
Türkiye Enerji Vakfı • Yıl: 2 • Sayı: 18 • Aralık 2014

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.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

miles&smile 21.5x30.pdf   1   11/4/14   5:24 PM







ENERJİ

SEKTÖRÜNÜN

HER ALANINDA

DOĞRU ENERJİ

ENERJİ

SEKTÖRÜNÜN

HER ALANINDA

DOĞRU ENERJİ
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. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi, Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi işletmesidir

Yatırım da hizmet kalitesi de artacak

Murat Fırat

Siyaseten oldukça hareketli bir yılı geride bırakıyoruz, önce yerel 
seçimler arkasından cumhurbaşkanlığı seçimleri, yeni hükümet, 
yurtiçi ve dışındaki siyasi gelişmeler, sınırımızdaki çatışmalar… 

ABD Merkez Bankası FED’in aldığı likiditeyi kısma kararının etkileri de 
ekonominin ana konusu oldu. Bu karar, Türkiye gibi dünyanın gelişmiş 
ve gelişmekte olan çok sayıda ülkeyi etkiledi, tedirginlik, yabancı serma-
ye girişinin azalması, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesinin 
yavaşlaması gibi sonuçlara yol açtı. Gelecek yıl, farklı ve daha derin et-
kileri görmek olası. 

Kısaca, ‘beklentilerle’ geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Yılın ekonomide-
ki genel manzarası enerji sektörüne de yansıdı. Sektör, yılın önemli bir 
kısmını yeni yasalar, değişen yönetmelikleri tartışmakla geçirdi. Özellik-
le de “2 Mayıs Sendromu” olarak adlandırılan sorun büyük tartışmalara 
yol açtı. EPDK’nın lisans sahiplerinden tüm evrakları 2 Mayıs tarihine 
kadar Kurum’a iletmelerini talep eden kararı, yatırımları bıçak gibi kesti, 
onlarca lisans iptali yaşandı. Yatırımcılardan gelen yoğun talepler nede-
niyle EPDK, ‘mücbir sebep’ durumunu uygulamak için harekete geçti. 
İşte bu nedenle çok sayıda yatırım 2015 yılına kaldı. 

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması, fiyat metodolojisinin değişecek olma-
sı, süresi dolan bayi anlaşmaları ise akaryakıt dağıtım sektörünün 2014 
yılındaki en önemli gündemi oldu. LPG sektörünün stok zorunluluğunun 
döviz fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle yarattığı milyon dolarlık zararı ise 
bir başka gelişme oldu. Serbest tüketici limitlerinin sıfırlanma tartışması da 
tüm sektörün gündeminde. Elektrik ve doğal gaz dağıtıcıları serbest tüke-
tici limitlerinin sıfırlanmasına karşı çıkıyor, toptan satış şirketleri ise ‘reka-
bet için şart’ iddiasında direniyor. Bir diğer tartışma ise TBMM gündemine 
gönderilen Doğal Gaz Yasa Tasarısı… Sektörün yasaya ciddi itirazları oldu, 
beklenti, komisyonda düzeltilmesi yönünde.  

Ez cümle, enerji sektörü bu yılı ‘tartışmalar’ ve köklü değişikliklerin temeli-
nin atıldığı bir yıl olarak anacak. Enerji Panorama ekibi olarak, tüm sektör-
lerin görüşlerini alıp, her yıl yaptığımız gibi geniş bir dosya hazırladık. Sek-
tör, söz konusu değişikliklerin bir an önce tamamlanmasını, 2015’in eskiden 
olduğu gibi yatırımların ve kalitenin artırıldığı bir yıl olmasını bekliyor. 

Bizim de beklentimiz bu yönde… 
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Petrol fiyatlarındaki değişim: 
Nedenleri ve etkileri

“Türkiye’ye alışmakta hiç zorluk 
çekmedim”

‘Ucuz’ elektrik ve doğal gaz başka 
bahara kaldı2620

Hükümetin yüzde 9’luk doğal gaz zammı 
tüketiciyi de satıcıyı da memnun etmedi. 

Bu yılın başından itibaren BP Türkiye Akaryakıt Ülke 
Müdürlüğü görevini yürüten Thomsen, Türkiye’ye 
alışmakta hiç zorluk çekmemiş. 

2015 yılında kullanıcı limitleri sıfırlanarak tüm doğal 
gaz ve elektrik aboneleri ‘serbest tüketici’ olacaktı. 
Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin itirazları 
nedeniyle EPDK bu konuda bir çalışma başlattı.

48

28

2 0 1 4  ‘ TA R T I Ş M A’  İ L E  GEÇTİ, 
S E K T Ö R  G E L E C E K  Y I L 
‘HAREKET’  iSTiYOR
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Kaliforniya Elektrik Krizi’nden 
çıkarılacak çok ders var59Enerjide ithalata 6 adımla yerli 

darbe56
Hükümet, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerli 
kaynakları harekete geçirmek için kolları sıvadı.

THK Üniversitesi “Enerji Piyasaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi”70

Son yıllarda pek çok üniversitenin uygulama ve araştırma 
merkezlerinde buluşan akademisyenler; yeni oluşumlar, 
teknikler ve iş modelleri geliştirerek enerji sektörünün 
bilimsel gelişimine katkı sunuyor.

2000 ve 2001 yıllarında ABD’de yaşanan tarihin 
en büyük enerji krizlerinden biri  olan “Kaliforniya 
Elektrik Krizi”, Türkiye için güncelliğini koruyor. 
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ATIK YAĞLARLA 
‘ENGELSIZ HAYAT’ 

DESTEĞI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın baş-
lattığı “Temiz Çevre Engelsiz Hayat Proje-
si’ kapsamında atık yağların toplanması ile 
elde edilen gelirle alınan 20 akülü sandalye 
ve 100 görme engelli bastonu bugün dü-
zenlenen törenle engelli vatandaşlara teslim 
edildi. Evlerde ve işyerlerinde oluşan bitki-
sel atık yağların geri dönüşümünü sağlamak 
amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris 
Güllüce’nin talimatıyla başlatılan   “Temiz 
Çevre Engelsiz Hayat Projesi ”ne vatan-
daşlar yoğun ilgi gösterdi. Proje ile yurdun 
dört bir yanındaki okul, cami, muhtarlık ve 
toplu konut sitelerinin de bulunduğu 30 
bin noktaya atık yağ bidonları yerleştirildi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen ay dü-
zenlediği törenle alınan 20 adet akülü te-
kerlekli sandalye ve 100 adet görme engelli 
bastonu engelli vatandaşlara teslim edildi. 
Projeye çok sayıda bakanlık da destek verdi. 

AKSA DOĞAL GAZ ÇAĞRI MERKEZI YENILENDI
Aksa Doğal Gaz, çağrı merke-

zini yenileyerek hizmetlerini abo-
nelerinin Türkiye’nin her yerinden 
ulaşabilecekleri  44 44 187  nolu 
hatta bileştirdi. Aksa Doğal Gaz 
aboneleri, yenilenen çağrı merke-
zinden doğal gazla ilgili her türlü 
soru, talep, şikâyet ve önerileri için 
Türkiye’nin her yerinden ulaşabile-

cekleri tek bir numara’dan hizmet 
alabilecekler. 

Konu hakkında bir açıklama 
yapan Aksa Doğal Gaz Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yaşar Ars-
lan, “Önceliğimiz, sürekli müşteri 
memnuniyetini sağlamak ve hiz-
met kalitemizi sürekli artırmak. Bu 
yönde daha iyi hizmet verebilmek 

için çağrı merkezi  faaliyetlerimizi 
Türkiye’nin her yerinden tek bir 
numarayla ulaşılabilecek bir hatta 
birleştirdik. Abone ve coğrafi bil-
gi sistemlerimizle entegre olarak 
çalışacak olan çağrı merkezi ara-
cılığıyla abonelerimiz çok sayıda 
işlemi yapabilecek, sorularına yanıt 
bulacaklar” dedi. 

CARREFOURSA BIR YILDA 20 
BIN KILO ATIK YAĞ TOPLADI
CarrefourSA, “Temiz Çevre Engelsiz Hayat” projesi kapsa-

mında, geçen yıl başlattığı bitkisel atık yağ toplama uygulaması 
ile 20 bin kilo atık  yağ topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın desteğiyle hayata geçen proje 
ile çevreye zararlı bitkisel atık yağlar geri dönüşüme tabi tutu-
larak, elde edilen gelirle engelli vatandaşların ihtiyaçları karşı-
lanacak.

CarrefourSA’nın her alanda topluma karşı duyarlı ve çevreyi 
gözeten adımlara imza attığını dile getiren CarrefourSA Genel 
Müdürü Mehmet T. Nane, bugün itibarıyla Türkiye’de yıllık top-
lam 300 bin ton bitkisel atık yağ ortaya çıktığını ancak bunla-
rın yalnızca 20 bin tonunun toplanabildiğini belirterek “Bugün, 
1 litre bitkisel atık yağın lavabolardan dökülmesi, 1 milyon litre 
içme suyunu kirletebiliyor. Atık yağların doğaya karışması ise 
tüm canlılara zarar veriyor. Bu doğrultuda CarrefourSA olarak 
çevresel farkındalık yaratmak ve çevreyi koruma bilinci oluştur-
mak amacıyla bu kampanyaya destek verdik” dedi. 

BURSAGAZ ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ’NÜ KÖY OKULU 

ÖĞRETMENLERIYLE KUTLADI
Sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Bursagaz, Öğret-

menler Günü’nü kutlamak amacıyla 4 yıldır yenilediği köy okul-
larındaki öğretmenleri kendi binasında ağırladı.

Sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye’den kazandığını yine 
Türkiye’nin gelişimi için kullanan Alman enerji devi EWE 
AG’nin en büyük yatırımlarından olan Bursagaz, bünyesindeki 
Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin (EGD) çabalarıyla 2011 yılın-
dan itibaren her yıl bir köy okulunu yeniliyor. Yenilediği okulların 
ihtiyaçlarıyla sonraki dönemlerde de ilgilenen Bursagaz, Öğret-
menler Günü sebebiyle de yenilediği 4 köy okulunun öğretmen-
lerini Bursagaz Genel Müdürlük binasında ağırladı.
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TURCAS’A KADINLARLA  
GÜÇLÜ YÖNETIM ÖDÜLÜ

Turcas Petrol, Sabancı Üni-
versitesi tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen “Kadınlarla Güçlen-
dirilmiş Yönetim Kurulu Ödül-
leri”nde üst üste ikinci kez ödüle 
layık görüldü. Turcas Petrol’ün 7 
kişiden oluşan yönetim kurulun-
da 2’si bağımsız olmak üzere 3 
kadın yönetim kurulu üyesi bu-
lunuyor. Turcas’ın yönetim kuru-
lunda Banu Aksoy Tarakçıoğlu, 
Ayşe Botan Berker, Neslihan 
Tonbul bulunuyor. Turcas Pet-
rol, Bağımsız Kadın Direktörler 
Projesi kapsamında, Güçlendi-
rilmiş Kadın Endeksi’nde Tür-
kiye 2’ncisi, Cinsiyet Çeşitliliği 
Endeksi’nde Türkiye 3’üncüsü ve 
Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri 
Oranı’nda Türkiye 5’incisi oldu. 

Şirket, halka açık enerji şirketleri 
arasında kadınların yönetiminde 
en çok söz sahibi olduğu şirket 
unvanını korudu. 

Turcas Petrol adına ödülü 
alan Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Aksoy, bugünkü başarıla-
rında kadınların büyük rolü bu-
lunduğunu söyledi. Şirkette ka-
dın çalışan ve yöneticilere verilen 
değerin temelinde, dünyanın en 
büyük enerji şirketleriyle yapılan 
ortaklıkların da son derece et-
kili olduğunu ifade eden Aksoy, 
“Türkiye’deki kadın yönetici ora-
nı dünya ortalamasına göre hala 
düşük olmasına rağmen bize bu 
ödülü kazandıran değerli kadın 
yönetim kurulu üyelerimize son-
suz teşekkür ediyorum. 

HES’LERDE KURULU 
GÜÇ 10 MW’A DÜŞTÜ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni 
ÇED Yönetmeliğini yayınladı. Enerji 
sektörünü de yakından ilgilendiren yö-
netmelikle önemli değişiklikler yapıl-
dı. Yönetmeliğin öne çıkan ayrıntıları; 
Avrupa Birliği ÇED Direktifi ile sınır 
aşan ÇED hariç, uyumlaştırma sağlan-
dı. Kurulu gücü  25 MWm olan HES 
projeleri yapılan değişiklik ile bu değer 
10 MWm indirildi. Dip tarama pro-
jeleri deniz ve göllerin temizlenmesi 
amacıyla yapıldığından, 50 bin m3 sı-
nırına çekilerek ÇED Yönetmeliğine 
tabi tutuldu. Göl hacmi 10 milyon m3 
ve 5 milyon m3 baraj veya göletler ne 
amacıyla kullanılırsa kullanılsın ÇED 
Yönetmeliğine tabi oldu.

DENIZLEASING’DEN GÜNEŞE 100 MW’LIK DESTEK
DenizLeasing, Çin’in güneş 

enerjisi alanında önde gelen şir-
ketlerden CSUN Solar Energy ile 
stratejik bir işbirliği an-
laşmasına imza attı. Söz 
konusu anlaşmaya göre 
DenizLeasing Türkiye’de 
CSUN panelleri kullanıla-
rak gerçekleştirilecek güneş 
enerjisi projelerinde yatı-
rımcılara 100 MW büyük-
lüğünde proje finansmanı 
sağlayacak. DenizLeasing 
Genel Müdürü Kahraman 

Günaydın işbirliği imza töreninde 
yaptığı açıklamada “DenizLeasing 
2014 yılında güneş enerjisi projele-

rinin finansmanına odaklanarak bu 
alanda sektörün en önemli oyuncu-
su haline geldi. İmzalanan bu anlaş-

mayla dünyanın önde gelen 
şirketlerinden CSUN’un 
ürünlerinin finansmanı ile 
enerji alanında önemli bir 
iş hacmi yaratmayı ve De-
nizLeasing’in pazar payını 
artırmayı hedefliyoruz. İş-
birliğinin tüm taraflar ve 
ülkemiz için hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni ediyo-
rum” dedi.

KISA KISA
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EWE ENERJI, CIROSUNU EN 
ÇOK ARTIRAN ŞIRKET OLDU
EWE Turkey Holding’in iştirak şir-

ketlerinden biri olan EWE Enerji, 2013 
yılında cirosunu yüzde 256 artırarak Ca-
pital 500 listesindeki en hızlı büyüyen 
şirket oldu. 2013 yılında doğal gaz arz 
sektöründeki özelleşmeyi iyi değerlendi-
ren EWE Enerji, cirosunu 1 milyar 570 
milyon 768 bin TL’ye yükseltti. Bu ciro 
ile EWE Enerji, Capital 500 listesinde 
ciro büyüklüğü sıralamasında 98’inci sı-
raya yükseldi. 

13 Kasım tarihinde İstanbul’da dü-
zenlenen törende şirket adına ödülü alan 
EWE Enerji Genel Müdürü Bekir Sami 
Acar, iyi bir ekibe sahip olduklarını ve 
son yıllarda piyasadaki gelişmeleri doğru 
okuyarak bu başarıya ulaştıklarını ifade 
etti. Bekir Sami Acar,“EWE Enerji’nin 
2014 yılında da aynı satış seviyelerini koruyor olması başarının geçici 
veya tesadüfi olmadığı gösteriyor” dedi.

PAKET, ‘KAŞ YAPAYIM 
DERKEN GÖZ 
ÇIKARMASIN’

Uluslararası Enerji Ekonomisi 
Birliği (IAEE) Seçilmiş Başkanı, 
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 
hükümetin açıkladığı dönüşüm 
programlarında enerjiye öncelik 
verilmesinin sevindirici olduğunu 
ancak belirlenen hedeflere ulaşıl-
masının başka dönüşümlerle des-
teklenmesi gerektiğini söyledi. Arz 
Güvenliği Strateji Belgesi’ne göre 
bilinen tüm linyit ve taşkömürü 
kaynaklarının 2023 yılına kadar 
elektrik enerjisi üretimi amacıyla 
değerlendirilmesi hedefini anım-
satan Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Eğer 
bu durum gerçekleşirse taşımacılık 
sektöründeki dönüşüm programı 
ülkemizin sera gazı emisyon artışını 
hızlandırabilir. Bu da iklim değişik-
liği ile ilgili uluslararası müzakere-
lerde Türkiye’yi zor duruma düşüre-
bilir. Dolayısıyla eylem planlarında 
taşımacılık sektörüne yönelik açık-
lanan önlemlerin, elektrik üretimi 
gibi farklı sektörlerde gerçekleşecek 
yapısal dönüşümlerle tamamlayıcı 
olarak desteklenmesi gerekli” dedi.

TÜRK FUTBOLUNUN DEVLERI, 
LUKOIL’DE BULUŞTU

Lukoil, Türkiye’nin en büyük üç kulübü olan Beşiktaş, Fener-
bahçe ve Galatasaray’ı bir araya getirdi. Lukoil, her üç kulüp için 
ayrı kartlar çıkardı. Bu kartları kullanan taraftarlar Lukoil istasyon-
larından yapacakları her akaryakıt alımında hem indirim kazana-
cak hem de kulüplerine maddi destekte bulunacaklar. Bu işbirliği-
nin reklam filmi de büyük ses getirdi. Yaratıcı fikri Güzel Sanatlar 
Reklamcılık tarafından hazırlanan reklam filmlerinin yönetmenli-
ğini Kıvanç Baruönü, prodüksiyonunu Böcek Yapım gerçekleştirdi. 
Lukoil Esenkent istasyonunda iki gün süren çekimler boyunca ünlü 
futbolcular neşeli anlar yaşadı. Daha önce Messi, Neymar, Ibrahimovic 
gibi yıldızlarla çalışmış bir İngiliz uzman, filmde görülen akrobatik ha-
reketlerin hazırlanmasında futbolculara yardımcı oldu.

KISA KISA
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PETKIM’DEN 200 MILYON 
DOLARLIK YATIRIM

Petkim’in 200 milyon do-
larlık yatırımla hayata geçirdiği 
yeni etilen fabrikasının açılışını 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık yaptı. Yeni tesis, 
Petkim’in yıllık brüt üretim 
kapasitesini 3.2 milyon tondan 
3.6 milyon tona ulaştırdı. 

İzmir Aliağa’daki komp-
lekste düzenlenen törende 
konukları, SOCAR Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı Va-
gif Aliyev, SOCAR Türkiye 
CEO’su Kenan Yavuz ve Pet-
kim Petrokimya Holding Ge-
nel Müdürü Sadettin Korkut 
da katıldı. Törende konuşan 
SOCAR Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vagif Aliyev, “Beş yılı ge-
ride bırakan ortak yürüyüşte, 
Azerbaycan-Türkiye kardeşliği-

ni tarihe altın harflerle kazıya-
cak yatırımlar başlattık. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 2023 hedefle-
rini yakalaması için katkı sağla-
maya devam edeceğiz. Türkiye 
için gereken 100-120 milyar 
dolarlık yatırımın yüzde 20’sini 
SOCAR, enerji ve altyapı yatı-
rımlarıyla karşılayacak” dedi.

SOCAR Türkiye CEO’su 
Kenan Yavuz, sağ çıkarıldığı ma-
denden ambulansa alınırken “çiz-
melerimi çıkarayım, kirlenmesin” 
diyerek Türkiye’yi ağlatan Soma 
gazisi Murat Yalçın’ı, “ölümden 
döndüğü noktada hepimize ah-
lak dersi verdi” diyerek kürsüye 
davet etti. Petkim adına Bakan 
Fikri Işık’a teşekkür plaketini, ar-
tık bir Petkim çalışanı olan Mu-
rat Yalçın verdi.

OPET’E AMERIKA’DAN 
‘ALTIN MADALYA’

OPET, geçtiğimiz iki yılın operasyon-
larını içeren 3’üncü Sürdürülebilirlik Ra-
poru’yla Amerikan İletişim Profesyonelleri 
Birliği (LACP) tarafından 3 ödüle layık 
bulundu. Spotlight Awards’ta 1500 başvuru 
arasından kendi kategorisinde dünya gene-
linde 3’üncü En İyi Rapor seçilen ve altın 
madalyaya layık bulunan OPET’in Sürdü-
rülebilirlik Raporu, ‘En İyi İlk Yüz İletişim 
Materyali’ arasında yer aldı. Ayrıca “En 
Çok Gelişim Kaydeden Rapor” ödülünü de 
kazandı. Toplamda 100 üzerinden 98 puan 
alan OPET, “En Çok Gelişim Kayde-
den Rapor” ödülünü de kazandı. OPET’e 
üçüncü ödül, “İlk Yüz Şirket” içerisine gir-
diği için geldi.

SEPAŞ ENERJI, “BILGI GÜNCELLEME PROJESI” BAŞLATTI  
Sepaş Enerji, müşterilerine daha 

kaliteli hizmet sunmak ve tüketi-
cilerin mevcut aboneliklerine ait 
bilgilerin eski, eksik veya hatalı ol-
ması sebebiyle cezai yaptırımla kar-
şılaşmamaları için başlattığı “Bilgi 
Güncelleme Projesi” ile herkesi 
abonelik bilgilerini güncellemeye 
davet ediyor. Aboneliği kendi adına 
olmayan ya da başkasının müşteri 
bilgileriyle usulsüz elektrik kullanan 

kişilere “Bilgi Güncelleme Projesi” 
ile çağrıda bulunan Sepaş Enerji, 
kaçak elektrik gibi usulsüz elektrik 
kullanılmasının da yasal olmadığı 
konusunda kamuoyunu bilinçlen-
dirmeye çalışıyor. Sepaş Enerji, bu 
proje ile aynı zamanda 2014 yılı 
içerisinde Kocaeli, Sakarya, Bolu ve 
Düzce’deki 1 milyon 450 bin tüke-
ticisinin veri tabanındaki bilgilerini 
güncellemeyi hedefliyor.

Sepaş Enerji Genel Müdür Ve-
kili Mustafa Ensari, “Tamamen tü-
keticiye yönelik bir yarar sağlamak 
adına başlattığımız bu çalışmayla 
tüm müşterilerimizi yasal bir zo-
runluluğa karşı bilinçlendirmeye ça-
lışıyoruz.  Projenin bir diğer getirisi 
ise hizmet kalitesinin daha ileriye 
taşınması olacak” dedi.

KISA KISA



‘GELECEĞIN ENERJI AYDINLARI’ 
YARIŞMASINI ODTÜ KAZANDI 

Geçen ay Ankara’da düzenlenen EIF-7. Ulusla-
rarası Enerji Kongresi ve Fuarı kapsamında “Gelece-
ğin Enerji Aydınları” teması ile “Energy Challenge” 

adlı bir yarışma da düzenlendi. İkincisi bu yıl yapılan 
yarışmanın bu yılki teması ‘petrol ve doğal gaz’ oldu. 
Enerji Yarışması’nda Batman, İTÜ  ve ODTÜ Petrol 
ve Doğal Gaz Mühendisliği, Atılım, Erciyes ve Re-
cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü takımları katıldı. Yarışmanın 
birincisi ODTÜ oldu.

Energy Challenge Kurul Başkanı ve İTÜ Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu “Türkiye’de tek olan 
bu yarışma kapsamında öğrencilerimizin sektörümüzü 
yakından tanımalarını, mesleki donanımlarını artırmala-
rını, ödüllendirilerek desteklenmelerini ve gençlik ener-
jisinin EIF’ye gelmesini arzu ediyoruz” dedi.

SHELL 
FUELSAVE, 
ANADOLU 

TURUNA ÇIKTI
Shell, ağır ve hafif ticari araç sü-

rücülerine özel gerçekleştirdiği et-
kinliklere “Her Kuruşun Hakkını 
Verir” sloganıyla yola koyulan Shell 
FuelSave Tasarruf Yakıtları Tanıtım 
Turu ile devam ediyor. 20 Kasım-21 
Aralık  tarihleri arasında gerçekleş-
tirilecek tanıtım turu kapsamında 
Türkiye’de 10 il ziyaret edilecek, 
yaklaşık  5 bin km yol katedilecek. 
Shell FuelSave ekibi sırayla; İstan-
bul, Kocaeli, Bursa, Manisa, Konya, 
Antalya, Adana, Kayseri, Samsun ve 

Ankara’da 10 ana etkinlik noktası ve 
45 mobil noktada ticari araç sürücü-
leri ile bir araya gelecek. Dört hafta 
sürecek Shell FuelSave Tanıtım Turu 
süresince belirlenen aktivite noktala-
rında 20 bin ticari araç sürücüsü ile 
birebir temas kurulabilecek. Sürü-
cüler, yakıt tasarrufu ve yol emniyeti 

konusunda bilgiler edinecekler. Ay-
rıca, İstanbul ve Ankara’daki etkinlik 
alanlarında devrilen kamyon simüla-
törleri ile sürücüler için yol emniye-
tieğitimi çalışmaları da gerçekleştire-
cek. Usta sürücüler, sürüş güvenliği 
yanı sıra yakıt tasarrufu konusunda 
da bilgilendirilecek.

ŞEKERBANK, ENERJI 
VERIMLILIĞINI DESTEKLEYECEK 

EKOkredi isimli ürünü ile 
Türkiye genelinde binlerce konu-
tun enerji verimliliği yatırımlarını 
uygun koşullarda finanse eden ve 
apartman yönetimlerini kredilendi-
ren Şekerbank, bu alandaki çalışma-
ları için Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon 
dolarlık kaynak sağladı. Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası’nın 350 
milyon dolarlık Türkiye Konutlarda 
Enerji Verimliliği Finansman Kre-
disi (TuREEFF) programı kapsa-
mında ilk kez Şekerbank’a sağlanan 

bu kaynakla banka yüzlerce hane, 
site ve işletmenin ısı yalıtımı, güneş 
enerjisine geçiş, atık su yönetimi 
gibi projelerini finanse edecek. Söz 
konusu programa katılan ilk banka 
olan Şekerbank, temin edilen kre-
diyle hem bireysel müşterilerine 
hem de işletmelere enerji verimli-
liğinde kullanılmak üzere finansal 
destek sağlayacak.

KISA KISA
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KÖMÜR DEVI, GÜNEŞE 
YATIRIM YAPIYOR

Hindistan hükümetinin yenilenebilir enerji yatı-
rımlarını teşviki kapsamında dünyanın en büyük 

kömür madeni şirketi olan Hindistan devlet şirketi 
Coal India Limited, güneş enerjisine 1.2 milyar do-
lar yatırım yapacak.  Hindistan Yeni ve Yenilenebilir 
Enerji Bakanlığı ile görüşmeler yürüten şirket, Hin-
distan’ın birçok eyaletinde kurulu gücü toplam 1000 
MW’ı bulacak olan güneş santralleri kurmayı planlı-
yor. Planlanan yatırımlar için öngörülen yatırım tutarı 
ise 1.2 milyar dolar.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkedeki tüm 
evlere elektrik ulaştırmayı ve yenilenebilir enerjiye 
100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını 
açıklamıştı. Bu amaçla Hindistan, özellikle de güneş 
enerjisinin geliştirilmesine yönelik teşviklere başladı. 

RUSYA ILE KÖMÜRDE IŞBIRLIĞI YAPILACAK
Rusya’nın başkenti Moskova gerçekleşen Tür-
kiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 
13. Dönem Toplantısı’nda imzalanan protokol-
de, özel Türk şirketlerinin Rusya topraklarındaki 
kömür yataklarının işletilmesine katılım olana-
ğı dahil Rus kömürünün Türkiye’ye sevkiyatının 
genişletilmesini öngören madencilik sektöründe 
işbirliği muhtırasının hazırlanması çalışmaları-
nın sürdürüleceği belirtildi. Türk özel şirketle-

rinin Rusya’da kömür yataklarının işletilmesine 
katılabileceği ifade edilirken, Türk şirketlerinin 
katılabileceği somut projeler açıklanmadı. Proje 
taslağında, Rusya devlet şirketi Rosteh ile birlik-
te nadir toprak elementlerinin işlenmesi ve zen-
ginleştirilmesi ve ayrıca madencilik faaliyetleri 
sırasında endüstriyel güvenliğin sağlanması ve 
emeğin korunması öngörülüyor.

IKEA RÜZGARA YATIRIMI SEVDI 
Dünyanın en büyük zincirlerin-
den IKEA, Amerika’nın Teksas 
Eyaleti’nde 165 MW’lık rüz-
gar santralı satın aldı. İsveçli 
uluslararası mobilya mağazası 
IKEA yaptığı açıklama ile Ame-
rika’daki ikinci rüzgar santralı-
nı satın aldığını duyurdu. Bu yıl 
nisan ayında Illinois şehrinde 
satın aldığı 98 MW’lık Rüzgar 
Santralı’nadn sonra IKEA, Tek-
sas Eyaletinde bulunan Came-
ron Şehrinde 165 MW’lık bir 

santral daha satın aldı. 
3 MW’lık 55 rüzgar türbininin 
bulunduğu santralın 2015 son-
larında tamamlanması planlanı-
yor. Santralin devreye girmesiyle 
birlikte IKEA’nın ABD’de bulunan 
iki rüzgar santralinde yaklaşık 
90 bin hanenin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak kadar, 1000 GW/h 
elektrik üretilmesi bekleniyor. 
IKEA dokuz ülkede toplam 279 
rüzgar türbini işletiyor olacak. 
Şirket,2015 yılı sonuna kadar rüz-

gar ve güneşe toplam 1.9 milyar 
dolar yatırım yapmayı hedefliyor. 
IKEA aynı zamanda ABD’de 165 
bin güneş paneli kurulumuna ve 
jeotermal ısıtma ve soğutma sis-
temlerine sahip.

SIIRT’E YENI GÜNEŞ 
SANTRALI 

Siirt ili Eruh ilçesi Bilgili köyü sınırları içe-
risinde 500 KW gücünde güneş enerjisi 
santrali kurulacak. Diyarbakır Kalkınma 
Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen pro-
je kapsamında 500 KW gücünde güneş 
enerjisi santrali kurulacak. Santralin 1 MW 
güce yükseltilmesi planlanıyor. Proje koor-
dinatörü A. Kadir Bahadır, projenin bitme-
sinden sonra yılda yaklaşık 1 milyon 600 
bin kwh elektrik üretileceğini ve yaklaşık 
250-300 evin bu sayede elektrik ihtiyacının 
karşılanacağını söyledi. Bahadır, “Ülke ve 
bölgemiz için çok önemli olan bu projemiz 
için arazi temin edildi ve açtığımız ihale ile 
santralı yapacak şirket de belirlendi. Proje, 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onay-
lanarak, DEDAŞ ile Sistem Bağlantı Anlaş-
ması imza aşamasına geldi” dedi.
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CLK Uludağ’a yeni genel müdür
CLK Uludağ Elektrik’in genel mü-
dürü Ali Erman Aytac oldu. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi endüstri 
mühendisliği bölümünden mezun 
olan Aytac, ekonomi ve işletme bi-
liminin yanı sıra ‘temiz tükenmez 
enerjiler’ alanında yüksek lisans 
sahibi. 2004 yılında Enda Enerji 
Holding Kurumsal İlişkiler Müdürü 
görevinden ayrılan Aytac, o tarihten 
bu yana Pamuk HES Elektrik Üre-
tim A.Ş. Genel Müdürü görevini yürütüyordu. Elektrik piyasa-
sıyla ilgili mevzuatın izlenmesi, yorumlanması, elektrik üretimi 
planlaması, tüketim takibi, proje ve santral fizibilitesi konula-
rında uzmanlığı bulunan Aytac, Enerji Üreticileri Derneği (EUD) 
yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. 

Enerji Bakanlığı 
‘genç’leşiyor 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Müşavirliğine ve EÜAŞ Genel 
Müdürlüğü’ne bazı atamalar yaptı. 
Bakanlığın Resmi Gazete’de yayım-
lanan kararlarına göre, açık bulu-
nan bakanlık müşavirliğine Alaattin 
Ünüvar,  Elektrik Üretim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’nde açık bulunan yöne-
tim kurulu üyeliğine aynı kurumda 
genel müdür yardımcısı olarak gö-
rev yapan Nurettin Kulalı atandı. 
1988 Ankara doğumlu olan Alattin 
Ünüvar, Rutgers University Prepa-
ration New Jersey mezunu ve aynı 
zamanda Atılım Üniversitesi İş-
letme Bölümü öğrencisi. Ünüvar, 
2009-2010 yılları arasında AKP 
Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 
Bakanlık müşaviri Ahmet Muhta-
roğlu ve İmad Erdoğan ise başka 
bir göreve atanmak üzere görevle-
rinden alındı.

Aytekin, BOTAŞ yönetim kurulunda
Başbakan Yardımcılığının konu 
ile ilgili Resmi Gazete’de yayım-
lanan kararına göre Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) 
Genel Müdürlüğü’nde boş bu-
lunan Yönetim Kurulu Üyeliğine 
Sefa Sadık Aytekin atandı. Sefa 
Sadık Aytekin, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı görevini yürütüyordu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi, Uluslararası İliş-
kiler Bölümü’nden 1995 yılında 

mezun olan Aytekin, 2002 yılında, 
ABD Johns Hopkins Üniversite-
si’nde yüksek lisansını tamam-
ladı. 1996-1999 yılları arasında, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaş-
malar Genel Müdürlüğü’nde Dış 
Ticaret Uzman Yardımcısı olarak 
görev yapan Aytekin, kamuda 
üstlendiği çeşitli görevlerin ar-
dından 2010 yılında Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Shell’de kritik atama
Shell & Turcas bünyesinde 2012 yılından bu 
yana Ticari Akaryakıtlar Müdürü olarak görev 
yapan Emre Turanlı, Kasım ayından itibaren 
Shell’in Almanya-Avusturya-İsviçre bölgesi 
Perakende Satışlar Pazarlama Müdürlüğü 
görevine getirildi.
Shell bünyesinde farklı görevler üstlenen 
Turanlı, Ticari Akaryakıtlar Müdürlüğünden 
önce Londra’da Shell’in Ticari Yol Ulaşımı İş 
Müdürü ve de Shell Havacılık Avrupa Böl-
gesi Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak 
çalışmıştı. Turanlı evli ve iki çocuk babası.
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Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan Martin Thom-
sen, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Türkiye’de görev-
lendirildi. Brezilya kökenli olan Thomsen, “Türkiye’ye 
alışmak” gibi bir sorun yaşamamış. Kültürlerin benzer 

olduğunu söyleyen Thomsen, Türk mutfağını da çok sevdiğini 
belirtiyor. 

Türkiye’de son yıllarda alınan bazı kararlarla pazara müdahale 
edildiğini söyleyen Thomsen, “Buna karşın hızlı büyümemizi sürdü-
rüyoruz. 2015 yılında yapılacak sözleşmelere de tüm sektör gibi biz 
de iyi hazırlandık” diyor…

Öncelikle işle başlayalım isterseniz… BP’nin 2014 yılı 
performansınızı değerlendirebilir misiniz? Hedeflerinize ve 
beklentilerinize hangi oranda ulaştınız?

2014, finansal açıdan sektörde karşılaştığımız birçok zorlu-
ğa rağmen bizim için operasyonel olarak iyi bir yıl oldu. Ürün 
hacmi, müşteri memnuniyeti ve otogaz performansı açısından 
operasyonel hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. 
Ülke çapında 40’a yakın yeni istasyon açtık. Rekabetçi müşteri 

Bu yılın başından itibaren BP Türkiye Akaryakıt 
Ülke Müdürlüğü görevini yürüten Thomsen, 
Türkiye’ye alışmakta hiç zorluk çekmemiş. Thom-
sen, “Burası, aile, yemek ve futbolun önemli role 
sahip olduğu tipik bir Akdeniz ülkesi. Türkler 
dost canlısı ve gerçekten ‘hoş geldiğimizi’ 
hissediyoruz” diyor. Thomsen’le  BP’nin Türkiye 
pazarına ilişkin hedeflerinden, Türk mutfağına 
olan ilgisine kadar birçok konuyu konuştuk…

“Türkiye’ye 
alışmakta 
hiç zorluk 
çekmedim”

20  EnerjiPanoramaAralık 2014

RÖPORTAJ

MURAT FIRAT



tekliflerimiz ve yenilikçi pazarlama 
kampanyalarımız ile sadece satış-
larımızı artırmakla kalmadık, aynı 
zamanda marka bilinirliğinde de 
ciddi ilerleme kaydettik.

2014 yılında, özellikle de yılın 
ikinci yarısında, istasyonlarımız-
daki operasyonel mükemmeliyete 
odaklandık. Bayilerimiz ile birlikte, 
müşteri memnuniyetinin gelecekte-
ki başarımızın ana unsuru olacağına 
inanıyoruz. Sadece büyümek değil, 
“karlı büyümek” istiyoruz. Yılın 
başından bu yana uyguladığımız 
ana stratejimizi de bu oluşturuyor. 
Hedefimiz; bayilerimizle birlikte 
büyüyüp kazanırken tüketicilerimi-
zin memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarabilmek için onlara sunabile-
ceğimiz en iyi ürün ve hizmetleri 
sağlamak. 

2015, bayi sözleşmelerinin 
yenilenmesinden ötürü sektör 
açısından önemli bir yıl olacak. Bu 
döneme yönelik stratejiniz nedir? 

2015 yılındaki bayi sözleşme 
yenilenmesine hazırlıklı olduğumu-
za inanıyoruz. 2010 yılında iyi bir 
performans gösterdik ve o dönemde 
öğrendiğimiz birçok önemli şeyi 
2015’te uygulayacağız. Yatırımlar, 
finans, pazarlama, hukuk ve iletişim 
gibi birçok departmandan uzman 
arkadaşlarımızın yer aldığı bir ekip 
oluşturduk. Durumumuzu sürek-
li olarak değerlendiriyor, doğru 
yolda ilerlediğimizden emin oluyor, 
uygun disiplini takip ederek rekabet 
gücümüzü sürdürüyoruz. Bu oyunda 
sadece iki-üç yıllına değil uzun va-
dede kalacağımızı anlamak önemli. 
Doğru finansal disiplini uygulayacak 
ve karlı şekilde büyümemizi sağla-

yacağız. Sadece 2015’e değil, 2016, 
2017 ve sonrasına odaklanıyoruz.

BP Türkiye olarak, mevcut akar-
yakıt istasyonlarımızla sözleşmele-
rimizi yenilerken BP ailesine yeni 
istasyonlar eklemeye de devam edi-
yoruz. Akaryakıt istasyonlarımızın 
sayısını artırma hedefimiz doğrultu-
sunda, Türkiye’nin dört bir yanında 
seçmiş olduğumuz 27 büyük şehirde 
verimli akaryakıt istasyonları açmayı 
sürdürüyoruz. Bunlar, gelecek 10 
yıl içinde büyüyecek, artan düzeyde 
yatırım çekecek ve daha yüksek 
bir ticaret hacmi görmesi bekle-
nen şehirler; biz de işte bu yüzden 
buralarda yeni istasyon açılışlarına 
odaklanıyoruz.

Satın alma her zaman 
gündemde

BP 100 yılı aşkın bir süredir 
Türkiye’deki operasyonlarına 
devam ediyor. BP’nin Türkiye 
pazarındaki uzun vadeli planları 
nelerdir?

Türkiye, dünya çapında BP için 

en önemli ülkelerden biri. Önü-
müzdeki 10 yıl içinde, Türkiye’nin 
enerji alanındaki konumunun gitgi-
de iyileşeceği ve çok daha önemli 
bir ülke haline geleceği gayet açık. 
BP Türkiye olarak yatırımlarımıza 
devam edeceğiz.

BP Türkiye olarak, müşterileri-
mize sektör lideri ürün ve hizmetler 
sağlamak bizim açımızdan son 
derece önemli. Her yıl, küresel olarak 
ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge 
çalışmalarına 80 milyon dolara yakın 
bir yatırım gerçekleştiriliyor. Bu 
ürünleri, Türk tüketicilerine sunarak 
da Türkiye pazarına verdiğimiz öne-
me de vurgu yapmış oluyoruz.

Gündeminizde satın alma veya 
birleşmeler bulunuyor mu?

Buradaki önemli nokta, stratejik, 
operasyonel ve finansal açılardan 
BP’nin ihtiyaçlarıyla  uyumlu 
aksiyonlar almak. Her zaman satın 
alma ve birleşme fırsatlarını takip 
ederiz ve bir fırsat doğması halinde 
durumu değerlendirmeye de hazırız.

TÜRKİYE’DE GEZECEK ÇOK YER VAR
Tüm Türkiye’yi dolaştınız mı ve en çok nereleri seviyorsunuz?
İstanbul, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Gaziantep ve Göreme’yi gördüm. Halen 
Karadeniz, Ege kıyıları ve ülkenin diğer bölgeleri gibi ziyaret edilmeyi bekleyen birçok bölge var. Yerel mutfak-
lardan ve insanların kendi bölge ve şehirlerinden duyduğu gururu görmekten hoşlanıyorum.

RÖPORTAJ“Türkiye’ye alışmakta hiç zorluk çekmedim”
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Müdahaleler pazarı 
zorlaştırıyor

Türkiye yakıt pazarındaki başlı-
ca sorun sizce nedir?

Türkiye, son birkaç yıldır büyü-
yen, iyi ve rekabetçi bir pazar. Ne 
yazık ki, son yıllarda meydana gelen 
birçok hükümet müdahalesi piyasa-
yı başta yabancı ve yerel yatırımcılar 
için zorlu hale getiriyor. Serbest 
piyasa yapısına inanıyoruz. Çünkü 
tüketicilere daha yüksek değer sağ-
ladığına inanıyoruz. Düzenlemeden 
ziyade müşteri tarafından şekillen-
dirilen piyasalar, yenilik ve fark-
lılaşma yanı sıra daha iyi müşteri 
deneyimi ve daha yüksek maliyet 
etkinliği sağlıyor. Ayrıca, pazarda 
üretim maliyetlerini yükselten 
birçok etken de bulunuyor.

Bayilerinizi ne sıklıkta ziyaret 
ediyorsunuz? Bayiler ile iletişimde 
herhangi bir sorun yaşıyor musu-
nuz?

Sahada nelerin işe yaradığı ve 
nelerin geliştirilmesi gerektiğini 
bilmek son derece önemli. Saha 

ziyareti, her üst düzey yöneti-
cinin emniyetle ilgili konuları, 
operasyonel hususları ve pazar-
daki trendleri anlaması için bir 
zorunluluk. Ayrıca, sahayı ziyaret 
ederek ekibin nabzını da tutabiliyor, 
teklif ve ürünler açısında rekabetçi 
pozisyonumuzu inceleyebiliyoruz. 
Sadece bayinin finansal açıdan 
tatmin olması değil, sunulan ürün 
ve hizmetleri anlaması ve bunlara 
inanması da önem taşıyor. Bunları 
desteklemeleri ve hem pazarlama 
hem de sadakat programlarını uy-
gulamaları halinde, perakendeciler 
sadece operasyonel ve ticari açıdan 
değil, diğer alanlarda da kazandık-
larını görebilirler.

Bayilerimiz sadece iş ortak-
larımız olmakla kalmıyor, aynı 
zamanda bizimle ortak tutku ve 
hedefleri de paylaşıyorlar. Bayi-
lerimizle yakın bir ilişki bizim 
açımızdan çok önemli. Üç kuşaktır 
BP ailesinde yer alan bayilerimiz 
var. İyi bir ilişki, ticari diyalogların 
da iyi çalışması anlamına geliyor. 
Karlı büyüme stratejimiz, nihai 
hedefimiz olan perakendecilerimiz-

le birlikte büyümek ve kazanmak 
ve tüketici memnuniyetini en üst 
düzeye çıkartabilmek için tüketici-
lerimize en iyi ürün ve hizmetlerin 
sunulmasına vurgu yapıyor.

Türkiye’ye geldiğimden bu yana, 
bayilerimiz ile birçok farklı vesile 
ile bir araya geldim ve çok sıcak 
ve yakın bir ilişki kurduğumuza 
inanıyorum. Bayilerimizle iletişim 
kurmakta hiçbir sorun yaşamıyo-
rum; birbirimizle konuşuyor, tartışı-
yor ve birbirimizi çok net şekilde 
anlıyoruz. Her ne kadar Türkçe 
öğrenmekte ilerleme kaydediyor 
olsam da, halen dil becerilerimde 
kat etmem gereken bir mesafe var.

Farklı coğrafyalarda çalışmış 
biri olarak neredeyse bir yıldır Tür-
kiye’de bulunuyorsunuz. Türkiye’de 
yaşama alıştınız mı?

Kesinlikle evet. Burası aile, 
yemek ve futbolun önemli bir role 
sahip olduğu bir Akdeniz ülkesi. 
İspanyol bir aileye sahip eşim ve 
çocuklarım bir Brezilyalı olarak, 
Türkiye’ye alışmak zor olmadı. 
Türkler dost canlısı ve gerçekten 
“Hoş geldiğimizi” hissediyoruz.

BAKLAVA BAŞTAN ÇIKARICI
Türk mutfağını beğeniyor musunuz? En sevdi-
ğiniz yemek nedir?
Kapalıçarşı’da hızlıca atıştırdığım dürümden, Adana veya 
Mersin gibi güney illerinde yediğim olağanüstü kebaba 
kadar her şey... Baklava ise insanı baştan çıkartıyor.

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü
Martin Thomsen

RÖPORTAJ “Türkiye’ye alışmakta hiç zorluk çekmedim”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın 
açılış konuşmasını gerçek-
leştirdiği 7. Uluslararası 

Enerji Kongresi ve Fuarı-EIF 
2014, erken saatlerden itibaren 
oldukça yoğun bir ilgiyle karşılan-
dı. Bakan Yıldız konuşmasında, 
“Dünyada enerji sektörüyle alakalı 
adaletli bir dağılım olmadığını 
vurguladı ve her ülkenin coğraf-
yasından kaynaklanan avantajları 
üretime dönüştürdüğüne ve son 
dönemde dünyada petrol dengesine 
Amerika ve Suudi Arabistan’ın yön 
verdiğine değindi. Kömür, petrol ve 
doğal gaz ekseninde açıklamalarda 
bulunan Yıldız, son dönemin tartış-
malı konularından biri olan, enerji 
politikalarının çevresel sonuçlarına 
da dikkat çekti. 

EIF Yönetim Kurulu Başkanı 
Av. Çiğdem Dilek, Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürü Kong-
re Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, 
TBMM Enerji Komisyonu Başka-
nı Halil Mazıcıoğlu, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı Erol Kaya, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun yanı sıra yabancı bakanlar 
ve üst düzey yetkililerin konuşma 
yaptığı kongrede önemli oturumlar 
da gerçekleştirildi. 

İlk gün oturumları kapsamında, 
“2014 Dünya Enerji Görünümü”, 

“Türkiye Enerji Piyasasının ve 
Enerji Yatırımlarının Değerlen-
dirilmesi”, “Uluslararası Enerji 
Projelerinin Değerlendirilmesi”, 
“Dünya ve Türkiye Enerji Güvenli-
ği” konuları yer aldı.

Abone artık müşteri oldu 
İlk gün oturumlarının özel ko-

nuşmacısı olan Türkiye Enerji Vakfı 
(TENVA) Başkanı Hasan Köktaş, 
geçmişe ve geleceğe yönelik değer-
lendirmelerin yanı sıra sektörün 
darboğazlarına ve hedeflerine de-
ğindi. Enerjinin bugünü ve yarınına 
dair çarpıcı noktalara dikkat çeken 
Köktaş, “Abone olarak tanımlandı-
ğımız bir dönemden müşteri konu-
muna geldik. Enerji artık bir kamu 
hizmeti değil, bir ticaret haline 
geldi. Devletin garanticiliği altına 
sığınan bir yapıdan rekabetçi, risk 
üstlenen bir yapıya kavuştu” dedi. 

EIF 2014’ün ikinci gününde 
gerçekleşen panel oturumlarda yer 
alan TENVA Araştırma Merkezi 
direktörleri, “Elektrik Dağıtım ve 
Ticaret Faaliyetleri” ve “Doğal Gaz 
Piyasasında Yatırımlar ve Tarifeler 
Süreci” başlıklı sunumları yaptı.

TENVA Araştırma Merkezi 
Direktörü Dr. Kürşad Derinku-
yu, “Türkiye ve Avrupa Elektrik 
Piyasalarının Entegrasyonu” başlıklı 
sunumunda, Türkiye’deki piyasanın 
gelecek hedeflerine ulaşılabilmesi 
için Gün Öncesi Piyasası’nın etkin 
ve esnek bir yapıya kavuşturulması-
nın gerektiğini belirtti. Derinkuyu, 

bunun için ihtiyaç duyulan bilgi, 
beceri ve teknolojinin Türkiye’de 
mevcut olduğunu da vurguladı. 
TENVA Araştırma Merkezi Di-
rektörü Dr. Fatih Cemil Özbuğday 
ise doğal gaz piyasası üzerine yaptı-
ğı sunumda, özendirici düzenleme, 
tarifeler ve verimlilik başlığına 
değindi. Özbuğday, “Türkiye doğal 
gaz sektöründe özendirici düzenle-
melerin başarıyla uygulanabilmesi 
için, genel prensiplerin ve verimlilik 
tahmin metodolojilerinin iyi anla-
şılması gerektiğini vurguladı.

TENVA Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Köktaş

ESEN ERKAN

Enerji sektörü EIF 2014’te buluştu
Global Enerji Derneği tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Enerji 
Kongresi ve Fuarı-EIF 2014, sektörün tüm bileşenlerini buluştur-
du.24-25 Kasım’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destek-
leriyle gerçekleşen kongrede, farklı oturum başlıklarıyla uzman 
görüşlerine yer verilirken TENVA Başkanı Hasan Köktaş, özel oturum 
konuğu olarak katılımcılara seslendi
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Petrol fiyatlarındaki ‘şaşır-
tıcı’ düşüş devam ediyor. 
Viyana’da yapılan OPEC 
toplantısında çıkan üre-

timin 30 milyon varilde kalacağı 
kararı, bu düşüşü hızlandırdı. Ya-
zının hazırlandığı tarihte petrolün 
fiyatı 70 dolara kadar inmişti. Bu 
düşüş, kimilerini mutlu, kimilerini 
mutsuz ediyor. 

Piyasaların verdiği tepkiye 

bakarsak, tüm dünya petrol şirket-
lerinin borsalardaki hisse değerleri 
düşüyor, bu düşüş ayın son günlerde 
hızlanarak devam etti. Şirketler, son 
birkaç ayda yüzde 10-15 arasında 
değer kaybına uğradılar. Sanıyoruz 
bu durum gelecek yıl açıklanacak 
“Fortune 500” listesindeki sıralama-
yı değiştirebilir. 

Olumsuz etkilenen bir diğer 
taraf ise OPEC üyelerinin önemli 

bir kısmı… OPEC ülkelerinin 
birçoğunda petrol fiyatlarının düş-
mesinin yan etkilerinin görülmeye 
başlandı bile. Zira OPEC ülkeleri-
nin çoğu 90 dolar civarındaki petrol 
fiyatıyla bütçe açıklarıyla mücadele 
edemeyecek durumda. Yabancı 
analistlerin yaptığı çalışmaya göre 
örneğin İran’ın bütçe açığını denk-
leştirmesi için petrol fiyatlarının 
140 dolar düzeyinde seyretmesi ge-

Petrol fiyatlarındaki 
düşüşten OPEC sorumlu
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GÜNDEM

ESİN GEDİK

Tüm dünya son bir aydır sürekli düşen petrol fiyatlarına odaklanmış durumda. Ayın son günlerinde Viyana’da 
yapılan OPEC toplantısından ‘üretime aynen devam’ kararı, fiyatların daha hızlı düşüşüne yol açtı. Fiyat 70 do-
lara kadar indi. ABD, kararlı, 50 dolara kadar düşürebilir, Rusya ‘bizim maliyetlerimiz ucuz, sorun değil” diyor. 
Tek sıkıntıyı tüm ekonomilerini petrol geliri üzerine kuran ülkeler yaşıyor. Uzun yıllardır fiyatları 100 doların 
altına indirmeyen OPEC üyeleri, ‘kendi kazdıkları kuyuya mı düşecek’ göreceğiz… 



rekiyor. Ekonomik sorunlar yaşayan 
İran, tüm planlarını yüksek petrol 
fiyatları üzerine yapmıştı. OPEC’in 
diğer üyeleri Venezüella ve Cezayir 
de 100 doların üzerindeki fiyatları 
tercih ediyor. Suudi Arabistan, 
BAE, Kuveyt, Katar gibi Ortado-
ğu ülkeleri, 100 doların altındaki 
fiyatları sorun etmiyor, en azından 
şimdilik… 

‘Kendi düşen ağlamaz’ atasözü 
tam da bu durum için söylenmiş 
gibi. Çünkü uzun yıllardır petrol 
fiyatını 100 doların üzerinde tutan 
ve ‘kılçıksız’ gelirleriyle ülkelerini 
yöneten OPEC üyeleri, bugünkü 
manzaranın hazırlayıcıları oldu. 
Petrolün bu kadar hızlı düşmesinin 
tek bir nedeni yok ancak ana neden 
ABD’nin kaya gazı üretiminin hızla 
artması ve maliyetleri düşürmesi. 
Kaya gazının araması da çıkarması 
da maliyet açısından çok yüksek 
ama ABD bunu başardı. Sorumlusu 
da OPEC; çünkü petrol fiyatların 
bu kadar yüksek olması kaya gazı 
maliyetini katlanabilir yaptı hatta 
karlı hale bile getirdi. 

İthalat 30 yılın en düşük 
seviyesinde 

ABD’nin kaya petrolü üreti-
mini artırması, OPEC ülkelerin-
den yaptığı ithalatın sert biçimde 
düşmesine de yol açtı. ABD Enerji 
Bakanlığı, OPEC ülkelerinden 
ithal edilen petrolün ağustos ayında 
günlük ortalama 2,9 milyon varil 
düzeyinde gerçekleştiğini ve bunun 
yaklaşık son 30 yılın en düşük 
seviyesi olduğunu kaydetti. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
(EIA) açıkladığı verilere göre, küre-
sel petrol talebi, günlük olarak 650 
bin varil artış gösterecek. Bu rakam, 
daha önce yapılan öngörünün 
250 bin varil aşağısında. Üretimin 
düşecek olması fiyatları artıracak 

bir hamle olarak görülebilir ancak 
ABD’nin yapacağı hamleler bu 
beklentiyi boşa çıkarabilir. Çünkü, 
tahminler ABD’nin stoklarının 2.5 
milyon varil artacağını yönünde. 
Analistler, ABD’nin üretimi artır-
maya fiyatlar 50 dolara inene kadar 
devam edebileceğini düşünüyor. 
Citigroup analistlerinin hazırladığı 
rapora göre, fiyat 70 dolara gerilese 
dahi ABD, üretimi artırmayı sür-
dürecek. 

Türkiye’ye katkısı 3 milyar doları 
aşacak 

Petrol fiyatlarının düşmesi en 
çok enerjide dışa bağımlı ülkeleri 
mutlu ediyor, bu ülkelerin başında 
da Türkiye geliyor. Yılda 60 milyar 
doların üzerinde enerji ithal eden 
Türkiye, fiyatların daha da düş-
mesini bekliyor. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün 
ülke ekonomisine olumlu etkisi 
olacağını belirterek, “Piyasadaki 
düşüş böyle devam ederse Türkiye 
yılda 3.2 veya 3.4 milyar dolar kar 
yapmış olacak” dedi. Bakan Yıldız, 
petrol varil fiyatlarının 2015’te de 
varil başına 90 dolarda kalmasının 
Türkiye’nin yararına olacağını da 
düşünüyor. 

GÜNDEMPetrol fiyatlarındaki düşüşten OPEC sorumlu
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DİĞER EMTİA FİYATLARI 
DA DÜŞECEK

Citigroup Inc.’e göre 4 yılın en düşük 
seviyesine gerileyen petrol fiyatları, 
akaryakıt ve emtia maliyetlerinin ge-
rilemesini sağlayarak küresel ekono-
milere 1.1 trilyon dolar teşvik sağlaya-
cak. Bankanın Küresel Emtia Araştırma 
Müdürü Ed Morse, petroldeki düşüşle 
birlikte yıllık bazda tasarrufların 1.1 
trilyona ulaşarak diğer emtia maliyet-
lerini de aşağı çekeceğini belirterek 
“Hem bireysel tüketicilerin hem de 
şirketlerin ekstra nakit elde etmesini 
sağlayacak. Bu da harcamaları artı-
racak ve ülke ekonomilerinin büyü-
mesine yardımcı olacak” yorumunu 
yapıyor. 
Morse, “Petrol fiyatlarındaki düşüş, 
doğal gazdan başlayarak bakır, çelik 
ve tarım gibi diğer emtia fiyatlarında 
da gerileme getirir. Tüm emtia grupla-
rı bir dereceye kadar enerjiye bağımlı” 
dedi. Birçok analist de petrol fiyatla-
rındaki düşüşün, 2015 yılındaki büyü-
meye olumlu yansıyacak ve büyüme 
oranı yüzde 2.98 olacak” diyor. 



Herhangi bir piyasada fiyat 
oluşumu temelde mikro 
düzeyde etkinliklerden 
kaynaklanır. Bireysel 

tüketicilerin taleplerinin toplamıyla 
bireysel üreticilerin arzlarının ke-
siştiği noktada denge fiyatı oluşur 
ve talebi ve arzı değiştiren her şey 
fiyatı da etkiler. Petrolün fiyatı da 

temel olarak petrol arzını ve petrol 
talebini etkileyen mikroekonomik 
dinamikler tarafından şekillendirili-
yor. Bir mikroiktisatçı olarak, petrol 
fiyatlarında son zamanlarda görülen 
düşüşün de temelde birazdan 
sözünü edeceğim mikroekonomik 
dinamiklerden kaynaklandığını 
düşünüyorum. 

Petrol fiyatlarının son zamanlardaki 
seyri

Aşağıdaki grafikte görüldüğü 
gibi Haziran 2014’ten bu yana hem 
Brent spot fiyatında hem de WTI 
(West Texas Intermediate) spot fi-
yatında düşüş gözleniyor. Buradaki 
kritik soru, bu değişimin nedenleri 
ve olası etkileri. 
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VİZYON

Petrol fiyatlarındaki değişim: 
Nedenleri ve etkileri

Kaynak: Thomson Reuters
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Son zamanlarda petrolün 
fiyatındaki düşüşleri de temel 
mikro-dinamikler çerçevesinde 
okumamız gerekir. Talep tara-
fına baktığımızda büyük petrol 
tüketicileri arasında olan Avrupa 
ve Asya ülkelerinde ekonomik 
büyümenin yavaşlamasının petrol 
talebini daralttığını söyleyebiliriz. 
Bununla beraber Asya ülkelerinde 
enerji desteklerinin azaltılmasının 
da petrol talebini dizginlediğini 
gözlemliyoruz.

Arz tarafında ise şu ana kadar 
yapılan analizlerde karşımıza çıkan 
başlıca ortak noktanın aşağıda-
ki grafikte de görüleceği üzere 
dünyanın en büyük petrol tüke-
ticisi ABD’de kaya (şeyl) petrolü 
üretiminin önemli oranda artması 
olduğunu görüyoruz. Arz tarafında 
yaşanan değişikliklerden bir başkası 
da Libya’daki üretimin artması. 
Buna göre Kasım 2014 sonu itiba-
rıyla Libya günlük 1 milyon varillik 
bir üretim seviyesine ulaşacak (Ma-
yıs ayında bu rakam günlük 200 
bin varildi) ve bu rakamın 2015 yılı 
başında günlük 1.2 milyon varile 
çıkması bekleniyor.1 Bu durumun 
doğal bir sonucu da dünya pet-
rol arzında yaşanan fazlalık. Arz 
tarafında bir başka önemli değişim 
ise OPEC ülkeleri arasındaki fiyat 
savaşları. Özellikle ABD’de kaya 
petrolünün etkisiyle enerji ithala-
tının azalması ve Asya’daki ekono-
mik durgunluk sonucunda pazar 
paylarını korumak isteyen OPEC 
üyeleri, fiyat rekabetine girişti. 
Örneğin geçtiğimiz ay içinde Suudi 
Arabistan ve Kuveyt, müşterileri 
olan Asya ülkelerine Birleşik Arap 

1 http://online.wsj.com/articles/lib-
ya-to-produce-million-barrels-of-oil-a-
day-this-month-1412957445

Emirlikleri’lerinden de aşağıda fi-
yatlar uyguladılar.2 Özetle, şu anda 
OPEC içerisinde bir fiyat savaşı 
söz konusu.

Arz ve talepte yaşanan bütün 
bu güncel değişiklikler, petrolün 
fiyatında son zamanlarda görülen 
düşüşleri açıklıyor.. Bu noktada 
önemli bir soru petrol fiyatında 
gözlemlenen bu değişimlerden 
kimin nasıl etkileneceği?

Kim kazanacak, kim kaybedecek?
Petrol fiyatlarındaki değişimin 

etkileri hakkında emin olduğumuz 
bir gözlem varsa o da petrol fiyatın-
daki artışların petrol fiyatındaki dü-
şüşlerden daha önemli olduğudur. 
Örneğin, petrol fiyatlarında artış 
reel çıktıyı olumsuz olarak etkiler-
ken, petrol fiyatlarındaki düşüşün 
reel çıktı üzerinde net bir olumlu 
etkisi bulunamamıştır (Cologni 
ve Manera, 2008).3  Yani, petrol 
fiyatlarındaki artış ve azalışların 
makroekonomik etkileri asimetrik-
tir. Dolayısıyla buna dayanarak, ge-
nel olarak dünyanın reel üretiminde 
veya gelirinde bir artış beklemek 
biraz naif bir beklenti olacaktır. 

Petrol ithal eden ülkelerin –ki 
buna Türkiye de dâhil- söz konusu 
fiyat düşüşünden olumlu etkilen-
mesi beklenebilir. Nihayetinde 
fiyattaki düşüş, petrol faturasını 
aşağı çekecektir. Ancak petrol 
fiyatlarındaki düşüş, nihai fiyatlara 
yansıtılmadığı sürece tüketicilerin 
petrol fiyatındaki düşüşten fay-

2 http://online.wsj.com/articles/
opec-members-discord-adds-to-slide-
in-oil-prices-1412361852

3 Cologni, A. ve  Manera, M. 
(2008). Oil prices, inflation and interest 
rates in a structural cointegrated VAR 
model for the G-7 countries. Energy 
Economics, 30(3): 856-888.

dalanmaları beklenemez. İktisat 
yazınının konuyla ilgili araştırmala-
rına baktığımız zaman benzinin pe-
rakende fiyatının petrol fiyatındaki 
artışlara çok çabuk tepki gösterdiği, 
öte yandan petrol fiyatlarındaki 
düşüşe daha geç duyarlı hale geldiği 
görülüyor. Bunun en önemli nedeni 
ise perakende satıcıların sahip 
olduğu pazar gücü...  

Petrol talebinin fiyat esnekliği-
ne baktığımız zaman kısa vadede 
-0.05’lik, uzun vadede ise -0.3’lük 
bir esneklikle karşılaşıyoruz (Smith, 
2009)4. Yani, petrolün oldukça 
inelastik bir talep esnekliği var. Do-
layısıyla, petrol fiyatında meydana 
gelen bir düşüş, petrol satıcıların 
gelirlerini düşürecektir. Bu durum 
özellikle İran, Venezuela ve Rusya 
gibi bütçe disiplinleri petrol gelir-
lerine bağlı olan ve saldırgan dış 
politika güden ülkeleri zor durum-
da bırakacaktır. Öte yandan çok 
yüksek enerji destekleri veren Mısır, 
Brezilya, Endonezya gibi ülkelerin 
bütçeleri üzerindeki yükün de pet-
rol fiyatındaki bir düşüşün ardından 
hafiflemesi beklenebilir.  

Bundan sonra ne olabilir?
Öncelikle, petrol fiyatları uzun 

soluklu bir aşağıya doğru trendi 
kaldıramaz. Hem kaya petrolünün 
üretiminin ekonomik kalması hem 
de yeni petrol sahalarının keşfi ve 
üretim teknolojilerinin geliştiril-
mesi yatırımı belli bir petrol fiyatı 
seviyesini gerekli kılıyor. Buna ek 
olarak, Asya’da ve Avrupa’da eko-
nomik iyileşmeyle, petrol fiyatları 
mikroiktisadi dinamikler tarafından 
yeniden uyarlanacaktır.

4 Smith, J.L. (2009). World oil: 
market or mayhem? Journal of Econo-
mic Perspectives, 23(3): 145-164.
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Hasan Köktaş 
Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) Başkanı

Enerji sektörü, ciddi bir yapısal deği-
şimden geçiyor; kavramlar, oyuncular 
değişiyor. Enerji ve yatırımcı algısı, 
köklü biçimde zihinsel dönüşüm 

içinde. Aboneden müşteriye; kamu hizme-
tinden elektrik-gaz ticaretine; devlet garanti-
ciliğinden rekabeti esas alan risk üstlenmeye 
ve doğru hesap yapmaya dayanan geleceği 
öngörülebilen piyasa yapısına geçiliyor.

Kamu etkinliği geriliyor, özel sektör öne 
çıkıyor. Türkiye’de bugün 30 bini aşan lisanslı 
enerji oyuncusu bulunuyor. Enerji sektörünün 
yarısı, yabancı sermayeye ait. Son 6 yılda ban-
kacılık sisteminin kullandırdığı proje finans-
manı kredilerinin yüzde 50’si enerji sektörüne 

Lisans almış şirketlerin 
tüm evraklarını 2 Mayıs 
tarihine kadar ilgili ku-
rumlara verme zorunluluğu 

tüm yatırımları bir anda kilitledi. 
EPDK’nın kamuoyu tarafından 
yakından tanınan bazı şirketlerin 
lisanslarını iptal etmesi sorunu yar-
gıya da taşıdı. Yapılan itirazlar ilgili 
kurumları harekete geçirdi, bir ara 
formül üzerinde çalışılıyor ancak 
resmi bir açıklama yok. Yasal süreç 
için 2015 bekleniyor…

 Ô Akaryakıt dağıtım sektörünün 
son yıllardaki en hareketli yılı 
kuşkusuz 2014 oldu; değişmeyen 
gündem ise kuşkusuz akaryakıt 
fiyatları! Kar marjlarının yüksekliği 
nedeniyle getirilen ‘tavan fiyat’ 
uygulamasının ardından şimdi de 
yeni fiyat metodolojisi tartışılıyor. 
EPDK geri adım atmıyor, sektör 
düzenlemenin mantığı olmadığını 
düşünüyor. Bu tartışmada 2015’e 
kaldı…

 Ô Doğal gazda ise ‘olası tehdit-
ler’ gündemi oluşturuyor. Kurak 
geçen bir yılın ardından HES’lerin 

üretiminin düşmesi doğal gaza 
talebi artırdı. Var olan kotaların 
dolma tehdidi, soğuk kış aylarında 
artan talebi karşılayıp karşılama-
yacağı net olan iletim altyapısı ve 
Rusya-Ukrayna krizi… Sektör, tüm 
bu olasılıkların yaşanmaması için 
‘ümidini’ koruyor. 

 Ô Sektörün özellikle doğal gaz 
dağıtım sektörünün gündemini ise 
yeni Doğal Gaz Yasa’sı oluşturuyor. 
TBMM’ye sunulan taslağı ‘geri 
adım’ olarak gören dağıtım şirketle-
ri, ‘Umarız 2015 yılında beklentile-
rimize yanıt bulabiliriz’ diyor.

 Ô 2015 yılında sonuca ulaştırıl-
ması beklenen bir diğer konu ise 
serbest tüketici limitleri. Birkaç yıl 
önce elektrik ve doğal gazda tüm 
limitlerin sıfırlanarak herkesin 

serbest tüketici olacağı açıklan-
mıştı. Buna karşın hala tartışmalar 
sürüyor, dağıtım şirketleri ‘altyapı 
hazır değil’ diyor, toptan satış 
şirketleri aksi görüşü savunuyor. 
EPDK ise limitleri kademeli düşü-
receğinin sinyallerini verdi. Gelecek 
yıl, bu konuda gündemdeki yerini 
koruyacak. 

 Ô Termik santral yatırımları da 
başka bir tartışma konusu. Hükü-
met, yerli ve ithal kömüre dayalı 
üretimi artırmak kararından geri 
adım atmıyor. Art arda yaşanan 
maden kazaları, termik santrallar 
nedeniyle kesilen ağaçlar, yöre 
halkının direnişi… Görünen o ki 
bu konudaki tartışmalar gelecek yıl 
artacak…

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEK ŞİFRELERİ

Enerjide yatırımlar artsa da daha önceki yıllara göre yatırım iştahında azalma 
2014 yılında etkisini gösterdi. Bu yıl yatırımlardan daha çok yeni düzenleme-
ler, yasal değişiklikler, bazı sektörleri derinden sarsacak adımlarla geçti. 2 Mayıs 
Sendromu, tavan-taban fiyat tartışmaları, Doğal Gaz Kanunu tasarısı, akaryakıtta 
fiyat metodolojisi, artan maden kazalarının getirdiği yeni güvenlik önlemleri 
temel tartışma konuları arasında ilk sıralarda yer aldı
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verildi. Aynı dönemde Türkiye’ye 
gelen doğrudan yabancı serma-
yenin yüzde 40’ı enerji sektörünü 
tercih etti. İSO 500 içinde enerji 
sektörünün payı yüzde 25 düzeyi-
ne yaklaştı. Son 10 yılda elektrik 
sektörü ikiye, doğal gaz sektörü 3’e 
katlandı. Geçen 10 yıllık dönemde 
serbestleşme, özelleştirme, rekabet 
ve düzenleme adına köklü reform-
lar yapıldı.

6 yılda 10 Atatürk Barajı yapıldı
2013 yılı, elektrik üretim yatı-

rımları açısından son derece parlak 
geçti. 11 milyar liralık yatırımla 6 
bin 985 MW özel sektör yatırımı 
devreye girdi. Bu yıl da yaklaşık 6 
bin MW’ın üstünde yeni kurulu 
güç devreye girecek. Son 10 yılda 
gerçekleştirilen yaklaşık 25 bin 
MW’ın üzerinde özel sektör 
yatırımının 23 bin 500 MW’ı son 
6 yılda  yapıldı. Bir başka ifade ile 
6 yılda özel sektör sessizce 10 adet 
Atatürk Barajı yaptı.  

 Enerji sektörünün sorunları neler?
Yukarıda gelişimini ve deği-

şimini kısaca özetlediğim enerji 
sektörü, ‘dikensiz gül bahçesi’ değil. 
Sektörün çok ciddi sorunları da var. 
Yoğun ithalat bağımlılığı, yüksek 
tüketim artışı, iklim değişikliği 
bunların başında geliyor.

Sağlıklı piyasanın olmazsa 
olmaz koşulu öngörülebilirlik ve 
şeffaflıktır. Piyasanın tüm paydaş-
ları açısından şeffaflığın yeterli 
ölçüde sağlandığını söylemek şu 
aşamada pek mümkün görünmüyor. 
Sektörde, sağlıklı veri oluşumunun 
ve  paylaşımının olmayışı da bir 
başka sorun olarak öne çıkıyor. Tüm 
bunların doğal bir sonucu olarak 
piyasa, yeterli derinliğe ulaşamıyor.

Düzenleme kurumunun bağım-
sızlığının sorgulanması, yetki alanının 
daraltılmasına yönelik talepler de 
piyasayı olumsuz etkiliyor. Fiyat olu-
şumlarına kamunun müdahalesi ve 
maliyet bazlı fiyat oluşumu önündeki 

engeller piyasanın işleyişini engelliyor, 
yatırımcıları tedirgin ediyor.

Enerji sektöründe piyasa nereye 
gidiyor?

Sadece Türkiye’de değil dün-
yada da enerji sektörü, değişim ve 
dönüşümden geçiyor.  Yeni tekno-
lojilerin bulunması (akıllı şebekeler, 
stoklama pilleri), yeni düzenlemeler 
ve teşvikler (YEKDEM) gündeme 
geliyor. Elbette, öngörülemeyen 
bazı gelişmeler de söz  konusu. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 �ABD’de shale gaz devrimi,
 �Almanya’ yenilenebilir devrimi,
 �Fukuşima sonrası trendler: Nük-
leerden kaçış, güneşe yöneliş…

Peki, önümüzdeki dönemde enerji 
sektörünün gündemi ne olacak? 
Başlıklarla şunları söyleyebiliriz:

 �Gün öncesi, gün içi ve karbon 
piyasalarının EPİAŞ ile doğru 
eklemlenmesi.
 �Yerli ve yenilenebilir kaynaklar-
dan azami yararlanma konusu. 
Sektörde yapılacak yatırımlarda 
yerli katkı payı ve teknolojinin 
millileştirilmesi.
 �Üretim özelleştirilmeleri (yatı-
rım fırsatı, green field tehdidi).
 �EPİAŞ’ın sağlayacağı referans 
fiyat ve verileri.

 �Piyasa ve oyuncu izleme faaliyet-
leri.
 �Etkin risk yönetimi.
 �Sağlıklı fiyat yapısının oluşturul-
ması (fiyat öngörülebilirliğinin 
artırılması) ve yeni finansman 
modellerinin geliştirilmesi.  
 �Sınır ötesi ticaret alt yapısının 
geliştirilmesi.
 �Doğal gaz sektöründeki yapı-
sal sorunların elektrik sektörü 
üzerindeki olumsuz etkisi.
 �Avrupa ticaret piyasası ile tam 
eklemlenme.
 �TEİAŞ’ın yüzde 49’unun halka 
arzı.
 �Offshore üretim.
 �Kademeli elektrik ve doğal gaz 
tarifesi tekrar gündeme gelmesi.
 �Elektrik üretim sektörü 2013 
ve 2014 bilançolarını zararla 
kapattı, 2015 yılının ilk yarısı da 
böyle geçecek.
 �Serbest tüketici limiti Strateji 
Belgesinde öngörüldüğü gibi 
sıfırlanmaz.
 �Finans piyasalarının yanı sıra 
sermaye piyasaları enstrüman-
larını da yoğun kullanmak 
gerekecek.
 �Piyasalarda derinlik yaratmaya 
yönelik düzenlemeler ön plana 
çıkacak.
 �Özelleştirmelerin özellikle da-
ğıtım sektörü üzerinde var olan 
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önemli olumsuz etkisi önümüz-
deki dönemde giderek azalacak.

Nasıl bir döneme giriyoruz?
Bu soruya yanıt vermek zor 

gibi görünse de piyasadan gelen 
mesajlar, belli çıkarımlar yapılma-
sına olanak sağlıyor. Buna göre 
yatırımcının eskiye oranla daha zor 
karar verdiği, enerji sektörüne akan 
finansman kaynaklarının azaldığı, 
yabancı yatırımcının daha az iştahlı 
olduğu bir döneme giriyoruz.

Enerji sektöründeki düzenle-
melerin, politikaların ve üretilecek 
her yeni bilgi ve analizin artık 
eskisinden de önemli olduğunu 
kavrayarak buna göre, yeni girişim 
ve işbirliklerinin yaşama geçiril-
mesi gerekiyor. Sektör oyuncuları, 
sadece şirketlerini yönetmeyecek 
aynı zamanda değişimi ve değişim 
dinamiklerini de yönetecek.

Türkiye, dünyanın enerji 
tüketimi sıralamasında 21. sırada 
yer alıyor. Türkiye gibi enerji zengi-

ni olmayan ancak hızlı kalkınan bir 
ülkeyseniz sürdürülebilir kalkınma-
yı sağlamanın yolu enerji strateji-
lerini, politikalarını ve piyasalarını 
doğru geliştirmek büyük önem 
taşıyor. Yani kaynağınız yoksa iyi 
çalışan bir piyasanız ve stratejiniz 
olmalı. Bu stratejileri geliştirecek 
bilgileri üretecek ve karar alma 
süreçlerine doğru katkıyı sağlayacak 
bilgi üretim merkezlerine, think-
tank kuruluşlarına ihtiyaç var.

2014 yılı geride kalırken, 
elektrik sektöründe kurulu 
gücü artırmak için yapılan 
yatırımların ulaştığı son 

nokta da yavaş yavaş netleşmeye 
başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı verilerine göre 2014 yılı-
nın ilk 9 ayında, santral kurulu gü-
cüne 4 bin 222 megavatlık yeni ka-
pasite eklendi. 2013 yılında 64 bin 
8 megavat olan kurulu güç, 2014 
yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 68 
bin 230 megavata yükseldi. Enerji 
Bakanlığı kaynakları, yılsonunda 
kurulu gücün 70 bin megavata 
yükselmesini bekliyor. 2015 yılında 

da 6-7 bin MW’lık yeni santralın 
hizmete girmesi planlanıyor. 

Türkiye’de, yıllık elektrik 
tüketim artışı uzun yıllardan bu 
yana ortalama yüzde 7 düzeyin-
de gerçekleşiyor. Elektrik enerjisi 
talebi, 2012 yılında yüzde 5,2; 2013 
yılında yüzde 1,6 artış gösterdi. 
2002 yılında 132,6 milyar kWh 
olan elektrik tüketimi, yaklaşık 
iki kat artarak 2013 yılında 246.4 
milyar kWh’e ulaştı. 

2013 yılında 240,1 milyar kWh 
olan elektrik üretimi, 2014 yılı eylül 
ayı sonu itibariyle 190 milyar kWh 
olarak kayıtlara geçti. Bu üreti-

minin yüzde 47,8’i doğal gazdan, 
yüzde 17,2’si hidrolikten, yüzde 
29’u kömürden, yüzde 3,1’i rüzgâr 
ve yüzde 2,9’u ise diğer kaynak-
lardan sağlandı. 2014 yılının yağış 
açısından kurak geçmesinin bir so-
nucu olarak hidrolik kaynaklardan 
elektrik üretimi azaldı. Doğal gaz 
santralleri devreye girdi ve özellikle 
yaz aylarında 7 gün 24 saat elektrik 
üretti. 

Enerji Bakanlığı’nın üretim 
kapasite projeksiyonlarına göre 
elektrik talep artışı, gelecek 10 yıllık 
dönemde de devam edecek. Yıllık 
ortalama talep artışının yüksek 

Ekonomisi hızla büyüyen Türkiye’nin elektrik talebi de artıyor. Son yıllarda 
hızlanan santral yatırımları 2014 yılında da sürdü. Türkiye’nin toplam ka-
pasitesi 68 bin MW’ı geçti, santral sayısı ise bine ulaştı…

ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 68 BİN MW’I GEÇTİ
DENİZ SUPHİ / ANALİZ
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talep senaryosunda yüzde 7,5, 
düşük talep senaryosunda yüzde 6,5 
düzeylerinde olması öngörülüyor. 

Son yıllarda, belirli bir anda 
talep edilen en yüksek elektrik 
enerjisi talebi (puant talep) şöyle :

 a2009 yılında 29.870 MW, 
 a2010 yılında 33.392 MW,
 a2011 yılında 36.122 MW,
 a2012 yılında 39.045 MW, 
 a2013 yılında 38.274 MW,
 a2014 yılı Ağustos ayında 41.003 MW. 

Santral sayısı 1.059’a yükseldi
2013 yılında elektrik enerjisi 

kurulu gücüne, 6 bin 948 MW’lık 
kapasite eklenmişti, bu rakama 
2014 yılının ilk dokuz ayında 4 bin 
222 MW daha katıldı. 2002 yılında 
31 bin 846 MW olan elektrik 
enerjisi kurulu gücü,  2013 yılında 
64 bine, 2014 yılı Eylül ayı sonu 
itibarıyla de 68 bin 230’e yüksel-
di. Enerji Bakanlığı kaynakları, 
yılsonunda kurulu gücün 70 bin 
megavata yükselmesinin beklendi-
ğini söyledi.  

Mevcut kurulu gücün yüzde 
34,4’ü hidrolik, yüzde 31,1’i do-
ğalgaz, yüzde 20,6’sı kömür, yüzde 
5,1’i rüzgâr ve yüzde 8,8’i ise diğer 
kaynaklardan oluşuyor. Santral sa-
yısı, 2013 yılı sonu itibarıyla 907’ye, 
2014 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 
ise bin 59’a yükseldi. 

Var olan santralların 504’ü hid-
rolik, 30’u kömür,  87’si rüzgâr, 14’ü 
jeotermal, 231’i  doğal gaz, 49’u 
yenilenebilir ve atık, 9’u çok yakıtlı 
(katı ve sıvı), 42’si çok yakıtlı (sıvı 
ve doğal gaz), 20’si sıvı yakıtlı ve 73 
tanesi de lisanssız güneş santralla-
rından oluşuyor. 

Şebeke uzunluğunda dünya 5.’si 
2002’de 41 bin 933 km olan 

elektrik enerjisi iletim hattı, yapılan 
yatırımlarla 2014 yılı Eylül ayı 
sonunda 52 bin 664 km’ye ulaştı. 
Elektrik dağıtım hattı, 2002 yılında 
812 bin 399 km düzeyindeyken bu-
gün itibarıyla 1 milyon 150 bin km 

oldu. Şebeke uzunluğunun toplamı 
toplam 1,2 milyon km’yi geçti, dün-
yanın en büyük beşinci, Avrupa’nın 
ise en büyük ikinci şebekesi haline 
geldi. Toplam trafo gücü 2002’de 
65 bin 133 MVA iken aradan geçen 
sürede yapılan yatırımlarla trafo 
gücü bu yılın Eylül ayı sonu itiba-
rıyla 125 bin 898 MVA’ya çıktı.  

Yenilenebilir kaynaklara 2 bin MW 
eklendi

2002 yılında 12 bin 305 MW 
olan yenilenebilir enerji kaynakları 
kurulu gücü 2014 yılı eylül ayı sonu 
itibarıyla iki kat artarak 27 bin 585 
MW’a çıktı. 2002 yılında yenilene-
bilir kaynaklardan elektrik üretimi 
34 milyar kWh iken, 2013 yılın-
da yüzde 104 artışla 69,5 milyar 
kWh’a çıktı. 2014 yılı ilk dokuz ayı 
içinde işletmeye alınan yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı sant-
ralların kurulu gücü 2 bin 2 MW. 
Bunların, dağılımı şöyle: 

 a724,3 MW’ı rüzgâr,
 a1.166 MW’ı hidrolik,
 a47,6 MW’ı jeotermal,
 a  64,1 MW’ı çöp gazı, biyokütle, 
atık ısı, prolitik yağ ve güneş.
2013 ve 2014 yılları birlikte 

değerlendirildiğinde devreye alınan 
11.170 MW’lık santralın yaklaşık 
yarısı yenilenebilir kaynaklardan 
oluşuyor.  

2002 yılında 12.241 MW 
olan hidrolik kurulu gücü, yüzde 
78 artışla 2014 yılı eylül ayı sonu 

itibarıyla 23 bin 455 MW’a ulaştı. 
Bugün itibarıyla ekonomik olduğu 
belirlenen 140 milyar kWh/yıl-
lık hidrolik enerji potansiyelinin 
yüzde 44’lük kısmı işletmede, özel 
teşebbüs tarafından yapımı sürdü-
rülen projeler dahil olmak üzere 
yüzde 31’lik kısmı ise inşa halinde 
bulunuyor. 2002 yılında neredeyse 
yok sayılacak düzeyde (18,9 MW) 
olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü 
2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 3.484 
MW’a ulaştı. 

Bir diğer yenilenebilir enerji 
kaynağı olan jeotermal enerjinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dahil edilmesine yönelik sürdürülen 
çalışmalarla 2002 yılı sonu itibarıy-
la sadece 17,5 MW olan jeotermal 
kurulu gücü, bugün itibarıyla 358,4 
MW’a çıktı. 

Yenilenebilir enerji kaynakla-
rının enerji arzı içindeki payının 
artırılması yönündeki çalışmalar 
kapsamında güneş enerjisinden 
de azami seviyede yararlanılması 
planlanıyor. Bu kapsamda güneş 
enerjisinden elektrik üretimine 
yönelik hukuki ve teknik düzen-
lemelerin tamamlanması sonra-
sında Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından 10-14 
Haziran 2013 tarihleri arasında 
lisans başvuruları alındı. Bu başvu-
rularda, 600 MW olarak belirlenen 
kapasite için yaklaşık 9 bin MW’lık 
kurulu güce karşılık gelen 496 adet 
başvuru yapıldı.
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Taner Yıldız 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Enerji Bakanı Yıldız, enerji 
sektörünün son yıllardaki 
performansını değerlen-
dirdi. İthalata bağımlılığın 

azaltılması için yerli kaynaklara 
verilen önemin arttığını belirten 
Yıldız, “2014 yılı yurtiçi çalışma-
ların yanı sıra yurtdışında arama, 
işbirliği ve yatırımların zirve yaptığı 
bir yıl oldu” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Türkiye enerji 
sektörünün son 12 yılında kat ettiği 
mesafeyi ve Bakanlığın 2015 yılı 
programına ilişkin detayları Enerji 
Panorama’ya değerlendirdi. 12 
yılda elektrik üretiminden dağıtı-
mı ve iletimine kadar tüm enerji 
sektörüne 110 milyar TL yatırım 
yaptıklarını anlatan Bakan Yıldız, 
bu yatırımların büyük bir çoğun-
luğunun özel sektör tarafından 
gerçekleştirildiğini söyledi.

“Türkiye’de ilk enerji santralı 
1902 yılında kuruldu. 100 yılda 
yapılan toplam enerji santrallarının 
kurulu gücü 31 bin 800 MW civa-
rındaydı. Biz, sadece son 12 yılda 
buna 35 bin 600 MW’ın üstünde 
kurulu güç ekledik. Yani 100 yıl 
boyunca yapılan yatırımdan fazlasını 

12 yılda gerçekleştirdik. 12 yılda 
elektrik üretiminden dağıtımına, 
iletimine kadar tüm enerji sektörüne 
110 milyar TL yatırım yaptık. Bu 
yatırımların büyük bir çoğunluğu, 
özel sektör tarafından gerçekleş-
tirildi. Elektrik üretiminde 2002 
yılında yüzde 32 olan özel sektör 
payı bugün yüzde 65’e yükseldi. 
Toplam 4 bin 330 MW kurulu güce 
sahip elektrik üretim santrallarının 
özelleştirilmesiyle 7.5 milyar dolar 
gelir elde ettik. Kayıp kaçak oranla-
rının azaltılması konusundaki yoğun 
çalışmalarımız ve alınan tedbirler 
neticesinde ülke genelinde kayıp 

kaçak oranlarını 10 yıl önceki yüzde 
23-25 düzeylerinden yüzde 13-14 
düzeylerine kadar düşürdük.

2002 yılında sanayiyle konutta 
5 şehrimize, sadece sanayide ise 9 
şehrimize giden doğal gaz iletim 
hattı, bugün 72 şehrimize ulaştı. 
2002 yılında 4 bin 510 km doğal 
gaz boru hattımız varken, bugün 
iletim ve dağıtım hattı uzunluğu-
muz 82 bin 500 km’dir. Böylece, 
2013 yılında doğal gaz tüketimimiz 
2002 yılına göre 3 kat artarak 45 
milyar m3’e yükseldi. Doğal gaz 
dağıtımımız 61 doğal gaz dağıtım 
şirketi üzerinden sağlanıyor.

2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA ATILIM YILI OLDU 

LINYIT KAYNAKLARIMIZI EKONOMIYE KAZANDIRIYORUZ
Çevreci bir anlayışla yerli linyit kaynakla-
rımızı ekonomiye kazandırıyoruz. Türkiye 
kömür rezervinin neredeyse yarısını barın-
dıran Afşin-Elbistan havzasında yeni ter-
mik santrallar yapmak için düğmeye bas-
tık. 12 milyar dolarlık yatırımla bu havzada 
5 bin MW kurulu güce sahip termik santral 
inşa edeceğiz. Maden Tetkik ve Arama 
Kurumu, Konya Karapınar’da 1,8 milyar 
tonluk linyit rezervi keşfetti. 5 bin MW’lık 
termik santrala yaklaşık 30 yıl yetebilecek 
rezerve sahip sahada, Atatürk Barajı’nın iki 

katı kadar elektrik üretmeyi hedefliyoruz. 
Afyon Dinar’da bulduğumuz 1 milyar ton-
luk kömür rezervini elektrik üretiminde 
kullanmayı hedefliyoruz. Buraya 5 milyar 
dolar yatırımla 3 bin 500 MW gücünde 
termik santral yapılabilecek. Eskişehir Al-
pu’da keşfettiğimiz 1.5 milyar ton linyit 
rezervinin elektrik üretiminde değerlen-
dirilmesi için çalışmalarımıza başladık. 
Bölgeye 8 milyar dolarlık yatırımla 6 bin 
MW’lık termik santral kurmayı hedefliyo-
ruz. Yöreye yapılacak termik santralle de 

yıllık en az 2.5 milyar dolarlık doğal gaz 
ithalatının önüne geçmiş olacağız. 
Dünyanın en büyük güneş enerjisi santra-
lini yapıyoruz. Güneş enerjisinde yeni bir 
döneme giriyoruz. Konya’ya dünyanın en 
büyük güneş enerjisi santralini yapmak 
üzere çalışma başlattık. 3 bin MW’lık gü-
neş santralı için yaklaşık 6 milyar dolar 
yatırım yapılacak. Konya’yı güneş enerjisi 
üssü haline getireceğiz.
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Nükleer santrallar 7.2 milyar dolarlık 
gaz ithalatını azaltacak

Rusya Federasyonu ile 20 
milyar dolar yatırım değerinde 4 
bin 800 MW kurulu güce sahip 
Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na 
ilişkin anlaşmayı imzaladık ve saha 
çalışmalarına başladık. Japonya 
ile 22 milyar dolar yatırım değe-
rinde 4 bin 480 MW kurulu güce 
sahip olacak Sinop Nükleer Güç 
Santralı Projesine ilişkin anlaşmayı 
imzaladık. Mersin ve Sinop’ta inşa 
edilecek nükleer santrallarla doğal 
gaz ithalatını yılda 7.2 milyar dolar 
azaltacağız.

AB’nin enerjisini Türkiye sağlıyor
Avrupa parlamentosu 2013 ve 

2014 yıllarında Türkiye’nin enerji 
alt yapısının AB standartları seviye-
sinde olduğunu teyit etti. Türkiye, 
geliştirdiği BTC gibi TANAP gibi 
uluslararası projelerle Avrupa enerji 
arz güvenliğini sağlıyor. Yıllar yılı 
bitirilemeyen Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Ham Petrol Boru Hattı’nın inşasını 
bitirdik; Azeri, Kazak ve Türk-
men petrolünü Türkiye üzerinden 
dünyaya ulaştırdık. Bakü-Tiflis-Er-
zurum (Şahdeniz) Doğal Gaz 
Projesi’ni hayata geçirdik. Şahdeniz 
II Projesi’ndeki payımızı yaklaşık 
yüzde 20’ler civarına çıkararak en 
büyük ikinci hissedar olduk. Tür-
kiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru 
hattı ile Güney Avrupa Gaz Ringi 
Projesi’nin ilk ayağını tamamladık 
ve komşu ülkeye gaz ihraç etmeye 
başladık.

Azeri doğal gazını Türkiye’ye 
ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak olan Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin 
(TANAP) ilk adımını Azerbaycan 
ile attık. Yerli firmalarımızın ürün 
ve ekipmanlarını pazarlama imkanı 
bulacağı bu proje ile 5 bin kişiye 
istihdam kapısı açılacak.  

Türkiye’nin TANAP’taki 
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 yurt içi petrol üretimimiz 
kadar yurt dışında da üretmiş 
olacağız. 

Irak’ta 17 sahada proje yürütüyoruz
Irak’ın her bölgesinde enerji 

işbirliğini geliştirmek için çalış-
malarımız devam ediyor. Türki-
ye, Irak’ta 17 sahada projelerini 

yürütüyor. Irak’taki toplam 26 
milyar dolarlık yatırım tutarı olan 
projeler içinde TPAO’ya düşen pay 
6 milyar doların üzerinde. Kuzey 
Irak ile özel hukuk hükümlerine 
tabii kamu şirketleriyle yaptığımız 
sözleşmeler, Türkiye’nin istikbali 
için önemli olacak. Enerjiyi savaşın 
değil, barışın gerekçesi olarak 
değerlendiriyoruz. Bu anlamda 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Petrol aramacılığında atağa kalktık
Son teknoloji ile donatılmış 

olan 130 milyon dolar değerindeki 
sismik gemi Barbaros Hayrettin 
Paşa’yı, TPAO’ya kazandırdık. 
Gemimiz, Karadeniz ve Akdeniz’de 
sismik aramalarına devam ediyor. 
Milli şirketimiz TPAO, dünya devi 
şirketlerle ortaklık kurarak deniz-
lerimizde aramalarını sürdürüyor. 
Karada ise 12 yılda 2 milyon 
metrenin üzerinde, yani Türkiye’nin 
bir ucundan öbür ucuna kadar olan 
mesafede sondaj yaptık. KKTC’de 
de petrol arama hamlesini başlattık. 
Kendi petrolümüzü bulmak için 
kendi sismik arama gemimizin 
inşasına da başladık. Türkiye’nin 
yüzde 100 yerli sismik araştırma 
gemisi olacak. 

Arama çalışmalarımız sonucun-
da 2003 ile 2013 yılları arasında 
24 adet ham petrol, 33 adet doğal 
gaz sahası olmak üzere toplam 57 
adet yeni petrol ve doğal gaz üretim 
sahası keşfettik. Ayrıca, 533 adet 
kuyuda petrol ve 372 adet kuyuda 
doğal gaz bulduk. 

Dünyada son teknoloji olan 
kaya gazı aramalarına da bizim 
dönemimizde başlandı. Diyarba-
kır’da sondajlarımız sürüyor. Trakya, 
İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki 
potansiyeli ortaya çıkarmak için 
TPAO’nun çalışmaları devam edi-
yor. 2002 yılına göre petrol arama 
yatırımlarında 10 kat artış sağladık 
ve 12 yılda toplam 8.9 milyar dolar 
yatırım yaptık.

MADENCİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇTIK
5995 sayılı kanunun yürürlüğe girme-
sinden önce toplam ruhsat sayısı 43 bin 
166 iken, 2013 yılında 9 bin 984 adet 
arama ruhsatı ve 13bin 382 adet işletme 
ruhsatı olmak üzere toplam 23 bin 366 
ruhsat vardı. Bu veriler, kanunla birlikte 
gerçek yatırımcının önünün açıldığını, 
çantacılığın ortadan kaldırıldığını göste-
riyor. 2002 yılında, 100 bin metre olan 
kamu-özel sektör maden arama sondaj 
miktarı, bugün itibarıyla 1 milyon 500 
bin metre düzeyine ulaştı. Türkiye’nin 
“kara elmas”ı kömürün enerji portföyü-
müzde daha ağırlıklı olması için harekete 
geçtik. Göreve geldiğimizde 8 milyar ton 
olan kömür rezervine, yaptığımız son-
dajlarla 6.8 milyar ton daha ekledik. Son 
11 yılda 11 yeni kömür sahası keşfettik. 
2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar 
olarak gerçekleşen maden ihracatımız, 
2013 yılında 7 kat artarak 5 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.
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Türkiye petrol piyasası, 2009 
tarihinden bugüne 5 yıldır 
akaryakıtta tavan fiyat ya 
da üst sınır tartışmalarına 

tanık oluyor. “Piyasaya müdahale 
edilmediği” söylenerek bayi-dağı-
tıcı kar marjları, dönemsel olarak 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
kararlarıyla belirleniyor, ardından 
fiyatlarda litrede 10 ile 30 kuruş 
arasında değişen düşüşler yaşanıyor. 
Tavan fiyat uygulanırken, 2 aylık 
yasal izleme süreleri takip ediliyor, 
süre dolunca tavan kalkıyor. Ardın-
dan film başa sarıyor, yeni uyarılar 
geliyor ve tavan fiyat belirleniyor...

İlk tavan fiyat kararı, 25 Hazi-
ran 2009 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlandı ve iki ay uygulandı. O 
dönem kar marjları benzinde 25 
kuruş, kırsal motorinde 27,5 kuruş, 
motorinde ise 30 kuruşla sınırlan-
dırılmıştı. EPDK’nın, süre sonunda 

tavan fiyat kararını uzatmamasıyla 
birlikte uygulama 27 Ağustos 
2009’da sona ermişti. Aradan 
geçen yaklaşık 5 yıllık süre zarfında 
yüksek vergi oranları, döviz kuru, 
petrol ürün fiyatlarındaki artışlar 
gibi şu ya da bu nedenlerden dolayı 
akaryakıt fiyatlarının yüksekliği 
tartışılsa da EPDK tavan fiyat 
aracına başvurmadı. Ta ki 20 Mart 
2014’e kadar. Bu tarihte alınan 
karar çerçevesinde litrede dağıtıcı 
ve bayi paylarının toplamı, benzin 
ve motorinde 37 kuruşa indirilerek 
sınırlandırıldı.

Bu kez yöntem değişti
Ancak kasım ayında Kurul tara-

fından fiyatlandırma metolojisinde 
yapılan değişiklikle bayi ve dağıtıcı 
açısından 2015 yılının çok daha 
tartışmalı ve sancılı geçebilecek bir 
sürece girildi. 

Bu düzenlemeyle süreç şöyle 
işleyecek:

Dağıtıcı ve bayi marjı toplamı-
nın takibinde 1 Ocak 2015 tarihine 
kadar en yüksek işlem hacimli 8 
dağıtıcının İstanbul (Avrupa Yaka-
sı) için Kurum’a bildirmiş olduğu 
bayi tavan satış fiyatlarının ortala-
ması dikkate alınacak. 

Bu tarihten itibaren ise en 
yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının 
bayilerine ilişkin Kurum’a bildirilen 
ilan panosunda yer alan satış fiyat-
larının ağırlıklı ortalaması dikkate 
alınacak. 

Türkiye ağırlıklı ortalama pom-
pa fiyatlarından rafineri fiyatının 
düşülmesiyle bulunacak marjın, ta-
kip edilen ülkeler (Birleşik Krallık, 
İtalya, Fransa, Almanya) için Avru-
pa Birliği resmi internet sayfasında 
yayımlanan vergisiz pompa satış 
fiyatlarından ilgili ülkelerdeki ülke 

Petrol piyasasında 2014 yılı yatırımlar ve yeni hizmetler ile değil sektörün fiyatlandırma sistemi tartış-
malarıyla anılacak. “Yeni metodoloji” gelecek yıl da sektörün en hayati konusu olacak 

Petrol piyasası tavan fiyat gölgesinde
NEŞET HİKMET / ANALİZ
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içi rafineri satış fiyatları düşülerek 
bulunan marjların ortalaması ile 
uyumlu olması gerekecek.

Kurul kararı uyarınca, rafineri 
fiyatlarının takibinde Platts Euro-
pean Market Scan’de CIF MED 
(Genova/Lavera) başlığı altında 
ABD Doları/ton cinsinden yayım-
lanan günlük fiyatların ortalaması-
nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası tarafından açıklanan 
döviz satış kuru üzerinden TL’ye 
çevrilmiş olan tutarı (TL/ton) 
dikkate alınacak. 

Takip edilen ülkeler için ülke 
içi rafineri satış fiyatlarına ulaşı-
lamaması durumda, rafineri fiyatı 
olarak Platts European Market 
Scan’de CIF MED (Genava/Le-
vera) başlığı altında ABD Doları/
ton cinsinden yayımlanan günlük 
fiyatların ortalaması esas alınacak. 
Kar marjlarına, Türkiye ile söz ko-
nusu 4 ülkenin piyasa şartlarındaki 
farklılıkların etkisi yansıtılabilecek. 
Takip metodolojisi kapsamında 
yapılan düzenlemelere uyulmaması 
halinde 5015 sayılı Kanun’un 10. 

maddesi kapsamında gerekli idari 
işlemler yapılabilecek.

EPDK tarafından akaryakıt da-
ğıtım şirketlerine gönderilen uyarı 
yazısında, dağıtıcı ve bayi marjları-
nın mevzuatta belirlenen kriterlere 
ivedilikle uygun hale getirilmesi 
gerektiği belirtildi. Bunun üzerine 
17 Kasım’da benzin fiyatlarına 11 
kuruşluk indirim yapıldı.

“İleride bize teşekkür edecekler”
EPDK Başkanı Yılmaz tara-

fından bu değişikliğin gerekçesi şu 
şekilde ifade ediliyor:

“Alınan bu kararla fiyat takip 
metodolojisine ilişkin belirsizlik-
ler ortadan kalktı; bundan böyle 
dağıtım şirketleri, artık akaryakıt fi-
yatlarının belirlenmesinde nasıl bir 
hesap yapılması gerektiğini daha 
net biliyorlar. Dağıtım şirketlerinin 
sınırsız bir kar marjı olmayaca-
ğını, fahiş bir şekilde akaryakıtın 
tüketiciye satılamayacağı bilmesi 
gerekiyor. ‘Hangi fiyattan verirsem 
satılır, ileride ben bunu kazanırım’ 
mantığının son bulması gerekiyor. 

AKARYAKITTA 
ARTIŞ YÜZDE  

5’TE KALDI

EPDK verilerine göre, 2014 yılının ilk 
dokuz ayında akaryakıt tüketimi yüz-

de 5 oranında artarken yurtiçi rafineri tü-
ketiminde az da olsa bir düşüş gözlendi. 
Yurtiçi satışlar yılın ilk dokuz ayında ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,04 
oranında artarak 1 milyon 448 bin 190 
tona ulaştı. Biodizel içermeyen motorin 
satışları yüzde 0,98 artışla 11 milyon 
904 bin 484 ton, biodizel içeren motorin 
satışları ise yüzde 48,11 oranında arta-
rak 904 bin 143 ton olarak gerçekleşti. 
Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2014 
yılı Ocak-Eylül döneminde 2013 yılı 
Ocak-Eylül dönemine göre toplam üreti-
mi yaklaşık yüzde 9,68 azalarak 14 mil-
yon 532 bin 588 ton oldu. 
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde ham 
petrol ithalatı, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yaklaşık yüzde 11,15 azalarak 
12 milyon 459 bin 909 tona geriledi. 
Yine aynı dönemde motorin ithalatı 
yüzde 27,53 artarak 8 milyon 697 ton 
olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında 
dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahip-
lerinin toplam ithalat miktarı ocak-eylül 
döneminde yüzde 23,61 oranında artış 
gösterdi. 
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Rekabet akaryakıt bayinin kurul-
masında, pazarlanmasında yaşanı-
yordu. Tüketiciye akaryakıt fiyatı-
nın sağlıklı bir şekilde ulaşmasında 
rekabeti göremiyoruz. Örneğin 
bir akaryakıt bayinin 10 milyon 
dolarlara varan intifa bedeli, kira 
sözleşmesi ya da bir bayilik bedeli 
varsa, sistemin sağlıklı ilerleyeceğini 
söyleyemeyiz.

Sektör lehine alınan bu karar 
sayesinde önümüzdeki yıllarda 
dağıtım şirketleri ve bayiler, bu dü-
zenlemeyi daha iyi yorumlayacak ve 
bize teşekkür edecekler. Çünkü biz 
de onların öngörülebilir yatırımlar 
yapmasını isteriz. İstasyon yerinin 
gayrimenkul değeri önemli. Örne-
ğin istasyon sahipleri ‘ben İstan-
bul’da Nişantaşı, Merter, Topkapı 
gibi yerlerde bu istasyon yerine iş 
merkezi yapsam, farklı bir ticari fa-
aliyet yürütsem aylık kazancım 500 
bin lira olurdu ama ben burada bu 
istasyondan bu kadar kazanamıyo-
rum’ diyor. O zaman oraya istasyon 
yapmayacaksın. 500 yüz bin lirayı 
gayrimenkulden kazanacaksan 
oraya rezidans yap, başka bir ticari 
faaliyet yap. İstasyon sahibi hangisi 
fizibıl, hangisi ekonomik ise onu 
yapmalı.”

Dağıtım sektörü: Mantığı yok
Görüşüne başvurduğumuz 

sektör temsilcilerinin büyük 
çoğunluğu ise “transfer bedelleri-
nin tavan fiyat uygulaması için bir 
gerekçe olamayacağını” ifade ediyor.  
Örneğin, PÜİS Genel Başkanı 
Alkan, yüksek akaryakıt fiyatlarının 
akaryakıt ürünlerinden alınan 
yüksek vergilerden kaynaklandığını 
vurguluyor. Piyasada korkunç bir 
haksız rekabet yaşandığına dikkat 
çeken Alkan, bu haksız ve yıkıcı 
rekabetin önlenmesi için EP-
DK’nın tavan değil “taban” fiyat 
uygulamasına gitmesi gerektiğini 
söylüyor.

Sektöre göre, “Kanun madde-
sinde de açıkça görüleceği üzere, 

bayi transfer bedelleri, ya da dağıtıcı 
ile bayi arasında özel hukuk çerçe-
vesinde kurulan herhangi bir ilişki, 
taban ve/veya tavan fiyat uygulan-
masını gerektirmez. Bayi transfer 
bedelleri, ne 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu ne 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkındaki 
Kanun ne de piyasanın düzenlen-
diği başka bir kanunun konusu 
değildir. Bu bedeller, özel hukuk 
kuralları çerçevesinde geçmişten 
bugüne uygulanan, kamunun mü-
dahale etmediği ve bundan sonra 
da müdahale etmemesi gereken bir 
alandır. Kaldı ki, dağıtıcılar tarafın-
dan bayilere ödendiği ifade edilen 
yüksek transfer bedelleri, Türkiye’de 
faaliyet gösteren 13 bine yakın 
istasyonunun tamamı için geçerli 
değildir. Yüksek transfer bedelleri, 
büyük şehir merkezlerindeki satış 
hacmi yüksek, marka bilinilirliğini 
arttıracak lokasyonlarda bulunan sı-
nırlı sayıdaki bayi alıyor. Türkiye’de 
bulunan istasyonların sayısal olarak 
çok büyük bölümü ise taşra olarak 
nitelendirilen şehirlerarası yollarda, 
kasabalarda ve köylerde faaliyet 
gösteriyor. 

Esas sorun vergiler
Sektör temsilcileri gerçek 

sorunlara eğilmenin daha gerçekçi 
bir yaklaşım olduğu görüşünde. 
Var olan sorunları da şu şekilde 
sıralıyorlar: 

 �Yüksek akaryakıt fiyatlarının 
temel nedeni, Türkiye’deki vergi-
lendirme politikasıdır. Akaryakıt 
fiyatlarında tüketiciyi tatmin 
edecek bir indirim sağlanmak is-
teniyorsa, bunun yolu tavan fiyat 
uygulamasından değil, akaryakıt 
ürünleri üzerinden alınan vergi-
lerin düşürülmesinden geçer.
 �Avrupa’da diğer ülkeleri araştı-
rırken piyasaların işleyişi dikkate 
alınmıyor. Avrupa’da self servis, 
işçilik, gözle görülmüyor ama 
ciddi paralar tutuyor.  Avrupa’da 
kredi kartı satışı tamamen bir 
güvenlik satışıdır. Türkiye’de 
kredi kartı, kredi kullanma 
mekanizması olarak kullanılır. 
Satışların yüzde 70’inde kulla-
nılır. Bu satışların 36 ile 52 gün 
ödeme vadesi var. Beklenilemez-
se yüzde 1,5 komisyon ödeniyor. 
Her bayinin ayda 1500 TL 
sadece iş güvenliği için ödediği 
bedel var. Her bayinin cebinden 
sorumlu müdür için 1000 TL 
çıkıyor. Ayrıca e-fatura için aracı 
bankalara bedel ödeniyor.
 �Dünyada hiçbir yerde olmayan 
sadece Türkiye olan filo satış sis-
temi vardır. Taşıt tanıma denilen 
sistemin pazar payı yüzde 25’lere 
geldi. Buralarda yüzde 8-10 
oranlarında iskontolar yapılıyor. 
Hatta bu uygulamayı yapan, bu 
kararı alan EPDK’nın sistemi 
bile taşıt tanıma sistemi. O da 
yakıtı alırken vatandaşla aynı 
almıyor, indirimli alıyor. 
 �EPDK son kararında fiyatlara 
temel aldığı Avrupa ülkelerin-
den ekonomik yapısı nedeniyle 
uyumlu görmediği Yunanistan’ı 
çıkardı ve onun yerini İngiltere 
aldı. 

TAVAN FİYAT KALICI HALE GELDİ

Sektörde görüştüğümüz bazı yöneti-
ciler, son düzenleme ile tıpkı düzenle-
meye tabi kılınan ve doğal tekel alanı 
olarak görülen doğalgaz dağıtım piya-
sasında olan (düzenleme literatüründe 
“price cap regulation” olarak bilinen) 
düzenlemenin benzerinin getirildiğini 
söylüyor. Böylece kendileri için kalıcılaş-
tırılmış bir tavan fiyat düzenlemesinin 
geldiğini bunun da serbest piyasa ve 
kanunla tamamen zıt olduğunu savu-
nuyorlar. 
Bu durumda yeni hukuki tartışmaların 
ve dava süreçlerinin yaşanması bekle-
niyor ve görünen o ki, yazının başında 
belirttiğimiz gibi “yeni metodoloji” ge-
lecek yıl da sektörün en hayati ve tartış-
malı konusu olacağa benziyor.
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EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt da-
ğıtım sektörünün itiraz ettiği yeni 
fiyat metodolojisinden geri adım 
atmayacaklarını söylüyor. “Ne olur-
sa olsun benim bayim fazla olsun” 
yaklaşımına izin vermeyeceklerini 
söyleyen Yılmaz “Piyasa artık kendi 
dinamikleri üzerine oturmalı, geri 
adım atmayacağız” diyor

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) 
gündemi her zaman yoğun, 
enerjinin tüm branşları-

nı içeren düzenlemeler, kararlar, 
yenilikler masanın üzerinden 
inmiyor. Biz de son günlerde çok 
konuşulan ve tartışılan konularla 
ilgili Kurum’un görüşlerini en 
yetkili isimden almak üzere 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 
ile bir araya geldik. Bildiğiniz gibi 
özellikle akaryakıt sektöründeki 
fiyatların çokça tartışıldığı bir yıl 
yaşadık. Bir önceki yıldan devam 
eden ‘tavan fiyat’ uygulamasının 
yanı sıra yeni fiyat metodolojisi de 
akaryakıt sektörünün gündeminde 
ilk sırada yer alıyor. EPDK Baş-
kanı Yılmaz, lobi çalışmalarının 
kararı etkilemeyeceğini kesin bir 
dille açıkladı. “Aldığımız kararın 
arkasındayız” diyen Yılmaz, “Biz bu 
kararı sektörü sağlam dinamikler 
üzerine oturtmak için aldık, ülke-
miz için önemli bir adım” sözleriyle 
kararlılıklarını dile getiriyor. 

Akaryakıt fiyatları konusunda 
hazırladığınız yeni metodoloji 
konusunda sektörden tepkiler 
geldi. Hatta sektör konuyu yargıya 
taşımaya hazırlanıyor...

Taşısınlar, biz aldığımız karara 

güveniyoruz. Bu kararı, sektöre za-
rar verecek, sektörü yok edecek bir 
karar olarak görmüyoruz. Sektörün 
sağlam dinamikler üzerine otur-
ması için bu kararı aldık. Bu karar, 
oturmuş Avrupa ülkeleri piyasala-
rının bizim piyasamıza örnek teşkil 
etmesi açısından önemli bir adım.  
Özellikle Avrupa’da ekonomileri ve 
sanayileri oturmuş dört ülkeyi baz 
aldık. Bu ülkelerdeki piyasalarla 
ülkemiz akaryakıt piyasası arasında 
elbette bazı farklılıklar olabilir. Biz, 
bu farkları göz önünde bulundu-
rarak, bu farklılıkların fiyat oluşu-
munda dikkate alınması gerektiğini 
metodolojimize yazdık. Ancak 
sektörün, özellikle de dağıtım 
şirketlerinin konuya yaklaşımını 
hala çok sağlıklı bulmuyoruz. Biz 
sağlıklı bir piyasa oluşmasını he-
deflemişken, piyasada “Ne pahasına 
olursa olsun, benim bayi sayım, 
diğer şirketin bayi sayısından çok 
olsun, ben nasıl olsa bunu tüketi-
ciye yansıtırım” şeklinde bir anlayış 
olduğunu gözlemliyorum. Böyle bir 
şeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. 
Bu karar, hem tüketiciyi hem de 

piyasayı korumaya yönelik. Kendi 
dinamikleri üzerine oturmayan 
bir piyasa olur mu? Piyasa şu anda 
fiyatlardan çok astronomik hava 
paralarıyla, sağlıksız intifa bedelle-
riyle, sağlıksız hibelerle anılır oldu. 
Böyle bir piyasa olmaması lazım.

Son dönemde ham petrol fiyat-
ları ciddi bir düşüş meydana geldi. 
Ham petrol fiyatlarındaki düşü-
şün Türkiye akaryakıt piyasasına 
tam olarak yansıdığını düşünüyor 
musunuz?

Fiyat tespit metodolojileri var. 
Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün, 
doğrudan aynı oranlarda ülkemiz 
akaryakıt fiyatlarına yansımasına 
yol açacak bir sistem söz konusu 
değil ki öyle olmaması da lazım. 
Bunların birtakım başka enstrü-
manları da var. Vergi enstrümanları 
var, bazı proseslerden sonra yaşanan 
süreçler var. Bunların hepsi fiyat 
konusunda dikkate alınan şeyler. 
Yani bugün ham petrol 1 dolar 
ucuzladı diye, bu ucuzlama ertesi 
gün işlenmiş akaryakıt fiyatına aynı 
oranda yansıyacak gibi bir algı çok 
doğru bir algı değil.

‘EN BÜYÜK BEN OLAYIM’ YAKLAŞIMINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Mustafa Yılmaz
EPDK Başkanı

MURAT FIRAT / RÖPORTAJ
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Şu andaki akaryakıt fiyatlarını 
nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar istedi-
ğiniz seviyelere yaklaştı mı?

Şu andaki fiyatların, dağıtım 
şirketleri hariç, sağlıklı gittiğini 
düşünüyorum. Fiyatları takip 
ediyoruz. Nihayetinde rafinerinin 
de fiyat oluşumunu takip ediyoruz. 
Üretim ve rafinaj aşamasındaki 
fiyat oluşumlarında şu ana kadar 
sağlıksız bir yapı sezinlemedim. 
Ama bu olmayacak anlamına gel-
mez. Olduğu an, buraya da anında 
müdahil oluruz ve tüketicinin 
hakkını kesinlikle gözetiriz.

Fiyat metodolojisinin dışına 
çıkan şirketler olduğu zaman 
tavan fiyat uygulamasına gidecek 
misiniz?

Açık ve net söylüyorum ki, şu 
anda fiyat metodolojisinin dışına 
çıkan şirketler var. Bu şirketler 
var olduğu sürece de bizim 
gündemimizde her zaman tavan 
fiyat söz konusu olur. Şirketlerin 
bu hususa çok dikkat etmesi lazım. 
Ama maalesef etmiyorlar.

Akaryakıt sektöründeki astro-
nomik hava paralarının piyasanın 
yapısını bozduğunu her fırsatta dile 
getiriyorsunuz. Rekabet Kuru-
mu’nun da intifa sözleşmelerinin 
muafiyet kapsamını değiştirmeye 
yönelik bir çalışma içerisinde 
olduğunu biliyoruz. Bu konuda 
Rekabet Kurumu ile ortak bir 
çalışma içine girecek misiniz?

Rekabet Kurumu ile bu hususta 
görüşmelerimiz oldu. Rekabet 
Kurumu da düzenleyici bir kurum. 
Özellikle piyasaları rekabet açısın-
dan düzenleyip denetleme yapan 
bir kurum. Dolayısıyla zaman 
zaman karşılıklı görüş alışverişle-
rimiz oluyor. Bahsettiğiniz konuda 
da hem uzmanlar, hem de yönetim 

düzeyinde daha önce birkaç kez bir 
araya geldik. Bu konuda da sağlıklı 
bir yapıya doğru gittiğimizi söyle-
yebilirim. Yani biz Rekabet Kuru-
mu’ndan, Rekabet Kurumu bizden 
farklı bir model çizecek değil. Biz, 
rekabetçi ve sağlıklı bir piyasanın 
oluşması için elbirliğiyle çalışaca-
ğız. Gerekirse bu konuda da ortak 
bir çalışma yapmayı planlıyoruz.

Milyon dolarlık hava paraları 
mazide kalacak gibi görünüyor o 
zaman...

İnşallah. Biz kimsenin aldığı 
para ile ilgilenmiyoruz. Ama piya-
sanın dinamiği bu değil.

Barajlardaki su miktarı kritik 
seviyelerde ve gaz arzında çeşitli 
sorunlar var. Önümüzdeki günler-
de hava sıcaklığının iyice düşeceği, 
dolayısıyla gaz ve elektrik kesinti-
leriyle karşı karşıya gelinebileceği 
söyleniyor. Piyasada oluşan bu en-
dişeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu, belki de piyasanın kendi 
kendisinde endişe yaratmasın-
dan kaynaklanıyor. Doğrudur, biz 
geçmiş yıllarda da bazen ‘zor gün’ 

dediğimiz zamanlar yaşadık. Zor 
gün yaşanması, kış mevsiminin 
tamamında problem yaşayacağız 
anlamına gelmez. Bu doğal gazın 
tüketildiği ve kış mevsiminin 
yaşandığı bütün ülkelerde olan bir 
durumdur. Asıl mesele, bu proble-
mi uzun süreli yaşayıp yaşamaya-
cağımızdır. Biz şu anda böyle bir 
şeyi öngörmüyoruz. Bakanlık ve 

BOTAŞ ile yaptığımız görüşme-
lerde, tüm senaryoları göz önünde 
bulunduruyoruz. Dolayısıyla 
böyle bir problemi şimdilik 
öngörmüyoruz. 

2015 yılına ilişkin enerji piyasa-
larına vermek istediğiniz bir mesaj 
var mı?

2015’te özellikle düzenleyici 
kurum olarak, hem düzenleme hem 
de piyasanın oluşumu açısından bu 
hususlara daha olumlu bakıyoruz. 
Gayretle çalışıyoruz. Piyasanın ge-
lişimi açısından yeni çalışmalarımız 
olacak. Biraz daha teknik ayrın-
tılarına girip Türkiye’de enerjinin 
nasıl olması gerektiği yönünde kafa 
yormaya başlayacağız. 
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Yüksek akaryakıt fiyatları 
karşısında tüketiciler için 
önemli bir alternatif hali-
ne gelen otogaz, Türkiye 

LPG sektörünün de itici gücü. 
LPG pazarının yaklaşık yüzde 
75’ini oluşturan Türkiye otogaz 
pazarı, araç sayısı bakımından 
dünyada 1, tüketim bakımından ise 
Güney Kore ve Rusya’dan sonra 3, 
Avrupa’da ise 1. sırada. TÜİK’in 
2014 Ekim ayı verilerine göre, 
Türkiye’de trafiğe kayıtlı 9,6 milyon 
aracın yüzde 41,4’ü LPG, yüzde 
26’sı benzin ve yüzde 28,5’i de dizel 
yakıt kullanıyor. Her yıl ortalama 

300-350 bin araç LPG’ye dönüşü-
yor. Türkiye LPG piyasası, göster-
diği bu hızlı büyüme ile dünyada 
birçok ülkeye model oluyor. 

Son yıllarda yakaladığı büyü-
me trendi dolayısıyla yatırımcılar 
açısından en cazip sektörlerden biri 
haline gelen Türkiye LPG piya-
sası, 2014 yılını rekor bir zararla 
kapatmak üzere. 2014 yılının 
başında LPG’nin fiyatı ton başına 
1150 dolar civarındayken, bugün 
fiyatlar ton başına 550 dolara kadar 
gerilemiş durumda. Fiyatlardaki bu 
büyük düşüş, tüketiciler için daha 
ucuz yakıt alma fırsatı yaratırken, 

LPG dağıtım şirketlerinin zarar 
hanesine yazılıyor.  

Fiyatlar yarı yarıya düştü
Türkiye LPG pazarı 3,7 milyon 

tonluk bir hacme sahip. Mevzuat 
gereği LPG dağıtım şirketleri-
nin 20 günlük ulusal stok tutma 
yükümlülüğü bulunuyor. Buna göre 
yaklaşık 200 bin ton LPG depo-
larda ulusal stok olarak tutuluyor. 
Yılbaşından bugüne kadar fiyatlar 
ton başına 600 dolar düştüğü için 
LPG sektörü yaklaşık 120 milyon 
dolarlık stok zararına uğradı. 

Konuya ilişkin EP’ye değerlen-

LPG’de 120 milyon dolarlık stok zararı

Son yıllarda yakaladığı büyüme trendiyle yatırımcılar açısından en cazip sektörlerden 
biri haline gelen LPG piyasası, 2014 yılını rekor bir zararla kapatmak üzere. Yılbaşından 
bugüne fiyatlar ton başına 600 dolar düşünce sektör, yaklaşık 120 milyon dolarlık stok 
zararına uğradı

MURAT FIRAT / ANALİZ
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dirmelerde bulunan Türkiye LPG 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selim Şiper, 2014’ün son 20 yılda 
eşi benzeri görülmemiş bir yıl 
olduğunu belirterek, “Çünkü bu 
yıl dünya LPG piyasasında fiyatlar, 
yüzde 50’den daha fazla düştü. 
Dolayısıyla fiyatlardaki düşüş, 
bizim tutmak zorunda olduğumuz 
mecburi stoklardan dolayı sektörü 
olumsuz etkiledi” dedi. 20 günlük 
stok tutma mecburiyetine dikkat 
çeken Şiper, “LPG fiyatları genelde 
TÜPRAŞ fiyatlarına endeksli 
gittiği için ani fiyat düşüşlerinde 
elinizdeki stoktan o düşüş kadar 
zarar etmiş oluyorsunuz. Oluşan bu 
zarar da gerçek zarar. Yani kardan 
zarar gibi değil” şeklinde konuştu. 

“2014 çok enteresan bir yıl olarak 
tarihe geçecek”

Sadece stok dolayısıyla 2014’te 
piyasada oluşan zararın 120 milyon 
dolar olduğunu anlatan Şiper, şöyle 
devam etti:

“Ancak bu, eşyanın tabiatında 
olan bir durum. Çünkü fiyatlar 
çıktığında da stok karı olarak kar 
marjına yansıması oluyor. Dola-
yısıyla ‘öldük, bittik’ demenin bir 
anlamı yok. Bugün kazanırsınız, 
yarın kaybedersiniz. Bu fiyat düşüşü 
nedeniyle tabii ki piyasa oyun-
cuları zor duruma düştü. Çünkü 

bunun finansman boyutu da var. 
Dolayısıyla 2014 yılı LPG sektörü 
açısından çok değişkenli ve çok en-
teresan bir yıl olarak tarihe yazılmış 
olacak. 2014, sektörün çok ileriye 
gitmediği, özellikle rekabetin çok 
yoğun yaşandığı bir yıl olarak tarihe 
geçecek.” 

ABD’deki üretim artışı fiyatları 
düşürüyor

LPG fiyatlarındaki bu düşü-

şünün en önemli gerekçesinin, 
ABD’deki kayagazı üretimindeki 
artışın LPG üretimine de yansı-
ması olduğuna dikkat çeken Şiper, 
ABD’nin şu anda LPG’yi çok 
ucuza dünya pazarlarına ilettiğini 
söyledi. Ayrıca  Panama Kanalı’nın 
genişletildiğini, çalışmalar bitince 
ABD’nin Japonya, Çin ve Güney-
doğu Asya ülkelerine LPG ve LNG 
ihracatını arttıracağını ifade eden 
Şiper, şöyle devam etti: “Bugün hala 
Güneydoğu Asya pazarı, Arap pi-
yasalarının baskısı altında. Panama 
Kanalı genişletildiği zaman ABD 
petrol ve petrol benzeri LPG, LNG 
ve doğalgaz gibi ürünlerini daha 
kısa bir yoldan ve daha az maliyetle 
Japonya, Çin ve Güneydoğu Asya 
pazarına yollayabilecek. Dolayısıyla 
Panama Kanalındaki bu çalışma-
ların biteceği 2016 yılı bize çok 
enteresan gelişmeleri gösterecektir.”

Şiper, LPG fiyatlarındaki 
düşüşün diğer bir gerekçesinin de, 
politik nedenlerle düşen petrol 
fiyatları olduğunu ifade etti. Düşü-
şün tamamen politik nedenlerden 
kaynaklandığını söyleyen Şiper, 
“ABD ile Suudi Arabistan’ın biraz 
daha yaklaşması veya Rusya’nın 
Ukrayna krizini sona erdirmesi gibi 
gelişmeler petrol fiyatlarındaki gi-
dişatı birden tam tersine çevirebilir” 
saptamasında bulundu. 

“2015’te piyasa fiyat istikrarına 
kavuşacak”

Sektör, 2015 yılında fiyatların 
aynı seviyelerde kalması ya da hafif 
bir yükselme eğilimi göstermesini 
bekliyor. Fiyatların tekrar ton ba-
şına 1150 dolar seviyesine çıkması 
öngörülüyor. Fiyatlara ilişkin bu 
gelişmelerin piyasa açısından bir 
fırsat olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini söyleyen Şiper, “Yani 
demek ki önümüzdeki dönemde 
fiyatlar daha stabil ve istikrarlı bir 
yapıya kavuşacak” dedi.  

Türkiye LPG Derneği Başkanı
Selim Şiper
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“2015 DE LPG’YE 
KÜKÜRT EKLEMEKLE 

GEÇECEK” 
Anadolu LPG Sanayici ve İşadamları Derneği  

Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu:

 “2014 yılı, LPG piyasası için iyi 
geçmedi. LPG de koku sorunu 
bütün yıla damgasını vurdu. 
Daha önce akaryakıt üretimi-
nin atığı olarak görülen LPG, 
otomobillerdeki kullanımın 
yaygınlaşmasıyla kıymetlendi. 
Doğal gazdan LPG üretimi arttı. 
Rafineriler, kükürt oranını azaltan yatırımlar gerçekleş-
tirdi. Kükürdün ayrıştırılmasıyla LPG’nin koku düzeyi 
düştü ve kalitesi yükseldi. Kokunun azalması bütün 
dünyada olumlu karşılanırken, bu durum ülkemizde 
sorun haline getirildi. EPDK, LPG’deki kokunun azlığı-
nı, ürün standardına aykırılık olarak değerlendirip, şir-
ketlerin lisansını iptal etti. İptalin ardından, idari para 
cezası, müsadere gibi bir dizi ilave yaptırım uygulandı. 
Lisans iptali ve ardından yaşananlar şirketlerimizi de-
rinden yaralamıştır.
Hem paramızı, hem sağlığımızı boşa harcıyoruz
Dağıtıcılar yaptırımla karşılaşmamak için şu an LPG’ye 
kükürt ilave etmiyor. Rafinerilerin büyük maliyetlere 
katlanarak ayrıştırdıkları kükürt, yine aynı büyük ma-
liyetlere katlanılarak LPG’ye karıştırılıyor. Hem paramı-
zı, hem sağlığımızı boşa harcıyoruz. 2014 yılı LPG’ye 
kükürt ilave etmekle geçti. 2015 yılı da LPG ye kükürt 
ilave etmekle geçecek. Kaynaklarımızı ve sağlığımızı 
boşa harcamaya devam edeceğiz. Vergi hariç pompa 
fiyatlarında kırdığımız rekoru, 2015’de egale edeceğiz. Dü-
zenleme adına yine rekabet engellenecek. İlave uyum ma-
liyetleri fiyatlara yüklenecek. Orantısız cezalar haksız kesile-
cek. Katılma payları ve lisans bedelleri adaletsiz alınacak. 
Gereksiz regülasyonlarla piyasanın doğal işleyişi bozulacak. 
Pompa fiyatlarında yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz.”

“ULUSAL ENERJİ 
STRATEJİSİNİN BİR 

PARÇASI OLMAK 
İSTİYORUZ”

TOBB LPG Meclisi Başkanı Yağız Eyüboğlu:

“Dünya LPG pazarı, 2013 yılını 265 
milyon ton civarında bir miktarla 
tamamladı. Büyüme hızı da dün-
yada doğal gazın ilerisinde yüzde 
2,8 olarak gerçekleşti. 2014 yılını 
geçen yıla paralel kapatmayı he-
defliyoruz. 2015 yılına da umutla 
bakıyoruz. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin 
zararlı gaz salımını azaltma çaba-
ları çerçevesinde 2030 yılına dek 
LPG’nin enerji portföyü içindeki 

mevcut payını iki katına çıkarma hedefi, pazarın büyüme 
ivmesine ilişkin öngörüleri de destekliyor. Çünkü LPG, 
emisyon düzeyi açısından en çevreci ürünlerden biri.
Ülkemizde de otogaz pazarına desteklerin yeniden değer-
lendirilmesiyle, kısa zamanda dünya pazarında daha da ön 
sıralara gelebileceğimize inanıyorum. Araç parkı büyüklü-
ğü açısından baktığımızda, yaklaşık 4 milyon otomobille 
dünyada ilk sırada olduğumuzu görüyoruz. Doğal gazın 
yaygınlaşmasıyla bittiği zannedilen tüpgaz pazarı ise bu-
gün yüzde 21,5’luk payı ile hala Avrupa’nın en büyük 5. pa-
zarı. Tüpgaz pazarı büyük metropollerden kırsala ve nüfus 
yoğunluğu daha az olan bölgelere doğru kayıyor. Dünyada 
da aynı şekilde gerçekleşen bu küçülme bir yerde duracak. 
LPG’li araçlar teşvik edilmeli
LPG sektörünün bugünkü kompozisyonunu mümkün 
kılan dinamikler devam ettiği sürece, pazarın büyük-
lüğünü korumasını bekliyoruz. Bununla birlikte, enerji 
politikalarında LPG sektörünün önünü açacak, yeni kul-
lanım alanları yaratacak politikaların geliştirilmesi de 
gerekiyor. Sektör olarak başlıca beklentimiz, LPG’nin 
ulusal enerji stratejimiz içinde hak ettiği yeri almasıdır. 
LPG, arz güvenliği açısından önemli bir alternatif olup 
dünyada kullanımı desteklenen, yıllar itibarıyla üretimi 
de, tüketimi de artan bir yakıt türüdür.

KAPAK 2014 ‘tartışma’ ile geçti, sektör gelecek yıl ‘hareket’ istiyor



İlkbahar ve yaz aylarının kurak 
geçmesi, elektrik üreten baraj-
larda suyun azalması, Türki-
ye’nin enerji planlarını olumsuz 

etkiliyor. Sorunun devam etmesi 
enerji yönetimini yeni önlemler 
almaya zorluyor. Çünkü bu durum, 
sanayinin en önemli girdisi olan 
enerjide doğal gaza bağımlılığı 
daha da artırıyor. ‘Şimdilik’ kabul 
edilebilir olsa da sürdürülebilir bir 
durum değil.

Türkiye, enerji ihtiyacının 
karşılanmasında 2014 yılında doğal 
gaz öne çıktı. Elektriğin yaklaşık 
yüzde 50’si doğal gazdan elde 
edildi. Yerli kaynak olan suyun payı 
ise yüzde 15’lere geriledi. Artan 
doğal gaz tüketimine ithal kömü-

ründe eklenmesiyle enerji talebinin 
karşılanmasında herhangi bir sorun 
yaşanmadı. Bir diğer ifade ile enerji 
arzı, yılın büyük bir bölümünde 
sorunsuz karşılandı. Doğal gazın 
Türkiye için birde konutlarda 
ısınma amaçlı ayağı var, birden 
bastıran soğuk havalar da ‘enerjide 
kritik süreç’ yaşanır mı kaygılarını 
beraberinde getiriyor. Bu dönemde 

Rusya Batı Hattı’ndan gelen gaz 
akışında yaşanan düşüş ve düşüşün 
devam etmesi, enerji yönetimini 
endişelendiriyor. Bu kaygı,  konu-
nun Ankara’da masaya yatırılmasına 
neden oldu. Öne çıkan çözüm, do-
ğal gaz arzında yaşanacak olası arz 
sıkıntısına karşın ilk planda kamu 
elektrik santrallarının ikincil yakıta 
geçmesi oldu. Ancak konunun bir 

Doğal gazda 2014 zor geçti, 
2015’te de durum kritik

2015 Türkiye enerji arz-talep dengesi için, doğal gaz belirleyici 
olacak. Bu dengeyi sağlamak için yerli kaynakların hızla harekete 
geçirilmesinin yanında mevcut gaz alım anlaşmalarına ek olarak 
LNG-Spot LNG gibi çözüm önerilerinin hızla uygulamaya konul-
ması gerekiyor. Bu özellikle sanayi ve konutlara kesintisiz enerji 
sağlanması için gerekli…

OĞUZ KARADENİZ / ANALİZ
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de konut tarafı var. Buna ilave olarak 
sanayinin de doğal gaz tüketimi dik-
kate alındığında doğal gaz arzının 
kesintisiz ve ucuz temini için önemi 
daha iyi anlaşılabilir.  

2015 Rusya ve Ukrayna’ya bağlı
2014’ün son ayına enerji sistemi 

bıçak sırtına girse de henüz ciddi 
bir kriz yaşanmadı. Aynı şeyi 2015 
yılı için söylemek çok zor. Çünkü 
Türkiye’nin yakın gelecekte enerji 
sorununu çözecek tek kaynak olarak 
doğal gaz öne çıkıyor. Rusya-Ukray-

na arasında siyasi krize ilave doğal 
gazın da sorun olması Türkiye ve 
Avrupa Birliği için endişe verici bir 
durum. AB’nin devreye girmesiyle 
geçen ay taraflar doğal gaz konusun-
da anlaşmaya vardı. Anlaşmaya rağ-
men Ukrayna üzerinden transit gaz 
akışında sıkıntı yaşanması Türkiye’yi 
yakından etkiliyor. Bir diğer ifadeyle 
Türkiye’nin, 2015 enerji arzının 
kesintisiz sağlanması için doğal gaz 
akışında sorun yaşamaması gereki-
yor. Özellikle Batı Hattı gazına tü-
ketimin yoğun olduğu Marmara’nın 

ihtiyacı olması konunun önemini 
daha da artırıyor. Bunu yanında Tür-
kiye, ülkenin doğusu için önemli bir 
kaynak olan İran’dan gelen gazda da 
yaşanan eksik teslimat ve kesintiler, 
sektörün yakından izlemesi gereken 
bir durum olarak dikkat çekiyor. 
Sonuç olarak, 2015 Türkiye enerji 
arz-talep dengesi için doğal gaz 
belirleyici olacak. Mevcut alım 
anlaşmalarına ilave enerji yönetimi 
LNG’ye ek, spot LNG içinde şim-
diden arz güvenliği görüşmelerini 
yapması gerekiyor.

Tablo 1

KAYNAK	   PAY	  (YÜZDE)

Doğal	  Gaz-‐
LNG

48

Kömür 30

Hidrolik 15

Yenilenebil
ir	  A@k-‐
Jeotermal

1

Rüzgar 4

Fuel	  oil-‐
NaGa-‐
AsfalJt-‐
Lpg-‐NaGa

2

%2%4%1

%15

%30

%48
Doğal Gaz-LNG Kömür
Hidrolik Yenilenebilir Atık-Jeotermal
Rüzgar Fuel oil-Nafta-Asfaltit-Lpg-Nafta

KAYNAK:	  TEİAŞ,	  EKİM	  2014	  

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ

DOĞAL GAZIN SEKTÖREL TÜKETİMİ *

SEKTÖR TÜKETİM 
DÖNÜŞÜM-ÇEVRİM 21.053

SANAYİ 8.621
OSB 2.907

KONUT 9.540
ENERJİ 591
ULAŞIM 88
HİZMET 3.035

KAYIPLAR 6
TOPLAM 45.918

*Milyon SM3

AÇIKLAMA: Kamu-Özel dahil.
KAYNAK: EPDK

ANLAŞMALARA GÖRE DOĞAL GAZDA GÜNLÜK AKIŞ MİKTARLARI

HAT-ÜLKE MAKSİMUM ÇEKİŞ (metreküp)
-Batı Hattı (Rusya) 42 milyon 
-Mavi Akım (Rusya) 48 milyon 
-İran 28,5 milyon
-Azerbaycan 19 milyon 
-Silivri depo 20 milyon 
-Marmara Ereğlisi LNG 22 milyon 
-Aliğa LNG 16 milyon 
Toplam 195,5 milyon 
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“BEKLENTİLERİMİZİN BÜYÜK  
BÖLÜMÜNÜ 2015’E AKTARDIK”

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan

2014, doğal gaz dağıtım şirketleri açısından 
beklentilerin tam olarak karşılanmadığı bir 
yıl olarak geçti. Ben aynı durumun, sektörün 
geneli için de geçerli olduğunu düşünüyo-
rum. Bu durum, piyasa aktörleri açısından 
beklentilerin büyük bir bölümünün 2015 
yılına aktarılması anlamına geliyor. 2015 
yılında doğal gaz piyasasında birinci gün-
dem, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine 
ve arz miktarının arttırılmasına duyulan 
ihtiyaç olacaktır. Doğal gaz piyasasında ser-

bestleşmenin temel unsuru, piyasada arz derinliğinin sağlanmasıdır. 
Bu hedefin gerçekleşmesi için devlet ve özel sektör beraber hareket 
ederek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemelidir. Bu hedefe ulaşmak 
için atılacak ilk adım ithalatın serbest bırakılmasıdır.
Bir diğer önemli gündem maddesi ise; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı olacak gibi görü-
nüyor. Sektörün geneli için değerlendirildiğinde, beklentilerin gerisinde 
bir tasarı olduğunu düşünüyorum. Tasarının birçok maddesi kanunun 
amacında belirtilen serbest piyasa oluşturulmasının aksine kamu ağırlı-
ğını arttıracak düzenlemeler içeriyor. 
Tasarı, geriye gidiş anlamına geliyor
TBMM’ye sunulan tasarı, doğal gaz dağıtım şirketleri açısından ihale 
şartlarının değiştirilmesi dahil yatırımcıları kişisel tehditler içeren bir 
çok riskler içeriyor. Değişiklik tasarısında, doğal gaz dağıtım faaliye-
tiyle perakende satış faaliyetinin, elektrik piyasasında olduğu gibi 
birbirinden ayrılmasını sağlayacak hedef tarih konulmasını talep et-
tik. Diğer yandan tasarı, dağıtım şirketleri açısından dağıtım tarifeleri 
anlamında geriye gidiş anlamına geliyor. Tasarıda tarife düzenleme 
yetkisinin tamamen kamuya bırakıldığını görüyoruz. Aynı şekilde tasarıda 
yer alan yaptırım maddelerinin, dağıtım şirketleri açısından büyük riskler 
içerdiği görülüyor. Yaptığımız değerlendirmelerde Anayasa’ya aykırı olan 
hükümler tespit ettik. Bunların tasarıdan çıkartılması veya düzeltilmesi için 
gerekli girişimleri yapmaya devam edeceğiz.
Piyasanın geneline tekrar gelirsek, 2014 yılının kalan günlerinin tü-
keticiler ve sektör adına sorunsuz geçmesi en büyük temennimiz. Do-
ğal gaz dağıtım sektörü olarak bizler, bu konuda her zaman olduğu 
gibi elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

YENİ LNG GİRİŞ 
TERMİNALLERİNE 

İHTİYAÇ VAR
Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar 

Derneği (SSDGD) Başkanı Eyüp Aratay

Ülkemizde 2013 yılında toplam 
46 milyar metreküp doğal gaz tü-
ketildi, bu miktarın yaklaşık yüzde 
13’ü LNG kaynaklarından karşılan-
dı. Dökme LNG uygulamalarının 
Türkiye’de ticari olarak başladığı 
2003 yılından 2013 yılına dek, 
gerek satış hacmi olarak gerekse 
kullanıcı sayısı olarak sürekli büyü-
me gösteriyor. Türkiye dökme LNG 
pazarının, yaklaşık 2 bini aşkın dökme LNG kullanıcısı 
ile yılda 650 milyon metreküpe ulaştı. Bu haliyle dökme 
LNG, toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 2’lik 
kısmını oluştururken, endüstriyel pazar içinde yüzde 7‘lik 
bir büyüklüğe ulaştı. CNG pazarına bakıldığında ise mev-
cut ürünün yüzde 68’inin endüstriyel-ticari, yüzde 32’si-
nin ise oto doğal gaz olarak kullanılmasıyla 2013 yılında 
toplamda 77 milyon metreküp tüketim yapıldı. 2014 yılın 
da ise dökme LNG pazarının hacimsel büyüklüğü hemen 
hemen 2013 yılı ile aynı seviyelerde kaldı. Diğer yandan, 
LNG pazarının hacimsel büyüklüğünün geçen yıllara göre 
aynı seviyelerde olmasına rağmen dökme LNG kullanan 
müşteri sayısındaki artış 2014 yılında da devam etti. 

Yatırım ortamının iyileşmesi gerekiyor
2015 yılında ise mevcut enerji politikalarının devamıyla 
dökme LNG pazarındaki tüketim hacminin bugünkü sevi-
yelerini koruyacağını ancak dökme LNG kullanan tüketici 
sayısının giderek artacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki 
süreçte her geçen yıl artan doğal gaz talebinin karşılanabil-
mesi hem de ülke arz güvenliği ve esnekliğinin sağlanabil-
mesi açısından yeni giriş noktalarına ve LNG terminallerinin 
yapılmasına ihtiyaç duyulacak. Bunların gerçekleşebilmesi 
için ise piyasanın bir an önce serbestleşmesi, ülke ekonomi-
siyle doğru orantılı olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi 
gerekiyor. Piyasada söz konusu şartları oluşturabilirsek 
tamamen ithalata bağımlı bir sektör olmasına rağmen arz 
güvenliğinin konuşulmadığı, rekabetçi, şeffaf bir doğal gaz 
piyasasına kavuşabileceğimize inanıyoruz.

KAPAK2014 ‘tartışma’ ile geçti, sektör gelecek yıl ‘hareket’ istiyor
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), her 
yılbaşında gerek elektrikte 
gerekse de doğal gazda 

serbest tüketici limitlerini revize 
ediyor. Belirli aralıklarla düşürü-
len serbest tüketici limitleri 2015 
yılında tamamen sıfırlanarak tüm 
aboneler serbest tüketici olacaktı. 
Ancak elektrik ve gaz dağıtım 

şirketleri, 2015 yılında limitlerin 
sıfırlanmasına sıcak bakmıyor. 
Dağıtım şirketlerinin bu konudaki 
taleplerini dikkate elan EPDK, 
piyasadaki ‘dengelerini’ de gözete-
rek bu konuda bir çalışma başlattı. 
EPDK’nın, 2015 yılı için elektrikte 
4 bin 500 kilovatsaat olan limiti, 3 
bin 500 ya da 4 bin kilovaatsaate; 
doğal gazda 100 bin metreküp olan 

limiti de küçük bir miktar aşağı 
çekmesi bekleniyor. 

Oysa ikili anlaşmalara dayalı 
elektrik piyasasında rekabe-
tin oluşturulmasının en önemli 
araçlarından birisi serbest tüke-
tici uygulaması olduğu herkes 
tarafından kabul edilen bir saptama. 
EPDK, bu çerçevede gerek elektrik 
gerek doğal gazda serbest tüketici 

2015 yılında 

kullanıcı limitleri sıfırlanarak 

tüm doğal gaz ve elektrik aboneleri 

‘serbest tüketici’ olacaktı. Elektrik ve doğal 

gaz dağıtım şirketlerinin itirazları nedeniyle 

EPDK bu konuda bir çalışma başlattı. Görünen 

o ki aboneler yakın zamanda pazarlık 

yaparak daha ucuz enerji kullana-

mayacak…

‘Ucuz’ elektrik ve doğal 
gaz başka bahara kaldı
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limitlerini her yıl azaltarak rekabete 
açık işleyen bir piyasa oluşturmayı 
amaçlıyor. Nihai hedef, tedarik cep-
hesinde arz fazlasının oluşması ve 
teknik altyapının tamamlanmasına 
paralel olarak bu limitlerin zaman 
içinde sıfırlanıp tüm tüketicilerin 
serbest tüketici haline dönüştürül-
mesiydi. 

EPDK, elektrikte 2013’te 5 bin 
KWh olan serbest tüketici limitini, 
2014 yılında 4 bin 500 KWh’a dü-
şürdü. 2015 yılında limitin sıfırlan-
ması ve konut dahil tüm kesimlerin 
serbest tüketici olacağı planlanmış 
ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. 
Ankara’da konuşulanlara bakılırsa 
EPDK, piyasa şartları gereğince bu 
hedefin bir süre öteleyecek. EPDK 
kaynakları, elektrikte yüzde 9’luk 
zam öncesinde 4 bin 500 KWh’a 
denk gelen aylık 133 TL’lik tüketi-
mi olan bir abonenin, serbest tüke-
tici olabildiğini anımsatarak, “Zam 
sonrasında halen aşağı yukarı 150 
TL’lik tüketimi olan bir abone, ser-

best tüketici olabiliyor. 2015 
yılı serbest tüketici limiti 

için hesaplama yapılıyor. 
Her 500 KWh’lık 

düşüş, mil-
yonlarca yeni 
abonenin ser-

best tüketici ol-
masını gündeme 

getirecek” diyor. Bu durum, 
elektrik dağıtım şirketleri için 

bölgelerindeki ‘müşterilerin’ 
kaybı anlamına geliyor. 

Limitler yavaş yavaş 
düşürülecek 

Dağıtım şirketleri-
nin baskısı ve son yapılan zam 

nedeniyle bundan sonra serbest 
tüketici limitlerinde geçmişe göre 
daha yavaş bir düşüş bekleniyor. 
2015 için elektrikte serbest tüketici 
limitinin 4 bin 500 KWh’ten 3 bin 
500 ya da 4 bine çekilmesi sürpriz 
olmayacak. Kaynaklar, limitin sabit 
kalma olasılığının da bulunduğuna 

“ASIL SINAV FİYAT MÜDAHALESİ”
ELDER Başkanı Nihat Özdemir

Kısa bir süre içerisinde serbest 
tüketici limitleri yeniden belirle-
necek. Sizin bu konuda öngörü-
nüz nedir?

Öngörümüz 2015 yılı için serbest tüke-
tici limitinin sıfıra düşürülmeyeceği yö-
nünde.  Azalır mı aynı mı kalır o konuda 
yorum yapmak doğru değil ancak sıfır 
olması için çapraz sübvansiyon başta ol-
mak üzere birçok konuda karar alınması 
gereği var. Teknik kısıtlamalar da ayrıca 
belirleyici bir unsur olabilir. Yapısal bir 
kararın ancak bu düzenlemelerden 
sonra alınacağını düşünüyorum. 2016 
yılı, 3. uygulama döneminin başlangıcı 
olması nedeniyle de, bu kapsamlı de-
ğişiklik için daha olası bir tarih olarak 
gözüküyor.
Sizce serbest tüketici limiti konut-
larda ne kadar olmalı?

Konut ticari ya da mesken gibi bir ayrı-
ma gidilmesi doğru değil. Tüketici gru-
bundan bağımsız herkes için elektriğin 
istenilen tedarikçiden alınabilmesi 
serbest piyasa modelinin temel gereği-
dir. Ancak bunun sağlıklı işleyebilmesi 
için fiyat da piyasada oluşmalıdır. Baş-
ta kamu olmak üzere, hiçbir oyuncu-
nun fiyatlara müdahale etmesine izin 
verilmemeli. Üretim özelleştirmeleri 
tamamlanmadan serbest tüketici limit-
lerini değiştirerek serbest piyasa geçi-
şini yapmış olmazsınız. Bizi bekleyen 
asıl sınav serbest tüketici limiti değil, 
üretim özelleştirmeleri sonrasında fi-
yatların piyasada oluşmasına izin veren 
bir yönetim yaklaşımı olup olmayacağı 
konusudur. 
Limitin sıfırlanması piyasadaki re-
kabeti arttırır mı ve tüketicilerin 
daha ucuz elektrik kullanmasını 
mümkün kılar mı?

Bir tüketici olarak yanıtlayayım. Mesken 
boyutundaki rekabeti kısmen artırır 
ancak tedarikçilerin asıl hedef kitlesi 
olan büyük tüketiciler, zaten çok uzun 
zamandır diledikleri tedarikçiden elekt-
rik alıyor. Bu nedenle yeni bir rekabet 
dalgasından bahsetmek ne kadar doğ-
ru bilmiyorum. Türkiye’nin enerjide 
dışa bağımlılığı azalmadıkça elektrik 
faturalarında rekabet ile gelebilecek 
indirim bu oranlarla sınırlı. Bu yüzden 
elektrik faturalarımızı gerçek anlamda 
düşürebilmenin yolu daha fazla yerli 
kaynaklara ve özellikle yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dayalı üretim yap-
maktan geçiyor.   
Limitin sıfırlanması teknik sorun-
lara yol açabilir mi?

Uygulamaya bağlı; mevcut mevzuat be-
lirli alanlarda esneklikler getirdi. Geçiş 
esnasında faturalamaya esas konular-
daki düzenlemeler teknik problemleri 
asgaride tutabilir. Ancak ideal piyasa 
yapısında tüm tüketicilerin akıllı sayaç-
lar ile anlık takip edildiği ve tedarikçi 
değişimlerinin çok hızlı, sorunsuz ve 
kolay yapılabildiği bir ortama gerek var. 
Şu anda teknik altyapı olarak bu piyasa-
dan uzağız. Ama mevcut durum bunun 
yapılamayacağı anlamına gelmiyor.

DOSYA‘Ucuz’ elektrik ve doğal gaz başka bahara kaldı
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işaret ediyor.
Doğal gazda da konut tüke-

ticileri (evsel tüketiciler) hariç 
olmak üzere tüm tüketicileri serbest 
tüketici statüsüne alan EPDK, 
konut tüketicileri için serbest 
tüketici olma limitini 2014 yılı 100 
bin metreküp ile sınırlandırmıştı. 
EPDK kaynakları, doğal gazda 
2015 yılı limitleri için bazı hazır-
lıklar yapıldığını, 100 metreküpün 
bir miktar daha aşağı çekileceğini 
ancak bu aşamada sıfırlamanın 
mümkün olmadığını söylüyor. 

Şirketler sıcak bakmıyor
EPDK’nın piyasa açısından 

büyük öneme sahip söz konusu ça-
lışması öncesinde, elektrik ve doğal 
gaz dağıtım şirketleri ile elektrik 
perakende satış şirketlerinin temsil-
cileri bu konuyu konuştuk. Elektrik 
dağıtım şirketleri, serbest piyasada 
tüm tüketicilerin diledikleri teda-
rikçiden enerji alabilmesinin önem-
li olduğunu ancak bunun sağlıklı iş-
leyebilmesi için fiyatın da piyasada 
oluşması gerektiğine dikkat çekiyor. 
“Başta kamu olmak üzere, hiçbir 
oyuncunun fiyatlara müdahale et-
mesine izin verilmemeli” görüşünde 
birleşen elektrik dağıtım şirketleri, 

“LİMİTİN DÜŞÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ”
Türkiye Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan

“2013 yılı Aralık ayında serbest tüketici 
olma sınırı, konut tüketicileri için 100 
bin m3’e düşürüldü. Mevcut kanun 
incelendiğinde, serbest tüketici olma 
sınırının yıllar itibarıyla düşürülmesi ve 
nihai olarak sıfırlanması amaçlanıyor. 
Ancak mevcut piyasa şartları içinde bu 
hedefin gerçekleşmesinin aslında piya-
sanın serbestleştiği anlamına gelmedi-
ğini görülüyor. EPDK’nın serbest tüketi-
ci limitine ilişkin kararı mevcut piyasa 
şartlarına maalesef uymuyor. Bu konuy-
la ilgili üye dağıtım şirketlerimizin böl-
gelerinde yaptığımız değerlendirmede, 
serbest tüketici statüsü kazanmış olan 
tüketicilerin tedarikçilerini değiştirme 
oranının çok düşük seviyede kaldığını 
görüyoruz. EBT’de tanımlı nokta sayısı 
Kasım ayı itibari ile 659’dur. Bu sayı-
nın yaklaşık yarısının ana çıkış noktası 
olduğunu ve son kullanıcıya ticaret ya-
pılsın yapılmasın burada tanımlı olmak 
zorunda olduğunu düşünürsek, serbest 
piyasadan faydalanan tüketici sayısının 
ülkemiz için sayı olarak 300’lü seviye-
lerde olduğunu görmekteyiz. Bu son 
kullanıcıların da oldukça yüksek tüke-

timli tüketiciler olduğu bilinmektedir. 
2014 yılında tedarikçisini bir önceki 
yıl değiştirmiş birçok tüketicinin tekrar 
dağıtım şirketlerinden doğal gaz almak 
için başvuruda bulunduklarını görüyo-
ruz. Hatta içinde bulunduğumuz yılın 
kış dönemimde de birçoğunun tedarik-
çisiz kalma riski söz konusudur. Özetle 
tüketicilerin serbest tüketici statüsü 
kazanması mali anlamda bir kazanca 
dönüşmediği gibi, bu statü gereği 
sorumlulukları artıyor hatta tedarikçi 
bulamama, gazsız kalma gibi sorunlar 
yaşayabiliyorlar. 

DOSYA ‘Ucuz’ elektrik ve doğal gaz başka bahara kaldı



Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılı-
ğı azalmadıkça elektrik faturaların-
da rekabetle gelebilecek indirimin 
sadece yüzde 7-10 arasında sınırlı 
kalacağı konusunda hem fikir.

Gaz dağıtım şirketleri ise 
serbest tüketici limitlerinin sıfır-
lanmasına net bir şekilde çıkıyor. 
Tüketicilerin serbest tüketici 
statüsü kazanmasının mali anlamda 
bir kazanca dönüşmediğini savunan 
gaz dağıtıcıları, bu statü gereği 
tüketicilerin sorumluluklarının 
arttığını hatta tedarikçi bulamama, 
gazsız kalma gibi sorunlarla karşı 
karşıya kaldıklarını ileri sürüyor.

Toptancılar aynı fikirde değil!
Serbest tüketici limitlerinin 

sıfırlanmasını en çok isteyen kesim, 
elektrik toptan satış şirketleri. 2015 
yılında serbest tüketici limitinin 
sıfıra çekilmesi ve tüm kullanı-
cıların serbest tüketici olmasını 
umutla bekleyen şirketler, altyapı 
eksikliklerinin limitlerin sıfırlan-
masının önünde bir engel oldu-
ğunun da farkında. Söz konusu 
şirketler, altyapı kısıtları nedeniyle 
2015 yılı için limitlerin sıfırlana-
maması halinde bu limitlerin 3 bin 
KWh’a çekilmesini, 2016 yılı için 

“PİYASA REKABET İSTİYOR”
BİSEN Elektrik İcra Kurulu Başkanı C. Mesut Alparslan

2009 yılında yayınlanan Elektrik Ener-
jisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 
Belgesine göre 2015 yılında serbest 
tüketici limitinin sıfıra çekilmesi ve tüm 
kullanıcıların serbest tüketici olması 
hedefleniyor. Öncelikle bugüne kadar 
sektörün düzenleyici kurumlarından 
bu taahhüdün uygulanmayacağına 
yönelik bir söylem gelmediğini söyle-
meliyim. Bu sebeple, mevzuat gereği 
limitin yeniden belirleneceği Şubat 
2015 tarihinde limitin sıfırlanacağına 
dair inancımız devam ediyor. Ancak ser-
best elektrik piyasasının bir bakıma yö-
netildiği TEİAŞ PMUM bilgi işlem altya-
pısının, limitin sıfırlanması durumunda 
yetersiz kalacağı yönündeki endişeyi de 
dikkate almak gerekiyor.
Yaşanabilecek altyapı eksikliklerinin 
neden önceden giderilmediği yönün-
deki sorumuzu baki tutmakla birlikte, 
eğer altyapı eksikliklerinden dolayı sis-
temin işleyemez hale geleceği endişesi 
varsa limitin bu yıl son kez belirlenmesi 
ancak 2015 yılı için limit belirlenirken, 
2016 yılı için limitin sıfır olacağının da 
piyasanın tüm katılımcılarına son kez 

deklare edilmesi uygun olacaktır. Bu 
kapsamda, limitin 2015 yılı için sıfır-
lanmaması halinde en azından yıllık 
3000 kwh’e çekilmesi uygun olacaktır.
Limitin sıfırlanması rekabeti artıracak-
tır. Sektörde belli abone gruplarında 
uzmanlaşmış ve onların ihtiyaçlarına 
göre ürünler sunabilen tedarik firmala-
rı ortaya çıkacaktır. Bu durum her şartta 
son kullanıcının avantajına olacaktır. 
Ancak bu, sadece fiyat rekabeti ile ol-
mayacaktır. Şu an için müşterinin fiyat 
hassasiyeti olmasına rağmen bir müd-
det sonra fiyatın dışında satış sonrası 
hizmetler de söz konusu olacaktır.
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de limitin sıfır olacağının sektöre 
deklare edilmesini  istiyor.

EPDK Başkanı Yılmaz’dan limit sinyali
Konuyu EP’ye değerlendiren 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
‘Her ne pahasına olursa olsun hızla 
serbest tüketici limitlerini sıfırlaya-
lım’ yönünde bir düşünceleri olma-
dığını söylüyor. Şu anda EPDK’nın 
ilgili birimlerinin konuya ilişkin 
teknik çalışmayı yürüttüklerini anla-
tan Yılmaz, “Biz öncelikle piyasada 
sağlıklı bir yapı olsun istiyoruz. ‘Bu 
yıl limiti sıfırladık’ demek için bir 
işlem yapmamız söz konusu olmaz” 
diyerek serbest tüketici limitlerinin 
2015 yılı için sıfırlanmayacağının 
sinyallerini veriyor.

Dağıtım şirketlerinin ciddi 
yatırımlar yaptığına dikkat çeken 
Yılmaz, “Dağıtım şirketlerinin 
sağlıklı bir şekilde dağıtım hizmetini 
verebilmeleri için bizim onların da 
hakkını gözetmemiz lazım. Tabii ki 
aynı zamanda tüketiciyi de gözet-
memiz lazım. Biz piyasayı oluşturan 
taraflardan sadece birinin yanında 
değiliz, biz tüm taraflar ile birlikte-
yiz. Teknik verilere bakacağız,  piyasa 
yapısı açısından hangisi daha sağlıklı 
olacaksa kararımızı o yönde verece-
ğiz” dedi.

“LİMİTLERİN SIFIRLANMASI CİDDİ MAĞDURİYETLERE YOL AÇABİLİR”

YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu:

Kısa bir süre içerisinde serbest tüke-
tici limitleri yeniden belirlenecek. Si-
zin bu konuda öngörünüz nedir?
Gerek Türkiye’deki elektrik piyasası regüla-
törü olan EPDK söylemlerinde ve gerekse 
de Strateji Belgesi’nde 2015 başında ser-
best tüketici limitlerinin ‘sıfır’ olacağı söy-
lense de, şu aşamada bunun pek mümkün 
olmadığı aşikardır. YEDAŞ olarak öngörü-
müz, 2020 yılı öncesinde serbest tüketici 
limitlerinin sıfırlanmasının mümkün olma-
dığıdır. Tüketici henüz hazır değil ve teknik 
alt yapı bu radikal değişikliği kaldırmaz.
Sizce serbest tüketici limiti konutlar-
da ne kadar olmalı?
Kısa vadede 3.000 kWh’ın altında tüke-
ten mesken abonelerin serbest tüketici 
olamayacağını, piyasanın buna zorlaması 
durumunda ciddi mağduriyetlerin ortaya 
çıkacağını düşünüyoruz.
Limitin sıfırlanması piyasadaki reka-
beti arttırır mı ve tüketicilerin daha 
ucuz elektrik kullanmasını mümkün 
kılar mı?
Mevcut serbest tüketici limitinin altındaki 
müşteriler, henüz böylesine ciddi rekabe-
tin yaşandığı bir piyasaya hazır değil. Li-
mitlerin sıfırlanması ciddi mağduriyetlere 
yol açabilir. Tüketicilerin daha ucuz elekt-
rik kullanabilmesi için daha açık ve kamu 
müdahalesinden uzak bir piyasa gerekiyor. 

Ancak hem sanayi abonelerine tanınan ve 
diğer tüketicilerin maliyetlerine eklenen 
sübvansiyonlar hem de kamunun daha 
önce yaptığı uzun vadeli  ‘yap, işlet’ ve ‘yap, 
işlet, devret’ kontratları kamu müdahale-
sinden arınmış piyasanın önünde ciddi bir 
engel olarak duruyor.
Serbest tüketici limitinin sıfırlanması 
teknik problemlere yol açabilir mi?
Şu anda kullanılan PMUM altyapısı 10 mil-
yonlarca müşterinin serbest tüketici olduğu 
bir piyasa için yeterli değil. EPİAŞ’ın kurul-
ması ile birlikte teknik sorunların giderile-
ceği söyleniyor ancak kısa vade de EPİAŞ’ın 
kurulamayacağı, kurulsa ve faaliyete geçse 
bile teknik altyapısını kısa süre içerisinde 
tamamlayamayacağı düşünülmektedir. Do-
layısıyla alt yapısı tamamen hazır olmadan 
limitlerin sıfırlanması teknik problemleri de 
beraberinde getireceği kaçınılmazdır.

“KONUTLAR İÇİN DEĞİŞİM BEKLEMİYORUZ”
ENERYA Genel Müdürü Aslan Uzun

Doğal gazda serbest tüketicilerin tedarikçi seçme hakkını kullanabilmesi için sayaçlarını uzaktan 
okumaya uygun hale getirmesi gerekiyor. Bu anlamda sayaç büyüklüğüne göre değişen maliyetler 
ortaya çıkıyor. Piyasadaki tedarikçi şirketlerin politikalarına da baktığımızda, konutlar dengesiz çekiş-
leri nedeniyle  cazip müşteri değiller.
Ayrıca BOTAŞ fiyatlandırma kademelerini de incelediğimizde, geçen yıla kadar serbest tüketici limiti 
ile paralel giden değer, 2014 yılında serbest tüketici limiti sıfır olunca, BOTAŞ kademe 2 fiyat sınırını 
300 bin m3/ yıl olarak belirledi. Özet olarak arz-talep dengesine baktığımızda, 2015 yılı için serbest 
tüketici limitinin konutlar için değişmesini beklemiyoruz. Değişse bile tedarikçi seçme hakkını kul-
lanan konut müşterisi olacağını tahmin etmiyoruz.
Serbest tüketici limitinin sıfırlanması, müşteriler serbest olmasına rağmen hem altyapı olarak te-
darikçi seçmeye uygun olmadığından hem de piyasadaki tedarikçiler için konut müşterileri cazip 
olmadığından hedeflenen faydayı sağlamayacaktır görüşündeyim.
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Türkiye; rüzgar, güneş, su, 
jeotermal gibi yerli ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarını 
ekonomiye kazandırma 

konusunda geç kalmış bir ülke. Son 
dönemlerde yapılan yatırımlarla 
önemli mesafeler alındı ancak geç 
kalmanın verdiği plansızlık nede-
niyle olsa gerek, bazı HES proje-
lerinde çevreye ve doğal yaşama 
verilen zarar, ister istemez yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarını 
tartışma konusu yapıyor. Fakat do-
ğal yaşam ve çevreye uyumlu proje 
sayısının giderek artması sevindirici 
bir gelişme olarak öne çıkıyor. 

Enerji, inşaat ve ambalaj gibi 
birçok alanda faaliyet gösteren Işık-
lar Enerji ve Yapı Holding’in Or-
du’da yaptığı Üçgen-2 HES’de bu 
hassasiyeti gözetilmiş. Holdingin 
iştiraklerinden BND Elektrik bün-
yesinde kurulan santral, 35 milyon 

liralık yatırım ile Ordu-Giresun 
illeri sınırında inşa edildi. Santralın 
en dikkat çekici özelliği, 6 milyon 
liralık ek maliyetle hayata geçirilen 
1.6 kilometrelik su iletim tüneli. 
Bu tünel sayesinde, 3.5 kilometrelik 
hat boyunca kesilmesi gerekecek 
olan binlerce ağacın hepsi korundu. 

Doğayla uyumlu 
HES yaptı 

Türkiye’de HES’ler ve de özellikle mikro HES’lerin sayıları son yıllarda hızla artı-
yor. Bu artış beraberinde çevrecilerin ve HES yapılan bölgelerdeki halkın da bü-
yük tepkisini çekiyor. Ancak bazı iyi örnekler de yok değil; Işıklar Enerji ve Yapı 
Holding’de Ordu’da yaptığı gibi… Üçgen-2 adlı hidroelektrik santralında ağaç-
ların korunmasından balık geçiş kanallarına kadar birçok ayrıntı düşünülmüş

BND Elektrik, 35 Milyon liralık yatırım ile Ordu-Giresun illeri arasında inşa ettiği santralinde yıllık  
33 milyon 816 milyon kwh elektrik üretecek. 

54  EnerjiPanoramaAralık 2014

İZLENİM

OĞUZ KARADENİZ



Santral, çevreci yapısıyla Türkiye’de 
kurulan nehir tipi HES’lere örnek 
projeler arasında yer alıyor.

Ağacı kesmeyip kanal yaptılar 
HES projelerinde genellikle 

elektriğin üretilmesi için ihtiyaç 
duyulan su, iletim kanalı aracılı-
ğıyla santralla ulaştırılıyor. Kanalın 
üzerine yerleştirileceği yol için 
de çoğu zaman çok sayıda ağacın 
kesilmesi gerekiyor. BND Elektrik 
doğaya böyle bir zarar vermemek 
adına, projeye 6 milyon TL’lik bir 

ek yatırım yaparak, dağı deldi ve 
1.6 km’lik bir su iletim tüneli açtı. 
Böylece hem su santrala daha kısa 
sürede ulaştı hem de 3.5 km’lik 
hat boyunca zarar verilecek olan 
doğa korundu. Santralla ilgili BND 
Elektrik Genel Müdürü Bülent 
Şahinalp,önemli bir konuya vurgu 
yapıyor: Yatırımcı hassasiyetleri 
göz önünde bulundurarak hareket 
etmeli. Biz bu yatırımı gerçekleşti-
rirken doğrunun nasıl olabileceğini 
de göstermek istedik.

Balıklar için geçit
BND Elektrik Ordu-Giresun 

sınırında inşa ettiği projede iki tane 
Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) 
bulunuyor. Bu istasyonlarda sudaki 
canlıların yaşaması için gerekli olan 
can suyu miktarı ölçülüyor. Aynı 
zamanda balıkların yaşamlarına 
devam etmesi ve yumurtlama dö-
nemleri için de ayrı bir balık geçidi 
yapıldı. 

TÜRKİYE’DE HESLERİN SAYISI VE KURULU GÜCÜ ARTIYOR

KAYNAK: TEİAŞ.

15 BİN KONUTUN İHTİYACINI 
KARŞILAYABİLİR

BND Elektrik Genel Müdürü Bülent Şahinalp’e 
göre, santralın yıllık elektrik üretimi 33.815.000 
kWh olarak hesaplandı ve yaklaşık 15 bin konu-
tun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte 
elektrik üretilecek. Santralda üretilen elektrik, 
yatırımı BND Elektrik tarafından gerçekleştirilen 
23,4 km uzunluğundaki enerji nakil hattıyla TE-
İAŞ Ordu trafo merkezine ulaştırılmaya başlandı. 
Türkiye’nin enerji üretiminde dışa bağımlı olma-
sının en büyük sonucunun tüketici fiyatlarına 
yansıdığını aktaran Şahinalp, şu an Türkiye’de 
hidroelektrik enerjisi potansiyelinin yüzde 
35’inin kullanıldığını söylüyor. Şahinalp’e göre 
bu potansiyel doğru şekilde değerlendirilip ye-
terli artış sağlanırsa enerji bağımlılığı azalır.

BND Elektrik’in inşa ettiği Üçgen-2 HES’de 2 tane Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) bulunuyor. 
Bu istasyonlarda sudaki canlıların yaşaması için gerekli olan can suyu miktarı ölçülüyor. Aynı 

zamanda balıkların yaşam ve yumurtlama dönemleri için de ayrı bir balık geçidi yapıldı. 

İZLENİMDoğayla uyumlu HES yaptı 
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Enerji Panorama; ‘Orta 
Vadeli Program’ (OVP), 
‘Ekonomik Program Eki’ 
ile ‘Yerli Kaynaklara Dayalı 

Enerji Üretim Programı’nı ayrıntı-
larıyla inceleyerek, enerji sektörüne 
gelecek yıllarda damga vuracak 
politikaları ayrıntılı olarak ortaya 
koydu. Yerli kaynaklara dayalı 
enerji üretim programıyla ülkenin 
enerji ithalat faturasının azaltılması 
hedefleniyor. Altı ana maddeden 
oluşan yeni planda kamu kurum-
larının yılı zararla kapatacağı, zam 

yapılmazsa gelecek yıllarda da bu 
zararın artacağı net bir şekilde orta-
ya konuyor. 

1     SENTETİK GAZ VE 
PETROL

Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO) tarafından Bolu-
Göynük, Bolu-Mengen ve Ankara-
Nallıhan’daki bitümlü şeyl sahala-
rında yüzeyde retortlama yöntemi 
kullanılarak sentetik petrol, sentetik 
gaz elde edilecek; bitümlü şeyl 
yakıtlı termik santral kurularak 

elektrik enerjisi üretilecek. Trakya 
ve Güneydoğu’da yeni şeyl gaz 
üretim potansiyelini ortaya çıkar-
mak amacıyla geleneksel olmayan 
yöntemlerle üretime dönük kuyular 
açılacak. 

2    KÖMÜRDEN GAZ VE 
PETROL

Temiz kömür teknolojilerine 
yönelik Ar-Ge çalışmaları, Türkiye 
Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafın-
dan koordine edilecek. TÜBİTAK, 
üniversiteler, teknoparklar tarafın-

Hükümet, enerjide dışa ba-
ğımlılığı azaltmak, yerli kay-
nakları harekete geçirmek 
için kolları sıvadı. Başbakan 
Davutoğlu’nun açıkladı-
ğı    ‘Yerli Kaynaklara Dayalı 
Enerji Üretim Programı’na 
göre, yerli kömür ve termik 
santral yatırımlarının artırıl-
ması amacıyla teşvik siste-
mi birer yıllık dönemlerde 
güncellenecek ve etkinliği 
artırılacak

6adımla 
yerli 
darbe

ENERJIDE ITHALATA
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dan her seviyedeki kömürün kalite-
sini yükseltecek Ar-Ge çalışmaları 
yürütülecek; pilot tesisler kurularak 
nihai uygulamalar yapılacak. Bu 
kapsamda, kömürden gaz, petrol ve 
hidrojen üretiminin sağlanmasına 
yönelik yerli teknolojilerin gelişimi 
desteklenecek. 

3    YERLİ KÖMÜRE  
TEŞVİK

Yerli kömür ve termik 
elektrik yatırımlarının artırılması 
amacıyla teşvik sistemi birer 
yıllık dönemlerde güncellenecek 
ve etkinliği artırılacak.  Kömür 
üretiminin daha güvenli 
yapılabilmesi, üreticilerin 
iş güvenliğine yatırımdan 
kaçınmamaları için rödovans 
usulüyle yeni ihale edilecek sahalara 
ilişkin teminat miktarları ve işletme 
süresi daha uygulanabilir seviyelere 

getirilecek.
Kömür yakıtlı mevcut termik 

santralların atık ısılarından bölgesel 
ısıtma ve seracılık faaliyetlerinde 
yararlanmak için projeler geliştiri-
lecek. 

4    BİYOYAKIT EYLEM 
PLANI 

Çevre, Ekonomi, Enerji, Gıda 
Tarım, Kalkınma ve Maliye bakan-
lıkları tarafından ‘Biyoyakıt Eylem 
Planı’ hazırlanacak. Gıda üretimini 
olumsuz etkilemeyecek şekilde 
biyoyakıta dönük üretime ayrılacak 
tarım arazileri belirlenecek. 

5    YAKIT  
PİLİ

Araştırmaları halen sürdürülen 
elektrikli araçlar için standartlara 
uygun bataryanın prototip bazda 
üretimi tamamlanacak, araç içine 
entegrasyonu ve araç testleri 2015 

yılında yapılacak. Pilin ticari olarak 
piyasada satılabilir nitelik kazan-
ması ve pazarlanmasına yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilecek.

6    NÜKLEER VE  
TORYUM

Nükleer santralardaki ekipman-
ların üretimine ilişkin geliştirme 
planları hazırlanacak. Türkiye’nin 
öncelikle Mersin- Akkuyu’da, daha 
sonra Sinop’ta kurulacak nükleer 
santrallara daha fazla yerli katkı 
sunabilmesi için 2016 yılına kadar 
strateji belirlenecek. 
Türkiye’nin 744 bin tonluk rezer-
viyle Hindistan’dan sonra ikinci 
sırada yer aldığı toryum rezerv-
lerinin nükleer enerji üretiminde 
kullanılmasına dönük uluslararası 
çalışmalara aktif katılım sağlana-
cak. Bu yönde Ar-Ge faaliyetleri 
öncelikle desteklenecek.

ENERJİ İTHALATININ 3 YILLIK MALİYETİ 
181.3 MİLYAR DOLAR

ENERJİ İTHALATI: Orta Vadeli Program’a göre 2015 yılı sonun-
da 57.3 milyar dolar olacağı tahmin edilen enerji ithalatının, 
büyüme performansı ve petrol fiyatlarındaki beklentilere göre 
dönem sonunda 63.9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Tür-
kiye, bu yıl sonuna kadar enerji ithalatı için toplam 56.2 milyar 
dolar harcayacak. Gelecek yıl 57.3 milyar dolar, 2016’da ise 
60.1 milyar dolarlık enerji ithal edilecek. Böylece Türkiye, gele-
cek 3 yılda enerji için toplam 181.3 milyar dolar ödeyecek. 
ENERJİ FİYATLARINDA GERİLEME

Küresel ekonomideki zayıf görünüm, enerji ve endüstriyel me-
tal fiyatlarında gerilemeye neden olacak. 2013 yılında ortalama 
Brent petrol varil fiyatı 109.4 dolar olarak gerçekleşirken, 2014 
yılının ilk çeyreğinden itibaren artan jeopolitik risklere rağmen 
zayıf talep ve arz yönlü gelişmeler nedeniyle petrol fiyatı düştü. 
Orta vadede bu eğilimin sürmesi beklenirken, jeopolitik belir-
sizlikler geçici fiyat artışına yol açabilir. Brent tipi ham petrol fi-
yatları gelecek yıl 101.9 dolar, 2016’da 100.4 dolar ve 2017’de 
98.8 dolar olacak.

HABEREnerjide ithalata 6 adımla yerli darbe
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EK PROGRAM’DA ENERJI
İthalde alınan KDV kapsamında 2013 yı-
lında BOTAŞ, cari ve geçmiş yıllara ilişkin 
7,8 milyar TL, TEDAŞ ise mahsuplaşmayla 
ilgili kanun neticesinde 500 milyon TL 
ödeme yaptı. Buna karşın, BOTAŞ’ın 2014 
yılında 5,3 milyar TL olması beklenen cari 
borcunun yalnızca 2,3 milyar TL’sini ödeye-
bileceği öngörülüyor. Bu gelişmeler çerçe-
vesinde, 2014 yılında ithalde alınan KDV 
tahsilatının GSYH’ya oranının, bir önceki 
yıla göre 0,3 puan azalması bekleniyor.
BOTAŞ’IN BORCU:  İthalde alınan KDV 
tahsilatının GSYH’ya oranının, 2014 yılına 
göre 0,1 puan artarak 2015 yılında yüzde 
3,9 seviyesine yükselmesi bekleniyor. BO-

TAŞ’ın stok borcundan herhangi bir öde-
me yapmayacağı ve 5,9 milyar TL olarak 
tahakkuk etmesi beklenen cari dönem 
yükümlülüklerinin 0,6 milyar TL’sini yerine 
getiremeyeceği varsayılıyor. 
GAZDA EK ZAM İHTİYACI VAR:  Döviz 
kurunun program tahminlerinin üzerinde 
gerçekleşmesinin etkisiyle doğal gaz alım 
maliyetleri yükselen BOTAŞ, yıl içinde do-
ğal gaz alım satım faaliyetinden zarar etti. 
Satış fiyatları 2014 yılı ekim ayı başında 
yüzde 9 artırılmasına rağmen ortalama 
doğal gaz satış fiyatlarıyla alım maliyetle-
rinin dengelenmesi ihtiyacı devam ediyor.
EÜAŞ DA ZARAR EDECEK: İhtiyaç sahip-

lerine bedelsiz kömür dağıtımı uygulama-
sı karşılığında TKİ ve TTK’ya 2014 yılında 
678 milyon TL görev zararı ödemesi yapıl-
ması bekleniyor. 2014 yılında  bu kapsam-
da yaklaşık 2 milyon ton kömür dağıtılaca-
ğı tahmin ediliyor. 2014 yılında yağışların 
yetersizliği nedeniyle hidroelektrik sant-
ralların üretimindeki düşüşün termik 
santrallerdeki üretimin artırılmasıyla telafi 
edilmesi, EÜAŞ’ın üretim maliyetlerini 
yükseltti. Bunun yanı sıra programlanan 
fiyat ayarlamalarının yıl içerisinde yapıl-
maması ve yakıt birim maliyetlerindeki ar-
tış neticesinde EÜAŞ’ın 2014 yılını dönem 
zararıyla kapatması bekleniyor. 

PETROL VE GAZ ARAMALARI HIZLANACAK
Orta Vadeli Program’ın bir diğer hedefi ise yerli kaynakların kullanımının teşvik 
edilmesine dönük. Bu kapsamda ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmak 
üzere verimliliğe yönelik özel tedbirler alınacak. Yurtiçi ve yurtdışında petrol 
ve doğal gaz arama faaliyetleri hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi 
yerli kaynakların arama ve üretim faaliyetleri azami seviyeye çıkarılacak. Kaya 
gazı ve diğer yeni teknolojilere yönelik kapsamlı araştırma faaliyetleri yürütü-
lecek. KİT’ler, teknolojik altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek katma 
değeri yüksek ürünlere odaklanacak, yerli enerji kaynaklarından faydalanacak 
ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecek.

ÇEVREYE SAYGILI OLAN AZ VERGİ ÖDEYECEK

Kentsel dönüşümde katma değer yaratan sek-
törlerin, yaratıcı endüstrilerin, yüksek teknolojili, 
çevreye duyarlı yenilikçi üretimin ve enerji verimli-
liğinin desteklenmesine önem verilecek. KİT’ler, tek-
nolojik altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini gelişti-
rerek katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak, 
yerli enerji kaynaklarından faydalanacak ve ihracata 
yönelik yeni fırsatlar değerlendirilecek.  
Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulan-
masında, iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mü-
cadele edilmesine ve  enerji  tüketiminde tasarruf 
sağlanmasına yönelik öncelikler gözetilecek.

HABER Enerjide ithalata 6 adımla yerli darbe



ABD’deki elektrik şirketle-
ri, özelleştirme öncesinde 
dikey bütünleşik bir 
yapıda, devlet tarafından 

regüle edilen özel kurumlardı. Ken-
di münhasır bölgelerinde üretim, 
iletim ve dağıtım görevlerini yerine 
getiren bu şirketler, bağımsız bir 
düzenleyici kurum olan Kalifor-
niya Kamu Şirketleri Komisyonu 
(California Public Utilities Com-
mission-CPUC) tarafından regüle 
ediliyordu. CPUC sadece fiyatlar 
üzerinde değil, elektrik sektörü-
nün her alanında yetkiye sahipti. 
Özel işletmeler, CPUC tarafından 
düzenlenirken yerel idareye ait 
işletmeler, kamunun bir parçası ol-
duğundan şehir konseyi tarafından 
kontrol ediliyordu. İletmelerle diğer 
eyaletler arasındaki işlemler ise 
Federal Enerji Düzenleme Kuru-
lu’nun (FERC) gözetimindeydi.

1998 yılı Mart ayında yapılan 
düzenleme öncesinde, elektriğin 
yüzde 75’ini Pasifik Gaz ve Elekt-
rik (PG&E), Güney Kaliforniya 
Edison (SCE) ve San Diego Gaz 

ve Elektrik (SDG&E) adındaki 
bu üç büyük özel şirket sağlıyordu. 
Sistemin toplam kapasitesi yaklaşık 
olarak 52 bin megavattı ve 1990’la-
rın başında, ekonominin gelişme-
siyle birlikte elektrik talebi artış 
göstererek daha fazla kurulu güç 
kapasitesine ihtiyaç duyuldu.

Deregülasyon öncesinde Kalifor-
niya’da elektrik üretim piyasası ‘getiri 
oranı regülasyonu’ şeklinde işletili-
yordu. ABD’nin geneline uzun yıllar 
hakim olan bu anlayış, ‘adil getiri 
oranı’ belirlenmesi, şirketin mali-
yetleri ve oranın hesaplanmasında 
temel alınacak fiziksel sermayenin 
değerinin tespiti ve sonrasında 
belirlenen getiri oranına ulaşmak 
için ne kadar gelir gerekiyorsa o 

geliri sağlayacak fiyatın hesaplanma-
sı şeklinde özetlenebilir. İşletmenin 
tüm masraflarını tarifeye yansıtma 
olanağı veren bu model; şirketlerin 
verimli, performans esaslı ve yeni 
teknoloji odaklı çalışmasını engel-
liyordu. Bu uygulamayla hiç üretim 
yapmayan teşebbüsler bile yaptıkları 
yatırımın belli bir oranı kadar kar 
elde edebiliyordu. Yöntemdeki bu 
açıklık, teşebbüslerin gereğinden 
daha fazla pahalı yatırım yapmasına 
ve fazla üretim kapasitesine sahip 
olmasına neden oldu. 

Şikayetler model değişikliği getirdi
Kaliforniya, diğer eyaletlere 

göre yüzde 50 oranında yüksek 
fiyatlardan elektriğe ulaşıyor ve 

Kaliforniya Elektrik 
Krizi’nden çıkarılacak 

çok ders var
2000 ve 2001 yıllarında ABD’de yaşanan tarihin en büyük enerji krizlerin-
den biri  olan “Kaliforniya Elektrik Krizi”, Türkiye için güncelliğini koruyor. 
Uzmanlar, piyasaların koşullara uygun regüle edilmemesi, oluşan zararın 
kamu tarafından sübvanse edilmesinin Türkiye açısından ‘Kaliforniya krizi’ 
yaratabileceğini söylüyor
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imzalanan anlaşmalarla fiyatların 
aşırı yüksek olduğu şikayetleri peşi 
sıra geliyordu. 1994’te başlayan ve 
elektrik sektöründe devlet müda-
halesinin kaldırılarak deregülasyon 
yapılması için artan politik baskılar 
sonucu, 1996 yılında mevzuat ça-
lışmaları başlatıldı. Elektrik toptan 
satış piyasasının rekabete açılması 
ve tüketicilerin azalan fiyatlardan 
yararlanması hedefleriyle 1998 yılı 
Nisan ayında, elektrik piyasası artık 
serbest hükümlere tabi ve spot pi-
yasa üzerinden işletilmeye başlandı.

Söz konusu deregülasyon 
çalışmasının ana hatları şöyle 
özetlenebilir:
• Kar amacı gütmeyen iki adet 

kuruluş oluşturuldu. Kaliforniya 
Bağımsız Sistem İşletmecisi 
(CAISO) ve Kaliforniya Elekt-
rik Borsası (CALPX). CAISO, 
iletim hattının ve gerçek zamanlı 
spot piyasanın işletilmesinden 
sorumluydu. Dağıtım şirket-
lerine de CALPX üzerinden 
elektrik almaları zorunluluğu 
getirildi.

• Elektriğin perakende satış fiya-
tında düzenlemeye gidildi. Hane 
halkı ve küçük ticari tüketiciler 
için satış fiyatı, 2001 yılı başına 
kadar dondurularak yüzde 10 
azaltıldı. 

• Toptan Satış Piyasası’nda 
elektriğin toptan satışı, serbest 
elektrik borsasında, CAISO ve 
CALPX üzerinden, üreticiler ve 
satıcılar arasında gerçekleştirili-
yordu. Spot piyasada, elektriğin 
temini için açılan ihalede, en 
düşük fiyat verenden en yükseğe 
kadar bir sıralama yapıldıktan 
sonra, gereken elektrik miktarı 
elde edilene kadar en düşük 
fiyatlıdan yukarı doğru miktar-
lar toplanacak; gerekli miktara 
ulaşıldığı noktadaki teklif, tüm 
şirketlere ödenecek fiyatı belir-
leyecekti. Üreticilerle satıcıların 

aralarında uzun dönem anlaşma 
yapmalarına ve bu borsanın 
dışında alışveriş yapmalarına 
olanak da tanınmıyor böylece re-
kabetin artacağına inanılıyordu.

Manipülasyonlar ve elektrik 
kesintileri

Artık elektrik tedarikçileriyle 
sabit fiyatlardan uzun vadeli alım 
anlaşmaları yapamayan dağıtım 
şirketleri, elektriği spot piyasadan 
almak zorundaydı. Tüketiciler ise 
2001 yılına kadar dondurulmuş 
olan perakende fiyatından ucuz 
elektrik alabiliyor ve tüketimleri de 
ciddi oranlarda artıyordu. Tarifeler 
yükselirken tedarikçi şirketlerin 
gittikçe dar boğaza sürüklenmesi, 
üretim tesislerine yatırım yapmak-
tan kaçınmaları şeklinde sonuçlan-
dı. Hızla yükselen enerji fiyatları, 
elektrik dağıtım şirketlerini iflas 
noktasına getirdi. Yaşanan finan-
sal problemler nedeniyle piyasada 
manipülasyonlar başladı. Firmalar 
yapay arz-talep dengesizlikleri 
yaratarak spot piyasada fiyatların 
yukarı çekilmesi için santrallarında 
bakım onarım çalışmaları başlat-
tıklarını açıklayıp elektrik vermeyi 
kesti; bazı şirketler ise üretim 
yapmadan daha fazla kar etmeyi 
amaçlayıp önceden yaptıkları uzun 
vadeli sözleşmelerden aldıkları ucuz 

elektriği satma yoluna gitti. 
2000 yılının yazında kapıyı 

çalan kriz, aşırı sıcakların elektrik 
talebini artırmasıyla görünür hale 
geldi. İnsanlar sisteme yüklendikçe, 
bakımda olan üretim tesislerinden 
elektrik verilemedi ve yetersiz kapa-
site sonucu, ülkenin en kalabalık 
eyaletinde hayat durdu. Federal 
Enerji Düzenleme Kurulunun 
(FERC) piyasadaki manipülas-
yonların geç farkına varması ve so-
ruşturmalara iş işten geçtikten çok 
sonra başlanması milyar dolarlara, 
toplu iflaslara ve uzun yıllar sürecek 
davalara mal oldu. 2000’lerin or-
tasına gelindiğinde, Kaliforniya’da 
elektrik toptan satış fiyatlarının 
yüzde 500 arttığı ve ABD’nin diğer 
eyaletlerinde 50 dolar civarında 
olan ortalama satış fiyatının Kali-
forniya için bu dönemde 400 dolar 
olduğu belirtiliyor. Krizin başlıca 
sebepleri şöyle sıralanıyor:
• Yanlış piyasa yapısı ve yanlış 

yeniden yapılanma mevzuatı
• Regülasyon hatası
• Toptan satış pazarında pazar 

gücünün kullanılması
• Tahmin edilemeyen talep artışı
• Yatırımların azlığı
• İletim hattı kısıtı
• Elektrik borsasının kötü işlemesi
• Kaynak maliyetlerinin -doğal 

gaz-artması

ÖRNEK OLAY Kaliforniya Elektrik Krizi’nden çıkarılacak çok ders var



Kaliforniya piyasası örneği, di-
ğer Amerikan piyasalarından daha 
fazla serbestleştirilerek modelin 
ciddi biçimde savunmasız kalması 
şeklinde sonuçlandı. Toparlanma 
sürecinde devlet kaynaklarının 
kullanımı yoluyla deregülasyon 
programı ihlal edildi; krizden geriye 
ise çıkarılacak pek çok ders kaldı.

Kaliforniya Krizi’ne dönüşmese de 
‘BOTAŞ krizi’ kapıda

“Serbestleşme programlarının 
başarıya ulaşması için adımların 
dikkatli atılması şart” diyen EPDK 
yetkilileri, bu krizin Türkiye’de bu-
günkü karşılığının önemli olduğuna 
dikkat çekiyor. Yetkililer, “Aslında 
sektörün herkesi acımasızca piyasa-
nın kurallarına bırakmadığını; terk 
edip gitmediğini görmek gerekli. 
Regülasyon, sistemsel bütünlüğünü 
kaybedince bu tür zararlar ortaya 
çıkıyor ve ülkemizde de bunun 
benzeri örnekler var. Bizde devlet 
eliyle mesele önleniyor ancak kamu 
olduğu için henüz Kaliforniya 
Krizi’ne dönmeyen bir BOTAŞ 
Krizi kapıda” yorumunu yapıyor. 
Yetkililer, bu saptamayı şöyle gerek-
çelendiriyorlar: 2011 yılında, enerji 
KİT’lerinin borç ve alacaklarının 
TEDAŞ’a mahsup edilmesiyle 
TEDAŞ’a devredilen 15 milyar lira 
değerindeki müdahaleyi hatırla-

yalım. 2008 yılına kadar hiç zam 
yapılmadı ve 6 milyar dolar olan 
dış ticareti destekledik. Bu da kamu 
zararıydı, örtülü yaşandı ve devlet 
bu zararı da karşıladı.

Kaliforniya Krizi’nde de olduğu 
gibi elektrik toptan satış piyasala-
rında pazar gücünün kötüye kulla-
nılmasıyla başlayan sorunların kısa 
sürede büyüyerek reform çalışma-
larını aksattığını belirten yetkililer 
şöyle devam ediyor: “Kaliforniya’da 
üretim kısıtlarının oluşması ve bun-
ların fiyatlara yansıması durumu 
var. Talebin karşılandığı yerde fiyat 
belirleniyor ve yeterli talep gelme-
diği noktada ise yatırımcı kaçmaya 
başlıyor. Arzın fiyatı yukarıya çek-
mesi ile birlikte fiyat neyse, olduğu 
gibi yansıtılıyor. Serbestleşme ile 
artması gereken rekabet ve düşmesi 
gereken fiyatlar maalesef vatan-
daşlara yansıtılamıyor. İşte burada, 
konfor etkisinden yararlanamayan 
halka, fiyatların yansıtılması söz 
konusu. Arz güvenliği nedeniyle 
BOTAŞ’tan başka kimsenin Rus-
ya’dan gaz ithal edemediği benzer 
bir kurgudan doğal gaz sektörü için 
bahsedebiliriz”. Hakim durumdaki 
şirketlerin pazar güçlerini kötüye 
kullanmasının önüne geçilmelidir 
diyen yetkililere göre “Artık sektör-
de rekabetin rahatlıkla sağlanması 
gerekiyor”.

Kaynaklar:
AKCOLLU, F. Y. (2003), “Elektrik Sektöründe Rekabet Ve Regülasyon”, Rekabet Kurumu, 
Ankara
GÜNEY, S. (2001), “California Electricity Crisis, White Energy and Market Reform: Les-
sons and Prospects for Turkey”, ERC/ODTÜ Ekonomi Kongresi V, Ankara.

2001 yılı ODTÜ 5. Uluslararası Ekonomi 
Kongresi’nde Kaliforniya Krizinden 
çıkarılacak dersler şöyle sıralanıyor:

 � Elektrik piyasası, elektrik ürününün yapısı 
dolayısıyla farklı bir pazardır. Orta dönem-
de sorunlar oluşabiliyor; müdahaleler 
veya düzeltmeler gerekli olabiliyor.
 � ‘Tavan fiyat uygulamayın, tavan fiyat uy-
gulaması yeni yatırımların yapılmasına 
engel oluyor’ ifadesi her zaman doğru 
değil. Zira, piyasa olgunlaşana kadar, yu-
muşak tavan fiyatları, ani fiyat çıkışlarını ve 
pazar gücüne dayalı sorunları düzeltmeye 
yarıyor.
 � Şirketlerin uzun dönem sözleşme yapma-
sına izin verilmeli ve spot piyasa yalnız 
olarak kullanılmamalı. Diğer bir deyişle, 
sadece kısa dönem pazarları oluşturulma-
malı.
 � Tüketicilerin gerçek zamanlı fiyatlandır-
maya cevap verebilmelerine olanak sağ-
layan ve fiyat değişkenliğini azaltan bir 
sistem kurulmalı.
 � Elektrik endüstrisi, çeşitli kaynaklardan 
oluşan bir arz piyasası ile oluşturulmalı.
 �Rekabet, ilk olarak büyük tüketicilerin 
olacağı toptan satış pazarında meydana 
getirilmeli. Küçük tüketicilerle katılım 
problemi, yüksek geçiş maliyetlerine yol 
açıyor ve sağlayıcıya az kar kalıyor.
 �Rekabet arttıkça artan piyasa işlemlerini 
kaldırabilecek nitelikte bir iletim kapasite-
si kurulmalı.
 �Pazar gücü endeksi gibi teknik ölçümler 
belirleyerek performans kriterleri oluştu-
rabilen bir düzenleyici kurum olmalı.
 �Düzenleyici kurumun sürekli piyasanın 
üzerinde gözü olmalı ve yaptırımı olan 
kurallar koyabilmeli.
 � Elektrik piyasasında uluslararası deneyim-
lerden yararlanılmalı.
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Enerji Panorama’nın 2013 
Aralık sayısında, “Küresel 
Enerjide Kurulu Düzen 
Değişiyor” başlığı ile 

yayımladığımız “Dünya Enerji 
Görünümü Raporu”nun bu yılki 
analizinde siyasi istikrar ve yatırım 
noktasındaki kaygılar hakim. 

“Küresel enerji sistemi olaylarla 

DÜNYA GÜNDEMİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) “Dünya Enerji Görünüm Raporu”, IEA’nın 
Başekonomisti Fatih Birol tarafından Londra’da açıklandı. Farklı senaryo-
lara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre enerji arz ve talep projek-
siyonlarına yer veren rapor, bir kez daha enerji sektörünün nasıl dönüşe-
ceğine dair analizler sunuyor.

“Dünya Enerji Görünümü”nde 
hava biraz puslu
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değil, politikalar tarafından şekil-
lendirilmelidir” diyen IEA, eko-
nomik rekabet ve siyasi kaygılarla 
birlikte gelişen enerji trendlerine 
karşı dikkatli olunması noktasında 
uyarılarda bulunuyor.

IEA’nın Başekonomisti Fatih 
Birol’un değerlendirmeler yaptığı 
tanıtıma, petrol fiyatlarındaki düşüş 
damgasını vurdu. Haziran ayında 
107 dolar olan ham petrol fiyatları, 
son 4 yılın en düşük seviyesine ge-
lerek 80 doların altına indi. Petrol 
fiyatlarına bağlı olarak azalması 
beklenen cari açık ve emtia fiyatları 
için hesaplamalar yapılırken kimi 
üreticiler bu durumun enerji 
fiyatlarına yansımadığı ve sadece 
taşımacılık maliyetlerini etkileme-
sinden şikayetçi. Bir diğer argüman 
ise petrol fiyatlarındaki bu ciddi 
düşüşün yüksek vergiler ve döviz 
kurlarındaki dengesizlikle birlikte 
akaryakıt fiyatlarına çok küçük 
oranlarda yansımış olması.

Rapora göre, 2013 yılında 
günlük 90 milyon varil olan petrol 
talebi, 25 yılda 104 milyon varile 
çıkacak. Petrol üretimindeki artışın 
en ciddi bölümünün ABD’den 
geldiğini vurgulayan Birol, pet-
rol arz-talebindeki dengesizliğin 
sürmesi ve doların güçlenmeye 
devam etmesi halinde arz güvenli-
ğinin sıkıntıya gireceğini belirtiyor. 
Fiyatların bir önceki yıla oranla 
yaklaşık yüzde 20 gerilediğini 
hatırlatan Birol, ”Düşüşün uzun 
soluklu olacağını sanmıyorum” di-

yor. Fiyatların bu düzeyde kalması 
durumunda, ABD’deki petrol yatı-
rımlarının üretimi azaltma çabası 
ile önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 
10 oranında düşmesi bekleniyor. 
Birol, ABD’de kısıtlı rezerve sahip 
kaya petrolü üretiminde 2020’lere 
kadar bir yavaşlama olacağını ve 
artan petrol talebinin 2020’lerden 
itibaren Ortadoğu’dan karşılanabi-
leceğini vurguluyor. 

Öngörüler tutmadı
Öte yandan, haziran ayından 

bu yana petrol fiyatlarında yaşa-
nan aşağı yönlü baskının, enerji 
uzmanlarından, ekonomistlere ve 
akademisyenlere kadar pek çok 
kesimi tahminlerinde yanılttığı-
nı söylemek mümkün. Birol’un 
geçtiğimiz yıllarda petrol piyasaları 
konusunda yaptığı açıklamalar, son 

birkaç yıl içerisinde fiyattaki dalga-
lanmaların pek de beklendiği gibi 
gerçekleşmediğini açıkça gösteriyor. 
Belirtmemiz de fayda var: Günü-
müz ekonomi ve siyaset arenasın-
daki dalgalanmaların değişim hızı, 
elbette öngörülerin de bir o kadar 
hızla değişmesine yol açıyor.

*Tablo: IEA’nın WEO raporlarından bazı 
notlar.

Ulusal Enerji Ajansı’nın siyasi 
istikrar ve yatırım konusunda haklı 
endişeleri olduğuna şüphe yok. 
Jeopolitik ve siyasi gerilimlerle 
şekillenen petrol piyasası, arz-talep 
tarafındaki dengelerin öngörülebilir 
olduğu bir piyasa olmaktan gittikçe 
uzaklaşırken “Küresel enerji güven-
liği” gündemin en üst sıralarında 
yer almaya devam ediyor. 

Rapor, düşen petrol fiyatlarının 
2012 2013 2014

“6-7 yıl içinde ABD’nin Ortadoğu’dan 
petrol ithal etmesine gerek kalmayacak.”
Amerikan enerji fiyatları dünya fiyatla-
rından bağımsız hareket ediyor. Önü-
müzdeki dönemde petrol fiyatlarının 
dünyada ciddi olarak aşağı inmesini 
beklemiyorum, 100 dolarlar seviyesinde 
olacak.”

“Ortadoğu’ya bağımlılık giderek aza-
lacak ve 2020’lı yılların sonunda sıfıra 
inebilecek.”
“Amerika, 2015 yılında Suudi Arabistan 
ve Rusya’yı geçerek dünyanın en büyük 
petrol üreticisi olacak. Bu, dünya petrol 
fiyatlarının daha da artmamasına yar-
dımcı olacak.”

“Fiyatlar bu seviyede kalırsa, 2015 yılın-
da ABD’deki petrol yatırımlarında 2014’e 
göre yüzde 10’luk düşüş olacak.”
“ABD’de kısıtlı rezerve sahip kaya petrolü 
üretiminde 2020’lere kadar bir yavaş-
lama göreceğiz. Petrol talebi dünyada 
büyümeye devam ederken, 2020’lerden 
itibaren bunu karşılayabilecek tek bir ad-
res var; o da Ortadoğu.”

IEA Başekonomisti
Fatih Birol

DÜNYA GÜNDEMİ“Dünya Enerji Görünümü”nde hava biraz puslu

Aralık 2014EnerjiPanorama 63



64  EnerjiPanoramaAralık 2014

Ortadoğu’daki gerilim nedeniyle 
enerji piyasalarında rahatlama 
yaratmayacağını ve petrolün gele-
cekteki teminine ilişkin endişelerin 
arttığını belirtiyor. Yatırımcıların 
geleceğe yönelik kararlarını da 
etkileyen bu sürecin, belirsizliğe 
ve gecikmelere neden olduğunun 
altını çizen Birol, petrol üretiminin 
olumsuz etkilenebileceğini ve önü-
müzdeki 10 yılda ilave petrol arzı 
için yatırım kararlarının bugünden 
alınması gerektiğini söylüyor. 

Enerji talebinin en büyük pay sahibi: 
Doğal gaz

Küresel doğal gaz talebinin 
beklendiği üzere, güçlü bir şekilde 
artacağını belirten rapora göre, 
doğal gaz, toplam enerji talebinde 
en büyük pay sahibi yakıt olacak. 
Enerji piyasalarında LNG’nin artan 
payına karşılık 2040 yılında kadar, 
LNG tedarikçileri de çeşitleniyor. 
Piyasalardaki LNG miktarının 
bugünkü seviyesinin iki katına çı-
kacağını tahmin eden rapor; ABD, 
Kanada, Avustralya, Afrika, Rusya, 
Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika 
ülkelerinin başlıca LNG tedarikçi-
leri olacağını açıklıyor.

 Sübvansiyonlar ise fosil yakıta akıyor
Ulusal Enerji Ajansı’nın tah-

minlerine göre, son 10 yıl içinde 
oldukça yüksek olan kömür talebi 
azalma eğilimi gösterecek. Çin’in 
son 10 yılda yıllık yüzde 10’larda 
seyreden kömür talep artışı, yerel 
hava kirliliğinin azaltılması amacıy-
la son iki yılda yüzde 5’e düşürüldü. 
Buna karşın, hali hazırda küresel 
karbondioksit salımlarındaki artışın 
yüzde 60’ı Çin’den kaynaklanıyor. 
Yakın gelecekte Çin tarafında kö-
mür konusunda azalma ya da artma 
yok: “Çin’in kömür talebi 2040 
yılına kadar değişiklik göstermeden 

yatay seyredecek.” 350 milyon insa-
nının elektriğe erişimi bulunmayan 
Hindistan’ın kömür talebi ise ucuz 
fiyatlar nedeniyle artmaya devam 
edecek.

Avrupa ve ABD tarafında ise 
kömür talebi uzun süredir aynı 
oranlarda seyrediyor. Her ne kadar 
kömür için tahminlerde “azalma 
eğilimi” ifadesi geçse de raporun 
fosil yakıtların geneline ilişkin 
notu “yakın gelecekte” büyük bir 
değişim öngörmüyor. 2013 yılında 
tüm dünyada fosil yakıtlara 550 
milyar dolar tutarında sübvansiyon 
sağlandığını ve bu tutarın aynı yıl 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelik sübvansiyonların dört katı 
olduğunu belirtelim. Ancak, uzak 
gelecek sayabileceğimiz 2040 yılına 
kadar beklentiler fosil yakıtlardan 
bir hayli uzaklaşmış durumda. 
Analizler, düşük emisyon oranıyla 
nükleer ve yenilenebilir enerjiden 
yana bir gelecek vadediyor.

2040’ta elektrik üretiminin yarısı 
yenilenebilir

Raporda yer alan yeni politika 
senaryolarına göre, dünya genelinde 
2040 yılına kadar elektrik sektö-
rüne yapılacak yatırım 20,8 trilyon 
doları bulurken elektrik sektöründe 
en fazla yatırım yenilenebilir enerji 
alanında gerçekleşecek.

6 bin GW olan günümüz 
küresel elektrik üretim kapasitesi-
nin 2040 yılında ilave yatırımlarla 
10 bin 700 GW’ı bulacağı tahmin 
edilirken bu kapasitenin yaklaşık 
yarısı yenilenebilir enerji kaynak-
larından sağlanacak. Hem rüzgar 
hem de güneş enerjisi teknolojileri-
nin gelişimiyle maliyetlerin düşme 
eğilimi göstereceğini vurgulayan 
çalışma, yenilenebilir üretimin beş 
kat artış göstereceğini savunuyor. 
En büyük artış rüzgar, hidro ve 
güneş enerjisinden gelecek.

Bu artış sayesinde önümüz-
deki 25 yılda dünyada her iki 
yeni elektrik santralından birinin 
yenilenebilir olacağı hesaplanıyor. 
Özellikle Çin, Hindistan, Latin 
Amerika ve Afrika’da yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretimi ciddi 
artış gösterecek. 

Nükleer atıklar için kalıcı çözüm 
aranıyor

Her yıl farklı bir yakıt türüne 
özel olarak yer veren Dünya Enerji 
Görünümü senaryoları, bu yıl 
nükleer enerjiye odaklanıyor. Nük-
leer enerjinin; enerji güvenliğinin 
sağlanması, enerji ithalatının azal-
tılması ve karbon salımına neden 
olmadığı için iklim değişikliğiyle 
mücadelede önemli katkı sağladığı 
savunulurken atık sorununa da 
dikkat çekiliyor. 

Nükleer konusunda gözlerin 
üzerinde olduğu Japonya’nın Fu-
kişima felaketinden sonra nükleer 
enerjiye tekrar dönmesi bekle-
nirken; 2040 yılına kadar nükleer 
enerjiye ilişkin esas büyüme Çin’den 
geliyor. Özellikle, Avrupa’daki bazı 
ülkelerin işletme ömrünü tamam-
lamadan nükleer santrallarını devre 
dışı bırakma kararı almış olması, 
bugün elektrik üretiminde yüzde 
28 olan nükleer enerji payını yüzde 
21’e düşürüyor. 

Raporda, yüksek radyasyon 
içeren atıkların nasıl yönetileceği 
ve bertaraf edileceği noktasın-
da hazırlıklı olunması gerektiği 
hatırlatılırken; 1971-2040 arasında 
705 bin ton kullanılmış nükleer 
atığın ortaya çıkacağı hesaplanıyor. 
Kamuoyunun nükleer santrallara 
yönelik endişelerinin giderilme-
si için hükümetlere düşen görev 
biliniyor. Yüksek radyasyon içeren 
nükleer atığın bertaraf edilmesine 
yönelik kalıcı çözüm arayışları ise 
soru işaretlerini artırıyor.

DÜNYA GÜNDEMİ “Dünya Enerji Görünümü”nde hava biraz puslu



KalDer ve TÜSİAD işbirliği 
ile düzenlenen ve YEDAŞ 
Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu’nun ‘Ulusal 

Kalite Hareketi’ konulu oturumda 
konuşmacı olarak yer aldığı 23. Kalite 
Kongresi, bu yıl da “Mükemmelliği 
Yaşamak” temasıyla 17-19 Kasım 
tarihleri arasında İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Avrupa 
ve Türkiye’den birçok şirketin üst 
yöneticilerinin katıldığı kongrede, 
YEDAŞ’ın oturum sponsoru olduğu 
‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ ve ‘Ulusal 
Kalite Hareketi’ konulu oturumlar 
büyük ilgi gördü. 

Üniversitelilerden davet 
Bu yılki Kalite Kongresi’ni birçok 

üniversite yakından takip ederken, 
Uludağ Üniversitesi’nin öğretim 
görevlileri ve öğrencileri, oturum 
sonunda YEDAŞ Genel Müdü-
rü Nurettin Türkoğlu’nu Bursa’ya 
davet etti. Şirketin ‘kalite, liderlik ve 
sürdürülebilirlik’ yönetim modelinden 
etkilendiklerini belirten öğrenciler, 
“Sizleri Uludağ Üniversitesi’ne davet 
ediyoruz. Kısa sürede yakaladığınız 
yönetim modeli, bilgi ve birikimleri-
nizin ‘rol model’ olacağı inancını ta-
şıyoruz. Türkoğlu’nun da konuşmacı 
olarak yer alacağı ‘Kalite ve Sürdürü-
lebilirlik’ temalı bir seminer düzenle-
mek istiyoruz” taleplerini ilettiler.  

Ulusal Kalite Hareketi’nin aslında 
tüm süreçlerde sürdürülebilirliği sağ-
lamak olduğunu altını çizen Türkoğ-

lu, “Sürdürülebilirlik, tüm paydaşların 
yön birliği ve sinerjisi ile şirketiniz 
için seçtiğiniz yol haritasıdır. 4 yaşın-
da genç bir şirketiz ve hedeflerimizi 
belirlediğimiz toplantılarda öncelikle 
yönetim modelimizi doğru koyarak, 
bir süreçlere başlamayı tercih ettik. 
Dünyanın en büyük 500 şirketinin 
kullandığı ‘Toplam Kalite Yönetim’ 
modeli dediğimiz EFQM modeli ve 
Balance Score Card yönetim modeli 
ile birlikte yönetilen bir şirketiz. Bizi 
denetleyen Kalder, iki yıllık perfor-
mansımızı kabul etti ve 2 yaşınday-
ken EFQM 3 Yıldızlı Mükemmel-

likte Yetkinlik Belgesi’ni aldık” dedi.
Türkoğlu’na BID üyeliği teklif edildi

Business Initiative Directions 
(BID) Başkanı Jose E. Prieto, gön-
derdiği övgü dolu mesajında BID 
Komite Üyesi olmasını talep ettiği 
Türkoğlu, “2019 yılında operasyonel 
ve mükemmellik alanında Avrupa’nın 
ilk 10 şirketi olma hedefi doğrultu-
sunda başlattığımız ‘Mükemmellik’ 
sürecinde tüm dünyanın dikkatlerini 
üzerimize çekiyoruz. BID tarafından 
her yıl verilen Uluslararası Kalite 
Ödülleri’nde bu yıl mükemmellikte 
Avrupa’nın zirvesine çıkarak, Kalite 
Platin Tacı Ödülü’ne layık görül-
dük. Türkiye’deki dev şirketlerin ve 
kuruluşların katıldığı Türkiye Halkla 
İlişkiler Derneği tarafından 14 adet 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 
Projelerimiz, Avrupa’nın ‘İletişi-
min Oscarı’ olarak lanse ettiği ve 
‘En Prestijli ve En Etkileyici Ödül’ 
olarak gösterilen Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (United Nations 
Development Programme) UNDP 
Özel Ödülü’nü aldı” bilgisini verdi. 

YEDAŞ, 23. Kalite Kongresi’ni ‘etkiledi’ 
23. Kalite Kongresi’nde şirketin iyi uygulamalarını katılımcılarla 
paylaşan YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, “EFQM mo-
deli bir belge ile sınırlı kalmamalı. Bu süreçleri sürdürülebilir bir 
şekilde hayatınızda uygulamanız gerekiyor” dedi
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İlk yazımızda (Ekim 2014, 
Enerji Panorama) fiyat sinyal-
lerini enerji kaynak çeşitleri 
açısından incelemiştik. Bu 

yazımızda ise gelecekteki piyasa 
beklentilerine, erken uyarı sistemi-
ne ve olası tedbirlere değineceğiz.  

Avrupa elektrik piyasalarının 
hızla birleşme sürecine girmesi, 
hem piyasa ürünlerinin çeşitlen-
mesine hem de piyasa koşulları-
nın farklılaşmasına yol açtı. PCR 
(Price Coupling of Regions) projesi 
kapsamında EUPHEMIA algo-
ritmasının Şubat 2014’de NWE 
ülkelerinde (Danimarka, Finlandi-
ya, Norveç, İsveç, İngiltere, Belçika, 
Fransa, Almanya, Luxemburg 
ve Hollanda) ve ardından Mayıs 
2014’de SWE (Fransa, İspanya 
ve Portekiz) ülkelerinde devreye 
girmesiyle yeni bir döneme girildi. 
Akabinde İtalya ve Doğu Avru-
pa’yı kapsaması planlanan proje-
den, Türkiye’nin de zaman içinde 
etkileneceği muhakkak. Piyasalarda 
verimliliği ve istikrarı artıran bu 
süreç,  Hollanda özelinde oldu-
ğu gibi fiyatları düşürücü etki de 
yapabiliyor.

Bu durumda fiyat sinyallerini 
etkileyen bir diğer unsurun bu 

beklentiler olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Unutmamak gere-
kir ki fiyatları sadece yatırım ve 
değişken maliyetler değil, sistemde 
ve piyasada oluşturulmuş kısıtlar da 
etkiler. İletim kısıtlarından ötürü 
tüketim yoğun bölgelere doğal gaz 
santralı yapımı bu durumun sistem 
tarafına, blok ve esnek tekliflerin 
varlığı piyasa tarafına örnek olarak 
verilebilir.  Gelecekteki olası geliş-
meleri 4 aşamada inceleyebiliriz:

Zamansal Genişleme: Çekir-
dek gün öncesi piyasası olmakla 
beraber vadeli işlemlerin ve gün 
içi piyasasının birbirleriyle bütün-
leştirilmesini, yani zaman aralığı 
birbirinden farklı piyasaların 
birbirleriyle ilişkilendirilmesi-
ni ifade eder. Ülkemizde gün 
içi piyasalarının başlangıç tarihi 
için 2015 yılı öngörülürken uzun 
vadeli kontratlarda fiziksel bağlantı 
konusu güncel tartışmalar arasında 
yer alıyor. 

Mekânsal Genişleme: Av-
rupa’da görüldüğü üzere çevre 
ülkelerle daha verimli çalışan ortak 
piyasa yapısının kurulması pek çok 
platformda artık dile getirilen bir 
konu. Özellikle çevremizde elektrik 
satmak isteyen Gürcistan gibi enerji 

fazlası ülkeler ve altyapı eksikli-
ğinden ötürü elektrik talep eden 
Irak ve Suriye gibi ülkeler, mevcut 
şebekenin daha verimli kullanılma-
sını sağlayacak.

Yapısal Genişleme: Avrupalı-
ların SAPRI’den COSMOS’a ve 
sonrasında EUPHEMIA’ya ulaşan 
gelişim yoluna baktığımızda artık 
santralların kısıtlarını göze alacak 
şekilde tasarımlanmış esnek piyasa 
yapısı kurmak kaçınılmaz bir hale 
geldi.  Bunlar gibi ileride ihtiyaç 
duyabileceğimiz ürünleri geliştire-
bilmek, piyasa ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek adına kendimize ait 
açık kodlu bir platformda çalışıp 
enerji piyasası uzmanları yetiştir-
memiz ülkemizin yararına olacaktır.

Dikey Genişleme: Doğal gaz 
ve petrol gibi diğer enerji piyasa-
larının kurulması ve birbirlerine 
entegre edilmesi de sağlıklı bir fiyat 
sinyali oluşturulabilmesi için son 
derece önemli. Elektrik üretiminin 
büyük bölümünün doğal gazdan 
karşılandığı ülkemizde yatırımcıla-
rın risklerini daha iyi değerlendire-
bilmeleri için doğal gaz piyasasının 
varlığı da son derece elzem.  

Elektrik arzındaki bir diğer so-
run ise yatırımların zaman alması. 

Elektrik Piyasalarında Fiyat 
Sinyalleri - II
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Oysa olası bir elektrik arz problemi, 
ülke ekonomisi üzerinde ciddi ha-
sarlar yaratabiliyor. Bunun için bazı 
erken uyarı sistemleri geliştirilebilir. 
Bu yöntemlerden en yaygınları,  
kapasite üzerine olanlar. Buradaki 
amaç olası bir elektrik kesintisinin 
maliyetini temel alarak kapasi-
te ödemesi yapmak ya da yedek 
kapasite zorunluluğu şartı getirmek. 
Yatırımcıların fiyat sinyallerine geç 
tepki verdiği bir ortamda, ödemeler 
artırılarak ya da zorunlu yedek ka-
pasite oranı yükseltilerek, yatırıma 
yönlendirilmeleri amaçlanmalı. 

Diğer yöntem ise teşvik me-
kanizması… Bu, toplam üretim-
deki payı artırılmak istenen enerji 
kaynağının alım garantisi veya vergi 
muafiyeti gibi yöntemlerle teşvik 
edilmesi prensibine dayanır. Ancak 
iyi hesaplanmamış bir teşvik siste-
mi, Almanya örneğinde olduğu gibi 
elektrik faturaları üzerinde ciddi 
yük oluşturabilir.

Son olarak, beklenti yönetimi 

de bir diğer araç. Bilindiği üzere ta-
lep tahmin kestirimleri, senaryolar 
üzerinden yapılır. Yatırımların fazla 
olduğu düşünüldüğünde kötümser 
senaryo, az olduğu öngörüldüğünde 
ise iyimser senaryo ön plana çıkar-
tılır. Bu yöntemin çalışması ancak 
bütün kurumların işbirliği yapması 
ile mümkün.         

Sinyaller doğru saptanmalı
Elektrikte fiyat sinyallerini orta-

ya çıkarmak ve bunların doğruluğu-
nu test etmek uzun ve karmaşık bir 
süreçtir. Bu konuda pek çok analize 
ve farklı görüş açılarına ihtiyaç var. 
Yapılması gereken incelemelerden 
çok az bir kısmı aşağıda yer alıyor.

-Ülkedeki elektrik talep 
dağılımı açısından kurulu güç 
ve üretim cinsinden enerji 
kaynaklarının olması istenen 
oranlarını bulmak,

-Mevcut planlanmış yatırımla-
rın fiyata olan etkisini göstermek,

-İletim hattı kısıtlarının maliye-
tini ortaya çıkartmak,

-Arz-talep eğrisinin talebe olan 
esnekliğini ölçmek,

-Emre amade yedek gücün, gün 
öncesi ve dengeleyici piyasalarda 
fiyata olan etkisini hesaplamak,

-Yatırımları etkileyen fiyat hari-
ci etkenleri tartışmak,

-Fiyat sinyallerinin yatırımcılar 
nezdinde güvenilirliğini incelemek,

-İstenilen yatırım çeşidine 
uygun esnek teşvik mekanizmaları 
tasarımlamak.

Sonuç olarak, yatırımları ihti-
yaçlar doğrultusunda doğru yönlen-
dirmek, düzenleyici ve denetleyici 
kurumların görevleri arasında. Bu-
nun için, piyasanın ihtiyaç duyduğu 
fiyat sinyalleri oluşturmak, akade-
mik ve uzman kadroların bunları 
analiz etmesi için uygun ortamları 
oluşturmak ve ortaya çıkan sonucun 
yatırımcılar tarafından iyi anlaşıl-
masını sağlamak gerekiyor. 

VİZYONElektrik Piyasalarında Fiyat Sinyalleri - II
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ELDER tarafından ilki 
düzenlenen “Elektrik 
Dağıtıcıları İletişim Zirvesi 
(EDİZ)” Bursa’da gerçek-

leştirildi. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK), 
TEDAŞ ve TEİAŞ yöneticileriyle 
Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım 
şirketinin yöneticilerinin katıldığı 
zirvede, tüketici beklentilerine yö-
nelik iletişim yöntemleri ele alındı. 
Zirve kapsamında, elektrik dağıtım 
şirketlerinin yöneticileri, tüketici 
memnuniyetinin doğru iletişimle 
nasıl artırılabileceğine ilişkin dene-
yimlerini katılımcılarla paylaştı. 

Toplantının açılışında ko-
nuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Zafer Benli, sektörü özelleştirirken 
en fazla önemsedikleri konunun 

kayıp kaçakla mücadele olduğunu 
söyledi. Kayıp kaçakla mücadelenin 
kararlılıkla sürdürüldüğünün altını 
çizen Benli, devletin bu mücadele-
de dağıtım şirketlerinin arkasında 
olduğunu kaydetti. Bu mücadelenin 
taviz verilmeden sürdürülmesinin 
dağıtım sektörünün özelleştirilme-
sinden beklenilen en önemli sonuç-
ların elde edilmesini sağlayacağını 
ifade eden Benli, şöyle devam etti:

“Bu konu sadece elektrik 
sektörü değil, ülkemizin ekonomik 
istikrarı ile dürüst ve borcuna sadık 
vatandaşlarımızın devlete olan 
güveninin de sürdürülmesi açısın-
dan son derece önemlidir. Kayıp 
kaçağın en yüksek olduğu bölgeler-
de elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 
5’ler civarında büyüdü. Bu eko-
nomik bir büyümeye dayalı değil. 
Böyle bir gerçeklik karşısında kamu 
olarak duyarsız kalamayız. ‘Alırken 
düşünmeliydiniz’ diyerek dağıtım 
sektörünü sahada yalnız bırakma-
mız söz konusu olamaz. Yaklaşık 36 
milyon aboneye hizmet veren bir 
sektör sürdürülebilir olmalıdır.”

5 yılda 30 milyar dolarlık yatırım 
ELDER Yönetim Kurulu Baş-

kanı Nihat Özdemir de elektriğin 
evlere, işyerlerine ve fabrikalara 
ulaştırılmasını sağlayan dağıtım 

şirketlerinin yılda 365 gün, yaz-kış 
demeden, kesintisiz ve kaliteli 
elektrik için hizmet sunduğuna 
dikkat çekti. Dağıtım şirketlerinin 
daha nitelikli hizmet için ileri tek-
nolojiye ve insana büyük yatırım-
lar gerçekleştirdiklerini belirten 
Özdemir, “Ama bizim işimizin bir 
zorluğu var. Günlük hayatımızda 

elektriğin önemi o kadar arttı ve 
varlığı o kadar doğal hale geldi ki 
yokluğuna artık hiçbirimiz taham-
mül gösteremiyoruz” dedi. 10-15 
yıl önce günde 1-2 saatlik elektrik 
kesintileri normal karşılanırken 
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Elektrik dağıtıcılarının gündemi 
‘TÜKETICI MEMNUNIYETI’ 

ELDER tarafından ilki düzenlenen “Elektrik Dağıtıcıları İletişim Zirvesi 
(EDİZ)” Bursa’da gerçekleştirildi. Elektrik dağıtım sektöründe tüketici odak-
lı hizmetin öneminin vurgulandığı zirvede, dağıtım hizmeti gözüyle müş-
teri memnuniyetini artırmanın yöntemleri ele alındı

ETKB Müsteşar Yardımcısı
Zafer Benli

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Özdemir



bugün 5 dakikalık bir kesintinin 
bile tüketiciler için kabul edilebilir 
olmadığını söyleyen Özdemir, şöyle 
devam etti:

“Bugün elektriklerin çok daha 
az kesilmesini gerçekleştirilen yatı-
rımlara borçluyuz. Hem üretimde 
hem dağıtımda son beş yılda büyük 
yatırımlar gerçekleştirdik. Kurulu 
gücümüz yüzde 40 artış gösterdi. 
20 bin MW ilave üretim kapasitesi 
sağlayan bu yatırımları, 12 milyar 
doların üzerinde bir harcamayla 
özel sektör gerçekleştirdi. Dağıtım 
özelleştirmeleri ile kamuya 13 
milyar dolar aktarıldı. Dağıtım sek-
törüne 5 milyar dolar yeni yatırım 
yapıldı. 5 yılda özel sektör elektrik 
sektöründe 30 milyar dolarlık 
yatırım gerçekleştirirken bunda 
ekonomik istikrarın ve bankacılık 
sektörünün büyük katkısı oldu.”

Tüketicilerin beklentileri yüksek
Yeni dönemde tüketici beklen-

tilerinin de çok değiştiğinin altını 
çizen ELDER Başkanı Özdemir, 
“Bu değişimi en fazla dağıtım 
şirketleri olarak bizler yaşıyoruz. 

Kamu dönemindeki hizmet kalite-
sine çok daha hoşgörülü yaklaşan 
tüketicinin, özel sektörden bek-
lenti ve talepleri doğal olarak çok 
daha yüksek. Oysa aynı dönemde 
elektrik faturaları içindeki dağıtı-
mın payı yüzde 12’ler seviyesinden 
yüzde 8’lere kadar indi. Özel sektör 
oransal olarak azalan bir gelirle çok 
daha iyi hizmet verme zorunluluğu 
gibi bir açmazın içine düştü. Avru-
pa Birliği’nin resmi istatistiklerine 
göre, 2013 yılı rakamları ile 30 
ülke içinde Türkiye Bulgaristan’dan 
sonra elektrik dağıtımına en az pay 
ayıran ülke olarak dikkat çekiyor” 
şeklinde konuştu. 

Mevlana’nın; “Ne kadar bilirsen 
bil, söylediklerin karşındakinin an-
layabildiği kadardır” sözünü hatır-
latan Özdemir, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bu sözü bizim işimize 
uyarlarsak, ‘Biz, dağıtım şirketleri, 
Bakanlık, EPDK, ne söylersek 
söyleyelim, işimizi ne kadar iyi 
yaptığımızı düşünürsek düşünelim, 
başarımız, tüketicinin zihnindeki 
algı kadardır’. İletişim doğru algıyı 
oluşturmanın yoludur.”

SORUNLARI İLETİŞİMİ 
GÜÇLENDİREREK ÇÖZÜYORUZ

Zirveye ev sahipliği yapan UEDAŞ Genel 
Müdürü Mehmet İslamoğlu da elektrik 
konusunda iletişimin önemine dikkat 
çekti. İslamoğlu “Şirketi devraldığımız 
dönemde iletişimsizlikten kaynaklanan 
sorunlar olduğunu gördük. Bu sorunu 
çözmek için harekete geçtik, halk günü 
yaparak vatandaşımızla görüştük. So-
runları ilk ağızdan ve birebir dinledik. 
Artık vatandaşlarımızın ne sorunu oldu-
ğunu yakından takip ediyoruz. Sorunla-
rımızı vatandaşlarımızla iletişimi güç-
lendirerek çözmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

UEDAŞ Genel Müdürü
Mehmet İslamoğlu
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2013 yılında Türk Hava 
Kurumu Üniversitesi 
(THK) bünyesinde kurulan 
Enerji Piyasaları Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi, sadece 
eğitim değil, aynı zamanda Ar-Ge 
üreten bir üniversite olma yolun-
da atılan önemli adımlardan biri. 
Araştırma Merkezi’nin Müdürü ve 
aynı zamanda Türkiye Enerji Vakfı 
(TENVA) Araştırma Direktörü 
olan Yrd. Doç. Dr. Kürşad Derin-
kuyu, merkezin ana hedeflerini 
şöyle sıralıyor:            

Enerji piyasalarının tüm alanla-
rında stratejiler geliştirilmesine ve 
karar verilmesine yardımcı olacak 
kapasite inşası ve bilgi birikimini 
sağlayacak analizler, yayınlar, gele-
ceğe yönelik somut öneriler içeren 
akademik faaliyetlerde bulunmak, 
projeler yürütmek, enerji piyasaları 
konusunda teknolojik kapasite 

oluşturmak. Elde edilen bu bilgi 
birikimini ve teknolojik kapasiteyi, 
ulusal ve uluslararası seviyede karar 
alıcılara, akademisyenlere, özel 
sektör yöneticilerine ve diğer sosyal 
paydaşlara ulaştırmak. 

Merkez bünyesinde yerli ve 
yabancı araştırma merkezleri, ens-
titüler, düşünce gruplarıyla işbirliği 
yaparak ortak çalışmalara imza 
attıklarını da belirten Derinkuyu, 
“Kamu ve özel kurum ve kuruluş-
lara danışmanlık hizmeti sunmak 
suretiyle enerji piyasalarının geliş-

Enerjinin Akademik Platformları: 
THK Üniversitesi “Enerji Piyasaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi”

Son yıllarda pek çok üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerin-
de buluşan akademisyenler; yeni oluşumlar, teknikler ve iş modelleri 
geliştirerek enerji sektörünün bilimsel gelişimine katkı sunuyor. Bu plat-
formlardan biri de Ankara’daki Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Enerji 
Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”…

Kürşad Derinkuyu
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mesine katkı sağlamak, uluslararası 
alanda enerji piyasaları konusunda 
diğer ülkelere de danışmanlık ve 
uzmanlık hizmeti vermekte hedef-
lerimiz arasında yer alıyor” diyor. 

“Sektörün uzmanlarından Merkez’e 
tam destek”

THK Üniversitesi’nin enerji 
alanında çalışmalarını sürdüren 
akademisyenlerinin önderliğinde 
kurulan yönetim kurulunun yanı sıra 
merkezin danışma kurulu üyeleri de 
alanında uzman isimlerden oluşuyor: 
Bilkent, TOBB, IBM, TJ Watson 
Research Center, Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü, TEİAŞ-PMUM ve 
EPDK’ya kadar geniş bir kadro 
merkeze destek oluyor. Piyasaların 
daha verimli ve etkin çalışması için 
enerjinin farklı alanlarında faali-
yet gösteren kamu ve özel kurum, 

kuruluşlarla üniversitenin işbirliği 
yapmasına zemin sağladıklarını 
belirten Derinkuyu, enerji sektörün-
deki özgün çalışmaların bu sayede 
çoğalacağını belirtiyor.

Ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarca desteklenen disiplinler 
arası projeler geliştiren merkez, 
analiz çalışmalarını ve değerlendir-
melerini bilimsel toplantı, kongre 
ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyu-
na aktarıyor. Resmi veya özel sektör 
kurum ve kuruluşlarına başta enerji 
piyasaları olmak üzere danışmanlık 
hizmeti veren merkez, üniversitenin 
ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-
leri ve sertifika programlarına da 
katkı sağlıyor.

Akademinin enerjiye desteği olmazsa 
olmaz

Dr. Derinkuyu, “Sektörün 
EPDK, Rekabet Kurumu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji 
sektörünün dağıtım ve üretim fir-
malarının yanı sıra tüketici dernek-
leri, sektör birlikleri ve vakıfları da 
içine alan sivil toplum kuruluşları 
ve akademinin olmazsa olmaz des-
teği ile büyüyeceğinin altını çiziyor.

Başta elektrik, doğal gaz ve 
petrol piyasaları olmak üzere, enerji 
piyasalarında ihtiyaç duyulan yetiş-
miş eleman ihtiyacını karşılayacak 
olan Araştırma Merkezleri, disip-
linler arası bir yapı ile çalışmalarını 
hızlandırıyor. Türkiye’nin pek çok 
üniversitesinde açılan enerji sektö-
rüne özel bu merkezler, sertifika ve 
lisansüstü programları ile sektörün 
uzman arayışlarına çare olacak gibi 
görünüyor.

Henüz açılmalarının üzerinden 
çok uzun zaman geçmemesine 
rağmen, THK “Enerji Piyasaları 
Uygulama ve Araştırma Merke-
zi’nde pek çok bilimsel çalışma-
nın sürdürüldüğünü belirten Dr. 
Derinkuyu özellikle önümüzdeki 
dönemde gerçekleştirmek istedik-
leri faaliyetlerin kamuoyu ile detaylı 
olarak paylaşılacağını belirtiyor.

İSTİHDAM KALİTESİ MERKEZLERLE 
ÇOĞALACAK

Enerji sektöründeki iş alanlarının özel-
likle son birkaç yıldır yeni yatırımlara 
paralel olarak ciddi bir şekilde arttığına 
dikkat çeken Derinkuyu, “Öğrencilerin 
akademik yeterliliğini artırmak, işbirliği 
becerilerini ve beraber çalışma yetenek-
lerini geliştirmek için bu merkezlerin 
önemi büyük. Sektörün ihtiyaç duyduğu 
şekilde, alanında uzman enerji çalışan-
ları, bu merkezlerin desteği ile çoğala-
cak” diyor. 
THK Üniversitesi “Enerji Piyasaları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi” ile ilgili 
ayrıntılı bilgi edinmek için:
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak No:11 
06790 Etimesgut/ANKARA
Telefon: 444 84 58
Faks: 0 (312) 342 84 60
E-Posta: rektor@thk.edu.tr
Web sitesi: http://www.thk.edu.tr/

MERKEZİN ANA FAALİYET ALANLARI 

 �Çeşitli bilimsel etkinlikler, internet üzerin-
deki faaliyetler ve periyodik yayınlar için 
akademik platform görevi yapmak,
 � Enerji alanında yapılan çalışmalara ait öz-
gün akademik çalışmaları yayınlamak,
 �Başta enerji piyasaları olmak üzere ener-
jinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 
tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla 
Üniversitenin işbirliği yapmasına zemin 
sağlamak,
 �Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla tek-
nik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve 
ortak araştırma olanakları sağlamak,
 �Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak 
ve Üniversiteyi akademik, siyasi ve sosyal 
çevrede akademik anlamda temsil etmek,
 �Üniversitenin tüm akademik birimleri ile 
koordineli olarak, ulusal ve uluslararası 
ilgili kurum ve kuruluşlarca desteklenen 
disiplinler arası projeler geliştirmek ve 
bu alanda yapılacak çalışmaları kolaylaş-
tırmak,
 �Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan 
elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendi-
rilmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal 
ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla 
ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,
 �Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü 
eğitimleri ile sertifika programlarına katkı 
sağlamak,
 �Öğrencilerin akademik yeterliliğini artır-
mak, işbirliği becerilerini ve beraber çalış-
ma kabiliyetlerini geliştirmek,
 �Resmi veya özel sektör kurum ve kuruluş-
larına başta enerji piyasaları alanlarında 
olmak üzere enerji alanında danışmanlık 
hizmeti vermek,
 �Rektörlüğün belirleyeceği diğer konular-
da çalışmalar yapmak.
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Türkiye, Doğu Akdeniz gaz 
denkleminin dışına çıkmak üzere

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol rezervlerinin bölge enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin tartışıldığı Uni-
versal Oil & Gas Konferansı, İsrail’de düzenlendi. Enerji IQ’nun da basın sponsorları arasında olduğu konferansta, 
iki ülke arasındaki politik gerilimlerin enerji ticaret zeminini zayıflattığı ifade edildi

israil’in enerji potansiyelinin ve 
bölgesel enerji dinamiklerinin 
tartışıldığı Universal Oil & Gas 
Konferansı, 18-20 Kasım 2014 

tarihleri arasında İsrail’in Lut Gölü 
(Dead Sea) bölgesindeki Ein Bo-
kek yerleşim biriminde düzenlendi. 
Enerji IQ’nun da basın sponsorları 
arasında yer aldığı etkinliğe, üç 
gün süresince sayısı 250’yi aşkın 
özel sektör temsilcisi ve üst düzey 
İsrailli bürokrat katıldı.

İsrail’in önümüzdeki yıllarda 
üreteceği doğal gazın potansiyel alı-
cıları arasında yer alan Türkiye’nin 
de tüm boyutlarıyla tartışmalara 
konu olduğu toplantıda, bölgesel 
doğal gaz ve petrol piyasalarının 
geleceği de irdelendi. Türkiye’nin 
arz ve talep gelişimi dikkate 
alındığında, gelecekte ilave bir gaz 
kaynağına duyduğu ihtiyaç hemen 
hemen her panelist tarafından 
ifade edilirken, iki ülke arasındaki 

ilişkilerin politik anlamda en ge-
rilimli süreçlerinden birini yaşıyor 
olmasının, işbirliği zeminini çok 
zayıflattığı ifade edildi.

2020 yılına kadar 40 milyar dolar 
yatırım

Toplantının açılış oturumunda 
konuşan İsrail Petrol ve Gaz Arama 
Endüstrileri Derneği (Associa-
tion of Oil & Gas Exploration 
Industries) Başkanı Uri Aldubi, 
İsrail Devleti’nin doğal gaza ilişkin 
hedeflerini dört başlıkta ifade etti:
• Uygun miktarlarda makul fiyatlı 

doğal gaz tedarik etmek,
• Enerji arz güvenliğini sağlamak,
• Vergi ve loyalty gelirlerini art-

tırmak,
• Jeopolitik pozisyonu güçlendir-

mek,
Bugüne kadar yeni keşiflerden 

Tamar sahasının tek noktadan 

karaya bağlantısının yapıldığını ha-
tırlatan Aldubi, kuzeyde Leviathan 
sahasını karaya bağlayacak toplam 
dört girişi bulunacak. iki bağlantı 
noktasının ise son onay aşamasında 
olduğunu belirtti. Doğal gaz iletim 
şebekesini Natgaz şirketinin inşa 
ettiğini belirten Aldubi, kentsel da-
ğıtım altyapısının ise büyük oranda 
kuruluma başladığını söyledi.

İsrail’in bölge ülkelerine göre 
düşük olan nüfusuna rağmen 300 
bin vatandaşın halka açık petrol 
ve gaz şirketlerinden hisse senedi 
aldığını belirten Uri Aldubi, bunun 
çok önemli bir gösterge olduğu-
nu belirtti. İsrail’in 2020 yılına 
kadar doğal gaz sektörüne yapması 
gereken yatırım tutarının 40 milyar 
dolar olarak belirtildiğini söyleyen 
Aldubi, İsrail’in stratejik yabancı 
yatırımcıları çekmesi gerektiğini 
belirtti.
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TÜRKİYE EN UYGUN SEÇENEK AMA POLİTİK 
OLARAK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR

İsrail’in, Filistin piyasasının oluşumu 
sırasında da görev yapan doğal gaz uz-
manlarından Gina Cohen ise yaptığı su-
numda, İsrail’in ihraç seçenekleri ile ilgili 
değerlendirmeler yaptı. İsrail devletinin 
13 Haziran 2013 tarihli kararıyla her sa-
hanın rezervine göre değişen oranlarda 
ihraç hakkı tanıdığını belirten Gina Co-
hen, ihracata ayrılan miktarın bugünkü 
rezerv seviyesine göre toplam 400 milyar 
m3 olduğunu söyledi. 
Tamar sahasından ihraç edilecek toplam 
miktarın 70 milyar m3 olacağını ve bu 
gazın Ürdün ve Filistin gibi yakın piyasa-
lara ihraç edilebileceğini belirten Cohen, 
sunumunu şu sözlerle sürdürdü: “Şu 
anda Filistin’de sadece bir adet santral 
bulunuyor. Filistin Yönetimi, Batı Şeria’da 
Genin bölgesinde 200 MW kurulu güce 
sahip yeni bir santral daha inşa etmek 
istiyor. Buna ilişkin mutabakat zaptı im-
zalandı ancak henüz proje net olmadığı 
gibi boru hattı da ortada yok. Bu ihracatın 
gerçekleşmesi biraz zaman alacak.”
LNG neredeyse devre dışı

LNG seçeneklerini de değerlendiren 
Gina Cohen; “LNG sıvılaştırma tesisi ku-
rulabilmesi için rezervin minimum 280-
300 milyar m3 olması gerekiyor. Kıbrıs’ta 
bu miktarın yarısı kadar bir rezerv olduğu 
için Kıbrıs’ın kendi başına bir LNG sıvı-
laştırma tesisi kurarak gaz ihraç etmesi 
mümkün değil. Leviathan sahasının Kıb-
rıs’a bağlanarak burada bir LNG terminali 

kurulması olasılığını ise İsrail devleti, 
ihraç edilecek ünite İsrail topraklarında 
olmalı diyerek ortadan kaldırdı. İsrail’in 
Akdeniz kıyıları böyle bir terminal için 
çevresel açıdan uygun değil. Kızıldeniz 
kıyısında ise yer dar. Depolama üniteleri 
ile liman arasında uzun mesafe olması 
gerekiyor ki bu da projeyi fizibıl kılmıyor. 
Yüzer LNG sıvılaştırma projesi (FLNG) de 
bir seçenek gibi görülebilir ama henüz 
bu ölçekteki ilk tesis olan Prelude, 2017 
yılında Avusturya’da devreye girerek de-
nenmeye başlanacak. Ayrıca FLNG tesi-
sinin 2 milyar USD/ton civarında yüksek 
maliyeti var” dedi.

Ve Türkiye…
Gina Cohen, ilgiyle izlenen sunumunda 
boru hatları ihraç seçenekleri ve Türkiye 
ile ilgili şu sözleri söyledi: “İsrail’den Mı-
sır’daki LNG terminallerine doğal gazın 
denizaltından boru hatları ile iletilmesi, 
seçeneklerden biri. Leviathan sahası, 
Mısır ve Türkiye’nin hemen hemen orta 
noktasında bulunuyor. Sahanın her iki 
ülkeye mesafesi yaklaşık 500 km. Ancak 
Türkiye’ye yapılacak hat daha derinden 
geçeceği için maliyeti 3-4 milyar dolar 
civarında olacak. Fakat Mısır hattı, nis-
peten daha sığ bölümden geçeceği için 
yaklaşık maliyeti 2 milyar dolar civarında 
hesap ediliyor.
Fakat İsrail gazının Mısır üzerinden ihraç 
edilmesinin bazı riskleri var. Şu anda 
dünyada LNG ihraç etmek üzere hazırlık 
yapan çok sayıda ülke ve terminal var. 
Kısa süre içerisinde dünya pazarına yeni 
tedarikçiler çıkacak. LNG piyasası, toplam 
doğal gaz pazarı içerisinde payını gele-
cekte arttıracak ama kar marjı tedarikçi-
ler için düşecek. Bu durumda, büyüyen 
talebi ve Avrupa’ya bağlantısı nedeniyle 
Türkiye en iyi seçenek olarak görülebilir. 
Fakat Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler 
şu anda olabilecek en alt düzeyde sey-
rediyor. Türkiye’den sürekli İsrail karşıtı 
söylemler yükseliyor. Bu şartlar altında 
Türkiye ile bir gaz ihraç projesinin geliş-
mesi mümkün gözükmüyor.”

PETROL BULGUSU 
OLAN OFF-SHORE 

VE ON-SHORE 
SAHALAR VAR

İsrail Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları 
Bakanlığı bünyesindeki Jeoloji ve 
Jeofizik Bölümü’nün Başkanı Micha-
el Gardosh da sunumunda İsrail’in 
rezervlerine ve arama çalışmalarına 
ilişkin önemli bilgiler verdi. 1955 yı-
lından bugüne 5 petrol sahası ve 12 
doğal gaz sahası keşfedildiğini belir-
ten Gardosh, 2013 yılı sonuna kadar 
toplamda 20 milyon varil petrol ve 
40 milyar m3’e yakın doğal gaz üre-
tildiğini söyledi. 

Gardosh, aralarında Afrodit, Tamar, 
Leviathan, Dolphin gibi gaz sahala-
rının bulunduğu alanın gaz eğilimli 
bir yapıda olduğunu ve buralarda 
petrol potansiyelinin düşük olduğu-
nu belirtti. Ancak, derin petrol (deep 
oil) yönünde güçlü bulgular oldu-
ğunu söyleyen Gardosh, bu yönde 
çalışmaların sürdüğünü belirtti. 
Michael Gardosh, petrol potansiyeli 
bulunan off-shore sahalarla ilgili şu 
bilgileri verdi:

“İsrail’in Mısır sınırından kıyıyı takip 
ederek kuzeye doğru uzanan Yafo 
sahasındaki bulgular, buranın pet-
rol eğilimli olduğunu gösteriyor. Bu 
sahada gaz üretilen Mari-B sahası ve 
gaz keşfi yapılan Gaza Marine sahası 
bulunuyor. Yafo sahasının hemen 
kuzeyinde bulunan Yam sahası da 
yine petrol eğilimli bir saha olarak 
dikkat çekiyor.”

İsrail’in karada da petrol bulgularına 
rastlanan sahaları olduğunu belir-
ten Gardosh, Helez, Meged ve Dead 
Sea (Lut Gölü) bölgelerinin petrole 
yatkın olduğunu, Rotem ve Adulam 
bölgelerinin ise shale-gas potansiye-
li taşıyabileceğini kaydetti.

ENERJİ IQTürkiye, Doğu Akdeniz gaz denkleminin dışına çıkmak üzere

Aralık 2014EnerjiPanorama 73



Doğal gazda sıkıntı başladı, santrallar 
yedek yakıta geçiyor

Batı Hattı’ndan Türkiye’ye 
gelen doğal gaz miktarın-
da ekim ayı başından bu 
yana devam azalma, yurt 

genelinde mevsim normallerindeki 
soğuk havanın tetiklediği talep artı-
şıyla birleşince, kısıntı prosedürünün 
ilk tedbirleri uygulanmaya başlandı. 
Maksimum ayrılabilir kapasitesi 
51,4 mcm olan hattan, talebe bağlı 
olarak kontrat karşılığı günlük or-

talama gelen gaz miktarının günlük 
40-44 mcm civarında olması gereki-
yor. Ancak hattaki hacmin ortalama 
22 mcm seviyesine düşmesi, siste-
min dengesini olumsuz etkiliyor. 25 
Kasım Çarşamba gününden bugüne 
ülke bütünündeki giriş noktaların-
dan ortalama günlük 170 mcm giriş 
olmasına karşın; çıkış noktalarındaki 
ortalamanın 187 mcm’e ulaşması 
soncunda, aralarında Ambarlı ve 

Trakya Unimar’ın olduğu gaz yakıtlı 
Yi ve YİD santrallarında kısmen 
yapılan kesinti başladı.

25 Kasım’da başlayan ve 28 Ka-
sım’da artan kesintinin günlük arz ve 
talep arasındaki farkın bu seviyede 
sürmesi halinde yeraltı deposu ve 
boru hattı yükü (line-pack) ile den-
gelenmeye çalışılan sistemde, gaz 
ve buna bağlı elektrik kesintilerinin 
yaygınlaşacağı belirtildi.

5’i termik, 49’u hidrolik 54 
santral daha özelleştirilecek

Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi (ÖİB) Başkan Yar-
dımcısı İbrahim Halil Kır-
şan, 24-25 Kasım tarihleri 

arasında Ankara’da düzenlenen EIF 
2014 7. Uluslararası Enerji Kong-
resi’nde elektrik sektörü özelleştir-
meleri ile ilgili dikkat çekici bilgiler 
verdi. 

Sunumuna elektrik dağıtım 
özelleştirmeleri ile ilgili değerlen-
dirme ile başlayan Başkan Yardım-
cısı Kırşan, Eylül 2013 itibariyle 
tamamlanan TEDAŞ’a bağlı 18 
elektrik dağıtım bölgesinin yüzde 
100 hissesinin blok satış yöntemiyle 
özelleştirilmesi sonucunda 12.7 
milyar dolar gelir elde edildiğini 
söyledi. 

2008 yılında elektrik sektö-
ründeki özelleştirmelere dağıtım 
şirketlerinden başladıklarını belir-
ten İbrahim Halil Kırşan, bunun 
gerekçesini ise ‘serbestleşmiş bir 
piyasada perakende satış lisansı 
sahibi dağıtım şirketlerinin, üretim 
faaliyeti gösteren veya gösterecek 

yatırımcılara güven veren bir yapıda 
olması gerekliliği’ olarak ifade etti.

Özel sektörün payı yüzde 65 oldu
Üretimde ise özelleştirmelere 

öncelikle kurulu gücü küçük 
santrallarla başladıklarını belirten 
Kırşan, sürecin artık termik santral-
larla  devam ettiğini söyledi. Kırşan, 

açıklamalarını şöyle sürdürdü:  
“Termik santrallardan bugü-

ne kadar Seyitömer, Kangal ve 
Hamitabat’ın özelleştirme iş-
lemlerini tamamladık. Kemerköy, 
Yeniköy, Yatağan ve Çatalağzı 
termik santrallarını da 2014 sonu 
itibarıyla özel sektöre devretmiş 
olacağız. Kurulu güç bazında özel 
sektörün payı bugün itibarıyla 
yüzde 65’e ulaştı. Özelleştirilmesi 
planlanan santralların tümünün 
özelleştirmelerini tamamladığı-
mızda, bugünkü rakamlar bazında 
özel sektörün payı yüzde 90’lara 
çıkmış olacak. Dağıtım ve pera-
kende satışta ise özel sektörün 
payı özelleştirmeler öncesinde 
2008 yılında yüzde 2’yken, bugün 
özelleştirmelerin tamamlanmasıyla 
yüzde 100’e ulaşmış durumda.”

ÖİB Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kırşan, ihalesine çıkılan termik sant-
rallerin ardından, 4,500 MW kurulu güce sahip 5 termik santralın ve ardın-
dan 7 bin 500 MW güce sahip HES’in özelleştirileceğini açıkladı

74  EnerjiPanoramaAralık 2014

ENERJİ IQ



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

reklam 20x26,5.pdf   1   28.10.2014   17:47



2014 yılını geride bırakmamıza az bir süre kala, enerji sektörü petrol fiyatlarının düşüşüne odaklanmış durumda. Her kış alışık olduğumuz 
üzere, “Gaz arzı sıkıntıya girer mi?” sorusunun peşi sıra ise azalan akaryakıt fiyatlarına eklenen yeni vergi yükleri konuşuluyor.

Sektörün kaynak çeşitlerinin gündemine hızla girip maalesef bir o kadar da hızla çıkan kömür madenleri de şüphesiz Türkiye’nin asıl vic-
dani yükü. Sosyal medyada sabun köpüğü meselelerin yanında eriyip gitse de daha Soma’nın yangını tüterken 28 Ekim’de Ermenek’teki 

maden ocağında meydana gelen su baskını, enerji ve inşaat sektöründe asıl yetersizliğin ne olduğunu bir kez daha açıkça gösterdi.
Yatırımların her şeyden önce İNSAN’a yapıldığı yeni, sağlıklı ve mutlu bir yıl dileğiyle... 
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MADENLERE 
KESİLEN CEZALAR
YIL CEZA TUTARI (TL)

2009 8.200
2010 7.956
2011 60.324
2012 97.936
2013 379.104
2014 30.996

MADEN 
ÖZEL 

KAYNAKLAR: ETKB, ÇSGB, MTA, MMO,78  EnerjiPanoramaAralık 2014

OĞUZ KARADENİZ

İSTATİSTİK

MADEN KAZALARINDA 
ÖLÜMLER 

YIL
YAŞAMINI KAYIP  
EDEN MADENCİ 

2008 43 

2009 92 

2010 105 

2011 77 

2012 61   

2013 61

2014 400 

KAYNAK: MMO

TÜRKİYE MADEN REZERVLERİ (2013)* 
MADEN CİNSİ REZERV (TON)
Altın 700 
Alünit 4.000.000 
Antimuan 103.306 
Asfaltit 82.000.000 
Asbest 29.646.379 
Bakır 1.786.000 
Barit 35.001.304 
Bitümlü Şist 1.641.381.000 
Bentonit 250.543.000 
Boksit 87.375.000 
Bor 3.066.300.000 
Civa 3.820 
Çinko 2.294.479 
Demir 122.000.000 
Diatomit 44.224.029 
Disten 3.840.000 
Dolomit 15.887.160.000 
Feldspat 239.305.500 
Fosfat 70.500.000 
Fluorit 2.538.000 
Grafit 90.000 
Gümüş 6.062 
Kaolen 89.063.770 
Kaya Tuzu 5.733.708.017 
Kil (Ser+Ref) 354.362.650 
Krom 26.000.000 
Kurşun 860.387 
Kuvars Kumu 1.307.414.250 
Kuvarsit 2.270.287.821 
Kükürt 626.000 
Linyit 13.300.000.000 
Lületaşı** 1.483.000
Manganez 3.200.000 
Mermer 5.161.000.000 m3 

Manyezit 111.368.020 
Perlit 5.690.027.600 
Pomza 1.479.556.876 m3 

Profillit 6.644.000 
Sepiolit 13.546.450 
Sodyum Sülfat 16.536.000 
Stronsiyum 665.082 
Talk 482.736 
Taşkömürü 1.126.548.000 
Trona 836.317.680 
Toryum 380.000 
Uranyum 9.129 
Wolfram 36.719 
Zeolit 344.148.875 
Zımpara 3.725.082 
*Görünür+Muhtemel  **Sandık



YER ALTI KÖMÜR İŞLETMELERİ DURDURMA NEDENLERİ (2013)
DURDURMA NEDENİ SAYISI
-Çift yol Bağlantısı 20
-Exproof Ekipman 22
Merkezxi İzleme-Erken Uyarı 21
Gaz Ölçüm Cihazı 8
Mekanik Havalandırma 6
Yedek Havalandırma 11
Yetersiz Havalandırma 16
Seri Havalandırma 6
Ocak Girişi 7
Yedek Enerji 2
Barajlamanın Uygun Olmaması 1

KAYNAKLAR: ETKB, ÇSGB, MTA, MMO,
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İSTATİSTİK

YILLARA GÖRE VERİLEN VE İPTAL EDİLEN MADEN RUHSAT SAYISI (ADET)

YIL DÜZENLENEN
İŞLETME RUHSAT SAYISI

İPTAL EDİLEN
İŞLETME RUHSAT SAYISI

2005 1.470 185
2006 1.651 169
2007 1.565 138
2008 2.004 304
2009 1932 537
2010 2.054 638
2011 2.049 769
2012 1.660 1.304
2013 1.206 952
2014 627 429

YILLARA GÖRE KIYMETLİ MADEN İHTACATI (TON)
KIYMETLİ MADEN 2011 2012 2013
BAKIR 258.016 353.252 428.834
KROM 2.171.674 2.126.546 2.024.923
ÇİNKO 316.174 391.585 390.049
KURŞUN 64.471 95.029 127.731
KIMETLİ METAL (Altın, Gümüş, Platin vb) 847 20.538 62.356
DEMİR 306.917 426.982 945.984  
MANGANEZ 100.023 117.819 317.587
ANTİMUAN 2.980 2.449 3.173
NİKEL 357.872 294.450 104.151



GÜÇ VE TASARRUF 
ŞİMDİ BİR ARADA
50 yıldır akaryakıta yön veren Aytemiz Petrol, yenilikçi bir ürünle karşınızda!

En zorlu şartlarda yüksek performans, daha az yakıtla daha çok yol ve araç 

ömrünü uzatan motor temizleme özelliği... Bu üç harika özellik birleşti ve 

Aytemiz Optimum doğdu.
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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.




