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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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Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji Vakfı 
İktisadi İşletmesi tarafından yayımlanmaktadır. 
Dergide yer alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon, grafik, 
harita gibi malzemeler kaynak göstermek koşulu ile 
kullanılabilir. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi İşletmesi, 
Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi işletmesidir

Güneşe akın var!

Murat Fırat

Son dönemde enerji sektörünün tüm bileşenlerinin ortak gündemi gü-
neş santralları için yapılan yarışmalar ve bu yarışmalarda ortaya çıkan 
fiyatlar… Biz de ekip olarak fiyatların bir miktar yüksek çıkabileceğini 

bekliyorduk. Sonuçta bu tür yarışlarda yatırımcıların fizibilite çalışmaların-
dan çıkan rakamların üzerine çıkabileceklerini, çıktıklarını birçok ihalede 
canlı olarak gördük. Ancak herkes şaşırdı, verilen fiyatlar beklenenin de 
üzerindeydi. Enerji Bakanı bile rakamlara şaşırarak uyarma ihtiyacı hissetti. 

Sektörün yanıt aradığı soru, bu fiyatlara bu yatırımlar yapılabilir mi? Ko-
nuyu derinlemesine inceledik, farklı tarafların görüşlerini aldık, rakamla-
rın neden yüksek çıktığını, yatırımcıların neye güvendiklerini öğrenmek 
ve bunları okurlarımızla paylaşmak istedik. Ortalama 7-8 yıl sürecek olan 
bir santralın geri dönüşümü bu rakamlarla 15-16 yıllara çıkıyor. Uzman-
lar, akademisyenler bu sonuçta kamunun kurallarını koyduğu yarışma 
koşulları olduğu konusunda hemfikir, lisansların elde kalmaması, yatırı-
ma dönüşmesi için sistemin değişmesine gerektiğini düşünüyorlar. Güneş 
konusu bu yıl popülerliğini koruyacak, biz de konuyu farklı yönleriyle in-
celeyip sizlerle paylaşacağız. 
Gündem açısından kısır geçen şubat ayında akaryakıta getirilen “tavan 
fiyat” tartışmaları hızlandırdı. Akaryakıt dağıtım sektörünün tüm bileşen-
leri bu uygulamayı eleştirirken EPDK, yaptığının doğru olduğu konusun-
da ısrarlı. Akaryakıt fiyatları ve fiyatların oluşumu konusuna artık kesin 
bir çözüm getirilmeli. Sektör her yıl birkaç kez aynı konuyu konuşuyor, 
sınırlar getiriliyor, kaldırılıyor, eleştiriler yapılıyor sonra aynı yerden ha-
yata devam ediyoruz. Artık tüm tarafların maksimum faydayı sağlayacağı 
bir yapı oluşturulmalı. 
Sert bir kış mevsimi geçiriyoruz, yıllardır birkaç saat kar gören İstanbul-
lular bile ciddi sorunlar yaşadı. Trafik çilesinden söz etmiyorum, enerji 
sıkıntısını dile getirmek istiyorum. Yoğun kar yağışı döneminde Anado-
lu’nun birçok il ve ilçesinde günlerce elektrik alamayan yerler oldu, İstan-
bul’un göbeğinde neredeyse her gün 3-4 ilçe saatlerce elektrik alamadı. 
Ekipler mücadelede yetersiz kalıyor. Nedenleri tartışılabilir ancak son dö-
nemde EPDK Başkanı Musafa Yılmaz’ın sık sık gündeme taşığıdı hizmet 
kalitesinin yetersizliğini bir kez daha gördük. Tanık olduğum bir olayla 
konuyu bitireyim. Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi’nde araç yolundan 
kıvılcımlar çıkmaya başlayınca polis, itfaiye, belediye, Bedaş vs tüm yetki-
lilere haber verdik. Olay yerine en son Bedaş geldi, “Yer altı ekibini bekli-
yoruz” dediler, kozmonot giyimli ellerinde teknolojik aletler olan bir ekip 
beklerken, iki gariban işçi, iki kürek ve bir araç farının ışığında yapılmaya 
çalışılan tamiratla karşılaştık! Bu kez de ucuz atlattık!

İyi okumalar…





Türkiye gazda yüzde 14 indirim 
istedi,  yüzde 10.25’te anlaşıldı

Enerjinin bürokratları siyasete 
koşuyor

Abonelerin yüzde 27’si 
tedarikçisinden memnun değil2422

Rusya ile bir süredir devam eden ‘doğal gazda 
indirim’ pazarlığı sona erdi. Enerji Bakanı Yıldız, 7 tur 
devam eden görüşmelerin ardından yüzde 10.25’lik 
indirim alındığını açıkladı, oysa Türkiye’nin hedefi 
yüzde 14’tü. 

Genel seçimlerde milletvekili olmak için istifa eden 
bürokrat sayısının 500’e ulaştığı söyleniyor. Devletin her 
kademesinde esen istifa dalgası enerji bürokrasisine 
de uğradı.

Accenture tarafından yapılan bir araştırma dünyanın 
dört bir yanındaki tüketicilerin var olan tedarikçilerinden 
memnun olmadığını ortaya çıkardı. Türkiye’de 
tüketicilerin yüzde 27’si bir yıl içinde tedarikçisi 
değiştirebileceğini söylüyor…

26

30

GÜNEŞTE 
TARTIŞMA
ZAMANI 
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AKLEASE’DEN GÜNEŞE 9.6 MILYON DOLARLIK DESTEK
Aklease, Baycan Yapı firmasının Tunçmatik Powergie tarafından inşa 

edilecek, her biri 1 MW,  toplam 8 MW’lik güneş enerjisi projesinin Bay-
can Yapı, Aklease’den sağladığı finansman desteği ile Konya’da Tunçmatik 
Powergie tarafında inşa edilip, işleteceği her bir 1 MW’lik toplam 8 MW’lik 
projesini, bu kanun kapsamında hayata geçirmeyi planlıyor. Proje, 2015 yılı 
Haziran ayında elektrik üretimine başlayacak. Baycan Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret Bayram “Projemizin ülke ekonomisine, Aklease’e, tüm pay-
daşlarımıza ve bize hayırlı olmasını dileriz. Leasing ile büyük çaplı güneş 
enerjisi projemizin nakit akışına uygun uzun vadeli finansmanının yanı sıra 
panel, invertör ve diğer tüm ekipmanların yurt içi ve yurt dışı alımları ile ilgili 
sigorta, navlun, gümrükleme gibi zaman alan ve uzmanlık gerektiren işlem-
leri adımıza Aklease’in uzmanları güvenilir bir şekilde yürütecekler. Bu kadar 
kapsamlı bir hizmetin kısa sürede başarı ve gururla hayata geçmiş olması ve-
silesiyle, her aşamada bizlerle birlikte uyum ve özveri ile çalışan tüm Aklease 
ve proje yüklenicisi Tunçmatik firması çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi. 

BAŞKENTGAZ, EMO ILE PROTOKOL IMZALADI
TMMOB Elektrik Mühendis-

leri Odası Ankara Şubesi ile Baş-
kent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (Baş-
kentgaz) arasında doğal gazın daha 
güvenli kullanımı konusunda 16 
Şubat 2015 Pazartesi günü proto-
kol imzalandı. Bu kapsamda, EMO, 
Başkentgaz doğal gaz dağıtım lisan-
sı sınırları içinde bulunan aboneleri-
nin can ve mal güvenliğinin sağlan-
ması, doğal gaz dağıtım sürecinde 
topraklama tesislerinden kaynaklı 
güvenlik eksikliklerinin giderilmesi, 
abonelere ait doğal gaz tesislerinin 
elektrik tesisatıyla ilgili yaşanabile-
cek olumsuzlukların tespiti, iyileş-
tirilmesi için gerekli raporlamanın 
hazırlanmasını sağlanacak.

EMO, ilgili mevzuat kapsamın-
da, Başkentgaz’ın gereksinim duy-
duğu endüstriyel ölçüm ve muaye-

neleri ile bilgisayar destekli analiz ve 
kontrolleri, yanı sıra elektrikli cihaz-
larının gereksinimlerini gerçekleşti-
rerek raporlandıracak. Endüstriyel 
ve ticari amaçlı tesislerde, mahal ve 
doğal gazla çalışan cihazların, te-

sislerin elektriksel açıdan uygunluk 
değerlendirmeleri, bina ve tesis iç 
tesisat periyodik kontrolleri kapsa-
mındaki teknik kontrol ve bilirki-
şilik, eksperlik, hakemlik hizmetleri 
de EMO tarafından sağlanacak.

ÇALIK ENERJI’DEN 150 MILYON TL’LIK TAHVIL IHRACI
Çalık Holding şirketlerinden Ça-

lık Enerji, yatırımcılardan gelen yo-
ğun talep üzerine, başarıyla ihraç et-
tiği tahvillerle elde edilen 150 milyon 
TL’lik kaynağı yeni enerji yatırımları-
nın finansmanında değerlendirecek. 
Çalık Enerji tahvil ihracı için, yatırım 
bankacılığı ve varlık yönetimi şirketi 
Ünlü&Co ile işbirliği yaptı. 150 mil-
yon TL tutarında 2 yıl vadeli tahvil 

ihracı Çalık Enerji’nin ilk TL tahvil 
ihracı olma özelliğini taşıyor. Tahville-
rin ilk kupon ödemesi için belirlenen 
faiz oranına göre yıllık bileşik getirisi 
yüzde 11.4422 olarak gerçekleşti. Ya-
pılan ihraç ile elde edilecek finansma-
nın, Çalık Enerji’nin yeni enerji yatı-
rımları için kullanılması öngörülüyor. 

Gerçekleştirilen tahvil ihracıyla 
ilgili Çalık Holding tarafından ya-

pılan açıklamada; “Bu tahvil ihracı 
ile sermaye piyasalarında kendini 
tanıtmayı hedefledik, sermaye pi-
yasaları da tahvil ihracımıza çok iyi 
karşılık vermiştir. Başlangıçta 100 
milyon TL olarak belirlediğimiz ih-
raç miktarını, nitelikli yatırımcılar-
dan gelen yoğun talep üzerine yüzde 
50 arttırarak 150 milyon TL olarak 
gerçekleştirdik” denildi. 
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GAMA, GENERAL ELECTRIC’LE ÇALIŞACAK
General Electric, Orta Anadolu bölgesindeki Kırıkkale ilinde 840 

megavatlık bir kombine çevrim güç santrali için GAMA Enerji ile 20 
yıllık bir servis anlaşması (Contractual Servıce Agreement-CSA) im-
zaladığını duyurdu. 2016 yılının ilk aylarında işletmeye alınması plan-
lanan santralda, GE iki GE 9F.05 gaz türbini ve bir GE 209D buhar 
türbini için emre amadelik ve performans garantisi altında tüm planlı 
ve plansız bakım ve mühendislik destek hizmeti sağlayacak.

GAMA Enerji, önümüzdeki 20 yıl boyunca GE’nin en son tekno-
lojisinden, yerel kaynaklarından ve küresel deneyiminden yararlanacak. 
GE’nin sözleşmeli hizmet anlaşmaları (CSA) bir yandan tesisin aksa-
madan çalışıp düzenli gelir akışı oluşturmasını, diğer yandan öngörü-
lebilir bakım giderleri yoluyla finansal kontrolu sağlıyor. Bu sözleşme 
kapsamındaki gaz türbinlerinin bakım aralıkları 32 bin saate yani yılda 
8 bin saat çalışan bir güç tesisi için yaklaşık olarak 4 yıla eşit. 

GAZBIR ABONELIK 
SÖZLEŞMELERINI 

INCELIYOR

GAZBİR bünyesinde oluşturulan 
Regülasyon ve Mevzuat Komisyonu, 
doğal gaz dağıtım şirketlerinin abone 
sözleşmelerinin, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı tarafından bir süre önce yayınla-
nan Abone Sözleşmeleri Yönetmeliği ile 
uyumlu hale getirilmesine yönelik çalış-
malara başladı.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Bir-
liği Derneği (GAZBİR) bünyesinde 
oluşturulan Regülasyon ve Mevzuat Ko-
misyonu, 2015 yılı çalışmalarına başla-
dı. Komisyonun gündeminde, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir süre 
önce yayınlanan Abone Sözleşmeleri 
Yönetmeliği ile doğal gaz dağıtım şir-
ketlerinin abone sözleşmelerinin uyum-
lu hale getirilmesine yönelik çalışmalar 
bulunuyor. Doğal gaz dağıtım şirketleri-
nin temsilcilerinin katılımıyla, 23 Şubat 
Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştiri-
len ilk toplantıda, abone sözleşmelerinin 
başlatılması, yürütümü ve sonlandırıl-
masıyla ilgili prosedürler değerlendirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan GAZBİR Başkanı Yaşar Ars-
lan, müşteri memnuniyetinin doğalgaz 
dağıtım sektörünün en önemli önceliği 
olduğunu vurguladı. Arslan, dağıtım şir-
ketlerinin, EPDK mevzuatının yanı sıra 
diğer mevzuattan kaynaklanan yüküm-
lülüklerinin hassasiyetle takip edildiğini 
ve uyum sürecinin GAZBİR tarafından 
sağlandığını söyledi. 

NÜKLEER EĞITIME RUSYA’DAN 
BIR ADRES DAHA…

Akkuyu Nükleer, 80 öğrenciyi daha iş garantili burslu eğitim için 
Rusya’ya gönderecek. Sınavdaki başarı seviyesine göre öğrenciler Mos-
kova’nın yanı sıra St. Petersburg’da da eğitim almayı tercih edebilecek. 
Sınav ilk kez, üniversitelerin hazırlık sınıflarındaki öğrencilere de açıl-
dı. Başvurular 27 Mart’ta bitecek, sınav 4 Nisan’da yapılacak.

Türkiye’deki üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülte-
leri’nin, fizik ve/veya matematik derslerinin okutulduğu tüm bölümle-
rinin halihazırda “Hazırlık, 1. 2. 3. ve 4. sınıfında okuyan Türk vatan-
daşı öğrenciler arasından 80 öğrenci seçilecek. Rusya’ya gönderilecek 
öğrenciler, yazılı ve sözlü sınav yapılarak seçilecek. Sınavda başarılı olup 
eğitim programına katılmaya hak kazananlar, parasız nükleer mühen-
dislik eğitim alacak.
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OPET’TEN TÜRKIYE’YE  
TEŞEKKÜR FILMI

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 9 kez 
üst üste seçilen ‘Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Şir-
ket’ ve Mediacat Dergisi’nin İpsos işbirliği gerçekleştir-
diği ‘Lovemark- Aşkla bağlanılan marka’ araştırmasın-
da “Türkiye’nin En Sevilen Akaryakıt Şirketi” seçilen 
OPET, yeni reklam filmiyle Türkiye’ye teşekkür ediyor. 
Erkin Koray’ın “Sevince” şarkısı eşliğinde kurgulanan 
film; OPET’in kaliteli yakıtını, güleryüzlü hizmetini ve 
temiz tuvaletlerini tercih eden müşterilerini anlatıyor.

OPET, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ve 
sosyal sorumluluk anlayışı ile ölçümlenmeye başlandığı 
2006 yılından bu yana KalDer Türkiye Müşteri Mem-
nuniyeti Endeksi’nde değişmez liderliğini sürdürüyor. 
OPET, geçtiğimiz yıl müşteri memnuniyetinde liderli-
ğin yanı sıra üst üste elde ettiği birincilikleri için “Sür-
dürülen Başarı” ve “Üstün Başarı” ödüllerine de layık bu-
lunmuştu. Öte yandan ‘Türkiye’nin Lovemarkları 2014’ 
araştırması kapsamında sektörünün lideri seçilen OPET, 
tüketicisinin kalbinde konumlanıyor. Reklam filmi Rafi-
neri Reklam Ajansı tarafından hazırlandı, yönetmenliği-
ni ise Walky Talky üstlendi.

PÜIS’TEN EPDK’YA  
“2 AYLIK SÜREYI 

BEKLEMEYIN” TALEBI
Tavan fiyat uygulamasının ardından EPDK ile 

akaryakıt sektörü arasında gerilen ipler, PÜİS’in 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a yaptığı ziyaretle 
gevşedi. PÜİS, EPDK Başkanı Yılmaz’a tavan fiyat 
uygulamasının 2 ay beklenmeden sonlandırılması 
talebini iletti. EPDK Başkanı Yılmaz da sektörle 
uzlaşıldığı takdirde, bir kurul kararı alarak tavan 
fiyat uygulamasını sonlandırabileceklerini söyledi. 
Görüşmenin ana gündem maddesini oluşturan ta-
van fiyat uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, 20 
Şubat 2015 tarihinde başlayan ve 2 ay uygulanma-
sı öngörülen tavan fiyat kararının yeniden gözden 
geçirilerek tavan fiyat uygulamasının bir an önce 
kaldırılması şeklindeki talebini iletti. Son dönem-
de sektör ile EPDK arasında bir iletişim kopukluğu 
yaşandığını ifade eden Okumuş, “Sorunların diya-
log yoluyla çözüleceğine inanıyoruz” dedi. 

“HATALIYSAM ARAMIZDA KALSIN”
Geçtiğimiz yılın sonunda Ana-

dolu’yu adım adım gezerek sürücüleri 
tasarrufa davet eden Shell FuelSave 
Tanıtım Turu sırasında sürücülerle 
yapılan görüşmeler, sürücülerin yakıt 
tasarrufu konusundaki yaklaşımlarını 
ortaya koydu. Yapılan yüz yüze görüş-
melerin sonuçlarına göre hafif ve ağır 
ticari araç sürücülerinin yüzde 39’u 
yakıt tasarrufu sağlamak için gaza 
basmaktan kaçınıyor. Görüşmelerde 
başka ilginç başlıklarda göze çarpıyor. 
Örneğin, kamyon ve tır şoförlerinin 
yüzde 56’sı akıllı telefon kullanıyor 
ancak sürücülerin yüzde 82’si araç-

ta telefonla konuşmama konusunda 
bilinçli. Şoförlerin yüzde 36’sı bir ay 
içinde ailelerini yalnızca bir hafta gö-
rüyor. “Hatalıysam aramızda kalsın” 
gibi yazılar kamyoncular arasında hala 
revaçta.

Katılımcıların günde ortalama 

15 saat ve üzeri araç kullanma oranı 
yüzde 10 iken, ortalama 4-9 saat araç 
kullanma oranı ise yüzde 45’e çıkıyor. 
En çok tercih edilen kamyon arkası 
yazılar ise şöyle: 

• Kamyon çeker 10 ton gönlüm 
çeker Paris Hilton !!!

• Gözlerinin hastasıyım yolların 
ustasıyım.

• Dikkatimizi çekmez kimse biz 
dikkat ederiz işimize gelirse !!!

• Hatalıysam aramızda kalsın.
• Ağlıyorsun yine hangi mevsimin 

yağmurusun?
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STAR RAFINERI’YE AVRUPA’DAN ÖDÜL
Enerji yatırımı projelerinde 

2014’ün en iyileri belli oldu. IJ Glo-
bal’in belirlediği Avrupa ve Afrika 
ödülleri şubat ayında Londra’da dü-
zenlenen törende, sahiplerini buldu. 
Türkiye’de ‘özel sektör eliyle yapılan 
ilk rafineri projesi’ özelliği taşıyan 
Star Rafineri’nin 3.29 milyar dolar 
değerindeki proje finansmanı, 
Uluslararası Finans Proje Ödülleri 
kapsamında, ‘En İyi Rafineri Fi-
nansman Anlaşması’ ödülünü aldı. 
IJ Global yetkilileri, STAR Rafineri 
proje finansmanın, kredi miktarı ve 
süresi bazında kendi türünde bir ilk 
olduğunu vurguladı.

SOCAR Türkiye Başkanı Ke-
nan Yavuz anlaşmanın, kredi tutarı, 
teminat yapısı ve vade özellikleriyle 

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleş-
tirilmiş en büyük, çok kaynaklı ve 
en sofistike proje finansmanı işlemi 
olduğunu söyledi. 

STAR Rafineri, bu yıl Global 
Financial Conferences organizas-
yonunun ‘Yılın En İyi Bono ve 

Kredi İşlemleri’ (Bond & Loans 
Award)  ödüllerinin Türkiye 
ayağında 3 dalda birden ödül aldı. 
Reuters’ın Project Finance In-
ternational Dergisi’nin de ‘En İyi 
Rafineri Finansmanı Anlaşması’ 
ödülüne layık görüldü.

TOTAL, ‘YOL GÜVENLIĞI 
SERTIFIKASI’ ALDI

Akaryakıt sektörünün önemli oyuncularından Total, karayo-
lu ve trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ISO 39001 Stan-
dardı “Yol Trafik Güvenliği Sertifikası”nı Türkiye’de almaya hak 
kazanan ilk enerji şirketi oldu. Total Oil Türkiye Genel Müdürü 
Antoine Tournand, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Canlı yaşamı her şeyden çok daha değerlidir. Bu sebeple, 
enerji sektöründe ilk olarak Total’in almış olduğu sertifika, 
çok değerli. Dünyada her yıl 1 milyonu aşkın insanın hayatını 
kaybetmesine, 50 milyonu aşkın ağır yaralanmalara ve çok ciddi 
ekonomik zararlara neden olan trafik kazalarının önlenmesi 
sadece kanun ve mevzuatlarla gerçekleşmez. İnsanların, özellikle 
de trafiği yaratan, trafikte bulunan sürücü ve yolcuların yol trafik 
güvenliği konusunda mutlaka bilinçlendirilmesi ve farkındalığa 
sahip olması gerekmektedir. Bu hepimizin görevi ve sorumlu-
luğu altında yer almalıdır. Biz Total olarak, zaten yıllardan beri 
12 altın Kural adı altında araç kullanımının temel ve zorunlu 
tedbirlerini uyguluyoruz." 

TURCAS 15 MILYON TL 
YATIRIM YAPACAK

Enerji piyasasının elektrik, doğalgaz ve 
petrol alanlarında faaliyet gösteren köklü şir-
ketlerinden Turcas Petrol, geleceğe yönelik 
değerlendirmelerini kamuoyu paylaştı. Şirket 
tarafından 24 Şubat 2015 tarihinde KAP’a 
yapılan açıklamada, 2015 yılında yatırım 
için 15 milyon TL pay ayrıldığı açıklandı. 
Turcas’ın beklentileri arasında, ithal kömür, 
linyit veya rezervuarlı HES projesine ortak 
olunması veya bu özelliklerde projenin ge-
liştirilmesi yönündeki stratejisi dikkat çekti. 
Turcas, bu yıl EPDK tarafından nisan ayın-
da alınacak RES lisans başvuru sürecine 115 
MW kurulu güce sahip olacak projelerle ka-
tılacağını da duyurdu. Şirketin bu yıl yapa-
cağı yatırımlardan bazıları şöyle: TBK Aydın 
Kuyucak Jeotermal Santralı Projesi için nihai 
yatırım kararının alınması, Shell & Turcas 
Petrol A.Ş.’de istasyon kontratlarının yeni-
lenmesi ve piyasadaki güçlü konumun pekiş-
tirilmesi, RTG Denizli Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santralı’nda Gaz Türbinleri Bu-
harlaşmalı Soğutma Sistemi’nin verimliliği 
artırmak amacıyla devreye alınması, Nisan 
2015’de rüzgar projeleri için lisans başvuru-
larının yapılması, sahip olunan arama ruhsat-
ları kapsamında Denizli Karakova jeotermal 
sahasında ön sondaja başlanması...
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Eyfel de rüzgarı seçti

Fransa’nın simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi de yenile-
nebilir enerjiye kayıtsız kalamadı, kulenin bazı bölümlerinin 
enerjisi rüzgardan sağlanacak. Kuleyi yenileme çalışmaları 
kapsamında ilk katında bulunan ticari alanların elektrik ih-
tiyacını iki rüzgar türbini ile karşılayacak. Türbinler yılda 10 
bin kWh elektrik üretecek. İkinci kata yerleştirilen iki dikey 
rüzgar türbini sessiz çalışacak ve özel olarak boyanarak ku-
lenin bir parçası haline getirildi. Rüzgar türbinlerinin dizaynı 
Urban Green Energy tarafından gerçekleştirildi ve şirket baş-
kanı Nick Blitterswyk böylesi bir proje için seçilmelerinden 
dolayı memnun olduklarını söyledi. 

Susurluk’a 30 MW’lık RES

MÖN Grup şirketlerinden NM Enerji, Balıke-

sir’in Susurluk ilçesinde 30 MW kurulu gü-

cünde Poyraz RES inşa edecek. 45 bin hane-

nin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede 

enerji üretmesi hedeflenen ve yıllık 85 bin 

ton karbondioksit emisyonunun önüne geç-

mesi beklenen Poyraz RES’in 2016 yılının ba-

har aylarında üretime geçmesi planlanıyor. 

Bu arada Siemens ve NM Enerji, 30 MW ku-

rulu güç ve yıllık 120 GWh üretim kapasite-

si sağlayacak Poyraz Rüzgâr Enerji Santrali 

(RES) için anlaşma imzaladı. Ankara`da 18 

Şubat tarihinde gerçekleşen imza törenine 

Siemens AG Başkan ve CEO’su Joe Kaeser 

ile MÖN Grup-NM Enerji Yönetim Kurulu Eş 

Başkanları Nihat ve Mehmet Özbağı katıldı. 

Amasya, biyogaz santralına kavuşacak
Ahi Enerji, Amasya’da Tarıma 
Dayalı İhtisas BESİ OSB (BOSB) 
içerisinde yılda 114 milyon kWh 
elektrik üretecek biyogaz santra-
li kuracak. Yılda 114 milyon kWh 
elektrik üretecek biyogaz sant-
ralının 2016’da üretime geçmesi 
planlanıyor. Yaklaşık 50 milyon 
euroluk yatırım yapılacak olan 
santral iki aşamalı olacak. Proje-
nin ilk etabında, çiftliklerden mo-
bil taşıma ile toplanan hayvansal 
atıkların yumurta tavuk gübresin-

den yararlanılarak BOSB’de ku-

rulacak tesiste biyogaza dönüş-

türülecek. İkinci tesiste mobil ve 

kanallar vasıtasıyla Suluova mes-

kun mahal ve çevresinde bulunan 

büyük baş hayvanın atığından ve 

bölgeden elde edilen mısır silajı, 

pancar küspesi ve diğer tarımsal 

atıklardan yararlanılarak biyogaz 

üretilecek.Bu tesisten TDİ BOSB 

içerisine kurulacak olan santrala 

biyogaz iletim hattı çekilecek.

Güriş Arpa HES’i satın aldı 
HES yatırımlarını artıran Güriş İnşaat ve Mühendislik, MCK 
Elektrik Üretim’e ait Arpa HES’in üretim lisansı hisseleri-
nin tamamını satın aldı. Arpa Hidroelektrik Santralı, Art-
vin’in Borçka ilçesi Arpa deresi üzerinde yer alıyor ve 32.9 
MW kurulu güce sahip. Güriş’ten yapılan açıklamada Arpa 
HES’in lisans süresinin 49 yıl olduğu belirtildi.
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AKSOY, 
GAZMER’İN YENİ 

DİREKTÖRÜ 
OLDU

GAZBİR-GAZMER Strateji ve 
Uluslararası İlişkiler Direktörlü-
ğüne Eren Aksoy getirildi. Doğal 
gaz piyasasının en büyük sek-
törel örgütü olan Türkiye Doğal 
Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 
ve iktisadi kuruluşu GAZMER 
bünyesinde oluşturulan Strateji 
ve Uluslararası İlişkiler Direk-
törlüğü pozisyonuna Eren Aksoy 
atandı.
Eren Aksoy daha önce Doğal Gaz 
İthalatçıları ve İhracatçıları Der-
neği’nde (DİVİD) Genel Sekreter-
lik görevini yürütüyordu. 
Eren Aksoy, İstanbul Üniversite-
si İktisat Fakültesi İktisat Bölü-
mü’nde lisans eğitimini tamam-
ladı. Daha sonra İskoçya Dundee 
Üniversitesi’nde Enerji, Petrol, 
Maden Hukuku ve Politikaları 
Merkezi’nde yüksek lisans yap-
tı. Aksoy, enerji endüstrilerin-
de finansal ve proje analizleri, 
petrol politikası ve ekonomisi, 
downstream enerji politikaları ve 
hukuku, enerji ve maden finansı, 
stratejik yönetim derslerini aldı. 
İthalat ve ihracat alanında Tür-
kiye’de ve Macaristan’da çalışan 
Eren Aksoy, iyi derecede İngiliz-
ce ve Macarca ile orta düzeyde 
Almanca biliyor. 

BİROL, IEA İCRA 
DİREKTÖRÜ OLDU
Uzun yıllardır Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) Baş Ekonomisti ola-
rak görev yapan Fatih Birol, oy-
birliğiyle örgütün İcra Direktör-
lüğü`ne seçildi.
1958 yılında Ankara’da doğan Bi-
rol, İstanbul Teknik Üniversitesi 
elektrik mühendisliği dalında 
mezun olduktan sonra Viyana 
Teknik Üniversitesi’nde enerji 
ekonomisi dalında lisansüstü ve 
doktora çalışmalarını tamamla-
dı.1995 yılında IEA’ya katılmadan 
önce altı yıl süreyle Viyana’da 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC) bünyesinde görev yaptı.
Fatih Birol, enerji tartışmalarına 
yaptığı katkılardan ötürü kariyeri 
boyunca pek çok ödül aldı. Son 

olarak, Forbes dergisi tarafından 
dünyanın enerji konusundaki en 
nüfuzlu dördüncü kişisi seçildi. 
Birol’un bu önemli göreve atan-
ması Türkiye’de büyük ilgi gör-
dü. Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, Birol’u kutladı. 
Enerji Bakanı Yıldız, ilk kez üye 
ülkelerin tamamının oyuyla seçi-
len bir direktör olduğunu belirte-
rek, “Bu ayrıca, ülkemizin enerji 
diplomasisindeki başarısının da 
bir yansımasıdır” diye konuştu. 

EPİAŞ’IN YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Uzun zamandır beklenen Enerji 
Piyasaları İşletme Anonim Şir-
keti`nin yönetimi şubat ayında 
açıkklandı. Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurulu tarafından alı-
nan karara göre bağımsız üye 
olarak atanan Hasan Hüseyin 
Savaş aynı zamanda Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak da gö-
rev yapacak. Savaş, Osmangazi 
Elektrik ve Pazarlama AŞ’nin ge-
nel müdürü olarak görev yapıyor. 
TEİAŞ’ı temsilen Abdülkadir 
Ongun ve Hüseyin Semih Yıldı-
rım, Borsa İstanbul’u temsilen 
ise Talat Ulussever ve Musta-
fa Kemal Yılmaz atandı. EPİAŞ 
bünyesinde C grubu özel sektör 

hisselerini ise yönetim kurulu 
üyeleri olarak Mustafa Kara-
han ve Faruk Bostancı temsil 
edecek. Önümüzdeki süreçte, 
EPİAŞ’a sermayedar olan tüm 
pay sahiplerinin ana sözleşmeyi 
imzalamasının ardından ticaret 
sicilde tescil işlemleri gerçekle-
şecek. 
Böylece EPİAŞ’ın kurulması iş-
lemleri tamamlanmış olacak ve 
lisans almasını müteakip piyasa 
işletim faaliyetlerine başlayacak.
Enerji Borsası Başkanlığı`nı 
üstlenen Hasan Hüseyin Savaş, 
sektörden bir isim. Kendisi, Os-
mangazi Elektrik Pazarlama 
AŞ`nin Genel Müdürü. 
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KUMBAROĞLU, EPAM BAŞKANI SEÇİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi öğretim 
üyelerinin girişimleriyle kurulan 
Enerji Politikaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’na, Uluslararası 

Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) 
Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Gür-
kan Kumbaroğlu seçildi.
IAEE’nin seçilmiş başkanı olarak 
yeni yıl itibarıyla göreve başlayan 

Prof. Dr. Kumbaroğlu, Boğa-
ziçi Üniversitesi’nden 26 öğre-
tim üyesinin girişimiyle kurulan 
EPAM’ın Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’nı da yürütecek.
Yapılacak çalışmalarda enerji 
politikalarının disiplinler ara-
sı bir anlayışla, tüm yönleriyle 
değerlendirileceğini ifade eden 
Kumbaroğlu, enerji politikaları, 
uygulamaları ve sonuçları üze-
rine yapılacak araştırmalarla 
Türkiye’nin enerji politikalarının 
şekillenmesine EPAM olarak 
destek verileceğini vurguladı.
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu 
başkanlığında kurulan EPAM 
Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 
Prof. Dr. İlhan Or, Prof. Dr. Cem 
Avcı, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım 
ve Prof. Dr. Turgut Onay seçildi. 

TÜPRAŞ’A  
YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

TÜPRAŞ Teknik İşlerden Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcılığı’na 
İzmit Rafineri Müdürü Mesut 
İlter atandı. Tüpraş’tan yapılan 
duyuruya göre, Teknik İşlerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı Gürol Acar emeklilik nedeniyle 
görevinden ayrıldı. Aynı göreve 
İzmit Rafineri Müdürü Sayın M. 
Mesut İlter getirildi. 
M. Mesut İlter, 1978 yılında An-
kara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. İş yaşamına 1975 
yılında MTA’da başlayan İlter, 
1980-1985 yılları arasında İpraş 
Rafinerisinde çeşitli pozisyonlar-
da görev aldı. 1985-1999 yılları 
arasında Tüpraş`ta İşletme Şefi, 
İşletme Başmühendisi, UCAP 
Proje Yöneticisi, İşletme Müdür 

Yardımcısı ve İşletme Müdürü 
görevlerinde bulunan İlter, Ege 
Gaz AŞ Aliağa LNG Terminalinde 
Proje Koordinatörü ve Terminal 
Yöneticisi olarak da görev yap-
tı. 26 Ocak 2006 tarihinde İzmir 
Rafineri Müdürü olarak göreve 
başlayan İlter, 14 Ağustos 2009 
tarihinden itibaren İzmit Rafineri 
Müdürlüğünü üstlendi.

AHMET ERDEM 
YASED BAŞKANI 

OLDU 
Uluslararası Yatırımcılar Derneği 
(YASED) 34. Olağan Genel Kurul 
Toplantısında derneğin yeni dö-
nem yönetim kurulu ve denetim 
kurulu üyeleri seçildi. Yeni yöne-
tim kurulu, ilk toplantısında, baş-
kanlığa Shell Türkiye Ülke Başka-
nı Ahmet Erdem’in getirilmesine 
karar verdi. Erdem, kısa bir süre 
önce iki dönemdir yürüttüğü Pet-
rol Sanayicileri Derneği (PETDER) 
başkanlığı görevinden ayrılmıştı. 
Genel kurulda bir konuşma ya-
pan Erdem, “2015-2017 döne-
minde yoğun bir çalışma progra-
mı bizleri bekliyor. Önümüzdeki 
dönemde de, ülkemizin küresel 
arenada rekabetçiliğinin daha da 
yükseltilmesi ve uluslararası ya-
tırımcılar için bir çekim merkezi 
olarak konumlandırılması ama-
cıyla YASED, itici bir güç olarak 
sorumluluk almaya ve üyeleriyle 
birlikte çalışmaya devam ede-
cektir” dedi. 
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EVRİM ERGİN, 
LİMAK’A 

DANIŞMAN OLDU 

Uzun yıllar çeşitli gazetelerde eko-
nomi-enerji editor olarak görev ya-
pan Evrim Ergin, Limak Holding Yö-
netim Kurulu Basın Danışmanı oldu. 
Gazetecilik mesleğine 2000 yılında 
başlayan Evrim Ergin, Milliyet, Ak-
şam ve Sabah gazetelerinde çalış-
tı. Evrim Ergin, 5 yıl boyunca görev 
aldığı Reuters Haber Ajansı`ndan 
2014 sonu itibariyle ayrılmıştı. 
Aynı zamanda Enerji Gazetecileri 
ve Medya Derneği EGAD`ın Başkan 
Yardımcılığı görevini de yürüten Ev-
rim Ergin, enerji ve havacılık sektör-
lerindeki haberleriyle tanınıyor. 

SHELL TÜRKİYE'NİN YENİ İLETİŞİM MÜDÜRÜ PERDECİ OLDU
Gelişmiş teknolojisi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden olan Shell 
Türkiye’ye Ülke İletişim Müdürü olarak Meltem 
Okyar Perdeci atandı. İletişim sektöründe 15 yılı 
aşan tecrübeye sahip Meltem Okyar Perdeci, İs-
tanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım bölümü mezunu. Shell Türkiye 
Ülke İletişim Müdürü görevine atanmadan önce 
HSBC Türkiye’de Çalışan İletişimi Kıdemli Yöne-
ticisi olarak çalışan Perdeci, öncesinde EnerjiSA 
İletişim Müdürü görevini sürdürmekteydi. Per-
deci, profesyonel iş yaşamında ayrıca MPR İleti-
şim Danışmanlığı bünyesinde Türkiye’de faaliyet 
gösteren ve sektörünün lideri ulusal ve uluslara-
rası birçok markanın Müşteri İlişkileri Direktör-
lüğü’nü yürütmüştü.

KOÇ'UN YENİ CEO'SU  
LEVENT ÇAKIROĞLU

Koç Holding Dayanıklı Tüketim 
Grubu Başkanı ve Arçelik AŞ 
Genel Müdürü Levent Çakıroğ-
lu, Koç Holding Üst Yöneticili-
ğine (CEO) getirildi. Koç Hol-
ding`den yapılan açıklamaya 
göre, Koç Holding CEO`luğuna 
31 Mart`tan itibaren Dayanıklı 
Tüketim Grubu Başkanı Levent 
Çakıroğlu atanacak. Yaklaşık 
40 yıldır Ford Otosan`da ve Koç 
Holding`de üstlendiği görevler 
ile Koç Topluluğu`na katkı sağ-
layan Turgay Durak, 2010 yılın-
dan bu yana devam ettirdiği Koç 
Holding CEO`luğunu devretti.
Bugün itibarıyla Koç Holding 

CEO Vekili olarak atanan Koç 
Holding Dayanıklı Tüketim Gru-
bu Başkanı ve Arçelik AŞ Genel 
Müdürü Çakıroğlu, 31 Mart`-
ta gerçekleşecek Genel Kurul 
sonrası CEO`luk görevine baş-
layacak. Bu görev değişimi çer-
çevesinde Arçelik AŞ Finans-
man ve Mali İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Fatih Kemal Ebiçli-
oğlu Koç Holding Dayanıklı Tü-
ketim Grubu Başkanı görevini 
üstlenirken, Arçelik AŞ Satış 
(Avrupa, Amerika, Asya, Pasifik) 
Genel Müdür Yardımcısı Hakan 
Bulgurlu ise Arçelik AŞ Genel 
Müdürü olarak atandı.
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Genel seçimlerde milletvekili olmak için istifa eden bürokrat sayısının 
500’e ulaştığı söyleniyor. Devletin her kademesinde esen istifa dalgası 
enerji bürokrasisine de uğradı. TETAŞ, EÜAŞ yöneticilerinin yanı sıra 
Enerji Bakanlığı ve EPDK’dan da istifalar oldu. Enerji bürokrasinin 
tamamı AKP’den aday adayı olduklarını açıkladı...

Enerjinin bürokratları 
siyasete koşuyor
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Her genel seçim öncesinde 
olduğu gibi bu yıl haziran 
ayında yapılacak seçimler 
için kıyasıya bir aday re-

kabeti yaşanıyor.  Siyaset rüzgarının 
en yoğun estiği yerlerin başında ise 
bürokrasi geliyor. Kritik noktalar-
da görev yapan yüzlerce bürokrat 
geçen ay TBMM koltuklarına 
oturmak için görevlerinden istifa 
etti. Enerji sektörü de bu rüzgarın 
dışında kalamadı. Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) 
Genel Müdürü Münip Karakılıç, 
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel 
Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Strateji Daire Başkanı Neslihan 
Yüksel, Türkiye Kömür İşletme-
leri (TKİ) Yönetim Kurulu üyesi 
Abdullah Tombul istifa ederek 
siyasete soyunacaklarının sinyalini 
verdi. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu üyesi Fazıl Şenel ile Abdul-
lah Tancan görevlerini bıraktı. Bu 
dönemde EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Müsteşarı Metin 
Kilci’nin de milletvekili adayı 
olması kulislerde konuşuluyordu 
ancak beklentilerin tersine bu iki 
isim istifa etmedi. 

Seçimde aday olmak için istifa 
eden orta ve üst düzey bürokratla-
rın sayısı değişik spekülasyonlara 
yol açtı. Bazılarına göre rakam 
500’e kadar çıktı. Daha muhafaza-

kar sayılabilecek bazı hesaplamalara 
göre istifalar, 250-300’le sınırlı 
kaldı. 

İstifaların gündem dışına 
çıkmasının ardından şimdiki güncel 
konu kimin hangi partiden aday 
adayı olduğu ve adaylıklarının 
kesinleşip kesinleşmeyeceği... İstifa 
eden bürokratların önemli bir ço-
ğunluğu AKP listelerinden adaylık 
başvurusunda bulundu. İkinci 
sırada MHP tercih geliyor. CHP 
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mil-
letvekilliği adaylığı için ön seçimde 
ısrarcı olması nedeniyle CHP’den 
adaylığını açıklayan bürokrat sayısı 
son derece az. Enerji bürokrasinin 
hepsi AKP’den aday adaylığını 
açıkladı. 

Bürokrasi boşaldı
İstifa rüzgarı sadece enerjide 

değil, diğer kurumlarda da etkisini 
gösterdi. En dikkat çeken isimler, 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci 
Ağbal ve Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız 
oldu. TCDD, YURTKUR, Basın 
İlan Kurumu, Devlet Su İşleri, 
Gümrükler genel müdürleri de 
görevlerinden ayrıldı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, 
Borsa İstanbul Başkanı İbrahim 
Turhan, Türk Standartları Enstitü-

sü Başkanı Hulusi Şentürk, Kay-
seri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki de kamuoyunun 
istifa etti. 

TBMM çalışanları da genel kurula 
inmek istedi

Abdullah Gül döneminin 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-
teri Mustafa İsen, Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı 
Aydın Ünal, Başbakanlık Başmü-
şaviri Kani Torun, Başbakanlık 
Müşavirleri Mahmut Turunç ve 
Kenan Bozgeyik, 21 bakan yar-
dımcısından 12’si adaylık için istifa 
edenler arasında yer aldı. 

TBMM’den 14’ü bürokrat 25’i 
danışman 39 kişi de çalıştıkları 
kurumda milletvekili sıralarına 
oturabilmek için görevlerini bıraktı. 
Bu isimler arasında TBMM Baş-
kanı Cemil Çiçek’in Özel Kalem 
Müdürü Mücahit Durmuşoğlu, 
AK Parti Grup Amiri Halil Ergen, 
CHP Grup Danışmanı Muham-
med Çakmak, Başkan Müşaviri 
Cengiz Sağlam da yer alıyor. 

Aralarında Yunus Söylet 
(İstanbul Üniversitesi), Ethem 
Tolga (Galatasaray Üniversitesi), 
Ünsal Ban’ın (Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi) yer aldığı 8 üniversite 
rektörü ile Polis Akademisi Adli 
Bilimler Enstitüsü Müdürü Vahit 
Bıçak ve 5 dekan da istifa etti.

ANKARA KULİSİ Enerjinin bürokratları siyasete koşuyor
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EPDK Kurul Üyesi
Abdullah Tancan

EPDK Kurul Üyesi
Fazıl Şenel

EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Nurettin Kulalı

TETAŞ Genel Müdürü
Münip Karakılıç

ETKB Strateji Daire Başkanı
Neslihan Yüksel



Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin’in son Türkiye 
ziyaretinde gündeme gel-
mişti, doğal gazda indirim 

tartışmaları. Avrupa ile Ukrayna 
nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan 
ve ekonomik krizle boğuşan Rusya, 
Türkiye’nin indirim talebini ‘de-
ğerlendireceğini’ açıklamıştı. Hatta 
çok kısa bir süre sonra yüzde 6’lık 
bir indirim ‘müjdesi’ de verilmişti. 
Ancak Türkiye, bu rakamın yeterli 
olmadığını, oranın daha yüksek 
olması gerektiğini sürekli yine-
leyerek Gazprom’la görüşmeleri 
sürdürüyordu. 

Nihai haber, geçen ayın son 
haftasında Ankara’da düzenle-
nen Elektrik Dağıtım Hizmetleri 

Derneği’nin (ELDER) 8. Sektör 
Toplantısı’nda geldi. Toplantıya 
katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Rusya ile do-
ğal gaz indirimi konusu sorulunca 
şu yanıtı verdi: 

Rusya Devlet Başkanı Pu-
tin’in aralık ayı ziyaretinden sonra 
özellikle 1 Ocak 2015 tarihinden 
geçerli olmak üzere fiyat doğal gaz 
ile alakalı müzakereleri yoğun bir 
şekilde devam etmişti. Müzake-

reler, herhangi bir tahkim yoluna 
gidilmeden Gazprom ve BOTAŞ 
arasında nihayetlendirildi. Aldığı-
mız indirim sayın Putin’in yüzde 
6’lık bir indirim açıklamasından 
sonra yine kendilerine Gazprom 
yetkililerine danışarak en son 
geldiğimiz nokta yüzde 10.25’tir. 
Doğal gazda bundan sonra özellik-
le Rusya’dan aldığımız doğal gazın 
yüzde 10.25’lik bir indirimle devam 
edeceğini ve Avrupa piyasaları ile 

Rusya ile bir süredir devam eden ‘doğal gazda indirim’ pazarlığı sona 
erdi. Enerji Bakanı Yıldız, 7 tur devam eden görüşmelerin ardından yüzde 
10.25’lik indirim alındığını açıkladı, oysa Türkiye’nin hedefi yüzde 14’tü. 
Önemli nokta, bu indirim hiçbir tüketiciye yansımayacak!
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Türkiye gazda yüzde 14 indirim 
istedi,  yüzde 10.25’te anlaşıldı 



daha fazla rekabet edecek bir yapıyı 
sağladığımızı söylemem lazım. Ta-
bii ki biz bu indirimi dolar bazında 
alırken son 3 ay içerisinde TL/dolar 
paritesine giren fark yüzde 12.6’dır. 
Sanayicimize ve vatandaşımıza 
bunun indirim şeklinde yansıya-
cağı ile alakalı kanaatlerin doğru 
olmadığını, biz dolar ile alıp TL ile 
sattığımız için şu anda döviz parite-
si 2.5’lar civarında bu elde etiğimiz 
indirim önemli bir indirimdir. Ama 
vatandaşa şu anda yansıyabilecek 
bir indirim olduğunu söyleyemem.

İndirimle BOTAŞ’ın zararı kapatılacak
Yıldız, dövizdeki yükselmenin 

Rusya’dan alınan doğal gaz indirim 
oranından daha fazla olduğunu 
belirterek şöyle devam etti: 
“Aralık 2013’e göre yüzde 26, 
Aralık 2014’e göre yüzde 12,6’dır. 
Bizim Gazprom ile nihayetlendir-
diğimiz fiyatlar ise 10,25’tir. Biz 
bununla kalmadık, aynı zamanda 
özel sektörün doğal gaz ihtiyaçla-

rıyla ilgili kendilerinin Rusya’dan 
doğal gazı alıp, Türkiye’de rahat 
satabilecekleri, ticaret faaliyetle-
rine devam edebilecekleri nok-
tayı yakalamış bulunuyoruz. Son 
geldiğimiz durumda Kasım 2008 
doğal gaz fiyatları mertebesinde-
dir. Bu indirimle beraber BOTAŞ 
önceki zararlarını telafi edecektir. 
Hazineye gümrüğe ve maliyeye 
olan borçlarını kapatacaktır. 2015 
yılı Haziran ayına kadar bunların 
önemli bir bölümünü, İran tahkimi 
ile alakalı beklediğimiz sonuçla bu 
süre içerisinde açıklanması ile bera-
ber inşallah çok iyi bir nakit akışına 
da sahip olacaktır.”

Türkiye ne istedi? 
ENERJİ PANORAMA, pazar-

lıkların perde arkasıyla ilgili Enerji 
Bakanlığı’nın ve özel sektörün 
nabzını tuttu. Enerji kulislerine 
göre Türkiye, Gazprom’la yürütülen 
müzakerelerde gaza en az yüzde 
13-14 oranında indirim yapılma-
sını istedi. Türkiye, Gazprom’un 
Almanya ve Yunanistan’a sattığı gaz 
fiyatlarına işaret ederek, “Gazprom, 
bu ülkelere Türkiye’ye göre yüzde 
15-20 daha düşük fiyattan gaz 
ihraç ediyor” mesajını verdi.  Kulis-
lere göre Gazprom da Türkiye’nin 
bastırması üzerine indirim oranını 
çift haneye çıkardı.  

Bir yanda indirim, bir yanda zam! 
Enerji Bakanlığı ile Gazprom 

arasında BOTAŞ’ın aldığı gazın 
fiyatıyla ilgili pazarlıklar sürerken, 
Moskova’dan Ankara’ya sürpriz bir 
zam kararı ulaştı. Gazprom, gaz 
ithal eden özel sektöre, ocak ayı 
itibariyle yeni fiyattan faturaları 
gönderdi. Gazprom’un, 2014 yılın-
da (her 1000 metreküpü) 306 dolar 
olan fiyatı, 68 dolar zam yaparak 
374 dolara çıkarması dikkat çekti. 
Petrol fiyatının 100 dolar düzeyin-
den rekor düşüşle 50 dolara kadar 
gerilediği bir dönemde özel sektör, 
gaz fiyatının makul bir düzeyde 
yapılacak artışla devam edeceği 
beklentisi taşıyordu. 

Toptan gaz satışı yapan şirketler, 
zamma kayıtsız kalmadı. 

Gaz ithalatçılarının, 374 dolara 
ekledikleri 10-12 dolar karla gön-
derdikleri faturaları alan toptancılar, 
bu fiyatla piyasada kalmalarının 
mümkün olmadığını, zararına tica-
ret yapılamayacağını belirtti. 

Sektör temsilcileri, Gazprom’un 
bu fiyatı, BOTAŞ’la o dönem 
devam eden pazarlıklar nedeniyle 
geçici olarak belirlemiş olabileceği-
ni, ancak her durumda ocak ayı için 
gündeme gelen 68 dolarlık zammın 
sektörün canını yakmaya yettiğini 
kaydetti. Sektör temsilcileri, bu 
zammın toptancılara ek maliyetinin 
aylık bazda 90-100 milyon dolara 
yakın olduğunu vurguladı. 

Şerhli ödeme yaptılar 
Sektör, zamlı faturaya tepkisini 

uygulamada gösterdi. 
Sektör temsilcileri, bazı top-

tancıların zammı fatura ‘şerhli’ 
ödediğini belirterek, “Toptancı, gaz 
aldığı ithalatçıyla ocak faturasını 
kayıt ya da şerh koyarak ödedi. El-
bette, toptancı kendisini korumak 
zorunda” dedi. 

Sektör temsilcileri, bazı top-
tancıların da zamsız fiyat olan 306 
dolardan ödeme yapmayı tercih 
ettiği yönünde duyumları olduğunu 
kayda geçirdi. 

İŞTE YENİ GAZ 
FİYATLARI 

Enerji sektörü uzmanları, petrolün 
bugünkü düzeyini (Brent 50 dolar) 
koruması koşuluyla 2015 yılında Tür-
kiye’nin ithal edeceği gaz fiyatlarını 
hesapladı. İşte, o fiyatlar: 

 � -1 Ocak-31 Mart 2015 (İlk çeyrek): 
Her 1000 metreküp gaz alım fiyatı 
417 dolardan 377 dolara düşecek.

 � -1 Nisan-30 Haziran 2015 (ikinci 
çeyrek): 315-320 dolar.

 � -1Temmuz-30 Eylül 2015 (üçüncü 
çeyrek): 260 dolar. 

 � -1 Ekim-31 Aralık 2015 (dördüncü 
çeyrek): 220 dolar. 
(Formülden gelecek ve 1 Ocak’tan ge-
çerli olacak indirim bu hesaplamaya 
dahil edilmedi. Türkiye ile Rusya ara-
sında formülden kaynaklı indirimle 
ilgili pazarlık sürüyor.)

ZAM GERİ 
ALINIR MI?

Gazprom’la sık sık bir araya gelen it-
halatçılar, özel sektör için gündeme 
gelen zammın geri alınmasının söz 
konusu olup olmadığı sorusunu da 
şöyle yanıtladı: “BOTAŞ’la müzake-
reler tamamlandı. Şimdi, özel sektör 
fiyatı gündeme gelecek. Zam geri 
alınır mı bu konuda bir şey söylemek 
mümkün değil. Bilinen tek gerçek, 
ocak faturasının yeni fiyat üzerinden 
tahsil edileceği” dedi. 

HABER Türkiye gazda yüzde 14 indirim istedi,  yüzde 10.25’te anlaşıldı 
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Accenture’ın, Türkiye’de 
72 ilin merkezi ve kırsal 
bölgeleri de dahil iki yılda 
toplam bin konut enerji 

tüketicisi ile de görüşerek hazır-
ladığı Değişen Enerji Tüketicisi 
Raporu, tedarikçiler ve tüketiciler 
ile ilgili dikkat çeken saptamalar 
içeriyor.

Accenture’ın 5 yılı aşkın bir 
süredir devam eden enerji tüketicisi’ 

çalışması kapsamında hazırladığı 
“Değişen Enerji Tüketicisi” rapo-
runun yeni versiyonu yayımlandı. 
2013-2014 dönemini kapsayan 
rapor, dünyada ve Türkiye’de 
dönüşüm sürecinden geçen enerji 
piyasalarını analiz ederek tedarikçi-
lere ve tüketicilere öneriler sunuyor.

Accenture tarafından yapılan 
açıklamada, tüketici odaklı dönü-
şümün yaşandığı Türkiye’nin, diğer 

ülkelerle kıyaslandığında ‘Eğitim 
Dönemi’nden ‘Rekabet Dönemi’ne 
geçmekte olduğu belirtiliyor. ‘Tür-
kiye’nin Değişen Enerji Tüketicisi’ 
raporu, Türkiye enerji piyasası ve 
piyasa oyuncularının serbestleşen 
piyasaların gerisinde kaldığı, tüketi-
ci beklentilerinin ise ileri düzeyde 
gelişmişlik gösterdiği sonucunu öne 
sürüyor.

Abonelerin yüzde 27’si 
tedarikçisinden memnun değil

Accenture tarafından yapılan bir araştırma dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin var olan tedarikçilerinden 
memnun olmadığını ortaya çıkardı. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 27’si bir yıl içinde tedarikçisi 
değiştirebileceğini söylüyor…
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50 bin tüketici ile görüşüldü
Raporun hazırlık aşamasında, 

dünya çapında 26 ülkede 50 bin 
son tüketici, dokuz ülkede 2 bin 
küçük ve orta ölçekli işletme ve 
önde gelen 25 enerji tedarik şirket 
yöneticisiyle yapılan araştırmayla, 
gelişmekte olan enerji pazarındaki 
eğilimler ele alındı.

Araştırma kapsamında, Tür-
kiye’den 72 ilin merkezi ve kırsal 
bölgeler de dahil olmak üzere iki 
yılda toplam bin mesken enerji 
tüketicisiyle görüşüldü.

Değişen Enerji Tüketicisi rapo-
runda Türkiye ile birlikte Brezilya, 
Kanada, Çin, Japonya, Singapur, 
Güney Afrika ve ABD’nin bazı 
eyaletlerinin yanı sıra, Avustral-
ya, Belçika, Danimarka, Fransa, 
Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, 
Polonya, Güney Kore, İspanya, 
İsveç, Birleşik Krallık gibi ülkeler 
de yer aldı.

Yeni Enerji Tüketici Araştır-
ması, yaklaşık dört yıllık süreçte 
pek çok ülkeden konut tüketicisi 

ile küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin dahil edilmesi ile 
gerçekleştirildi. Araştırmada aynı 
zamanda, 50’den fazla enerji teda-
rikçisinden pazarla ilgili bilgiler ve 
yol gösterici uygulamalar edinildi. 
8 büyük pazarda da teknolojinin 
benimsenmesiyle ilgili derinlemesi-
ne analiz yapıldı.

Tüketici düşük fiyat istiyor
Accenture Türkiye Genel 

Müdürü Tolga Ulutaş araştırmayla 
ilgili, “Yaklaşık dört yıl süren bu 
araştırmanın sonuçları gelişmekte 
olan enerji pazarındaki eğilimleri 
ele alıyor. Araştırma sonuçlarına 
baktığımızda, tüketicilerin yüzde 
27’sinin önümüzdeki 12 ay içinde 
başka bir enerji tedarikçisinden 
hizmet almaya hazır durumda 
olduklarını görüyoruz. Düşük 
fiyat, alternatif enerji tedarikçisini 
düşünmede en büyük etken olarak 
göze çarpıyor. Bu nedenle enerji 
fiyatlarında rekabet yaşanarak, 
tüketici ve işletmeler daha uygun 
fiyatlarla enerjiye kavuşacak.” diye 
belirtti.

Tedarikçiler yeni çalışma modelleri 
bulmalı

Accenture Türkiye Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Grubu  Lideri 
Hakan Irgıt konuyla ilgili olarak, 
“Türkiye enerji sektörü, tüketici 
odaklı piyasalara geçiş konusunda 
yeni bir dönüşüm içinde. Artık 150 
TL üzerinde aylık faturası olan 
bireysel tüketiciler ve KOBİ’ler de 
elektrik tedarikçilerini değiştirebi-
liyor. Bu durum tüketicilere farklı 
tedarikçiler arasından seçme imkanı 
tanırken, tedarikçilerin de müşteri-
leri kazanmak ve elde tutmak için 
yeni çalışma modellerine yönel-
melerini gerektiriyor. 2015 yılında 
Türkiye’de yaklaşık 31 milyon tüke-
ticinin elektrik tedarikçisini seçme 
konusunda özgür davranabileceği 
öngörülüyor” dedi.

Raporda yer alan bazı analizler şöyle:
Tüketicilerin yüzde 27’si 

önümüzdeki 12 ay içinde başka 
bir enerji tedarikçisinden hizmet 
almaya hazır durumda…

Konut tüketicilerine önümüz-
deki 12 ay içinde başka bir enerji 
tedarikçisine geçmeyi düşünüp 
düşünmedikleri sorulduğunda, 
katılımcıların yüzde 27’si geçme-
ye hazır olduğunu, yüzde 41’i ise 
geçmeye hazır olmadığını belirtiyor. 
Kalan yüzde 32’lik kesimin ise 
kararsız olduğu görülüyor.

Düşük fiyat, alternatif enerji tedarikçisini 
düşünmede en büyük etken…

Önümüzdeki 12 ay başka 
bir enerji tedarikçisine geçmeyi 
düşünen tüketiciler açısından bu 
tercihin nedeni, yüzde 52’lik katı-
lım oranıyla yeni tedarikçinin daha 
düşük fiyat sunuyor olması. Yüzde 
40’lık bir kesim ise tedarikçinin bir 
temsilcisiyle konuşup ürünlerini 
görebileceği ve hizmetlerini görü-
şebileceği bir mağazasının olmasını 
talep ediyor. Yeni tedarikçinin daha 

TEDARİKÇİLERE 
ÖNERİLER

Enerji tedarikçilerinin rekabette farklıla-
şabilmesi ve yeni gelir kaynakları yara-
tabilmesi için tüketiciye sunulan katma 
değerli ürün ve hizmetlerini yaygınlaş-
tırması gerekiyor. Global ve yerel sektör
oyuncularının geleceğe doğru sağlam 
bir şekilde ilerleyebilmesi ve potansiyel 
fırsatları değerlendirebilmesi için;
• Katma değerli ürün ve hizmetleri 

yaygınlaştırması,
• Kalıcı tüketici sadakatinin oluşturul-

ması,
• Tüketici etkileşiminin optimize edil-

mesi,
• Operasyonel mükemmelliğin sağ-

lanması yetkinliğine erişmesi gere-
kiyor.

Accenture Türkiye Genel Müdürü
Tolga Ulutaş
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iyi hizmet sunması, daha çok güven vermesi, indirimli 
paketler sunması, daha iyi hizmet politikasının olması 
ise sırasıyla tüketiciyi etkileyen diğer etkenler arasında 
bulunuyor.

Farklı coğrafyalarda tarife tercihleri değişiyor
“Enerji tedarikçiniz değişken (enerjinin fiyatı gün 

boyunca değişen) ve sabit (enerjinin fiyatı gün boyunca 
sabit) tarife sunsaydı hangisini tercih ederdiniz?” diye 
sorulduğunda ise ülkelere göre sonuçların farklılık gös-
terdiği ortaya çıkıyor. Türkiye ve Avustralya’dan katılan 
tüketiciler yüzde 61, Çin yüzde 77 ve Güney Kore 
yüzde 76’lık bir oranla değişken tarifeyi tercih ederken; 
Hollanda’daki tüketiciler yüzde 54, Amerika’dakiler ise 
yüzde 51 ile sabit tarifeyi tercih ediyor.

Maliyet tasarrufu ve finansman seçenekleri, tüke-
ticilerin enerjiyle ilgili ürünlere yatırım yapmalarını 
teşvik ediyor

Enerjiyle ilgili ürünler (güneş panelleri, enerji 
tasarruflu aletler vb.) pahalı olsa bile tedarikçi mali-
yet tasarrufu sağlarsa yatırım yapıp yapmayacakları 
sorusuna ise Türkiye’den katılımcıların yüzde 73’ü 
enerji faturasında azalma garantisi verirse bu ürünleri 
alabileceğini belirtiyor.

Akıllı sayaç terimiyle ilgili farkındalık, coğrafyalara göre 
değişkenlik gösteriyor

Akıllı sayaç teriminin ne kadar bilindiği tüketicilere 
sorulduğunda yine ülkelere göre farklılık ortaya çıkıyor. 
Güney Kore’den katılan tüketiciler yüzde 50 oranında 
“Duydum ama gerçekten tanımıyorum” derken, bu 
oran Türkiye’de ve Norveç’te yüzde 29, Danimarka’da 
yüzde 17, İtalya’da ise yüzde 19.

Tüketicilerin yüzde 90’ından fazlası akıllı sayacın 
fonksiyonları hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istiyor

Akıllı sayacın fonksiyonlarıyla ilgili nasıl daha fazla 
bilgi sahibi olmak istedikleri sorulduğunda ise tüketici-
lerin farklı yaklaşımlarının söz konusu olduğu görü-
lüyor. Türkiye’den baz alınan katılımcılar yüzde 52’lik 
oranla bilginin faturayla gönderilmesini isterken, yüzde 
49’u faturadan bağımsız e-posta, basılı posta ya da 
kapıya bırakılan duyurularla bilgi sahibi olmak istiyor.

Türkiye’deki tüketiciler tercihlerini güneş enerjisi 
panelinden yana kullanıyor

Türkiye’de de enerji tüketicileri yüksek potansiyel 
gösteren ve günümüzde gelişmekte olan güneş enerjisi 
konusuna sıcak bakıyor.

Tüketicilerin yüzde 72 gibi büyük bir çoğunluğu 
enerji tedarikçisinden evlerinin çatısına güneş paneli 
kurulmasını istiyor. Tüketicilerin yüzde 56’sı enerji 
tedarikçileri ile toplu güneş paneli projelerine dahil 

olmayı arzu ediyor, enerji tedarikçilerinin güneş enerji-
sine ilişkin hizmet tedarik etmelerini bekliyor.

Türkiye enerji tüketicileri tedarikçilerinden farklı ürün ve 
hizmet paketleri bekliyor

Araştırma sonucuna göre tüketicilerin farklı ürün 
ve hizmet paketlerine ilişkin beklentilerinin olduğu 
görülüyor, bu taleplerin oldukça yüksek olması, piyasa 
oyuncularının bu alana odaklanması gerektiğini göste-
riyor.

Türkiye’nin değişen enerji tüketicisinin yüzde 85 
gibi büyük bir çoğunluğu ürün ve hizmet paketlerini 
tercih ediyor. Bunun ana sebepleri tasarruf potansi-
yelini, hizmet kolaylığını ve tedarikçiye güvenilirliği 
arttırmak olarak belirtiliyor. Sonuç olarak, enerji teda-
rikçilerinin tüketicilerin talepleri doğrultusunda ürün 
ve hizmet paketleri sunacak iş modellerini değerlendir-
mesi ve geliştirmesi gerekiyor.
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Türkiye’de güneş enerjisin-
den lisanslı elektrik üre-
timi için ilk ihale, Elazığ 
bölgesindeki 8 megavatlık 

kapasite ve Erzurum bölgesindeki 5 
megavatlık kapasite için yapılmıştı. 
Elazığ için gerçekleştirilen yarışma-
yı megavat başına 827 bin lira veren 
Solentegre Enerji, Erzurum Bölgesi 
için yapılan yarışmayı ise megavat 
başına 68 bin lira veren Halk Enerji 
kazandı.

Ardından 29 Ocak’ta Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), gü-
neş enerjisinde önlisans için 2.paket 
yarışmasını düzenledi. Siirt-Bat-

man-Mardin, Şanlıurfa-Diyarbakır, 
Antalya 1 ve Antalya Akseki, Muğ-
la-Aydın, Denizli, Burdur bölgeleri 
için önlisans başvurusunda bulunan 
90 firma yarıştı. Toplam 7 bölgede, 
13 yatırımcı önlisans almaya hak 
kazandı. Bu ihalede fiyatlar 1.5 
milyon lira düzeylerine çıktı. 

30 Ocak’ta yapılan ihale 
paketinde ise rakamlar daha da 
yükseldi… Örneğin Konya bölge-
sinde 5-6 MW’lık tesisler için 2.5 
milyon lirayı bulan teklifler geldi.

Güneşe bu kadar ilgi gösteril-
mesi normal de ihalelerde ortaya 
çıkan bu rakamlar sektördeki 

GÜNEŞTE 
TARTIŞMA 
ZAMANI 

Güneş enerji ihalelerinde oluşan “yüksek” fiyatlar, “Bu yatırımlar 
yapılacak mı? Yapılırsa nasıl yapılacak? Bundan sonra ne olacak?” gibi 
sorularının tartışılmasını sağladı. Bu sorulara “aynı ihale modeli ile 
devam etmek doğru mu?” sorusunu da eklemek gerekiyor?
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herkes “ne oluyor?” diye yüksek 
sesle sormaya başladı. 

Güneş enerjisi santralları-
nın kurulmasına yönelik çok 
uzun zamandır bir bekleyiş var. 
Rüzgar başvuruları ve ihaleleri 
ile ilgili de benzer durumları 
yaşamıştı. Bu bekleyiş ihalelere 
yönelik daha agresif, bonkör ve 
fizibilite sınırları çok zorlayan, 
aşan tekliflerin verilmesine yol 
açtı. Yüzlerce şirket, rakip-
lerinin çokluğunu ve talip 
oldukları bölgelerin “cazibe-
si”ni dikkate alarak daha gözü 
kara tekliflere imza atabildi. 
Bazı şirketlerin “enerjide biz 
de varız” demek için bu gözü 
karalığı seçtiği değerlendirme-
leri yapıldı.

Ancak bu kadar yoğun 
ilgiyi ve oluşan fiyatları sadece 
yıllardır yaşanan beklenti ile 
açıklamak da doğru olmaya-
caktır. 

Burada özellikle ellerinde 
kömür, doğal gaz gibi baz yük 
çalışabilecek elektrik üretim 
tesisi lisanslarına veya santral-
lara sahip kurumsal şirketler, 
maliyet, kaynak çeşitliliği gibi 
kriterler ışığında rüzgar ve 
jeotermal gibi güneş enerjisi 
santrallarına da sahip olmak 
gibi işin doğası gereği olması 

gereken bir hedef belirlediler. 
Özetle, portföylerini geniş-
letmek istediler. Son güneş 
ihalelerinde “yüksek” kabul 
edilen teklifler, bunun en 
somut göstergesi. 

Şirketler elektrik fiyatının 
artacağını düşünüyor

Bazı değerlendirmelere 
göre ise bu yüksek teklifler, 
Türkiye’de uzun vadede elekt-
rik fiyatlarının artacağına yö-
nelik bir beklentiyi işaret edi-
yor. Bu sayede verili koşullarda 
“bugünkü fiyatlarla yapılamaz, 
geri dönüşü çok uzun zaman 
alır” yorumları berheva olacak. 
Güneş enerjisine yönelik 
yeni teşvik mekanizmalarının 
kurulabileceği alım fiyatlarının 
arttırılabileceği, yerli katkı gibi 
konularda işi kolay kılacak yeni 
yasal, mevzuatsal düzenleme-
lerin yapılacağı gibi çok farklı 
gelecek beklentisi yorumları 
yapılıyor. 

Bir diğer yorum, santralın 
kurulumu ile devletin alım 
fiyatı verdiği yabancı para 
birimlerinin farklı olması ve 
euroya göre dolar kurundaki 
daha hızlı artış eğiliminin 
yatırımcının lehine bir sonuç 
doğurabileceği görüşü… 

İhalelerde işi daha kolay değil zor kılacak fiyatlar oluştu. Şimdi herkes 
bu işin “mantığını” kavramaya çalışıyor. Yatırım geri dönüşlerini çok 
ileriye atan bir tablo karşısında gelecekte yaşanabilecek olası olumlu 
gelişmeler sayesinde bu yatırımların yapılabilineceği gibi bir umut 
besleniyor.

 Güneşte tartışma zamanı 
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ENERJİ BAKANI BİLE 
ŞAŞIRDI, YATIRIMCILARI 

UYARDI
Enerji Bakanı Taner Yıldız, 600 megavatlık güneş 
enerjisi projesine yaklaşık 15 kat talep geldiğini 
söyleyerek fiyatlara dikkat çekti. “Dikkat çekici 
bazı noktalar var, Erzurum gibi megavat başına 
68 bin liraya düşen rakamlar olduğu gibi Kon-
ya`da da yaklaşık 2 buçuk milyon lirayı bulan 
rakamlar oldu” değerlendirmesini yapan Yıldız, 
yatırımcıları şu sözlerle uyardı:
“İstikrara olan güven bizi memnun ediyor an-
cak bir kısım RES’lerdeki gibi sonuçlarla tekrar 
karşılaşmamamız lazım. Ben bunu özel sektör 
yatırımcılarımızla da paylaşma ihtiyacı hissettim. 
Yıldız, oluşan fiyatların ileride elektrik maliyeti-
ne yansımaması gerektiğini de kaydederek “Bir 
şeye dikkat çekmek isterim biz, gelir sağlansın ve 
oluşsun diye bunları yapmıyoruz, TEİAŞ gelir sa-
hibi olsun diye bunları yapmıyoruz. Gerçekleşti-
rilebilecek yatırımların olmasına gayret ediyoruz. 
Şimdi bu rakamlar bizi yatırımcılarımızla beraber 
tekrar düşünmeye sevk ediyor. Bir megavata yak-
laşık 1 milyon euro civarında yatırım yapıldığını 
varsayarsanız, bir o kadar da katkı payı, yani 800-
900 bin eurolar civarında da katkı payı düşünür-
seniz, güneşin yatırımlarının amortisman sürele-
rini bir nevi iki katına çıkartmış oluruz” sözleriyle 
yatırımcıları uyardı. 

KAPAK



Elbette en önemli etken-
lerden biri de güneş tekno-
lojilerindeki hızlı gelişme 
nedeniyle ticarilik ve verim-
lilik açısından gelecek yıllara 
ilişkin olumlu beklenti.

Alım garantilerinde kur 
artışından medet ummak ya 
da yüksek teknolojinin verim-
lilik artışı sağlayacağını bek-
lemek bir tarafa aslında alım 
fiyatları açısından yatırımcıya 
en cazip görünen unsur, yerli 
katkı payı kullanımının sağla-
yacağı fiyat artışı.    

Malum, 5346 Sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun’da düzen-
lenen teşvik mekanizması 
çerçevesinde, elektrik pi-
yasasında üretim faaliyeti 
gösteren kişilere, elektrik 
üretim tesislerinde imalatı 
yurt içinde gerçekleşen aksam 

kullanmaları şartıyla üretim 
tesisinin işletmeye giriş tari-
hinden itibaren 5 yıl süreyle, 
belirli miktarlarda yerli katkı 
ilave fiyatından yararlanma 
imkânı tanınıyor. Verilen 
bu katkı payıyla, bir taraftan 
yerli aksam kullanımı, elektrik 
üreticileri için cazip hale ge-
tiriliyor; diğer taraftan “yerli 
aksam üreticilerinin tercih 
edilebilirliği” arttırılarak yerli 
aksam imalatı için yatırım 
kararı alması hedefleniyor. Bu 
sayede hem elektrik üreticisi-
nin hem yerli aksam üreticis-
inin hem de devletin kazançlı 
çıkacağı bir mekanizma 
kurulmuş olacak. 

Yüzde 55 yerli şartı
Yerli aksam ile ilgili hu-

suslar “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarından Elektrik 
Enerjisi Üreten Tesislerde 
Kullanılan Aksamın Yurt 

 Güneşte tartışma zamanı 
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DEVLET PARA 
KAZANMAYI 
HEDEFLEMİŞ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki Güneş 
Enerjileri Araştırmaları Merkezi (GÜNAM) Müdürü 
Prof. Dr. Raşit Turan son ihalelerde oluşan fiyatları 
devletin getirdiği ihale sistemine bağlıyor. Turan, 
son ihalele sonuçlarını hayretle izlediklerini belir-
terek “Bazı santrallar için oluşan katkı payları, sant-
ralin maliyetine yaklaşıyor. Santralların geri dönüş 
süreleri neredeyse 20 yıla çıkıyor. Böyle bir ihale 
sistemi dünyada var mı bilmiyorum. Ancak kendi 
kendini yok etmeyi hedefleyen bir sistem için böyle 
bir ihale düzeni olabilir” diyor. Prof. Dr. Turan’ın bu 
konudaki görüş ve önerileri şöyle: Biz, devletin GES 
kurulmasını destekleyeceğini düşünüyorduk. Ancak 
gördük ki, devlet bu işten para kazanmayı hedefle-
miş. Bu ihale düzeni süratle gözden geçirilmeli ve 
bu çeşit öldürücü rekabet sistemleri yerine, daha 
teşvik edici ve gerçekçi bir düzen kurulmalı. Aksi 
takdirde lisanslı üretim sisteminin tıkanacağını ya 
da çok uzun gecikmelerle gerçekleşeceğini düşü-
nüyorum.
Türkiye’de güneş enerjisi maliyetinin son derece 
ucuzladığını ve bu nedenle karlı bir yatırım haline 
geldiğini artık birçok kişi görüyor. Firmalar, kurduk-
ları santrallar için 6-8 yıl geri dönüş süresi hesap 
ediyor. Pazarda görülen heyecan ve hareket, bu ge-
lişmenin bir sonucu. Bu gelişme yakın bir gelecekte 
daha da hızlanacak ve diğer hiç bir enerji türü, gü-
neş enerjisi ile rekabet edemeyecek hale gelecek. 
Özellikle depolama ile ilgili teknik sorunlar çözül-
dükten sonra ki bunun gerçekleşmesi çok yakın, her 
ev ve işyeri bir enerji santralına dönüşecek. 
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İçinde İmalatı Hakkında 
Yönetmelik”te düzenlendi. 
Yönetmelikle, yerli katkı 
ilave payının tespitinde 
tesis tipine (hidroelektrik, 
rüzgar, güneş, biyokütle 
vb.) göre sınıflandırma 
yapıldı. Her bir aksam 
grubu ya da aksam grubu-
nu oluşturan bütünleşti-
rici parçalar için yüzdesel 
yerli aksam oranları tespit 
edildi. Her bir aksam gru-
bunu oluşturan bütünleş-
tirici parça veya parçaların 
kombinasyonunun topla-
mının yüzde 55 oranını 
sağlaması durumunda 
yerli katkı ilave fiyatından 
yararlanma imkânı tanını-
yor. Örneğin; fotovoltaik 
güneş enerjisine dayalı bir 
üretim tesisinde kullanıla-
cak yurtiçinde imal edilen 
aksamın PV modülleri ol-
duğunu varsayarsak; cam 
(yüzde 20), çerçeve (yüzde 
15), hücre (yüzde 20) 
koruyucu sarma (yüzde 

20), alt koruyucu tabaka 
(yüzde 20), kablo bağlantı 
kutusu (yüzde 20), alım 
taşıyıcı iletken şeritten 
(yüzde 5) oluşan 6 bütün-
leştirici parça için farklı 
yüzdeler belirlendi ve 
PV modülünü oluşturan 
bütünleştirici parçaların 
kombinasyonunun yüzde 
55 oranını sağlanması 
durumunda, elektrik üre-
tim tesisine yerli aksam 
oranı X 1,3  miktarında 
yerli katkı ilave fiyatın-
dan yararlanma imkânı 
tanınıyor. 

Ancak burada yer-
li üreticilerin, piyasada 
varlıklarını sürdürebilmesi 
önem kazanıyor. Yoksa 
ithal enerji kaynağına para 
ödememek için güneş gibi 
yerli kaynağınızı devreye 
sokmak isterken de yabancı 
ekipmanlara ciddi döviz 
harcamaları yapmak gibi 
yanlış bir mecrada yürümek 
zorunda kalacağız.  

Kazanan ve kazanacak şirketlerin bu fiyatlarla yatırım yap(a)maması, 
ihtimali, yerli enerji kaynaklarının sisteme sokulmaması gibi büyük 
bir hadikapı taşıyor. Bu kapsamda acaba ihale sistemini yeniden 
değerlendirmek ve farklı bir model geliştirmek gündeme alınabilir mi?

 Güneşte tartışma zamanı 
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GES SANTRALLARINDA 
FİZİBİLİTENİN PÜF NOKTALARI 

Daha önceki sayılarımızda konuk yazar olarak güneş 
santrallarıyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan ve örnek 
fizibilite çalışmalarına yer veren Else Enerji Genel Müdürü 
Mustafa Herdem, önemli olan konuların başında finans-
man çözümünün geldiğini belirtiyor. Herdem, “Finans ku-
ruluşu ile birlikte oluşturulacak geri ödeme planı ile ortaya 
net bir tablo konulabilir. Tesisin öngörülen aylık, yıllık veya 
dönemsel net geliri (işletme bakım, dağıtım sistem kulla-
nım bedeli, güvenlik vb. çıktıktan sonra) üzerinden finans 
kuruluşu ile nasıl bir paylaşım yapılacağı belirlenmelidir. 
Örneğin tesis net gelirinin bir kısmı özkaynak geri ödeme-
si bir kısmı da borç ödemesi olarak paylaşılabilir ya da tesis 
net gelirinin tamamı borç ödemesi olarak aktarılabilir, bu-
rada yatırımcı ve bankanın anlaşma koşulları belirleyicidir. 
Yatırımın (sadece özkaynak değil toplam yatırım tutarının) 
geri dönüş süresi kredi faizi, özkaynak katkısı, santral lo-
kasyonu ve giderlere bağlı olarak değişmekle birlikte, Tür-
kiye şartlarında 7-10 yıl arasında değişiyor. Santralın ömür 
beklentisinin 25-30 olduğu düşünülerek kendini 10 yılda 
amorti eden bir yatırımı kârlı bulunabilir. 
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Yerli üretici ne olacak?
Bundan birkaç yıl önce Tür-

kiye’de az da olsa yerli katkıyla 
solar ekipmanları üretimi başladı. 
Türkiye’de çok sayıda panel üreticisi 
var ancak bu şirketler, özellikle 
yurtdışından gelen kalitesiz ve fiyat 
konusunda rekabet edemeyeceği 
ekipman üreten şirketlerle mücade-
le etmek zorundalar.   

Yerli üreticiler, bu konuda 
oldukça muzdarip. Uluslararası 
Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye 
Bölümü GÜNDER’in Başkan 
Yardımcısı Osman Özberk, Uzak-
doğu’dan gelen ve rekabeti ortadan 
kaldıran dampingli güneş panelleri-
ne karşı vergi koyulması için İthalat 
Genel Müdürlüğü’ne başvuru 
yaptı. Amaçlarının gümrükten hiç 
yabancı PV paneli girmemesi olma-
dığının altını çizen Osman Özberk, 
“Beklentimiz, Çin’in şu anda verdi-
ği yüzde 18 vergi iadesi teşvikinin 
karşılığı kadar vergi koyulması, bu 
bize yeter. Biz korunma derdinde 
değiliz, onlarla aynı kulvarda koşa-

lım istiyoruz” diyor.  
Yerli üreticilere göre, Türkiye’ye 

girmemesi gereken çok sayıda PV 
paneli var. Merdiven altında yapıl-
mış Çin’den gelmiş bazı paneller şu 
anda davalıklar. Kayseri’de, Adıya-
man’da açılmış davalar var. Ayrıca 
Uzakdoğu’dan getirilen panellerden 
birçoğu, Avrupa, örneğin Alman 
markası altında satılıyor. Bir başka 
sorun da Uzakdoğu firmalarının 
Türkiye’ye ABD’ye ve Avrupa’ya 
gönderdiklerinden daha düşük 
kalitede ürün göndermeleri. 

Bu konuda da adım atan 
GÜNDER, Türk Standartları 
Enstitüsü’ne başvuruda bulundu ve 
ithal paneller artık kontrole tabi. 
Belge kontrolünün ardından fiili 
kalite kontrollerinin de yapılması 
bekleniyor. 

İhale sistemi aynen devam mı?
Tüm buraya kadar sayılan 

unsurlar gösteriyor ki, ihalelerde işi 
daha kolay değil zor kılacak fiyatlar 
oluştu. Şimdi bizim gibi herkes, 

bu fiyatların nasıl böyle oluştuğu-
nu yorumlayarak işin “mantığını” 
kavramaya çalışıyor. Megavatta 2.5 
milyon liraya varan fiyatlar, yatırım 
geri dönüşlerini çok ileriye atan bir 
tablo karşısında gelecekte yaşa-
nabilecek olası olumlu gelişmeler 
sayesinde bu yatırımların yapı-
labilineceği gibi bir umut besle-
niyor. Ancak gerek rüzgar gerek 
güneş enerjisi yatırımları açısından 
önümüzdeki yıllarda kazanacak 
şirketlerin yatırım yapmaması, 
yapamaması ihtimali, yerli enerji 
kaynaklarının sisteme sokulmaması 
gibi büyük bir hadikapı taşıyor. Bu 
kapsamda acaba ihale sistemini 
yeniden değerlendirmek ve farklı 
bir model geliştirmek gündeme 
alınabilir mi?

Örneğin bu tür ihalelerde proje-
lerin YEKDEM kapsamında olan 
ve olmayanlar şeklinde ayrılması; 
olmayanların serbest giriş hakkına 
sahip olması sağlanabilir mi?

Sektörün geleceği için bu tartış-
maların da yapılması gerekiyor. 

 Güneşte tartışma zamanı 
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29 ve 30 Ocak tarihlerinde 
güneş enerjisine dayalı 
üretim tesisi kurmak üzere 
ön lisans 2. ve 3. yarışma 

paketleri, Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Ankara’da 
yapıldı. 2. yarışma paketinde Si-
irt-Batman-Mardin, Şanlıurfa-Di-
yarbakır, Antalya, Muğla-Aydın, 
Denizli ve Burdur bölgeleri yer alır-
ken, 3. pakette Konya 1 ve Konya 
2 bölgeleri yer aldı.  Kamuoyunda 
güneş enerjisi yatırımlarına verilen 
teşviklerin yetersiz olduğuna dair 
yaygın bir kanaat olmasına rağmen 
yatırımcılar yarışmalara yoğun bir 
ilgi gösterdi. Bu ayki yazımızda 
yarışmalarda oluşan fiyatları ekono-
mik ve stratejik fizibilite açısından 
değerlendireceğiz. 

Aslında 12 Mayıs 2014’te ya-
pılan 1. Yarışma Paketi’nde oluşan 
fiyatlar, 29-30 Ocak 2015 tarihleri 
arasında yapılan 2. ve 3. paketler 
açısından oldukça bilgilendiriciydi. 
Zira kıyasla çok daha az yatırımcı-
nın katıldığı bu ilk pakette Elazığ 
bölgesi için oluşan 827.000 TL/
MW fiyatı, Konya bölgesi için 
yapılacak yarışmalarda fiyatların 
çok daha yüksek düzeylere ula-
şabileceğinin önemli sinyallerini 
verdi. Daha önceki değerlendirme 
yazılarımızda 827.000 TL/MW 
rakamının yüksek olduğunu fakat 
makul kabul edilebileceğini yazmış-
tık. 2. Yarışma Paketi için ihaleyi 
kazanan firmaların katkı payları en 
düşük  611.500 TL/MW (Mardin 
bölgesi) ile en yüksek  1.723.670 

TL/MW (Burdur bölgesi) değerleri 
arasında oluştu. Yarışmanın ikinci 
günü Konya 1 ve Konya 2 bölgeleri 
için oluşan fiyatlar ise herkesi biraz 
daha şaşırttı. Konya 1 için kazanan 
en yüksek teklif 2.510.000 TL/
MW  olurken en düşük kazanan 
teklif ise 1.602.000 TL/MW olarak 
gerçekleşiyordu. Konya 2’de de ben-
zer bir durum ortaya çıkmıştı.

Geri dönüş süre 6-7 yıla indi
Sadece Konya 1 bölgesinde dahi 

kazanan en yüksek ve en düşük tek-
lifler arasında 900.000 TL/MW’lık 
bir fark olması, yatırımcıların 
ekonomik ve finansal analizleri ne 
kadar dikkatli yaptığı veya hiç yapıp 
yapmadığı konusunda ciddi şüp-
heler uyandırmaya yetecek türde. 
Zira 900.000 TL/MW neredeyse 
ortalama MW başına yatırım ma-
liyetlerinin yüzde 40’ına yakındır. 
Verilen tüm teklifler arasında ise 
çok daha büyük bir uçurum olması 
muhtemeldir.

Dünyada benzer güneş santralı 
projelerinin yatırım maliyetleri 
MW başına yaklaşık 1-1,2 milyon 
dolar civarında. Bu değer projede 
kullanılan girdilerin kalitesi ve 
kurulum yapılacak yerin coğrafya-
sına göre değişiklik gösterebilir. Bu 
durumda, bir GES projesinin geri 
dönüşüm süresi 8-10 yıl civarında 
kabul edilir. Türkiye’de alım ve fiyat 
garantileri bu geri dönüş süresi-
ni 6-7 yıl aralığına kadar çekmiş 
bulunmaktadır. Ancak yarışmalarda 
verilen yüksek katkı payları bu geri 

dönüş sürelerini misliyle uzatıyor ve 
hatta projeleri ekonomik olmaktan 
tamamen çıkarabiliyor. 

Konya bölgesi için yaptığımız 
fizibilite analizleri gösteriyor ki en 
iyimser senaryolarda dahi verilebi-
lecek maksimum katkı payı yaklaşık 
1.500.000 TL/MW’ı  geçemiyor. 
Başka bir ifadeyle, 1.500.000 TL’lik 
katkı payı ile proje kendisini ancak 
25 yılda (projenin varsayılan ömrü) 
geri ödeyebiliyor. Bu, iyimser bir 
senaryo dahilinde, tedariğin en 
uygun şekilde yapıldığı, kurulum 
maliyetlerinin minimize edildiği ve 
öz sermaye kullanıldığı durum için 
geçerlidir. Bunun yanında ihale-
lerde verilen en düşük tekliflerin 
(611.500 TL/MW) dahi kendi-
sini 10-12 yılda ödemesi ihtimal 
dahilinde değildir. Dolayısıyla 
1.500.000 TL/MW üstü teklifler-
de, projenin hayata geçirilmesinde 
özellikle dış finansman da kul-
lanılacaksa, geçmişte RES yatı-
rımlarındakilere benzer sıkıntılar 
yaşanabilir.

Bu durumda klasik bir ekono-
mik fizibilite analizinin 1.500.000 
TL/MW ve üstü teklifleri açıkla-
mak için yetersiz kaldığı aşikardır. 
Peki yatırımcı bu fiyatları neden 
vermiş olabilir? Bu durumu birkaç 
şekilde açıklamak mümkündür:

1-Ekonomik fizibilite yapılıyor 
mu? Yatırımcılar fizibilite analizini 
yanlış yapıyor veya hiç yapmıyor 
olabilir. Ancak 10 milyonlarca 
dolarlık projeler söz konusuyken 
yatırımcıların fizibilite analizi yap-
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Güneş enerjisi yarışmalarında 
oluşan fiyatlar ne kadar rasyonel?



mıyor olabileceklerini düşünmek 
mantıklı değil. Bununla beraber, 
fizibilite analizi yapılırken öngö-
rülen bazı kısıtlayıcı varsayımlar 
veya hatalar bize bu yüksek katkı 
paylarını veriyor olabilir.  

a-Özellikle iskontolama oran-
larıyla ilgili yapılan hatalar proje 
değerlerini ciddi miktarda etkiler. 
Örneğin, iskonto oranı belirlenir-
ken proje riskinin dikkate alınma-
ması, proje değerini olduğundan 
çok yüksek gösterebilir. 

b-Bir diğer kısıtlayıcı varsa-
yım da yatırımcıların yerli üretim 
teşviklerinin tamamını alacağını 
öngörerek, ilk 5 yıl dahilinde elekt-
riğin satış fiyatını 20 dolar cent/
kWs olarak hesap etmesidir. Bu 
durumda 2.000.000 TL/MW üzeri 
katkı payları fizıbıl hale gelebilir. 

c-Ayrıca yatırımın hayata 
geçeceği süreçte, panel fiyatlarının 
düşmesini ve dolayısıyla da yatırım 
maliyetlerinin ciddi oranlarda  
azalacağını öngörmek de fizibiliteyi 
pozitif yönde etkileyebilir.

Ancak bu varsayımların 
hiçbiri halihazırda çok gerçekçi 
değil. Dolayısıyla kreditörlerin bu 
varsayımlar çerçevesinde projeleri 
değerlendirip finansman sağlayaca-
ğını düşünmek de fazlaca iyimserlik 
olur.

2- Ekonomik ve stratejik fizi-
bilite: Finansal fizibilite ve stratejik 
fizibilite birbirinden ayrı kavramlar 
ve özellikle yukarıda bahsettiğimiz 
ekonomik fizibilite hesapları ileri 
görüşlü perspektiflerden yoksun-
dur. Özellikle ekonomik fizibilite 
analizleri, bir projenin yaratacağı 
portföy sinerjisi, öncülük etme 
avantajı ve öğrenme eğrisi gibi nicel 

olmayan faydaları dikkate almaz. 
Stratejik fizibilite ise bir yatırım ile 
ilgili bütün nitel ve nicel faydaları 
ortaya koyarak uzun vadeli yatırım 
planları yapmayı gerektirir. İşin özü, 
finansal olarak fizıbıl olmayan pro-
jeler bazı yatırımcılar için stratejik 
fırsatlar barındırabilir. Bu stratejik 
fırsatlar da yarışmalarda ortaya 
çıkan yüksek katkı paylarını kısmen 
açıklayabilir. Bu fırsatları aşağıda 
genel hatlarıyla ele alacağız.

-Portföy etkisi: Enerji yatı-
rımlarında iki artı iki dört etmez. 
Enerji yatırımları, hiçbir zaman tek 
başına değerlendirilmemeli, aksine 
yatırımcı bu yatırımları bir portföy 
olarak düşünmeli ve ele almalı. 
Örneğin, bir güneş enerjisi santrali-
nin rezervuarlı bir baraj ile beraber 
yaratacağı katma değer, tek başına 
olan değerinden çok daha fazladır. 
Bu durumda rezervuarlı üretim sis-
temleri, güneş enerjisi santrallarının 
darbeli üretim yapısını gidererek 
operasyonel planlamayı kolay-
laştırıp uzlaştırma piyasalarında 
dengesizliğe düşme ihtimalini ciddi 
oranda ortadan kaldırabilir. Yine 
benzer şekilde doğal gaz ve jeoter-
mal kaynaklarla güneş ve rüzgar 
enerjisi üretim sistemlerini kom-
binlemek doğrudan operasyonel 
ve finansal faydalar sağlar. Bu tür 
faydalar standart ekonomik fizibi-
lite analizlerinde değerlendirilme-
dikleri için bu analizler projelerinin 
finansal değerlerini olduğundan 
daha düşük gösterebilir.

-Öncülük etme avantajı ve 
prestij: Herhangi bir pazara rakip-
lerden önce girmek bilgi, teknoloji 
ve deneyim avantajları sağlar. Bu 
avantajları elde etmek için güneş 

enerjisi ihalelerine giren yatırım-
cılar belli bir miktar prim ödemeyi 
tercih edebilir. Bu prim, katkı payı-
na eklendiğinde projenin ekonomik 
fizibilitesini düşürse de stratejik 
olarak rakiplere karşı avantaj sağlar. 

-Ölçek ekonomisi ve öğren-
me eğrisi: Zaman içinde güneş 
santrallarının kurulumu ve yönetil-
mesinde kazanılan bilgi ve dene-
yimler, ileride yapılacak yatırımlar 
konusunda daha kesin bilgi sahibi 
olmayı ve bu yatırımları daha iyi 
değerlendirmeyi sağlar. Bu kazanı-
lan tecrübeler yatırımcılar için yeni 
iş alanları açmaya ve katma değer 
yaratmaya da yardımcı olabilir. Ay-
rıca ölçek ekonomisi enerji yatırım-
larında büyümeyi gerektirir. Büyük 
yatırımcılar portföylerini daha 
verimli değerlendirip yönetebilir. 
Ancak kömür ve doğal gaz santral-
larının aksine güneş yatırımlarında 
ölçek ekonomisi ve öğrenme etkisi 
sınırlıdır. Zira bir güneş santralında 
kurulumun ardından aktif olarak 
operasyonel kararlar verilmesi ve 
kapasitenin yönetilmesi söz konusu 
değil. Dolayısıyla ölçek ve öğrenme 
etkisi de sınırlı.

Özetle 
2. ve 3. güneş enerjisi yarışma-

larında verilen 1.500.000 TL/MW 
üzerindeki katkı paylarının salt 
finansal fizibiliteleri sıkıntılı. Bu 
yüksek teklifleri veren yatırımcılar, 
stratejik olarak hareket etmiş ve 
piyasaya ilk girmenin yaratacağı 
avantajları kullanmak istemiş ola-
bilir. Ancak bu avantajların yüksek 
katkı paylarının yarattığı negatif 
değerleri ne kadar dengeleyeceği 
kuşkulu. 

VİZYON Güneş enerjisi yarışmalarında oluşan fiyatlar ne kadar rasyonel?
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“On the Determination of 
European Day Ahead Electricity 
Prices: The Turkish Case” isimli 
makale, Türkiye’deki Gün Öncesi 
Piyasası’nın (GÖP) tarihsel olarak 
nasıl geliştiğine; ihale çeşitleri 
arasından hangisinin seçilerek 
bugünlere gelindiğine odaklanıyor. 
Çalışma, Türkiye’deki GÖP prob-
leminin yerli kodlar kullanılarak 
ve gerçek veriler ile nasıl çözülmesi 
gerektiğine dair öneriler sunuyor.

Dr. Derinkuyu’nun uzun soluklu 
çalışmalarının sonucunda yayın-
lanan bu özel makalesi, daha önce 
de pek çok başarıya imza atmış 
durumda. Makale, endüstri mühen-
disliği alanında enerji sektörünün 
oldukça ilgi çeken bir konu olduğunu 
göstermesi açısından da önemli bir 
yere sahip. Endüstri Mühendisleri 
Enstitüsü’nün (IIE-Institute of 
Industrial Engineers) 2013 tarihli 
konferansında yer alan ve ilgi gören 
çalışma, 2015 yılı Ocak ayında da 
bu konferansta seçilen makaleler-
den oluşan “Industrial Engineering 
Applications in Emerging Countries”  
isimli kitapta yayın hakkı kazandı.

GÖP problemini çözmede yerli 
akademik ve teknolojik bilginin 
yeterli olduğunu; yerli yazılıma 
geçilebilmesi önünde herhangi 
bir engel olmadığını uluslararası 
arenada gösteren çalışma, Türkiye’yi 
anlatan bu alanda hazırlanmış “tek” 
makale olma özelliğini taşıyor. “On 
the Determination of European 
Day Ahead Electricity Prices: 
The Turkish Case” aynı zamanda 
Avrupa’daki gün öncesi piyasası-
nı anlatan birkaç makaleden biri 
konumunda yer alıyor.

TENVA ve Enerji Panorama 
Ailesi olarak Direktörümüz Sayın 
Dr. Derinkuyu’yu tebrik eder başa-
rılarının devamını dileriz.

TENVA Direktörü’nden 
uluslararası başarı

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) 

Araştırma Merkezi Direktörü Dr. 

Kürşad Derinkuyu’nun makalesi, 

uluslararası saygınlığı ile tanınan 

“European Journal of Operational 

Research” adlı bilimsel dergide 

yayın hakkı kazandı

YRD. DOÇ. DR. 
KÜRŞAD DERİNKUYU 

HAKKINDA:
1994’de Ankara Fen Lisesi’ne başlayan 
Dr. Derinkuyu, 2002’de Bilkent Üni-
versitesi Endüstri Mühendisliği’nden 
lisans derecesini aldı. Yüksek lisansını 
aynı bölümde 2004’de birincilikle 
tamamlayan Derinkuyu, 2006’da Le-
high Üniversitesi’nden Yönetim Bilimi 
yüksek lisansını ve 2011’de The Uni-
versity of Texas at Austin’den Endüstri 
Mühendisliği doktorasını aldı. Türki-
ye’ye dönüşünün ardından Hacettepe 
Üniversitesi’nde çalışan Derinkuyu, 
2013’den itibaren THK Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bö-
lümü’ne katıldı.  Halen THK Üniversi-
tesi’nin Enerji Piyasaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yü-
rütüyor. Dr. Derinkuyu, aynı zamanda 
Türkiye Enerji Vakfı Enerji Teknolojileri 
ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi 
Direktörlüğünü de yapıyor. 
Derinkuyu, AMD (Amerikan Yarıiletken 
Üreticisi) şirketinde tedarik zincirinde 
hedef üretim tespit yazılımı geliştir-

miş, BNSF (Amerikan Demiryolları) 
şirketinde lojistik planlamada malla-
rın ulaştırması, alan-blok-tren ilişkisi 
ve demiryollarının bakımı için gerekli 
karar destek mekanizmalarını tasarla-
mış ve yazılımlarını yapmıştır. Ayrıca 
ENEXIS (Hollanda Elektrik) ve ASELSAN 
(Türkiye Savunma) şirketlerine kestirim 
ve zaman serisi modelleri geliştirmiş-
tir. Halen TEİAŞ (Türkiye Elektrik) şirketi 
ile birlikte elektrik piyasalarında milli 
kod prensipleri uyarınca eniyileme ve 
tümleşik ihale modelleri tasarlamakta 
ve yazılımını yapıyor.
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Elektrik Piyasası Kanu-
nu’nda köklü değişikliğe 
gidiliyor. Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından hazırlanan ‘Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı’, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından imzalana-
rak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) gönderildi. TBMM 
Komisyonlarda görüşmeleri devam 
eden tasarının kısa süre içerisinde 
Genel Kurul’a gelerek yasallaşması 
bekleniyor. Tasarının sektöre ge-
tirdiği yeniliklerin başında elektrik 
dağıtım şirketlerinin en önemli 
sorunlarının başında Yargıtay kara-
rıyla kayıp-kaçak paralarının iadesi 
konusu oluşturuyor. Tasarıyla  yapı-
lacak ödemeler, tarifelere eklenecek. 

Ayrıca tasarıyla askeri alanlarda 
yapılacak yatırımlardan petrol boru 
hattı güzergahlarına kadar önemli 
değişiklikler getiriliyor.  
TBMM gündeminde olan ve 
elektrik sektörüne önemli yenilikler 
getiren Elektrik Piyasası Kanun 
Tasarısı, komisyonlarda görüşül-
meye başlandı. Tasarı ile, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ana 
hizmet birimi “Nükleer Enerji Pro-
je Uygulama Dairesi Başkanlığı”, 

“Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü” 
olarak yeniden yapılandırılıyor. 

Tasarıda tüketicilerin yoğun 
olarak tartıştığı bazı noktalara da 
açıklık getiriliyor. Elektrik için 
oluşan maliyet kalemleri kayıp-ka-
çak bedeli, sayaç okuma bedeli, 
perakende satış hizmet bedeli, 
iletim sistemi kullanım bedeli ve 
dağıtım bedeli olarak sayılmakta ve 
bu bedellerin tüketiciden alınacağı-
nı netleştiren hükümler ekleniyor, 
milletlerarası antlaşma hükümleri 

Yeni madencilik kanunu denetimi 
artırıp cezaları ağırlaştırıyor

Enerji sektöründe hareketli bir dönem yaşanıyor. Maden Kanunu 
değişirken Elektrik Piyasası Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Kısa 
sürede TBMM’de yasallaşması beklenen Elektrik Piyasası Kanunu 
Tasarısı, kayıp-kaçak paralarının iadesinden "Nükleer Enerji Genel 
Müdürlüğü" kurulmasına kadar sektöre bir çok yenilik getiriyor

38  EnerjiPanoramaMart 2015

ENERJİ MEVZUATI & Oğuz Karadeniz



çerçevesinde petrolün boru hattı 
ile taşınmasına ilişkin yapılacak 
mal teslimi ve hizmet ifaları katma 
değer vergisinden istisna tutuluyor; 
Elektrik Piyasası Kanunu uyarın-
ca TEDAŞ tarafından ödenmesi 
gereken kamulaştırma bedelleri ile 
birlikte diğer giderlerin de ödene-
bilmesine olanak sağlanmakta ve 
dağıtım şirketleri tarafından 2006-
2010 uygulama döneminde EPDK 
tarafından izin alınmadan yapılan 
yatırımlara ilişkin Avrupa Yatırım 
Bankası ve Dünya Bankasından alı-
nan kredilerle yapılan yatırımlarla 
sınırlı olmak üzere ilgili yatırımla-
rın tarife hesaplamalarında dikkate 
alınması öngörülüyor. 

Yatırımlar için önemli değişiklik
TBMM gündeminde olan 

Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı, 
dağıtım şirketlerinin yatırımlarıyla 
ilgili önemli bir değişiklik içeri-
yor. Dağıtım şirketlerini yakından 
ilgilendiren ve tasarıda yer verilen 
madde (Geçici Madde 20): (1) 
Elektrik dağıtım şirketlerine 2006-
2010 uygulama döneminde özel 
maliyetlere aktarılan yatırım harca-
maları ile 2010 yılı sonu itibarıyla 
yapılmakta olan yatırımlar hesabın-
da yer alan yatırım harcamaları top-
lamının, EPDK tarafından onay-
lanmış yatırım tutarının üzerinde 
olması durumunda; 2010 yılı sonu 

itibarıyla yapılmakta olan yatırımlar 
kapsamında yer alan ve Avrupa Ya-
tırım Bankası ile Dünya Bankası’n-
dan kredi alınmak suretiyle yapılan 
yatırım harcamaları faiz, enflasyon 
ve benzeri herhangi bir güncelleme 
yapılmaksızın 1/1/2016 tarihinde 
başlayacak uygulama dönemi tarife 
hesaplamalarında dikkate alınır. 

Kayıp-kaçak bedeli tarifeye 
eklenecek 

Yargıtay’ın kısa bir süre önce 
verdiği ve elektrik dağıtım şirketle-
rini çok yakından ilgilendiren ‘Ka-
yıp-Kaçak parasının iadesi’ konulu 
kararı sektörü derinden etkiledi. 
Milyonlarca aboneye milyarlar-
ca lira kayıp-kaçak para iadesini 
gündeme getiren Yargıtay kararı, 
tasarıyla yeniden düzenleniyor. 
Buna göre, ödenecek kayıp-kacak 
bedelleri tarifelere yansıtılacak. Ta-
sarının ilgili maddesi şöyle (Geçici 
Madde 18): Bu madde ile ihdas 
edilen kanunla öngörülen düzen-
lemeler yürürlüğü konuluncaya 
kadar, Kurul tarafından yürürlüğe 
konulan mevcut yönetmelik, tebliğ 
ve kurul kararlarının bu kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin uy-
gulanmasına devam olunur. Geçici 
Madde 19): (1) 17’nci maddenin 6. 
fıkrasının (ç), (d) ve (f ) bentlerinde 
yer alan bedeller ile ilgili mahkeme 
ve tüketici hakem heyeti kararına 

istinaden, dağıtım şirketleri ya da 
tedarikçi tarafından yapılan iadeler 
ve mahkeme kararında yer alan 
giderler dağıtım tarifeleri yoluyla 
karşılanır. 

(2) Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce açılmış olan 
her türlü ilamsız icra takibi, dava ve 
başvurular hakkında da bu Kanunla 
değiştirilen 17’nci madde hükümle-
ri uygulanır. 

Nükleer genel müdürlük kuruluyor 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığı’nın hazırladığı ve görüşme-
leri Meclis’te devam eden tasarının 
getirdiği bir diğer önemli yenilikte, 
Nükleer Enerji Genel Müdürlü-
ğü’nün kurulacak olması. Daha 
önce Bakanlık bünyesinde daire 
başkanlığı olarak faaliyet gösteren 
nükleer birim, genel müdürlüğe 
dönüştürülüyor. Genel müdürlüğün 
tasarıya göre bazı görevleri: Nük-
leer enerji projelerinde kamu-özel 
koordinasyonunu sağlamak, nükleer 
politikaları belirlemek, mevzuat 
hazırlamak, ulusal nükleer enerji 
politikalarını geliştirmek, nükleer 
teknolojilerden daha fazla faydalan-
mak için üniversiteler dahil değişik 
kurumlarla işbirliği yapmak, görev 
alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası 
kongre, sempozyum vb... katılmak 
ve düzenlemek. 

ENERJİ MEVZUATI Yeni madencilik kanunu denetimi artırıp cezaları ağırlaştırıyor
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MADEN KANUNU DEĞİŞTİ 
Madencilikte yeni bir dönem başladı. ‘Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ TBMM’de kabul 
edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylanmasından sonra yeni kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yeni kanun, sektörde önemli değişikliklere imza atıyor. Kanuna göre, madencilik sektöründe en fazla tartışılan konuların başında 
gelen ve son yaşanan ölümlü maden kazalarıyla kamuoyunda yoğun tartışılan iş güvenliği konusu daha hassas bir şekilde ele 
alınıyor. Denetim sorumluluğu da artırılırken cezalar ağırlaştırılıyor. Ayrıca yine sektörde en çok tartışılan konuların başında gelen 
rödövans uygulaması da yeni kanunla sonlandırıldı. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları bundan muaf tutuldu. 

MADEN KANUNUN GETİRDİĞİ BAZI YENİLİKLER 
 � Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı devredilebilir. De-

vir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildi-
ği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır. 
Devir, Bakanlık onayı ile gerçekleşir. Devir ve intikal işlemlerine 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 � Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya 13. fıkraya aykırı 
faaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde 30 bin TL tutarında 
idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri 
durdurulur. Bu ihlallerin üç yıl içinde üç kez veya daha fazla ya-
pıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat iptal edilir. 

 � Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna ka-
dar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme 
ruhsat bedelinin yüzde 70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek 
üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, yüzde 30’u çevre ile 
uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren 
idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlı-
ğın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. 

 � Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri ta-

rafından bu Kanuna göre verilen idari para cezaları hakkında 
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri 
uygulanır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğin-
den itibaren bir ay içinde ödenir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen 
devlet hakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tah-
sil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. 

 � “Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya 
satılması hâlinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerde-
ki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı 
satış fiyatıdır. Madenlerden alınan devlet hakkına esas olan 
emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her 
madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel 
Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal 
fiyattan daha düşük olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 

“Devlet hakkı; 
a) I. Grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresince be-
lirlenen ve ilan edilen boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa 
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satış fiyatı üzerinden yüzde 4 oranında, 
b) I. Grup (b) bendi madenlerden yüzde 
4 oranında, 
c) II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerden 
yüzde 4 (Kaba inşaat, baraj, gölet, liman 
gibi yapılarda kullanılan tüvenan ham-
madde dışında bu maddedeki devlet 
hakkı boyutlandırılmış fiyat üzerinden 
alınır.) oranında, 
ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal 
taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye 
göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üze-
rinden yüzde 4 oranında, 
d) III. Grup kaynak tuzlarından yüzde 1 
oranında, bu grubun diğer madenlerin-
den yüzde 5 oranında, 
e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, 
platin, bakır, kurşun, çinko, krom, alümin-
yum ve uranyum oksit madenlerinden 
ekli (3) sayılı tabloda belirtilen oranlarda, 
uranyum oksit dışındaki radyoaktif mine-
raller ve diğer radyoaktif maddelerden 
yüzde 8 oranında, diğerlerinden ise yüz-
de 2 oranında, 
f) V. Grup madenlerden yüzde 4 oranın-
da, alınır. 

 � İşletme ruhsat sahasında ve-ve-
ya mücavirinde kurulacak tesislerde 

kullanılacak ve ruhsat sahası dışından 
getirilecek olan su, doğalgaz, elektrik ve 
haberleşme hatları için ruhsat sahibi Ba-
kanlığa müracaat ederek irtifak ve-veya 
intifa hakkı tesisi isteyebilir. 

 � Ereğli Kömür Havzasındaki taş-
kömürü için kamu tarafından yürütülecek 
faaliyetler, bu kanunun hak düşürücü ve 
mali hükümlerine tabi değildir, ruhsat 
bedeli ve devlet hakkından muaftır. An-
cak taşkömüründen özel idare payı ve 
köylere hizmet götürme birliği payı alınır. 
Diğer madenler için yürütülen faaliyet-
lerden de devlet hakkı, özel idare payı ve 
köylere hizmet götürme birliği payı alınır. 

 � Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişi-
ler arasında rödövans sözleşmeleri Ba-
kanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın 
yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütü-
len madencilik faaliyetleri durdurulur. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri 
hariç olmak üzere yer altı kömür işletme-
lerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat 
sahalarının bir kısmında veya tamamın-
da üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine 
yönelik rödövans sözleşmeleri yapamaz. 
Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile ya-
pılan madencilik faaliyetleri durdurulur. 

 � İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendi-
ren ve işletme projesinde yer alması zorun-
lu olan yapısal ve teknik hususlarla ilgili yö-
netmeliklerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın uygun görüşü alınır. 

 � Mevcut rödövans sözleşmeleri-
nin, bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren üç ay içinde Genel Müdür-
lüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
rödövans sözleşmesi ile yapılan maden-
cilik faaliyetleri durdurulur. Kamu kurum 
ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak 
üzere, yer altı kömür madenciliğine dair 
rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen 
ruhsat sahalarının süre uzatım talepleri 
kabul edilmez. 

 � Mevcut teknik nezaretçiler: Tek-
nik nezaretçisi bulunan ancak daimi ne-
zaretçisi bulunmayan sahalarda, bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde daimi nezaretçinin atanması 
zorunludur. Bu süre içinde teknik neza-
retçinin istifa etmesi veya azledilmesi 
hâlinde ise daimi nezaretçi derhâl atanır. 
Birinci fıkradaki yükümlülüklere uyma-
yan ruhsat sahiplerine 30 bin TL idari 
para cezası verilir ve ruhsat sahasındaki 
maden işletme faaliyetleri durdurulur. 

ENERJİ MEVZUATI Yeni madencilik kanunu denetimi artırıp cezaları ağırlaştırıyor
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Geçen yıl yaşanan kurak-
lık, başta elektrik üreten 
barajlar olmak üzere içme 
ve sulama barajlarını da 

vurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın anlatımı ile 
2014 yılı, Türkiye su kaynakları açı-
sından en kurak yıl oldu. Ve uzun 
yıllar sonra ilk kez elektrik üreti-
minde suyun payı yüzde 20’lerin 
altına düştü. Yıldız açıklamasında 
önemli bir ayrıntıya da dikkat çekti: 
1880’li yıllardan bu yana dünyada 
en sıcak yaz 2014’te yaşandı. Bu 
olumsuz durum Türkiye’nin en bü-
yük barajları olan Keban, Atatürk 
ve Karakaya’nın su seviyesi kritik 
düzeylerin altına düşürdü.  Neyse 
ki imdada, 2015 yağmurları yetişti. 
Özellikle Ocak ayında yağan kar ve 
yağmurlar, eksiye giden su miktar-
larını durdurmanın yanında bir çok 
havzada su miktarını artıya geçişi 
sağladı. Henüz elektrik üreten ba-
rajlara ciddi anlamda bir yansıması 

olmasa da yağış bolluğu sevindirici, 
‘2015 Su Yılı’ için. Çünkü havza-
ların tamamında artıya geçiş söz 
konusu. 

BÖLGELERİN YAĞIŞ DURUMU İYİLEŞİYOR
2015 Su Yılı (1 Ekim 2014-

30 Eylül 2015) bereketli başladı. 
Geçen yılın aksine boy yağmur ve 
kar yağışı havzaları dolduruyor. Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ) ile Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 
yılın ilk ayında bölgesel yağış-
larda Türkiye genelinde normale 
göre yüzde 13,4, geçen yıla göre 
de yüzde 77,9 oranında artış var. 

Bölgesel yağış miktarında geçen 
yıla göre en yüksek artış yüzde 
100 oranla Akdeniz Bölgesi’nde 
yaşandı. Akdeniz’i yüzde 85,5 artış 
oranı ile Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi, yüzde 78,5 artış oranıyla İç 
Anadolu izliyor. Yağışların devam 
etmesi ve daha çok kar şeklinde 
yaşanması da su bolluğu açısından 
umut verisi. Nisan yağmurlarıyla 
buluşacak karların erimesi, barajlar 
için önemli bir kaynak olacak. Tabi 
yağışların ilk katkısı içme suyu 
barajlarına oldu. Başta Ankara ve 
İstanbul olmak üzere il ve ilçelerin 
içme suyu barajları hızla dolmaya 
başladı. Yılın ilk ayında, metropol 
şehir İstanbul’a içme suyu sağlayan 

SANTRALLERİN GÖL KOTLARI*
SANTRAL GÜNLÜK MAXİMUM MİNİMUM FARK

ATATÜRK 532,86 542 528 4,86
KARAKAYA 685,35 693 675 10,35
KEBAN 826,46 845 820 6,46

*Metre
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Uzun bir aradan sonra ilk kez barajlara gelen su miktarı artışa geçti. Son kar ve yağmurlar, içme suyu 
barajlarının yanında havzalardaki su miktarını da artırdı. En önemlisi de yağışlar sonrası elektrik üreten 
barajlarında su gelirinde iyileşme başladı. Ocak 2015’te elektrik barajlarına  4,4 milyar metreküpün 
üzerinde su geldi. Bu rakam hem uzun yıllar ortalaması, hem de 2015 programının çok üzerinde.



barajlarının doluluk oranı yüzde 
93’e ulaştı. Bu oram 2014 yılında 
yüzde 20’nin altına düşmüştü. 
Tarımsal sulama içinde havzaları 
doluyor. 25 Havzanın tamamında 
yağış miktarı geçem yılın üzerinde 
seyrettiyor. 

BARAJLARA SU GELMEYE BAŞLADI
Ocak ayı itibariyle yağan 

yağmurlar, barajlara da gelmeye 
başladı. Türkiye Elektrik İletim 
AŞ (TEİAŞ) verilerine göre Ocak 
2015 tarihinde elektrik üreten ba-
rajlara toplam 4 milyar 407 milyon 
metreküp su geldi. Bu rakam gerek 
2015 program ve gerekse uzun yıl-
lar su geliri ortalamasının üzerinde 
gerçekleşti. Ocak ayı uzun yıllar 
su ortalaması 4 milyar 181 milyon 
metreküptü. 2015 yılı programı ise 
Ocak ayı için 3 milyar 680 milyon 
metreküp su geliri olarak planlan-
mıştı. Barajların dolmaya başlama-
sıyla elektrik üretiminde suyun payı 
da tekrar yüzde 20’lerin üzerine 
çıktı. 2015 yılının ilk ayında toplam 
elektriğin yüzde 22’si barajlarda 
üretildi. Ocak ayında üretilen 
toplam 22 milyar kilowatsaat (kwh) 
elektriğin 4 milyar 773 milyon 
kwh’si barajlardan elde edildi. Kar 
ve yağmurların devam etmesi, bu 
yıl için barajlara rahat bir nefes 
alması için ümit oldu. Geçen yıl ba-
rajlara gelen su miktarı, 2013’e göre 
yüzde 50’ye yakın azalmıştı. 

BÖLGELERİN YAĞIŞ DURUMUNDA İYİLEŞME VAR
(1 EKİM 2014 – 13 ŞUBAT 2015)

HAVZALARA GÖRE YAĞIŞ DURUMU*
(1 Ekim 2014- 31 Ocak 2015)

* Su – Tarım Yılı, Su Havzaları Yağışları.
KAYNAKLAR: TEİAŞ, DSİ, MGM, EÜAŞ.

2013-2014 YILLARI 
BARAJLARIN SU GELİRİ* 

*Elektrik üreten barajlar, 103 m3

DOSYA SU’lar, yüz güldürmeye başladı
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Her yıl yayımlanan BP 
Enerji Görünümü ra-
porunda, uzun dönemli 
enerji trendleri değerlen-

dirilerek küresel enerji piyasala-
rında ilerideki 20 yılın beklentileri 
yansıtılıyor. Yayımlanan rapora 
göre, küresel enerji piyasalarındaki 
zayıflamaya karşın  Asya kıtasında 
Çinve Hindistan’ın başını çektiği 
ekonomik büyüme, gelecek 20 yılda 
dünyanın enerji talebini artıracak. 
Küresel enerji talebinin, 2013’ten 
2035’e kadar yıllık ortalama yüzde 
1.4 artarak toplamda yüzde 37 
büyümesi öngörülüyor. 

Londra’da yapılan tanıtım top-
lantısına BP Grubu Baş Ekonomisti 
Spencer Dale ve BP Grubu CEO’su 
Bob Dudley de katıldı. Raporu 
değerlendiren Spencer Dale, düşen 
petrol fiyatlarına değinerek “Üç 
yıldır istikrarlı bir şekilde yüksek 

olan petrol fiyatlarından sonra, son 
aylarda yaşanan ciddi düşüş, enerji 
piyasalarının sürekli değişkenlik 
içerisinde olduğunun önemli bir 
göstergesi” dedi. Kısa dönemli 
hareketler yerine, uzun dönemde 
arz ve talep dengesindeki trendleri 
dikkate almanın önemli olduğunu 
belirten Dale, “Bu trendler önü-
müzdeki 20 yılı şekillendirecek ve 
gerek sektörün, gerekse devletlerin 
stratejik kararlar alabilmesi için bilgi 
sağlayacak” yorumunu yaptı. 

ABD’de kaya petrolünün büyümesi
BP Enerji Görünümü 2035 

raporuna göre, petrole olan talep 

2035’e her yıl yüzde 0.8 oranında 
artacak. Talebin önemli bir kısmı 
OECD ülkelerinden gelecek. 
2035’e kadar ise Çin, dünyanın 
en büyük petrol tüketicisi olarak 
ABD’yi geçecek.

Düşen petrol fiyatlarını da 
analiz eden rapor, neden olarak 
ABD’deki kaya petrol üretimindeki 
artışı gösteriyor ve bu durumun 
birkaç yıl daha süreceğine dikkat 
çekiliyor. Ancak zamanla kaya pet-
rolündeki büyümenin yavaşlayacağı 
ve Ortadoğu ülkelerindeki üretimin 
tekrar artacağı öngörülüyor. 2030’lu 
yıllarda ise ABD’nin petrol açısın-
dan kendine yetmesi bekleniyor. 

BP tarafından her yıl yayımlanan “BP Energy Outlook 2035” adlı çalışmaya 
göre, dünyanın enerji talebi 2035 yılına kadar her yıl yüzde 1.4, toplamda 
ise yüzde 37 artacak

Küresel enerji talebi her 
yıl yüzde 1 artacak
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Doğal gaz artacak kömür 
yavaşlayacak

2035’e kadar fosil yakıtlar ara-
sında en hızlı büyümenin doğalgaz 
talebinde olacağı öngören rapor, 
doğal gaz talebinin, Asya kıtasın-
daki talebin etkisiyle, yılda yüzde 
1,9 artacağını öngörüyor. Artan bu 
tüketimin yarısı Rusya ve Ortado-
ğu’daki konvansiyonel gaz üretimi 
ile karşılanacak, diğer yarısı ile kaya 
gazından gelecek. 2035’te ise, şu 
anda dünyadaki kaya gazı arzının 
neredeyse tümüne sahip olan Ku-
zey Amerika, hala toplamın dörtte 
üçünü üretiyor olacak.

Son 10 yılda kömür, Çin’de-
ki talep artışı nedeniyle en hızlı 
büyüyen fosil yakıt oldu. Rapor, 
bu büyüme hızının yavaşlayacağını 
önümüzdeki 20 yılda, ortalama yıl-
lık yüzde 0,8 büyümeyle, kömürün 
en yavaş artan fosil yakıt olacağına 
dikkat çekiyor. Bu değişimde üç 
ana neden görülüyor: Çin’deki 
büyümenin daha az enerji yoğun-
luklu olması, ABD ve Çin’de kömür 
kullanımı ile ilgili düzenleme ve 
politikaların etkisi, ve elektrik 
üretiminde kullanılan doğalgaz 
arzındaki büyüme.

LNG’de ve LNG ticaretinde büyüme
Rapor, doğal gaz talebinin 

artmasıyla, bölgeler arasında gaz 
ticaretinin gittikçe büyümesi ve 
2020’lere gelindiğinde Asya Pasifik 
ülkelerinin en çok gaz ithal eden 

bölge olarak Avrupa’yı geçmesini 
bekleniyor. Kaya gazındaki bü-
yümenin devam etmesi ile Kuzey 
Amerika’nın önümüzdeki yıllarda 
gaz ithal eden bir ülke konumun-
dan gaz ihraç eden bir ülke konu-
muna geleceği öngörülüyor.

Rapora göre, gaz ticaretindeki 
büyümenin çok büyük bir kısmı, 
artan LNG arzından kaynak-
lanacak. LNG üretimi, içinde 
bulunduğumuz 10 yılda ciddi bir 
artış gösterecek ve 2020’ye kadar 
yıllık neredeyse yüzde 8 büyüye-
cek. 2035’e gelindiğinde ise, LNG, 
uluslararası gaz ticaretinde boru 
hatlarını geçmiş olacak.

Artan LNG ticaretinin piya-
salar üzerinde başka etkilerinin de 
olacağı tahmin ediliyor ve zaman 
içerisinde, küresel olarak daha bağ-
lantılı ve entegre gaz piyasaları ve 
fiyatlarının olması bekleniyor. Ar-
tan LNG ticaretinin aynı zamanda 
da Avrupa ve Çin gibi tüketim 
bölgelerinde artan arz çeşitliliğine 
yol açması da beklentiler arasında.

Enerji Doğu’ya kayacak
BP Enerji Görünümü 2035 

raporuna göre Kuzey Amerika bu 
yıl içerisinde net enerji ihracatçısı 
haline gelecek. Kuzey Amerika’nın 
enerji açısından kendi kendine 
yetmesi ve LNG ticaretinin artması 
ile zaman içerisinde küresel enerji 
akışında ciddi etkiler olması öngö-
rülüyor.

ABD’deki petrol ve doğal gaz 

arzının yükselmesi, hem ABD hem 
de Avrupa’da enerji verimliliği-
nin artışı sebebiyle bu bölgelerde 
talebin azalması ve Asya’daki güçlü 
ekonomik büyümenin devam etme-
si nedeniyle enerji akışları önü-
müzdeki dönemde, batıdan doğuya 
kayacak.

Karbon salınımı artacak 
BP Enerji Görünümü 2035 

raporu, aynı zamanda küresel 
karbon dioksit (CO2) salınımlarını 
da enerji piyasalarındaki trendler 
ve karbon politikaları ışığında ele 
alıyor. Rapordaki beklentilere göre, 
karbon salınımları 2035’e kadar 
yıllık yüzde 1 artış ile toplamda 
yüzde 25 artacak. Bu artış, Ulusla-
rarası Enerji Ajansı (IEA)’nın “450 
Senaryosu” gibi belgelerde belirtilen 
bilim insanlarının tavsiyelerinin bir 
hayli üzerinde kalıyor.

Karbon salınımlarını daha fazla 
azaltmak için, politika üretenlerin 
önemli yeni adımlar atmalarına 
ihtiyaç duyuluyor. Enerji Görünü-
mü Raporu’nda, bu anlamda farklı 
seçenekleri ve bunların emisyonlara 
olan etkilerini de değerlendiriyor 
ve tek tek seçeneklerin yeterli 
olmadığını, birden fazla seçeneğin 
kullanılması gerektiği sonucuna 
varılıyor. Bu da, dünyanın enerji 
ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir 
şekilde büyümesi için küresel çapta 
bir karbon fiyatlaması sistemi gibi 
önemli teşviklerin yapılmasının 
gerektiğini ortaya çıkartıyor.

BP Enerji Görünümü 2035 raporuna göre, petrole 
olan talep 2035’e her yıl yüzde 0.8 oranında artacak. 
Talebin önemli bir kısmı OECD ülkelerinden gelecek. 
2035’e kadar ise Çin, dünyanın en büyük petrol 
tüketicisi olarak ABD’yi geçecek.

RAPOR Küresel enerji talebi her yıl yüzde 1 artacak
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Sıfır Bakiye Düzeltme 
Tutarı (bundan sonra Sıfır 
Bakiye veya SBDT) piyasa 
operatörünün alacakları ile 

borçları arasındaki farktır; aslında 
sistem operatörünün alacakları ile 
borçları arasındaki farktır ama Tür-
kiye’de piyasa operatörü ile sistem 
operatörü aynı tüzel kişi, TEİAŞ 
(Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi), olduğundan bu şekilde 
zikretmemde sorun yok. Doğrusu 
ise elbette sistem operatörüdür 
ama bizde piyasa, TEİAŞ’ın, hatta 
TEİAŞ bile değil, Piyasa Mali 
Uzlaştırma Merkezi’nin kucağında 
büyüdüğü için böyle demeye devam 
edeceğiz. Hatta, EPİAŞ (Enerji 
Piyasaları İşletme Anonim Şirketi) 
kurulduğunda dahi normal şartlar 
altında sistem operatörünün yap-
ması gereken şeyleri, piyasa opera-
törü olacak EPİAŞ yapacak; bunu 
yabancıların anlaması zor, sistemin 
gelişimiyle alakalı bir durum bu.

Bu yazıda dehşetli sıfır bakiye 
analizi yapmayacağım; aksine, sıfır 
bakiyenin ne olduğu ve nerede 

olduğu hakkında birkaç 
kelam edeceğim. Sıfır baki-
ye, uzlaştırmaya esas çekişi olan 
dengeden sorumlu taraflara, yani en 
yalın ifadesiyle serbest müşterilere 
satış yapan tedarikçilere yansır. 
Tedarikçiler de elbette bu tutarı, 
müşterilere yansıtır. 

Sıfır bakiyenin çekiş ile orantılı 
olarak yansıtılması tartışmalı bir 
konu... Ancak, her durumda 
maliyetleri son tüketici öder; bu 
durum, tüketiciye yansıtma işinin 
nasıl yapıldığından bağımsız olarak 
böyledir. Dolayısıyla doğrudan veya 
dolaylı olarak tedarikçinin (müşte-
rinin) ödeyeceği bir parayı, baştan 
tedarikçiye (müşteriye) yansıtmanın 
zararı nedir?

Bir X malını düşünelim. X’in 
üretiminden toptan satıcılar 
aracılığıyla mağazalara gelişi ve 
oradan müşteriye satışına kadar 
birçok aşamada maliyetler vardır 
ve bunların toplamı üzerinden 
X’in fiyatı belirlenir. Yani aldığı-
nız bir X’in fiyatının içinde onun 
üretim fabrikasından mağazaya 

getirilirken oluşan ulaştırma 
maliyeti vardır. Bu noktada X’in 

ulaştırma maliyeti “devlet” tarafın-
dan karşılansa bile yine son tüketici 
katlanmıştır bu maliyete. Çünkü 
devlet soyut, bilinmez bir yerde 
yaşayan, para üreten bir makine 
değildir. Devletin ödemesi demek, 
müşterinin onu vergisiyle ödemesi 
demektir. Bunun ne kadar adil 
olduğu ayrı bir tartışma konusudur; 
ancak devlet öderse siz ödersiniz 
demektir.

Devlet para yaratan bir makine 
değildir

Hadi burada sıfır bakiyeyi ‘dev-
let’in ödediğini düşünelim. Devlet, 
yoktan para yaratan bir kurum 
olmadığından vergiyle ödenecek 
olan bu tutar, size motorin vergi 
artışı olarak geri dönecektir. Bu 
da bir ekonomin yapması gereken 
son şeydir: Her şeyin maliyetinin 
birbirinin içinde olduğu kaotik bir 
piyasa düzeni.

Sıfır bakiye ile ilgili en çok dil-
lendirilen argümanlara ve bunlara 
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verdiğim cevaplara bakalım.
Argüman 1: Üreticiler sorum-

suz davranıyor, sıfır bakiye artıyor.
Kontra Argüman 1: Sıfır ba-

kiyeyi hesaplamakta kullandığımız 
formüllere girişip yazının devamını 
okuyacak insanları kaybetmek iste-
mem ama olayı kısaca anlatabilirim. 
Sıfır bakiye beş bileşenden oluşur: 
• Yük alma tutarları 
• Yük atma tutarları 
• Enerji dengesizlik tutarları 
• Yenilenebilir Enerji Kaynak-

larını Destekleme Mekaniz-
ması (YEKDEM) portföyüne 
ilişkin enerji dengesizlik tutarı 

• Düzeltmelere ilişkin artık 
bakiye tutarı. (Yan hizmetler 
enerji bedelini dikkate alma-
yın, sıfır o.)

Üreticilerin sorumsuz davran-
masından kasıt, herhalde denge-
sizlikle ilgili kısım olamaz; çünkü 
dengesizlik yapan üretici, sıfır 
bakiyeyi artırmaz. Eğer bundan 
kasıt birinci ve ikinci bileşenlerse, 
yani yük almalarda çok yüksek fiyat 
verilip yük atmalara çok düşük fiyat 

veriliyorsa, burada gerçek zamanda 
rekabet yok demektir (0 kodlu) 
veya ciddi sistem kısıtları var 
demektir (1 kodlu) veya sekonder 
tutan santral az demektir (2 kodlu). 
Bunlar da sıfır bakiye ile çözülmez. 
Rekabet yoksa, uyumlu eylem varsa 
bunlar piyasa dizaynı ile çözülür. 
İletim kısıtları, iletim yatırımlarını 
artırarak çözülür. Sekonder sorunu 
ise sekonder piyasasını gerçek 
zamanlı dengelemeden ayırarak 

çözülür. (Sekonder talimatlan-
dırmasından değil, piyasasından 
bahsediyorum. Sekonder rezerv 
ihaleyle karşılanmadan gün öncesi 
piyasasında ve gerçek zamanlı piya-
sada oluşan hiçbir fiyatı tam olarak 
benimseyemeyeceğim.)

Argüman 2: Sıfır bakiyeyi sıfır-
layamıyorsunuz. (Beceriksizsiniz.)

Kontra Argüman 2: Sıfır bakiye 
teorik olarak sıfır olabilir. YEK-
DEM dengesizlik tutarını ve artık 
bakiye tutarını dikkate almazsak, 
ki bunlar sıfır bakiyenin ufak 
bileşenleri...

Şu durumlarda sıfır bakiye sıfır 
olabilir: 
• Yük atmalardan ve denge-

Tablo 1. GÖP alış ve satışları
Alış (MWh) Satış (MWh)

Üretici 1 100
Üretici 2 90
Tedarikçi 1 145
Tedarikçi 2 45

Tablo 2. Yük alma/atmalar, gerçekleşen üretim/tüketim ve dengesizlikler
Yük alma 
(MW)

Gerçekleşen  
üretim/tüketim1

Dengesizlik  
(MWh)

Üretici 1 90 –10
Üretici 2 20 110 0
Tedarikçi 1 150 –5
Tedarikçi 2 50 –5
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sizliklerden elde edilen gelir, 
yük almalardan kaynaklanan 
gidere eşittir. 

• Hiçbir yük alma ve yük 
atma olmamıştır, dengesizlik 
oluşmuştur ama dengesizliğe 
uygulanan katsayılar sıfırdır. 

• Hiçbir yük alma ve yük atma 
olmamıştır, hiçbir dengesizlik 
oluşmamıştır ve dengesizliğe 
uygulanan katsayılar sıfır-
dan farklıdır (Yük alma ve 
yük atmanın olmaması bunu 
garanti etmez, ters yönde 10 
MWh’lik dengesizlikler birbi-
rini nötrlemiş olabilir.).  Bu ve 
benzeri senaryolar çoğaltılabi-
lir ancak her defasında görülür 
ki bu senaryoların pratikte 
karşımıza çıkma ihtimali yok 
denecek kadar azdır (Tabii ki 
şaka yapıyorum, yok dene-
cek kadar az değildir, yoktur, 
bildiğiniz yoktur.). Dolayısıyla, 
sıfır bakiye sıfırlanamaz ama 
azaltılabilir. Burada şunu 
da vurgulamam gerekir ki, 
sıfır bakiyeyi sabitlemek veya 
öngörülebilir hale getirmek 
ehemdir, onu azaltmak ise mü-
himdir; ehemi mühime tercih 
etmeliyiz. Örneğin, sıfır bakiye 
her ay yaklaşık -10 milyon TL 

çıkıyorsa veya her ay yaklaşık 
olarak aynı oranda artıyorsa 
(örneğin enflasyon gibi aylık 
%1) sorun çözülmüş demektir.

• O halde yapılması gereken 
sıfır bakiyeyi azaltmaktır ve 
öngörülebilir hale getirmektir 
ki bu da yapılmaktadır. Kaldı 
ki sıfır bakiye yüksek çıkıyor 
diye şikayet edenlerin çift 
fiyatlandırmanın getirilmesi, 
sıfırdan farklı dengesizlik 
katsayıların belirlenmesi, 
dengeden sorumlu grupların 
kaldırılması gibi sıfır baki-
yeyi azaltıcı yöntemlere karşı 
çıkması da ironiktir. (Kime ne 
faydası olduğunu henüz an-
layamadığım ve hiçbir zaman 
anlayamayacağım dengeden 
sorumlu grup denen şeyin 
kritiğine burada girmiyorum, 

girersem çıkamam.)
Örnekler üzerinden Sıfır 

Bakiye’nin oluştuğu ve oluşmadığı 
durumları inceleyelim. İki üreticili 
ve iki tedarikçili basit bir piyasa dü-
şünelim. (Üreticiler, müşteriye satış 
yapmasın yani üzerlerinde çekiş 
bulunmasın.) Hiç ikili anlaşmanın 
olmadığı bu piyasada, GÖP’te 
yapılan alım satımlar Tablo 1’deki 
gibi olsun. PTF de 160 TL/MWh 
çıksın.

Tablo 5. 2014 SBDT rakamları

SBDT (TL) Toplam Talep (MWh) UEÇM (MWh)2 SBDT/MWh
SBDT artış  
oranı (%)

Ocak -113,846,497.86 21,903,713.89 19,713,342.50 -5.78
Şubat -109,134,620.37 19,673,881.04 17,706,492.94 -6.16 6.73
Mart -105,818,320.61 20,942,479.07 18,848,231.16 -5.61 -8.91
Nisan -42,223,092.55 20,266,516.10 18,239,864.49 -2.31 -58.77
Mayıs -87,214,876.91 20,423,722.81 18,381,350.53 -4.74 104.97
Haziran -116,632,693.36 20,644,988.34 18,580,489.50 -6.28 32.30
Temmuz -251,954,373.72 23,232,894.86 20,909,605.37 -12.05 91.96
Ağustos -221,150,248.03 24,187,662.59 21,768,896.34 -10.16 -15.69
Eylül -115,800,982.59 21,551,954.92 19,396,759.42 -5.97 -41.23
Ekim -92,908,453.31 19,397,867.14 17,458,080.42 -5.32 -10.86
Kasım -105,871,452.45 21,009,827.22 18,908,844.49 -5.60 5.21
2014 -1,362,555,611.76 233,235,507.97 209,911,957.18 -6.49

Tablo 3. GÖP alış ve satışları
Alış (MWh) Satış (MWh)

Üretici 1 100
Üretici 2 90
Üretici 3 60
Tedarikçi 1 145
Tedarikçi 2 45
Tedarikçi 3 60

Tablo 4. Yük alma/atmalar, gerçekleşen üretim/tüketim ve dengesizlikler
Yük alma 
(MW)

Yük atma 
(MW)

Gerçekleşen 
üretim/tüketim

Dengesizlik 
(MWh)

Üretici 1 90 –10
Üretici 2 20 110 0
Üretici 3 10 50 0
Tedarikçi 1 150 –5
Tedarikçi 2 50 –5
Tedarikçi 3 50 10
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Ancak gerçek zamanda işler 
beklendiği gibi gitmesin ve şöyle 
bir durum oluşsun: Üretici 1, 90 
MWh üretebildi ve Üretici 2, 20 
MW yük aldı. Tedarikçi 1, 150 
MWh ve Tedarikçi 2 de 50 MWh 
tüketti.

Her şey yolunda gitseydi teda-
rikçilerden gelen para üreticilere 
ödenecek paraya eşit olacaktı ama 
öyle olmadı. Sistem İşletmecisi, 
Üretici 2’ye yük aldırdı, üreticinin 
bunun için yük alma teklif fiyatı 
180 TL/MWh idi. Tek yük alan 
Üretici 2 olduğu için SMF de 180 
TL/MWh çıktı. 

Üretici 1, negatif dengesizlikten 
dolayı Piyasa Operatörüne 10·180 
= 1800 TL öder. Üretici 2’ye aldığı 
yükten dolayı Piyasa Operatörü, 
20·180 = 3600 TL ödemek zorun-
da. Tedarikçi 1, negatif dengesiz-
likten dolayı 5·180 = 900 TL, aynı 
şekilde Tedarikçi 2 de 900 TL öder 
Piyasa Operatörüne.

Sıfır Bakiye = [0 – (20·180)] + [(5·180 + 
5·180 + 10·180) – 0] = 0 TL

Görüldüğü gibi Sıfır bakiye 
oluşmadı, sıfır bakiye sıfır oldu.

Yukarıdaki modele Üretici 3 
ve Tedarikçi 3’ü ekleyelim ve Tablo 
1’i revize edelim.

Ancak bu kez yukarıdakinden 
farklı olarak Üretici 3’e 10 MW 
yük attırılmak zorunda kalınsın, 
örneğin kısıt nedeniyle ve yük atma 
fiyatı da 140 TL/MWh olsun. 
Şimdi net talimat miktarı 20 – 10 
= 10 MWh yük alma yönünde oldu 
ve tek yük alan Üretici 2 olduğu 
için SMF değişmedi ve yine 180 
TL/MWh çıktı.

Üretici 1, negatif dengesizlikten 
dolayı Piyasa Operatörüne 10·180 
= 1800 TL öder. Üretici 2’ye aldığı 
yükten dolayı Piyasa Operatörü, 
20·180 = 3600 TL ödemek zorun-
da. Üretici 3, attığı yükten dolayı 
Piyasa Operatörüne, 10·140 = 
1400 TL öder. Tedarikçi 1, negatif 
dengesizlikten dolayı 5·180 = 900 
TL, aynı şekilde Tedarikçi 2 de 900 
TL öder Piyasa Operatörüne. Son 

olarak da Tedarikçi 3’e Piyasa Ope-
ratörü, 10·160 = 3200 TL ödemek 
zorunda.

Sıfır Bakiye = [(10·140) – (20·180)] + 
[(10·180 + 5·180 + 5·180) – (10·160)] = 
–200 TL 

Sıfır bakiyenin negatif çıkması 
Piyasa Operatörünün borçlarının 
alacaklarını geçmesi demektir. Do-
layısıyla, Piyasa Operatörü aradaki 
bu farkı tedarikçilerden toplar. Bu 
miktar, gerçekleşen tüketimle oran-
tılı olarak tedarikçilere yansıtılırsa 
Tedarikçi 1 120 TL, Tedarikçi 2 ve 
Tedarikçi 3 ise 40’ar TL öder.

Argüman 3: Tedarikçiye yansı-

Tablo 6. SBDT’lerin gün öncesi piyasası 
fiyatlarına oranları

AOPTF 
(TL/MWh)

(SBDT/MWh)
/AOPTF

Ocak 166.13 3.48
Şubat 174.42 3.53
Mart 140.20 4.00
Nisan 161.52 1.43
Mayıs 156.98 3.02
Haziran 154.69 4.06
Temmuz 178.98 6.73
Ağustos 181.06 5.61
Eylül 167.82 3.56
Ekim 158.28 3.36
Kasım 184.03 3.04

KONUK KALEM Sıfır bakiye "0" olsun

Mart 2015EnerjiPanorama 49



tılmasının piyasaya ne faydası var, 
sadece üretici rahat ediyor.

Kontra Argüman 3: Halihazır-
da bir üreticinin 120 TL/MWh fi-
yattan ki bu onun marjinal maliyeti 
olsun, GÖP tekliflerini verdiğini 
varsayalım. Buna göre bu üretici 
PTF 120 TL/MWh veya üzerin-
de çıkarsa elektriğini satar, aksi 
takdirde satamaz ve bütün kar zarar 
hesabını da buna göre yapar. Şimdi, 
üreticilerin de sıfır bakiye ödediğini 
düşünelim. Kendisine ay sonunda 
yansıyacak sıfır bakiye tutarına göre 
bu üretici bundan sonraki aylarda 
teklifini revize edecektir. Yani aslın-
da değişen marjinal maliyetini, yani 
zorunlu olarak marjinal değişken 
maliyetini, revize edecektir ve söz 
gelimi 125 TL/MWh olarak teklif 
verecektir. İlk durumda sıfır baki-
yeyi tedarikçi (müşteri) ödüyordu, 
peki şimdi kim ödüyor? Aradaki 5 
TL/MWh’lik farkı kim ödüyor? 
Yine tedarikçi değil mi? Yani sonuç 
itibarıyla, yarısını çekiş yarısını veriş 
ile orantılı yansıtsak ya da tamamı-
nı veriş ile orantılı yansıtsak ya da 
şu anki haline devam etsek bir şey 
değişmez; Sıfır bakiyeyi tedarikçi 
öder, müşteri öder.

Dört şık ve biz yanlış olanı yapmışız!
Sıfır bakiye artık -100 milyon 

TL civarında çıkan ve bir “bakiye” 
olmaktan uzaklaşan bir kavram. 
Ayrıca, yeni Dengeleme ve Uzlaş-
tırma Yönetmeliği’nde sıfır ba-
kiyenin TEİAŞ’ın tarifesinin bir bi-
leşeni olmasını ben önerdim. Şimdi 
sorarsınız tezinde mevcut durumu 
yani tedarikçilere yansıtılmasını 
savunmuyor muydun? Tezimi dik-
katlice okuyanlar bilir ki ben dört 
şık var ve biz yanlış olan üçünü 
yapmışız diyorum, tekrar başka bir 
yanlış yapacağımıza bırakalım mev-
cut yanlış kalsın diyorum. Örneğin 
bir sınavda A, B, C şıkları yanlış 
ve D şıkkı doğru. Sırayla önce A’yı 
(üreticilere yansıtmayı, uzlaştırma-
ya esas verişle orantılı) sonra B’yi 
(yarısını üreticiye, yarısını tedarik-
çiye yansıtmayı; yarısını uzlaştır-
maya esas verişle orantılı, yarısını 
uzlaştırmaya esas çekişle orantılı) 
sonra C’yi (tedarikçilere yansıtmayı, 
uzlaştırmaya esas çekişle orantılı) 

işaretlemişsin sonra dönüp hadi 
A’yi tekrar işaretleyelim diyorsun. 
Ben de diyorum ki bırak C kalsın, 
yani D’yi yapamıyorsan C kalsın ki 
düzenleyici belirsizlik oluşmasın. 

Sıfır bakiye rekabeti nasıl bozuyor?
Madem her durumda bunu 

müşteri ödüyor, tarifeleştirmenin 
nedeni ne? Sıfır bakiye rekabeti 
nasıl bozuyor? 2014 yılında aylık 
MWh başına sıfır bakiyeler Tablo 
5’te görüldüğü gibidir. Tedarikçi-
ler için fiyatlarda hatırı sayılır bir 
belirsizlik ortaya çıkarıyor. Tablo 
5’ten anlaşıldığı gibi MWh başına 
sıfır bakiye asla öngörülebilir değil; 
Nisanda yüzde 58.77 azalırken, 
mayısta yüzde 104.97 artıyor. 
Tablo 6’da ise aylık MWh başına 
sıfır bakiyenin ilgili ayın Ağırlıklı 
Ortalama Piyasa Takas Fiyatına 
(AOPTF) oranını görüyorsunuz. 
Ortalama fiyatın yüzde 7’sine kadar 
çıkan (Temmuz ayı) bir belirsizlikle 
karşı karşıya kalan tedarikçinin 
suçu ne? 2014 yılında şu ana kadar 
toplam 1 milyar 363 milyon TL’lik 
sıfır bakiye oluşmuşsa, MWh 
başına 6.49 TL’lik bir tutardan 
bahsediyorsak bir yerlerde ciddi 
eksiklikler var demektir ve bu tutar 
tamamen ve doğrudan tedarikçinin 
üzerine bırakılamaz.

Ayrıca, gerçek zamanda patron 
Sistem Operatörüdür, dolayısıy-
la yük alma da yük atma da sıfır 
bakiye de Sistem Operatörünün 
sorunudur, tedarikçilerin veya 
üreticilerin değil. O halde, bu sıfır 
bakiye, Sistem Operatörünün 
tarifesinin bir unsuru olmalıdır ve 
bunu azaltması için kendisine hedef 
verilmelidir. Tabii ki regülatör de 
yeni spot piyasaların açılması, talep 
tarafı yönetiminin hayata geçiril-
mesi, iletim yatırımlarının hızlan-
dırılması dahil her türlü çalışmayı 
yapmalıdır ve yapıyor da.

(Footnotes)
1  Yük alma ve atma talimatlarının tam olarak yerine getirildiğini varsayalım.
2  Katsayılardan kurtulmak için ilgili ayın toplam çekiş miktarının %90’ını uzlaştırma-
ya esas çekiş miktarı olarak alalım.
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Samsun, Ordu, Çorum, 
Amasya ve Sinop illerine 
elektrik enerjisi dağıtımı 
hizmeti sunmayı amaç-

layan YEDAŞ, dağıtım sistemi 
teknolojisini yeniledi. 2014 yılında 
Smart Grid altyapısının temellerini 
atan YEDAŞ, 14 ay sürecek olan ve 
10 bin dağıtım trafosunun uzaktan 
okunması ve takip edilmesini sağla-
yacak olan Akıllı Ölçü Devreleri ve 
Şebeke Yönetim Sistemi Projesi’nin 
startını Samsun Anemon Hotel’de 
gerçekleştirdiği Kick-Off Toplantısı 
ile verdi.

Müşteri memnuniyetini odaklı 
teknolojik yatırımlarına hızla 
devam eden YEDAŞ, dünyada bir 
çok ülkede dağıtım şirketlerince 
kullanılmaya başlanılan ve üreten, 
tüketen ve çevreyi kapsayan ‘Akıllı 
Toplum’ teknolojisiyle de hem 
doğru ölçümlemeyi hem de doğru 
yönetimi sağlamayı hedefliyor. 
Şu anda hızla gelişen ülkelerde 
yönetim görevini dağıtım şirketleri-
nin yaptığının altını çizen YEDAŞ 
Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, 
“Dağıtım şirketlerinin bu kadar 
geniş kapsamlı üretim ve tüketim-
lerin yönetilmesinde tek yapması 

gereken doğru ölçmek. Ancak 
üretilen ve tüketilen etkilerinin 
hissedildiği ekolojik çevrede de elde 
edilen verileri ölçmek ve yönetebil-
mek içinde en iyi teknolojiye sahip 
olmanız gerekiyor” dedi.

10 bin trafo uzaktan izlenecek 
Proje kapsamında Samsun, 

Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop 
illerinin şehir merkezleri ve kırsal 
bölgeleri de dahil olmak üzere 
10 bin dağıtım trafosuna uzaktan 
okuma ve takip sistemi kurula-
cağını belirten Türkoğlu, “Bölge-
mizdeki programlı ve programsız 
gerçekleşen elektrik kesintilerinin 
ve sokak aydınlatma arızalarının 
önüne geçmiş olacağız. Daha 
hızlı bir şekilde uzaktan erişimle 
sistem takip edilerek, müşteriden 
şirketimize arıza çağrısı gelmeden 
arızaya müdahale edilerek, hizmet 
kalitesini artıracağız” diye konuştu. 
Dağıtım sistemi teknolojilerine 
yeni bir bakış açısı getiren YE-
DAŞ’ın Smart Grid alt yapısını 
oluşturduğunu kaydeden Türkoğlu, 
“Bu projede hedeflerimizin gayet 
açık ve net olması gerekiyor. Çok 

nitelikli bir proje olarak enler 
arasında olmalı. Sadece teknolojik 
yatırım gözüyle bakılmamalı. Akıllı 
toplum teknolojisinin temellerinin 
atıldığı proje kapsamında YEDAŞ 
öne çıkmalı ve tüm unsurları içeren 
veri toplama, ölçebilme ve yöne-
tebilme yetenekleri, diğer dağıtım 
şirketlerince ‘rol model’ olarak 
görülmelidir. Bu konuda YEDAŞ 
çalışanları deneyimleriyle hazır ekip 
şeklinde konuştu.

Proje 14 ayda tamamlanacak
Şubat 2015’te başlayan ve 2016 

yılının Haziran ayında tamamlana-
cak olan proje açılış toplantısında 
Başarı Teknoloji Genel Müdürü 
Eren Anıl, Başarı Mobile Operas-
yon ve Servisler Direktörü İsrafil 
Dilmeç ve Turkcell Kurumsal Çö-
zümler Bölge Müdürü Utku Önsel, 
aydınlatma kayıplarının önüne 
geçilmesi, talep tahmin, alınan ve 
satılan enerji miktarı arasındaki 
değerlerin minimize edilmesi, 
sayaç okumadan kaynaklı işletme 
giderlerinde azalma gibi bir çok 
proje kapsamında bilgilendirmeler 
hakkında katılımcılara sunum yaptı. 

YEDAŞ’ın ‘Akıllı Toplum’ 
teknolojisi 14 ayda hazır

YEDAŞ, ‘Akıllı Toplum’ 
teknolojisini 14 ayda 
sistemine entegre edecek 
projenin startını verdi. 
Genel Müdür Türkoğlu, 
“Akıllı ölçü devreleri ve 
dağıtım şebekeleriyle 10 
bin dağıtım trafosunu 
uzaktan yöneteceğiz” dedi...
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30 Ocak 2015 tarihinde 
yapılan mevzuat deği-
şikliğiyle üretim tüketim 
tahminini tutturamayan 

piyasa katılımcılarına uygulanan 
ceza miktarları yüzde 3 oranında 
artırıldı. “Elektrik Piyasası Denge-
sizlik Maliyetlerinin Artırılması” 
başlıklı değişikliğin açıklama kıs-
mında “Dengeleme ve Uzlaştırma 
Yönetmeliği (DUY) 110. maddesi 
uyarınca üretim/tüketim tahminini 
tutturamayan piyasa katılımcıları-
na uygulanan ceza miktarları %3 
oranında artırılmıştır” deniyor. 

Dengeleme ve Uzlaştırma 
Yönetmeliği (DUY) uyarınca, mev-
cut uygulamada, bir sonraki gün 
üreteceği veya tüketeceği elektrik 
miktarını yanlış tahmin eden piyasa 
oyuncuları cezalandırılıyor. 

Bu maddeye göre 
 � Fazla üretimler/Eksik Tüke-
timler için Gün Öncesi Fiyatı 
(SGÖF) ve Dengeleme Güç 
Piyasası Fiyatı (SMF)’nin 
düşük olanı üzerinden ödeme 
yapılıyor,

 � Eksik üretimler/Fazla tüke-
timlerin için ise SGÖF ve 
SMF’nin büyük olanı üzerinden 
fatura ediliyor.
Başka bir deyişle, programından 

(veya tahmininden) fazla üretim 
yapan üreticilerin elektriği ucuz fi-
yattan alınırken, tahmininden eksik 
üreten üreticilere de dengesizlik 
miktarları pahalı fiyattan satılıyor. 
Aynı şekilde, tüketiciler de tahmi-
ninden fazla tükettiğinde, elektriği 
pahalı fiyattan alıyor, tahmininden 
eksik tükettiğinde ise aradaki fark 
kendisinden düşük fiyatla alınıyor. 

Elektrik Piyasası Dairesi 
Başkanlığı’nın yapılan müzakereler 
sonrasında kullanılan formüldeki 
katsayıları 1 Mayıs tarihinden 
itibaren “0,03” olarak uygulanması-
na karar verildi. Bu kadar cezaların 
yüzde 3 oranında artması anlamına 
geliyor. 

Maliyetler artacak
Alınan kararla birlikte, 1 Mayıs 

2015 tarihinden itibaren;
 � Üretim tahminini sağlıklı yapa-
mayan yenilenebilir santrallar 

(özellikle rüzgâr ve güneş) için 
dengeleme maliyetleri yüzde 3 
oranında artacak.

 � YEKDEM kapsamındaki sant-
ralların tahmin yükümlülüğü 
olmadığı için dengeleme mali-
yetlerindeki bu artış, YEKDEM 
haricinde kalan yenilebilir 
santralların YEKDEM’e girişini 
de teşvik edecek.

 � Tahminlerin yüzde 100 tuttu-
rulması ihtimali olmadığı için 
bütün üretici ve tedarik lisansı 
sahiplerine ek maliyet gelecek. 

 � Arıza veya öngörülemeyen bir 
sebeple üretimi duran santral-
ların da dengeleme maliyetleri 
yüzde 3 artacak.

 � PMUM’un bu kapsamda 
sağlayacağı ek gelirle birlikte, 
diğer gelir kalemlerinde azaltma 
olabilecek.

 � Dağıtım ve perakende satış 
şirketleri için dengesizlik mali-
yetleri artacak.

 � Üretim ve tüketim tahminlerini 
daha doğru yapmaya yönelik 
çalışmalar artacak. 

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı, 1 Mayıs 2015 tarihinde itibaren 
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca üreteceği ve satacağı 
elektrik miktarını yanlış tahmin eden katılımcılara verdiği cezayı yüzde 
3 oranında artırdı... 

Doğru tahmin yapmayanların 
cezaları artacak
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Türkiye Enerji Vakfı’nın 
hazırladığı “Türkiye’de Tor-
yum: Enerji, Ekonomi ve 
Siyasette Fırsatlar” başlıklı 

raporun sunumu ve atölye çalışması 
24 Şubat 2015 Salı günü Ankara’da 
gerçekleştirildi. Sektörün önemli 
kurum ve kuruluşlarından temsilci-
lerin yer aldığı “Türkiye’de Tor-
yum: Enerji, Ekonomi ve Siyasette 
Fırsatlar” Rapor Tanıtım Toplantısı; 
toryum reaktörleri sayesinde elektrik 
üretiminde dışa bağımlılıktan kur-
tulabilecek, daha güvenli, temiz ve 
ucuz elektrik üretimi yapılabilecek 
bir geleceğe vurgu yaptı.

Türkiye’nin enerji ve dışişleri 
bürokrasisinin yanı sıra konuyla 
ilgili akademisyenlerin de katılımıyla 
zenginleşen özel tanıtım toplan-
tısında, açılış konuşmasını yapan 
TENVA Başkanı Hasan Köktaş, 
raporun sektörün geleceğine yol 
haritası sunmasını temenni ettik-
lerini belirtti. Rapor yazarları Prof.
Dr. Saleh Sultansoy, Prof.Dr. Sümer 

Şahin ve Serhan Ünal’ın sunumla-
rıyla katıldığı toplantıda akademi ve 
sektör temsilcileri buluştu.

Enerji sorununu çözebiliriz 
Toryumun sektörel, ekonomik, 

siyasi yönlerini ve öneriler sunan 
TENVA Araştırmacısı Serhan 
Ünal, idari, beşeri ve fiziki alanlarda 
toryum yeteneklerinin geliştirilmesi 
gerektiğinin altını çizerken Türkiye 
Toryum Enstitüsü’nün kurulması, 
toryum varlıklarının tam ve kesin 
bir şekilde raporlanması gerektiği 
belirtildi. Ünal’ın konuşmasındaki 
öneriler bölümünde yer alan, “An-
kara merkezli ve resmi dili Türkçe 
olan Uluslararası Toryum Ajansı 
kurulmasına öncülük etme” planları 
ilgi çekti.

Toplantıda toryum ile ilgili 
teknik detaylar Prof. Dr. Saleh 
Sultansoy tarafından yapılan “Tor-
yum’un Enerji Teknolojilerinde 
Kullanılabilirliği” başlıklı sunu-

munda anlatıldı. Türkiye’nin zengin 
toryum rezervlerine sahip olduğunu 
ve hızlandırıcı teknolojilerle bu 
zenginliğin harekete geçirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Sultansoy, 
“Hem ülkemizin hem de dünyanın 
enerji problemini çözebiliriz” dedi. 

Prof. Dr. Mustafa Kibaroğ-
lu’nun toryumun uluslararası gü-
venlik boyutu hakkında açıklamalar 
yaptığı toplantıda, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
hazırlık aşamasında olan “Toryum 
Strateji Belgesi” Enerji İşleri Genel 
Müdürü Zafer Demircan tarafın-
dan sunuldu. Sunumların ardından 
gerçekleştirilen ve moderatörlüğü-
nü EPDK LPG Piyasası Dairesi 
Başkanı Barış Sanlı’nın yaptığı 
tartışma bölümü katılımcıların 
etkili soru ve yorumlarla devam etti. 

 “Türkiye’de Toryum: Enerji, 
Ekonomi ve Siyasette Fırsatlar” 
başlıklı rapora Türkiye Enerji Vakfı 
(TENVA) web sitesi www. tenva.
org adresinden ulaşmak mümkün.

“Ankara’da Uluslararası  
Toryum Ajansı kurulmalı”

TENVA tarafından düzenlenen “Türkiye’de Toryum” 
başlıklı özel oturumda toryum gerçeği masaya yatırıldı. 
Türkiye’nin bu alandaki potansiyeline vurgu yapan 
araştırmacılar, merkezi Ankara olan bir toryum ajansı 
kurulmasını önerdi…
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Toryumun aslında ekono-
mik bir potansiyeli var 
çünkü nükleer santral-
larda elektrik üretiminde 

kullanılabilecek bir element. Ama 
uranyumdan çok farklı. Hem 
atıkları çevresel açıdan daha az 
zararlı hem de atıkların yarılanma 
ömrü ve miktarı çok daha az. Bu 
açıdan aslında toryum, çevre dostu 
bir nükleer enerji fırsatı sunuyor. 
Ne gariptir ki, dünyada akademi ve 
basın çevrelerinde bu konu ‘toryum 
yarışı’ (thorium race) olarak ele 
alınırken Türkiye’de bu iş yanlış 
şekilde konuşulduğu için toryumun 
imajına da zarar verilmiş oluyor.

İşte bu zararın telafi edilmesi ve 
Enerji Bakanlığı’nın hazırlamakta 
olduğu toryum stratejisine katkıda 
bulunmak amacıyla, Türkiye Enerji 
Vakfı (TENVA) bünyesinde, “Tür-
kiye’de Toryum: Enerji, Ekonomi ve 
Siyasette Fırsatlar” başlıklı bir rapor 
hazırlandı. Tanıtım toplantısı 24 
Şubat’ta Ankara’da yapılan raporda, 
toryum konusunda bugüne kadar 
yapılan çalışmalardan çok farklı bir 
yöntem izlendi ve toryumun Türki-
ye’nin enerji, dış politika, ekonomi 
ve çevre alanlarındaki pozisyonuna 
ne gibi katkılar yapabileceği tarafsız 
bir pencereden incelendi.

Rapora göre Türkiye’nin 
toryum konusundaki zaafiyet-
leri konunun magazinleştirilmiş 
olmasından kaynaklanan gerçek-
dışı kamuoyu algısı, ilerlemeyen 
bürokratik mekanizma ve çarpık 
Ar-Ge politikası olarak sıralanı-
yor. Diğer taraftan, Türkiye’nin 
dünyadaki ikinci büyük toryum 
rezervine sahip olduğu uluslara-
rası kaynaklardan teyit ediliyor 
ve dünyada toryum stratejisine 
sahip 10 ülke olduğu belirtiliyor. 
Bu ülkelerin ABD, Çin, Rusya, 
Birleşik Krallık, Fransa, Japonya, 
Güney Kore, Norveç, Belçika ve 
Hindistan olduğu söylenen ra-
porda, çok ilginç bir noktaya daha 
dikkat çekiliyor. Toryum tekno-
lojisi geliştiren ülkelerin arasında, 
Japonya ve Kore gibi hiç toryum 
sahibi olmayan ülkeler olduğuna! 
Bu aslında, bir bakıma meselenin 
özeti gibi. 

350  milyon dolar, 750 araştırmacı
Raporda verilen tüm bilgiler 

değerlendirildiğinde, ortaya şu so-
nuç çıkıyor: Toryum aslında, enerji 
sektöründe ciddi bir potansiyele 
sahip olmakla beraber; değerli olan 
asıl şey toryumun hammaddesi 
değil, teknolojisi. Sadece toprak-
tan çıkarıp satarak, raporda uzun 
ve detaylıca anlatılan dört fırsat 
alanının hiçbirinin elde edilemeye-
ceği aşikar. Her konuda olduğu gibi 
bu konuda da asıl değerli olan bilgi 
ve teknoloji. Çin’in sadece 2015 
yılı için 350 milyon dolar ayırdığı 
ve 750 araştırmacı istihdam ettiği 
toryum Ar-Ge projesinin de amacı 
bu teknolojiyi üretmek. Türki-
ye’nin belki bu ölçekte bir proje 
geliştirmesi kısa vadede mümkün 
olmayabilir ama raporda önerilen 
üç aşamalı stratejiyle, Türkiye’nin 
dört fırsat alanında ciddi kazanım-
lar elde etmesi mümkün olabilir. 
Alanında ilk ve tek olma özelliğini 
taşıyan “Türkiye’de Toryum: Enerji, 
Ekonomi ve Siyasette Fırsatlar” 
başlıklı rapor, toryum konusundaki 
birçok detayı da genel okuyucunun 
anlayacağı sadelikte özetliyor.

T O R Y U M :  
Efsane mi fırsat mı?

Toryum konusu Türkiye’de sıklıkla abartılarak gündeme getirilir, Türkiye’nin 
muazzam toryum rezervleri olduğu ve sırf bunları satsa yedi nesline 
yeteceği gibi hikayeler anlatılır. Ancak gerçek biraz farklı…
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Enerji Panorama’da bu 
sayımızdan itibaren Tür-
kiye’nin enerji tarihinden 
renkli, derslerle yüklü ve 

bugünü anlamak açısından da 
önem taşıyan kesitler sunmaya 
başladık. Türkiye enerji sektörünün 
çok eskilere gitmeyi gerektirme-
yen tarihinde yapılan yatırımların, 
alınan bazı kararların, yaşanan sü-
reçlerin bilinmesi “tarihten dersler 
çıkartmak” açısından önemli... 

Örneğin Osmanlı dönemin-
de Tarsus’ta başlayıp Silahtarağa 
santralının kurulmasına kadar varan 

elektriklenme serüveninde olduğu 
gibi.  

30 yılı aşan Sultan II. Abdül-
hamit döneminde (1876-1909) 
havagazının ulaşmadığı semtlere 
havagazının götürülmesi önemli 
bir hedefti. Bu işi yapan yabancı 
elektrik şirketleri, aynı zamanda 
İstanbul’un elektrikle aydınla-

tılmasını (elektrifikasyonunu) 
yapabilmek için de ciddi bir ikna 
ve pay kapma yarışına tutuşmuştu. 
Bu şirketlerin her biri İstanbul’un 
elektrifikasyonunda önceliğin 
kendilerine verilmesi için sürekli 
padişaha yakın kişileri ve ‘Bâb-ı 
Alî’yi etkilemeye çalışıyorlardı.

Bu konuda ilk girişim 1878 
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Tarsus’tan Silahtarağa’ya 
doğru elektrik

Anadolu topraklarında elektrikle ilk kez Tarsus halkı tanıştı. İlçenin ileri 
gelenleri padişahı ikna ederek, ilk santralı kurdu. O dönemlerde bedava 
olan elektrik, Fransız işgalinin ardından ücretli hale geldi...



tarihinde bir Fransız şirketi 
adına Mösyö Şarl Tokas’ın Nâfıa 
Nezâreti’ne (Bayındırlık Bakanlı-
ğı) yaptığı 50 yıllık imtiyaz talep 
eden müracaatı ile başladı. 

Genel kurulda bazı değişiklik-
ler yapılarak kabul edilen teklif, 
padişahtan da gerekli izin alınma-
sına rağmen hayat bulmadı.  

Elektrik şirketlerinin rekabeti-
ne İngiliz ve Fransızların ardın-
dan Almanlar da dahil oldu. 

Dönemin padişahı Sultan 
II. Abdülhamit, eğitim, sağlık, 
imarethane, posta, telefon, telsiz, 
demiryolu gazhane, rıhtım gibi 
konularda çok aktif olmasına, 
ülkeye yenilikler kazandırmasına 
karşın elektrik konusunda çekim-
ser tavrıyla anılıyor. Tarihçilere 
göre bu çekimserliğin nedenlerin-
den bazıları şöyle:

Havagazı şirketleri, ekonomik 
çıkarları icabı Osmanlı’da elektrik 
kullanımının başlamasını engelle-
meye çalışmıştı. Mesela o dönem-
de Osmanlı hükümeti, merkezi 
Budapeşte’de olan Macar “Ganz 
Anonim Elektrik Şirketi”ne 50 
yıl süre ile İstanbul’un elektrik 

dağıtım imtiyazını vermişti. Şayet 
İstanbul’a elektrik erken gelirse 
havagazına talep azalacaktı. Bu 
da havagazı şirketlerinin menfa-
atlerine ters düşüyordu. Bundan 
dolayı havagazı şirketleri İstan-
bul’da elektriğin kullanılmasını 
istemiyorlardı.

Diğer bir kaygı o yıllarda 
İstanbul’daki binaların neredey-
se tamamının ahşap olmasıydı. 
Tulumbacıların da yetersizliği 
eklenince zaten her yandan rüzgar 
alan İstanbul’da çıkacak bir yan-
gının kontrol edilmesi neredeyse 
imkânsız hale gelecekti. Bu nedenle 
Sultan II. Abdülhamit, daha önce 
büyük yangınlar yaşanmış İstan-
bul’da elektrikten kaynaklanan en 
küçük bir kıvılcımın ahşap bina-
ları kolayca tutuşarak İstanbul’un 
büyük bölümünü küle çevireceğini, 
önemli ölçüde can ve mal kaybına 
neden olacağını düşünüyordu.  

Işık Tarsus’ta yandı 
İstanbul’un elektrifikasyonun-

daki çalışmalar ağır aksak yürür-
ken Tarsus’ta önemli bir gelişme 
oldu. Tarsus, ülkemizde elektriğin 

gelmesine öncülük etti. Türkiye 
Elektrik Kurumu’nun dergilerinde 
ya da tarihçilerinin araştırmalarında 
anlatılanlara göre, 

Tarsus Belediyesi’nde çalışan 
Avusturyalı Döfler, elektrik üretimi 
için gereken dinamoyu Avustur-
ya’dan Tarsus’a getirmek istedi. 
Bir başka anlatıma göre Avusturya 
hükümeti tarafından saraya hediye 
verilmek istendi. Ancak yukarıda 
ifade bulan gerekçelerle veya Yıldız 
suikastını yaşamış olan II. Abdül-
hamit, “dinomoyu dinamit gibi 
gören” yaklaşımı ve suikast endişe-
siyle bunu reddetti.

Ardından Tarsus’un ileri gelen-
leri Tarsus’ta bir elektrik santra-
lının kurularak cadde, sokak ve 
evlerin elektrikle aydınlatılmasını 
istedi. Tarsus’un ileri gelenlerin-
den Karamüftüzade Hulusi Paşa, 
padişahtan gereken izni aldı ve kısa 
bir süre sonra elektrik santralının 
yapımına başlandı. Santral binası, 
Tarsus’a 1800 metre uzaklıktaki 
Bentbaşı’na kuruldu. Yurtdışından 
2 KW gücündeki dinamo (elektrik 
jeneratörü), kablo, vb. elektrik mal-
zemeleri ithal edilerek montajları 
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yapıldı. Gerekli test çalışmalarının 
ardından santral elektrik üretebilir 
hâle getirildi. 

İlk elektrikte Tarsus’un ileri ge-
lenlerinden Müftüzade Sadık Paşa 
ile Ramazan Oğulları’ndan sorgu 
yargıcı Yakup Efendi’nin evlerine 
verilecekti. Bunun için santraldan 
evlere kadar belirli aralıklarla di-
rekler dikildi, teller çekildi, evlerin 
elektrik tesisatları tamamlandı. 

15 Eylül 1902’de santraldan 
evlere elektrik verilmesi için gere-
ken hazırlıklar bitirilmişti. Tarsus’ta 
heyecanlı bir bekleyiş vardı, halk ve 
ilçe yöneticileri santralın etrafında 
toplanmıştı. Gerekli önlemlerin 
alınmasından sonra suyun akış kuv-
veti ile dönen bir çark, çarka bağlı 
milden aldığı dönme hareketiyle 
elektrik üreten dinamo çalıştırıldı. 
Santral binasındaki elektrik şalteri 
kapatılarak Yakup Efendi ile Sadık 
Paşa’nın evlerine elektrik verildi, 
evlerin içi ışıl ışıl olmuştu.

Zaman içerisinde tellerin al-
tından ya da direklerin yakınından 
geçen insanlar elektriğe çarpıl-
madıklarını gördükçe, o zamana 
kadar alışılmışın dışında, rüzgârla 
sönmeyen, is çıkarmayan üstelik 
yakmak için ne gazyağı, ne de kibrit 
gerektiren elektriğin nimetlerinden 
faydalanmak isterler. Ama dina-
monun gücü kısıtlıdır: 2 kilovat’lık 

dinamonun gücü en fazla yirmi-o-
tuz ampulü yakmaktadır. Böylece 
Osmanlı topraklarında ilk olarak 
Tarsus elektriğin nimetinden fayda-
lanmış oldu.

Fransız askerleri elektriği paralı yaptı
1. Dünya Savaşı’nın başladığı 

yıllara kadar santral elektrik üret-
meye devam etti. Savaş yıllarında 
gaz sıkıntısı baş gösterince elektriğe 
talep daha da arttı. Bu duruma 
çözüm olarak santrala yeni bir 
dinamo daha eklenerek üretim 
kapasitesi artırıldı.

1918 yılında Tarsus, Fransızlar 
tarafından işgal edilince bölgeye 
yerleşen Fransız askeri birliği, 
şehrin elektriğinden kazanç sağ-
lamak amacıyla belediye aracılı-
ğıyla evlerden lamba başına ücret 
almaya başladı. Bu da İstanbul’dan 
sonra ilk ücretli elektriğin Tar-
sus’ta kullanıldığını gösteriyor. 27 
Aralık 1921’de Tarsus’un düşman 
işgalinden kurtarılmasından sonra 
bölgedeki elektrik ihtiyacı artınca 
elektrik üretimi daha da artırıldı ve 
1940 yılına gelindiğinde Tarsus’ta, 
200 kadar eve ve 15 sokak lambası-
na günün belli saatlerinde elektrik 
veriliyordu.

Kurbağa kesimhanesi oldu
Prof. A. Hamit Serbest santralın 

akıbetini şöyle anlatır: 
“Türkiye’de elektrik enerjisinin 

ilk üretildiği mekânı ve santralı 
bulmak amacıyla 1989 yılında Tar-
sus’ta birtakım incelemeler yapmış-
tım. Elektrik enerjisi konusunda 
Tarsus’un bu özelliklerini bilen 
meslektaşlarımdan Sefa Kurdak’ın 
yardımıyla ilk santral binasını 
kolayca bulduk. Berdan çayının 
kenarındaki küçük bina, dış görü-
nümü ile santral binası olduğunu 
anlatıyordu. Tarsus’taki santraldan 
neredeyse hiç bir eser kalmamış. 
Tarsus Belediyesi’den binayı kirala-
yanlar orayı “kurbağa kesimhanesi” 
olarak kullanıyordu...

Binanın bugünkü adı Tarsus 
Gübre Fabrikası. Binanın bugün-
kü halini gördükten sonra 1989 
yılında binayı kurbağa kesimhanesi 
olarak kullananlara haksızlık ettiği-
mi anladım. Çünkü eskiden gerek 
binanın içi gerekse dış görünümü, 
buranın bir santral binası olduğunu 
gösteriyordu.”

Sonuç olarak 1900’ların ba-
şında Tarsus’ta kullanılan elektrik 
İstanbul’un da dikkatini çekti ve 
Silahtarağa santralının kurulması 
ve bu konuda yasal düzenlemeler 
yapılmasına kadar varan bir süreç 
yaşandı.

Bu sürecin renkli taraflarını da 
gelecek sayımızda ele alacağız. 
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Uluslararası Enerji Ajansı’ndan 
enerji verimliliği için öneriler

Uluslararası Enerji Ajansı, 
2014 yılı Ekim ayında 
üye ülkeler için politika 
önerilerine yer verdiği 

çalışmasında enerji verimliliğini 
“dünyanın ilk yakıtı” olarak adlan-
dırıyor. Rapora göre enerji verimli-
liği pazarının büyüklüğü 310 milyar 

dolar değerinde… 
Artık tüm ülkeler yeni kaynak-

lar bulmak, yenilenebilir enerjiye 
yatırım yapmak yerine var olan kay-
nakları daha iyi kullanarak ‘tasarruf ’ 
etmeyi amaçlıyor. Bu konuda da 
çok sayıda çalışma yapılıyor. Enerji 
sektörünün önemli kurumlarından 

biri olan Uluslararası Enerji Ajansı 
da (IEA), geçen yıl yayımladığı 
raporda enerji verimliliğine vurgu 
yaparak “dünyanın ilk yakıtı” ifadesi 
kullandı. Rapor, ülkelerin enerji 
verimliliğini sağlamak için yapması 
gerekenleri ana hatlarıyla şöyle 
sıralıyor:

 �Enerji verimliliği ile ilgili veri ve göstergeler toplamak,
 �Stratejiler ve eylem planları geliştirmek,
 �Uygun düzenlemeler ile rekabetçi enerji piyasalarının oluşturulması,
 �Enerji verimliliğine özel yatırımların çoğalması için bu kapsamdaki hibe, fon vb. programların 
desteklenmesi (Bkz. Horizon 2020)
 �Politikaların ve önlemlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 �Binalarda enerji verimliliği ve MEP şartlarının zorunlu olarak sağlanması (Bkz. MEPS: Minimum 
Energy Performance Standard / Minimum Enerji Performansı Standardı)
 �Net sıfır enerjili binalar hedeflemek, 
 �Mevcut binaların enerji verimliliğini artırmak,
 �Enerji verimliliği etiketleri ve sertifikaları düzenlemek,
 �Verimli enerji performansı için yeni yapı bileşenleri ve sistemlerini içeren teknikler geliştirmek.
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Doğal gazın tüketim ürününe dönüşme süreci
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın “Doğal gazın tüketim ürününe dönüşme süreci”ni özetleyen grafiği, 

likit bir doğal gaz piyasasında her ürünün kendine özgü dinamiklere ve değere sahip olduğunu gösteriyor:

Petrol ve doğal gaz şirketleri 
bunalımda bile etkili 

Ekonomik bunalım dönem-
lerinde bile petrol ve doğal gaz 
sektörünün Amerikan ekonomisine 
önemli ölçüde katkı sağladığı savu-
nuluyor. Büyük petrol ve doğal gaz 
şirketlerinin, yaptıkları yatırımlar ve 
sundukları iş olanakları sayesinde 
ABD ekonomisine milyonlarca 
dolar destek verdiği belirtilen 
haberde, yeni kriz ihtimallerine 
karşı sektörün sunduğu olanaklar 
sıralanmış durumda.

PricewaterhouseCoopers (PwC) 
tarafından hazırlanan çalışmaya 
göre, 2009 yılında Amerika’da yaşa-
nan ekonomik kriz sürecinde petrol 
ve doğal gaz piyasasındaki veriler 
şöyle özetleniyor:

ABD’nin petrol ve doğal gaz endüstrisi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak istihdam edilen kişi sayısı 9.8 milyon
Sektördeki iş sayısında 2 yıl içinde meydana gelen artış 600 bin
Ödenen doğrudan ücretlerin toplamı 200 milyar dolar
Endüstri tarafından desteklenen işlerde çalışanlara ödenen ücretlerin toplamı 300 milyar dolar
Şirketlerin hükümete ödedikleri gelir vergisi, telif ödemeleri ve kira ücretlerinin günlük tutarı 85 milyon dolar

2000 yılından bu yana alternatif enerji türleri de dahil olmak üzere ABD’de enerjiye yapılan yatırımların 
büyüklüğü

2 trilyon dolar

ABD enerji talebinde 2040 yılına kadar beklenen büyüme %12

Kaynak: http://www.energytomorrow.org/economy
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) tarafın-
dan organize edilen sektör 
toplantılarının 8’ncisi 

Ankara Marriott Otel’de gerçekleş-
tirildi. Toplantıda elektrik dağıtım 
sektörünün 2014 yılı değerlendiril-
di ve 2015 yılından beklentiler ma-
saya yatırıldı. Toplantının açılışında 
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin 
elektrik sektöründe yaşanan de-
ğişimin sancılarının hissedildiğini 
belirterek, “Türkiye bir dönüşüm 
içerisinde, bunun farklı sancıları 

olacaktır. Bu dönüşüm Türkiye’nin 
zenginleşmesi, kişi başına düşen 
GSYH’nin yükselmesi ve Türki-
ye’nin dünyada enerji sektöründe 
sağlam bir şekilde yerini alması 
anlamına gelmektedir” dedi.

“Stres testinden geçemeyen noktaları 
tespit edeceğiz”

Bakan Yıldız, şu anda Tür-
kiye’de 1 milyon 200 bin km’lik 
elektrik iletim ve dağıtım hattı 
bulunduğunu ve bu hatlar atmos-
fere açık olduğu için olumsuz hava 
koşullarından etkilenebildiğini 

de sözlerine ekledi. Yıldız, şunları 
söyledi:

“Hava şartlarına bağlı bazı arı-
zaların çıkması ne kadar normalse 
bizim de bu arızalara müdahale et-
memiz o kadar doğaldır. O yüzden 
moralleri yüksek tutacağız, kamu ve 
özel sektör olarak bu süreci tamam-
layacağız. Bugünkü sektör toplan-
tımızda Aralık ve Ocak ayındaki 
olumsuz hava şartlarından dolayı 
stres testinden geçemeyen arıza 
çıkaran noktaları burada çıkarmış 
olacağız. Buralara yapılacak yatırım 
miktarları da bu toplantıda belir-

Düzenleyici kurumlardan 
elektrik dağıtıcılarına uyarı

Son dönemde artan tüketici şikayetleri konusunda EPDK ve RK’dan elektrik dağıtım şirketlerine uyarı geldi. EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, sayaçların geç okunmamasının tüketiciler tarafından tepkiyle karşılandığını belirterek, 
“Bu tür uygulamaları bir daha görmek istemiyorum” dedi. RK Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı ise, dağıtım 
şirketlerinin hakim durumlarını kötüye kullanmaları halinde soruşturma açabilecekleri uyarısında bulundu. 
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lenecek. Türkiye’de arz güvenliği 
konusunda sıkıntı yoktur. Kamu-
nun ağırlığı özel sektöre geçmiştir. 
Hedeflenen de buydu, yapmamız 
gereken buydu. Hedeflediğimiz 
noktaya emin adımlarla ilerliyoruz. 
Yüzde 75’ler oranında özel sektör 
payı olsun istiyoruz. Buna çok az 
kaldı. Bizler işimizi doğru yaparsak 
istismar alanlarını kapatmış oluruz. 
Çalışmalarımızın doğru şekilde 
tamamlanmasını sağlamış oluruz.”

“Kayıp-kaçak bedelinin arkasında 
duruyoruz”

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa 
Yılmaz da, son günlerde kamu-
oyunda sıkça tartışılan elektrikte 
kayıp-kaçak bedeli konusuna da de-
ğinen Yılmaz, “Maalesef kayıp-ka-
çak bedeli ile ilgili yargı kararları 
sektörü kamuoyu nezdinde tartışma 
ortamına çekmektedir. Bu olumsuz 
bakış açısını birlikte değiştirme-
miz gerekmektedir. Biz bu konuyu 
elimizden geldiğince açıklamaya 
çalışıyor, uygulamanın arkasında 
duruyoruz. Aynı şekilde hükume-
timiz de konunun arkasındadır ve 
Bakanlığımızın öncülüğüyle yasal 
bir düzenleme yapılması için kanun 
tasarısı hazırlandı ve Meclis Enerji 
Komisyonunda görüşmelere baş-
landı” şeklinde konuştu. Yılmaz, bu 
konuda tüketici gözünde olumsuz 
izlenim oluşturulmaması gerektiğini 
vurgulayarak, “Biz gerektiği zaman 
sektörün arkasında kararlılıkla du-
ruyoruz. Bu duruşumuzu yaptığınız 
yanlış uygulamalarla zora sokma-
manızı istiyoruz. Tüketici gözünde 
oluşturacağınız olumsuz izlenimin 
bizi, size gerekli desteği verme 
noktasında zorlayacağını unutmayı-
nız. Tüketici memnuniyeti arttıkça 
desteğimiz de artacaktır» dedi.

“Faturaları zamanında okuyun”
Tüketicilerin serbest piyasadan 

faydalanmasının engellediğine 
dikkati çeken Yılmaz, “Bu konuda 
tüketicinin önüne değişik engeller 
çıkartıldığı, tüketicilerin diğer teda-

rikçilerden enerji almasını engelle-
yici söylem ve eylemlerde bulu-
nulduğu bilgisi bize ulaşmaktadır. 
Bu konuda da gerekli hassasiyeti 
göstermenizi, serbest piyasa mantı-
ğının işlemesini engelleyici tutum 
ve davranışlardan kaçınmanızı 
bekliyoruz” diye konuştu. Yılmaz, 
dağıtım şirketlerinin tüketicilerde 
oluşturduğu tepkilere ilişkin de 
şöyle konuştu:

“Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de özelleştirme karşıtı 
gruplar bulunmakta, bunlar yapılan 
her yanlış ya da özensiz uygulamayı 
süreci baltalamak adına kullan-
makta, zaman zaman da manipüle 
etmektedir. Bu noktada şirketlere 
düşen görev bu manipülasyonlara 
bahane üretmemek, azami oranda 
hassas davranmaktır. Ancak, bunun 
yeterince idrakinde olunmadığını 
görüyorum. Son olarak faturala-
rın okunmasının geciktirilmesi, 
akabinde de 1 aydan kısa sürede 

okunması gibi uygulamalar hepini-
zin malumu büyük bir tepkiye yol 
açtı. Mevzuatta size bir aydan uzun 
süreli fatura okuma imkanı verilmiş, 
ancak bu teknik gerekçelerle ve-
rilmiş bir ruhsattır. Kış şartlarında 
köylere ulaşma zorluğu, mevsimsel 
tüketim yapılması gibi gerekçelerle 
verilen bu ruhsatı, çok açık söylüyo-
rum, yeni tarife dönemi öncesinde 
2014 kayıp kaçak oranlarını yüksek 
göstermek için kullanmanızı doğru 
bulmuyorum. Kurumsal olarak 
ihtimal dahilinde gördüğümüz bu 
uygulamayı tüketiciyi galeyana 
getirecek mertebede abartılı 
kullanmanızı da beklemiyordum. 
Bu tür uygulamaları bir daha 
görmek istemiyoruz.»

“Dağıtım şirketleri rakiplerinin 
faaliyetleri zorlaştırmamalı”

Rekabet Kurumu (RK) Başkanı 
Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı ise 
elektrik dağıtım özelleştirmelerinin 
tamamlandığı ve serbestleşmeye 
yönelik ciddi adımların atıldığını 
hatırlatarak, “Rekabet hukuku bakış 
açısıyla konuya baktığınızda her bir 
dağıtım şirketinin kendi bölgesin-
de bir tekel olduğunu yani hakim 
durumda olduğunu kabul etmek 
gerekir. Hakim durumdaki şirketler 
özellikle bu bölgelerde bu alanda 
ayrımcı ve dışlayıcı olmamak gibi 
bir göreve talip olmuşlardır. Rakip-
lerin faaliyetlerini zorlaştırmak gibi 
davranışlar içinde bulunmamaları 
gerekiyor” diye konuştu. 

“Hakim durumunuzu kötüye 
kullanırsanız müdahale ederiz”

Kaldırımcı, yakın zamanda 
RK’ya bazı şikayetler geldiğini 
belirterek, “Biz bu tespitleri kendi 
mevzuatımız çerçevesinde ele aldık. 
Ön araştırma yaptık ama soruştur-
ma aşamasına geçmedik. Eğer bu 
şikayetler baki olursa, piyasalara 
girişler engellenirse, pazar kapatılır-
sa, hakim durumu kötüye kullanma 
anlamına gelecek bir uygulama 
tablosu ortaya çıkarsa kanun çerçe-
vesinde gereken müdahale yapılabi-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız

EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz

HABER Düzenleyici kurumlardan elektrik dağıtıcılarına uyarı
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lecektir” uyarısında bulundu.

“Kayıp-kaçak hedeflerimiz çok 
yüksek”

ELDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Özdemir de ‘tüketici 
odaklı müşteriyi güçlendiren yakla-
şıma gerek yok’ diyenlere inanma-
dığını belirterek, tekel piyasalarda 
müşteri memnuniyetinin, iş yapış 
süreçlerini ve elde edilen sonuçları 
temelden etkilediğini ve müşterinin 
kendileri için velinimet olduğunu 
belirtti. Elektrikte kayıp-kaçak 
konusuna değinen Özdemir, tüm 
dünyada uygulanan yöntemin 
Türkiye’de de agresif rakamlarla 
uygulandığını kaydetti. Brezilya’da 
da kayıp-kaçak oranlarının Tür-
kiye’den daha yüksek olduğuna 
dikkati çeken Özdemir, şunları 
kaydetti:

“Orada özelleştirme sonrası 
şirketlere performans hedefle-
ri veriliyor. Her sene 2-3 puan 
iyileştirme hedefi var. Bizde EPDK 
yıllık 10-12 puan iyileştirmeler 
öngörmüş. Yani bize benzer bir 
ülkedeki hedeflerin 5-6 katı hedef 
veriliyor. Özelleştirme sonrasında 
Türkiye’nin her bölgesinde dağıtım 
şirketleri kayıp-kaçak ile mücadele-
de başarılı olmuşlardır. Zaten mo-
delin kurgusu aksini imkansız hale 

getirmektedir. Daha iyisi olamaz 
mı? Tabii ki olur, ancak unutulma-
ması gereken bu konunun sadece 
teknik ve yönetimsel bir sorun değil 
temelde sosyal, ekonomik ve hatta 
zaman zaman siyasal bir sorun 
olduğudur. Özelleşen bölgelerde 
kayıp kaçakla yapılan mücadele 
ile başarılı sonuçlar elde ediliyor. 
Bardağın dolu yanına bakmak gere-
kiyor. Gidilen yol doğrudur. Alınan 
mesafe herkesi memnun etmiyor 
biliyoruz. Ama bu konunun dışsal 
birçok dinamiğin olduğunu bilmek 
ve buna göre yönetmek gerekiyor.”

“Bizi bir gece de zengin de etmeyin 
fakir de”

Uygulama altyapısı hazır olunca 
tüketicilerin tedarikçilerini dile-
dikleri anda değiştirebileceklerini 

anlatan Özdemir, şöyle devam etti:
“Bu değişiklik akıllı telefonlar 

üzerinden yapılabilecek. Kendileri 
için en uygun hizmeti en doğru 
fiyattan alabilecekler. Ancak bu 
altyapının oluşturulmasının bir 
maliyeti var. Sadece 34 milyon 
sayacın akıllı sayaçlar ile değişti-
rilme maliyeti bile 10 milyar lirayı 
bulacaktır. İşte EPDK’yı ve bizleri 
düşündüren en temel sorun da bu. 
Maliyete katlansak bile bu mik-
tardaki bir değişimin en azından 5 
yıllık bir programı olması gerektiği 
de aşikardır. Yeni dönemde, tüketici 
odaklı, sürdürülebilirliği garanti 
altında bir elektrik dağıtım sektörü, 
rekabetçi elektrik piyasasının en 
temel teminatıdır. Her fırsatta ifade 
ettiğim bir temennim var: Bizi bir 
gecede zengin de etmeyin fakir de.”

Rekabet Kurumu Başkanı
 Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Özdemir

HABER Düzenleyici kurumlardan elektrik dağıtıcılarına uyarı
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Enerji sektörüne özgü 
akademik çalışmalar ve 
güneş enerjisi teknolojileri 
birleştirildiğinde en önemli 

merkezlerin başında “ODTÜ Gü-
neş Enerjileri Araştırma Merkezi 
(GÜNAM)” geliyor. Türkiye’nin 
ilk fotovoltaik odaklı araştırma 
laboratuvarının kuruluş sürecinden 
bugünkü çalışmalarına, güneş ener-
jisinin ülkemizdeki gidişatından, 
kariyerini güneşte arayanlara kadar 
pek çok başlığı ODTÜ GÜNAM 
Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan ile 
görüştük. 

ODTÜ GÜNAM’ın kuruluş 
süreci ve çalışmaları hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

ODTÜ’de fotovoltaik teknoloji 
üzerine yapılan çalışmalar, 30 yıl 
öncesine dayanıyor. O tarihlerden 

bu yana akademik seviyede birçok 
çalışma ve yayın yapıldı. Son 
dönemde fotovoltaik teknolojilerin 
yaygınlaşması ve ucuzlamasıyla bu 
çalışmaların sadece akademik dü-
zeyde kalmaması, endüstriye destek 
olacak şekilde teknoloji geliştirme 
ihtiyacı doğdu. Bu fikirle 2008 
yılında, farklı disiplinlerde çeşitli 
fotovoltaik teknolojiler üzerine 
çalışan akademisyen hocalarımız-
la beraber GÜNAM projesini 
geliştirdik. 2009 yılında Kalkınma 
Bakanlığı desteğiyle Türkiye’nin 
ilk fotovoltaik odaklı araştırma 
laboratuvarını kurduk. Bugün 
GÜNAM, 70’i aşkın araştırmacı 
kadrosu ile fotovoltaik teknolojinin 
herbir türü üzerine çeşitli çalışma-
lar yürüten birçok grubu altında 
barındıran büyük bir merkez haline 

geldi. GÜNAM, yalnızca Tür-
kiye’de değil, tüm dünyada sayılı 
fotovoltaik teknoloji araştırma 
merkezleri arasına girdi. Hem yerli 
sanayinin gelişmesi için Türkiye’de 
özel projeler geliştirilirken hem de 
Avrupa’daki araştırma enstitüleri ile 
ortak, geleceğin teknolojileri üzeri-
ne akademik projeler yürütüyor. Bu 
projelerin çıktıları yakın gelecekte 
sanayiye aktarılarak somut değer 
olarak geri dönecektir.

GÜNAM kaç kişilik bir 
ekipten oluşuyor, ekipte kimler yer 
alıyor ve çalışanlar hangi kriterlere 
göre seçiliyor? Güneş enerjisine 
ve teknolojilerine ilgi duyan bir 
öğrenci, akademisyen, çalışan GÜ-
NAM’a katılmak istediğinde nasıl 
bir yol haritası izleniyor?

Fotovoltaik teknoloji’ silisyum-

Güneş enerjisine daha stratejik 
ve ciddi yaklaşmak gerek
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dan başlayıp organik malzemelere 
kadar uzanan çok geniş bir malze-
me yelpazesi, buna paralel olarak 
ta oldukça farklı disiplinlerin dahil 
olduğu teknoloji alt birimlerini içe-
riyor. Bu sebeple de farklı branştaki 
araştırmacılarla birlikte çalışmamız 
gerekiyor. GÜNAM bünyesinde 
7 farklı bölümden 16 öğretim gö-
revlisi önderliğinde 60’ın üzerinde 
yüksek lisans ve doktora öğrencisi 
çalışma yürütüyor. Bu öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğu fizik, kimya ve 
mühendislik bölümlerden mezun 
olup, yine bu bölümlerden birinde 
yüksek lisans ya da doktora yapan 
öğrencilerden oluşuyor. Sadece 
ODTÜ’den değil, farklı üniversite-
lerde fotovoltaik teknoloji üzerine 
çalışma yapan konusunda uzman 
araştırmacılar da burada araştırma 
yapabiliyor. 

Yurt içinde ve yurt dışında iş-
birliği yaptığınız belli başlı kurum 
ve kuruluşlar neler?

GÜNAM, yurt içinde hem 
üniversitelerle hem de bu konu-
da çalışan birçok firma ile ortak 
projeler geliştiriyor. Üniversitelerle 
genellikle temel araştırma projeleri 
yapılırken firmalarla ürüne yönelik 
araştırma projeleri yürütülüyor. 
Örneğin Şişecam ile fotovoltaik 
uygulamalara yönelik özel camların 
üretilmesi için bir projemiz var. 
Bunun dışında TOFAŞ, MAN 
gibi otomotiv firmalarıyla çeşitli 
uygulama projeleri de tamamlandı. 
Yurtdışında ise bu konuda araş-
tırma yapan enstitülerle işbirliği 
içindeyiz. Bunlardan Almanya’da 
Fraunhofer Enstitüsü, Hollan-
da’dan ECN, Fransa’dan INES 
gibi merkezler en çok bilinenleri. 
Ayrıca çeşitli AB projeleri saye-
sinde araştırmacılarımız farklı 
laboratuvarlarda eğitim alabiliyor. 
Şu anda 2 öğrencimiz Belçika’da 
IMEC laboratuvarlarında çalışmak 
yapmaktadırlar. Yürütülen başka 
bir AB projesi olan CHEETAH 
projesi ile bu konuda uzman 
Avrupa’daki 34 araştırma merkezi 
ile ortak çalışmalar yapılıyor. Tüm 

bu birikimler sayesinde GÜNAM 
EERA (European Energy Resear-
ch Alliance) üyeliğine kabul edildi. 
Bu üyelik sayesinde Avrupa’da ve 
dünyada yapılan tüm araştırmalara 
katkı sağlıyoruz, bazı araştırmacıla-
rımızı yurtdışına gönderiyor, ve yurt 
dışındaki araştırmacıları GÜNAM 
laboratuvarlarında ağırlıyoruz. En 
son olarak, GÜNAM Müdürü 
Prof. Dr. Raşit Turan, Avrupa’nın 
en etkin danışma platformu olan ve 
AB yöneticilerine raporlar hazırla-
yan Avrupa Fotovoltaik Teknoloji 
Platformu (European Photovoltaic 
Technology Platform- EUPVTP) 
Yönetim Kuruluna seçildi. 

27-29 Nisan’da SolarTR-3 
Ankara’da toplanacak

Yakın zamanda güneş enerji-
sine yönelik düzenlediğiniz ya da 
katılmayı planladığınız etkinlikler, 
organizasyonlar nelerdir?

GÜNAM olarak 2010 yılından 
bu yana SolarTR konferans serisini 
düzenliyoruz. Serinin üçüncüsü 27-
29 Nisan 2015 tarihlerinde Anka-
ra’da düzenlenecek. Benzerlerinden 
farklı olarak akademik ve teknik bir 
konferans olma özelliğini taşıyan 
“SolarTR Türk Güneş Elektriği 
Konferansı ve Sergisi”, hem yurt 
içinden hem de yurt dışından 
birçok araştırmacının ilgiyle takip 
ettiği saygın bir etkinlik. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
alanında çizmeye çalıştığı yol hari-
tasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Güneş enerjisine verilen teşvik-

leri yeterli buluyor musunuz? Bu 
açıdan “Türkiye’de güneş enerjisi 
yatırımları hız kazanıyor!” ifadesi 
sizce ne kadar doğru?

Türkiye’nin önümüzdeki yıllar-
da enerji talebini karşılamak için 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
başka kaynağı bulunmamaktadır. 
Hidroelektrik santraller ve kömüre 
dayalı sistemler  yarattığı çevre 
sorlarının yanı sıra yeterli enerjiyi 
sağlayacak kapasitede değildir. 
Doğal gaz ve nükleer ise tama-
men yurt dışına bağımlılığı artıran 
teknolojileridir. Bu noktada güneş 
ve rüzgar ön plana çıkmaktadır. 
Türkiye rüzgar enerjisi kullanı-
mında belli oranda yol aldı. Fakat 
güneş enerjisi çok daha potansiyeli 
yüksek ve dünyada yaygın bir tek-
noloji olmasına rağmen yatırımlar 
henüz hız kazanmakta. Türkiye’de 
yatırımların hızlanması için belli 
bir teşvik mekanizması kuruldu. 
Bu teşvik oranları çok tartışılsa da 
ben ciddi yatırımcılar için yeterli 
bir teşvik olduğunu düşünüyorum. 
Ancak daha sonradan oluşturulan 
yönetmelikler ve oluşan mevzuat 
nedeni ile bu teşviklerden yararlan-
mak oldukça zor bir hal aldı. Ancak 
bu konuda sürekli çalışmalar devam 
ediyor ve bu sorunların yavaş yavaş 
ortadan kalkacağına inanıyorum. 
Bugün Türkiye’de 25 civarında 
fotovoltaik modül fabrikası mavcut. 
Yakın zamanda güneş hücresi 
üretim fabrikaları da kurulacak-
tır ve yerli üretim kısa zamanda 
artacak, güneş enerjisi sistemlerinin 

ODTÜ GÜNAM Müdürü
Prof. Dr. Raşit Turan
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kurulumları giderek artan bir hızla 
kendisini gösterecektir. Bunda 
teknolojinin ucuzlamasının yanın-
da, yatırımcının ve kullanıcının 
teknolojiyi tanıyıp güvenilirliğinin 
anlamasının da etkisinin olacağını 
düşünüyorum.

Ülkemizde gerçekleştirilen 
mesleki eğitim faaliyetleri son 
yıllarda hızla artıyor. Özellikle 
ülkemizdeki yenilenebilir enerji 
alanındaki iş potansiyeli açısından 
GÜNAM konuyu nasıl değerlen-
diriyor?

Türkiye’de yenilenebilir enerji 
teknolojileri yeni sayılır. Bu nedenle 
hem mühendis hem de teknisyen 
tarafında yetişmiş eleman bulmakta 
firmalar büyük zorluklar yaşıyor. Bu 
konuda çeşitli kurumlar kısa süreli 
eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler 
elbette oldukça yararlı fakat daha 
uzun süreli, örgün eğitim içerisinde 
bu sanayi dallarına yönelik eleman 
yetiştirilmesi ihtiyacı bulunuyor. 
Daha sonra bu yetişmiş elemanların 
doğru şekilde yönlendirilip doğru 
pozisyonlarda görev almasını sağ-
lamak, eğitimin amacına ulaşması 
için önem arz ediyor. Bu nedenle 
üniversitelere, yüksek okullara ve 
mesleki eğitim veren liselere bu 
konuda görevler düşüyor. 

Enerji sektöründeki kariyer 
gelişim odaklı olmalı

Kariyerine enerji sektöründe 
başlamayı düşünen öğrencile-
re ve bu konuda uzmanlaşmayı 
planlayan çalışanlara önerileriniz 
nelerdir?

Enerji sektörü tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de oldukça 
popüler bir sektör. Bu konuda ka-
riyer yapmayı planlayan öğrenciler, 
üniversitelerin Fizik, Elektrik Mü-
hendisliği, Malzeme Mühendisliği 
gibi alanlarında eğitimlerine başla-
yabilir, daha sonra uzmanlaşabilir. 
Ayrıca, son yıllarda Enerji Tekno-
lojileri adı altında yeni bölümler 
kurulmaktadır. Bu bölümlerin 
programlarını inceleyerek öğren-
ciler buraları seçebilir. Ayrıca öğ-
renim hayatları sırasında teknoloji 
geliştiren firma veya kurumlarda 
staj yapmalarını öneriyorum. Unu-
tulmaması gereken bir başka nokta 
ise enerji teknolojilerinin, özellikle 
de yenilenebilir enerji teknoloji-
lerinin sürekli gelişen teknolojiler 
olduğudur. Bu sebeple alınan hiçbir 
eğitim tek başına uzun ömürlü 
olamamaktadır. Bu konuda kariyer 
yapan kişilerin devamlı olarak 

eğitimlere katılmaları, kendilerini 
ve bilgilerini güncel tutmaları, tek-
nolojik gelişmeleri yakından takip 
etmeleri gerekmektedir.

“GES ihale düzeni süratle 
gözden geçirilmeli”

ÖN -LİSANS YARIŞMALA-
RINA YÖNELİK SORULAR:

Ocak ayında gerçekleştirilen 
ön- lisans ihaleleri konusunda 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Aşırı talep olması durumunu ve 
yüksek fiyatların söz konusu olu-
şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ülkemizdeki GES yatırımlarının 
fizibilitesi açısından görüşleriniz 
nelerdir?

Son aylarda yapılan ön lisans 
ihalele sonuçlarını büyük bir 
hayretle karşıladık. Bazı santraller 
için oluşan katkı payları santralin 
maliyetine yaklaşıyor. Santrallerin 
geri dönüş süreleri neredeyse 20 
yıla çıkıyor. Böyle bir ihale siste-
minin dünyada var mı bilmiyorum. 
Ancak kendi kendini yok etmeyi 
hedefleyen bir sistem için böyle bir 
ihale düzeni olabilir. Biz, devletin 
GES kurulmasını destekleyeceğini 
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düşünüyorduk. Ancak gördük ki, 
devlet bu işten para kazanmayı 
hedeflemiş. Bu ihale düzeni süratle 
gözden geçirilmeli ve bu çeşit öldü-
rücü rekabet sistemleri yerine, daha 
teşvik edici ve gerçekçi bir düzen 
kurulmalı. Aksi takdirde lisanslı 
üretim sisteminin tıkanacağını ya 
da çok uzun gecikmelerle gerçekle-
şeceğini düşünüyorum.

Türkiye’de güneş enerjisi mali-
yetinin son derece ucuzladığını ve 
bu nedenle karlı bir yatırım haline 
geldiğini artık birçok kişi görüyor. 
Firmalar, kurdukları santraller için 
6-8 yıl geri dönüş süresi hesap edi-
yorlar. Pazarda görülen heyecan ve 
hareket bu gelişmenin bir sonucu. 
Bu gelişme yakın bir gelecekte daha 
da hızlanacak ve diğer hiç bir enerji 
türü güneş enerjisi ile rekabet ede-
meyecek hale gelecektir. Özellikle 
depolama ile ilgili teknik sorun-
lar çözüldükten sonra (ki bunun 
gerçekleşmesi çok yakın), her ev ve 
işyeri bir enerji snatrali haline dö-
nüşecek ve temiz, kesintisiz ve ucuz 
enerji tüm Türkiye’nin ve dünyanın 
temel enerji kaynağı olacak.   

“Güneş enerjisine 
daha stratejik ve ciddi 

yaklaşılmalı”
Sizce ülkemiz güneş enerjisi 

pazarı ve yatırımcısı nelere ihtiyaç 
duyuyor ve tepki gösteriyor? 
Bundan sonraki süreç için sektöre 
getireceğiniz öneriler var mı?

Yerli yatırımcıyı ikiye ayrımak 
gerekiyor: 1) enerji üretmek için 
GES kuranlar ve 2) GES için yerli 
ekipman kuranlar. Özellikle yolun 
başında her iki grubun da destek-
lenmesi gerekiyor. Birinci grupta 
olanların bir kısmı ithal ürünler 
kullanıyor olabilir. Bu grubun 
desteklenmesi için GES kulla-
nımının yaygınlaşması yeterli bir 
gerekçe. İthal ürün saplantısından 
kurtulmak gerekiyor. Yerli ürün-it-
hal ürün diğer tüm santraller için 
tartışma konusu olmaz iken GES 
için bu kadar konu olması anlaşılır 

gibi değil. GES kullanarak yapı-
lacak her türlü yatırım için finans 
mekanizmaları geliştirmesi veya 
finansçıları bu konuda teşvik etmesi 
gerekir. Bankaların daha ucuz ve 
yaygın biçimde kredi sağlamalarını 
sağlayacak mekanizmaların gelişti-
rilmesi gerekir. 

Ayrıca özellikle bireysel kul-
lanıcılar için kolay ve teşvik edici 
kurallar oluşturularak evlerde güneş 
panellerinin kullanılması teşvik 
edilmelidir. Bugün doğrudan evde-
ki prizinize bağlayarak çalıştırabi-
leceğiniz (220 V sağlayan) montajı 
kolay modüller piyasada mevcuttur 
ve kullanımı son derece kolaydır. 
Bu konuda yapılacak basit bir 
düzenleme ile birden bire milyon-
larca kişinin evinde küçük GES ler 
oluşturması mümkündür. 

Öte yandan yukarda verilen 
gerekçelerden yerli sanayinin 
desteklenmemesi gerektiği anlamı 
kesinlikle çıkartılmamalı. Tam tersi, 
yerli ekipman ve teknoloji üretici-
lerinin çeşitli biçimlerde desteklen-
mesi gerekir. Başta Almanya ve Çin 
olmak üzere diğer tüm ülkelerde bir 
şekilde ekipman ve teknoloji üre-
ticileri destekleniyor. Mevcut YEK 
yasasında var olan enerji alımına 
bağlı destek mekanizmasının tam 
olarak çalıştırılması gerekir. Bu ya-

saya bağlı çıkartılan yerlilik oranları 
yönetmeliğinin yeniden gözden 
geçirilerek, yerli üreticilerin daha 
kolay desteklenmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılması gerekir.  

Özellikle yolun başında olan bu 
yatırımcıların can temel sorunu bü-
rokratik zorluklar gibi gözükse de 
bunların zamanla çözüleceğine ina-
nıyorum. Yatırımcıların daha hızlı 
hareket edebilmeleri için devletin, 
yenilenebilir enerji yatırımları için 
finans mekanizmaları geliştirmesi 
veya finansçıları bu konuda teşvik 
etmesi gerekmekte. Örneğin güneş 
enerjisi ile üretilen elektriğin alım 
garantisi yasa ile belirlenmiş olma-
sına rağmen, piyasadaki belirsizlik 
ve güvensizlik sebebi ile bankalar 
özellikle bu yatırımlar için özel 
krediler oluşturmuyor. Oysa kamu 
bu konuya daha stratejik ve ciddi 
yaklaştığı imajını doğru yayarsa, bu 
gibi finansal mekanizmalar kendili-
ğinden oluşmaya başlayacaktır. 

Burada üreticilere ve sivil top-
lum örgütlerine de önemli görevler 
düşüyor. Bir yandan kullanıcıla-
ra güneş enerjisinin ucuz, kolay 
ulaşılabilir ve temiz enerji olduğunu 
anlatırken, öte yandan da karar 
vericiler üzerinde baskı oluşturarak 
tüm engellerin kaldırılmasını sağla-
mak gerekiyor.
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Enerji sadece sanayi kuruluş-
larının değil hizmet veren 
çok sayıda kurumun da 
en büyük gider kalemleri 

arasında yer alıyor. Bu kurumların 
başında da okullar geliyor, özellikle 
büyük üniversiteler... Okulların 
enerji giderinde yapacağı en küçük 
bir iyileştirme bütçe giderlerini 
azaltıp okulun asıl faaliyetlerine 
daha çok kaynak ayırmasını sağla-
yacak. Daha önceki sayılarımızda 
yeni hükümetin yerli ve yenilene-
bilir kaynaklara dönük hedeflerini 
işlemiştik, bu teşvikler aslında uzun 
zamandır gündemde ancak birçok 
kurum bu avantajlardan haberdar 
dahi değil. Örneğin Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu’nun 

(EPDK) yayımladığı ‘Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yer 
alan düzenleme, önemli avantajlar 
sağlıyor. Yönetmelik, kurulu gücü 
10 megawatın (MW) altında olan 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larına dayalı elektrik üretim tesisi 
kurmak isteyen üniversiteler, eğitim 
kurumları ile araştırma merkezleri 

bazı muafiyetler getirmesine karşın 
bu imkandan yararlanan kurum 
sayısı oldukça az. 

10 MW altına izin var 
EPDK’nın Kasım 2013’te ya-

yımladığı yönetmelik kamuoyunda 
pek bilinmemesine karşın bazı üni-
versiteler bu alana yatırım yapmaya 

Eğitim kurumları ve 
üniversiteler bu fırsatı 

değerlendirmeli

EPDK mevzuatı, kendi elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan 
üretmek isteyen üniversite, eğitim kurumu ve araştırma merkezlerine 
önemli fırsat sunuyor. Bu fırsattan ilk yararlanan üniversite ise Boğaziçi 
oldu. Sarıtepe kampüsüne kurulan rüzgar santralıyla üniversite dünyada 
da bir ilke imza attı...
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başladı bile. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi, kısa 
adı BÜRES olan Boğaziçi Üniversitesi Rüzgâr 
Enerji Santralı’nı devreye aldı. Projenin temeli 
2008’de atıldı, çalışmalar ise 2009-2010 yıllarında 
hızlandı. İhale süreci ve yapım aşaması ile birlikte 
alanında ilk proje olmanın da getirdiği zorluklar 
aşılarak 5 yılda tamamlanarak 27 Aralık 2014’te 
elektrik üretimi başladı. 

Boğaziçi’nin Kilyos Sarıtepe Kampüsü,  kendi 
işlettiği rüzgâr enerji santralıyla tüm elektriğini 
yenilebilir kaynaklardan sağlayan dünyadaki ilk 
üniversite kampüsü oldu. Kilyos Sarıtepe Kam-
püsü 1 MW’lık rüzgar türbini sayesinde yıllık 1 
milyon kWh’lık elektrik tüketiminin yüzde 40 
fazlasını üreterek yılda yaklaşık 1,0-1,4 milyon 
kWh enerji ve 350 ila 700 bin TL tasarrufu 
sağlayacak. Rüzgar enerjisi sayesinde yılda yaklaşık 
900 ton karbon salınımının önüne geçilecek. 
Türbinin gövde elemanları Türkiye’de, kanat ve 
makine kutusu Almanya’da üretildi.  Ayrıca Kilyos 
Sarıtepe Kampüsü’nde binalarda enerji verimliliği 
için Avrupa Komisyonun öne çıkardığı ‘Yaşayan 
Laboratuvar’ konseptinde Kent Laboratuvarı 
adı altında bir proje geliştirildi. Projenin içinde 
enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üretmenin yanı 
sıra akıllı harcama, fazlasını saklama ve karbon 
salınımını kontrol etme gibi özellikler de var. 
Sarıtepe Kampüsü’ndeki ana hedef ‘sıfır net enerji’ 
düzeyine erişmek. Doğaya saygılı, komşularına 
enerji ve su açısından yük olmadan yaşayabilen, 
sürdürülebilir, yeşil bir kampüs olmak en büyük 
hedefler arasında. Yatırım aşamasında mevzuatla 
ilgili yaşanan ve bir süre yavaşlatan süreçler olsa da 
esas olarak yapım çalışmalarının yanı sıra mühen-
dislik araştırmalara odaklanıldı. Öncelikle türbine 
ve etrafına yerleştirilen sensörlerle mekanik, geo-
teknik ve çevresel verilerin yanı sıra enerji üretim 
ve tüketimini izlenecek. Buradan öğreneceklerle, 
rüzgar enerji santrallerinin sürdürülebilirliği 
araştırılacak. 

KURUL KARARI YETERLİ 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, eğitim ve araştırma 
kurumları için önemli avantajlar sunuyor. Yönetmeliğin 

ilgili maddesi şöyle (Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 
MADDE 60): (1) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak 
isteyen tüzel kişiler, a) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araş-
tırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun kapsamında almış oldukları, 
b) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ulusal ve uluslara-
rası kuruluşlar tarafından verilen, 
c) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak üzere 
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri Kanunu kapsamında alınmış olan, belgelerden biri ile 
yapacağı tesisin şebekeyi olumsuz etkilememesi için ge-
rekli önlemleri alacağını ve şebekeye verilebilecek zararları 
tazmin edeceğini taahhüt eden belgeyi Kurum’a sunar. Söz 
konusu faaliyet için yapılacak tesisin bağlantı görüşünün TE-
İAŞ ve-veya dağıtım lisansı sahibi ilgili tüzel kişi tarafından 
olumlu bulunması ve bu tesisten üretilecek olan elektriğin 
ticarete konu olmaması ve 10 MW kurulu gücü geçmemesi 
kaydıyla bu faaliyete Kurul kararı ile izin verilir. Kurul kararı 
ile verilen belgede, tesisin kurulu gücü, teknolojisi, kaynağı, 
faaliyet süresi gibi hususlar yer alır. Söz konusu faaliyetin ti-
carete konu olması durumunda lisans alınması zorunludur. 
(2) Kanunla kurulmuş araştırma kurumları ile 28/3/1983 ta-
rihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanu-
nunda düzenlenen yüksek öğretim kurumlarının, bilimsel 
araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında aynı 
dağıtım bölgesinde olmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
ve azami 10 MW kurulu gücü geçmemek kaydıyla yerleş-
kelerinde nükleer, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla uhdelerindeki 
anonim ya da limited şirketleri vasıtasıyla yapacakları önli-
sans başvurularında 12’nci maddenin yedinci fıkrasının (b) 
ve (c) bendi   hükümleri uygulanmaz. Üniversitelerin bün-
yesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
elektrik enerjisi tüketimi kendi ihtiyacı sayılır.  
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, son günler-
de dağıtım şirketlerinin fiyat 

metodolojisinin dışına çıkarak kar 
marjlarını arttırdıklarını tespit ettik-
lerini ve bu nedenle tavan fiyat kararı 
almak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Uzun süredir dağıtım şirketleri-
nin akaryakıt satış fiyatlarını yakın 
markaja alan EPDK, 19 Şubat’ta 
gerçekleştirdiği toplantıda, ‘tavan 
fiyat’ kararı aldı. Karar, ertesi günkü 
Resmi Gazete’de yayımlanarak, yü-
rürlüğe girdi. EPDK, 20 Şubat’tan 
başlayarak, 2 ay boyunca akaryakıt-
ta pompa fiyatlarını belirleyecek. 
Karara göre benzinde rafineri çıkış 
fiyatının üzerine eklenecek marj lit-
rede 34 kuruş, motorinde 37 kuruş 
olarak sınırlandırıldı. Sınırlamanın 
etkisiyle akaryakıtta pompa fiyatları 
litre başına 9-10 kuruş düştü. Tavan 
fiyat uygulamasına ilişkin kurul 
kararına göre, benzin ve motorinde 
belirlenen kar marjının en az yüzde 
60’ı bayiye verilecek.

“Takip ediyoruz”
EPDK Başkanı Yılmaz, 

sektörden gelen talep üzerine 4 ay 
önce yeni metodolojiyi belirledik-
lerine dikkat çekerek, şirketlerin bu 
metodolojiyi gözeterek fiyatlarını 
oluşturması gerektiğine işaret etti. 
Yılmaz, belirlenen metodolojinin 
şirketlerin önlerini görebilmelerini 
ve buna göre yatırımlarını yapabil-
melerini sağladığını kaydederek, 
“Piyasadaki fiyat oluşumlarının 
belirlediğimiz metodolojiye uygun 
olarak gerçekleşip gerçekleşmediği-
ni sürekli izliyoruz. Bu konuya özel 
önem atfettiğim için ilgili dairenin 
yanı sıra şahsen her gün ekranda 
piyasadaki fiyat oluşumlarını takip 
ediyorum” dedi.

“Yasal görevimizi yaptık” 
Yılmaz, dağıtım şirketlerin-

den, sık sık metodolojiye uymada 
hassasiyet gösterilmesini istedikle-
rini ancak son günlerde şirketlerin, 
akaryakıt fiyat oluşumlarında belir-
lenen metodolojinin dışına çıkarak 
kar marjlarını arttırdıklarını tespit 
ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Serbest 
piyasa diye dağıtım şirketlerinin 
makul olmayan kar oranlarını 
tüketiciye yansıtmalarına müsaade 

ede-
meyiz” 
dedi. 
Yılmaz, 
bu ne-
denle tavan 
fiyat kararı 
almak zorunda 
kaldıklarını belirtti. 

EPDK’nın daha önce iki kez 
tavan fiyat uygulamasına gittiğini 
anımsatan Yılmaz, “Tüketiciyi, 
korumaya yönelik bu tip karaları 
almak zorundayız ve bu da bizim 
yasal görevimiz. Akaryakıt fiyatla-
rındaki 1 kuruşluk farkın tüketici 
için toplamda neye karşılık geldiği-
ni biliyoruz” dedi.

Dağıtım-bayi payı 50 kuruşa çıktı 
Yılmaz, akaryakıtta dağıtım+-

bayi paylarının litrede 50 kuruşa 
kadar çıktığını belirterek, “Avru-
pa’da, bu tutar 30 kuruş. Bizde 50 
kuruş. Türkiye’de maliyetler biraz 
daha yüksek. 40 kuruş olsun. Bu 
artışa göz yummamız mümkün 
değil” dedi. Yılmaz, tavan fiyatla 
birlikte akaryakıt fiyatının 10 kuruş 
düştüğünü belirterek, “Bu yolla 
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Müşteri memnun, 
sektör tepkili

EPDK, dağıtım şirketlerinin belirlenen ‘kar marjlarını’ 
aşması nedeniyle akaryakıtta üçüncü kez ‘tavan fiyat’ 
kararı aldı.  Karar sonrası, akaryakıtta 10 kuruşluk 
indirim otomobil sahiplerini sevindirdi. Dağıtım 
şirketleri ve bayiler, karara tepki gösterdi. Akaryakıt 
sektörü, “Bu karar bir darbedir” görüşünde... 



vatandaşın cebinden aylık 200 mil-
yon TL daha az çıkacak. 2 ay tavan 
uygulayacağımız düşünüldüğünde 
vatandaşın cebinde kalacak para 
400 milyon TL’dir” dedi.

Sektör sert tepki gösterdi
EPDK’nın tavan fiyat kararının 

ardından sektörün sivil toplum ku-
ruluşları birbiri ardına açıklamalar 
yaparak uygulamaya tepki gösterdi. 
Pazar payı bakımından dağıtım 

şirketlerinin önemli bir bölümünü 
temsil eden Petrol Sanayi Derneği 
(PETDER) yaptığı yazılı açıklama-
da, EPDK’nın tavan fiyat kararını 
sektörle istişare etmeden aldığına 
dikkat çekerek, 120 milyar TL’lik 
bir büyüklüğe ulaşan akaryakıt 
sektörüne yapılan tavan fiyat mü-
dahalesinin, sadece sektör üzerinde 
değil, tüketici ve ülke ekonomisi 
üzerinde de olumsuz sonuçlara yol 
açacağını ifade etti. 

“Karar, serbest piyasaya güveni 
sarstı”

Söz konusu tavan fiyat kara-
rının, akaryakıt sektörüne yönelik 
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanu-
nu’na ve serbest piyasa işleyişine 
uygun olmayan üçüncü doğrudan 
müdahale olduğu belirtilen açıkla-
mada, şu ifadelere yer verildi:

“Karar, sadece marjları değil, 
aynı zamanda dağıtıcılar ve bayiler 
arasındaki marj dağılım yüzdesini 
de belirlemiştir. Bu yönüyle karar, 
bayiler ve dağıtıcılar arasında özel 
hukuk hükümlerine göre yapılan 
mevcut sözleşmeler açısından da 
son derece olumsuz mali ve hukuki 
sonuçlara yol açacaktır. Bu du-
rum, dağıtım şirketleri üzerindeki 
olumsuz sonucu ağırlaştırmaktadır. 
Karar, sadece akaryakıt sektöründe 
değil, iç ve dış piyasalarda başta 
enerji olmak üzere tüm sektörlere 
yönelik serbest piyasa yaklaşımına 
olan güveni derinden sarsmıştır.”

POLEMİK Müşteri memnun, sektör tepkili
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“Tavan değil, 
taban fiyat 

uygulanmalı”
Dağıtım şirketlerinin yanı sıra bayi-
ler de tavan fiyat kararına sert tepki 
gösterdi. Petrol Ürünleri İşverenler 
Sendikası (PÜİS) de yaptığı açıkla-
mada, EPDK’nın daha önceki tavan 
fiyat kararlarından farklı olarak kar 
paylaşımında bayiler lehine bir dü-
zenlemeye gittiğine dikkat çeke-
rek, “Karar’da benzin ve motorinde 
belirlenen kar marjının en az yüz-
de 60’ının bayilere verilmesi ön-
görülüyor. Bu yönüyle söz konusu 
karar bayi kesimi açısından olumlu 
gibi gözükse de serbest piyasaya 
vurulmuş bir darbedir” ifadeleriyle 
kararı eleştirdi. Geçmişte akaryakıt 
sektöründe ve özellikle de bayi ke-
siminde derin travmalara neden 
olan tavan fiyat uygulamalarının 
olumsuz etkileri hala silinmemiş-
ken, EPDK’nın bu acı reçeteyi bir 
kez daha sektörün gündemine 
getirmesinin, sektörün sağlıklı ya-
pısını bozacağı uyarısında bulunu-
lan açıklamada, EPDK’nın sağlıklı 
bir piyasa oluşturmak için “Tavan 
fiyat” değil “Taban Fiyat” uygula-
ması gerektiği ifade edildi. 

“EPDK yasal 
yetkisini aşıyor”

Diğer bir bayi sendikası olan Türkiye 
Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şir-
ketleri İşveren Sendikası (TABGİS) 
ise tavan fiyat kararının kanunsuz 
bir müdahale olduğunu belirterek, 
“Tavan fiyat kararı, akaryakıt sektörü 
açısından vahim sonuçlar doğurabi-
lir” uyarısında bulundu. EPDK’nın 
dağıtım şirketleri ile bayiler arasın-
da yapılan anlaşmalara varana ka-
dar müdahalede bulunmakla yasal 
yetkisinin de sınırlarını aştığını ifa-
de eden TABGİS, açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi:
“EPDK akaryakıt bayi ve dağıtıcı-
larının kârından bu kadar rahat-
sız oluyorsa kanuna aykırı olarak 
metodoloji kararları almak yerine, 
kanun değişikliği önerisiyle sek-
törün eskiden olduğu gibi fiyatları 
devletin belirleyeceği bir sisteme 
geçmesini sağlamalıdır. Serbest 
piyasa rekabetiyle çalışmayan bir 
piyasanın özerk bir otoritenin dü-
zenlemesi altında çalışmaya da 
ihtiyacı yoktur.”



Bilindiği üzere, Dengeleme 
ve Uzlaştırma Yönetmeliği 
(DUY) uyarınca piyasa 
işletmecisinin kar veya 

zarar etmemesi esastır. Bu sebeple, 
maruz kalınan bütün maliyetler 
piyasa oyuncularına fatura ediliyor, 
elde edilen fazladan gelir de piyasa 
oyuncularına dağıtılıyor. Bu yazı-
mızda, piyasa işletmecisi tarafından 
faturalarda belirtilen ‘Fark Fonu’ 
tutarının nereden kaynaklandığı 
açıklayıp piyasa oyuncularına yansı-
tılma şeklini inceleyeceğiz. 

Fark Fonu, piyasa katılımcıla-
rından DUY’un Geçici 23’üncü 
maddesi gereğince ve “Fark 
Fonu’na İlişkin Uygulama Prose-
dürü” uyarınca alınan bir ücret. Bu 
fon, esas itibarıyla iki farklı maliyet 
kaleminin toplamından oluşuyor. 
Birincisi, DUY’da gerçekleşen 
işlemlerde kuruştan daha küçük 
fiyatların, kuruşa yuvarlanması 
sebebiyle oluşan yuvarlama maliyeti 
diğeri de blok tekliflerin değer-
lendirilmesinde oluşan fiyat farkı 
maliyeti.

Yuvarlama maliyeti, makul bir 
çerçevede tüm piyasa katılımcıla-
rına, piyasaya katılım sağladıkları 
ölçüde fatura ediliyor. Ancak blok 
teklif maliyetinin de aynı çerçe-

vede değerlendirilmesinin uygun 
olmadığı görüşünden hareketle bu 
yazımızda Fark Fonu’nun ikinci 
kısmı üzerinde duracağız.

Blok teklif maliyetinin hesaplanması
DUY uyarınca piyasa fiyatları-

nın belirlenmesinde öncelikle saat-
lik teklif fiyatları dikkate alınıyor; 
daha sonra blok teklifler, toplam 
maliyeti düşürücü etkileri olduğu 
sürece sisteme dâhil ediliyor. Bilin-
diği üzere; blok teklifler tanımları 
gereği belli bir saat boyunca sabit 
fiyat ve miktar ikilisinden oluşuyor. 
Bu sebeple, ilgili olduğu saatleri 
kapsayan dönemde teklif fiyatları, 

bazen piyasa fiyatından düşük ba-
zen de yüksek olabiliyor. Bu durum 
Şekil 1’de gösteriliyor.

Bir blok teklifin kabul edilebil-
me şartı, ilgili olduğu saatlerdeki 
toplam maliyeti düşürmesidir. 
Bu sebeple, blok tekliflerin kabul 
edilmesi aşamasında, ilgili olduğu 
her bir saat için sağladığı maliyet 
avantajı veya neden olduğu ekstra 
maliyet hesaplanıyor ve sağladığı 
kar daha yüksek olan blok teklifler 
kabul ediliyor. 

Şekil 2’de görüleceği üzere, 
herhangi bir blok teklifin kabul 
edilmesi, sisteme fazladan bir 
kapasite getirmiş olmasından do-

Şekil 1: Saatlik Tekliflerin ve Bir Blok Teklifin Gösterimi
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layı, Piyasa Takas Fiyatı’nı (PTF) 
düşürüyor. Dolayısıyla, kendi fiya-
tından bağımsız olarak bütün blok 
tekliflerin PTF’yi düşürücü yönde 
etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 
Kabul edilen blok teklifin getirdiği 
ek maliyet ise teklif fiyatı ile PTF 
arasında kalan fiyat farkının kendi-
sine ödenmesi. Bu durumu formüle 
edersek, her bir saat için:

Piyasa kazancı ölçeğinin bütün 
piyasanın hacmi, blok teklif mali-
yetinin (piyasa kaybının) ölçeğinin 
ise teklif kapasitesi ile belirleni-
yor olması, blok tekliflerin kabul 
edilmesi yönünde büyük bir teşvik 
sağlıyor. Öyle ki, örneğin piyasa 
hacminin 12 bin  MW olduğu 
bir durumda, PTF’yi 1 TL aşa-
ğı çekecek 500 MW’lık bir blok 
teklif sahibinin PTF+24 TL’lik 
teklifi kabul edilebilir durumda. Bu 
durum, DUY’un fiyat belirleme 
mekanizmasında uygulanan ‘marji-
nal fiyat’ yaklaşımının, blok teklifler 
söz konusu olduğunda ‘teklif kadar 
ödeme’ mekanizmasına yaklaştığını 
gösteriyor.

Blok teklif maliyetinin karşılanması
Denklem 1’den de görüleceği 

üzere, piyasa kazancı doğrudan 
PTF’ye yansıdığından, ilgili saatte 
elektrik alımı yapan bütün tüketici-

ler bu kazançtan faydalanıyor. Blok 
teklif maliyetleri ise her bir saat için 
Fark Fonu’na ilave ediliyor ve ay 
sonunda bütün piyasa katılımcıları-
nın faturalarına, piyasaya katılımları 
oranında ekleniyor.

Bununla birlikte, yukarıda anla-
tılanlardan anlaşılacağı üzere, blok 
tekliflerin PTF’yi düşürücü etki-
sinden dolayı üreticilerin kazancı 
azalıyor, tüketiciler ise daha düşük 
fiyattan elektrik alarak kar sağlıyor. 
Blok tekliflerin kabulü sonunda bir 
nevi üreticilerden tüketicilere kar 
transferi sağlanıyor. Şekil 3’te blok 

tekliflerin kabul edilmesi sonucu 
üretici ve tüketici artığının deği-
şimleri görülüyor. Buna göre, blok 
teklifin kabul edilmesiyle birlikte, 
üretici artığı A+C-B alanı kadar 
azalıyor; tüketici artığı ise C+D 
alanı kadar artıyor.

Bu doğrultuda; blok teklif 
maliyetinin, bu uygulamadan zarar 
gören üreticiler yerine kazanç sağla-
yan tüketiciler tarafından karşılan-
ması daha doğru olacak. Aksi halde 
PTF’deki düşüşten dolayı zarar 
gören üreticiler, bu fiyat düşüşüne 
sebep olan blok teklif sahibini 
sübvanse etmek durumunda kalıyor. 
Tüketiciler de hem PTF’deki 
düşüşün tamamından faydalanıyor 
hem de bu düşüşe yol açan maliye-
tin sadece yarısını karşılıyor. 

Sonuç…
Blok tekliflerin kabul edil-

mesiyle birlikte ortaya çıkan ek 
maliyet, esasen tüketicilere sağlanan 
daha büyük bir maliyet avantajına 
karşılık alınan bir ücret. Bu sebeple; 
bu ek maliyetin üreticilere yansı-
tılmaması ve sadece tüketicilerden 
tahsil edilmesi gerekiyor. Hatta 
tüketicilerin de tamamından değil, 
sadece blok teklifler sebebiyle fiyat 
düşüşünün sağlandığı saatlerde pi-
yasadan elektrik alan tüketicilerden 
alınması daha adil olacak.

Piyasa Kazancı= Piyasa Hacmi x (Blok Teklif Öncesi PTF – Blok Teklif Sonrası 
PTF) (Denklem 1)
Blok Teklif Maliyeti = Blok Teklif Hacmi x (Teklif Fiyatı - PTF) (Denklem 2)

Şekil 2: Blok Teklif’in Kabulü Sonrası PTF’lerin Düşmesi

Şekil 3: Blok Teklif sonrası üretici ve tüketici rantındaki değişim

KONUK KALEM DUY fark fonu’ndan kaynaklanan maliyetin piyasa oyuncularına dağıtımı
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Özellikle son yıllarda enerji 
yatırımlarına ilgi hızla artarken, 
çevrecilerin tepkileri ile mahke-
melerin verdiği iptal ve yürütmeyi 
durdurma kararları nedeniyle mil-
yarlarca liralık enerji projesi hayata 
geçirilemedi. Mahkeme kararıyla 
durdurulan toplam 9,274 MW’lık 
75 adet enerji projesinin yatırım 
tutarı yaklaşık 13 milyar dolar. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın verilerine göre son 
yıllarda 75 adet enerji projesi mah-
keme kararlarıyla iptal edildi. İptal 
edilen projelerin önemli bir kısmını 
ithal kömüre  dayalı termik sant-
raller oluşturuyor. Toplamda 6 bin 
384 MW kurulu güce sahip ithal 
kömüre dayalı 41 adet termik santral 
projesi mahkeme kararıyla iptal edil-
di. Mahkeme kararıyla iptaledilen 
19 hidroelektrik santral projesinin 
toplam gücü ise 719.4 MW. Ayrıca 
toplam 510 MW’lık yerli kömüre 
dayalı 12 termik santral projesi ve 
toplam 1,660 MW’lık 3 adet doğal 
gaz combine çevrim santralı projesi 
de yargı engeline takıldı.

Bunların yanı sıra halen mahke-
me süreci devam ettiği için hayata 

geçirilemeyen toplam 3 bin 804 
MW’lık enerji projesi bulunuyor. 
Yargı süreci devam eden 5 adet 
ithal kömüre dayalı termik santral 
projesinin toplam gücü 3 bin 272 
MW. Yine toplam 531 MW’lık 21 
adet hidroelektrik santral projesi de 
mahkeme sürecinden çıkacak kararı 
bekliyor.

13 milyar USD yatırım iptal edildi
Her projenin maliyeti bir 

diğerinden farklılıklar gösterse 

de termik ve hidroelektrik santral 
yatırımları MW başına yaklaşık 1.5 
milyon dolarla fiyatlanıyor. Kurulum 
maliyeti daha düşük olan doğal gaz 
kombine çevrim santrallar için MW 
başına yatırım tutarı ise yaklaşık 900 
bin dolar seviyelerinde. Dolayısıyla, 
bugüne kadar yaklaşık 13 milyar 
dolar tutarındaki enerji yatırımı 
yargı engeline takılırken, 5.7 milyar 
dolar tutarındaki enerji yatırımı da 
halen mahkeme süreci devam ettiği 
için hayata geçirilemiyor.

9,274 MW’lık 75 enerji projesi 
yatırımına yargı engeli

Sanayi kuruluşları için verimlilik arttırıcı proje 
başvuruları Nisan’da yapılacak

İkinci dönem Verimlilik Artırıcı 
Proje (VAP) başvuruları bu yıl 1-30 
Nisan tarihleri arasında Yenilene-
bilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne 
yapılacak. Elektrik üretim faaliyeti 
gösteren lisans sahibi firmalar 
dışındaki yıllık toplam enerji 
tüketimleri 1,000 TEP ve üzeri 
olan ticaret ve sanayi odası, ticaret 
odası veya sanayi odasına bağlı 
olarak faaliyet gösteren ve her türlü 

mal üretimi yapan işletmeler, VAP 
desteklerinden yararlanmak için 
başvuruda bulunabilecekler.

Projelerinin desteklenmesi-
ni isteyen endüstriyel işletmeler, 
YEGM tarafından tebliğ olarak 
yayımlanan usul ve esaslara uygun 
olarak şirketlere hazırlattıkları pro-
jelerini, belirtilen tarih aralığında 
genel müdürlüğe sunacak.

VAP, endüstriyel işletmelerde 

enerji atıklarının, kayıpların ve 
verimsizliklerin giderilmesi için 
gerekli önlemlerin uygulanması 
amacıyla hazırlanıyor. Uygulamaya 
yönelik destekler, 27.10.2011 tarihli 
“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 
Kullanımında Verimliliğin Artırıl-
masına Dair Yönetmelik” kapsa-
mında veriliyor.
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 ENERJİ IQ

Kamuoyu ve medya, ‘Türk 
Akımı’ olarak adlandırılan yeni 
boru hattı projesine ve TANAP’a 
odaklanırken, uzun süredir gün-
demde olan ancak pek göz önünde 
bulunmayan bir başka boru hattı 
projesinde de ilerlemeler kaydedi-
liyor.

İran ve Türkmenistan kaynak-
lı doğal gazı Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya ulaştırmayı amaçlayan 
İran-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’nde (ITE) 
kamulaştırma çalışmaları devam 
ediyor.

Enerji IQ’nun proje ortağı fir-
malardan edindiği bilgilere göre, 17 
ilden geçecek hatta ilişkin kamu-
laştırmalar, planlandığı çerçevede 
ilerliyor. Güzergah üzerindeki 17 
şehrin 11 tanesinde faal ofisleri ol-
duğunu belirten firma temsilcileri, 

Temmuz 2013’te başlayan kamu-
laştırmaların bu yıl sonuna kadar 
tamamlanmasını öngörüyor. Kamu-
laştırma çalışmaları dışında, orman, 
mera ve tarım arazileri ile ilgili 
izinleri de büyük oranda tamam-
ladıklarını belirten yetkililer, 2016 
yılı içinde hattın inşasına başlamayı 
planladıklarını da kaydediyor. An-
cak firma temsilcileri, projenin en 
önemli unsurlarından biri olan satış 
sözleşmeleri ve hattın Avrupa’daki 
bölümü ile ilgili açıklama yapmıyor.

Turang Transit Taşımacılık 
A.Ş. adına ITE projesinin Türki-
ye bölümünün tüm mühendislik 
hizmetlerini, TANAP projesinin 
de yüklenicilerinden Sebat Proje 
Mühendislik Müşavirlik Tic. Ltd. 
Şti. tarafından yürütülüyor.

Projenin internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 56” çapındaki 

hattın çalışma basıncı 92 bar olarak 
öngörülüyor ve Avrupa’ya taşınacak 
yıllık gaz miktarı hedefi 35 milyar 
m3 olarak belirtiliyor.

Turang Transit Taşımacılık A.Ş 
tarafından geliştirilen projeye için 
İran Petrol Bakanlığı ile Türkiye 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
arasında 17 Kasım 2008 tarihinde 
‘Mutabakat Tutanağı’ imzalandı. 
Turang Transit, Almanya’ya kadar 
ulaşması öngörülen hattın Ba-
zargan- Doğubayazıt sınırı ile 
Edirne (İpsala) -Yunanistan sınırı 
arasındaki yaklaşık 1,750 km’lik 
kısmını inşa etmek amacıyla 26 
Ağustos 2010 tarihli ve 2010/882 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 30 
yıl süre ile ‘Doğal Gaz Boru Hattı 
Belgesi’ aldı.

İran-Türkiye-Avrupa doğal gaz boru 
hattında kamulaştırmalar sürüyor

Kamuoyunda tartışılmayan ancak hazırlıkları sessizce devam eden 
İran-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde kamulaştırma 
çalışmaları devam ediyor. Proje, İran ve Türkmenistan kaynaklı 
doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı amaçlıyor



Batı Hattı’nda yine sıcak saatler yaşanıyor

Rusya ile Ukrayna arasın-
da, bir süre önce varılan 
anlaşma üzerine stabil hale 
gelen doğal gaz tedariği 

konusunda yeni bir kriz yaşanıyor. 
Rusya, taraflar arasında imzalanan 
kış paketi anlaşması uyarınca mart 
ayında tedarik edilecek doğal gaz 
için yeni bir ön ödemede ısrar eder-
ken, Ukrayna sessizliğini koruyor.

Gazprom Sözcüsü Sergey Kup-
riyanov, 26 Şubat 2015 tarihinde 
akşam saatlerinde iletilen yazılı 
basın açıklamasında, ön ödeme-

si yapılan doğal gaz miktarının 
mevcut tedarik düzeyinde ancak 
bu hafta sonuna kadar yeteceğini 
belirtti. Koriyanov, Gazprom’un ön 
ödeme almaması halinde doğal gaz 
tedariğine devam etmeyeceklerini 
de net bir dille ifade etti.

Gazprom tarafından Ukray-
na’ya yapılan doğal gaz sevkiyatı-
nın kesilmesi halinde, aralarında 
günlük 42 milyon m3 civarında 
Doğal gazı Türkiye’ye taşıyan Trans 
Balkan hattının da bulunduğu bir 
dizi transit hattın akış rejiminde de 
bozulma olasılığı bulunuyor.

Gazprom, daha önce Ukrayna tarafından yapılan ön ödeme kapsamında 
tedarik edilen doğal gazın sevkiyatının biteceğini, yeni ödeme 
yapılmazsa da sevkiyatın duracağını açıkladı

Akenerji verimsiz iki doğal gaz santralını sattı 

Akenerji, 98 MW kurulu 
güce sahip Çerkezköy ve 
132 MW kurulu güce 
sahip Bozüyük santralla-

rının KDV hariç 28 milyon dolara 
satışı için Singapur merkezli Asia-
tech firması ile anlaşma imzalandı-
ğını açıkladı.

Bir süre önce elektrik üretim 
portföyünde bulunan verimsiz 
doğal gaz santrallarının satılacağını 
açıklayan Akenerji, söz konusu satış 
sürecini tamamladığını duyurdu. 

Şirket tarafından KAP’a yapılan 
açıklamada, Tekirdağ’ın Çerkezköy 
ilçesi ile Bilecik’in Bozüyük ilçesi 
sınırları içerisinde bulunan doğal 
gaz santrallarının 20 Şubat 2015 
tarihinde Singapur merkezli Asia-
tech Energy Pte Ltd.’ye satışı için 
anlaşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, 98 MW 
kurulu gücü bulunan Çerkezköy 
santralının KDV hariç 13 milyon 
dolar, 132 MW kurulu güce sahip 
Bozüyük doğalgaz santralının qise 

KDV hariç 15 milyon dolar bedel 
karşılığında satıldığı belirtildi.

Piyasa koşullarının, eski tek-
nolojiye sahip düşük verimli doğal 
gaz santrallarının karlı işletilmesine 
imkan vermemesi nedeniyle bir 
süre önce Enerjisa’da İzmit’teki 120 
MW Kentsa doğal gaz santraı ile 
birlikte Mersin ve Çanakkale’deki 
65 MW kurulu güce sahip iki koje-
nerasyon tesisini kapatmıştı.
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Gazprom Sözcüsü tarafından yapılan 
açıklama aşağıda yer alıyor:

“Naftogaz ile fiilen iletişim halindeyiz. Naftogaz’ın son 
mektubunda ön ödemesi yapılmış doğal gaz miktarının 
206 milyon metreküp olduğunu teyit etti. Donbass böl-
gesine doğal gaz sevkiyatı meselesini Naftogaz’la görüş-
melerimizden ayrı tutmaya hazırız. Gazprom, Naftogaz 
tarafından belirlenecek giriş noktalarına doğal gaz tedarik 
etmeye hazır bulunuyor. Ancak ön ödemesi yapılmış do-
ğal gaz miktarı, mevcut tedarik düzeyinde ancak bu haf-
tanın sonuna dek yeter. Kiev’den yeni bir ödeme almaz-
sak, doğal olarak Ukrayna’ya doğal  gaz tedarikine devam 
edemeyeceğiz. Dolayısıyla Naftogaz’ın öncelikle yeni ön 

ödeme yapabilmek için gerekli finansmanı nasıl bulacağı 
sorusuna yanıt araması gerek. Tekrar ediyorum, Gazprom 
sözleşmeye uygun olarak hareket edecektir. Eğer ödeme 
zamanında gelmezse doğal gaz tedarik edilmeyecektir.”



Avrupa Komisyonu, uzun süredir birliğin gündemindeki ‘Enerji Birliği’ne 
ilişkin ilk resmi bilgileri kamuoyuna açıkladı

Avrupa Komisyonu ‘Enerji Birliği’ planını açıkladı

Avrupa Komisyonu, 25 
Şubat 2015 tarihinde 
Brüksel’de gerçekleştirdi-
ği toplantıda, Avrupa’da 

ortak bir enerji piyasası oluşturma-
ya yönelik Enerji Birliği planına 
ilişkin detayları açıkladı. Avrupa 
Komisyonu’nun kurmayı planla-
dığı Enerji Birliği’nin hedefleri 
arasında, öncelikle fiyatlara ilişkin 
bir düzenleme getirilerek enerji 
alanında ortak iç pazarı tamamla-
mak, enerji arz güvenliğini ve enerji 
verimliliğini artırmak, fosil yakıt 
kullanımını azaltmak ve yeni enerji 
kaynaklarının araştırılmasına hız 
vermek yer alıyor.

Avrupa Komisyonu, yayımladığı 
belgede, sıvılaştırılmış doğal gazın 
(LNG) önemini vurgulayarak, özel-
likle kriz zamanlarında kullanılmak 
üzere iç pazar ile erişim noktalarını 
birbirine bağlayan taşıma altyapısı 
için güçlü bir strateji belirleyerek, 
terminallerinin sayısını arttırma-
yı planladıklarını açıkladı. LNG 
ticaretindeki yükselişin, dünyadaki 
doğal gaz fiyatlarının birbirine 
yaklaşmasında yardımcı olacağını 
belirten Komisyon, aynı zamanda 
Amerika’dan ve diğer üreticilerin-
den ithal edilen LNG’nin önündeki 
engellerin kaldırılması yönünde 
planlarının olduklarını da belirtti.

“Avrupa, doğru tercihleri yapmalı”
AB, ‘Enerji Birliği’ni oluştura-

rak enerji alanında ortak iç pazarı 
tamamlamayı, enerji arz güvenliğini 
ve enerji verimliliğini artırmayı, 
fosil yakıt kullanımını azaltmayı ve 
yeni enerji kaynaklarının araştırıl-
masına hız vermeyi amaçlıyor.

Komisyon, üye ülkelerin 
birbirinden çok farklı fiyatlardan 

ücretlendirilmesinin önüne geçmek 
için AB ülkelerine, Rusya gibi 
büyük tedarikçilerle doğal gaz pa-
zarlığı yapmadan önce görüş alma 
çağrısında bulunuyor.

Komisyon’un hazırladığı bel-
gede, Avrupa’nın ‘doğru tercihleri 
yapması’ ve düşük petrol ve doğal 

gaz fiyatlarının ortaya çıkardığı 
bu ‘tarihi fırsatı’ değerlendirmesi 
gerektiği ifade ediliyor. Enerji 
Birliği’nin, Komisyon’un hazırla-
dığı yasa teklifleri sonucunda üye 
ülkeler ve Avrupa Birliği Parla-
mentosu’nun onayından sonra 
gerçekleşmesi planlanıyor.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ENERJİ İTHALATÇISI
 � AB’nin, yaklaşık 400 milyar euro büyüklüğe ulaşan yüzde 53 seviye-

sindeki enerji ithalatı ile dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumunda 
olduğu,

 � Altı ülkenin doğal gaz ithalatında sadece tek bir dış tedarikçiye bağlı 
olduğu ve bu durumun söz konusu ülkelerin arz şoklarında savunmasız kal-
masına neden olduğu,

 � 2012 yılına kıyasla, 2013 yılında konutlar için vergi sonrası elektrik 
fiyatlarının ortalama yüzde 4,4 artmış olduğu,

 � Toptan elektrik satış fiyatlarının, Avrupa ülkelerinde düşük seviyelerde 
olmasına karşın ABD’den yüzde 30 daha yüksek olduğu,

 � Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarının, ABD ile karşılaştırıldığında iki katın-
dan daha fazla olduğu.



Şubat ayına güneş enerjisi önlisans ihalelerindeki yüksek fiyatları tartışarak  giriş yapan sektör; elektrik, gaz ve petrol fiyatlarının 
etkilerini çözmeye çalışırken hayata dair olup biten gerçek acılar ise tüm bunları gölgesinde bıraktı.

Kadına yönelik şiddeti, insanlık dışı her tavrı ve tüm katliamları her zaman, her koşulda ve her yerde kınıyoruz. Bu yılki “8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nün daha güzel günlerin başlangıcı olması dileğiyle...
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SOSYAL MEDYA 
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YIL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   BRENT

1976	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12,80

1977	  	  	  	  	  	  	  	  	   13,92

1978 14,02

1979 31,61

1980 36,83

1981 35,93

1982 32,97

1983 29,55

1984 28,78

1985 27,56

1986 14,43

1987 18,44

1988 14,92

1989 18,23

1990 23,73

1991 20,00

1992 19,32

1993 16,97

1994 15,82

1995 17,02

1996 20,67

1997 19,09

1998 12,72

1999 17,97

2000 28,50

2001 24,44

2002 25,02

2003 28,83

2004 38,27

2005 54,52

2006 65,14

2007 72,39

2008 97,26

2009 61,67

2010 79,50

2011 111,26

2012 111,67

2013 108,66

2014 57,13

YILLARA GÖRE HAM PETROL VARİL FİYAT GELİŞİMİ*

1 LİTRE BENZİNİN 15 YILLIK VERGİ VE FİYAT GELİŞİMİ
YIL TOPLAM VERGİ POMPA FİYATI (TL/LT)

2000 0,143 0,203
2001 0.628 0.994
2002 1.035 1.481
2003 1.283 1.799
2004 1.344 1.979
2005 1.752 2.546
2006 1.789 2.786
2007 1.823 2.888
2008 1.975 3.219
2009 2.066 3.155
2010 2.453 3.682
2011 2.506 4.190
2012 2.638 4.480
2013 2.906 4.780
2014 2.925 4.910

NOTLAR:
-Yıllık ortalamalar.
-Vergiler: AFİF, ÖTV, KDV

*ABD Doları/Varil, **31 Aralık 2014
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YIL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   BRENT

1976	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12,80

1977	  	  	  	  	  	  	  	  	   13,92

1978 14,02

1979 31,61

1980 36,83

1981 35,93

1982 32,97

1983 29,55

1984 28,78

1985 27,56

1986 14,43

1987 18,44

1988 14,92

1989 18,23

1990 23,73

1991 20,00

1992 19,32

1993 16,97

1994 15,82

1995 17,02

1996 20,67

1997 19,09

1998 12,72

1999 17,97

2000 28,50

2001 24,44

2002 25,02

2003 28,83

2004 38,27

2005 54,52

2006 65,14

2007 72,39

2008 97,26

2009 61,67

2010 79,50

2011 111,26

2012 111,67

2013 108,66

2014 57,13

1 LİTRE MOTORİNDE 15 YILLIK VERGİ 
VE FİYAT GELİŞİMİ

YIL TOPLAM VERGİ POMPA FİYATI (TL/LT)

2000 0.243 0.432
2001 0.403 0.724
2002 0.705 1.099
2003 0.912 1.389
2004 0.938 1.537
2005 1.131 1.943
2006 1.171 2.199
2007 1.197 2.274
2008 1.357 2.803
2009 1.379 2.455
2010 1.753 2.921
2011 1.862 3.640
2012 1.970 3.920
2013 2.245 4.250
2014 2.261 4.350

NOTLAR:
-Yıllık ortalamalar.
-Vergiler: AFİF, ÖTV, KDV

EPDK’NIN BAZ ALDIĞI 4 
ÜLKEDE VERGİ PAYI*

ÜLKE BENZİN MOTORİN

TÜRKİYE 57 66

İTALYA 59 64

FRANSA 54 61

ALMANYA 54 63

BİRLEŞİK KRALLIK 63 65

*YÜZDE, ARALIK 2014.
KAYNAKLAR: EPDK, PİGM, PETDER, BP, http://ec.europa.eu/
energy/observatory/oil/bulletin_en.htm

AKARYAKIT ÖZEL

İSTATİSTİK
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Anadolu LPG Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği 
(ANALPGSİAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Atalay 

Armutçu, LPG sektörünün sorun-
larına ilişkin Enerji Panorama’ya 
çarpıcı açıklamalarda bulundu. İdari 
para cezalarının maktu tutarlarının 
yüksek olmasından dolayı küçük 
ölçekli Anadolu şirketlerinin basit 
fiillerden dolayı çok zor durumda 
kaldığını belirten Armutçu, kanunda 
ceza tutarlarının maktu ve aşırı yük-
sek olarak belirlendiğine dikkat çekti. 
Armutçu, “Küçük şirketler, basit fiil-
lerden dolayı tek seferde birkaç yıllık 
gelirleri kadar idari para cezasıyla 
karşılaşabiliyor. Ceza, ıslah etmiyor, 
öldürüyor. İdari para cezası, piyasa 
dışına atmak için değil, düzenlemeye 
yönelik uygulanmalıdır” diyor. 

İdari para cezası tutarlarının 
firmanın cirosunun belli bir oranını 
geçemeyeceğine dair sınır konulması 
yönünde bir düzenleme yapılması 
gerektiğini ifade eden Armutçu, 
şunları söyledi:

“EPDK’nın düzenlediği idari 
para cezaları maktu ve yüksek tutarlı 
olduğundan, ceza alan küçük ölçekli 
şirketin rekabet gücü tamamen yok 
oluyor. Diğer yandan maktu tutarlar, 

büyük ölçekli şirketleri ıslah etme-
ye yetmiyor sadece küçük hacimli 
şirketleri piyasa dışına atmaya yarıyor. 
Cezaların fiille orantılı olması evren-
sel bir kuraldır. Ülkemizde Rekabet 
Kurumu, SPK, BDDK, GİB gibi 
diğer bütün kurumların düzen-
lediği idari para cezaları nispidir. 
EPDK’nın düzenlediği idari para 
cezaları da nispi tutarlı olmalıdır. 
Hukuka aykırı fiilin hacmine göre 
ceza tutarı değişmelidir. Cezalar 
nispi olduğunda, ödenen cezada artış 
olacak, cezaların ıslah ve caydırıcılık 
özelliği artacak, cezaların rekabete 
olumsuz etkisi ortadan kalkacak ve 
ihtilaflar azalacaktır.”
Yaptırımlar pompa fiyatına yansıyacak

EPDK’nın yeterli araştırma 
ve soruşturma yapmadan sektöre 
yaptırım uyguladığını ifade eden 
Armutçu, cezaların yüzde 95’inin 
hukuka aykırı olduğunu düşünüyor. 
“EPDK hukuka uygun davranma-
lıdır. Yönetmelik ve kurul kararları 
çıkarılırken kanuna, piyasa koşulla-
rına, rekabet kurallarına, Kurumun 
amacına uygun davranılması gerekir” 
diyen Armutçu’nun diğer eleştirileri 
de şöyle: ktadır. Düzenlemelere, 
uyum maliyetlerine ve bu maliyetlerin 
piyasaya homojen dağılımına dikkat 

edilmiyor. Çoğu zaman aşırı regü-
lasyona gidiliyor. İstenmesi gereken 
bilgiler yerine, istenmemesi gereken 
bilgiler toplanıyor. Uyum maliyet-
lerinin, pompa fiyatları üzerindeki 
baskısı giderek artıyor. LPG’nin 
kullanıcılara ekonomik sunulmasına 
dair hedeften her geçen gün uzaklaşı-
lıyor. İkincil düzenlemeler; piyasadaki 
rekabetin işleyişine zarar vermemeli, 
hukuka ve kanunun amacına uygun 
olmalıdır. Gereksiz düzenlemeler 
yapılmamalıdır.”

“LPG sektörüne kesilen 
cezalar hukuksuz”

EPDK’nın yeterli araştırma ve 
soruşturma yapmadan sek-
töre yaptırım uyguladığını 
söyleyen Anadolu LPG Sana-
yicileri ve İşadamları Derne-
ği Başkanı Armutçu, sektöre 
kesilen cezaların yüzde 95’lik 
bölümünün hukuka aykırı ol-
duğunu düşünüyor…

LİSANS BEDELLERİ 
AŞIRI YÜKSEK 

Anadolu’nun küçük bir kasabasında 
faaliyet gösteren bir şirketten bile yıllık 
kazancı kadar lisans bedeli alındığını 
belirten Atalay Armutçu, ayrıca lisansla-
rın haksız yere iptal edilip tekrar lisans 
bedeli istenebildiğini iddia etti. Armut-
çu, lisans bedellerinin tesis sayısı, ikmal 
miktarı, pompa sayısı, taşıma kapasitesi, 
depolama kapasitesi, ulusal olup olma-
dığı gibi ölçülere göre alınması gerekti-
ğini söyledi.
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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.

Sıfır bakiye “0” olsun
Tavan fiyat tartışmaları sürüyor
Enerjinin bürokratları siyasete koşuyor
Yeni madencilik kanunu ne getiriyor?


