Türkiye enerji ithalatçısı bir 
ülke, refah seviyesi hızla yükseliyor 
artık köylere kadar her yerde doğal 
gaz kullanılıyor. Araç sayısı Avrupa 
ortalamasını yakaladı, 90’lı yıllarda 
rüya gibiydi. 

Doğal gazda da durum aynı, 
her alanda olduğu gibi enerjide de 
üretmeden satan toplumlar gibi 
yaşıyoruz. Bu manzarada enerjiyi 
nasıl nereden alıp ne kadar tükete-
ceğiz bu sorulara yanıt bulmak zo-
rundayız. Türkiye’nin doğal gazdan 
kaçınması, doğal gazı baskılaması 
gibi bir durum da söz konusu ola-
maz. Düşünün şu anda 45 milyar 
metreküp tüketiyoruz, 2023 yılında 
70 milyara çıkması bekleniyor, 
nereden alacağız bu gazı? Bu ne-
denle Türkiye, Şahdeniz2’deki doğal 
gaz yatağında Total’in hissesini 1.5 
milyar dolar bedelle satın aldı ve 
BP’den sonra ikinci büyük ortak 
konumuna ulaştı. TPAO’nun payı 
yüzde 9’dan 19’a çıktı. Bu projenin 
toplam maliyeti 45 milyar dolar ve 
3/2’lik kısmını da Şahdeniz oluş-
turuyor, boru hattının maliyeti çok 
daha düşük. 

TANAP’ı da bünyesinde 
barındıran Güney Gaz Koridoru, 

Rusya-AB gerginliği nedeniyle 
önemini daha da artırdı, bu sorun 
enerji haritasını nasıl etkileyecek?

Haklısınız, Rusya-Ukrayna-Av-
rupa Birliği gerilimi bu hattın 
önemini bir kez daha gsöterdi. 
Rusya’nın yeni politikaları enerji 
bağımlılığı olan Avrupa için de çok 
önemli, düşünün Norveç hariç tüm 
Avrupa ülkeleri enerji ithalatçısı. 
Türkiye’de Avrupa’nın en büyük 
doğal gaz tüketicilerinden biri. 
Dolayısıyla hem Avrupa’nın hem 
Türkiye’nin enerji arz güvenliğini 
çeşitlendirmesi bir değil, birkaç ayrı 
liman bulması gerekiyor. İşte Türki-
ye bunu yaptı hem de en güvenli li-
manla. Çünkü Türkiye ve Azerbay-
can her türlü konuda birbirlerine 
destek olmak zorunda olan iki ülke, 
bu sonsuza kadar böyle olacak. 
Bunu kimse değiştiremez, siyaseten 
de değişmez. Çünkü halklar buna 
engel olur. Dolayısıyla Türkiye bir 
taşla iki kuş vurmuş oluyor; hem 
kaynağı çeşitlendiriyor hem de en 
güvenli yerle yapıyor bunu. 

Türkiye, enerjiyi Avrupa’ya 
taşıyan bir terminal olmayı hede-
fliyor. Şu anda 3 boru hattı olacak. 
Ancak yeni hatlar da planlanıyor. 
TANAP’ın bu hatlar üzerindeki 
etkisi ne olacak? 

1940’TA UÇAK FABRİKASI KAPATTIK
Açıkça söyleyeyim, şu an PETKİM bizim olmasaydı ve yeni bir PETKİM yapmamız için teklif gelseydi vereceğim yanıt şu 
olurdu: Ben manyak mıyım? Ben fiyat belirleyeceğim, ithal ürün gelip benim altımda satacak, elbette rekabetçi fiyat olsun 
ama yerli üretim olmayınca o fiyat neden inmiyor? Eğer devlet fiyatları kontrol etmek istiyorsa Misak-ı Milli sınırları içinde 
üretim yapan şirketleri tutmak zorunda ki ithalatın bağımlısı olmayalım. Ben koruma olsun, eskisi gibi teneke yığınları 
satılsın demiyorum ama çağdaş dünya nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım. 
Biz 1940 yılında uçak fabrikası kapattık, çok pahalı üretiyoruz dışarıdan daha ucuz alınıyor denildi. Aynı mantık bugün de 
devam ediyor, yerli üretim pahalı dışarıdan alalım diyorlar. 
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Dünyada o kadar çok enerji 
talebi var ki, tüketimde sorun yok. 
Sorun arz tarafından. Bizim yapa-
cağımız Güney Gaz Koridoru diğer 
projelerin de önünü açacak. Çünkü, 
güzergah itibarıyla proje fizibilitesi 
hazır, giriş çıkış noktalarında alt-
yapı hazır hale geliyor. İleride Irak 
ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz 
kaynakları da bu sayede daha dü-
şük maliyetle Avrupa’ya taşınabile-
cek. TANAP’ın kapasitesi dolu ama 
Avrupa’ya gidecek bir başka boru 
hattını düşündüğünüzde maliyetini 
ciddi olarak düşürecek. Dolayısıyla 
Türkiye bir enerji terminali olma 
yolundaki hedefinde çok önemli bir 
noktaya geldi, hem üretim hem de 
tüketim noktasında rol alacak. 

Kamu mantığından çıkma 

zamanı geldi
Türkiye, bir süredir enerji 

alanında yurtdışındaki etkinliğini 
artırma çalışmaları yapıyor. Özel-
likle TPAO’nun girişimleri var, 
bu noktada Şahdeniz bu açılımın 
en önemli ayağını oluşturuyor 
diyebilir miyiz?

Türkiye’nin büyük bir enerji 
tüketicisi olmasına karşın üretim 
sahalarında söz sahibi olmaması 
büyük bir eksiklik hatta 20. Yüzyılın 
en büyük fiyaskosu olarak görüyo-

rum. Düşünün Avrupa’da Norveç 
dışında doğal gaz ya da petrolü 
olan bir ülke var mı? Yok! Almanya, 
İtalya Avusturya hepsinin devasa 
dünyada söz sahibi olan enerji 
şirketleri var. Bizim niye yok, neden 
olmadı? Bir yüzyıl boyunca neden 
bizim bölgede bir etkimiz yok. Dü-
şünün enerji bölgelerine Almanya 
mı yakın biz mi yakınız? 500 yıl 
boyunca yönettiğimiz topraklar 
değil mi? Neden ıskaladık, neden 
bizim bir Shell’imiz, bir BP’miz 
yok? Olması için gerekenleri yaptık 
mı yapmadık mı ona bakmak lazım 
ama 20. Yüzyıl boyunca tek bir 
gayretimiz yok. 

Dünya oyuncusu olmanız için 
kamu yönetiminin dışına çıkma-
nız gerekiyor. Bu stratejik açılım, 
Türkiye’nin enerji oyuncusu olma 
yolunda attığı adımı gösteriyor, 
geliştirilmeli, daha da fazla yatırım 

olmalı. Devlet olarak Türkiye bu 
yatırımı yapmak zorunda sadece 
hazar denizinde değil dünyanın ne-
resinde olursa olsun enerji imtiyaz 
noktalarına ulaşmak zorunda. Baş-
ka türlü 20 yıl sonra ne yapacağız? 
Kış geliyor düşünün doğal gazın bir 
gün kesildiğini hastaneler okullar 
evler ne olacak?

Türkiye’de uluslar arası are-
nada boy gösterecek şirketler var 
mı? Sonuçta SOCAR da yabancı 
sermayeli bir şirket. Öte yandan 
son dönemde özellikle enerjide 
yabancı oyuncuların beklenen 
düzeyde etkin olmadığı da bir 
gerçek, bunu neye bağlıyorsunuz?

Biliyorsunuz İzmir’de yaptığı-
mız rafineri de bitince Türkiye’nin 
en büyük ikinci şirketi olacağız. 
2018 yılında ulaşacağımız bu bü-
yüklüğü bir adım öteye taşımamız 

TÜSİAD DA SİYASET KONUŞMAYI SEVİYOR
Soruyorum ABD’nin Avrupa birliği ile sürdürdüğü Serbest Ticaret Anlaşması devreye girerse ne olacak bizim halimiz? Çok 
önemli sorular var, sivil toplum örgütlerinin ihracatçı birliklerinin bunları tartışması gerekiyor. Anlayamadığım bir şekil-
de kimse bunu gündeme getirmiyor. Örneğin TÜSİAD toplantılarına katılıyorum, hep siyaset konuşuluyor. Kimse ‘Serbest 
ticaret anlaşması devreye girerse bizim halimiz ne olacak?’ diye konuşmuyor. Temel sorunlar tartışılmıyor, herkes kolay 
olanı konuşuyor. Bunu şuna bağlıyorum, maalesef Türkiye’de herkes ithalatçı oldu o yüzden de bu konular konuşulmuyor. 
İşadamı örgütlerinin yöneticileri bile ithalatçı olmuş. 
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gerekiyor bunun için ilave yatı-
rımlar yapmamız gerekiyor. Ancak 
ülkenin de yapması gereken şeyler 
var, nedir yatırım ortamının iyileş-
tirilmesi gerekiyor, yeni önlemler 
alınması gerekiyor. Çünkü Türkiye 
teşvik sistemi yatırım döneminden 
sonrasını teşvik ediyor, önemli olan 
yatırım dönemini teşvik etmek. 

‘Yatırımı yap, kurumlar vergini 
yüzde 10’a düşürelim’ diyorlar. 
Kurumlar vergisi nedir, fabrikayı 
çalıştıracaksın, para kazanacaksın 
vergini vereceksin. Çalışmaya baş-
ladıktan sonra vergiyi yüzde 10 da 
ödersin yüzde 20’de. Önemli olan 
yatırım yapmak, yatırım yoksa ku-
rumlar vergisi zaten sıfır. Türkiye, 
100 yıldır bununla uğraşıyor ama 
hala aynı hatayı yapıyoruz. Ben ya-
tırım yapıyorum ödediğim harcın, 
damga vergisinin haddi hesabı yok. 
Örneğin biz stratejik yatırım belgesi 
aldık, bizim için inanılmaz bir 

destek oldu. Rafineri yatırımı 6 yıl 
sürüyor. Ben 6 yıl katma değer ver-
gisi ödeyeceğim ardından yatırımı 
bitireceğim ve çalışmaya başlayaca-
ğım. Bu maliyetlerin altına kimse 
girmez. Stratejik yatırım belgesinin 
bize 500 milyon dolarlık katkısı 
oldu. Bunlar yapılabilirse büyük ya-
tırımların önü açılır. Burada önemli 
bir noktada büyük yatırımları çek-
mek istiyorsak ithalatın bu kadar 
fütursuzca yapıldığı bir ortamdan 
uzaklaşmamız gerekiyor. 

Gümrük Birliği  

‘sapık’ bir anlaşma
Ancak Avrupa Birliği’nin 

daha doğrusu Gümrük Birliği’nin 
getirdiği çok ciddi yaptırımlar söz 
konusu. Devlet istese de bu konu-
da önlem alamıyor, değil mi?

Hiç alakası yok. Örnek vereyim, 
2005 yılında Türkiye’nin büyük bir 

gruplarından biriyle büyük bir yatı-
rım için görüşmelere başladık. Ya-
bancı bir ortakla birlikte, uzun süre 
görüşmeler yaptık. Yabancı yatı-
rımcı iki ülke üzerinde duruyordu; 
Türkiye ve Portekiz. Ve Portekiz’i 
seçtiler. Yatırımcı, bana off the re-
cord Portekiz hükümetinin verdiği 
teşvikten söz etti, bu öyle bir teşvik 
ki AB ülkelerinin hiçbirinde yok. 
Yani istenirse AB kurallarına karşın 
yatırımı teşvik etmek, istihdamı 
teşvik etmek ithalatı engellemek 
için kralını yapıyorlar. 

Örneğin kimya sanayinde 
tarife dışı çok sayıda engel var ve 
bunları çok iyi çalıştırıyorlar. Biz 
bu mekanizmaları kullanmıyoruz, 
TSE ithalat standartlarını 
kaldırdı. Gümrük birliği sapık bir 
anlaşmadır, ya bir an önce AB’ye 
üye olacağız ya da gümrük birliğin-
den çıkacağız. 

İGDAŞ’ın özelleştirmesiyle ilgilenmiyoruz
Kenan Yavuz’u bulunca her gazetecinin yaptığı gibi İGDAŞ özelleştirmesini de sorduk. Verdiği yanıt bugüne kadarkilerin 
tersiydi: İGDAŞ’ın özelleştirilmesiyle ilgilenmeyeceğiz.” Yavuz, “Daha önce ihaleye girmeyi düşünüyorduk, niyetimiz vardı 
ama vazgeçtik. Bu stratejik bir karar, enerjimizi uzman olduğumuz konulara verelim istedik. Koskoca İstanbul, milyonlarca 
tüketici kolay bir operasyon değil. Zorluk derecesinden ziyade tüketiciyle muhatap olmak farklı bir operasyon. Şu anda var 
olan yatırımlarımıza odaklandık” dedi. 
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Dünya enerji haritası sü-
ratle değişiyor. Bu alan-
da yeni aktörler ortaya 
çıkıyor. Mevcut enerji 

oyuncuları da yeni yol ayrımlarıyla 

karşı karşıya geliyor. Geliştirilen yeni 

teknolojiler, enerji arenasında köklü 

değişimlere yol açıyor. Güvenlik, 

refah ve barışın birlikte anlamlı hale 

geldiği bu ortamda karşılıklı çıkarla-

rın gözetildiği uluslararası işbirliği ve 

dayanışma girişimleri büyük önem 

kazanıyor. Bu gelişmelere paralel 

olarak enerji güvenliği, dış politika, 
ulusal güvenlik, ekonomik büyü-
me ve sürdürülebilir kalkınma gibi 
kavramlarla birlikte anılmaya başladı. 
Enerji güvenliği konusu küresel gün-
demin daha üst sıralarına çıkarken, 
günümüz dünyasındaki tartışmaların 
da ana temalarından biri haline geldi. 

Türkiye olarak enerji güvenliği-
nin sağlanmasında üretici, transit 
ve tüketici ülkeler arasında etkin 
bir işbirliği ve diyalog tesisinin 
büyük önem taşıdığına inanıyoruz. 
Bu anlamda dost ve kardeş ülke 

Azerbaycan ile Doğu-Batı enerji 
koridorunu geliştirdik. Bakü-Tif-
lis-Ceyhan projesi ile Kafkasya’yı 
Akdeniz’e, Bakü-Tiflis-Erzurum 
projesiyle de Kafkasya’yı Anado-
lu’ya bağladık. 

2012 yılında imzalanan hükü-
metlerarası ve ev sahibi hükümet 
anlaşmaları ile TANAP Projesi’ni 
hayata geçirdik. TANAP’la bu defa 
Balkanları Kafkasya’ya bağladık. 
Geride bıraktığımız 2 yılda TANAP 
projesinde çok önemli gelişmeler 
yaşandı. Türkiye’nin TANAP’taki 

“TANAP’ı sadece ticari bir yatırım 
olarak değerlendirmiyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız:
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payı yüzde 30’a çıktı. TPAO’nun 
Şahdeniz sahasındaki payı yüzde 
9’dan yüzde 19’a yükseldi. Böylece 
TPAO söz konusu sahada BP’den 
sonraki ikinci büyük ortak konu-
muna geldi. Şahdeniz sahasıyla 
birlikte yurtiçi petrol üretimimiz 
kadar yurtdışında da üretmiş olaca-
ğız. Geçtiğimiz günlerde Bakü’de 45 
milyar dolarlık Güney Gaz Korido-
ru Projesi’nin temel atma törenini 
gerçekleştirdik. Güney Kafkas 
Doğal Gaz Koridoru, Şahdeniz 2 
projesi kapsamında üretilen doğal 
gazı Türkiye ve Avrupa’ya taşıya-
cak. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru hattı ile aynı güzergahtan 
geçecek olan yeni boru hattı, 
Türkiye’de TANAP ile birleşecek. 
Doğal gaz, Türkiye’den Avrupa’ya 
konsorsiyumun verdiği kararla 
Trans Adriyatik Boru hattı (TAP) 
ile taşınacak.  Güney Gaz Koridoru 

adeta bir barış koridorudur. Bu iki 
ülkenin 10 yıldır, geceli gündüzlü 
çalışarak ortaya koyduğu büyük bir 
hedefin göstergesidir. TBMM de 
ilgili projeleri onaylamıştır. Türkiye 
ve Azerbaycan’ın, ortaklarımızla 
işbirliği içinde gerçekleştirdiği bu 
projeler, sadece bölgeye değil, geniş 
bir coğrafyaya barış ve istikrar 
getirecek projelerdir.

Türkiye TANAP vasıtasıyla doğal 
gaz arz güvenliği, arz çeşitliliği, Do-
ğu-Batı enerji koridorunun dağıtım 
merkezi olma gibi stratejik avan-
tajlar yanında önemli bir gelire de 
kavuşacaktır. Ülkemizin 21 ilinden 
geçecek olan projenin inşası sırasın-
da ortaya çıkacak ekonomik faydayı 
da kalkınma ve istihdam bakımın-
dan önemli görüyoruz. Ardahan, 
Kars, Erzurum, Erzincan, Bay-
burt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, 

Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, 
Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edir-
ne ve Kırklareli illerinden önemli 
bir değişiklik olmazsa TANAP boru 
hattı geçecek. Bu saydığım illerde 
2015’ten itibaren ciddi bir şantiye fa-
aliyeti göreceğiz. Proje kapsamında 
yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. 
Şahdeniz ortaklığı ve TANAP bizim 
için gazın kaynağında çıkartılma-
sından, tüketime kadar olan tüm 
aşamalarda içinde yer aldığımız bir 
proje olması bakımından ayrıca 
önemlidir. Bunların da ötesinde biz 
TANAP’ı sadece ticari bir yatırım 
olarak değerlendirmiyoruz. TA-
NAP’ın Türkiye ile Azerbaycan 
arasında olduğu kadar Avrupa 
ülkeleriyle de aramızda uzun yıllara 
dayanacak güçlü, sağlam ve organik 
ilişkiler tesis edecek bir proje olaca-
ğına inanıyorum.
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Son yıllarda Türkiye’nin 
enerji hub’ı olma nok-
tasında attığı en somut 
adım TANAP’a ortak 

olması. Azeri gazının Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya taşınma-
sını sağlayacak olan Güney Gaz 
Koridoru’nun en önemli ayağı olan 
TANAP, Ardahan’dan Edirne’ye ka-
dar olan boru hattı güzergahından 
oluşuyor. TANAP Doğal Gaz İletim 
A.Ş. Genel Müdürü Saltuk Düzyol, 
TANAP’ın Türkiye’ye çok önemli 
avantajlar getireceğini düşünüyor.

Enerji Panorama’ya önemli 
açıklamalar yapan Saltuk, Türki-
ye’nin Gürcistan sınırından Yuna-
nistan sınırına kadar olan uzun-
luğu yaklaşık 1810 km. TANAP 
projesi kapsamında inşa edilecek 

boru hattının Türkiye-Gürcistan 
sınırından Eskişehir’e kadar olan 
bölümünün 56 inç (1422 mm) 
çapında ve buradan başlayarak 
Türkiye-Yunanistan sınırına kadar 
olan bölümünün ise 46 inç çapında 
olacağını söylüyor.

TANAP’la ilk etapta taşın-
ması öngörülen yıllık 16 milyar 
metreküplük doğal gazın 6 milyar 
metreküplük bölümünün, Eski-
şehir ve Trakya bölgesinde düşü-
nülen iki çıkış noktasından ulusal 
şebekeye bağlanarak Türkiye’de 
kullanılmasının planlandığını 
ifade eden Düzyol, “Hattın taşıma 
kapasitesinin kademeli olarak önce 
22 milyar metreküpe ve ardından 
31 milyar metreküpe çıkarılması 
düşünülüyor. Başlangıçta iki 
kompresör istasyonu inşa edilecek. 

Kapasite artışıyla birlikte önce peş 
peşe 5 kompresör istasyonunun 
daha inşası gerekecek” diyor. 

Düzyol, TANAP’ın standart 
bir boru hattı olmasının yanı sıra 
Türkiye’ye önemli avantajlar sağ-
layacağını da belirtiyor. TANAP’la 
Hazar Havzası’nın zengin doğal gaz 
kaynaklarının hem Türkiye üze-
rinden Avrupa pazarına ulaştırıl-
ması hem de Türkiye iç pazarında 
kullanılmasının mümkün olacağına 
dikkat çeken Düzyol, “Projenin 
hayata geçirilmesi, Türkiye’nin daha 
önce geliştirdiği projelerle birlik-
te oluşturduğu Doğu-Batı enerji 
koridoru konumunun güçlendir-
mesi, sürdürülebilir bir ekonomik 
büyüme için gerekli olan enerji 
ihtiyacının karşılanması, enerji arz 
güvenliğinin sağlanması ve enerji 

TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. 
Genel Müdürü Saltuk Düzyol, 
TANAP’ın önümüzdeki yıllarda 
Türkmenistan, Kazakistan gibi 
potansiyel arz kaynaklarından 
gelebilecek ilave gaz için önemli 
bir iletim altyapısı oluşturacağı-
na dikkat çekerek “Çoklu girişe 
imkan tanınması halinde TANAP, 
Doğu Akdeniz ve Kuzey Irak ga-
zının Avrupa’ya taşınmasında da 
önemli rol üstlenebilecek” dedi

Kuzey Irak gazı da  
TANAP ile Avrupa’ya taşınabilir
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TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. Genel Müdürü
Saltuk Düzyol
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ihtiyacının karşılanması, enerji arz 
güvenliğinin sağlanması ve enerji 

TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. 
Genel Müdürü Saltuk Düzyol, 
TANAP’ın önümüzdeki yıllarda 
Türkmenistan, Kazakistan gibi 
potansiyel arz kaynaklarından 
gelebilecek ilave gaz için önemli 
bir iletim altyapısı oluşturacağı-
na dikkat çekerek “Çoklu girişe 
imkan tanınması halinde TANAP, 
Doğu Akdeniz ve Kuzey Irak ga-
zının Avrupa’ya taşınmasında da 
önemli rol üstlenebilecek” dedi

Kuzey Irak gazı da  
TANAP ile Avrupa’ya taşınabilir
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TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. Genel Müdürü
Saltuk Düzyol
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tüketimimiz içinde önemli bir paya 
sahip olan doğal gazda arz çeşitli-
liği yaratılması bakımından büyük 
önem taşıyor” saptaması yapıyor. 
Düzyol, TANAP sayesinde Türki-
ye’nin elde edeceği kazanımları şu 
başlıklar halinde özetliyor:

Arz güvenliği için kilit rol 
üstlenecek

TANAP kapsamında Türkiye, 
Ulusal Doğal Gaz İletim Şebekesi 
için Eskişehir ve Trakya Bölgesinde 
iki ayrı giriş noktası daha kazandı. 
TANAP sistemi, BOTAŞ mevcut 
iletim sisteminin diğer giriş nok-
talarının aksine doğrudan tüketim 
merkezlerine gaz arzı sağlanabil-
mesine imkan sağlayacak. Halen 
Türkiye’de doğal gaz tüketiminin 
yüzde 60’ından fazlası Marmara 
Bölgesi’nde gerçekleşiyor. TANAP, 

ulusal iletim sisteminin diğer giriş 
noktalarında yaşanabilecek bir arz 
sıkıntısı nedeniyle, Trakya başta 
olmak üzere Marmara Bölgesi’nde 
doğal gaz arz-talep dengesinin sağ-
lanmasının yanı sıra termik santral-
ların dolayısıyla elektrik sisteminin 
ayakta tutulabilmesi açısından da 
çok önemli bir rol üstlenecek. TA-
NAP, BOTAŞ’ın mevcut iletim sis-
temi üzerinde yapabileceği kapasite 
artışı yatırımlarıyla sağlayamayaca-
ğı büyüklükte bir taşıma kapasitesi 
yaratarak Türkiye’ye ihtiyaç halinde 
yaklaşık 20 milyar m3’e kadar ilave 
gaz alma imkanı sağlayacak. 

Arz çeşitliliği sağlayacak
TANAP, Azerbaycan’ın 

Şahdeniz Faz-2 ve Faz-3 ve Apşeron 
gaz sahalarından üretilecek gazın 
dışında ileriki yıllarda Türkmenis-

tan, Kazakistan gibi potansiyel arz 
kaynaklarından gelebilecek ilave 
gaz için de önemli bir iletim altya-
pısı oluşturacak. Türkiye, bu sayede 
daha önce erişim sağlayamadığı 
potansiyel arz kaynaklarından da 
gaz tedarik etme imkanına kavuşa-
cak. Çoklu girişe imkan tanınması 
halinde TANAP, yakın bir vadede 
üretimine başlanabileceği öngörü-
len Doğu Akdeniz ve Kuzey Irak 
gazlarının Türkiye’nin batısındaki 
tüketim merkezlerine ve deva-
mında Avrupa’ya taşınmasında da 
önemli rol üstlenebilecek. 

Türkiye’nin upstreamdeki 
pozisyonu güçlenecek  

TANAP sayesinde Türkiye, 
TPAO üzerinden Azerbaycan’ın 
ispatlanmış rezerv statüsündeki 
Şahdeniz gaz sahasında ilave yüzde 
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10 hisse almak suretiyle gazı kay-
nağında yani kuyu başında tedarik 
etme stratejisiyle uyumlu şekilde 
upstream pozisyonunu güçlendir-
di. Böylece TPAO ulaştığı yüzde 19 
oranındaki hissesi ile Şahdeniz’de 
ikinci büyük hissedar konumuna 
geldi.  

2,4 milyar vergi, 475 milyon 

dolarlık taşıma geliri 
Türkiye, TANAP’ın işletmeye 

alınmasıyla birlikte, taşınacak her 
1000 m3 doğal gaz için 5,95 dolar 
vergi geliri elde edecek. Ev sahibi 
ülke anlaşması kapsamında 49 yıl 
boyunca işletme hakkı tanınmış 
olmakla birlikte TANAP, 25 yıllık 
işletme süresi ve 16 milyar m3/
yıl taşıma kapasitesi öngörüsüyle 
Türkiye’ye toplam 2,4 milyar dolar 
vergi geliri sağlayacak.  

Türkiye, BOTAŞ’ın TANAP’ta-
ki yüzde 30 hissesi üzerinden yılda 
16 milyar m3 taşıma kapasitesi 
üzerinden yaklaşık 475 milyon 
dolar ve 25 yıl işletme süresi bo-
yunca 11 milyar dolar taşıma geliri 

elde edecek. Taşıma kapasitesinin 
artmasıyla birlikte taşıma gelirleri 
de ciddi oranda artacak. 

5 bin kişi istihdam edilecek
TANAP, yatırım ve işletme 

döneminde yaratacağı yeni iş ve 
istihdam imkanlarıyla genel eko-
nomiye önemli katkılar sağlayacak. 
Boru hattı güzergâhının geçtiği 20 
ilde yatırım döneminde asgari 5 
bin kişiye doğrudan veya dolaylı 
istihdam imkanı yaratacak olan 
proje, aynı zamanda bu illerde baş-
ta küçük ve orta ölçekli işletmeler 
olmak üzere çok sayıda sınai ve ti-
cari işletmenin gelişimine katkıda 
bulunacak ve illerin sosyo-ekono-
mik kalkınmasına ivme kazandıra-
cak. Mühendislik, müşavirlik, satın 
alma ve inşaat sözleşmeleri kapsa-
mında yerli firmalar için önemli 
fırsatlar barındıran projede, hali 
hazırda devam eden ve sonuçlan-
mış olan ihale süreçlerinde ön ye-
terlilik almış, sözleşme imzalamış 
veya imzalamak üzere bulunan çok 
sayıda Türk firması var. 

TÜRKIYE GELECEĞI-
NE YATIRIM YAPIYOR
TANAP’la ilgili Türkiye’de en çok tartışılan konu BO-
TAŞ’ın TANAP sistemi üzerinden taşıtacağı gaz için 
ödeyeceği taşıma tarifesi oldu. Düzyol, bu konuyla 
ilgili olarak ulusal iletim şebekeleri için belirlenen 
tarifelerin hesaplanmasında kullanılan metodoloji 
ve varsayımların TANAP benzeri transit boru hattı 
yatırımları için kullanılamayacağını belirtti. “Her 
şeyden önce 10-15 yıl önce yapılmış ve kendini 
artık amorti etmiş bir boru hattı yatırımı ile yeni 
yapılacak bir boru hattı yatırımının benzer maliyet 
yapısına sahip olması beklenemez” diyen Düzyol, 
bu ay içinde TBMM’nden geçen Ev Sahibi Hükümet 
Anlaşması’nda BOTAŞ’ın TANAP’a 1000 m3 başına 
ödeyeceği taşıma tarifesi Eskişehir çıkış noktasında 
79 dolar, Trakya çıkış noktasında 103 dolar olarak 
belirlendiğini vurguladı.
Taşıma tarifesinin belirlenmesinde tahmini yatırım 
ve işletme giderlerinden yola çıkarak ayrıca benzer 
projelerde olduğu gibi taşıma mesafesi baz alına-
rak belirlendiğine dikkat çeken Düzyol, “Tarifenin 
bir endekse tabi olarak belirli limitler dahilinde art-
ması veya azalması söz konusu olabilir. Düzyol, aynı 
zamanda taşıtıcı konumunda olan proje ortakları, 
TANAP’a yani taşıyıcıya taşıma tarifesi olarak öde-
dikleri meblağın bir kısmını proje yatırımcısı olarak 
hisseleri oranında geri alacaklarını da vurguluyor.  
Türkiye’nin TANAP’la aslında enerjideki geleceğine 
yatırım yaptığının altını çizen Düzyol, “Geçmişte, 
gaz alım satım ve taşıma anlaşmalarıyla destek-
lenemeyen bazı boru hattı projelerinin nasıl rafa 
kaldırıldıklarına hep birlikte şahit olduk.  TANAP, 
hukuki altyapısı ve arkasındaki gaz alım satım ve 
taşıma anlaşmaları ile şu anda Türkiye’nin gelecek-
teki enerji ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip 
en somut ve en gerçekçi proje. Türkiye’nin bu tarz 
tartışmaları artık bir kenara bırakıp tüm enerjisini 
bu projeyi gerçekleştirmek için harcaması gereken 
bir döneme giriyoruz” önerisinde bulundu. 

KAPAK Kuzey Irak gazı da  TANAP ile Avrupa’ya taşınabilir



Rusya ile Ukrayna 
arasında yaşa-
nan kriz, bir kez 
daha enerjide arz 

güvenliği konusunun Türkiye ve 
Avrupa kamuoyunda tartışıl-
ması yol açtı. Rusya’nın, Batı 
Avrupa’ya gönderdiği doğal gaz, 
Ukrayna üzerinden transit boru 
hatlarıyla taşınıyor. Ukrayna, 
Rusya’nın gazda kısıtlayıcı her 
adımında, Avrupa’ya ve Türki-
ye’ye gaz taşıyan boru hatlarına 
müdahale ediyor. Transit boru 
hatlarından ihtiyaç duyduğu 
gazı çekiyor. Bu nedenle Rus 
doğal gazına alternatif bir hattın 
oluşturulması Türkiye’den daha 
çok Avrupa için yaşamsal önem 
taşıyor. Alternatif doğal gaz 
kaynaklarının devreye sokulma-
sı Avrupa  kadar ABD için de 
önemli. 

 Son günlerde Rusya-
Ukrayna gerilimi, IŞİD’le 
yürütülen mücadele nedeniyle 
geri plana itilmiş gibi görünse 
de Avrupa, doğal gaz arz güven-
liğini riske atmak istemiyor ve 
başka seçeneklerin hızla devreye 
girmesini destekliyor. Gelecek 
10 yıl içinde Avrupa’da beklenen 
talep artışı, yeni boru hatlarının 
devreye sokulmasını zorunlu 
kılıyor.  Bu nedenle 20 Eylül’de 

temeli atılan Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya gaz ulaştıracak bir 
proje daha da önem kazanmaya 
başladı. Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi (TA-
NAP), Şahdeniz’den çıkan Azeri 
doğal gazını Türkiye üzerinden 
geçecek yaklaşık bin 800 kilo-
metrelik boru hattıyla Avrupa’ya 
ulaştıracak. Proje, devreye girdi-
ğinde hem Avrupa hem Türkiye 
rahat bir nefes almış olacak. 
Doğal gazda, güçlü bir alternatif, 
devreye girmiş olacak.

Azerbaycan’dan İtalya’ya 
uzanacak boru hattı ve projenin 
tamamı için 45 milyar dolarlık 
yatırım yapılacak. Doğal gaz 
boru hattı, Türkiye’nin 21 
ilinden geçecek. Gürcistan 
üzerinden Türkiye’ye giriş 
yapıp Ardahan, Kars, Erzurum, 
Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, 
Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, 
Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, 
Bilecik, Kütahya, Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli güzerga-
hını izleyecek. Hattın inşaatına 
2015’te başlanacak. Türkiye 
ve Azerbaycan arasındaki bu 
projenin reel politik ve enerjinin 
yanı sıra farklı bir boyutu da 
var. Proje, “bir millet, iki devlet” 
anlayışını pekiştirecek; iki ülke 
arasındaki ilişkiler güçlenecek.

IŞTE ANLAŞMANIN 
RESMI BOYUTU
Azerbaycan’la TANAP kapsamında imzalanan iki anlaşma, 
TBMM’de görüşülerek onaylandı. 26 Mayıs’ta imzalanan 
TANAP’a ilişkin ev sahibi ülke anlaşması uyarınca Hol-
landa’da kurulan şirket tasfiye edilecek, Türk yasalarına 
uygun şirket haline gelen TANAP Doğal Gaz İletim AŞ’ye 
bazı muafiyetler tanınacak. Yüzde 30’u BOTAŞ’a ait şirke-
tin Türkiye’ye taşınmasının yaratabileceği olumsuz ekono-
mik etkilerin giderilebilmesi amacıyla Türk mevzuatında 
yer alan ‘yedek akçe’ ayırma yükümlülüğü TANAP’ı inşa 
edecek şirkete uygulanmayacak.
Şirketin hissedar ülkelerden alacağı kredilerin faiz geri öde-
melerinden doğan katma değer vergisiyle boru hattının 
inşası için yapılacak mal ve hizmet teslimlerinden doğan 
Katma Değer Vergisi de alınmayacak. TANAP projesine mal 
ve hizmet teslimi yapacak Türk şirketlerinin rekabet gücü-
nü artırabilmek amacıyla bu şirketlerin boru hattı için ithal 
edeceği mallar Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’ndan 
(KKDF) muaf tutulacak.

ŞAHDENİZ’DEN YÜZDE 10 HİSSE HAKKI 

BOTAŞ, 6 milyar metreküp doğalgazın 15 yıl süreli tran-
sit geçişi için ayrı bir anlaşma yapacak. Buna göre BOTAŞ, 
TANAP’tan gelecek her 1000 metreküp gazı Eskişehir’de 
satın alırsa her bin metreküp için 79 dolar, Trakya’da satın 
alırsa 103 dolar (TANAP AŞ’ye) taşıma bedeli ödeyecek.
Azerbaycan ile imzalanan ikinci anlaşma uyarınca da Tür-
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na Şahdeniz 2 sahası ve 
Güney Kafkasya Boru Hattı’nda yüzde 10 hisse verilecek. 
Türk hükümetinin belirleyeceği bir devlet şirketine, Hazar 
Denizi’ndeki Zafer- Meşal sahasından yüzde 10 hisse tah-
sis edilecek.

Doğal gazda Avrupa’ya 
Türkiye’den açılan kapı

E&P  ANALIZ / DENIZ SUPHI
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Türkiye, Afrika’yı  
‘enerji takımı’ ile fethedecek

Dünyanın yer altı zenginliği en 

fazla, yatırımın en az olduğu Afrika, 

artık Türkiye’nin de gündeminde. Enerji 

Bakanlığı Çin, ABD, Fransa, Brezilya, İngiltere 

gibi devlerin pazarı paylaştığı Afrika’ya 2 yıl önce 

kurulan “Enerji Takımı” ile girmeye çalışıyor. 

Bakanlık belirlediği 8 hedef ülkede sondaj 

çalışmalarına başladı
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DOSYA



Enerji sektörünün 
liberalleşmesiyle birlikte 
büyüyen özel sektör, 
kamunun da yardımı 

ve yön göstermesiyle yurtdışında da 
varlığını artırmaya başladı. Komşu 
ülkelerle başlayan bu açılım, yeni 
bir boyut kazandı. Enerji Bakanlığı, 
dünyanın en bakir toprakları olarak 
bilinen Afrika’yı ana pazarlardan 
biri olarak seçti.  Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı hükümetin 
“Afrika’ya Açılım Politikasına” paralel 
olarak son iki yılda Cibuti, Kamerun, 
Nijer, Sudan, Kenya ve Gambiya gibi 
Afrika ülkeleriyle enerji ve madenler 
alanında çeşitli mutabakat zabıtları-
na imza attı. Bakanlık, önümüzdeki 
dönemde ise Nijerya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Botsvana, Gabon, 
Somali, Ekvador Ginesi, Uganda, 
Tanzanya, Moritanya, Gana, Namib-
ya, Mozambik ve Zambiya ile benzer 
anlaşmalar imzalamak için çalışmala-
rını sürdürüyor. 

Doğal kaynaklar açısından çok 
zengin bir kıta olan Afrika’da 54 
ülkeden 45’inde kanıtlanmış ya da 
olası petrol rezervi olduğu bilini-
yor. Dünya doğalgaz rezervlerinin 
yüzde 8’e yakını Afrika’da bulunuyor. 
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine 
göre, Afrika aynı zamanda yenile-
nebilir enerji kaynakları açısından 
dünyada potansiyeli en büyük 
bölgeler arasında yer alıyor. Jeotermal 
ve güneş enerjisi alanında çok yüksek 
potansiyele sahip Afrika’nın hidroe-
lektrik potansiyeli, tükettiği elektriğin 
üç katına denk geliyor.

Yaklaşık 1 milyar insan dün-
yadaki enerji kaynaklarının dörtte 

üçünü tüketirken, Afrika’daki 1 
milyardan fazla insan ise hala 
elektriğe ulaşamıyor. İşte kıtanın bu 
potansiyeli dünyanın birçok ülkesi 
gibi Türkiye’nin de ilgisini çekiyor. 
Türkiye’nin “Afrika açılımını” Ener-

ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış 

İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı 

Safa Uslu ile konuştuk. 

İlk adımı Abdullah Gül attı

Uslu, Afrika açılımının yeni de-

4 ÜLKEYE GİDİLDİ
Henüz 2 yıllık geçmişi olmasına karşın Enerji Takımı, bugüne ka-
dar 4 ülkeyi ziyaret etti. Bosna, Yemen, Sudan, Nijer şu ana kadar  

ziyaret edilen ülkeler. Ancak henüz realize olmuş bir yatırım kararı 
yok. Uslu, yatırım kararlarının kısa zamanda alınmadığını vurgu-
luyor. Ziyaretlerin ardından iş adamlarıyla bir araya gelip değer-

lendirme yaptıklarını belirten Uslu, “Feed-backleri alıyoruz, bizim 
kamu olarak yardımcı olabileceğimizi konuların olup olmadığını 

soruyoruz. Bunlar da zaman alan konular o nedenle yatırımlar 
biraz daha zaman alıyor. Örneğin Yemen’de elektrik konusunda 
bazı talepler gelmiş. Yemen Elektrik Bakanı, Ankara’yı ziyaret etti-
ğinde “Elektriğe ihtiyacım var, şirketlerinizi yönlendirir” talebinde 

bulunmuş, burayı da değerlendiriyoruz” bilgisini veriyor. 

DOSYATürkiye, Afrika’yı  ‘enerji takımı’ ile fethedecek
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ğil, yaklaşık 100 yıllık bir fenomen 
olduğunu belirterek “Bizim için 
de yeni değil ancak ‘Afrika açılımı’ 
adı ilk kez 1998 yılında Dış İşleri 
Bakanlığı tarafından bir stratejinin 
gereği olarak konuldu. Ancak kon-
jonktür, dünya siyaseti ve Türkiye iç 
siyaseti gereği üzerine pek gidilme-
miş” diyor. 

2005 yılında dönemin Dış İşleri 
Bakanı Abdullah Gül’ün konuya 
özel bir önem vermesi üzerine açı-
lımın ilk adımları atılmış. Yeni bü-
yükelçiliklerin açılması, TİKA’nın 
faaliyetlerinin hızlandırılması, sivil 
toplum örgütlerinin faaliyetleri ve 
insani amaçla yürütülen çalışmalar, 
açılımın ilk adımlarını oluşturmuş. 
Uslu, bugün kıtada 34 ülkede büyü-
kelçilik olduğunu, THY’nin de 38 
farklı destinasyona uçuşu olduğunu 
belirterek “Bu durum, hem devlet 

ilişkilerini güçlendiriyor hem de 
lojistik desteği artırıyor” diyor. 
Türkiye’nin Afrika’daki görünürlü-
ğü ve varlığının bugüne kadar hep 
insani amaçlarla olduğunu vurgu-
layan Uslu, “Bu durumu yatırıma 
dönüştürmek zor bir denklem gibi. 
Birçok alt başlık var, öncelikli ola-
rak bölge çok rekabetçi, sahada ça-
lışacak iş adamları gerekiyor, finans 
modellerinizin oturmuş olması 
lazım. Projelerinizin, modellerini-
zin, buradaki alt yapınızın, mevzua-
tınızın devlet olarak düşünülmüş ve 
uygun olması lazım. Dolayısıyla bu 
uzun soluklu bir süreç” yorumunu 
yapıyor.  

Türkiye’nin önceliği insani 
yardımdı 

Enerji Bakanlığı’nın yaklaşık iki 
yıldır Afrika ile yakından ilgilen-

5 ÜLKE İLE 
ANLAŞMA 

İMZALANDI
 Ô Enerji Bakanlığı, 2011-2013 

yılları arasında Cibuti, Kame-
run, Nijer ve Sudan ile enerji 
alanında Mutabakat Zabıtları 
imzalandı. 

 Ô Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Kenya, Botswana, Gabon, So-
mali, Ekvator Ginesi, Uganda, 
Tanzanya ve Moritanya ile 
benzer anlaşmalar imzalan-
masına yönelik çalışmalar 
sürdürülüyor. 

 Ô MTA Güney Afrika Cumhuri-
yeti ve Moritanya ile eğitim 
ve ortak çalışma alanlarında 
muhatap kuruluşlarla anlaş-
ma imzaladı. 

DOSYA Türkiye, Afrika’yı  ‘enerji takımı’ ile fethedecek
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ğil, yaklaşık 100 yıllık bir fenomen 
olduğunu belirterek “Bizim için 
de yeni değil ancak ‘Afrika açılımı’ 
adı ilk kez 1998 yılında Dış İşleri 
Bakanlığı tarafından bir stratejinin 
gereği olarak konuldu. Ancak kon-
jonktür, dünya siyaseti ve Türkiye iç 
siyaseti gereği üzerine pek gidilme-
miş” diyor. 

2005 yılında dönemin Dış İşleri 
Bakanı Abdullah Gül’ün konuya 
özel bir önem vermesi üzerine açı-
lımın ilk adımları atılmış. Yeni bü-
yükelçiliklerin açılması, TİKA’nın 
faaliyetlerinin hızlandırılması, sivil 
toplum örgütlerinin faaliyetleri ve 
insani amaçla yürütülen çalışmalar, 
açılımın ilk adımlarını oluşturmuş. 
Uslu, bugün kıtada 34 ülkede büyü-
kelçilik olduğunu, THY’nin de 38 
farklı destinasyona uçuşu olduğunu 
belirterek “Bu durum, hem devlet 

ilişkilerini güçlendiriyor hem de 
lojistik desteği artırıyor” diyor. 
Türkiye’nin Afrika’daki görünürlü-
ğü ve varlığının bugüne kadar hep 
insani amaçlarla olduğunu vurgu-
layan Uslu, “Bu durumu yatırıma 
dönüştürmek zor bir denklem gibi. 
Birçok alt başlık var, öncelikli ola-
rak bölge çok rekabetçi, sahada ça-
lışacak iş adamları gerekiyor, finans 
modellerinizin oturmuş olması 
lazım. Projelerinizin, modellerini-
zin, buradaki alt yapınızın, mevzua-
tınızın devlet olarak düşünülmüş ve 
uygun olması lazım. Dolayısıyla bu 
uzun soluklu bir süreç” yorumunu 
yapıyor.  

Türkiye’nin önceliği insani 
yardımdı 

Enerji Bakanlığı’nın yaklaşık iki 
yıldır Afrika ile yakından ilgilen-

5 ÜLKE İLE 
ANLAŞMA 

İMZALANDI
 Ô Enerji Bakanlığı, 2011-2013 

yılları arasında Cibuti, Kame-
run, Nijer ve Sudan ile enerji 
alanında Mutabakat Zabıtları 
imzalandı. 

 Ô Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Kenya, Botswana, Gabon, So-
mali, Ekvator Ginesi, Uganda, 
Tanzanya ve Moritanya ile 
benzer anlaşmalar imzalan-
masına yönelik çalışmalar 
sürdürülüyor. 

 Ô MTA Güney Afrika Cumhuri-
yeti ve Moritanya ile eğitim 
ve ortak çalışma alanlarında 
muhatap kuruluşlarla anlaş-
ma imzaladı. 
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diğini belirten Uslu,  “Biliyorsunuz 
TPAO’nun da Kuzey Afrika’da, 
Libya’da sahası var. Cezayir ile 
ilişkilerimiz iyi. Ama benim Afri-
ka’dan kastettiğim aslında sahra altı 
Afrika. Asıl orada olmak önemli” 
diyor. Afrika’nın batısında Fransız,  
doğusunda da İngiliz ekolünün et-
kin olduğunu söyleyen Uslu, Çin’in 
etkisinin de çok güçlü olduğunun 
altını çiziyor. Çin’in tıpkı Türkiye 
gibi 1950’li yıllarda insani amaçlar-
la Afrika’ya gittiğini şimdi de ciddi 
yatırımlar yaptığını belirten Uslu, 
Hindistan, Brezilya ve ABD’nin de 
etkinliğinin arttığını belirtiyor. 

Uslu, “Bu kurgunun olduğu bir 
coğrafyada varlık göstereceksiniz 
modelinizi çok iyi oturtmanız 
lazım. O yüzden biz arkadaşlar-
la oturduk, defalarca toplantılar 
yaptık, bütün devlet kurumları-
mızı çağırdık. Programın adını 
Afrika Stratejik Ortaklığı olarak 
değiştirdik ve ilk defa 2008 yı-
lında Türk-Afrika Kongresi’ni 
düzenledik. Devlet, bu yapının 
altını doldurmak istiyor ve en fazla 
önemsenen sektörlerden biri Eneri 
Bakanlığı’nın faaliyetleri” diyor. 

Afrika’nın hangi bölgesine 
yoğunlaşılacağı da uzun çalışmalar 
sonunda saptanmış. Uslu, bu süreci 
şöyle anlattı: “Hangi ülkeye, hangi 
amaçla gitmeliyiz? Hangi ülkeleri 
uzun, orta ve kısa vadede değer-
lendirmeliyiz? İmkanlar, riskler, 
tehditleri tek tek inceledik ve 
kriterlerimizi oluşturduk. Ardın-
dan lojistik yapımıza ve sektörel 
dengeleri değerlendirdik. İşin en 
önemli bölümü siyasi ilişkiler. 
Hangi ülkelerde büyükelçiliklerimiz 
olduğu önemli, devlet yönetiminin 

ziyaret ettiği ülkeleri inceledik, 
oralardan aldığımız geri dönüş-
lere baktık. Bu arada son olarak 
uluslararası firmaların varlıklarına 
baktık ki, bu çok önemli. Çünkü 
çok rekabetçi ülkelere girmek mali-
yetleri zorluyor. Tüm bu kriterlerin 
ışığında yaptığımız değerlendirme-
ler sonunda 54 ülkeden 8’ini hedef 
ülke olarak seçtik. 

İlk ziyaret Nijer’e
Saptanan 8 ülke arasında ilk 

sondaj Nijer’e yapıldı. Uslu, “Neden 
Nijer” sorusuna şu yanıtı verdi: Ni-
jer, denize kapalı bir ülke, girmesi 
nispeten kolay. Türkiye ile entere-

san bir şekilde tarihi bağları var. 
Çünkü Nijer’in kuzeyi, Libya’nın 
güneyi olan bölgede ‘İstanbuleva’ 
adını taşıyan bir halk yaşıyor ve 
kökenlerinin Osmanlı Sarayı’na 
dayandığını düşünüyorlar. 

Nijer’in Agadez şehrinde 400 
kilometre uzunluğunda otoyolu 
Türkiye hibe olarak yapacak. Bu ça-
lışmalar sürerken biz de madenci-
leri göndereceğiz. Otoyol çalışma-
larının yapıldığı bölgelerde sondaj 
yapıp, maden potansiyelini ortaya 
çıkaracağız. Nijer’in en önemli iki 
petrol sahasında Çinli firmalar 
çalışıyor. Nijerli yetkililer, Çin’in bu 
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sahalarda devam edip etmeyecekle-
rini bilmediklerini ve bu iki sahayı 
bize verebileceklerini söylediler. 
Ruhsat süresinin sonunda Çin ora-
da bir sondaj yapmadı ama bunun 
sebebini bilmiyoruz. Şimdi açık 
ihale süreci devam ediyor. Günlük 
belki 50-100 bin varillik bir üretim 
söz konusu olabilir. 

Nijer madenler özellikle de 
uranyum kaynaklarıyla göze çar-
pıyor. Nijer, dünyanın en önemli 
uranyum rezervlerinden birine sa-
hip ve hala uygun alınabilir sahaları 
var. Biz şu anda oradaki 6 saha ile 
ilgileniyoruz. 

Yeni pazarlara ‘enerji takımlar’ 
ile gidilecek

Bakanlığın belirlediği diğer 
ülkeler ise Etiyopya, Kenya, Tan-
zanya, Mozambik, Uganda, Somali, 
Zambiya ve Moritanya. Uslu, hangi 
ülkeye nasıl ve ne için gidileceğinin 
belirlendiği çalışma sırasında yeni 
bir model daha oluşturulduğunu 
belirtiyor: Enerji Takımları. 

Cumhurbaşkanı ve başbaka-
nın işadamlarıyla birlikte yaptığı 
yurtdışı seyahati modelini enerji 
sektörüne de uyarladıklarını belir-
ten Uslu, “Bakan beyin önderliğin-
de o ülkeyle ve enerji sektörüyle 
ilgilenen işadamlarını bulup, en 
fazla 20 kişiden oluşan işadamı 
heyetiyle, Afrika ülkelerine gidi-
yoruz. Bu organizasyonu DEİK’le 
birlikte yapıyoruz. Nijer ve Sudan’a 
böyle gittik; kısa zamanda da Kenya 
ve Tanzanya’ya birer enerji takımı 
götürmeyi planlıyoruz” diyor.

Enerji Takımı’nın Afrika dışın-

da da ilgilendiği başka ülkeler de 
var. Ekip, kısa bir süre önce Bosna 
Hersek’e bir çalışma ziyareti yaptı. 
Moğolistan ve Endonezya ise in-
celenen ülkeler arasında yer alıyor. 
Bosna Hersek’in kendi içinde siyasi 
sorunları olduğunu belirten Uslu, 
“Kaynakları bol bir ülke, örneğin 
Shell burada petrol arıyor. Kömür 
ve hidro alanında da potansiyel var 
ancak siyasi darboğazlar nedeniy-
le kısa vadede yatırım için umut 
vermiyor” diyor. 

Moğolistan ve Endonezya’ya 
gidilecek

Moğolistan ve Endonezya’da 
kalorisi çok yüksek, verimli kömür 
olduğunu bu nedenle bu ülkelerin 
de projeksiyonlarında olduğunu 
ifade eden Uslu, “Ancak bizim de 
yerli kömür politikamız var. Orada 
yatırım yapma amaçlı gidilebilir, bu 
konuda DEİK’ten bilgi bekliyoruz. 
Araştırmalar tamamlanınca Bakan 
Yıldız’la birlikte bir ziyaret gerçek-
leştirmek istiyoruz” diyor. 

FİNANSMAN SORUNUNU ÇÖZMELİYİZ
Yatırım kuşkusuz en önemli konu, Uslu da bu konunun önemine dikkat 
çekiyor. Henüz işin finansman kısmına giremediklerini belirten Uslu, 
işadamlarının “Bu kadar proje yaptık da günün sonunda benim paramı 
kim verecek ya da hangi para ile bu projeyi yapacağız?” sorularına yanıt 
istediklerini söylüyor. Farklı kaynaklar olduğunu söyleyen Uslu, Afrika 
Yatırım Fonu’nun oluşturulması gerektiği vurguluyor. Örneğin Çin, 300 
milyar dolarlık bir yatırım fonunu 5 milyar dolarlık paketler halinde kul-
landırıyor. Uslu, Türkiye’nin de bu kadar büyük olmasa bile bu yaklaşım-
la bir fon oluşturması gerektiğini kaydediyor.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler 
Genel Müdür Yardımcısı

Safa Uslu
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ihale süreci devam ediyor. Günlük 
belki 50-100 bin varillik bir üretim 
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Nijer madenler özellikle de 
uranyum kaynaklarıyla göze çar-
pıyor. Nijer, dünyanın en önemli 
uranyum rezervlerinden birine sa-
hip ve hala uygun alınabilir sahaları 
var. Biz şu anda oradaki 6 saha ile 
ilgileniyoruz. 

Yeni pazarlara ‘enerji takımlar’ 
ile gidilecek

Bakanlığın belirlediği diğer 
ülkeler ise Etiyopya, Kenya, Tan-
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ülkeye nasıl ve ne için gidileceğinin 
belirlendiği çalışma sırasında yeni 
bir model daha oluşturulduğunu 
belirtiyor: Enerji Takımları. 

Cumhurbaşkanı ve başbaka-
nın işadamlarıyla birlikte yaptığı 
yurtdışı seyahati modelini enerji 
sektörüne de uyarladıklarını belir-
ten Uslu, “Bakan beyin önderliğin-
de o ülkeyle ve enerji sektörüyle 
ilgilenen işadamlarını bulup, en 
fazla 20 kişiden oluşan işadamı 
heyetiyle, Afrika ülkelerine gidi-
yoruz. Bu organizasyonu DEİK’le 
birlikte yapıyoruz. Nijer ve Sudan’a 
böyle gittik; kısa zamanda da Kenya 
ve Tanzanya’ya birer enerji takımı 
götürmeyi planlıyoruz” diyor.

Enerji Takımı’nın Afrika dışın-

da da ilgilendiği başka ülkeler de 
var. Ekip, kısa bir süre önce Bosna 
Hersek’e bir çalışma ziyareti yaptı. 
Moğolistan ve Endonezya ise in-
celenen ülkeler arasında yer alıyor. 
Bosna Hersek’in kendi içinde siyasi 
sorunları olduğunu belirten Uslu, 
“Kaynakları bol bir ülke, örneğin 
Shell burada petrol arıyor. Kömür 
ve hidro alanında da potansiyel var 
ancak siyasi darboğazlar nedeniy-
le kısa vadede yatırım için umut 
vermiyor” diyor. 

Moğolistan ve Endonezya’ya 
gidilecek

Moğolistan ve Endonezya’da 
kalorisi çok yüksek, verimli kömür 
olduğunu bu nedenle bu ülkelerin 
de projeksiyonlarında olduğunu 
ifade eden Uslu, “Ancak bizim de 
yerli kömür politikamız var. Orada 
yatırım yapma amaçlı gidilebilir, bu 
konuda DEİK’ten bilgi bekliyoruz. 
Araştırmalar tamamlanınca Bakan 
Yıldız’la birlikte bir ziyaret gerçek-
leştirmek istiyoruz” diyor. 

FİNANSMAN SORUNUNU ÇÖZMELİYİZ
Yatırım kuşkusuz en önemli konu, Uslu da bu konunun önemine dikkat 
çekiyor. Henüz işin finansman kısmına giremediklerini belirten Uslu, 
işadamlarının “Bu kadar proje yaptık da günün sonunda benim paramı 
kim verecek ya da hangi para ile bu projeyi yapacağız?” sorularına yanıt 
istediklerini söylüyor. Farklı kaynaklar olduğunu söyleyen Uslu, Afrika 
Yatırım Fonu’nun oluşturulması gerektiği vurguluyor. Örneğin Çin, 300 
milyar dolarlık bir yatırım fonunu 5 milyar dolarlık paketler halinde kul-
landırıyor. Uslu, Türkiye’nin de bu kadar büyük olmasa bile bu yaklaşım-
la bir fon oluşturması gerektiğini kaydediyor.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler 
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Yılda 10 milyon ton ham 
petrol işleme kapasitesi ile 
Türkiye’nin tek noktaya 
yapılan en büyük yatırımı 

olan Star Rafinerisi’nde, saha hazır-
lama ve hafriyat çalışmaları iki bu-
çuk yılı geride bıraktı. 2017 yılında 
üretime geçmesi planlanan rafineri 
5,6 milyar dolara mal olacak. 

Petkim Yarımadası’nda Enerji 
Gazetecileri ve Medya Derneği 
(EGAD) üyesi gazetecileri ağırlayan 
SOCAR Türkiye CEO’su Kenan 
Yavuz, Star Rafinerisi ve Petlim 
Konteyner Limanı hattında bilgi 
verdi. 5,6 milyar dolara mal olacak 
rafineriye 3,29 milyar dolar proje 
finansmanı kredisinin sağlandığını 

belirten Yavuz, yatırımın 2,4 milyar 
dolarlık kısmının ise öz kaynakla 
karşılanacağını kaydetti. 

“Cari açığı yılda 2,5 milyar 
dolar azaltacağız”

Star Rafinesi’nin en ileri çevre, 
güvenlik ve teknoloji standartlarına 
sahip olacağını söyleyen Yavuz, 
rafinerinin aynı yarımadada bu-
lunması nedeniyle Petkim ile tam 
entegre olacağını ve petrokimya 
sektöründe dışa bağımlılık oranını 
sıfırlayacağını da belirtti. Saha ha-
zırlama çalışmalarının yüzde 76’sı 
tamamlanan Star Rafinerisi’nin 
Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım 
Teşvik Belgesi’ne sahip yatırımı 

olduğuna dikkat çeken SOCAR 
Türkiye CEO’su Yavuz, 2017 yılı so-
nunda üretime başlaması planlanan 
rafineride üretilen tüm ürünlerde 
Türkiye’nin net ithalatçı olmasının 
yaratılacak katma değerin büyük-
lüğünü gösterdiğini söyledi. Yavuz, 
“Türkiye’nin ilk özel sektör rafine-
risi olan Star Rafinerisi, Türkiye’nin 
kronik ekonomik problemi cari 
açığı, yılda 2,5 milyar dolar azalta-
cak ve yaklaşık bin kişiye istihdam 
sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin yeni rafinerilere 
ihtiyacı var”             

Kendi rafineri yatırımlarının 
tamamlanmasının ardından, Tür-

RAFİNERİ İÇİN YATIRIMCIYA  

‘HODRİ MEYDAN’
SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, rafineri yatırımı için yatırımcılara ‘hodri meydan’ 
dedi. Star Rafinerisi’nin 2017 yılının sonunda üretime başlamasının ardından Türki-
ye’nin ilave bir rafineriye daha ihtiyacı olacağını ifade eden Yavuz, “Rafineri yatırımı 
yapmak kolay değil. Bu yatırımı yapacak başka babayiğit varsa gelsin yapsın” dedi
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kiye’nin en az bir rafineriye daha 
ihtiyacı olacağını belirten Yavuz, 
“Türkiye’nin ayrıca en az dört tane 
daha petrokimya tesisine ihtiyacı 
var. Şu anda Petkim Türkiye’nin 
ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. 
Türkiye’nin petrol ürünleri ve 
petrokimya ithalatı yıllık 15 milyar 
dolar. Bu rakam her yıl Türkiye’nin 
büyümesinden iki kat daha fazla 
büyüyor. Rafineri yatırımı yapmak 
kolay değil. Bu yatırımı yapacak 
başka babayiğit varsa gelsin yapsın” 
diye konuştu.

Rafinerinin altyapı yatırımları-
nın büyük ölçüde tamamlandığına 
dikkat çeken Yavuz, rafineride 
ekipmanların sahada montajı ve 
kurulumu işlemlerinin 2015 yılının 
başından itibaren başlayacağını, 
şu anda sahada 900 civarında 
olan çalışan sayısının ise 2016 yılı 
Mart-Nisan döneminde 16-17 bin 
kişiye kadar çıkacağını söyledi.

Petkim 2023’te pazar payını 
yüzde 40’a ulaştıracak

EGAD üyesi gazetecilere Petkim 
sahasını da gezdiren Kenan Yavuz, 
Petkim’in yatırım portföyü içindeki 
kapasite artışı, kapasite maksimizas-
yonu, enerji verimliliği ve teknoloji 
yatırımları hakkında bilgi verdi. 
Petkim’deki ilave yatırımlarla birlikte 
Petkim’in brüt üretim kapasitesinin 

yıllık 3,2 milyon ton seviyesinden 
3,6 milyon tona ulaşacağını kayde-
den Yavuz, 2008 yılından 2014 yılı 
sonuna kadar şirkete yapılan yatırım 
tutarının 500 milyon dolara ulaşaca-
ğını ve halen yurt içinde yüzde 25’lik 
bir pazar payına sahip olan Petkim’in, 
Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’deki 
hedefinin; bu payını yüzde 40’a çı-
karmak olduğunu söyledi. Yavuz “Bu 
artış, Petkim’in üretim kapasitesinin 
yaklaşık iki kat artarak 6 milyon tona 
ulaşması anlamına geliyor” dedi.

Petlim’in ilk fazı Haziran 
2015’te devrede

Petkim Konteyner Lima-
nı (Petlim) inşaat sahasında da 
incelemelerde bulunan gazeteciler, 
Kenan Yavuz’dan Petlim’in gele-
cek planlarını dinledi. Petlim’in 

yüzde 70’i tamamlanan ilk fazının 
Haziran 2015 ayında, yüzde 
58’i tamamlanan ikinci fazının 
ise Kasım 2016 ayında devreye 
alınacağını açıklayan SOCAR 
Türkiye CEO’su Yavuz, altyapı işleri 
kapsamında yapılan çalışmaların 
ise kanal kazıları ve dolgularıyla 
devam ettiğini söyledi. 

Aliağa, Türkiye’nin en büyük 
lojistik entegre merkezi olacak

Yavuz, 700 metrelik tek parça 
rıhtım yapısı ile Türkiye’de ilk 11 
bin TEU kapasiteli gemilerin ya-
naşabileceği liman olma özelliğini 
taşıyacak olan Petlim’in başlan-
gıçta yıllık 1,5 milyon TEU nihai 
kapasitesine sahip olacağını, bu 
kapasitenin 4 milyon TEU’ya ka-
dar çıkarılabileceğini kaydetti. Li-
manın inşaat aşamasında yaklaşık 
500 kişiye istihdam sağlanırken, 
APM Terminals tarafından ger-
çekleştirilecek işletme dönemin-
de ise bu sayının 260 olacağını 
belirten Yavuz, “Aynı anda otoyol, 
demiryolu ve karayolu bağlantısı-
na sahip bu dev liman Türkiye’nin 
en stratejik sanayi bölgelerinden 
biri olan Aliağa’yı diğer limanla-
rıyla birlikte ülkemizin en büyük 
lojistik entegre merkezi olma 
noktasına taşıyacak” dedi. 

SOCAR Türkiye Başkanı
Kenan Yavuz

HABERRafineri için yatırımcıya  ‘hodri meydan’
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Özendirici düzenle-
menin daha önceki 
yazılarımızda değin-
diğimiz fikir babası 

Britanyalı Prof. Stephen Littlechild, 
1983 Kasımı’nda Michael Beesley 
ile birlikte elektrik dağıtım şir-
ketlerini oldukça meşgul edecek 
bir fikirle geldi: Elektrikte tedarik 
rekabeti. 1990’larda Prof. Littlec-
hild bu fikrini enerji ve düzenleme 
iktisadı yazınının diğer önde gelen 
profesörlerinden Amerikalı Bill 
Hogan ve Paul Joskow ile paylaştı. 
Amerika Birleşik Devletleri gibi 

rekabet odaklı bir ülkede bu fikrin 
beğenileceğini düşünmüştü. Ancak 
Prof. Hogan ve Prof. Joskow bu 
fikrin işe yaramayacağını, büyük 
tüketicilerin zaten özel tarifelerden 
yararlandıklarını, küçük tüketicile-
rin ise ilgilenmeyeceğini belirtti. 

Peki, şu anda ülkemizde elektrik 
dağıtım şirketlerinin başını ağrıtan 
bu tedarik rekabeti fikrini ortaya 
atarken Bay Littlechild’ın aklında 
ne vardı? Avusturya ekolünün 
rekabetin girişimci ruhu canlandı-
rarak piyasayı istenilen sonuçları 
doğurmaya zorlayacağını öne süren 
görüşünü benimseyen Bay Little-

child, söz konusu öneriyi ortaya 
atarken aklında iki şey vardı:

1. Düzenleyici otoritenin 
piyasadaki kapsayıcılığını 
daraltmak

2. Politik çıkarlar doğrultu-
sunda elektrik fiyatlaması-
nın önüne geçmek

Bir başka deyişle, elektrik teda-
riğinde rekabet fikrinin temelinde, 
fiyatların piyasada oluşan rekabetin 
sonucunda oluşması yoluyla gelir 
tarifesi düzenlemesi ihtiyacını 
ikame etmesi ve politik çıkarlara 
hizmet eden fiyatlamanın önüne 
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geçmesi yatıyordu.

Elektrikte tedarik rekabetinin, 
yukarıdaki amaçları gerçekleştir-
mesi beklenirken aynı anda bir 
piyasa katılımcısı olarak tüketiciyi 
de daha aktif olarak piyasanın 
oluşum sürecine katması bekleni-
yordu. Tedarikçisini seçen tüketici, 
sadece tedarikçilerin verimliliğini 
artırmakla kalmayacak üretimde de 
etkinlik artışının yolunu açacaktı.

Teoriden pratiğe geçiş
Elektrikte tedarik rekabetinin 

temel mantığından ve düşünsel 
temellerinden söz ettik. Peki, bu te-
orik öngörünün pratikte yansıması 
nasıl oldu? Bazı ülkelerde elektrik 
tedarikinde rekabet sonucu ortalık 
toz dumana bürünürken, bazı 
ülkelerde resmen hiçbir şey olmadı. 
Hâlihazırdaki perakende şirketleri 
sessiz sakin bir şekilde müşterileri-
ne hizmet etmeyi sürdürdü. 

Elektrikte tedarik rekabetinin 
başarıya ulaştığı (başarıdan kas-
tımız geçiş oranlarının yüksekliği 
ve sunulan kontratların çeşitliliği) 
ülkelere baktığımızda (Birleşik 
Krallık, İsveç, Norveç gibi) belli 
başlı birkaç ortak unsura rastlıyo-
ruz. Bunları özetle aşağıdaki gibi 
ifade edebiliriz:

• Müşterilerin önemli bir kısmı-
nın aktif bir şekilde piyasaya 
katılımı,

• Tedarikçi rekabetini baltalaya-
cak, hâlihazırda piyasa fiyatları-
nın altında uygulanmaya devam 
eden gelir tarifelerinin ortadan 
kaldırılması,

• Elektriğin arz zincirinin diğer 
halkalarında serbestleşmenin 

tam olarak yapılması,
• Akıllı sayaç renovasyonunun 

önemli ölçüde tamamlanması,
• Müşterilerin ihtiyaçlarına en 

iyi hitap eden tedarikçiyi arama 
maliyetlerini minimize eden ve 
bir kamu otoritesi tarafından 
yönetilen bir web sitesi.

Hangi tip müşteriler tedar-
ikçisini değiştiriyor?

Elektrikte tedarik rekabeti ve 
tüketici seçimi üzerine yapılmış 
çalışmalara baktığımız zaman belli 
başlı müşteri tiplerinin tedarikçile-
rini değiştirme olasılıklarının daha 
yüksek olduğunu görüyoruz. Bu 
müşteri gruplarını aşağıdaki gibi 
kategorize edebiliriz:

• Eğitimli tüketiciler (yeşil enerji 
tercihleri daha fazla olduğu için)

• Nüfus yoğunluğu yüksek olan 
yerlerde yaşayan tüketiciler

• Elektriği ısınma amaçlı kullanan 
tüketiciler (elektrik faturaları 
çok daha yüksek meblağlarda 
geldiği için)

• Aylık tüketimi daha az değiş-
ken olan tüketiciler (tedarikçi 
değiştirmeden elde edecekleri 
faydaları daha net hesaplayabil-
dikleri için)

• Son zamanlarda televizyon içeri-
ği ya da telefon hizmeti teda-
rikçisini değiştirmiş tüketiciler 
(arama maliyetlerine katlanma-
ları daha olası olduğu için)
Bununla birlikte tüketicilerin 

birçoğunun hâlihazırdaki tedarikçi-
lerinden vazgeçmeyerek, rakip fir-
maların önerdiği fiyatların üzerinde 
fiyatlar ödemeye razı olduğunu 
görüyoruz. Bunun temel sebebi 
ise tedarikçi seçmek için yapılan 

aramanın “maliyetli” olduğu algısı. 
Yani kısaca, arama maliyetlerinin 
yüksekliği. 

Sektörde kimler yeni oyuncu 
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• Yeni bir iş modeli deneyen ba-
ğımsız ve yeni kurulmuş küçük 
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• Başka bir endüstriyel sektörde 
(doğal gaz gibi) faaliyet gösteren 
büyük firmalar.

Birinci kategorideki firmalar 
hangi ülkede olursa olsun başarısız 
oldular. Ya iflas ettiler ya piyasa-
dan çıkmak zorunda kaldılar ya 
da elektrik üreticileri tarafından 
satın alınarak dikey bütünleşmenin 
konusu oldular. Elektrikte tedarik 
rekabetinin başarısı için kıyasla-
ma noktası olarak verilen Birleşik 
Krallık’ta bile 2000 yılından beri 
20 yeni firma piyasadan çıktı ve bu 
tarz firmaların toplam pazar payları 
tedarikçi değiştirmenin en yoğun 
olduğu yıllarda bile yüzde 2’yi 
geçmedi.

Öte yandan ikinci kategoride 
söz edilen firmalar birçok ülke-
de elektrik tedariğinde rekabetin 
önemli unsurları oldu. Birleşik 
Krallık’ta yerleşik gaz şirketleri, 
elektrik tedariğinde piyasaya giriş 
yapan temel aktör oldular. Fin-
landiya’da perakende zinciri olan 
Halpa Halli ve benzin istasyonu 
markası olan Station 1 internet 
üzerinden elektrik satmaya başladı. 
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Burada başarı, elektrikle birlikte 
diğer ürünlerin birlikte sunularak 
ilave katma değer yaratılmasından 
ve “kapsam ekonomisi”nin yakalan-
masından kaynaklanıyordu. Birden 
fazla ürünü birlikte satan (elektrik 
de dahil) bu firmalar, ortalama 
pazarlama ve promosyon harcama-
larını düşürebildiler ve rekabetçi 
avantaj yakaladılar.

Türkiye’de beklentiler
Şimdi de yukarıda değindiği-

miz konuları Türkiye bağlamında 
değerlendirelim. Elektrik tedari-
ğinde rekabetin başarılı olması için 
gereken şartların ışığında Türki-
ye’de elektrik tedariğinde rekabetin 
istenilen seviyeye ulaşıp ulaşama-
yacağına dair çok basit bir var-yok 
çözümlemesi yapalım: Müşterilerin 
önemli bir kısmının aktif bir şekil-
de piyasaya katılımı: YOK 

• Türkiye’de tüketici birlikleri 
zaten genel olarak zayıf. Elektrik 
tedarikçisi seçiminde de tüketici 
birliklerinden henüz yeterince 
bir inisiyatif ya da girişim göre-
medik şu ana kadar. Öte yandan 
bireysel tüketicinin farkındalığı 
çok düşük. Bazıları elektriği hâlâ 
devletten aldığını zannediyor. 
Özetle, kullanım limiti düştükçe 
tüketici bırakın piyasaya katıl-
mayı, korunmaya muhtaç hale 
geliyor.

• Tedarikçi rekabetini baltalaya-
cak, hâlihazırda piyasa fiyatları-
nın altında uygulanmaya devam 
eden gelir tarifelerinin ortadan 
kaldırılması: YOK

• Özellikle “sanayi tarifesi” adı 
altında piyasa fiyatının altında 
düzenlenen tarifeler, elektrik 

tedariği rekabetini büyük tüketi-
ciler için ortadan kaldırıyor. 

• Elektriğin arz zincirinin diğer 
halkalarında serbestleşmenin 
tam olarak yapılması: KISMEN 
VAR

• Dağıtım firmaları özelleştirilmiş 
olsa bile üretim tesislerinin özel-
leştirilmesi yeni başlayacak. 

• Akıllı sayaç renovasyonunun 
önemli ölçüde tamamlanması: 
KISMEN VAR 

• Sayaçlar değiştirilmeye devam 
ediliyor. Belli oranda bir dönü-
şüm sağlandı.

• Müşterilerin ihtiyaçlarına en 
iyi hitap eden tedarikçiyi arama 
maliyetlerini minimize eden ve 
bir kamu otoritesi tarafından 
yönetilen bir web sitesi: YOK 

• Yurtdışında böyle bir web 
sitesi ya rekabet kurumu ya da 
tüketici kurumu (bizim ülke-
mizde karşılığı yok) tarafından 
işletilirken bizde fiyat ve ürün 
kıyaslamasına izin veren bir web 
sitesi mevcut değil. Dahası olsa 
dahi, hangi kurum tarafından 
(EPDK?) işletileceği belirsiz.
Bunlara dayanarak, rekabetçi 

olmaktan biraz uzak, tüketici seçi-
minin sınırlı olduğu ve gelir tarifesi 
düzenlemesinin yoğun olduğu 
bir piyasa öngörüyorum yakın 
gelecekte. Peki, sektörde hangi tarz 
oyuncular varlığını sürdürecek? 
Bununla ilgili öngörümde ise 3 tarz 
firma mevcut: 

• Görevli tedarik firmaları (bir ön-
ceki öngörüm ışığında değerlen-
dirildiğinde çok şaşırtıcı olmasa 
gerek)

• Üretici-tedarikçiler
• Süper perakendeciler

Üretici-tedarikçilerden maksa-
dım binlerce tüketiciye yüksek mik-
tarda elektrik satabilme kapasitesi 
olan devasa üretim tesislerine sahip 
firmalar. Bu firmalar, doğrudan 
tedarik ayağında hizmet sunarak 
marjlarını artırmak isteyebilir. Sü-
per perakendeciler ise başka bir en-
düstriyel sektörde faaliyet gösteren, 
perakendeciliği çok iyi bilen, çok 
geniş bir müşteri portföyü olan şir-
ketler. Elektrikle beraber başka bir 
ürünü ya da hizmeti sunarak katma 
değeri artıran ve kapsam ekono-
misinden yararlanarak ortalama 
pazarlama ve tanıtım maliyetlerini 
düşüren bu şirketler, görevli tedarik 
firmalarını oldukça zorlayabilir. 
Süper perakendeci olarak mesela 
“gaz + elektrik”çileri, “İnternet + 
elektrik”çileri ya da “dayanıklı tüke-
tim malı + elektrik”çileri piyasada 
görebiliriz. Kaldı ki son zamanlarda 
bir başka hizmet tedarikçisini (tele-
fon ya da TV içeriği gibi) değiştir-
miş tüketicilerin elektrik tedarikçi-
sini de değiştirme olasılığının daha 
yüksek olduğu günümüzde, süper 
perakendeciler pastadan daha fazla 
pay alabilirler.

Uzun lafın kısası, elektrik teda-
riğinde rekabetin doğasından ilham 
alarak, serbestleştirilmesi tam 
yapılmamış, devlet müdahalesinin 
halen yoğun olduğu bir piyasada, 
bilinci ve farkındalığı düşük geniş 
bir serbest tüketici kitlesini ikna 
etmek için görevli tedarikçilerin, 
üretici-tedarikçilerin ve süper 
perakendecilerin aksak bir şekilde 
yarıştığı ancak ufak ve bağımsız şir-
ketlerin oyun dışı kaldığı bir yapıyı 
öngörüyorum. 

OFGEM’in 2007 yılı raporu
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İTÜ ve İETT’nin birlikte ge-
liştirdiği proje, İstanbul’daki toplu 
taşıma araçlarının çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkile-
rini azaltmayı hedefliyor. 5 milyon 
kişinin toplu taşıma kullandığı 
İstanbul’da kalitesiz filtre kullanımı 
karbon emisyonunu artırıyor, çok 
sayıda hastalığa neden oluyor 

Türkiye’nin hatta dünyanın en 
büyük ve kalabalık şehirlerinden 
biri olan İstanbul, ısınmada doğal 
gaz kullanmaya başladıktan sonra 
‘kirli’ havadan bir nebze olsun 
kurtuldu ancak artan araç sayısı 
nedeniyle hala havası kirli kentler 
arasında yer alıyor. Gelişen araç 
ve yakıt teknolojisi de bu devasa 
şehrin sorununa çözüm bulmakta 
yetersiz kalıyor. 

Gün geçtikçe artan bu sorunu 
çözmek için kamunun adım atarak 
çeşitli yasal düzenlemeler yapma-
sının yanı sıra örnek projeler geliş-

tirmesi de büyük önem taşıyor. Batı 
ülkelerinde tanık olduğumuz bu 
sosyal sorumluluk projelerini artık 
İstanbul’da görüyoruz. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi yeni bir çalışma 
başlatarak İstanbul’un havasına 
verilen zararı azaltmayı hedefliyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Elektrik Tünel Tramvay İşletmeleri 
(İETT) arasında ortaklaşa gelişti-
rilen “İstanbul’daki Dizel Motorlu 
Toplu Taşıma Araçlarının Egzoz 
Filtrelerini Temizlemeye Yönelik 
Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi” adlı 
proje İstanbul Kalkınma Ajansı 
tarafından “Verimli ve Temiz Enerji 
Mali Destek Programı” kapsamında 
desteklenmeye değer görüldü.

İTÜ yürütücülüğünde gerçek-
leştirilecek olan proje, İstanbul 
başta olmak üzere tüm Marmara 
Bölgesi’ndeki ulaşım ve toplu 
taşıma kaynaklı hava kirliliğini 
azaltılmasının yanı sıra ulaşımda 

enerji verimliliği konularında bir 
dizi bilimsel ve inovatif teknik 
çalışmadan oluşuyor.

Ulaşım ve toplu taşımada kulla-
nılan araçlarda yakıt sarfiyatı-egzoz 
emisyon konularındaki mevcut 
sorunlar ortadan kaldırılacak proje-
de, toplu taşıma uygulamalarında 
enerji verimliliği değerleri artırıla-
cak ve egzoz emisyonlarının tüm 
zararlı etkilerinin en aza indirilmesi 
sağlanacak. Projenin çalışılacağı 
uygulama hattı İTÜ Maslak, İETT 
İkitelli ve Ayazağa Garajı ile Sarı-
yer-Küçükçekmece olarak belirlen-
di. Söz konusu hatlar, yol koşulları 
dikkate alınarak belirlenmiş, yakın 
zaman içerisinde test sürüşleri 
başlayacak.

İstanbul’u egzoz kirliliğinden  
İTÜ kurtaracak

5 MİLYON KİŞİ 
TOPLU TAŞIMA 
KULLANIYOR

İstanbul’da günlük toplu taşıma 
hizmetini kullanan yaklaşık 5 mil-
yon insandan 1,5 milyon kadarı-
nın otobüs ulaşımını kullandığını 
belirten Prof. Arslan emisyonların 
sağlık açısından taşıdığı riskleri 
ise şöyle açıkladı: Özellikle egzoz 
emisyonlarının sağlık açısından 
birçok olumsuz etkileri bulunuyor. 
Bu zararlı etkenlere maruz kalan 
insanlar beyin, kalp veya akciğer 
hastalıklarına yakalanarak erken 
ölümle karşılaşabiliyor.
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İTÜ ve İETT’nin birlikte ge-
liştirdiği proje, İstanbul’daki toplu 
taşıma araçlarının çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkile-
rini azaltmayı hedefliyor. 5 milyon 
kişinin toplu taşıma kullandığı 
İstanbul’da kalitesiz filtre kullanımı 
karbon emisyonunu artırıyor, çok 
sayıda hastalığa neden oluyor 

Türkiye’nin hatta dünyanın en 
büyük ve kalabalık şehirlerinden 
biri olan İstanbul, ısınmada doğal 
gaz kullanmaya başladıktan sonra 
‘kirli’ havadan bir nebze olsun 
kurtuldu ancak artan araç sayısı 
nedeniyle hala havası kirli kentler 
arasında yer alıyor. Gelişen araç 
ve yakıt teknolojisi de bu devasa 
şehrin sorununa çözüm bulmakta 
yetersiz kalıyor. 

Gün geçtikçe artan bu sorunu 
çözmek için kamunun adım atarak 
çeşitli yasal düzenlemeler yapma-
sının yanı sıra örnek projeler geliş-

tirmesi de büyük önem taşıyor. Batı 
ülkelerinde tanık olduğumuz bu 
sosyal sorumluluk projelerini artık 
İstanbul’da görüyoruz. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi yeni bir çalışma 
başlatarak İstanbul’un havasına 
verilen zararı azaltmayı hedefliyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Elektrik Tünel Tramvay İşletmeleri 
(İETT) arasında ortaklaşa gelişti-
rilen “İstanbul’daki Dizel Motorlu 
Toplu Taşıma Araçlarının Egzoz 
Filtrelerini Temizlemeye Yönelik 
Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi” adlı 
proje İstanbul Kalkınma Ajansı 
tarafından “Verimli ve Temiz Enerji 
Mali Destek Programı” kapsamında 
desteklenmeye değer görüldü.

İTÜ yürütücülüğünde gerçek-
leştirilecek olan proje, İstanbul 
başta olmak üzere tüm Marmara 
Bölgesi’ndeki ulaşım ve toplu 
taşıma kaynaklı hava kirliliğini 
azaltılmasının yanı sıra ulaşımda 

enerji verimliliği konularında bir 
dizi bilimsel ve inovatif teknik 
çalışmadan oluşuyor.

Ulaşım ve toplu taşımada kulla-
nılan araçlarda yakıt sarfiyatı-egzoz 
emisyon konularındaki mevcut 
sorunlar ortadan kaldırılacak proje-
de, toplu taşıma uygulamalarında 
enerji verimliliği değerleri artırıla-
cak ve egzoz emisyonlarının tüm 
zararlı etkilerinin en aza indirilmesi 
sağlanacak. Projenin çalışılacağı 
uygulama hattı İTÜ Maslak, İETT 
İkitelli ve Ayazağa Garajı ile Sarı-
yer-Küçükçekmece olarak belirlen-
di. Söz konusu hatlar, yol koşulları 
dikkate alınarak belirlenmiş, yakın 
zaman içerisinde test sürüşleri 
başlayacak.

İstanbul’u egzoz kirliliğinden  
İTÜ kurtaracak

5 MİLYON KİŞİ 
TOPLU TAŞIMA 
KULLANIYOR

İstanbul’da günlük toplu taşıma 
hizmetini kullanan yaklaşık 5 mil-
yon insandan 1,5 milyon kadarı-
nın otobüs ulaşımını kullandığını 
belirten Prof. Arslan emisyonların 
sağlık açısından taşıdığı riskleri 
ise şöyle açıkladı: Özellikle egzoz 
emisyonlarının sağlık açısından 
birçok olumsuz etkileri bulunuyor. 
Bu zararlı etkenlere maruz kalan 
insanlar beyin, kalp veya akciğer 
hastalıklarına yakalanarak erken 
ölümle karşılaşabiliyor.
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Güneş ‘cep’lere de girecek
Avustralyalı bilim adamları, cep 

telefonu, dizüstü ve tablet bilgisayar-
larının hesap makineleri gibi güneş 
enerjisiyle çalışabileceğini açıkladı. 
Güneş enerjisi alanında çalışma ya-
pan Melbourne Üniversitesi, İngiliz 
Milletler Topluluğu (Commonwe-
alth) Bilim ve Endüstri Araştırması 
Topluluğu ve Monash Üniversite-
si’nden bilim adamları fotovoltaikler 
üzerine yaptıkları 7 yıllık araştırma 
sonucunda, bu yöntemle elde edilen 
elektriğin cep telefonu, dizüstü ve 
tablet bilgisayarları çalıştırmak için 
kullanılabileceğini açıkladı.

Projenin uygulayıcılarından Dr. 
Fiona Scholes’un Avusturalya dev-
let  haber kanalı, ABC News’e yaptığı 
açıklamada, güneş enerjisiyle çalışan 

organik güneş pilleri, üç boyutlu ya-
zıcıdan çıkarılıp taşınabilir cihazlar 
üzerine entegre edilerek cihazların 
elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit 
Turan da “Organik güneş hücreleri, 
güneşten gelen ışığı panel içinde 
bazı işlemlerden geçirerek elektrik 
enerjisine çeviriyor. Türkiye’de biz 
de araştırma-geliştirme kapsamında 
bunun üzerine yıllardır çalışıyoruz” 
açıklamasını yaptı. Çalışmanın 
güneş enerjisinin günlük hayattaki 
kullanımıyla ilgili bir örnek veren 
Turan, yakın zamanda kıyafetlerin 
üzerinde, askeri üniformalarda ve 
çatı gibi zeminlerde de kullanılabile-

ceğini vurguladı.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ali Çırpan da mevcut güneş 
enerjisi sistemlerinin güneş ışığını 
yüzde 8 verimle elektrik enerjisine 
çevirdiği belirterek “Bu teknolojinin 
oranı yüzde 15’e vardığında, Türki-
ye’deki mobil cihazlarda da kullanı-
labilecek” dedi. Çırpan, güneş ener-
jisini etkili kullanan Japonya, ABD, 
Almanya gibi ülkelerin bu teknoloji-
den en fazla verim elde eden ülkeler 
olduğunu söyleyerek Türkiye’de de 
deneysel boyutta çalışmaların yürü-
tüldüğünü, günlük hayata uygulama 
konusunda da çalışmalarının devam 
etiğini ifade etti. 

TAV Esenboğa, enerjiyi verimli 
kullanarak karbon salımını en iyi 
seviyeye indirdi; kalan kısmı da 
temiz enerjiye yatırım yaparak 
ofsetledi. Esenboğa Havalimanı, 
ACI Europe tarafından yürütülen 
Havalimanı Karbon Akreditasyonu 
programında Türkiye’deki havali-
manları içindeki en yüksek sevi-
yeye ulaştı. Esenboğa, bu başarıyla 
dünyanın en çevreci 17 havalimanı 
arasına girdi.

TAV Esenboğa Genel Müdürü 
Nuray Demirer “Enerji verimli-
liği alanında gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalarla yolcu başına karbon 
salımımızı 2013 yılında yüzde 10 
azalttık. Kalan kısmı da ofsetledik. 
Böylece 2013 yılında faaliyetleri-
miz sonucunda atmosfere çıkan 
karbondioksit miktarının tamamını 
kapsayacak kadar temiz enerji üre-
timine destek olduk” dedi.  

TAV, havalimanı işletmecileri-
nin çatı örgütü ACI Europe tara-
fından hayata geçirilen Havalimanı 
Karbon Akreditasyonu Programı’n-
da 2009’dan bu yana aktif şekilde 
yer alıyor. Türkiye’de İstanbul 
Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir 

Adnan Menderes’le programa katı-
lan TAV, Tunus’ta işlettiği Enfidha 
ile Afrika kıtasında sertifikasyon 
alan ilk havalimanı işletmecisi oldu.

Haziran 2014 itibarıyla dört 
kıtadaki 102 havalimanı programda 
yer alıyor. Programdaki havali-
manları küresel yolcu trafiğinin 
yüzde 23,6’ını temsil ediyor. Üye 
havalimanları 2013’te yürüttükleri 
çalışmalarla karbon salımlarını 
toplam 133 bin 599 ton azalttı. Bu 
miktar 3 milyon 400 bin ağacın 
10 yılda soğurduğu karbondioksit 
miktarına eşdeğer.

ESENBOĞA, Türkiye’nin  
ilk karbon nötr havalimanı oldu
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Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun çok paydaşlı 
topluluklar arasında 
düzenlediği anketin so-

nuçları; yarattığı endişe, olasılık du-
rumu ve etkileri arasındaki bağlantı 
düzeyine göre 31 küresel riskten 
yola çıkarak hazırlanan bir analiz. 
Riskleri iktisadî, sosyal, çevresel ve 
jeopolitik gibi temel başlıklarda in-
celeyen rapor, bahsi geçen etkiler ile 
karşı karşıya kalacak varlık sahipleri 
ve diğer kurumsal yatırımcılara yol 
haritası sunmaya çalışıyor.

Katılımcıların en yüksek oy 
verdiği ve en çok kaygı uyandıran 
10 küresel risk sıralaması şöyle:

1. Mali krizler 
2. Yapısal yüksek işsizlik ve 

düşük istihdam
3. Su krizleri 
4. Şiddetli gelir adaletsizliği 
5. İklim değişikliklerine bağlı 

göçler ve uyumda başarısızlık
6. Aşırı hava olaylarının görülme 

sıklığı (Örn; sel, fırtına, yangın vb.)
7. Küresel yönetimde başarısız-

lıklar
8. Gıda krizleri
9. Temel malî işleyişte ve ku-

rumlarda başarısızlık
10. Derin siyasi ve sosyal istik-

rarsızlık

Katılımcıların verdiği sonuçlar 
doğrultusunda; en yüksek kaygı 
uyandıran risk grubunda ilk sıraları 
mali krizler, yapısal yüksek işsizlik, 
eksik istihdam ve su krizleri alıyor. 
Yüksek etki ve olasılığa sahip olan 
riskler arasında ise çevresel ve 
ekonomik etkenler ön planda. Sel 
baskınları, fırtınalar ve yangınlar 

gibi aşırı hava olayları ile deprem-
ler, tsunamiler ve volkanik patla-
malar gibi doğal afetlerin daha sık 
görülmesi, “olasılığı yüksek riskler” 
arasında sayılıyor.

Gençleri En Çok Kaygılandıran 
Risk “Çevresel Tehditler”

İnsanların neden olduğu çevre-
sel felaketlerin daha sık görülmesi 

KÜRESEL RİSKLERİN 
HARİTASI ÇIKARILDI

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF-DEF) tarafından 2006 yılından bu yana yayınlanan Küresel Risk 
Raporu, 2014 yılı analizlerinde küresel risklerin sistematik doğasına dikkat çekiyor. Küresel risk analizlerine ve bu risklerin 
olumsuz sonuçlarına değinen rapor; ülkelerin, işletmelerin ve toplumun her kesiminin riskler karşısında hazırlıklı olması ve 
direnç kazanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor
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Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun çok paydaşlı 
topluluklar arasında 
düzenlediği anketin so-

nuçları; yarattığı endişe, olasılık du-
rumu ve etkileri arasındaki bağlantı 
düzeyine göre 31 küresel riskten 
yola çıkarak hazırlanan bir analiz. 
Riskleri iktisadî, sosyal, çevresel ve 
jeopolitik gibi temel başlıklarda in-
celeyen rapor, bahsi geçen etkiler ile 
karşı karşıya kalacak varlık sahipleri 
ve diğer kurumsal yatırımcılara yol 
haritası sunmaya çalışıyor.

Katılımcıların en yüksek oy 
verdiği ve en çok kaygı uyandıran 
10 küresel risk sıralaması şöyle:

1. Mali krizler 
2. Yapısal yüksek işsizlik ve 

düşük istihdam
3. Su krizleri 
4. Şiddetli gelir adaletsizliği 
5. İklim değişikliklerine bağlı 

göçler ve uyumda başarısızlık
6. Aşırı hava olaylarının görülme 

sıklığı (Örn; sel, fırtına, yangın vb.)
7. Küresel yönetimde başarısız-

lıklar
8. Gıda krizleri
9. Temel malî işleyişte ve ku-

rumlarda başarısızlık
10. Derin siyasi ve sosyal istik-

rarsızlık

Katılımcıların verdiği sonuçlar 
doğrultusunda; en yüksek kaygı 
uyandıran risk grubunda ilk sıraları 
mali krizler, yapısal yüksek işsizlik, 
eksik istihdam ve su krizleri alıyor. 
Yüksek etki ve olasılığa sahip olan 
riskler arasında ise çevresel ve 
ekonomik etkenler ön planda. Sel 
baskınları, fırtınalar ve yangınlar 

gibi aşırı hava olayları ile deprem-
ler, tsunamiler ve volkanik patla-
malar gibi doğal afetlerin daha sık 
görülmesi, “olasılığı yüksek riskler” 
arasında sayılıyor.

Gençleri En Çok Kaygılandıran 
Risk “Çevresel Tehditler”

İnsanların neden olduğu çevre-
sel felaketlerin daha sık görülmesi 

KÜRESEL RİSKLERİN 
HARİTASI ÇIKARILDI

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF-DEF) tarafından 2006 yılından bu yana yayınlanan Küresel Risk 
Raporu, 2014 yılı analizlerinde küresel risklerin sistematik doğasına dikkat çekiyor. Küresel risk analizlerine ve bu risklerin 
olumsuz sonuçlarına değinen rapor; ülkelerin, işletmelerin ve toplumun her kesiminin riskler karşısında hazırlıklı olması ve 
direnç kazanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor
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listenin yüksek olasılıklı riskleri 
arasında sayılmış. Bunlar içerisinde 
enerji sektörüne yönelik bölüm-
lerin altı çiziliyor. Petrol kazaları 
ve nükleer kazaların özellikle başı 
çektiğini belirtelim. Araştırma, yu-
karıda saymış olduğumuz çevresel 
risklerin olasılığı ve etkileri konu-
sunda katılımcıların da birbirinden 
ayrıldığına dikkat çekerek genç ka-
tılımcıların çevresel tehditlere daha 
yüksek puan verdiğini belirtiyor. 
Su krizleri, doğal afetler, aşırı hava 
olaylarının yol açtığı biyoçeşitlilik 
kaybı gençler tarafından en yüksek 
oy alan ve en çok gençleri kaygılan-
dırdığı görülen riskler arasında.

“Nüfus 4 katına; tatlı su talebi 
ise 9 katına çıktı”

Rapor, yakın gelecekte artış 
göstermesi muhtemel olan su kriz-
leri konusunda oldukça detaylı bir 
başlığa sahip. Stratejik su kaynakla-
rına erişim konusunda artacak olan 
jeopolitik gerginliklerin daha zorlu 
bir hale gelebileceğini vurgulayan 
rapor, su sıkıntısının yoksulluk ve 
toplumsal istikrarsızlık ile birleş-
tiğinde devlet içi uyumu zayıflata-
cak derecede ciddi sorunlara yol 
açabileceğini belirtiyor. 20. yüzyılda 
tüm dünya nüfusunun dört kat 
büyürken, tatlı suya olan talebin ise 
dokuz kat büyüdüğünü hatırlatan 
rapor, suyun enerji üretimi için de 
kilit nokta olduğunu ve tehdidin 
beklenenden çok daha karmaşık 
olduğunu ortaya koyuyor.

“İklim değişikliğine uyum 
maliyeti 70-100 milyar ABD $”

Az gelişmiş ülkelerin aşırı 
kuraklık, seller, azaltılmış ürün 
verimi, enerji ve su kaynakları 
üzerinde artan gerilimler karşısında 
daha savunmasız olacağını değinen 
rapor, tüm bunlar ile başa çıkmak 

için gerekli olan altyapı ve kapasite 
eksikliğinin ise süreceğini açıklıyor. 
Rapor konuya ayrı bir bölüm ayır-
mayı ihmal etmese de, bu ülkeler 
için bir çare sunduğunu söylemek 
oldukça zor. Notre Dame Küresel 
Uyum Endeksi’nin son analizinden 
bir de hatırlatma yapan rapor, dün-
yanın en yoksul ülkelerinin yüksek 
gelirli OECD ülkelerindeki mevcut 
adaptif kapasiteye ulaşmasının 
100 yıldan fazla süreceğinin altını 
çizmiş. Hemen ardından gelen bir 
diğer hatırlatma; Dünya Banka-
sı’nın hesaplarına göre 2050 yılına 
kadar gelişmekte olan ülkeler için 
iklim değişikliğine uyum maliyeti 
70 ile 100 milyar ABD Doları ara-
sında değişecek.

Merkezi Risk “Küresel Yöne-
timdeki Başarısızlıklar”

Raporda diğer riskler ile bağlan-
tılı olarak algılanan konular daha 
çok makroekonomik temelli krizler. 
Özellikle, yükselen gelir eşitsizliği 
ile birlikte artan siyasi ve sosyal is-
tikrarsızlık, makroekonomik riskler 
ile sosyal sorunlar arasındaki güçlü 
bağlantılara işaret edilmiş. Küresel 
yönetimdeki başarısızlıklar pek 
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düşündüğü diğer konular da şöyle: 
Kurumlara Olan Güvenin Azal-
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Eşitsizliklerinin Kalıcı Hal Alması 

ve Kötü Veri Yönetimi. Çeşitli yol-
lardan kirlilik yaratabilecek, kaza 
veya suistimale yol açabileceği dü-
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de risk unsuru olarak sayılabiliyor. 
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olarak getirdiği diğer tehditler.
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Rapor, küresel riskler ile mü-
cadelede için gerekli ana temaları 
da belirliyor: “Güven, Uzun Vadeli 
Fikirler, Çok Paydaşlı İşbirlikçi 
Eylemler, Küresel Yönetişim” riskler 
ile mücadelenin ve sermayenin 
korunmasının olmazsa olmazları 
olarak sunuluyor.

Raporun uzun dönemli önlem-
lere yer verdiği son bölüm, hem 
kamu hem de özel sektör liderle-
rinin kendilerine somut sorular 
sorması gerektiğini belirterek aşa-
ğıdaki soruları kontrol listelerine 
eklemelerini tavsiye ediyor:
• Organizasyonun karşı karşıya 

olduğu ilk 5 risk nedir ve bu 
risklerin yönetimi için öneriler 
nelerdir?

• Riske maruz kalan varlıklar 
nelerdir ve ne kadar savunmasız 
durumdalar?

• Bu riskler ile ilgili olarak uygula-
nan güncel seçenekler nelerdir?

• Kimden ve nasıl bir destek 
gereklidir?
Raporun deyimiyle, bu sorulara 

güvenle cevap veremeyen liderler 
henüz çoğunlukta. Tahminlerine 
göre ise, ne zaman ki çok daha fazla 
lider bu sorulara güvenle cevap ve-
recek; küresel ve sistematik riskleri 
karşılamak için tüm dünya o zaman 
daha iyi donatılmış olacak.

Kaynak: World Economic Forum-WEF
“Global Risks 2014-Ninth Edition”
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf
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Türkiye Enerji Vakfı 
(TENVA) tarafından 
düzenlenen Observa-
toire Méditerranéen de 

l’Energie’nin hazırladığı Akdeniz 
Enerji Perspektifleri Raporu’nun 
tanıtım toplantısına enerji sektörü-
nün her alanından isimler katıldı. 9 
Eylül’de tarihinde Ankara’da yapılan 
Akdeniz Enerji Perspektifleri Ta-
nıtım Toplantısı’na, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 
TENVA Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Köktaş, OME Genel Müdürü 
Dr. Houda Allal ve OME Hidro-
karbonlar Direktörü Dr. Sohbet 
Karbuz katıldı. 

Meyra Palace Otel’de düzenlenen 
ve 4. OME Raporu Tanıtım Toplan-
tısı basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Bakan Yıldız, Akdeniz 
Enerji Perspektifleri Raporu’nun 
yalnızca Türkiye’ye değil, özellikle 
Akdeniz’i çevreleyen bütün ülkelere 
faydası olacağını söyledi. 

TENVA büyük bir boşluğu 
dolduracak

Toplantının ev sahipliğini yapan 
Türkiye Enerji Vakfı hakkında açık-
lamalarda bulunan Bakan Yıldız, 
vakfın kurulmuş olmasının enerji 
politikaları ve stratejilerinin enine 
boyuna tartışılması açısından son 
derece önemli olduğunu ve her tür-
lü desteği vermeye hazır olduklarını 
dile getirdi. Yıldız, “Bu düşünce 

kuruluşlarının olmasının, aslında 
son derece dinamik olan enerji 
sektörünün yönetilmesi adına fayda 
getireceğine inanıyorum” dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
yaptığı konuşmada raporun, enerji 
sektörünün geleceğine ışık tutarak 
yatırımcılara yardımcı olacağını 
söyledi. Konuşmasında sektöre 
dair genel değerlendirmelere de yer 
veren Yılmaz, elektrik üretiminde 
2023 hedefine ulaşabilmek için 
tüm güçleriyle çalıştıklarını anlattı. 
Doğal gazda kaynak çeşitliliğini ar-
tırmayı ve tüm şehirlere bu hizmeti 
ulaştırma gayretinde olduklarını 
belirten Yılmaz, boru hattı projele-
riyle de Türkiye’nin stratejik önemi-
nin bir kat daha arttığını hatırlattı.

TENVA, Observatoire Méditerranéen de l’Energie’nin hazırladığı ‘Akdeniz Enerji Perspektifleri Raporu’nu tanıttı. OME bün-
yesindeki enerji uzmanları, şirketler, uluslararası danışmanlar ve Türkiye’deki enerji uzmanlarının birlikte hazırladığı rapor; 
kömür, petrol, doğal gaz ve elektrik piyasasının ülkemizdeki geleceğine dair analiz ve tahminlere yer veriyor

“Akdeniz Enerji Perspektifleri-Türkiye” 
Tanıtım toplantısı düzenlendi
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Üç ayrı araştırma merkezi 
kuruldu 

Toplantının açılış konuşma-
sını yapan Türkiye Enerji Vakfı 
(TENVA) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Köktaş da Türkiye’nin sadece 
enerji ihtiyaçlarını karşılayan bir 
ülke değil, aynı zamanda sektörde 
belirleyici bir aktör olabileceğini 
vurguladı. Köktaş, vakıf olarak bu 
bilinçle hareket ettiklerini belirterek 
Türkiye enerji sektörünün dünya 
piyasalarındaki eğilimler ve politik 
gelişmeler dikkate alınarak bu ve 
bunun gibi kıymetli çalışmalar ile 
çoğalarak ilerleyeceğini vurguladı.

Son 5-6 yıl içinde Türkiye’ye 
gelen yabancı yatırımın yaklaşık 
olarak yarısının enerji sektörünü 
tercih ettiğini dile getiren Kök-
taş, bundan sonra aynı hızın söz 
konusu olmayacağını, böyle bir 
ortamda da yatırımcılara yön 
verecek araştırmaların daha değerli 
hale geldiğini açıkladı. Bir ‘think 
tank’ kuruluşu olarak, bilgi ve 
analiz üretimine odaklanan vakfın 
çalışma alanlarına da değinen 

Köktaş, vakfın üç farklı araştırma 
merkezindeki akademisyenler ve 
araştırmacılarla çalışmalar gerçek-
leştirdiğini belirtti.

Enerji Teknolojileri ve Sür-
dürülebilirlik, Uluslararası Enerji 
Politikaları ve Diplomasisi, Enerji 
Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler 
Araştırma Merkezleri bünyesinde 
çalışmalar yapıldığını ifade eden 
Köktaş, vakfın bazı güncel çalışma-
larından örnekler de verdi.

Türkiye yatırım merkezi olacak
OME’nin Türkiye için hazırla-

mış olduğu raporun uzun zamandır 
beklenildiğini ve yoğun bir çalışma 
sürecinin ardından ortaya çıktığını 
açıklayan Köktaş, enerji sektörünün 
nitelikli araştırmalara her zaman ihti-
yaç duyduğunu ve böyle çalışmaların 
bir yol haritası olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Köktaş’ın ardından 
konuşmasını gerçekleştiren OME 
Genel Müdürü Houda Allal ise 
enerji politikalarının bölgesel 
işbirlikleriyle gerçekleştirilmesi 
gerektiğini, Türkiye’nin, bölgesinde 

enerji alanında önemli işbirliklerine 
gittiğini belirtti.

Enerji kaynakları, teknolojileri, 
politikaları ve enerji piyasalarında 
gerçekleşen ulusal ve uluslararası 
gelişmelerin yer aldığı toplantısının 
son bölümünde OME Hidrokar-
bonlar Direktörü Dr. Sohbet Kar-
buz, raporun içeriğinde dair özel 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin 1960’lardan bugüne 
enerji profilini ve 2030 yılına kadar 
uzanan öngörüleri içeren raporun 
kantitatif analizlerine değinen 
Karbuz, OME’nin bu yayın için 
geliştirdiği “Türkiye Enerji Mode-
li”ne değinerek enerjinin geleceğine 
yönelik muhafazakar ve proaktif 
senaryolara yer verdi. Karbuz, 
“Türkiye, hem büyük bir enerji tü-
keticisi ve ithalatçısı hem de enerji 
yatırım merkezi olma yolunda 
ilerliyor” dedi. Enerji Bakanlığı ve 
OME’nin gelecek tahminleri tablo-
ları karşılaştırmasının da yoğun ilgi 
ile karşılandığı sunum sonrasında, 
soru cevap bölümü yapılarak top-
lantı tamamlandı. 

Raporun ayrıntılarına www.tenva.org adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Türkiye’de yaşanan ölüm-
lü iş kazalarının önemli 
bir bölümü kömür 
madenlerinde yaşanıyor. 

Kamuoyu kömürden vazgeçilmesi 
gerektiğini tartışıyor ancak rakam-
lar, termik santralların elektrik 
üretimindeki payının gittikçe 
arttığını gösteriyor. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı verilerine 
göre, 1 Ocak-7 Eylül 2014 tarihleri 

Tüketimin yüzde 78’i 
termik santrallardan

Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye’nin toplam kurulu elektrik gücü içinde termik 
santralların ağırlığı artıyor. 2014 yılı tüketiminin önemli bir kısmı termik santrallardan sağlanırken, azalması 
beklenen doğal gazın payı da yükseliyor

Linyitin üretimdeki payı

2013(MWh) 2014(MWh) Değişim%
OCAK 2.791.408 3.257.842 16,71
ŞUBAT 2.231.682 2.872.710 28,72 
MART 2.190.868 3.041.558 38,83 
NİSAN 2.130.838 2.849.502 33,73 
MAYIS 2.331.921 3.208.976 37,61 

HAZİRAN 2.583.957 3.066.497 18,67 
TEMMUZ 2.709.095 3.241.938 19,67 
AĞUSTOS 2.423.256 3.100.254 27,94

Eylül (07 Eylül Dâhil) 570.073 649.763 13,98 
Toplam 19.963.098 25.289.039 26,68
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arasında toplam elektrik tüketimi 
176 TWh olarak gerçekleşti. Tü-
ketimin 134 TWh’lık kısmı termik 
üretimden karşılandı. 1-7 Eylül 
2014 haftasında ise 767 GWh’lık 
tüketimin yüzde 80’ine karşılık 
gelen 604 GWh’lık kısmı ise termik 
kaynaklardan karşılandı.

Enerji Bakanlığı verilerine göre, 
termik üretim yılbaşından bu yana 
134 TWh olarak gerçekleşti. Bu 
rakam toplam tüketimin yüzde 
78’ini oluşturdu. 1 Ocak -7 Eylül 
2014 tarihleri arasında doğal gaz 
kaynaklı üretimin toplam üretim 
içerisindeki oranı yüzde 47.46 
olarak gerçekleşti. Toplam üre-
tim de geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14.45 oranında artarak 
82.059.776 MWh’a ulaştı.

Linyit payını artırıyor 
Linyit kaynaklı üretim durumu, 

2013 yılına göre yüksek seyretmeye 
devam ediyor. Söz konusu rapora 
göre, geçen yılın aynı döneminde 
yüzde 12.2 olan linyitin toplam-
daki payı, bu yıl yüzde 2.4 artışla 
yüzde 14.73’e yükseldi. 1-7 Eylül 
2014 haftasında gerçekleşen linyit 
kaynaklı elektrik üretimi, 25-31 
Ağustos 2014 haftasına göre ciddi 

2013(MWh) 2014(MWh) Değişim%

OCAK 2.529.106 2.664.705 5,36 

ŞUBAT 2.303.442 2.455.194 6,59 

MART 2.493.294 2.646.046 6,13 

NİSAN 1.335.428 2.278.451 70,62

MAYIS 2.140.450 2.666.973 24,60

HAZİRAN 2.452.343 2.740.294 11,74

TEMMUZ 2.673.600 3.005.966 12,43 

AĞUSTOS 2.644.319 3.684.830 39,35 

EYLÜL(07 Eylül Dahil) 538.661 690.034 28,10 

Toplam 19.110.642 22.832.493 19,48

Termik üretimin tüketimle değişimi (2014)

Doğalgaz kaynaklı elektrik üretiminin ve üretim yüzdesinin değişimi
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şekilde artış gösterirken, 7 Eylül’e 
kadar geçen yıla göre de yüzde 
26.68 oranında artarak 25.289.039 
MWh olarak gerçekleşti. Termik 
santralların eylül ayında zirve yap-
masının nedeni ise yaşanan 

İthal kömür yüzde 19.48 artış
2013 ve 2014 yıllarında ithal 

kömür kaynaklı elektriğin miktar 
ve toplam üretimdeki payına bakıl-
dığında büyük oranda artış olduğu 
görülüyor. İthal kömür kaynaklı 
elektrik üretimi 7 Eylül’e kadar ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 
19.48 oranında artarken, 2013 
yılında aynı döneme kadar yüzde 
11.6 olarak gerçekleşen üretimdeki 
payı ise yüzde 1.5 oranında artarak 
yüzde 13.21 oldu.

Doğal gaz kaynaklı üretimin 
toplam üretim içerisindeki oranı, 
2014 yılı için yaklaşık yüzde 47,46 
olarak gerçekleşti. Toplam üretim 
ise geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 14,45 artarak 82.059.776 
MWh olarak gerçekleşti. 

Üretimdeki toplam payları 
grafikte gösterilen dönem içerisin-
de yüzde 96 seviyelerinin üzerine 
kadar çıkıp, yüzde 82 seviyelerinin 
altına inmeyen barajlı hidroelektrik 

Linyit kaynaklı elektrik üretiminin ve üretim yüzdesinin değişimi

DOĞAL GAZ KAYNAKLI ÜRETİM

2013(MWh) 2014 (MWh) Değişim%

OCAK 9.160.777 10.637.138 16,12 

ŞUBAT 7.548.717 9.001.029 19,24 

MART 7.774.442 9.540.342 22,71 

NİSAN 7.714.311 9.510.568 23,28

MAYIS 8.282.114 9.633.774 16,32 

HAZİRAN 9.299.556 9.342.143 0,46

TEMMUZ 10.206.058 10.577.039 3,63 

AĞUSTOS 9.385.699 11.071.890 17,97 

EYLÜL (07 Eylül Dâhil) 2.330.053 2.745.853 17,85 

Toplam 71.701.727 82.059.776 14,45

ANALİZ Tüketimin yüzde 78’i termik santrallardan
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ve termik santraller, 1-7 Eylül 
2014 haftasında üretime orta-
lama yüzde 93.66 seviyelerinde 
katkı sağladı. Diğer yandan 
rüzgardan elde edilen üretime 
bakıldığında, üretimin yüksek 
olduğu günlerde bu durum 
genelde termik santralleri 
etkileyerek daha az üretim 
yapmalarını sağladı.

Rüzgardan elde edilen 
üretim zaman zaman da barajlı 
hidroelektrik santrallerinin 
durumunu etkileyerek üre-
timlerinde aşağı/yukarı yönlü 
harekete neden oldu. Rüzgarın 
sistem içerisindeki etkisi yüzde 
7-8 seviyelerine kadar görülür-
ken, 1-7 Eylül 2014 haftasında 
ortalama yüzde 2.06 olarak 
gerçekleşti.

Termik üretim yüzdesinin diğer kaynaklara göre 2014 yılı içerisinde değişimi

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ANALİZTüketimin yüzde 78’i termik santrallardan
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Bilindiği üzere elektrik 
kömür, doğal gaz, 
petrol, nükleer, hid-
rolik ve yenilenebilir 

gibi değişik enerji kaynaklarından 
temin edilebiliyor. Bu kaynaklar 
üzerine inşa edilen santrallar ise 
farklı karakteristik özelliklere sahip. 
Fiyat sinyallerini incelerken, sadece 
yatırım gerekliliğine değil aynı 
zamanda hangi kaynağa yatırım 
yapılması gerektiğine de dikkat 
etmeliyiz.  

Sermaye maliyeti açısından, 
hidrolik ve nükleer yüksek sevi-
yede, kömür ve yenilenebilir orta 
seviyede, doğal gaz ve petrol ise 
düşük seviyededir.  Ancak değişken 
ve işletim maliyetleri açısından 
ise doğal gaz ve petrol yüksek 
maliyete sahipken diğerleri daha 
iyi performans gösterebiliyor. Bir 
diğer yatırım kararını etkileyen 
unsur, inşaat süresidir ki burada da 
hidrolik, kömür ve nükleer santral 
kurulumu uzun süreç alırken diğer-
leri daha hızlı yapılabiliyor. İşletime 
geçtikten sonraki üretim esneklik-
lerine baktığımızda ise yenilenebilir 
ve nükleerin esnek bir üretiminin 

olmadığını görüyoruz. Ani üre-
tim ihtiyaçlarına en hızlı cevabı 
hidrolikler verilebiliyor. Sonrasında 
doğal gaz ve petrolü ve son olarak 
da kömürü sayabiliriz.     

Bu kaynaklardan hidrolik, yeni-
lenebilir ve kömür (linyit) ülkemiz-
de bol miktarda bulunurken, doğal 

gaz ve petrolde dışa bağımlılık var. 
Diğer yandan hidrolik ve yenilene-
bilir ancak bulundukları yerde inşa 
edilebiliyorken doğal gazın alan 
sınırlaması pek yok. Yatırımcılar 
ayrıca bu kaynakların gün öncesi 
referans elektrik piyasasındaki 
performanslarını da incelemelidir. 

Kaynak Tipi 2012 Ortalama PTF 2013 Ortalama PTF

Hidro

Baraj 159.6 161.9
Kanal 148.2 150.1
Göl 162.4 163.9
Nehir 157.0 157.7
Rezervuarlı 163.2 151.4

Doğal gaz & Petrol

Doğalgaz 154.0 154.5
Fuel oil 177.4 160.5
Dizel 236.6 319.7
Nafta 145.1 161.9
LPG 148.6 151.7

Kömür
Linyit 152.9 151.9
İthal Kömür 152.6 152.6
Taş Kömürü 152.4 151.3

Yenilenebilir
Rüzgar 150.8 148.3
Jeotermal 148.3 157.8
Biyogaz / biyokütle 151.1 165.5

Diğer 158.5 152.8
Ortalama 154.7 155.1
Std. Sapma 61.9 41.1
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Aşağıdaki tablo her bir kaynak çe-
şidinin ürettiği elektriğinin (saatlik 
bazda) 2012 ve 2013 yıllarındaki 
piyasa değerini gösteriyor. (Tablo 
hakkında teknik bilgiler yazarda 
mevcuttur.) İşletim esnekliği ve 
değişken maliyetler, üretim za-
manlamasını etkileyerek tablodaki 
sonuçları doğuruyor. 

Enerji kaynaklarının yukarıdaki 
özelliklerini göz önüne aldığımızda, 
fiyat sinyallerinin yatırıma dönüş-
mesi konusunda şu önerileri ortaya 
koyabiliriz:

Ortalama fiyatların artışı, 
birincil olarak genel arz eksikliğine, 
ikincil olarak değişken maliyet ar-
tışına işaret eder ki hem baz kabul 
edilen santral kurulu gücünün 
artırılması hem de değişken maliyet 
analizinin yapılarak tedbir alınması 
gerekir.

Fiyatlarda standart sapmanın 
artması, üretimde esnekliğin azal-
dığına işaret eder ki, esnek işletim 
yeteneğine sahip santral sayısının 

artırılması gerekir. 

Negatif çarpıklığın (skewness) 
artması yenilebilir ve nükleer gibi 
kaynakların fazlalığına işaret eder. 
Pozitif çarpıklığın artması ise petrol 
ve dizel gibi kaynakların az kulla-
nıldığını gösterir.

Basıklığın (kurtosis) artma-
sı, pozitif çarpıklıkla birlikte arz 
güvenliğinin tehlikede olduğunu 
gösterir. Kaynaklarda dışa bağım-
lılığı azaltmakta veya çeşitlendir-
mekte fayda vardır. Bir diğer tedbir 
ise çevre ülkelerle ortak iletim hat 
kapasitesinin artırılmasıdır.

Gün öncesi ve dengeleyici 
piyasalar arasındaki fiyat farkının 
artması, üretim ve tüketim tara-
fındaki belirsizliğin arttığına işaret 
eder.  Ek düzenleyici müdahalelere 
ihtiyaç duyulur.          

Yatırımcıların bu temel öneri-
lerden farklı hareket etmesi, fiyat 
sinyallerinin eksik yorumlandığına 
ya da başka bileşenlerin devreye 

girdiğine işaret eder. Mevcut fiyat 
gidişatı ve hâlihazırdaki yatırım ka-
rarları dikkate alınarak, yatırımcıla-
rın piyasa hakkındaki ortak görüşü 
ortaya çıkartılabilir. Örneğin;

Kısa inşaat süreli santralların 
artışı piyasada ve regülasyon me-
kanizmasındaki belirsizliğe işaret 
eder.

İletim hattı kısıtları, tüketimin 
fazla olduğu bölgede doğal gaz 
santrallarının artışını tetikler.

Uzun inşaat süreli hidrolik ve 
kömür santrallarının artışı ülke 
ekonomisine olan güven artışını ve 
dolayısıyla finansman sorunlarının 
azaldığını gösterir.

Görüldüğü üzere her bir enerji 
kaynağının farklı özelliğinden 
ötürü, piyasa koşulları ve tüketim 
davranışları göze alınarak belli 
bir oranda kurulu güce katkıda 
bulunması gerekir. Bu oranın tut-
turulması düzenleyici kurumların 
görevidir.

MAKALETürkiye elektrik piyasalarında kaynak çeşitleri açısından fiyat sinyalleri 
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Enerji IQ’ya bilgi veren 
konuya yakın bürokrat-
lar, elektrikte fiyat artışı 
gerekliliğinin belirgin 

bir şekilde oluştuğunu, siyasi otori-
tenin uygun bulması halinde, buna 
bağlı olarak doğal gaz fiyatlarında 
da artış olabileceğini belirttiler. 

Elektrikte 1 Ekim’den itibaren 

geçerli olacak fiyat artışı için hazır-

lanan çalışmanın; konut aboneleri 

için yüzde 7, sanayi aboneleri için 

yüzde 11 olmak üzere ortalama 

yaklaşık yüzde 9 fiyat artışına denk 

geldiğini belirten yetkililer, enerji 

dışı maliyetleri oluşturan kayıp-ka-

çak ve dağıtım-iletim bedellerinde 

ise herhangi bir artış öngörmedik-

lerini belirttiler. Aynı bürokratlar, 

olası bir zam kararında siyasi 

otoritenin tasarrufunun belirleyici 

olacağını da vurguladılar.

Elektrikte yüzde 70 olasılıkla 
yüzde 9 fiyat artışı yapılacak

Enerji IQ’ya kamuoyunda ve sektörde tartışmaları devam eden fiyat artışlarıyla ilgili bilgi veren üst düzey enerji 
bürokratları, elektrik fiyatlarının “yüzde 70” ihtimalle artacağını, elektriğe zam gelmesi halinde doğal gazda da 
fiyat artışı yapılabileceğini söylediler

Irak gazını getirecek boru 
hattında ÇED süreci başladı 

Türkiye’nin Kuzey Irak’tan ithal etmeyi planladığı doğal gazı taşıyacak ve enterkonnekte sisteme bağlayacak Şırnak 
Doğalgaz Boru Hattı için ÇED süreci başladı. Aynı zamanda Şırnak iline de doğal gaz ulaştıracak olan 40 inçlik boru 
hattı için hesaplanan yatırım bedeli ise 250 milyon TL olarak açıklandı

Türkiye’nin Kuzey Irak’tan 
ithal etmeyi planladığı doğal gazı 
Türkiye sınırından teslim alarak 
enterkonnekte sisteme bağlayacak 
ve aynı zamanda enterkonnekte sis-
temden Şırnak iline doğalgaz ulaş-
tıracak olan Şırnak Doğalgaz Boru 
Hattı için ÇED süreci başladı. Boru 
hattının Irak gazını taşıyacak kısmı 
40 inç, Şırnak’a doğalgaz ulaştıra-
cak kısmı ise 10 inç olarak açıklan-
dı. BOTAŞ’ın 1 Eylül 2014 tarihinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
sunduğu ÇED Başvuru Dosyası, 11 

Eylül 2014 tarihinde halkın görüşü-
ne açıldı. Halkın Katılım Toplantısı 
ise 1 Ekim 2014’te yapılacak.

Boru hattı projesine ilişkin 
ÇED başvuru dosyasında yer alan 
bilgilere göre, planlanan proje; ya-
pımı devam eden 40 inç çapındaki 
Mardin Doğal Gaz Boru Hattı’ndan 
çıkış alacak. Ardından Mardin ili, 
Savur, Midyat ve Nusaybin ilçeleri 
ile Şırnak ili, İdil, Cizre ve Silopi 
ilçeleri üzerinden Türkiye-Irak 
sınırında son bulacak. 

Kamulaştırma işlemleri de 
başladı

Mardin Doğal Gaz Boru Hat-
tı’ndan çıkış alan ve Türkiye-Irak 
sınırında son bulan 40 inç çapın-
daki Şırnak Doğal Gaz Boru Hattı 
185+563 m uzunluğunda olacak. 
Boru hattı, yaklaşık 77+618 m’lik 
kısmı işletmede bulunan petrol 
boru hattının hemen paralelinde 
inşa edilecek. Diğer yandan, hattın 
kamulaştırma işlemlerinin de baş-
ladığı bildirildi.
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Leviathan hissedarlarından 
nakitlerini artırıyor 

İsrail offshore’undaki Leviathan 
sahasının ortaklarında finansal 
hareketlilik sürüyor. Leviathan’ın 
operatörü konumundaki Noble En-
ergy’nin sahada yüzde 39.66, Delek 
Drilling’in yüzde 22.67, Avner Oil 
Exploration’un yüzde 22.67 ve Ratio 
Oil Exploration (1992) Limited Part-
nership’in yüzde15 oranında hissesi 
bulunuyor. Son olarak hissedarlar-
dan Ratio Oil Exploration şirketinin 
Tel-Aviv borsasında halka arz kararı 
alması, akıllara “Acaba Leviathan 
nihai yatırım kararına – FID yakın 
mı?” sorusunu akıllara getirdi. 
Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri 
Derneği (Observatoire Mediterra-
neen de l’Energie) - OME Hidrokar-
bonlar Direktörü Dr. Sohbet Karbuz, 
sanılanın aksine Leviathan hissedar-
larının henüz FID kararından uzak 
olduklarını belirtti.

‘Belirsizlikler sürüyor’
Leviathan hissedarlarının FID 

kararından hala uzak olmasını, 
sahanın geleceğine ilişkin belirsiz-
liklerin sürmesi şeklinde açıklayan 
Dr. Karbuz , “Ratio Oil Exploration 
şirketi sahada en yüksek hisseye sa-
hip şirketler arasında değil. Sahanın 
geliştirme çalışmalarında da diğer-
leri kadar büyük katkısı olmayacak. 
Dolayısıyla Ratio Oil Exploration’un 
halka arz kararı alması, sahada 
FID’nin alınacağı anlamını taşımıyor. 
Bunlar daha çok nakite yönelik finan-
sal hamleler” dedi.

FID konusunda öncelikli olarak 

Noble Energy ve Delek Group şir-
ketlerine bakılması gerektiğini aktaran 
Dr. Karbuz, “Delek Group da 6 aya 
yakın bir süredir pek çok varlığını 
satarak nakit sermaye yaratmaya 
uğraşıyor. Gerek Noble Energy, gerekse 
de Delek Group bu şekilde ne kadar 
nakit paraya erişimlerinin olabileceğini 
hesaplıyorlar. Leviathan bu şirketler 
için büyük bir sorun” diye konuştu.

2014 sonunda karar alacaklarını 
açıklamışlardı

Leviathan sahasından yüzde 
25 oranında hisse satın alarak 
geliştirilecek tüm LNG projele-
rinin operatörlüğünü üstlenmesi 
öngörülen Woodside Petroleum ile 
imzalanan MoU’nun 20 Mayıs 2014 
tarihinde iptal edildiğini anımsatan 
Dr. Karbuz, “Woodside ile anlaşma 
sağlanamamasının ardından Levi-
athan hissedarları FID konusunda 
en geç 2014 yılı sonuna kadar karar 
alacaklarını açıklamıştı. Artık Ekim 
ayına giriyoruz. Dolayısıyla şirket-
lerin bir hamle yapması gerekiyor. 
Ancak ihracatla ilgili belirsizlikler 
ortadan kalkmadan, hissedarları 
FID’ye uzak görüyorum” dedi.

Delek Group’tan varlık satışı 
hamleleri

Delek Drilling ve Avner Oil 
Exploration şirketlerini bünye-
sinde bulunduran Delek Group, 
uzun bir süredir varlık satışları ile 
dikkat çekiyor. 21 Mayıs’ta Tel-Aviv 
borsasında 2 milyar USD tutarında 
tahvil ihracı yapan Delek Group, 30 
Haziran’da iştiraki akaryakıt satış 
ve pazarlama şirketi Delek Europe 
B.V.’yi satma kararı almış, Temmuz 
ayında ise İsrail’deki sigorta şirketi 
Phoenix Holdings’i kontrol eden 
hisselerini sattığını açıklamıştı. Delek 
Europe B.V.’nin bayi ağında dört 
ülkede toplamda 1,230 adet akaryakıt 
bayisi bulunuyor. Delek Group, 19 
Haziran’da ABD’deki sigorta şirketi 
Republic Companies Inc.’deki hisse-
lerini, 24 Haziran’da da Barak Capital 
hisselerini satacağını duyururken, 28 
Ağustos’ta Londra borsasında halka 
açılacağını bildirmişti. Eylül ayında 
ise İngiltere’deki araç servisi firması 
Roadchef Ltd. bünyesindeki tüm var-
lıklarını satacağını duyurdu. 2014 yılı 
başında bünyesinde 13 adet ulusal 
ve uluslararası şirketlerin hisselerini 
bulunduran Delek Group, varlık satış 
stratejileri kapsamında bu şirketlerin 
sayısını azaltmayı sürdürecek gibi 
gözüküyor.

İsrail offshore’unda doğal gaz kaynağına sahip olduğu öngörülen Leviathan 
sahasının hissedarları, nakit arttırmak için çeşitli varlıklarını satmayı ve borsada 
halka açılmayı sürdürüyor. Son olarak Ratio Oil Exploration Limited Partnership, 
Tel-Aviv borsasında halka arz kararı aldı. Ancak uzmanlar sahanın nihai yatırım 
kararından uzak olduğu görüşünde
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Türkiye’nin enerji piyasa-
sına yönelik ilk bağım-
sız bilgi platformu olan 
Enerji IQ, Sigma Risk 

Danışmanlığı ile yurtdışı piyasalara 
yönelik stratejik işbirliğine gidiyor.

2012 yılında İstanbul’da kurulan 
ve yayınları aracılığıyla etki alanını 
her geçen gün genişleten Enerji 
IQ, uluslararası risk danışmanlığı 
ve iş geliştirme hizmetleri sektörü-
nün öncü firmalarından Sigma ile 

stratejik işbirliğine gidiyor. Enerji 
IQ’nun iki haftada bir İngilizce 
yayınlanan piyasa raporu Enerji IQ 
Biweekly bağlamında gerçekleştiri-
lecek stratejik işbirliği, Kuzey Ame-
rika ve Avrupa başta olmak üzere 
dünya piyasalarına sunulacak bilgi, 
iletişim ve iş geliştirme hizmetlerini 
kapsıyor.

Ankara merkezli faaliyet 
gösteren Sigma, Türkiye ve bölge 
ülkelerine yönelik risk danışmanlığı 

ve geniş bir çerçevede iş geliştirme 
hizmetleri sunuyor. Özellikle enerji 
piyasası, altyapı yatırımları ve ulaş-
tırma sektöründe faaliyet gösteren 
yerli ve uluslararası firmalara 
hizmet veren Sigma, iş geliştirme, iş 
destekleme, risk ve güvenlik danış-
manlığı alanında sektörünün öncü 
firmaları arasında yer alıyor. Sig-
ma’nın yurtdışı faaliyetleri, Londra 
ve Chicago’daki ofisleri üzerinden 
yürütülüyor.

Enerji IQ ve Sigma’dan stratejik 
işbirliği anlaşması

Enerji IQ ABD temsilciliği Chicago’da açılıyor 
Enerji IQ ile Sigma arasında gerçekleştirilen stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde, Enerji IQ Kuzey Amerika tem-
silciliği açılıyor. Sigma Grubu’nun ABD’deki iştiraki Sigma Business Services ortaklığıyla faaliyete geçecek temsilcilik, 
Sigma Business Services’in 300 North LaSalle Street Suite 4925 Chicago Illinois 60654 adresindeki ofisinde faaliyet 
gösterecek. Sigma CEO’su Ahmet Doğan ve Enerji IQ Genel Müdürü Emre Ertürk, yaptıkları ortak açıklamada, Amerika 
pazarından gelen talepler üzerine böyle bir yapılanmaya gidildiğini ve işbirliğinin yayınlar ile iş geliştirme hizmet-
lerini kapsadığını belirtti.

GAZBİR Ankara’daki yeni 
merkezine taşınıyor

56 üyesi ile Türkiye doğal gaz piyasasının 
en önemli sektörel oluşumları arasında yer alan 
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği 
(GAZBİR), Ankara’daki yeni ofisine taşınıyor. 
Eylül 2004 tarihinde İstanbul’da kurulan GAZBİR, 
13 Haziran 2005 tarihli yönetim kurulu kararıyla 

dernek merkezini Ankara’ya nakletmiş ve 2015 
yılı sonunda Ankara Bilkent’teki ofisini aktif hale 
getirmişti. GAZBİR’in bu hafta sonundan itibaren 
hizmete açılacak yeni ofisinin adresi şöyle: 100. Yıl 
İşçi Blokları Mahallesi, Mevlana Blv. Ege Plaza, Kat: 
22 No: 97 Çankaya / Ankara
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Türkiye’nin enerji piyasa-
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Enerjide dışa bağımlı 
bir ülke olan Türkiye, 
maliyetlerini azaltmaya 
çalışıyor. Bu hedefe 

ulaşmanın birkaç yolu var, kuşku-
suz yerli kaynakları değerlendirmek 
ilk akla gelen ve üzerinde en çok 
çalışılan konu ancak son yıllar-
da verimlilik bir adım öne çıktı. 
Çünkü Türkiye gibi her yıl yaklaşık 
60 milyar doları enerjiye harca-
yan üstüne de bu kadar ‘pervasız’ 
tüketen başka bir ülke bulmak zor. 
Hal böyle olunca da enerji yönetimi 
enerjiyi verimli kullanmak için bir 
kampanya başlattı. 

Enerji Bakanlığı, geçen yıl 
Enerji Verimliliği Derneği’nin ku-
rulmasıyla birlikte ülke çapında bir 
kampanya başlattı. Farklı alanlarda 
yürütülen ve “Enerji Hanım”, “Eneri 
Çocuk” gibi karakterinin kullanıl-
dığı bu kampanyada birçok ilde ev 
kadınlarına ve çocuklara evlerinde 
nasıl tasarruflu elektrik kullanacak-
ları konusunda eğitimler verildi. 
Alınan olumlu sonuçların ardından 

bakanlık, kampanyayı daha geniş 
bir zemine taşımaya karar verdi. 
Bakanlık, Enerji Verimliliği Der-
neği tarafından geliştirilen Enerji 
Hanım, Enerji Çocuk, Sanayide 
Enerji Verimliliği ve Ulaştırmada 
Enerji Verimliliği uygulamalarını 
tek çatı altında toplayarak ‘Enerji 
Takımı’nı kurdu. 

Enerji Takımı, İstanbul’da Ener-

‘ENERJİ TAKIMI’  
150 milyarlık tasarruf yapacak

Enerji verimliliği çalışmalarını yurt çapına yaymak için bugüne kadar ya-
pılan çalışmalar ‘Enerji Takımı’ çatısı altında toplandı. Takım, ulaştırma, sa-
nayi, bireysel tüketimin olduğu tüm alanlarda eğitimler verilecek. Hedef, 
2023 yılına 150 milyar dolarlık tasarruf sağlamak
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ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın da katıldığı bir törenle ta-
nıtıldı. Törende bir konuşma yapan 
Bakan Taner Yıldız, “Bu takım saye-
sinde 77 milyon ile el ele vererek 
ülkemizi enerji dolu yarınlara taşı-
yacağız. Türkiye’nin bu seferberliğe 
ihtiyacı var” dedi. Yıldız’ın verdiği 
bilgilere göre Türkiye’nin enerji 
faturası sadece ev kadınları tarafın-
dan yapılacak tasarrufla 4 milyar 
TL, sanayi kuruluşları tarafından 
yapılacak tasarruf ile de 6.5 milyar 
TL düşebilir. Enerji Verimliliği 
Derneği Başkanı İbrahim Çağlar da 
Türkiye’nin gelişmiş ülkelere göre, 
kişi başına daha az enerji tüketme-
sine rağmen, 1.000 dolarlık hasıla 
için daha fazla enerji harcadığına 
dikkat çekti.

Enerji Takımı’nın yapacağı 
çalışmaları kısaca şöyle özetlemek 
mümkün. 

OSB’lerde eğitimler verilecek
Ülke genelindeki tüm Organize 

Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) uygu-
lamaya konulacak projede, enerji 
yönetim merkezleri kurulacak ve 
bu merkezlerle ortaklaşa çalışılarak 
OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön 
raporlar hazırlanacak. 

Bu raporlar, sanayi kuruluş-
larına 13 verimlilik artırıcı proje 
uygulama alanıyla ilgili eğitimler 
verilecek ve bünyelerinde yapma 
kararı aldığı değişiklikler saptana-
cak. Merkezler, sanayi kuruluşları-
nın gelişimlerini düzenli raporlarla 
takip edecek ve bölgesel toplantılar-
la aktarılacak. 

Türkiye’de işletmelerin enerjiyi 
verimli kullanmasını sağlayarak 

enerji faturalarının yüzde 30’dan 
fazla azaltılması ve ülke ekono-
misine yıllık yaklaşık 65 milyar 
TL katkı sağlanması hedefleniyor. 
Proje kapsamında yeni yapılacak 
yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı 
tarafından “Yatırımlarda Dev-
let Yardımları Hakkında Karar” 
kapsamında yatırımcılara önemli 
teşvikler sunulacak.

20 ilde 20 bin kadına ulaşacak
“Enerji Hanım” projesinde 

enerji verimliliği çalışmalarına vur-
gu yapılarak, başta evlerde olmak 
üzere ülke genelinde kadınların 
enerjiyi verimli kullanmayı öğren-
mesi ve bu yolla önce ev ekono-
misine, sonra ülke ekonomisine 
katkıda bulunmasının sağlanması 
projenin ana temasını oluşturu-
yor. Bu hedeflere ulaşmak için 
kampanya kapsamında 20 ilde 20 
bin kadına ulaşılarak, 10 binlerce 
kadının bilinçlendirilmesi ve evler-
deki enerji tüketiminin azaltılması 
sağlanacaktır. 

Enerji Çocuk
Enerji Çocuk projesi, enerji 

verimliliği çalışmalarına vurgu 
yapılarak, başta evlerde olmak üzere 
çocukların bulunduğu her ortamda 
enerjinin çocuklar tarafından verimli 
kullanılmasını ve çocukların enerji 
verimliliğini gelecekteki nesillere an-
latılmasında etkin rol üstlenmesinin 
sağlanmasını hedefleniyor.

Ülke genelinde okullara gidile-
rek ve çocuklara tiyatro, çizgi film, 
bilgisayar oyunları gibi diğer görsel 
faaliyetlerle ulaşılarak bilinçlendir-
me çalışması yapılacak.

Gereksiz yakıt israfının önüne 
geçilmesi zorunlu 

Türkiye’de son 25 yıldaki büyü-
me eğilimlerinin sürmesi duru-
munda 2020 yılında, yolcu trafiği-
nin bugünkü düzeyinin yaklaşık 3,3 
katına 540 milyar yolcu/km, yük 
trafiğinin ise 2,5 katına 300 milyar 
ton/km çıkacağı tahmin ediliyor. 
Bu tahmin edilen artış göz önüne 
alındığında ulaştırma sektöründe 
enerji verimliliğini arttırıcı çalışma-
ların bir an önce hayata geçirilmesi 
için yapılacak çalışmalar proje 
konusunu oluşturuyor. Halihazırda 
ulaştırma sektörünün toplam enerji 
tüketimi içindeki payı yüzde 14. 
Kampanyayla bu payın oranının 
düşürülmesi hedefleniyor. 

Ayrıca, proje kapsamında,  
motorlu taşıtların yenilenemez 
enerji kaynaklı yakıt tüketimini 
azaltmak, toplu taşımada ve yük 
taşımacılığında demiryollarının 
payını artırmak, şehir içi ulaşımda 
gereksiz yakıt israfını önlemek, do-
ğaya salınan zararlı gaz emisyonu 
seviyesini düşürmek hedefleniyor.

SOSYAL SORUMLULUK‘Enerji Takımı’  150 milyarlık tasarruf yapacak
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BESA GRUP, ANKARA’YI GÜNEŞLE AYDINLATACAK
Ankara’da yaptığı lüks konutlar-

la tanınan Besa Grup’un Hay-

mana’da hayata geçirdiği güneş 

enerjisi santralı elektrik üreti-

mine başlıyor. iyle de elektrik 

üretimine başlıyor.  Besa Grup 

Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bez-

ci “Haymana ilçesi Balçıkhisar 

beldesinde kurduğumuz 4 bin 

600 adet panelden oluşan gü-

neş enerjisi santralıyla ilk etap-

ta bin 200 evin elektrik ihtiyacını 

karşılayacağız” dedi.  Haymana 

Güneş Enerjisi Santralı’nın 72 

dönüm arazi üzerinde ilk etapta 

bin kilowatt elektrik (kwe) gü-

cünde kurulduğunu ve ileride 

4 bin kwe gücüne çıkarılmasını 

amaçladıklarını kaydeden Bez-

ci, “Toplam 1 milyon 100 bin 

euroya mal olmasını beklediği-

miz santral yılda 1 milyon 800 

bin kilowatt saat (kwh) elektrik 

enerjisi üretecek. Bu rakam 

ilk etapta bin 200 evin elektrik 

enerjisinin güneşten karşılan-

ması anlamına geliyor. He-

defimiz santralin üretime 

başlamasından kısa süre 

sonra kapasiteyi arttırarak 5 bin 

konutun elektrik ihtiyacını kar-

şılayacak hale gelmek” dedi.

BEREKET ENERJI JEOTERMALE YATIRIM YAPIYOR 
Son yıllarda elektrik dağıtım 

sektöründe hızlı büyü-
yen Bereket Enerji üre-

tim yatırımlarını da artırı-
yor. Şirket, Aydın’da jeotermal 

kaynak arama sondajı projesi 
geliştirdiğini açıkladı. Aydın’ın 
Germencik ilçesi Gümüşköy 
köyü mevkiinde yapmayı plan-
ladığı jeotermal kaynak ara-
ma sondajı projesinde önemli 
bir aşamaya geldiğini söyleyen 
Bereket Enerji yetkilileri, Aydın 
Valiliği’ne ÇED raporunu sun-
dular. Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü’nün internet site-
sinden yapılan açıklamaya göre, 
sunumu yapılan Çevresel Etki 

Değerlendirme dosyası ince-
lenip uygun bulunarak projeye 
ilişkin ÇED Süreci başladı.
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DILEK ENERJI GAZIANTEP’E GES KURUYOR 
Güneş potansiyeliyle dikkat çeken 
Gaziantep’e yeni bir GES projesi 
daha yapılıyor. Dilek Enerji, Ga-
ziantep’in Araban ilçesi Düzdağ 
mevkiinde yapmayı planladığı gü-
neş enerjisi santralı projesiyle ilgili 
çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin 
Gaziantep Valiliği’ne sunduğu Çev-
resel Etki Değerlendirme raporu 
incelenip değerlendirilerek uygun 
bulundu. Böylece proje ile ilgili 
ÇED Süreci başladı. Şirket, ÇED 
raporunun alınmasının ardından 
hızla yatırıma başlamayı planlıyor. 

BORUSAN ENBW ENERJI’DEN YENILENEBILIR ENERJI ATAĞI

Borusan EnBW Enerji, rüzgâr 
enerjisinde 257 MW’lık ilave 

kurulu gücü Türkiye’ye kazandı-
racak 330 milyon dolar tutarında 
bir yatırım gerçekleştirdi. Bu ye-
nilenebilir enerji yatırımı Mersin, 
İzmir, Bursa ve Çanakkale’de 4 
RES’in temellerinin atılması, Te-
kirdağ Balabanlı RES’in hizmete 
girmesi ve Balıkesir Bandırma 
RES’te kapasitenin artırılmasını 
kapsıyor. Söz konusu santralla-
rın temel atımı ve kapasite artışı 
dolayısıyla şirket tarafından dü-
zenlenen törene Enerji Bakanı 
Bakanı Taner Yıldız, Almanya Ba-
den Württemberg Eyaleti Finans 
ve Ekonomi Bakanı Dr. Nils Sch-
mid ve şirket yöneticileri katıldı. 

4 RES’in kurulması ve Bandırma 
RES kapasite artışı nedeni ile Bo-
rusan EnBW Enerji yaklaşık 330 
milyon dolar yatırım yapacak. 

Avrupa’nın en büyük karasal rüz-
gâr enerji yatırımlarından birini 
oluşturan bu projeler tamam-
landığında Borusan EnBW Ener-
ji, kurulu rüzgâr gücü açısından 
Türkiye’nin büyük rüzgar enerjisi 
üreticilerinden biri olacak. Hiz-
mete giren Tekirdağ Balabanlı 
RES ve temeli atılan yeni yatı-
rımlarla birlikte Borusan EnBW 
Enerji Türkiye’ye toplam 257 MW 

ilave kurulu rüzgâr enerjisi gücü 
kazandırmış olacak. Törende bir 
konuşma yapan Borusan Holding 
CEO’su Agah Uğur “Türkiye’nin 
enerjide 2023 hedeflerine ulaş-
ması için payımıza düşeni yapı-
yor, sürece katkıda bulunuyo-
ruz. 2007 yılında giriş yaptığımız 
enerji sektöründe bugüne kadar 
550 milyon doların üzerinde yatı-
rım gerçekleştirdik” dedi. 

YATIRIM
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STFA, ENERYA’YA ORTAK ALDI 

STFA Yatırım Holding,  enerji yatı-
rımlarını yürüten şirketi Enerya’ya 
yüzde 30 hisse ile ortak olması için 
dünyanın en önemli finans kuruluş-
larından biri olan İsviçreli Partners 
Group ile anlaştı. Anlaşmayla Part-
ners Group bu büyüklükte bir yatı-
rımla ilk kez Türkiye enerji pazarı-
na girdi. Partners Group ile STFA 
Yatırım Holding,  4 Eylül Perşembe 
günü Çırağan Sarayı’nda STFA Ya-
tırım Holding CEO’su Mehmet Ali 
Neyzi, Enerya Genel Müdürü As-
lan Uzun ve Partners Group adına 
Özel Finans Yatırımları Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi René Biner 
ve Özel Altyapı Yatırımları Başkanı 
Brandon Prater’ın katılımı ile dü-
zenlenen imza töreni ile ortaklıkla-
rını açıkladılar. 

30 milyar euro iş hacmi ile dün-
yanın en büyük özel sermaye, 
altyapı ve gayrimenkul yatırım 
şirketlerinden biri olan İsviçreli 
Partners Group’un, uluslararası 
yatırımcıları için yönettiği fonlar-

la Kuzey Amerika’da toplam 1500 
MWlik kapasiteli iki doğal gaz 
çevrim santralı, Madrid’te doğal 
gaz dağıtımı, Meksika’da boru 
hattı operatörü ve Japonya’da 
güneş tarlaları altyapı kurulumu 
ve inşası yatırımları var. 

Toplantıda konuşan Enerya Ge-
nel Müdürü Aslan Uzun, “10 yıldır 
Antalya, Konya, Karaman, Ereğli, 
Erzincan, Denizli, Aydın, Aksaray, 
Çorum, Niğde ve Nevşehir illerinin 
doğal gaz dağıtımını yürütüyoruz. 
10 yıl içinde hızlı bir yatırım planıy-
la bulunduğumuz illerde nüfusun 
ortalama yüzde 85’ine hizmet gö-
türerek 800 binden fazla aboneye, 
1,5 milyar TL’lik ciroya ve toplam-
da 2,8 milyar metreküplük hacme 

ulaştık. Partners Group ile 
yaptığımız bu anlaşma ile 
birlikte daha da güçlenen 
yeni yapımız ile başta doğal 
gaz dağıtımı olmak üze-
re elektrik ve yenilenebilir 
enerji yatırımlarımıza hız 
vereceğiz“ dedi. Partners 
Group Özel Altyapı Yatırım-
ları Bölüm Başkanı Bran-
don Prater da “Enerya’nın 
Türkiye doğal gaz dağıtı-
mındaki payını ilerletmeyi 
hedefliyoruz.  Amacımız, 
her iki tarafın katkısıyla 
Enerya platformunu geliş-
tirmek ve bu sayede sürek-
li ve sağlam bir büyümeye 
ulaşmak” dedi. 

YATIRIM
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YATIRIM
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DOĞALGAZLA ELEKTRİK ÜRETİMİ 12 EYLÜL’DE ZİRVE YAPTI

KAYNAK: TEİAŞ

CUMHURİYET TARİHİNDE ELEKTRİK TÜKETİMİNİN REKOR KIRDIĞI AY’IN EN’LERİ*
 � Ay içinde en yüksek ani puant 23 Temmuz Çarşamba günü yaşandı. Bu tarihte saat 14.40 itibariyle 39.192 MW değerine ulaşıldı. 
 � En düşük puant değeri 28 Temmuz Pazartesi günü kaydedildi. Bu tarihte saat 22.10 itibariyle puant değeri 24.767MW’e kadar geriledi. 
 � En yüksek elektrik üretimi 11 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi. Elektrik üretimindeki zirve noktası 792.115 MWh’ye çıktı. 
 � Elektrik üretiminin en düşük olduğu gün ise 28 Temmuz Pazartesi günü oldu. Bu tarihteki üretim 540.899 MWh‘ye geriledi. 
 � Elektrik tüketimi 23 Temmuzda Çarşamba günü en yüksek seviyeye çıktı. 813.338 MWh’ lik tüketim, ay içindeki en yüksek elektrik tüke-

timi olarak kayıtlara geçti. 
 � Elektrik tüketiminin en düşük olduğu gün ise 28 Temmuz Pazartesi oldu. Bu tarihte elektrik tüketimi 544.835MWh’te kaldı.

*KAYNAK: EİGM
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OĞUZ KARADENİZ

İSTATİSTİK

TÜKİYE  G ENEL ENER Jİ  DENGESİ

KAYNAK: EİGM
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OĞUZ KARADENİZ

İSTATİSTİK

TÜKİYE  GENEL ENERJ İ  D E N GE Sİ

KAYNAK: EİGM

ENERJİDE DÖRT SEKTÖRÜN AYLIK İSTATİSTİKLERİ (2014)

AY ELEKTRİK 
 (Milyarkwh)

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 3.881 1.648.100 314.216

HAZİRAN 20.168 3.301 1.702.111 323.259
TEMMUZ 22.678 3.689 1.719.053  337.809 
AĞUSTOS 23.729      

EYLÜL 18.223.344       
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-dökme gaz toplam satışları.
*Eylül elektrik verileri,25 Eylül itibariyledir.

İSTATİSTİK
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Enerji sektörü uzun zamandır beklenen açılış törenleri ve etkinlikleri ile yaza vedasını yaptı.
TANAP projesinin temelinin atılması, Vakfımız ev sahipliğinde gerçekleşen “Akdeniz Enerji Perspektifleri - Türkiye” Lansman 

toplantısı, Gaziantep’te yapılan 5. Türkiye Enerji Zirvesi, 2015 takviminde de çoktan yerini alan kongreler ve konferanslar 
geçtiğimiz ay en çok konuşulanlar ve paylaşılanlar arasında. Sonbaharın o alışkın olduğumuz yoğunluğu sosyal medya gün-

demindeki yerini hızla aldı.

78  EnerjiPanoramaEkim 2014

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.

AB’den Rusya’ya petrol ve kaya gazı şoku

Enerji̇de ‘yerli̇ dönem’ açılımı

2 Mayıs iptallerine mücbir sebep incelemesi
Türkiye, Afrika’yı ‘enerji takımı’ ile fethedecek

Rafineri için yatırımcıya ‘hodri meydan’

Tüketimin yüzde 78’i termik santrallardan


