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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

Enerji Panorama, 3 yaşında

Murat Fırat

Yaklaşık 1.5 yıldır süren yoğun seçim trafiğinin sonuna geldik. 
7 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler sonrası, enerji dün-
yasının beklentisi ‘ekonomiye’ odaklanılması. Her ne kadar yaz 

ayları sadece enerji değil, tüm sektörler için havaların da getirdiği reha-
vetle sakin geçse de kaybedilen zamanın telafisi için bu yıl herkes çok 
daha fazla çalışacak. 
Enerji Panorama ekibi olarak biz de sektörün yanında yer alacağız, tıpkı 
2 yıldır yaptığımız gibi. Elinizdeki sayımızla birlikte 2. yılımızı geride 
bıraktık. Türkiye’de çok sayıda sektörel yayın var ancak maalesef bir-
çoğu uzun ömürlü olamıyor. Enerji Panorama, TENVA’nın verdiği güç 
ve vizyonun yanı sıra deneyimli gazeteci ve akademisyenlerden oluşan 
ekibiyle yayın kalitesinden ödün vermeden uzun soluklu bir dergi oldu-
ğunu kanıtladı. Elbette bu, siz okurlarımızın büyük desteğiyle oldu. Bü-
rokrasiden özel sektöre, akademisyenlerden yerli ve yabancı kurumların 
verdiği destek, bizi bu günlere getirdi. 
3. yaşımızda sizlere dergimizde bugüne kadar yayımlanmış önemli araş-
tırmalardan oluşan bir kitapçık hediye ediyoruz. Enerjinin farklı disip-
linlerini mercek altına alan, inceleyen ve vizyonunu genişleten araştırma 
ve makaleleri biraraya getirdik. Büyük bir ihtiyacı karşılayacağını düşü-
nüyoruz. 
Kapak haberimizi, geçen ay İstanbul’da yapılan Türkiye enerji sektörü 
açısından çok önemli bir toplantıya ayırdık. Dünyanın farklı ülkelerden 
çok sayıda önemli ismi buluşturan WFER Konferansı, büyük bir başarı 
ile sonuçlandı. Çok önemli konuların ele alındığı bu etkinlikte, enerji 
sektörümüz “tam not” aldı. 
Mercek altına aldığımız bir diğer önemli konu ise enerji maliyetleri ve 
zam oldu. Bürokrasinin yanı sıra üretici ve dağıtıcı faaliyetinde bulunan 
özel sektör, seçim sonrası elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam bekliyor. 
Her ne kadar Enerji Bakanı Taner Yıldız, “zam yok” dese de artan ma-
liyetler, şirketlerin yaşadığı finansal sorunlar zammı zorunlu hale geti-
riyor. Neden zorunlu olduğunu arkadaşımız Deniz Suphi ayrıntılı bir 
analiz yaparak gözler önüne serdi. 
Her sayımızda olduğu gibi yine çok değerli akademisyenlerin kaleme 
aldığı makaleler, özel dosyalar, özel röportajlar, dünyadan ve Türkiye’den 
haberlerle 2. yaşımızı geride bırakıyoruz. 
Yeni dönemde aynı kaliteyi sürdürmek hatta çıtayı yükseltmek için bir-
likte üretmeye, çalışmaya devam etmek istiyoruz. 
Keyifli okumalar… 





Seçimden sonra elektrik ve gaza 
zam kaçınılmaz

Enflasyonda “enerji”  açmazı Elektrik sektörü, tüketiminin rekor 
kırdığı Temmuz-Ağustos’a hazır2624

Hükümet, seçim öncesi zam yaparak seçmenlerin 
tepkisini çekmekten kaçındı ancak uzmanlar, “Seçim 
sonrası kim iktidar olursa olsun zam zorunlu” 
düşüncesinde...

Maliyetler içindeki payı giderek artan enerji, enflasyon 
oranlarında da etkisini gösteriyor. Son olarak Merkez 
Bankası, enflasyon hedefini büyük bölümü enerji ve 
gıda maliyetlerindeki artış nedeniyle 1,3 puan artırmak 
zorunda kaldı

 Sektör, 70 bin MW Kurulu güç ve 1.175 adet santralla 
tüketimin rekor kırdığı yaz aylarına hazır

38

32

Enerjinin düzenleyicilerinden 
Türkiye’ye ‘TAM NOT’
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Her liderin geçmesi gereken 9 TEST58

Bahanelerin arkasına saklanıyor musunuz, başarıyı 
ödüllendiriyor musunuz, iletişim için ne kadar zaman 
harcıyorsunuz? İş hayatınızın hangi basamağında 
olursanız olsun “gerçek bir lider” olup olmadığınızı 9 
maddede öğrenebilirsiniz...
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AYGAZ OTOGAZ ILE
‘YOLLARIN KAHRAMANI 

SEN OL’ 

Otogaz markası Aygaz Otogaz, “Yolların Kahra-
manı Sen Ol” sloganıyla yeni bir reklam kampanyası 
başlattı. Yeni reklam filminde, sürücülerin Aygaz 
Otogaz’la ihtiyaç duyduğu gücü her koşulda elde 
edebildiklerine ve zor koşullarda kahraman haline 
gelebildiklerine dikkat çekiliyor. Tüketicilerin araçla-
rında ihtiyaç duydukları gücün, geliştirilmiş formüllü 
Aygaz Otogaz’la her koşul altında karşılandığını ve bu 
sayede zor koşullarda birer kahramana dönüşebildikle-
rini anlatan reklam filmi, 12 Mayıs itibarıyla ulusal TV 
kanallarında yayına girdi.

TV’nin yanı sıra radyo, açık hava ve internet 
mecralarında da etkin şekilde yer alan kampanyanın 
çekimleri, Balat ve Karaköy’de yapıldı. Aygaz Oto-
gaz’ın her koşulda sağladığı güce dikkat çekilen reklam 
filminde, Hollywood filmlerini aratmayan eğlenceli ve 
aksiyon dolu takip sahnelerine yer verildi.

ORDEAL, BP’NIN 
DESTEĞIYLE LONDRA’DA 

SERGILENECEK

Sanatçı Murat Tezcan Demirbaş’ın “Ordeal” isimli 
oto-portresi 2 bin 748 başvurunun arasından seçilerek 
dünyanın en saygın portre resim yarışmasında ser-
gilenecek. BP’nin 25 yıldır desteklediği Londra’daki 
Ulusal Portre Galerisi tarafından düzenlenen “BP 
Portre Ödülü” çerçevesinde bu yıl sergilenmek üzere 
seçilen 55 eserden biri Türk ressam Murat Tezcan 
Demirbaş’ın “Ordeal” isimli eseri oldu.

Dünyanın en saygın portre resim yarışması olarak 
gösterilen “BP Portre Ödülü” sergisine katılmaya hak 
kazanan “Ordeal”, sanatsal üretim sürecinin en zorlu ve 
çileli anını resmeden bir oto-portre. Murat Tezcan De-
mirbaş, bu yıl 2 bin 748 başvurunun yapıldığı sergiye 
iki aşamalı eleme sonrasında seçilen 55 uluslararası 
imzadan biri oldu. Sanatçının eseri ile Türkiye 36 yıllık 
yarışma tarihinde sergilenen ülkeler arasında ilk kez 
yer aldı.

“BP Portre Ödülü” sergisi, 17 Haziran 2015’teki 
Londra özel gösterimi sonrasında, 18 Haziran-20 
Ağustos 2015 tarihleri arası Londra Ulusal Portre 
Galerisi’nde, ardından 10 Ekim 2015 -28 Şubat 2016 
arasında, İskoçya Ulusal Portre Galerisi’nde ve 2016 
yılının Mart ve Haziran ayları arasında da Ulster Mu-
seum Belfast’da sergilenecek.

PALMET ENERJI 50 
MILYON TL TAHVIL 

IHRAÇ ETTI
Enerji sektörünün önemli oyuncularından Palmet 

Şirketler Grubu’nun çatı şirketi Palmet Enerji A.Ş. 50 
milyon TL tutarındaki ilk TL özel sektör tahvil ihra-
cını 2 yıl vadeli olarak gerçekleştirdi. ÜNLÜ & Co bu 
işlemle birlikte 2015 yılında dördüncü tahvil ihracını 
gerçekleştirmiş oldu. Tahvil ihracı 2 yıl vadeli, değişken 
faizli olarak yapıldı. 

2001’de Gebze ve Erzurum şehirlerinin doğal gaz 
dağıtım ihalelerini kazanan Palmet, bugün toplam 252 
bin aboneye hizmet veriyor. Grup, bugün gaz dağıtım, 
toptan gaz ticareti, elektrik üretim, toptan elektrik 
ticareti  ve  enerji projelerinin altyapı inşaatı ile mü-
hendislik hizmeti faaliyetlerinden oluşan entegre bir  
enerji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. 
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ALMAN AXITEC, TÜRKIYE’YE GELIYOR 
Alman güneş panelleri üreticisi 

Axitec, şirket kurup servis merkezi 
açarak Türkiye pazarına girmeye 
hazırlanıyor. Solar alanında en 
yüksek kurulu güce sahip ülkeler-
den Almanya’da 14 yıldan bu yana 
faaliyet gösteren güneş modülleri 
üreticisi Axitec, ülke dışı faaliyetle-
re de yoğunlaştı. 

Enerjigunlugu.net sitesinde yer 
alan habere göre şirket, bu çerçe-
vede geçtiğimiz yıllarda ABD ve 

Brezilya’da şirketler kurup kendi 
satış ve teknik destek merkezlerini 
açmıştı. Türkiye’yi de Avrupa’da 
geleceğin en hızlı büyüyecek solar 
pazarı olarak değerlendiren Axitec, 
bu konuda da aksiyon almaya 
başladı. Türkiye’de yüksek bir po-
tansiyel gören Axitec, önümüzdeki 
günlerde İstanbul’da Axitec Türkiye 
adında bir şirket kuracak. Axitec, 
satış ofisinin yanı sıra müşterilere 
yönelik bir destek merkezini de 

hizmete sokacak. 
Şirket yetkililerinin verdiği 

bilgiye göre, Axitec’in Türkiye 
pazarına hem şirket hem de servis 
merkezi açarak girme nedeni, kali-
teli ürün tedarikiyle birlikte, istik-
rarlı bir satış sonrası destek sunarak 
yüksek müşteri memnuniyetine 
ulaşmak. Şirket, bu sayede pazarda 
kalıcı ve istikrarlı bir büyüme yaka-
lamayı hedefliyor. 

DEDAŞ’TAN ÇIFTÇIYE YÜZDE 
75 INDIRIM

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) 
dağıtım hizmeti verdiği Diyarbakır, Şanlıurfa, Mar-
din, Batman, Siirt ve Şırnak’taki çiftçilerin tarımsal 
sulamada kullandığı elektriğin bedelinde çok büyük bir 
indirim uygulayacak.

Dicle EDAŞ, 26 Mayıs Salı günü başlatacağı 2015 
yılı tarımsal sulama kampanyasında yüzde 75’e varan 
indirim sağlayacak. Şirket yetkilileri, tarımsal sulama 
kampanyasını bu yıl 26 Mayıs’ta başlatarak, 30 Hazi-
ran’da sonlandırmayı planladı. Şirket yetkilileri, bu yılki 
kampanyanın çiftçinin lehine yeniden düzenlendiğini 
ve bu yıl çiftçilerin, tarımsal sulamada kullandıkları 
elektriğin bedelinin yaklaşık yüzde 25’ini ödeyecekle-
rini bildirdi.

2015 yılı tarımsal sulama döneminde kullanılan 
enerji bedeli olarak Dicle Elektrik’in talep ettiği tutar-
lar dönüm başına pamuk için 105 lira, mısır için 75 lira 
ve buğday için 25 lira olarak belirlendi. Bu noktadaki 
amaçlarının çiftçilerin girdi maliyetini minimuma 
çekmek olduğunu ifade eden Dicle EDAŞ yetkilileri, 
kampanyanın nitelik itibariyle tarımsal desteklemenin 
amacına uygun olduğunu ve bu kampanyayı hayata 
geçirdiklerini belirtti.

ENERJISA ÖNCE EĞITIP 
SONRA IŞ SAHIBI YAPACAK

Kaliteyi insan kaynağına yatırım yapan Enerji-
sa tarafından kurulan Teknisyen Okulu projesi yeni 
mezunlarını verdi. Okul, meslek lisesi veya meslek 
yüksek okullarının elektrik ve makine bölümlerinden 
mezun olmuş, sektör tecrübesi bulunmayan ve kırsal 
bölgelerde yaşayan genç nüfusun teknik bilgi seviyesini 
arttıracak eğitim programına dahil ettiği gibi, mezuni-
yetlerinin ardından istihdam imkanı da sağlıyor.

14 yeni mezun daha veren ve toplam mezun sayısı 
yaklaşık 60 olan projenin bu yılki mezunları, Adana Tu-
fanbeyli’de yapımı devam eden Türkiye’nin özel sektör 
tarafından yapılan en büyük yerli linyit santralı olacak 
Tufanbeyli Termik Santralı’nda istihdam edilecek. 

Teknisyen Okulunda eğitim almaya hak kazanan 
seçili öğrenciler enerji sektörüne yönelik özel olarak 
tasarlanmış, 2,5 ayı sınıf olmak üzere 6 ay süren yoğun 
bir eğitim programına dahil oldular. Bu süreçte yakla-
şık öğrenciler 100 ayrı dersten oluşan zor bir müfredat 
kapsamında 500 saat sınıf eğitimi aldı, 50’ye yakın 
yazılı sınav ve zorlu proje çalışmalarına dahil oldular.
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GE TÜRKIYE ENERJI 
“EN IYI IŞYERI” 

SEÇILDI
Great Place to Work Enstitüsü 

tarafından yapılan toplam 80 firmanın 
analiz edildiği "En İyi İşverenler" araştır-
ması sonucunda, 2015 Türkiye’nin en iyi 
işverenleri belirlendi. 67 yıldır Türkiye’de 
faaliyet gösteren General Electric’in 
enerji, havacılık ve sağlık alanlarındaki 
üç şirketi birden listeye girdi. General 
Electric, Energy Management (GE 
Enerji Yönetimi) iş kolu ile 20-50 çalışan 
kategorisinde birinci olarak ödüle layık 
görüldü.

Türkiye’nin 4 şehrinde, 800’ü aşkın 
çalışanı ile sağlık, enerji, havacılık, aydın-
latma ve ulaştırma alanlarında teknoloji 
çözümleri sağlayan GE Türkiye, GPTW 
Ödülleri’ne damgasını vurdu. GE Enerji 
Yönetimi (Energy Management), GE 
Havacılık ve GE Sağlık Merkez Ofis, 
Türkiye’de 3’üncü kez açıklanan listede, 
çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani 
dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 
25 şirket arasında üst sıralarda yer aldı.

GPTW Ödülleri hakkında değerlen-
dirme yapan GE Türkiye İK Direktörü 
Seren Bayramoğlu, “Bugün Türkiye’de 
800’ü aşkın çalışanımızla dört farklı 
tesiste faaliyet gösteriyoruz. En büyük 
kaynağımız olan işgücümüzü destekle-
meye, en doğru şekilde yönlendirme-
ye odaklanıyoruz ve çalışanlarımızın 
memnuniyetini esas alıyoruz. Bunun 
bir sonucu olarak GPTW listesinde yer 
almak ve ödüle layık görülmek bizleri 
gururlandırıyor” dedi.

GÜRIŞ, EN BÜYÜK JEOTERMAL 
SANTRALINI AÇTI 

Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük jeotermal santrali, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla 22 
Mayıs’ta Aydın-Germencik’te açıldı. Güriş Holding’e ait Jeoter-
mal Enerji Santralı ( JES), toplam 232.3 MW üretim kapasitesiyle 
Türkiye’de jeotermal enerji üretiminde lider konumuna yükseldi. 
Santrale Güriş Holding Onursal Başkanı İdris Yamantürk’ün adı 
verildi. Törende bir konuşma yapan Bakan Taner Yıldız, “Ülkemiz-
de 2002’de 17.5 MW seviyesinde olan jeotermal kurulu gücü, Nisan 
sonu itibarıyla 428 MW seviyesine ulaştı. Ayrıca Türkiye, jeotermal 
enerji kullanımını son 5 yılda 92 megavattan 400 megavatın üzerine 
çıkararak en fazla santral güç artışı olan ülke oldu” dedi.  

Toplam 5 üniteden oluşacak santralın toplam üretim kapasitesi 
92,4 MW’a ulaşmış oldu. Yaz aylarında devreye girecek Efeler 4 ve 
5 ile de santral toplam 232,3 MW’lık enerji üretecek, 825 bin konut 
ve işyerinin bir yıllık elektrik ve ısınma ihtiyacını karşılayacak. 

CLK ULUDAĞ ELEKTRIK’TEN 
ÇOCUKLARA "ÇANAKKALE" JESTI 
CLK Uludağ Elektrik, Bursa’da maddi durumu yeterli olmayan 

ve derslerinde başarılı olan 200 öğrenciyi Çanakkale’ye götürdü. 
CLK, Bursa’nın çeşitli ilçelerindeki okullarda okuyan ve dersle-
rinde başarılı olan 200 öğrenciyi Çanakkale’ye götürdü. Oldukça 
keyifli vakit geçiren ve 100 yıl önce atalarının kahramanca savaştığı 
yerleri gören minikler, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Seyit 
Onbaşının 215 kiloluk mermiyi kaldırdığı Rumeli Mecidiye Tab-
yası, Şehitler Abidesi, 57’inci Alay ve Conk Bayırı gibi Çanakkale 
Savaşı’nda binlerce şehit verilen yerleri gezen minikler, tarihlerini de 
uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Böyle bir projenin, ülkenin 
gelecek nesillerinin tarihlerini öğrenmesi açsında oldukça önemli 
olduğunu söyleyen CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Er-
man Aytac, “Milli tarih ve kültür bilinci oluşması amacıyla düzen-
lediğimiz gezide Çanakkale Savaşı’nı bu zamana kadar kitaplardan 
okuyan çocuklarımız, 100 yıl önce atalarının savaştığı yerleri daha 
yakından incelediler” diye konuştu. 
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ENERVAY, IFAT EURASIA’DA  
BÜYÜK ILGI GÖRDÜ

Enervis, EWE AG’nin Al-
manya’da sanayide gerçekleştirdiği 
1300 uygulama projesinden yola 
çıkarak hazırladığı enerji verimliliği 
modeli EnerVAY’i, IFAT Eurasia 
Fuarı’nda anlattı. Enerji verimliliği 
etüt çalışmalarını Bursa Organize 

Sanayi Bölgesi’nde yürüten Ener-
vis, Ankara’da düzenlenen çevre 
teknolojileri fuarı IFAT Eurasia’ya 
katıldı. EnerVAY, atık ısının geri 
kazanımı, basınçlı hava sistemleri-
nin iyileştirilmesi, artık su ısı geri 
kazanımı gibi üretim aşamasında 
kaybedilen enerjinin geri kazanıl-
masını amaçlıyor. 

Fuar kapsamında Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından dü-
zenlenen "Yeşil Büyüme Modeli" 
panelinde "OSB’lerde Enerji Ve-
rimliliği" konulu bir sunum yapan 
Enervis Enerji ve Karbon Yönetimi 
Birim Yöneticisi Sedat Vatandaş,  
EnerVAY modelini Türk sanayici-
sine özel olarak geliştirdiklerinin 
altını çizdi.

MADEN 
IHRACATÇILARINDAN 

BAKAN YILDIZ’A 
VEDA 

İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu, iki 
dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı olarak görev yapan ve bu 
seçimde Ak Parti’nin üç dönem ku-
ralı nedeniyle yeniden milletvekili 
adayı olamayan Taner Yıldız’a vefa 
yemeği verdi. Çok sayıda maden 
ve doğal taş sektör temsilcisinin 
katıldığı yemekte konuşan İMİB 
Başkanı Ali Kahyaoğlu, Bakan 
Yıldız’a görevde bulunduğu dö-
nemde sektörün gelişmesine yaptığı 
katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Bakan Taner Yıldız da yaptığı 
konuşmada, madenciliğin dünyanın 
her yerinde zor ve riskli bir iş kolu 
olduğuna dikkat çekerek, “Son 
dönemlerde sıkıntılı anlar yaşadık. 
Kömür madenlerinde yaşanan üzü-
cü kazalar nedeniyle kayıplarımız 
oldu. Bunların bir daha yaşan-
maması için devlet olarak gerekli 
düzenlemeleri hayata geçirdik. Beni 
de eleştirenler oldu. Daha önce 
de söyledim. Bir işçimizin hayatı 
benim için bakanlıktan daha önem-
lidir. İnşallah bir daha böyle kazalar 
yaşamayız. Madencilerin de bu 
konuda hassas olduğunu biliyorum. 
Daha fazla hassasiyet göstererek, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğine daha 
fazla önem vererek, sektörü daha iyi 
yerlere getirmek için hep birlikte 
çalışmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından İMİB 
Başkanı Ali Kahyaoğlu, Bakan 
Taner Yıldız’a mermerden yapılmış 
kendi portresini hediye etti.

AKKUYU’DA ÇALIŞACAK 80 TÜRK 
ÖĞRENCI SEÇILDI

Moskova MEPhI ve St. Peters-
burg Politeknik Devlet Üniversite-
si’nde iş garantili ve burslu nükleer 
mühendislik eğitimi için başvuran 
toplam 6 bin 300 öğrenci arasından 
Rusya’ya gitmeye hak kazanan 80 
öğrenci belirlendi. Rusya’da burslu 
nükleer mühendislik eğitimi için 
Türkiye’nin farklı üniversitelerin-
den başvuran 6 bin 300 öğrencinin 
yazılı ve sözlü elemeleri tamam-
landı. 80 öğrenci Rusya’ya gitmeye 
hak kazandı. Rusya’da eğitim alacak 
öğrenciler arasında Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Ege Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi gibi Türkiye’nin köklü 
ve seçkin üniversitelerinin yanı sıra 
Türkiye’nin tüm bölgelerindeki 
üniversitelerden öğrenciler yer 
alıyor.

Rusya’da burslu nükleer mühen-
dislik eğitimi süresince aylık 500 
dolar burs alacak öğrenciler, eğitim 
programlarına göre Rusya’da nük-
leer güç santrallarında staj yapma 
şansı da elde edecek. Öğrenciler, 
eğitimlerini tamamladıktan sonra 
ise Akkuyu Nükleer Güç Santra-
lı’nda eğitim sürelerinin iki katı 
kadar süre çalışacaklar.
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SHELL, 
MÜŞTERILERINI 
GÜLÜMSETIYOR

Akaryakıt dağıtım sektörünün 
önemli oyuncusu Shell, Türkiye’de 
“Shell’e Hoş Geldiniz” müşteri dene-
yimi programının başladığını duyurdu. 
Türkiye, Shell’in global olarak faaliyet 
gösterdiği 80 ülke arasında Shell’e Hoş 
Geldiniz programını hayata geçirecek 
ilk ülke olarak seçildi. Shell & Turcas, 
müşteri ihtiyaçlarına özel tasarlanmış 
hizmetleri ile istasyonlardaki müşteri 
deneyimini farklılaştıracak. Bu kapsam-
da Shell & Turcas istasyon çalışanlarına 
özel hazırlanmış 100 bin saatin üzerin-
deki çalışan eğitimi programını başlattı.

Nisan 2015’te Shell tarafından ger-
çekleştirilen araştırmanın sonuçlarına 
göre, gülümsemenin gücü iyi bir müş-
teri deneyimi için çok önemli; zira Tür-
kiye’de müşterilerin yüzde 79’u istasyon 
çalışanların kendilerine gülümseyerek 
hizmet vermesinin onları istasyonda 
alacakları hediye veya ödüllerden daha 
fazla mutlu ettiğini dile getiriyorlar. 

Shell & Turcas CEO’su Felix Faber 
yaptığı açıklamada, “Her gün Türkiye 
çapındaki 1055 Shell istasyonunda 550 
bini aşkın müşterimize hizmet veriyo-
ruz. En önemli hedefimiz de müşteri-
lerimizin kendilerini misafirimiz gibi 
hissetmeleri. Bu nedenle müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun 
olarak ürünlerimiz gibi hizmetleri de 
farklılaştırmak için Shell’e Hoşgeldiniz 
Müşteri Deneyimi Programı’nı hayata 
geçiriyoruz” dedi.

ŞEKERBANK VE ZORLU ESNAFIN 
ELEKTRIK GIDERINE ÇARE OLDU

Şekerbank ve Zorlu Elektrik, esnafın elektrik maliyetlerinin düşü-
rülmesine destek olmak amacıyla işbirliğine imza attı. Protokol kap-
samında, bankanın esnaf ve küçük işletme sahibi müşterileri, elekt-
rik giderleri için Zorlu Elektrik’ten yüzde 13’e varan oranda indirim 
avantajına sahip oluyor. İşbirliği kapsamında, aylık elektrik faturası 
130 TL ve üzerinde olan Şekerbank müşterisi esnaf ve küçük işletme-
ler, Zorlu Elektrik’ten yüzde 13’e varan indirim avantajı kazanacak.

İşbirliğine ilişkin protokol, Şekerbank Perakende Bankacılık Pazar-
lama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ve Zorlu Enerji Genel 
Müdür Yardımcısı İnanç Salman’ın katılımıyla İstanbul’da imzalandı. 
Tüm Türkiye’yi kapsayan bu anlaşma ile esnaf ve küçük işletme sahi-
bi Şekerbank müşterisinin, indirimli elektrik hizmeti alması için Banka 
şubelerindeki başvuru formunu doldurarak Zorlu Elektrik’e iletmesi ge-
rekiyor. Başvurusu kabul edilen müşterinin Zorlu elektrik faturası için 
Şekerbank’a otomatik ödeme talimatı vermesi yeterli olacak.  

TÜRK AKIMI, PARIS’TE TANITILACAK
Türk Akımı Açık Deniz Boru Hattı projesi, 1-5 Haziran 2015 ta-

rihleri arasında Paris Expo, Port de Versailles’de düzenlenecek World 
Gas Conference etkinliğinde (Dünya Doğal Gaz Konferansı) tanıtı-
lacak. 

Türk Akımı standını ziyaret edecek konferans katılımcıları, pro-
jenin Avrupa enerji güvenliğine sağlayacağı önemli katkı başta olmak 
üzere proje hakkında detaylı bilgiler edinebilecek. Ziyaretçiler, açık 
deniz boru hattı inşaatlarında kullanılan teknolojilerin ve boru dö-
şenmesi süreçlerinde kullanılan özel gemiler hakkında bilgi edinme-
nin yanı sıra doğal gazı enerji kaynağı olarak kullanmanın faydalarını 
öğrenme fırsatına sahip olacak.

Sektörün en önemli etkinliği olarak bilinen World Gas Confe-
rence, enerji üretiminin doğa, depolama, taşıma, dağıtım ve tüketim 
üzerindeki etkisi gibi doğalgaz sektörü ile ilgili birçok konuyu gün-
deme getiriyor.

Yeni boru hattı, Rusya kıyısında bulunan Anapa kentindeki Rus-
sya kompresör istasyonundan başlayarak, Türkiye’de İstanbul’a 100 
kilometre uzaklıktaki Kıyıköy civarında karaya çıkacak. Bu noktadan 
itibaren boru hattı, Lüleburgaz’a, oradan da hattın Türkiye-Yunanis-
tan sınırındaki bitiş noktası olan İpsala’ya kadar devam edecek.
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Samsun, Urfa ve Konya’ya biomass tesisi

Üç ayrı şirket, üç ayrı ilde hayvansal atıklardan enerji elde et-

mek için yatırım yapacağını açıkladı. Öncelikle Birlik Tarım, 

Samsun’da 1,046 MW kapasiteli Hayvansal Orjinli Gübreler-

den Kompost Gübre ve Biyogazdan Elektrik Üretim Tesisi 

kuracak. Samsun’un Bafra ilçesine kurulacak olan tesiste, 

besicilik faaliyetleri sonucunda özellikle ilçe merkezinde ve 

civar köylerde çevre sorunu teşkil eden hayvansal atıkların 

en uygun şekilde toplatılarak, Birlik Biyogaz tesisinde ham-

madde olarak kullanmak yoluyla verimli, aktif halde çalışan 

bir tesis kurulumu sağlanacak.

Kayen Delta Enerji ise Şanlıurfa’da mısır ve pamuk atıkları-

nın kullanılacağı 5 MW’lık Biyokütle Enerji Üretim Santralı 

kuracak. Mısır ve pamuk atıkları, tarlaların hasat dönemi 

olan 4 aylık süreçte toplanarak Harran Ovası’ndaki ara depo-

lamaya götürülecek. Tesiste yılda yaklaşık 7 bin saat çalışıla-

rak, yıllık 60 bin ton biyokütlenin doğrudan yakma yöntemiy-

le yakılması sonucu yılda 35 milyon kWh elektrik üretilmesi 

planlanıyor.

Arıcılar Enerji ise Konya’nın Meram ilçesinde tavuk dışkısın-

dan elektrik üretecek olan 1 MW’lık Biyogaz ve Elektrik Üre-

timi Tesisi kuracak. Toplam proje bedeli yaklaşık 6 milyon TL 

olan tesiste,

günde 97,5 ton kanatlı dışkısı ile yaklaşık 438,75 m3/h biyo-

gaz ve bu gaz ile yaklaşık 975 Kw saat elektirik üretilebilecek. 

Üç il daha GES’e kavuşuyor
Defne Tarım Hayvancılık tarafından İzmir 
Tire’de 6,4 MW kapasiteli güneş enerjisi 
santralı kurulacak. Proje bedeli 9 milyon 
600 bin TL olan tesisten, yılda toplam 9 
milyon kWh elektrik üretilmesi planlanı-
yor. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin 
ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün inter-
net sitesinde konuyla ilgili yapılan açık-
lamada, kapasite arttırım projesiyle ilgili 
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin 
başladığı duyuruldu. 

Öte yandan Akçem Güneş Enerji, Kara-
man’da 4 MW’lık güneş enerji santralı 
kuracağını açıkladı. Akçem GES projesi 
kapsamında, yıllık 7 milyon 800 bin kWh 
elektrik enerjisi elde edilmesi planlanı-
yor. Santralda üretilen elektrik, kurula-
cak trafo ile 34,5 kV olarak elektrik şe-
bekesine verilecek.
GES yapılacak bir diğer il ise Şanlıurfa. 
Kybele Güneşi 3 Enerji santralı, 9 MW 
kurulu gücünde olacak. Viranşehir İlçe-
si’ne yapılacak olan santral, 9 MW elekt-
rik enerjisini, doğru akımdan alternatif 
akıma çeviren 9 adet trafo şebekeleri va-
sıtasıyla dağıtım hatlarına verecek.
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Katar’ın en büyük santralını Japonlar yapacak
Japon Tokyo Electric ve Mitsu-
bishi, Katar’ın en büyük entegre 
enerji ve su arıtım santrali kura-
cak. Katar Genel Enerji ve Şu Şir-
keti (QEWC) tarafından yapılan 
açıklamada, Japon enerji şirketi 
Tokyo Electric Power ve mühen-
dislik şirketi Mitsubishi Corp’un 
Katar’da 2 bin 400 MW büyük-
lüğünde enerji santralı ve tuzlu 
su arıtma tesisi inşaa edilmesi 
ve işletilmesi için açılan ihaleyi 
kazandıkları ve bu şirketlerle 25 
yıllık su ve enerji alım anlaşma-
sına varıldığı belirtildi.

Doha’nın 20 km güneyinde inşaa 
edilecek santralların maliyetinin 
3.15 milyar dolar olması ve 2017 

yılında faaliyete geçmesi plan-
lanıyor. İnşaa edilecek tuzlu su 

arıtma tesisinin günlük kapasi-
tesi 590 bin metreküp olacak.

En büyük yüzer GES tamamlandı
Kyocera ve Century Tokyo Leasing, dünyanın en 
büyük yüzer güneş enerjisi santralının yapımını ta-
mamladı. Kyocera Corp.’dan yapılan açıklamaya 
göre, Century Tokyo Leasing Corp. ile birlikte yapı-
mı yürütülen Japonya’daki dünyanın en büyük yüzer 
güneş enerjisi santralı faaliyete geçmeye hazır. 
Açıklamaya göre Japonya’nın Hyogo bölgesinde 
bir baraj gölünün üzerine kurulan santralın kurulu 
gücü 2,3 megawatt. Kyocera ve Century ortaklığı bu 
yıl içinde Hyogo bölgesinde 1,7 megawatt ve 1,2 me-
gawatt gücünde 2 yüzer güneş enerjisi santralı daha 
kurmuşlardı. 

Limak, Hamitabat için 
finansmanı buldu

Limak Holding, Hamitabat Doğal Gaz Çevrim 
Santralı’nın yaklaşık 520 milyon Euro’luk yeni-
leme yatırımı için toplam 395 milyon Euro tuta-
rında kredi sözleşme imzaladı. Türkiye’nin en 
eski doğal gaz çevrim santralı olan ve yaklaşık 
1200 MW kurulu güce sahip Hamitabat’ın yenile-
me yatırımı için UniCredit, Yapı Kredi, ING, KFW 
IPEX ve DZ Bank’tan toplam 395 milyon Euro 
tutarında uzun vadeli proje finansman kredisi 
için sözleşme imzalandı. Ankara’da yapılan imza 
törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız da katıldı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat 
Özdemir toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu ya-
tırım hem grubumuz, hem de Türkiye adına çok 
büyük önem arz ediyor. Santralı 2013 yılında 
özelleştirmeden devraldığımızda yüzde 38 dü-
zeyinde olan verimlilik seviyesi, yaklaşık yüzde 
62’ye çıkarılacak. Türkiye’nin ithal bir enerji kay-
nağı olan doğal gazı, çok daha verimli bir biçim-
de elektrik enerjisine çevirecek olan bu santral, 
aynı elektriği üretmek için neredeyse yarı yarıya 
daha az doğal gaz kullanacak” diye konuştu.

YATIRIM
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TPAO, İstanbul’da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri, petrol aramalarında son yıllarda yoğunlaştığı 
Karadeniz’den sonra İstanbul’u da arama listesine ekledi. Şirket, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan İstanbul ve Tekirdağ’da 3 
petrol arama ruhsatı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Pet-
rol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Pet-
rol Hakkına Müteallik Kararı’na göre, Türkiye Petrolleri’ne, yatırım 
teminatlarını 30 gün içerisinde iletmesi şartıyla, İstanbul ve Tekir-
dağ’da beşer yıl süreli 3, Diyarbakır’da da beş yıl süreyle bir petrol 
arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 1 Ekim 1915 tarihli belge-
ye göre, İstanbul’un tarihi semti Balat’ın Molla Aşki Mahallesi’nde 
petrol bulunduğu ancak bölge yerleşim alanı olduğu için petrol 
aramalarına izin verilmediği bilgisi yer alıyor. 

Antalya'nın yeni HES'i Usta Enerji'den
Usta Enerji, Antalya’da 12,38 MW kurulu gücünde Coşkun Regü-
latörü, HES-1, Gökçay ve Çetince Regülatörleri, HES-2 projesini 
hayata geçirecek. Antalya’nın Serik ilçesi sınırları dahilinde, Pınar-
gözü, Gökçay ve Çetince Deresi üzerinde yapılacak olan projenin iki 
yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. İnşaat faaliyetleri esnasında 
toplam 200 personelin, projenin işletmeye alınması ile bakım ve 
kontrol işlerinde 10 personelin çalıştırılması planlanıyor.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlü-
ğü’nün verdiği bilgiye göre, şirketin proje için ÇED izni alması ge-
rekiyor. 

Doğal gaz zengini 
Rusya’ya GES 

Doğal gaz ve petrol zengini Rus-
ya’da güneş enerjisine yatırım 
artıyor. Son olarak Hevel Solar 
adlı şirket, güneş enerjisi sek-
törüne 450 milyon dolar yatırım 
yapacağını açıkladı. Rus milyar-
der Viktor Vekselberg’in şirketi 
Renova ile Rus devlet destekli 
yatırım şirketi OAO Rusnano’nun 
ortak olduğu Hevel Solar, dünya-
nın en büyük petrol ve doğal gaz 
ihracatçısı olan Rusya’da güneş 
enerjisine 2018’e kadar 450 mil-
yon dolar yatırım yapacak. 
Hevel Solar, ilk güneş santralını 
Rusya’nın Doğu Sibirya bölge-
sinde kurdu ve santral elektrik 
üretimine başladı. Öte yandan 
şirket, kendi santrallarında kul-
lanacağı panelleri üretmek için 
Novocherboksarsk kentinde bir 
solar panel fabrikası da kurdu. 

Anadolu Grubu’ndan 
Gürcistan’a HES 

Yurtdışında enerji yatırımlarına 
hız veren Anadolu Grubu, Gür-
cistan’da yaklaşık 100 milyon do-
larlık yeni bir hidroelektrik sant-
ralı kuracağını açıkladı. Şirket, 
Gürcistan Enerji Bakanlığı ara-
sında Kheledula 3 hidroelektrik 
santralı yapımı için yaklaşık 100 
milyon dolarlık anlaşma imza-
landı. Kheledula 3 santralı yıllık 
yaklaşık 232,8milyon kilovatsaat 
(kWh) elektrik üretim kapasite-
sinde olacak. 
Öte yandan Baydar Elektrik de 
Giresun Avutmuş Çayı üzerinde 
8.52 MW`lık İlimsu I-II Barajı Ve 
HES kuracak. 2 yıl sürecek inşaat 
faaliyetlerinden sonra faaliyete 
başlayacak olan HES’in inşaatın-
da 60 kişi ve işletme aşamasında 
ise 7 kişinin çalıştırılması planla-
nıyor. 

YATIRIM
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GİZLİ SERVİS 
BAŞKANI BP’YE 

TRANSFER OLDU

İngiliz Gizli Haber Alma Teşkilatı’nın 
(MI6) eski başkanı John Sawers, BP 
Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2009’dan 
2014’e kadar İngiliz Gizli Haber Alma 
Teşkilatı’nın başında bulunan Sawers, 
Birleşmiş Milletler’de İngiltere Büyü-
kelçiliği ve Irak’ta İngiltere özel tem-
silciliği görevlerini de üstlenmişti. 
BP’den yapılan açıklamaya göre 
Sawers’ın yanı sıra ekonomist Paula 
Rosput Reynolds da şirketin yeni yö-
netim kurulu üyesi oldu. Enerji sektö-
rünün önemli isimlerinden Reynolds 
son olarak Amerikalı AGL Resources 
şirketinin yöneticiliğini yapmıştı. 

EGAD’IN YENİ BAŞKANI  
AYDİLEK OLDU

Enerji Gazetecileri  ve Medya 
Derneği (EGAD) Başkanlığı’na 
Ali Olcay Aydilek seçildi. Ufuk 
Şanlı ve Ali Berat Meriç baş-
kan yardımcılıklarına getirilir-
ken, EGAD’ın İstanbul Temsil-
ciliği’ni Mehmet Kara üstlendi. 
Enerji Gazetecileri ve Medya 
Derneği’nin (EGAD) 2. Olağan 
Genel Kurulu 2 Mayıs 2015 
tarihinde Ankara’da yapıl-
dı. 2015-2017 yılları arasında 
görev yapacak yeni yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri be-
lirlendi. Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’na oybirliğiyle Ali Olcay 
Aydilek seçildi.
EGAD Yönetim Kurulu Baş-

kanı Aydilek, yeni dönemde 
de EGAD’ın kuruluş ilkeleri-
ne ve felsefesine sıkı sıkıya 
bağlı kalınacağını belirterek, 
“EGAD, gazetecilik mesleği-
nin ilkelerinden ödün verme-
den, kamuoyunun en doğru ve 
hızlı biçimde bilgilenme hakkı 
için kamu adına sormaya ve 
sorgulamaya devam edecek” 
dedi. 
EGAD’ın yeni yönetim kuru-
lunda Aydilek’in yanı sıra Ali 
Berat Meriç, Ercan Baysal, 
Ufuk Şanlı, İsmail Altunsoy, 
H. Murat Fırat, Merve Erdil ve 
Mehmet Kara yer aldı. 

ŞİŞMAN, TPAO’NUN YENİ BAŞKANI Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü 
ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
Besim Şişman atandı. Besim 
Şişman, TPAO Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü 
görevini vekaleten yürütüyordu. 
Besim Şişman İstanbul Teknik 
Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz 
Mühendisliği lisans ve Bilkent 
Üniversitesi İşletme Yönetimi 
yüksek lisans programlarını ta-
mamladı. 2005-2009 yılları ara-
sında Adıyaman Bölge Müdürü 
olarak görev yapan Şişman, 2009 
yılından 2013 yılına kadar TP Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Genel Mü-
dür Yardımcılığı görevini yürüttü. 
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ENERJİ BÜROKRASİSİNDE 
DEĞİŞİM RÜZGARI 
Enerji Bakanlığı’na bağlı çok sayıda kurumun yöne-
ticileri değişti. Resmi Gazete’de yer alan atamalara 
göre Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı ku-
rumda genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu 
üyesi olarak görev yapan Mehmet Ayerden atandı. 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu Üyeliğine ise Zafer Benli getirildi. Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nde 
açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine İrfan Yıl-
maz’ın atanmasına karar verildi. Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz (Trab-
zon) Bölge Müdürlüğü’ne Ahmet Saraoğlu, Türki-
ye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür-
lüğü’nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine, 
kurumun Genel Müdür Yardımcısı Özcan Altındağ 
getirildi. Bakanlık Müşavirliğine, Eti Maden İşlet-
meleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Orhan Yılmaz atanırken, atamayla boşalacak 
koltuğa da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Genel Mü-
dür Yardımcısı Recep Akgündüz getirildi. 

PETLİNE’DA YENİ  
DİREKTÖR ATAMASI 

Petline’ın Mali ve İdari İşler Di-
rektörlüğüne Alpay Sirek geti-
rildi. Kariyerine İş Bankası’nda 
müfettiş olarak başlayan Sirek, 
2002 -2008 yılları arasında PO-
AŞ’da Muhasebe Müdürü ve Fi-
nansman Müdürü pozisyonla-
rında çalıştı. Sirek ayrıca Hedef 

Grup bünyesinde ve Balpet’te 
CFO olarak görev yaptı. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Bö-
lümü mezunu olan Sirek, yüksek 
lisans eğitimini yine aynı üniver-
sitede Para ve Bankacılık bölü-
münde tamamladı. Sirek evli ve 
2 çocuk babası.

TEKFEN HOLDİNG’İN YENİ 
BAŞKANI GİGİN OLDU

Tekfen Holding’in 7 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 
yönetim kurulu toplantısında grubun kurucu or-
taklarından ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Murahhas Aza olan Ali Nihat Gökyiğit, gö-
revini Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gigin’e devretti. 
Yönetim Kurulu, yaklaşık 60 yıllık çalışmalarından 
ötürü Nihat Gökyiğit’e “Kurucu ve Onursal Baş-
kan” unvanını verdi. 
Tekfen İnşaat’taki kariyerine 1977 yılında başlayan, 
1988-1998 yılları arasında genel müdürlük yapan 
Gigin, 1998’den bu yana Tekfen Holding’te yönetim 
kurulu üyesi olarak görev alıyordu. 
1952 İstanbul doğumlu Murat Gigin, lisans eğitimi-
ni 1974 yılında University of Bradford’da İnşaat ve 
Yapı Mühendisliği Bölümü’nde, 1975 yılında yük-
sek lisans eğitimini University of London Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1976 yılında 
ise University College London’dan Okyanus Mü-
hendisi diploması aldı.

KARİYER
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Son yılların en çok yatırım 
alan sektörü enerji olma-
sına karşın enerji mali-
yetlerindeki artış sürüyor. 

Döviz fiyatındaki yükseliş, enerji 
maliyetlerini artırırken enflasyon 
canavarını da beslemeye devam 
ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ile Merkez Bankası veri-
leri, enflasyon sepetinde önemli bir 
ağırlığa sahip olan enerjinin farklı 
sektörlerin maliyetlerini artırdığını 
ortaya koyuyor. TÜİK verilerine 
göre Tüketici Fiyat Endeksi’nde 
(TÜFE) Nisan 2015’te bir önceki 
aya göre yüzde 1,63, 2014 Aralık 
ayına göre yüzde 4,71 ve Nisan 
2014’e göre de yüzde 7,91 arttı. Son 
12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 
8,57 artış gerçekleşti. 

TÜİK verilerine göre, elektrik 

fiyatlarının tüketici enflasyonu üze-
rindeki ağırlığı yüzde 3.12, doğal 
gaz fiyatlarının ağırlığı ise yüzde 
1.4 düzeyinde bulunuyor. TÜİK 
verilerinden derlenen bilgilere 
göre, enflasyon sepetinde gıda ve 
alkolsüz içecekler, giyim ve ayak-
kabı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, 
konut, su, elektrik, gaz ve diğer ya-
kıtlar gibi 12 başlık altında toplam 
426 madde bulunuyor. 

Enerji maliyetleri elektrik, gaz 
ve ulaştırma enflasyonunu etkiliyor. 

Enerjide maliyetler artıyor an-
cak yatırımlar da aynı oranda artış 
gösteriyor. 2015 yılının ilk çeyre-
ğinde, enerji sektörüne 25 milyar 
463 milyon liralık yatırım yapma 
taahhütü var. 141 enerji projesi için 
yatırım teşvik belgesi alındı. 

Merkez Bankası Başkanı 

Erdem Başçı tarafından son olarak 
açıklanan Enflasyon Raporu’nda, 
yıl sonu enflasyon tahminleri 1,3 
puan yukarı güncellenerek yüzde 
5,5’ten yüzde 6,8’e yükseltildi. 
Başçı, nisan ayı sonunda gerçek-
leştirdiği toplantıda "Ocak Enflas-
yon Raporu"nda yüzde 5,5 olarak 
verilen 2015 yıl sonu enflasyon 
tahminini 1,3 puan yukarı yön-
lü güncellendiğini ifade ederek, 
güncellemede petrol fiyatlarındaki 
ve döviz kurundaki artışın etkili 
olduğuna dikkat çekti. 2014 yılı 
ortasında 115 dolara kadar çıkan 
petrol fiyatları, 2015 yılı başında 
50 doların altını görmüştü. Petrol 
fiyatları, 12 Mayıs’ta 65 doların 
üzerine çıktı. Merkez Bankası’nın 
Enflasyon Raporu’nda petrol fiyat-
larının enflasyona etkisine ilişkin 

Enflasyonda 
“enerji” 

 a ç m a z ı
Maliyetler içindeki payı giderek artan enerji, enflasyon 
oranlarında da etkisini gösteriyor. Son olarak Merkez Bankası, 
enflasyon hedefini büyük bölümü enerji ve gıda maliyetlerindeki 
artış nedeniyle 1,3 puan artırmak zorunda kaldı
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olarak, “Petrol fiyatlarındaki gün-
cellemenin ve Türk Lirası cinsinden 
ithalat fiyatlarındaki hareketlerin, 
yıl sonu enflasyon tahmini üzerinde 
sırasıyla 0,4 ve 1 puanlık yükseltici 
etki yapacağı öngörülüyor. İktisadi 
faaliyette ve çıktı açığında aşağı 
yönde yapılan güncellemenin ise 
2015 yıl sonu enflasyon tahmini-
ni 0,1 puan düşürücü etkisi oldu. 
Ayrıca, geçtiğimiz raporda yüzde 
5 olarak verilen 2016 yıl sonu enf-
lasyon tahmini yüzde 5,5’e çekildi. 
Bu değişikliğin 0,3 puanı yakın 
dönemde Türk Lirası cinsinden it-
halat fiyatlarında yaşanan gelişme-
lerin gecikmeli etkilerine, 0,2 puanı 
ise 2016 yılı için petrol fiyatlarında 
yapılan yukarı yönlü güncellemeye 
atfedilmektedir” tespitleri yer alıyor. 

Üretici maliyetleri de artıyor 
ABD’nin kaya petrolü üreti-

mindeki beklenen düzeltmeyi telafi 
edip etmeyeceği bu durumun petrol 
fiyatları üzerindeki etkisi de 2015 
yılı içerisinde enerji fiyatlarındaki 
değişim açısından büyük önem 
taşıyor. Fiyatlar, nisan ayında son 
iki aya kıyasla daha ılımlı bir seyir 
izleyerek yüzde 0,43 oranında artış 
gösterdi. Bu gelişmede, akaryakıt 
ve şebeke suyu fiyatları belirleyici 
olurken diğer enerji kalemlerinde 
fiyatlar nispeten yatay seyretti. 
Sonuç olarak, yıllık enerji enflasyo-
nu temelde baz etkisi ile yüzde 1,62 
oranına yükseldi. TÜFE’nin yanı 
sıra Yurt İçi Üretici Fiyatları da 
nisan ayında yüzde 1,43 oranında 
artarken bu kalemde yıllık enflas-

yon yüzde 4,80’e yükseldi. 
İmalat sanayi fiyatları genelin-

de son dönemde Türk Lirası’nda 
kaydedilen değer kaybının olumsuz 
etkisi izlenirken, bu grupta yıllık 
enflasyon yüzde 5,26’ya ulaştı. Bu 
dönemde ana metal ve petrol hariç 
imalat sanayi fiyatlarının ana eğili-
mi yukarı yönlü seyrini sürdürdü. 

İSTİHDAM İÇİN EN PAHALI 
SEKTÖR ENERJİ 

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, yerli ser-
maye bir kişilik istihdam için 385 bin 84 lira, 
yabancı sermaye ise 928 bin 14 liralık yatı-
rım yaptı. Bir kişiye iş sağlamak için birinci 
bölgede 425 bin 779 liralık yatırım gerekir-
ken, aynı maliyet 6. bölgede bunun yarısın-
dan bile az. Yani 6. bölgede 201 bin liralık 
yatırımla bir kişiye istihdam sağlanabiliyor. 
Türkiye’de bir kişiye istihdam oluşturmak 
için yapılması gereken yatırımın ortalama 
maliyeti, 2014 yılı itibarıyla 429 bin lira dü-
zeyinde bulunuyor. Yatırım ve istihdam ma-
liyetleri, yatırımcıların yatırım aşamasında 
istihdam edecekleri personel taahhüdüne 
göre hesaplanıyor. Yani yatırım faaliyete geç-
tikten sonra, işletmelerdeki istihdam sayısı 
da değişiyor. Son 5 yıl içinde bir kişiye istih-
dam için gerekli yatırım tutarının en yüksek 
olduğu yıl 502 bin 158 lira ile 2013 yılı oldu. 
Söz konusu maliyet, 2012’de 389 bin 704, 
2011’de 427 bin 388 ve 2010’da 438 bin 
196 lira düzeyindeydi. Enerji sektöründe bir 
kişiye istihdam yaratmanın maliyeti, diğer 
sektörlerin neredeyse 10 katı düzeyinde 
bulunuyor. 2014 yılı verilerine göre enerji 
sektöründe yapılan yatırımların, bu yatırım-
da çalışacak kişilere bölünmesiyle bulunan 
maliyet, 4 milyon 564 bin lira gibi çok yük-
sek düzeyde hesaplandı. Bir kişinin istihdam 
maliyeti hizmetler sektöründe 364 bin 678 
lira, imalat sanayinde 358 bin 748 lira, ma-
dencilikte 465 bin 686 lira, tarım sektöründe 
ise 291 bin 494 lira olarak hesaplandı. 

SEKTÖREL BAZDA YATIRIM VE BİR KİŞİYE İSTİHDAMIN MALİYETİ (2014) 

BELGE YATIRIM İSTİHDAM
BİR KİŞİNİN İSDİHTAM 

MALİYETİ 
(ADET) (MİLYON TL) (ADET) (TL) 

ENERJİ 276 10.374 2.273 4.564.012 
HİZMETLER 1.353 25.677 70.410 364.678,3 
İMALAT 2.170  23.234 64.764 358.748,7 
MADEN 166 1.995 4.284  465.686,3 
TARIM 94 634 2.175 291.494,3

Enerji sektöründe bir kişiye istihdam yaratmanın maliyeti, diğer 
sektörlerin birkaç katı. 2014 yılı verilerine göre enerji sektöründe yapılan 
yatırımların, bu yatırımda çalışacak kişilere bölünmesiyle bulunan 
maliyet 4 milyon 564 bin lira gibi çok yüksek düzeyde hesaplandı

HABER-ANALİZ Enflasyonda “enerji”  açmazı
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Enerji sektörü, 7 Haziran’da 
yapılacak seçimler sonra-
sında elektrik ve doğal gaz 
fiyatları konusunda hesap 

yapıyor. Sektör, gerek elektrik-
te gerekse de doğal gazda seçim 
sonrasında zam olasılığını güçlü 
bir şık olarak işaretliyor. Enerji 
Panorama’nın sektörün önde gelen 
uzmanlarıyla yaptığı görüşmelere 
göre mevcut fiyatlar ve konjonktür 
zam yapılmasını zorunlu kılıyor. 
Doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin 
elektrik üretimin maliyetini de 
artırdığını belirten uzmanlar, “Zam 
kaçınılmaz” değerlendirmesinde 
bulunuyor. Zammın gerekçelerini 

her yönüyle inceledik, uzmanlara, 
piyasa oyuncularına sorduk. ‘Neden 
zam kaçınılmaz’ tezimizi farklı 
başlıklar altında inceleyeceğiz. 

4 milyar dolarlık zarar var
 � BOTAŞ’ın, geçen yıl petrol 

fiyatlarının düşmesiyle birlikte Rus 
Gazprom’dan satın aldığı gazın 
fiyatı, 2015 yılının ilk çeyreğinde 
330 dolara kadar geriledi. 

 � BOTAŞ ile Rus Gazprom 
arasında formülden kaynaklı fiyat 
pazarlığı devam ediyor. Gazprom, 
yüzde 10.25 indirim teklifinde 
bulundu. BOTAŞ, oranı artırmak 
istiyor. 

 � 330 dolarlık fiyat, formülden 
gelecek indirimi kapsamıyor. 

 � BOTAŞ, yılın ilk çeyreğinde 
serbest piyasada sanayiye her 1000 
metreküp gazı 782 TL’ye (aldığı 
fiyatın altına), konutlara da 848 
TL’ye (ithalat fiyatının üstünde) 
sattı. Uzmanların hesaplamalarına 
göre bu dönemde dolar kuru da 
ortalama 2.5 TL düzeyinde gerçek-
leşti. BOTAŞ, bu veriler çerçeve-
sinde sattığı  her 1000 metreküp 
gazdan ortalama 8 dolar dolayında 
zarar etti. 

 � Uzmanlar, BOTAŞ’ın 2011-
2014 dönemini zararla kapattığını 
belirterek, “4 yıllık zarar 4 milyar 

Enerji maliyetlerinin giderek artması elektrik ve 
doğal gaz fiyatlarına zammı kaçınılmaz hale getirdi. 

Hükümet, seçim öncesi zam yaparak seçmenlerin 
tepkisini çekmekten kaçındı ancak uzmanlar, 

“Seçim sonrası kim iktidar olursa olsun zam 
zorunlu” düşüncesinde...

Seçimden sonra elektrik 
ve gaza zam kaçınılmaz

26  EnerjiPanoramaHaziran 2015

ANKARA KULİSİ & Deniz Suphi



TL dolayında hesaplanıyor” dedi. 
Uzmanlara göre, 2015 yılı ilk 
çeyrek zararı (rakam henüz belli 
olmamakla birlikte) buna eklendi. 

 � BOTAŞ, Rusya’dan ithal ettiği 
gaza 288 dolar ödemeye başladı. 
Uzmanlar, ikinci çeyrek dolar kuru 
ortalamasının henüz belli olmadı-
ğına işaret ederek, “Ortalama kur, 
2.6-2.7 dolar düzeyinde çıkabilir. 
Gaz maliyetinin düşmesiyle birlikte 
birinci çeyrekte zarar eden BOTAŞ, 
ikinci çeyrekte kısmen de olsa kara 
geçebilir” dedi. 

 � Uzmanlar, kurun seçim ön-
cesinde Türkiye’ye giren para 
nedeniyle bir miktar düştüğünü 
belirterek, “Seçim sonrasında kurun 
artabileceği yönünde piyasalardan 
güçlü sinyaller alınıyor. Dışarıdan 
para girişi kesildiği an, kur artacak-
tır. Bu da gaz maliyetlerini olumsuz 
etkileyecektir” diyor. 

 � Uzmanlar, BOTAŞ’ın birikmiş 
zararını kapatmak, finansal yönden 
daha güçlü hale gelmek için seçim 
sonrasında yıl tamamlanmadan 
doğal gaza zam yapmasına kesin 

gözüyle bakıyor. 
 � BOTAŞ’ın gaz zammını eylül 

ya da ekim ayında yapmasını bekle-
niyor. Oran telaffuz edilmemesine 
karşın çift haneye yakın bir zam 
olabileceğine işaret ediliyor. 

Elektrikte zam oranı gaza bağlı
 � Elektrik fiyatları, üçer aylık 

dönemlerde belirleniyor. Seçimden 
hemen sonra 1 Temmuz’dan geçerli 
olmak üzere 3 ay geçerli olacak yeni 
fiyatlar belirlenecek. 

 � Uzmanlar, Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin (TE-
TAŞ) halen toptan elektrik birim 
satış fiyatının 17,30 kuruş olduğuna 
işaret ederek, TETAŞ’ın elektrik 
talebinin yüzde 60’ını karşıladığına 
dikkat çekti. 

 � Yenilenebilir enerji kaynakların-
dan üretilen ve devletin satın aldığı 
elektrik birim fiyatı 7.3 dolar/sent, 
YEKDEM kapsamındaki kaynak-
lardan üretilen elektrik de talebin 
yaklaşık 6-7 milyar kilovatsaatlik 
bölümünü karşılıyor. 

 � “Serbest piyasa” ya da “borsa” 
olarak bilinen Piyasa Mali Uzlaştır-
ma Merkezi’nde (PMUM) elektrik 
talebinin yüzde 15-20’lik bölümü 
satışa konu oluyor. Bu veriler dik-
kate alındığında elektrik fiyatla-
rının piyasa oluştuğunu söylemek 
mümkün değil. 

 � TETAŞ fiyatının belirleyici 
olduğuna işaret eden enerji uzman-
ları, “Doğal gazla elektrik üreten bir 
santralı ele alalım. Bu santralın tek-
nolojisine göre yalnızca bir kilovat-
saat elektrik için kullanacağı doğal 
gazın fiyatı 16,8 kuruş ile 19 kuruş 
arasında değişiyor. PMUM’da ma-
yıs ayı içinde ortalama birim elekt-
rik fiyatları 14.5-15 kuruş oldu. Bu 
koşullar altında üretimin yapılması 
zor. Bu nedenle gaz santralları ve 
işletmecileri büyük sıkıntıyla karşı 
karşıya” yorumunu yapıyor. 

 � Tüm bu veriler ışığında, piya-
sada elektriğe 1 Temmuz’da zam 
yapılma olasılığının güçlü olduğuna 
dair kanı gittikçe güçleniyor. 1 
Temmuz’da olmazsa 1 Ekim’de zam 
yapılması bekleniyor. 
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 � Elektriğe yapılacak olası zam-
mın oranının ise doğal gaz fiyat-
larıyla doğrudan orantılı olacağı 
tahminleri yapılıyor. 

Bakan “zam yok” diyor ama... 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Taner Yıldız, doğal gaz ve 
elektriğe gerçekte yüzde 7 dolayın-
da zam ihtiyacı olduğunu belirte-
rek,  bu zammı yapmayacaklarını 
söyledi. Yıldız,  “Seçim gerekçesiyle 
değil teknik hesaplamalarımız 
gerekçesiyle doğal gaza ve elekt-
riğe zam yapmayacağız. Yüzde 7 
zam yapmamız lazım normalde 
vatandaşımıza sanayicimize ama 
yapmayacağız” dedi. 

Zammın en önemli gerekçele-
rinden biri dolar kurunda yaşanan 
artışın enerji sektörüne getirdiği 
yüklü maliyet. Dolar kurunda yaşa-
nan yükseliş, reel sektörün yurtiçi 
ve yurtdışından sağladığı döviz 
borçlarının Türk Lirası karşılığında 
ciddi artışa neden oldu. Bundan en 
çok etkilenen sektörlerin başında 
da enerji geliyor. Özellikle elektrik 
dağıtım şirketlerini alan yatırım-
cılar, dolar üzerinden borçlandı. 
Bu şirketler, TL ile kazanıp, dolar 
ile borçlarını ödemeye çalışıyor. 
Kurun hızla artması, bu şirketleri 
finansman yönünden ciddi olarak 
zora soktu. Dolar ile TL arasındaki 
makasın, TL aleyhine gelişmeye 
devam etmesi nedeniyle şirketlerin 

sıkıntıları artıyor. 
Enerji sektörü uzmanları, enerji 

yatırımcısının kurdaki ani çıkış nede-
niyle karşı karşıya kaldığı riski şöyle 
değerlendirdi: 2010 yılında 1.5 TL 
olan dolar kuru2.6 TL bandına taşın-
dı. Enerji sektöründe yatırım yapan 
her bir yatırımcı, dolar kurunun 2.6 
TL’ye çıkması nedeniyle çok ciddi 
maliyet üstlendi. Doğal gaz yatırım-
cılarına bakalım. Son 5 yılda yeni 7 
bin 375 megavat yatırım yapılmış. Bu 
yatırımın, 2011 sonu dolar kurunun 
1.8 TL olduğu dikkate alındığında 
parasal karşılığı 10.8 milyar TL. 
Bugünkü kurla karşılığı 15.6 milyar 
TL. Bu rakamlar, dolar kurunun 1.8 
TL’den 2.6 TL’ye çıkmasıyla birlikte 
santral yatırımcısının karşı karşıya ol-
duğu kur riskini net ve açık biçimde 
gösteriyor”.

Uzmanlar, başta doğal gaz ve kö-
mür olmak üzere bu alanlara yatırım 
yapanların piyasaya TL üzerinden 
elektrik sattıklarını kaydederek, “Bu 
şirketler, faaliyetlerini Türk Lirası 
ile yürütüyor ancak borçları dolarla 
ödüyorlar. TL-dolar makası açıl-
dıkça, bu şirketlerin de finansman 
sıkıntısı derinleşiyor. Bu derinleşme 
ve farkın büyümesi sektörde ciddi 
sayılabilecek bazı sorunları tetikle-
yecek, sektör büyük kaygı yaşıyor” 
değerlendirmesini yapıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yapılan yatırımda kur riski diğer 
alanlara göre daha az. Çünkü bu 

alanda YEKDEM var ve YEK-
DEM kapsamında işlem yapanlar 
daha şanslı. Yenilenebilirde 7.3 
dolar sentlik alım garantisi söz 
konusu.

ÜRETİCİLER 
BORÇLARINI 
ÖDEMEKTE 
ZORLANIYOR 
Kur artışının olumsuz etkilediği şir-
ketler arasında özelleştirmeler yoluyla 
üretime yatırım yapanlar da var. Anım-
sayacaksınız Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı’nın yaptığı ihalelerde Kemerköy, 
Yeniköy, Yatağan, Soma ile Hamitabat 
gibi büyük santrallar özel sektöre geçti. 
Bu yatırımcıların da santral özelleştir-
melerinin de dolar üzerinden yapılması 
nedeniyle kur riski bulunuyor.
Elektrik dağıtımının yanında dolar kuru 
artışı etkilerinin en çok hissedildiği 
sektörlerden biri de doğal gaz. Devle-
tin şirketi olan BOTAŞ, kurdan en çok 
etkilenenlerin başında geliyor. Nedeni, 
BOTAŞ ithal ettiği gazın tamamını dolar 
kuru ile alırken müşterilerine (sanayi 
kuruluşları, dağıtım şirketleri vb) Türk 
Lirası üzerinden satıyor. Dolayısıyla, 
sürekli artan kur, doğal gaz faturaları 
için ciddi mali yük oluşturuyor. Kurdaki 
artış, BOTAŞ’ın yanı sıra doğal gaz ithal 
eden özel şirketleri de olumsuz etkili-
yor.   Şirketlerin, mali yapıları açısından 
büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle 
gerek elektrikte gerekse de doğal gaz-
da bu yıl içinde yeni bir fiyatlamayı ve 
zammı gündeme getirecek. Piyasada 
“Seçim sonrasında geçime, ekonomiye 
dönülecek. O zaman gerçek ihtiyaçlar 
kendini gösterecek. Tarifeler, masaya 
yatırılacak. Tarifelerde bazı artışlar yaşa-
nabilecek” kanısı güçlü. 
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2019 yılında kurumsal ve 
operasyonel mükemmellik 
alanında Avrupa’nın ilk 10 
şirketi arasında olma hedefi 

doğrultusunda başlattığı ‘Mükem-
mellik’ sürecinde Avrupa’da ve dün-
yada tüm dikkatleri üzerine çeken 
YEDAŞ, vizyonuna bir adım daha 
yaklaştı ve bu yıl Amerika’nın New 
York kentinde düzenlenecek olan 
Dünya Kaliteye Bağlılık Kongre-
si’nde Kalite Elmas Tacı Ödülü’nü 
almak üzere kongreye davet edildi. 
Business Initiative Directions 
(BID) Başkanı Jose E. Prieto imza-
lı gönderilen davete, BID Komite 
Üyesi olan YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu ve şirketin üst 
yönetimi katılım sağlayacak. 

BID tarafından 2013 yılında 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
Kalite Altın Tacı Ödülü’nü ve 
2014 yılında da Fransa’nın başkenti 
Paris’te Kalite Platin Tacı Ödülü’nü 
alan YEDAŞ, İstanbul’da Türkiye 
Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 
tarafından, Avrupa’nın İletişim 
Oscarı olarak lanse edilen Birleş-

miş Milletler Kalkınma Programı 
(United Nations Development 
Programme) UNDP Özel Ödü-
lü’nü ve son olarak da Amerika’nın 
Las Vegas kentinde düzenlenen 
ESQR Kalite Kongresi’nde Yılın 
En Nitelikli Liderlik Ödülü’nün 
sahibi olmuştu. Kalite ve kurum-
sal kültürün sürdürülebilirliğine 
önem veren dünyaca ünlü ve 
itibarlı bağımsız denetçi şirketler-
ce, YEDAŞ’ın başarısının her yıl 
taçlandırdığının vurgusunu yapan 
YEDAŞ Genel Müdürü Nuret-
tin Türkoğlu, “Kalite Elmas Tacı 
Ödülü ile Avrupa’nın ilk 10 şirketi 
arasında olmak vizyonumuza, bir 
adım daha yaklaşmış olacağız. 2016 
yılında ise Avrupa’nın 4 Yıldız 
Ödülü’nü alarak son ve en büyük 
adımı atacağız” dedi.

İT-Kalite ve kurumsallık özümüz 
Türkoğlu, bu ödüllerin ta-

mamen bağımsız kuruluşların 
üyelerince, tüm dünya üzerinde 
farklı ülkelerden kalite kültürü-
nü özümseyen ve destek veren 

kuruluşlar olarak tanınan şirketlerin 
tespit edilerek verildiğini vurgu-
layarak, “Şirketler, toplam kalite 
yönetimi kriterlerine uygunluk, 
liderlik, yaratıcılık, yenileşim ve 
inovasyon, kurumsal sosyal sorum-
luluk projeleri, mükemmel sonuç-
ları sürdürme, müşteriler için değer 
katma, ileri teknolojiyi kullanma, 
sürdürülebilir bir gelecek yaratma 
gibi ana başlıklara verilen önem 
ile faaliyet gösterdiği sektörde rol 
model olma özelliğinden dolayı 
bu ödülleri almaya hak kazanıyor. 
BID, ESQR ve TÜHİD tarafından 
verilen bu ödüllerde şirketimiz, 
yalnızca girişimci başarısıyla değil, 
sürekli gelişime ve yeniliklere ver-
diği önem, Toplam Kalite Yönetim 
Sistemi modeli ile tüm süreçleri-
ne paydaşlarını da dahil ederek, 
içselleştirilmesi ile ön plana çıktı. 
Bu model, müşteri memnuniyetini 
arttırırken ve verimi de optimize 
ediyor. Kurumsal kültürü ve gelişen 
sürece etkin bir yaklaşımı da birlik-
te getiriyor” diye konuştu.

Amerika’nın New York kentinde 
düzenlenecek olan Dünya 
Kaliteye Bağlılık Kongresi’nde 
Kalite Elmas Tacı Ödülü’nü almak 
üzere kongreye davet edilen 
YEDAŞ Genel Müdür Türkoğlu, 
“Avrupa’da ilk 10 hedefine sadece 
1 adım kaldı” dedi

YEDAŞ, 2019 vizyonunu 
‘elmasla’ taçlandıracak
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Avrupa Komisyonu, 4 
Eylül 2012 tarihinde 
başlattığı soruşturmanın 
(proceedings) ardından 

22 Nisan 2015 tarihinde Rus 
enerji devi Gazprom’a iddiana-
mesini gönderdi. Soruşturmanın 
ve iddianamenin içeriği, Avrupa 
Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaş-
ma’nın (ABİDA) hâkim durumun 
kötüye kullanılmasını yasaklayan 
102. Maddesi’nin ihlâl edilmesi 
hakkındaydı. İddianamede yer alan 
ifadelere göre:

-Gazprom, Avrupa Ekonomi 
Alanı (AEA) içinde gazın serbest 
ticaretini engelliyor. Sekiz Avrupa 
ülkesi için (Bulgaristan, Çek Cum-
huriyeti, Estonya, Macaristan, Le-
tonya, Litvanya, Polonya, Slovakya) 
ihracat yasakları (export ban) ve 
nihai tüketim yeri şartı (destina-
tion clause) uygulamak suretiyle, 
Gazprom, gaz ticaretinde bölgesel 
kısıtlamalar getiriyor. Bu bölgesel 
kısıtlamalar neticesinde gaz fiyatları 
yükselebilir.

-Bölgesel kısıtlamalar, beş ülke-
de (Bulgaristan, Estonya, Letonya, 
Litvanya ve Polonya) Gazprom’un 
haksız fiyatlama politikası uygu-
lamasına olanak verebilir. Sözü 
edilen haksız fiyatlar, Gazprom’un 
maliyetlerinin ve kıyaslanan diğer 
fiyatların oldukça üzerindedir ve 
Gazprom’un gaz fiyatını, petrol 
ürünlerinin fiyatına endeksleyen 
formülünden kaynaklanıyor. 

-Polonya ve Bulgaristan’da 
toptancılara sağladığı gaz arzını, 
ticaretle ilgisiz bir şekilde gaz 

iletim altyapısına dair taahhütlerle 
ilişkilendirmek suretiyle Gazprom 
hâkim durumunu kötüye kullanı-
yor. 

Kısacası, Komisyon’un nihai ol-
mayan bulgularına göre Gazprom, 
‘tek pazar’ içinde sınırlar arası doğal 
gaz ticaretini engelliyor, yüksek 
doğal gaz fiyatlarına yol açıyor ve 
böylece doğal gaz piyasalarının 
likiditesini ve etkinliğini düşürüyor. 
(Avrupa Komisyonu Basın Bildi-
risi).

Gazprom işbirliğine yanaşmıyor
Avrupa Komisyonu’nun her-

hangi bir rekabet soruşturmasının 
ardından iddianame (statement of 
objections) göndermesi, Komis-
yon’un elinde iddiaları kanıtlayacak 
ciddi kanıtları olduğunun bir gös-
tergesi. Son yıllarda Komisyon’un 
ardından iddianame gönderdiği her 
bir 102. Maddeyi ihlâl soruştur-
ması, ilgili şirketin soruşturmaya 
konu olan eylemlerinde değişikliğe 
gitmesiyle sonuçlandı. (2014’te 
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Avrupa Komisyonu ve Gazprom:  

Mesele rekabet mi siyaset mi? 
Avrupa Komisyonu’nun Gazprom için hazırladığı iddianame, ekonomik 
gerçeklere dayanıyor ve yıllardır izlenen bir programın tamamlayıcısı. 
Gazprom’un bu programı anlamaması ya da anlamak istememesi, anti 
rekabetçi tutumu, siyasi ve ekonomik konjonktürün yanında olduğu 
ilk fırsatta Avrupa’nın Rusya’ya olan siyasi hıncını Gazprom üzerinden 
almasına olanak tanıdı... 



Motorola vakası hariç). İddianame 
gönderilen şirketler ya herhangi bir 
cezayla karşılaşmamak için bağ-
layıcı taahhütlerde bulundu ya da 
yüksek meblağlarda cezalar ödemek 
durumunda kaldı. Şu ana kadar 
Gazprom’un bağlayıcı taahhütler 
konusunda Komisyon ile işbirliğine 
yanaşmadığı, yakın gelecekte işbir-
liğine yanaşılsa dahi Gazprom’un 
taahhütleri ile Avrupa Komisyo-
nu’nun beklentileri arasında büyük 
bir fark olacağı göz önünde bulun-
durulduğunda, Gazprom’u nasıl bir 
sonun beklediği bir gizem değildir.

Gazprom’a yönelik iddiaların 
ve verilmesi muhtemel cezanın 
siyasi bir saikinin mi yoksa rekabet 
ihlâline dayalı bir nedeninin mi 
olduğu sorusuna yanıt verirken 
biraz geriye gitmekte yarar var. 
Avrupa Birliği’nin tam olarak 
işleyen ve bütünleşmiş tek bir 
enerji piyasasının oluşturulmasına 
yönelik 90’lı yıllardan itibaren takip 
etmeye başladığı büyük ölçekli bir 
programı var. Bu programın içinde 
birinci, ikinci ve üçüncü enerji 
paketleriyle birlikte 2005 yılında 
elektrik ve doğal gaz piyasaları için 
başlatılan Sektör Soruşturması yer 
alıyor. Özellikle Sektör Soruştur-
ması’nın bulgularının işaret ettiği 
ulusal piyasalarda pazarı kapama ve 
dengeleme piyasasında yerleşik yerli 
firmaların korunması, sınırlar arası 
ticaretin engellenmesi, piyasalarda 
şeffaflığın olmaması ve fiyat olu-
şumunda yaşanan bozukluklar gibi 
sorunlar, Avrupa enerji piyasasında 
rekabetçiliğin büyük ölçüde zarar 
gördüğünü ve tüketici kaybının 
yüksek olduğunu göstermişti. Sek-
tör Soruşturması’nın bu bulguları 
(ki medyada çok fazla ilgi gör-
medi), GDF/Suez, E.ON, RWE 
gibi enerji devlerinin de aralarında 
bulunduğu birçok enerji firması 
hakkında (bu firmaların bulunduğu 
ülkelerin yoğun itirazlarına karşın) 
açılan rekabeti ihlâl soruşturmala-
rına zemin hazırladı. Dolayısıyla, 
Gazprom soruşturmasının yaşanan 
son siyasi gelişmelerden ötürü (Uk-

rayna krizi vs.) Avrupa Birliği’nin 
Rusya Federasyonu’nu cezalandır-
maya yönelik bir araç olarak gö-
rülmeyip, serbestleştirilmiş tek bir 
Avrupa doğal gaz pazarı yaratmak 
amacıyla 90’lı yıllardan itibaren 
uygulanagelen rekabet politikasının 
bir tamamlayıcısı olarak görülmesi 
gerekiyor. 

Türkiye de tahkime gidebilir
Peki, Gazprom soruşturması-

nın hiç mi siyasi bir tarafı yoktur? 
Öncelikle bir numaralı kuralı 
hatırlatalım: Rekabet hukukunun 
uygulanmasının politik desteğe 
ihtiyacı vardır. Mevcut siyasi kon-
jonktür, böylesi bir soruşturmanın 
açılması için müsait olmaktan öte 
destekleyici bir görünüm taşıyor. 
Son yıllarda yaşanan ekonomik 
durgunluk neticesinde gaz talebinin 
azalması, konvansiyonel olmayan 
gaz kaynaklarının üretimindeki 
artış sonucu, dünyada gaz arzı 
bolluğu ve gaz-gaz rekabetinin art-
masıyla birlikte, Avrupa gaz piyasa-
ları satıcının piyasasından alıcının 
piyasasına evrildi, Gazprom’un ve 
dolayısıyla da Rusya Federasyo-
nu’nun doğal gazdan kaynaklanan 
gücü kırıldı. Bu da ilgili soruştur-
maya zemin hazırladı. 

İddianamede sayılan maddeler-
den, birinci ve üçüncü maddedeki 
unsurlardan bir kısmı dışlayıcı 
kötüye kullanma (exclusionary 
abuse) olarak adlandırılırken, 
ikinci maddedeki unsur sömürü-
cü kötüye kullanma (exploitative 
abuse) olarak adlandırılıyor. Avrupa 
Komisyonu, şu ana kadar sömü-
rücü kötüye kullanma içerikli çok 
az soruşturma yürüttü. Yürüttüğü 
başlıca sömürücü kötüye kullanma 
soruşturmasında ise United Brands 
firmasının aşırı fiyatlama yaptığı 
kararını Avrupa Adalet Mahkemesi 
iptal etti. Zira bir fiyatın haksız 
veya aşırı olup olmadığının tespiti 
kolay değil. Dolayısıyla, Avrupa’da 
hâkim durumu kötüye kullanma 
soruşturmalarının büyük çoğun-

luğunu dışlayıcı kötüye kullanma 
soruşturmaları oluşturuyor. Bütün 
bu değerlendirmelerin ışığında, 
soruşturmada ve iddianamede yer 
alan petrol ürünlerine endeksle-
meden kaynaklı aşırı ve haksız 
fiyatlama iddiasının Avrupa’da 
rekabet soruşturmalarında çok yay-
gın olmadığı ve olağandışı bir iddia 
olduğu görülüyor. Hele ki bu fiyat-
lama yönteminin ve iş modelinin 
on yıllardır uygulandığı göz önünde 
bulundurulursa, bu soruşturmadaki 
haksız ve aşırı fiyatlama iddiasının 
olağandışılığı daha da artıyor. 

Soruşturmanın ve iddianamenin 
içeriğinden Rusya Federasyonu’nu 
siyasi açıdan en çok sıkıştıracak 
husus da petrol ürünlerine endeks-
lemeden kaynaklı aşırı ve haksız 
fiyatlama iddiası. Zira, endeksle-
meye karşı Komisyon’un alacağı ve 
Avrupa mahkemelerinin destekle-
yeceği bir karar, Avrupa’da ve Avru-
pa dışında (aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu) birçok müşterisi 
ile Gazprom’u tahkim mahke-
melerinde karşı karşıya getirme 
potansiyeline sahip. Buna ek olarak, 
böylesi bir kararın başka dinamik 
etkileri de olacaktır. Kararda yer 
alan ekonomik gerçekler ve kanıtlar 
ışığında, Gazprom’un eylemlerin-
den zarar gören tüketiciler ve diğer 
gaz tedarikçileri zararlarının tazmin 
edilmesi için Gazprom aleyhine 
yeni davalar açabilirler.

Özetle, Avrupa Komisyonu’nun 
Gazprom’a açtığı soruşturma ve 
hazırladığı iddianame, ekonomik 
gerçeklere dayanıyor ve yıllardır iz-
lenen bir programın tamamlayıcısı. 
Gazprom’un bu programı anlama-
ması ya da anlamak istememesi, 
esnek ve şeffaf olmayan anti reka-
betçi tutumu, siyasi ve ekonomik 
konjonktürün yanında olduğu ilk 
fırsatta Avrupa’nın Rusya’ya olan 
siyasi hıncını Gazprom üzerinden 
almasına olanak tanıdı. Ekonomik 
realite ile siyasi iradenin bu kadar 
uyumlu olduğu rekabet anlaşmazlı-
ğı bir daha zor bulunur.

VİZYON Avrupa Komisyonu ve Gazprom:  Mesele rekabet mi siyaset mi? 
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Enerjinin düzenleyicilerinden 
Türkiye’ye ‘TAM NOT’

EPDK’nın uzun süredir hazırlandığı 6. Dünya Enerji Düzenleme 
Forumu (WFER), İstanbul’da yapıldı. Forum, tüm katılımcıları 

tarafından “bu zamana kadar alanında gerçekleştirilmiş en başarılı 
etkinlik” olarak değerlendirildi. Düzenleyici kurumların yöneticileri, 
İstanbul'da sorunları, çözümlerini, yatırımları ve trendleri konuştu

KAPAK
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Türkiye’nin enerji alanın-
da gösterdiği başarı, bir 
süredir dünyanın farklı 
ülkelerindeki toplantılarda 

dile getiriliyor, örnek gösteriliyor. 
Hem ulusal hem de uluslararası 
alanda atılan adımlar, Türkiye’yi 
dünya enerji sektöründe söz sahibi 
ülkelerden biri haline getiriyor. İşte 
bu nedenle, birçok ülkenin ‘biz isti-
yoruz’ dediği 6. Dünya Enerji Dü-
zenleme Forumu’na ev sahipliği 
yapma hakkını Türkiye kazanmıştı. 
Bir yılı aşkın süredir devam eden 
hazırlıkların sonunda 25-28 Mayıs 
tarihleri arasında İstanbul’da 6. 
Dünya Enerji Düzenleme Forumu 
(WFER) gerçekleştirildi. 

“Enerji Düzenleme Dünyasını 
Buluşturmak” temasıyla Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’nun (EPDK) evsahipliğinde, 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan 
forum, çok önemli oturumlara sah-
ne oldu. Forum’da enerji politikaları 
ve düzenlemeleri, “Paydaşların 
Çıkarlarını Dengelemek”, “Deği-
şimden Yararlanmak”, “Düzenleme 
ve Sürdürülebilirlik” ve “ Daha 
Akılcı Düzenlemelere Doğru” baş-
lıkları altında gruplandırılan 4 ana 
eksende tartışıldı.

Forum boyunca 4’ü genel 18’i eş 
zamanlı olmak üzere 22 oturum 
gerçekleştirilirken iki özel nitelikli 
genel toplantı da yapıldı. Bu top-
lantılardan biri Afrika ülkelerini de 

kapsayan gelişmekte olan ülkelerde-
ki düzenleme arayışlarına odaklan-
dı. Bu oturumda, çeşitli boyutlarıyla 
Afrika ülkelerindeki mevcut düzen-
leyici çerçeve ve yatırım ikliminin 
tartışılırken diğer özel nitelikli genel 
oturum ise bu yıl Türkiye’nin G20 
dönem başkanı olması sebebi ile 
tasarlandı. Gelişmiş ülkelerin enerji 
ve enerji düzenlemesine ilişkin poli-
tikaları ve vizyonları ile Türkiye’nin 
G20 enerji gündemindeki konular 
ele alındı. Forum boyunca gerçekleş-
tirilen oturumlarda 39 ülkeden 31’si 
kadın 119 moderatör ve konuşmacı 
yer aldı.

“Sorunlar, çözümler ortaklaştı”
Forumun açılışında konuşan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan foruma ev sahipliği 
yapan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na, bu önemli organizas-
yona destek veren, katkı sağlayan, 
tüm kurum, kuruluş ve şahıslara 
teşekkür etti. 

İçinde bulunulan yüzyılın en 
önemli gündem maddelerinden bi-
rini, enerjinin oluşturduğuna işaret 
eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Enerji ekonomiden siyasete, 
güvenlikten dış politikaya kadar 
hayatın her alanında ağırlığını his-
settiriyor. Sorunların küreselleştiği 
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bir dünyada şayet dayanışmayı ve 
işbirliğini küreselleştirmezsek ba-
şarılı olamayız. Bu ülke, bilhassa 
enerji konusunda çok daha önem-
lidir. Sizler, bunu enerji sektörünün 
temsilcisi olarak bizzat yaşıyor, 
birinci elden hissediyorsunuz.”

EPDK Başkanı olarak forumun 
ev sahipliğini yapan Mustafa Yıl-
maz da açılış konuşmasına forumun 
Türkiye’nin enerji alanında küresel 
bir aktör olduğunun göstergesi 
ve sektör için bir dönüm noktası 
olacağını vurgulayarak başladı. 
Dünya fosil enerji kaynaklarının 
dörtte üçünün Türkiye’yi çevreleyen 
ve sadece 4 saatlik uçuş mesafesin-
deki bölgelerde yer aldığını anlatan 
Yılmaz, bu jeopolitik gerçeğin, 
Forum için doğru bir adreste bulu-
şulduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye’nin 3 yıl önce, bu 
önemli etkinliğe ev sahibi ola-
rak seçilmesinden sonra Avrupa 
Rüzgar Enerjisi Kongresi, Dünya 
Enerji Konseyi Genel Kurulu ve 
Dünya Petrol Kongresi gibi önemli 
etkinliklerin de Türkiye’de düzen-
lenmesi kararlarının alındığını dile 
getiren Yılmaz, “Bu gelişmelerin, 
Türkiye enerji sektörünün tanınma-
sına büyük katkı sağladığı kanaa-
tindeyim” diye konuştu.

“Enerji müşteri odaklı oldu”
Katılımcılara hitap eden Dünya 

Enerji Konseyi Başkanı Marie-Jo-
se Nadeau, hızlı gelişen teknolo-
jinin, müşterileri enerji kullanımı 
alanında daha talepkar hale getir-
diğini ve piyasadaki düzenleyici 
aktörleri zorladığını belirtti. 

Elektrik iletim ve dağıtım 
sektöründeki şirketlerin teknoloji-
nin ilerlemesiyle beraber kişiye özel 
hizmetler geliştirmek zorunda kal-
dığını ifade eden Nadeau, “Günü-
müzün müşterileri gerçek zamanlı 
bilgiye ulaşmak istiyor, düzgün bir 
şekilde tüketim yaptıklarını görmek 
istiyor, müşteriler şebekenin aktif 
kullanıcıları haline geliyorlar. Bu 
tür kamu hizmetleri kişiye özel 
ürünlerin kullanılmasına sebep 
oluyor ve yeni bir endüstri mey-
dana geliyor, yerel toplumların 
ihtiyaçlarını karşılarken şirketler 
kendi yapılarını ve stratejileri-
ni yeniden yapılandırmak zorunda 
kalıyor. Teknolojinin hızla gelişme-
si, müşterileri enerji kullanımı ala-
nında daha talepkar hale getiriyor 

620 MILYON ENERJISIZ IÇIN ÇALIŞMA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  Dış ilişkiler Grup 
Başkanı  Fakir Hüseyin Erdoğan, düzenleyici ortamın Sahra 
altı bölgelerde nasıl geliştirilebileceği konusunda yaptıkları 
çalışmanın sonucunu G20 kapsamındaki enerji bakanları top-
lantısında sunacaklarını  söyledi.  Türkiye'nin  G20 başkanlığı 
süresince Sahra altı ülkelerine ilişkin konferanslar düzenle-
neceğini ifade eden Erdoğan,  “Bu konuda bir rapor hazırla-
yıp ekim ayında yapılacak enerji bakanları toplantısına sun-
mak istiyoruz. Sahra altı ülkelerinin düzenleyiciler boyutunda 
ihtiyaçlarıyla ilgili bir liste hazırlayacağız” dedi. 
Enerji Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Ulusla-

rarası Enerji, AB ve Enerji Esneklik Direktörü Edmund Hosker 
de G20 enerji gündeminin, enerji sistemlerinin incelenmesi, 
iş birliği, sürdürülebilirlik, verimlilik  ve iklim taahhütlerinde 
tutarlı olmak gibi çeşitli konuları kapsadığını anlattı. 
Enerji gündeminin özellikle Sahra altı ülkelerde  enerji erişi-
mi konusuna odaklanacağını ifade eden Hosker, bu bölgede 
620 milyon kişinin enerjiye erişimi olmadığını belirtti. “Esnek 
işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile Afrikalılara bir katma 
değeri sunmalıyız” diyen Hosker, yatırım, finansman, kapasite 
artırımı ve koordinasyon gibi konularda da çalışmalar yapa-
caklarını ifade etti. 

Avrupa Komisyonu İç Enerji Piyasası 
Direktörü

Klaus-Dieter Borchardt
Dünya Enerji Konseyi Başkanı

Marie-Jose Nadeau
EPDK Başkanı

Mustafa Yılmaz
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ve piyasadaki düzenleyici aktörleri 
zorluyor” diye konuştu.

Geleceğe odaklı düzenleme sistemi
Avrupa Komisyonu İç Enerji 

Piyasası Direktörü Klaus-Dieter 
Borchardt, enerji sektöründe mo-
dern ve geleceğe odaklı bir düzen-
leme sistemine ihtiyaç duyulduğu-
nu kaydetti. Enerji piyasalarında 
dengelerin oluşmasını sağlayacak 
farklı mekanizmaların oluşturulma-
sı gerektiğini vurgulayan Borchar-
dt, bunlar arasında en önemlisinin 
regülasyon yapısı olduğunu belirtti. 

Avrupa’daki enerji sektörünün 
yapısı hakkında bilgi veren Borc-
hardt, şu bilgileri verdi: 

Enerji sistemindeki yeni sorun-
lar ve değişikliklerle yüzleşebilmek 

için modern ve geleceğe odaklı bir 
düzenleme sistemi gerekiyor. Bu, 
öncelikle elektrik alanında gereken 
bir durum. Elbette bunun için de 
teknolojik uygunluk gerekiyor. 
Doğru mali teşvikleri oluşturmak 
zorundayız. İkinci olarak inovas-
yon, araştırma ve geliştirme des-

teklenmeli. Daha fazla pilot proje 
uygulanmalı ancak projeler başarı-
sız olsa dahi ilerlemeyi sürdürme-
liyiz. Akıllı sayaçlar, akıllı evler ve 
aynı zamanda enerji sistemindeki 
dengelerin oluşturulabileceği farklı 
mekanizmalar gerekiyor. Sağlam bir 
regülasyon yapısı şart.

“ETKILI DÜZENLEME IÇIN BAĞIMSIZLIK ŞART”
Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) Başkanı 
ve EPDK eski Başkanı Hasan Köktaş, 
WFER'ın ilk gününde "Paydaşların Çı-
karlarının Dengelenmesi" başlıklı 1. 
oturumda konuşmacı olarak yer aldı. 
TENVA Başkanı Köktaş, “Düzenleyici 
Reformlar ile Paydaşların Çıkarlarının 
Dengelenmesi" başlıklı sunumuyla, 
gelişmekte olan ekonomilerin bakış 
açısına yönelik önemli açıklamalarda 
bulundu. Düzenleyici kurumların, tü-
keticinin korunması, yatırımların des-
teklenmesi, kalkınma için ekonomik 
verimliliğin teşviki gibi temel hedefler 
doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini 
anlatan Köktaş, etkili bir düzenleme 
için öncelikle, bağımsız ve hesap vere-
bilir bir düzenleyici çerçevenin gerekli 
olduğuna dikkat çekti. Bunun için de 
düzenleyicilerin siyasi ve arz yönlü kont-
rolde bağımsız, bütçeleme, randevu ve 
karar verme sürecinde bağımsız olması 
gerektiğini söyledi. Ayrıca düzenleyici 
çerçevenin, hükümetler ve tüketiciler 
için de hesap verilebilir olması gerekti-

ğini belirten Köktaş, “Hesap verebilirlik 
uygulama problemlerini önleyerek ve 
kamu güvenini artırarak yasallığın art-
masına öncülük eder” dedi.
TENVA Başkanı Hasan Köktaş, gelişmek-
te olan ülkelerde düzenleyici reform 
sırasında, “Teori ve pratikte bağımsız bir 
düzenleyicinin kurulması”, “Kamu ve ba-
ğımsız düzenleyicinin kamu tarafından 
kabulü”, “Pazarın kurulması” ve “Öncelik 
farklılıkları” gibi önemli zorluklar yaşan-
dığını kaydetti.
Gelişmekte olan ülkelerin serbestleşme 
sürecinde, “özelleştirmeler”, “pazarın ku-
rulması”, “kapasitenin kurulması”, “yatı-
rım çekmek” ve “düzenleyici altyapıların 
ayarlanması” şeklinde temel öncelikleri 
olduğunu ifade eden Köktaş, “Tüm bu 
öncelikler, temelde özel kuruluşlara ve 
devlet çıkarlarına odaklanmaktadır ve 
tüketici tarafı buradaki eksik parçadır. Bu 
dengesizlik gelişmekte olan ülkelerdeki 
siyasi, ekonomik ve sosyal farklılıklardan 
kaynaklanır. Paydaşlar arasındaki teo-
rik dengenin kaçınılmaz olarak tüketici 

tarafından uzaklaşması söz konusudur. 
Tüketici tarafından uzaklaşmanın pek çok 
nedeni vardır. Düzenleyiciler tekelci ve 
dikey entegre piyasa yapılarını rekabetçi 
bir ortamda faaliyet gösteren, şeffaf ve 
fonksiyonel bir pazar yapısına dönüştü-
rürse, tüketici uzun vadede yeterli, kalite-
li, düşük maliyetli ve çevre dostu elektrik 
sahibi olacaktır. Düzenleyicilerin yeniden 
dengeyi sağlamak için, tüketici tarafının 
denklemdeki bu doğal zayıflığının far-
kında olmaları, çeşitli kanallar aracılığıyla 
sistem içine tüketiciler dâhil etmeleri ve 
yeniden denge ve dengesizlik konuları-
nı akıllarında tutmaları gerekmektedir” 
şeklinde konuştu.

Türkiye Enerji Vakfı Başkanı
Hasan Köktaş
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“İYİ Kİ KAYBETMİŞİZ” 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ta-
rafından hazırlıkları 3.5 yıldır titiz bir 
şekilde sürdürülen alanında dünyanın 
en büyük organizasyonu olan WFER’da 
katılımcılar organizasyonun yanı sıra dü-
zenlenen etkinlikler sayesinde İstanbul’u 
yakından tanıma fırsatı buldu. Forum 
kapsamında şehir ve Boğaz gezileri, dans 
ve müzik gösterileri, Çırağan Sarayı, Haliç 
ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nin deniz 
manzarası ve Türk mutfağının lezzetleri 
derken bilgilendirici olduğu kadar eğlen-
celi ve keyifli bir organizasyona da imza 
atıldı.
Öyle ki, Meksika Düzenleyici Kurum 
Başkanı “Biz yapılan seçimlerde WFER 
toplantısını düzenleme görevini Türki-
ye’ye kaptırınca üzülmüştük. Ancak İstan-
bul’daki bu organizasyonu görünce iyi ki 
kaybetmişiz diye düşündüm” dedi.
Bu organizasyonun yapılmasında özellik-
le iki ismin büyük emeği vardı. EPDK Stra-
teji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan 
Demirbaş ve Grup Başkanı Fakir Hüseyin 
Erdoğan. Etkinliğin sonunda destekle-
yen kuruluşlara verilen ödüller sırasında 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Demirbaş 
ve Erdoğan’ı da sahneye çağırarak özverili 
çalışmaları ve emeklerinden dolayı ken-
dilerine teşekkür ederek bir ödül verdi.

SIYASI IRADE, 

TASARIM VE 

INOVASYON… 
Forumun bir diğer konuş-
ması olan Avrupa Düzen-
leme Merkezi (CERRE) 
Genel Direktörü Bruno Bos 
da Avrupa’da düzenleme-
de kullanılan geleneksel 
modellerin başarısız oldu-
ğunu ardından yeni mo-
deller oluştuğunu söyledi. 
“Tüketiciye ve vatandaşa 
yol gösterilmeli çünkü bu 
karmaşık düzende destek-
lenmeye ihtiyaçları artıyor” 
diyen Bos, şöyle devam etti: 
"Bu desteğe düzenleme ku-
rumlarının da çok ihtiyacı 
olacak. Bu değişim sürecin-
de, siyasi irade, kurumsal 
tasarım ve inovasyon en 
önemli üç şey olacak ve 
hükümetler de geçiş süre-
cinin hızı ve kurallarını be-
lirleyecek. Hedefler regüle 
edilmeli ve hızlandırılmış 
bir yetki alanında sahadaki 
aktörler güçlendirilmeli."

BAYRAKTAR ICER 
BAŞKANI SEÇILDI

Toplantının başa-
rısı Türkiye’ye bir 
de başkanlık ge-
tirdi. Uluslararası 
Enerji Düzenleyi-
cileri Konfederas-
yonu’nun (ICER) 
yeni başkanı, Alparslan Bayraktar oldu. Bayraktar, 
İstanbul’da devam eden Dünya Enerji Düzenleme 
Forumu’nda (WFER6) gerçekleştirilen ICER Genel 
Kurulu’nda başkanlığa seçildi.
Dünyada 12 bölgesel enerji düzenleme birliğinin 
bir araya gelmesiyle oluşan ve enerji düzenleyicili-
ğinde en üst konfederasyon olan ICER’ın başkan-
lığını, iki dönemdir İngiltere Enerji Düzenleme 
Kurumu Başkanı Lord John Mogg yürütüyordu.
Dünyadaki enerji düzenleyicileri arasındaki iş bir-
liğini artırmayı amaçlayan ve gönüllü bir kuruluş 
olan ICER, enerji düzenleyicilerinin, sosyo-eko-
nomik, çevresel ve pazar sorunları konularındaki 
rolünün anlaşılırlığını artırmayı da hedefliyor. 
Bayraktar, 2018 yılında Meksika’da gerçekleştiri-
lecek bir sonraki WFER’e kadar ICER başkanlığını 
yürütecek. Beş yıldır EPDK Kurul Üyeliğini yürüten 
Bayraktar, 2013 Ağustos’undan bu yana 24 üyeli 
Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) 
de başkanlığını yürütüyor.
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ELEKTRİK SEKTÖRÜ, 
TÜKETİMİNİN REKOR KIRDIĞI 
TEMMUZ-AĞUSTOS’A HAZIR

14 Ağustos 2014 tarihinde günlük 831 milyon kilowatsaat (kwh) 
elektrik tüketimi ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Fakat geçen 
yıl yaşanan aşırı kuraklığa karşın bu yıl sular açısından nispeten iyi 
bir dönem yaşanıyor. Sektör, 70 bin MW Kurulu güç ve 1.175 adet 
santralla tüketimin rekor kırdığı yaz aylarına hazır
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Elektrik sektörü, ‘zor aylar’ 
olarak bilinen ve tüketimin 
rekorlar kırdığı temmuz-a-
ğustos dönemine giriyor. 

Bu aylarda tavan yapan elektrik 
talep artışının karşılanmasında 
dönem dönem sorunlar yaşanıyor. 
Örneğin geçen yaz (14 Ağustos 
2014'te) günlük 831 milyon ki-
lowatsaat (kWh) tüketim ile Cum-
huriyet tarihinin tüketim rekoru 
kırılmıştı. Özellikle aşırı sıcaklar 
nedeniyle klimalara yüklenilmesi, 
talep patlamasına neden oldu. Bu 
rekor artışa rağmen (bazı bölgeler-
de lokal kesintiler oldu) arz-talep 
dengesi zor da olsa sağlandı. Gün-
lük tüketim rekorunun kırıldığı 
26 Ağustos›ta talebin 818 milyon 
kWh'lik bölümü yerli (kamu, özel) 
üretim santrallarından karşılanırken 
geri kalan bölümü ithalat yoluyla 
sağlandı. Tabii, 2014 yazının son 
yılların en  kurak yılı olduğu ve 
elektrik üreten barajlarda su sevi-
yelerinin kritik seviyenin de altına 
indiğini unutmamak gerekiyor.

Kurulu güç talepten fazla
Aslında Türkiye elektrik ku-

rulu gücü, talebin çok üstünde bir 
kapasiteye sahip. Toplam kurulu 
güç 70 bin MW’ı geçti. Elektrik 
tüketiminin rekor kırdığı günlerde 

dahi yaklaşık 40 bin MW civarı 
bir kapasite kullanımı söz konusu 
oldu. Tabi, barajlarda su olmadığı, 
bir diğer ifadeyle kurak yıllarda 
baraj kurulu güç kapasitelerinin 
fazla bir anlam ifade etmediği 
dikkatten kaçırılmamalı. Benzer 
durum doğal gaz santralları için de 
geçerli. Elektrik birim fiyatlarının 
anormal düşüş yaşadığı dönemler-
de, maliyet farkı nedeniyle doğal 
gaz santrallarının devreye alınması 

zor bir durum. Rüzgar, güneş gibi 
mevsimsel etkilere açık kurulu 
güçte zaman zaman üretime katkısı 
olamıyor. Bütün bunlara rağmen 
Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 
bir diğer ifadeyle emre amade güç, 
talebi karşılamanın çok üzerinde 
kapasiteye sahip. Özetle, 2015 yaz 
aylarına, talebi karşılayacak bir ku-
rulu güçle giriliyor. Türkiye Elektrik 
İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine 
göre Temmuz-Ağustos ayları için 

ELEKTRİK SEKTÖRÜ TEMMUZ-AĞUSTOS’A BU TABLO İLE GİRİYOR

YAKIT TÜRÜ KURULU GÜÇ KATKI SANTRAL SAYISI 

(MW) (YÜZDE) (ADET)

Hidrolik Akarsu 7.237,1 10,2 440
Hidrolik Barajlı 17.513,6 24,7 82
Doğal Gaz-LNG 21.534,0 30,4 235
Fuel oil-Asfaltit-Nafta-Motorin 659,8 0,9 18
Taş Kömürü-Linyit 8.588,4 12,1 23
İthal Kömür 6.062,6 8,5 8
Yenilen-Atık-Atık ısı-Pirolitik Yağ 296,3 0,4 60
Çok yakıtlı-Sıvı-Doğal Gaz 667,8 0,9 9
Jeotermal 427,4 0,6 15
Rüzgar 3.806,7 5,4 95
Güneş (Lisansız) 71,2 0,1 150
Toplam 70.912,3 100,0 1.175

KAYNAK:TEİAŞ, 30 NİSAN 2015 İTİBARİYLE
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şimdiden 70 bin MW’nin üzerinde 
bir kurulu güç hazır. Toplam santral 
sayısı ise 1.175 adet. Kurulu güçte 
barajlar ilk, doğal gaz ise ikinci 
sırada yer alıyor.  

Temmuz-ağustos su talebi fazla
Geçen yılın sonuna kadar, Tür-

kiye elektrik talebi ağırlıklı olarak 
doğal gaz çevrim santrallarından 
elde edilirken, 2015 yılı itibarıyla 
ilginç bir gelişme yaşanıyor. Suyun 
elektrik üretimindeki payı, yüzde 
10’lardan yüzde 30’lara çıkarken 
doğal gazın payı da yüzde 50’lerden 
yüzde 30’lara geriledi. Hiç kuşku-
suz bunda son aylarda yağan bol 

KURULUŞLARIN SANTRAL SAYISI VE KURULU GÜCÜ

KURULUŞ KURULU GÜÇ KATKI
SANTRAL 

SAYISI 

(MW) (YÜZDE) (ADET)

EÜAŞ-EÜAŞ Bağlı Ort. Sant. 21.886,2 30,9 79
İşletme Hakkı Devredilen Sant. 945,7 1,3 60
Yap-İşlet Sant. 6.101,8 8,6 5
Yap-İşlet-Devret Sant. 2.312,3 3,3 18
Serbest Üretim 39.539,2 55,8 845
Otoprodüktör 27,2 0,0 6
Lisansız (TEDAŞ) Sant. 100,1 0,1 162
TOPLAM 70.912,3 100,0 1.175

KAYNAK:TEİAŞ, 30 NİSAN 2015 İTİBARİYLE

MEVSİMSEL KOŞULLARIN TALEBE ETKİSİ 

KAYNAK: EİGM (SENEDEN SENEYE BÜYÜME ARTIŞI HARİÇ)
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yağmurların katkısı büyük. Fakat, 
bunun sürdürülebilir bir üretim ol-
duğunu söylemek çok zor. Yılın ilk 
beş aylık döneminde suyun elektrik 
üretimine artan bir katkısı var. 
Buna karşın, havaların ısınmasıyla 
temmuz-ağustos ayları su açısından 
kritik gözüküyor. Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Enerji 
İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) 
tarafından hazırlanan Enerji İklim 
Raporu’nda da (Mayıs, Sayı 128) 
bu duruma dikkat çekiliyor. Rapora 
göre temmuz-ağustos ayları için su 
talebi ‘yüksek’ seviyede olacak. Buna 
karşın, doğal gaz arz-talebinde 
ise her hangi bir sorun gözükmü-
yor. Raporda Mayıs-Ekim 2015 
dönemi için mevsimsel değişim-
lerin enerjiye etkileri özetleniyor: 
Uluslararası kuruluşlar tarafından 
yapılmış olan uzun dönem sıcaklık 
ve yağış tahminleri üzerine yapılan 
değerlendirmeler çerçevesinde, Tür-
kiye ve çevresinde elektrik ve doğal 
gaz talebi ile kuraklık ve kesinti 
riski analizi yapıldığında; önümüz-
deki 6  aylık periyotta, Türkiye’de 
elektrik ve doğal gaz taleplerine 
iklim koşullarının etkisinin geçmiş 
yıllara oranla ortalama seviyede 
olması bekleniyor. Türkiye enerji 
sistemi açısından doğu ve batı do-
ğal gaz kesintisi ihtimalinin düşük 
olduğu değerlendiriliyor. 

HAVZALARA GÖRE YAĞIŞ DURUMU 

HAVZA ADI GEÇEN YILA GÖRE DURUM
YÜZDE ARTMA-AZALMA

Meriç-Ergene Havzası 34.4 ARTMA
Marmara Havzası 48.8 ARTMA
Susurluk Havzası 58.4 ARTMA
Kuzey Ege Havzası 22.9 ARTMA
Gediz Havzası 45.5 ARTMA
Küçük Menderes 51.5 ARTMA
Büyük Menderes 62.6 ARTMA
Batı Akdeniz 70.0 ARTMA
Antalya Havzası 80.8 ARTMA
Burdur Havzası 40.6 ARTMA
Akarçay Havzası 78.5 ARTMA
Sakarya Havzası 69.6 ARTMA
Batı Karadeniz Havzası 44.8 ARTMA
Yeşilırmak Havzası 73.0 ARTMA
Kızılırmak Havzası 60.5 ARTMA
Konya Kapalı Havzası 43.9 ARTMA
Doğu Akdeniz 91.7 ARTMA
Seyhan Havzası 100’den Fazla ARTMA
Asi Havzası 100’den Fazla ARTMA
Ceyhan Havzası 100’den Fazla ARTMA
Fırat-Dicle Havzası 62.0 ARTMA
Doğu Karadeniz Havzası 69.0 ARTMA
Çoruh Havzası 4.8 ARTMA
Aras Havzası 24.9 ARTMA
Van Gölü Havzası 19.6 ARTMA
KAYNAK: MGM, 1EKİM 2014-30 NİSAN 2016

SON 3 YILIN YAZINDA EN YÜKSEK 
ELEKTRİK TÜKETİMLERİ

AY-YIL TÜKETİM (KWH)
11 Temmuz 2013 768.880
28 Ağustos 2013 768.475
23 Temmuz 2014 813.338
14 Ağustos 2014 831.871
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Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır 
işbirliğinin belki de en 
büyük ortak özelliği, taraf-
larının üçünün de Türkiye 

ile ilişkilerinin dondurulmuş ol-
masıdır. Bu üç ülkenin neredeyse 
Türkiye karşıtı bir blok oluşturmak 
için ekstra çaba harcadığı dahi 
düşünülebilir. Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi ile Türkiye arasında siyasi 
anlamda herhangi bir ilişki bulun-
madığı malum. Türkiye’nin, İsrail 
ile Mavi Marmara olayıyla gergin-
leşen ilişkilerine ek olarak Mısır ile 
temaslarında da 2012’den itibaren 
bir gerileme yaşadığı bir dönemde 
İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi ve Mısır üçgeninde gözlenen 
yakınlaşmanın bir tesadüf olmadığı 
akla geliyor. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi; 
“Ankara ile ilişkilerinin durumu-
nun, İsrail ve Mısır ile yakınlaşması 
ile bir ilgisinin bulunmadığı, her 
iki tarafın da doğal gaz arama 
çalışmalarını sürdürdükleri Doğu 
Akdeniz’deki bazı parsellerin 
çakışmasından ötürü Ankara ile bir 
gerginlik yaşandığı” tezini işliyor. 

Türkiye, İsrail ile ilişkilerini 
yumuşatabileceği sinyalini dönem 
dönem verse de Ankara’nın bu tür 
bir sinyali, Güney Kıbrıs’a da ver-
mesi ihtimali ise oldukça zayıf gö-
rülüyor. Nitekim Başbakan Ahmet 
Davutoğlu da “Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’de çakışan sahalarda Güney 
Kıbrıs’ın devam ettirdiği çalışma-
lara asla izin vermeyeceğini” çeşitli 
kereler ve net bir dille ifade etti. 

Her ne kadar Güney Kıbrıs, 
çalışmalarına devam etse de Tür-
kiye, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-

riyeti ile bir anlaşma sağlanmadan 
çalışmaların sürdürülemeyeceğini, 
adanın kaynaklarının adada yaşayan 
tüm halka ve taraflara ait olduğu-
nu” vurgulamayı sürdürüyor. Bu 
kapsamda, Türkiye ve Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin yakın zamanda 
bir anlaşmaya varması neredeyse 
imkânsız olarak değerlendiriliyor.   

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı ve 
Mısır Petrol Bakanı arasında 16 
Şubat 2015’te bir mutabakat zaptı 
imzalanmış ise de bu adımın dahi 
Doğu Akdeniz’in ısınan sularında 
bir barış rüzgârı estirmesi, kısa 
vadede, mümkün görünmüyor. 
Mutabakat zaptına göre, her iki 
ülkenin temel amacı 12. Blok’ta 
yer alan Afrodit Sahası’nın doğal 
gazını geliştirmek ve çıkarmak. Bu 
anlaşmayla doğal gazın Mısır’daki 
tesislere gitmesi için her türlü olası 
rota ortaya konulacak. 

Anlaşmanın ekonomik boyut-
larından çok siyasi boyutlarının 
enerji piyasalarında yankılanması ise 
Doğu Akdeniz’de suların daha da 
ısınacağına dair bir gösterge. Çünkü 
bu anlaşmanın başarılı bir şekilde 
hayata geçirilmesi halinde Mısır, 
arasındaki gerginlik süren Türkiye’ye 
çok yakın bir coğrafyada yer alan 
Güney Kıbrıs’ın kaynaklarına erişim 
sağlayabilecek. Bu anlaşmadan Yu-
nanistan’ın da faydalanması ihtimali 
çok güçlü, zira Yunanistan’ın da 
Mısır ile ilişkileri gelişiyor. İsrail ise 

Güney Kıbrıs’ın bölgedeki yatak-
larını ve tesislerini fiziki anlamda 
koruyabilecek güce sahip.

Türkiye ise hemen sınırlarının 
ötesinde bu kadar çok tarafın dahil 
olduğu bir faaliyette tamamen dışa-
rıda bırakılıyor. Daha önce de ifade 
edildiği üzere her üç taraf da adeta 
Türkiye’ye karşı “doğal” bir ittifak 
oluşturmuş durumda. 

Türkiye’nin bu girişimlerin 
dışında bırakılmasının yaratabile-
ceğinin yanı sıra sürecin istikrarını 
tehdit potansiyeli taşıyan diğer bir 
durum olarak da Suriye ve Lib-
ya’daki iç karışıklıklara da değin-
mek gerekiyor. Bu iki ülkedeki 
olayların Akdeniz’deki komşula-
rına sıçraması durumunda Doğu 
Akdeniz’in bir enerji merkezi olma 
hayali belirsiz bir müddet daha 
ertelenecektir. 

Obama yönetimi, Doğu Akde-
niz’deki gelişmelerin bölgeye barış 
getirmesine ciddi biçimde umut 
bağlamıştı. ABD Hükümeti’ne 
göre doğal gazın keşfi, bölgedeki 
ülkeleri birbirlerine yakınlaştıracak 
bir gelişme olacak. Beyaz Saray 
bu gelişmenin, özellikle de Kıbrıs 
Adası’ndaki iki toplumun bir arada 
yaşama iradesi göstermesine katkı 
sağlayacağını savunuyor. ABD Baş-
kan Yardımcısı Joe Biden “Doğu 
Akdeniz’deki gelişmeler; İsrail, 
Türkiye, Mısır, Yunanistan, Güney 
Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs ile bir gün 

KONUK KALEM  & Aslı Bingöl 

Mısır-İsrail-Güney Kıbrıs 
Üçlü Enerji İşbirliği-2

Türkiye’nin Doğu Akdeniz doğal gazının dünya pazarlarına taşınması 
sürecinde oyun dışı kalarak bu büyük oyunda Mısır, Güney Kıbrıs 
ve Yunanistan gibi mevcut durumda tahmin edilemez ülkelere “rol 
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Lübnan’ı da bir araya getirerek böl-
geye zenginlik ve istikrar taşıyacak-
tır” ifadesini kullanmıştı. 

Başta Lübnan ile yaşanan ve 
Lübnan’ın “bu doğal gaz sahası-
nın kendi karasularına uzadığı ve 
birlikte hareket edilmesi gerektiği” 
yönündeki tezi, İsrail’in Lübnan’ı 
dışarıda bırakarak Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ile karasularının 
sınırlarının belirlenmesi için anlaş-
maya gitmesi ve daha önce Lübnan, 
İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi’nin taraf olduğu anlaşmanın göz 
ardı edilmesi ile iki ülke arasın-
daki ilişkiler gerilmiş ve İsrail’in 
Lübnan’ı “haklarını korumak için 
güç kullanmaktan kaçmayacağını” 
tereddütsüz ortaya koyması ile 
ilişkiler iyice gerildi. 

Bölgede hem siyasi açıdan 
önemli bir gücü bulunduğu gibi, ay-
rıca ciddi bir enerji tüketim pazarına 
da sahip olan Türkiye ile İsrail’in 
ilişkilerinin yakın gelecekte düzel-
mesinin beklenmemesi, İsrail doğal 
gazının uluslararası piyasalara nasıl 
ulaştırılacağını da büyük bir sorun 
haline getiriyor. Türkiye ile İsrail’in 

denizden birbirine bağlanmalarıyla 
doğal gazın öncelikle Türkiye’ye 
ulaşması ve Türkiye üzerinden 
Avrupa piyasalarına satılması olarak 
özetlenebilecek yol haritasının 
ekonomik açıdan en uygulanabilir 
proje olduğu, neredeyse tüm enerji 
uzmanları tarafından kabul görüyor. 
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin 
bu tezi çürütmek için gündeme 
getirdiği “Kıbrıs’ın güneyinde bir 
LNG istasyonunun inşa edilmesi ya 
da doğal gazın denizaltından geçe-
cek bir boru hattı kanalı ile Güney 
Kıbrıs’a ve buradan da Yunanistan’a 
iletilmesi” ise neredeyse ütopik 
bir fikir olarak değerlendiriliyor. 
Nitekim mevcut gelişmeler de bu 
projeleri gündeme getiren ülkelerin 
dahi bu projeleri inanarak savunma-
dıklarını, dolayısıyla da bu projelerin 
nispeten geri plana atıldığını net 
biçimde ortaya koyuyor. 

Türkiye, yıl sonuna kadar adım 
atamayacak

Siyaset bilimciler, İsrail’in, 
konjonktür açısından durumları ne 

olursa olsun bölgedeki pozisyonla-
rının zayıflaması güç olan Türkiye 
ve İran yerine ekonomik sıkıntılar 
yaşayan, darboğazdan geçerken 
AB’nin desteğine ihtiyaç duyan, 
ekonomik sorunlar nedeniyle ülke-
de de karışıklıklar yaşayan Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi ile işbirliğine 
gitme tercihini sorguluyor. İsrail’in 
son dönemde Azerbaycan ile enerji 
alanında görüşmelerde bulunduğu 
da biliniyor. Aynı sorgulama, siyasi 
açıdan Rusya Federasyonu, Avrupa 
ve Türkiye ile ilişkilerini dengede 
tutmak için çok ciddi bir çaba sarf 
etmek zorunda kalan Bakü’ye de 
enerji güvenliği bağlamında ne 
derece güvenilebileceği hususunu 
da hedefine koyuyor? İran’ın ise 
Tahran’da bir rejim değişikliği 
yaşanmadıkça İsrail ile yan yana 
görünmek istemeyeceği bilinirken 
İsrail’in bölgedeki İran harici diğer 
en önemli Türkiye ile ilişkilerini 
daha ne kadar gergin bir ortamda 
yürütebileceği de tartışılıyor. 

Bununla birlikte İsrail’in, doğal 
gazın Türkiye üzerinden uluslararası 
piyasalara ulaştırılması kapsamında 

Uluslararası Deniz Kanunu’na (UNCLOS) dayandırılarak Yunanistan ve Komşu Ülkelerinin Münhasır Ekonomik Bölgeleri 

KONUK KALEM Mısır-İsrail-Güney Kıbrıs Üçlü Enerji İşbirliği-2
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ilişkileri normalleştirmek için kapalı 
kapılar ardından adımlar attığı bilini-
yor. Ancak mevcut durum itibarıyla 
bu adımların Türkiye tarafından 
çok da kabul gördüğü söylenemez. 
Türkiye’de üç önemli seçimin yaşan-
dığı 2014 ve 2015’te Türkiye’nin iç 
konulara daha çok eğilmesi nedeniyle 
bahse konu seçimlerin ardından 
taşlar yerine hemen oturamayacağı 
için Ankara-Tel Aviv hattındaki 
ilişkilerde, düzelme rotasına yönelinse 
dahi, ancak 2015’in sonuna doğru bir 
iyileşmenin söz konusu olabileceği 
akla geliyor. 

Peki İsrail halen Türkiye ile 
enerji sektöründeki ilişkilerini 
geliştirmek istiyor mu? Mısır 
ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi 
arasında oluşturulan enerji üçlüsü 
Türkiye’nin kareyi tamamlaması 
ihtimalini ortadan kaldırıyor mu? 
İsrail’in halen Türkiye ile doğal 
gaz boru hattı kanalıyla doğal gazı 
ihraç etme planını masada tuttuğu 
değerlendiriliyor. Nitekim imza-
lanan anlaşma en çok İsrail içinde 
eleştirildi ve Mısır gibi düne kadar 
doğal gaz ithal edilen ve güveni-
lirliği noktasında birçok kez hayal 
kırıklığı yaratmış olan Mısır’la bu 
tür bir işbirliğine gidilmesi İsrail 
içinde de yankı uyandırdı. 

İsrail’in attığı adımlarda halen 
Türkiye ile masaya oturma umudu 
taşıdığı değerlendiriliyor. Türki-
ye’nin ise bölgede enerji hub’ı oluş-
turma hedefi ve stratejisi görünen 
o ki Doğu Akdeniz doğal gazı ol-
madan mümkün olmayacak. Ancak, 
Türkiye halen Doğu Akdeniz’deki 
gelişmeleri kulak arkası etme 
stratejisi izliyor.. Ayrıca, Türkiye ve 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ara-
sında süregelen donmuş ihtilaf da, 
İsrail-Türkiye ilişkileri ısınsa dahi, 
büyük bir sorun olarak kalmaya 
devam edecek. Ancak, Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz doğal gazının dünya 
pazarlarına taşınması sürecinde 
oyun dışı kalarak bu büyük oyunda 
Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan 
gibi mevcut durumda tahmin edile-
mez ülkelere “rol kaptırmasının” da 

tarihi bir fırsatı kaçırma anlamına 
geleceği aşikâr.

Rusya, alternatif kanallar peşinde
Bölge ülkesi olmadığı ve kendine 

ait büyük rezervleri bulunduğu hal-
de Rusya Federasyonu’nun da bölge-
ye ilgisini saklamadığının izlenmesi, 
fırsatın büyüklüğünün diğer bir gös-
tergesi. Nitekim Rusya Federasyonu, 
Ukrayna ile yaşadığı sorunlar derin 
bir kriz haline dönüşmeden önce, 
Güney Kıbrıs’a mali destek vermeyi 
ciddi biçimde gündemine aldı. Buna 
ek olarak, kesin rakam netleştirile-
memekle birlikte, ciddi ölçüde Rus 
sermayesinin burada değerlendiril-
mesi nedeniyle Moskova’nın tutumu 
Güney Kıbrıs için önemini koruya-
cak. Esasen Kremlin’in, AB ve ABD 
yaptırımlarının petrol fiyatlarının 
düşüşüyle birleşmesi sonucu yaşadığı 
ekonomik zorluklar nedeniyle Doğu 
Akdeniz coğrafyasına yoğunlaştır-
dığı enerjisi nispeten zayıflamış ise 
bu durumun çok uzun süreli olacağı 
düşünülmüyor. Aslında Ağustos 
2008’de yaşadığı Gürcistan krizinde 
de rezervlerinin büyük bir kısmını 
kaybeden Rusya Federasyonu’nun 
kendini toparlaması çok uzun 
sürmedi. Bu noktada Moskova’nın 
Tiflis’le yaşadığı askeri çatışmayı ta-
kip eden 6 ay içinde Rusya Merkez 
Bankası’nın rezervlerinin 210 milyar 
dolar düzeyinde eridiği, buna karşın 
Rusya’nın hayati çıkarlarından taviz 
vermeye yanaşmadığı gerçeğinin bir 
kez hatırlatılmasında fayda var. Bu 
doğrultuda Moskova’nın, ekono-
mik açıdan hayati çıkarı bulunan 
Avrupa doğal gaz pazarındaki Rus 
gazı payını tehdit edecek alternatif 
bir doğal gaz kaynağının, üstelik 
de kendisinin hiçbir şekilde dahil 
edilmeyeceği bir süreçle, uluslararası 
piyasalara ulaşmasından memnuni-
yet duymayacağı ortada. Bu durum 
Rusya’nın, ilgili tarafları sürece 
Moskova’yı dahil etmeye zorlamak 
için elindeki manivela araçlarını 
devreye sokabileceğini akla getiriyor. 

Zaten, Güney Kıbrıs da kendisi 

ile ilişkileri hiç bozulmayan Rusya 
Federasyonu’nu Türkiye ile enerji 
konusunda görüşmelerin önünün 
açılması açısından bir kanal olarak 
kullanmak istediğini ortaya koydu. 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri 
Nikos Anastasiadis ABD, Yuna-
nistan ve İngiltere’nin arabuluculu-
ğundan ümidi keserek Türkiye ile 
Doğu Akdeniz’de yaşanan doğal 
gaz krizinde Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’den 
yardım istemişti. Rum lider, “Tür-
kiye iyi niyetli adımlar atarsa Doğu 
Akdeniz’deki doğal gazdan menfaat 
elde edebilir” ifadesini de kullan-
mış, Türkiye ile yeni iletişim kurma 
kanalının da Moskova olacağını 
açıklamıştı. Rum Lider, Putin ile 
Rum tarafının görüşlerinin Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
iletilmesi için anlaşma sağladıkla-
rının da net biçimde altını çizmişti. 
“Türkiye ve Putin’in ilişkilerinin 
mükemmel” olduğunu da belirterek 
Putin’in Güney Kıbrıs için önemini 
de ifade etmiştir. 

Bu çerçevede, her ne kadar Gü-
ney Kıbrıs, Mısır ve İsrail üçgeninde 
anlaşmalar imzalansa da Türkiye 
halen Doğu Akdeniz doğal gazını 
ülkemize çekebilecek şansa sahiptir. 
Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki geliş-
meleri doğru değerlendirmesi halinde 
Türkiye, enerji hub’ı olması yolunda 
önemli bir kazanım elde edecek. 

Aslı Bingöl
İş hayatına 1999 yılında bankacılık 
ile başlamış olup, daha sonra ulus-
lar arası organizasyonlarda görev 
almış, 2006’da Başbakanlık’ta Enerji 
Analisti olarak göreve başlamıştır. O 
tarihten bu yana enerji sektöründe 
politik analizler üzerinde çalışmak-
tadır. Başbakanlık’taki görevinden 
ayrılmasının ardından Dünya Enerji 
Konseyi Türk Milli Komitesi’nde 
Genel Koordinatörlük görevine ge-
tirilmiştir. ODTÜ İşletme’den 1999 
yılında mezun olmuştur. ODTÜ 
ve Gazi Üniversitelerinden İşletme 
Bölümlerinden Yüksek Lisans derecesi 
bulunmaktadır. 

KONUK KALEM Mısır-İsrail-Güney Kıbrıs Üçlü Enerji İşbirliği-2
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Dünya, verimliliğin ve 
çevreye uyumun en üst 
düzeyde (şimdilik) olduğu 
akıllı kentleri konuşuyor. 

“Nesnelerin internetiyle” birlikte 
artık çok farklı kıtalarda çok farklı 
kentler “akıllı” unvanını alabilmek 
için çabalıyor. Nisan ayında 3.sü 
gerçekleştirilen Akıllı Şebeke 
Kongre ve Fuarı’nın en ilgi çeken 
oturumlarından biri “Akıllı Sis-
temlerin Geleceği-Bilişim, Ulaşım, 
Su, Şehircilik” oldu. Türkiye Enerji 
Vakfı (TENVA) Başkanı Hasan 
Köktaş’ın moderatörlüğünde yapı-
lan oturumda akıllı teknolojilerin 
günlük hayatlarımızdaki yeri, bu 

sistemlerin sadece enerji sektörün-
de değil; günlük hayatın pek çok 
alanında uygulanabilir olduğunu 
örnekleri ile gösterdi.

"Akıllı Sistemlerin Geleceği" 
başlıklı oturumda; İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi İSBAK A.Ş. Genel 
Müdürü Kasım Kutlu, Turkcell 
Kurumsal Stratejik Pazarlama ve 
M2M Servisleri Bölüm Yöneticisi 
Engin Çomakçı, Vodafone M2M 
ve Mesajlaşma Kıdemli Müdürü 
M. Halil Tekşal, Barselona Şehir 
Konseyi Akıllı Şehirler Direktö-
rü Josep Ramon Ferrer ve Luna 
Elektrik Sayaçları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Karabağlı konuş-

macı olarak yer aldı.
İstanbul, Van, Amsterdam ve 

Barselona’da yapılan örnek ça-
lışmalara yer verilen oturumun 
iletişim teknolojileri bölümünde 
telekomünikasyon liderleri Turkcell 
ve Vodafone yöneticileri en güncel 
teknik gelişmeleri paylaştı.

TENVA Başkanı Köktaş, 

Enerjinin verimli kullanılmasının temel ilke olduğu akıllı kent kavramı için 
çok sayıda kurum ciddi çalışmalar yapıyor. Belediyeler, teknoloji şirketleri 
minik adımlarla başlayan bu akımda artık ön plana çıkmış durumda... 

Akıllı kentler artık 
Türkiye’nin de gündeminde
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açılış konuşmasında, bu oturum-
daki hedeflerinin elektrik ve doğal 
gaz bazlı ‘akıllı şebeke’ kavramını 
geliştirerek birçok alanda kullanıla-
bilecek ‘akıllı sistemler’ kavramına 
dönüştürmek olduğunu belirtti. 
“Akıllı sistemlerin ulaşımda, şehir-
cilikte, haberleşme, savunma gibi 
sektörlerde nasıl kullanılacağını, 
bizi nasıl akıllı bir gelecek bekledi-
ğini ve nereye gidiyoruz sorusunun 
cevabını bu oturumda sunmalıyız” 
diyen Köktaş, mevcut ve yeni tüm 
kaynak ve şebekelerin akıllı hale 
geldikçe verimlerinin artacağını 
vurguladı.

"İnsan odaklı ve sürdürülebilir bir 
kent hayatı şart"

İBB İSBAK A.Ş. (İBB iştiraki 
İstanbul Ulaşım Haberleşme ve 
Güvenlik Teknolojileri Anonim 
Şirketi-İSBAK) Genel Müdürü 
Kasım Kutlu, İstanbul ve çevre 
illerde gerçekleştirdikleri akıllı sis-
temlerden söz ederek teknolojinin 
ihtiyaçlarla orantılı olarak kullanıl-
ması gerektiğine dikkat çekti. 

Akıllı şehirler ve teknolojilerle 
ilgili daha fazla çalışma yapılması 
gerektiğinin altını çizen Kutlu, 
İSBAK olarak bu kapsamda Tür-
kiye’nin pek çok noktasına hizmet 
sunduklarını ve her geçen gün 
çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını 
açıkladı. Çalışmalarından örnekler 
veren Kutlu, akıllı kavşaklar temalı 
tasarımlar ile yüzde 15 ile yüzde 30 
arasında verimlilik sağladıklarını, 
aynı zamanda karbon emisyon 
oranını yüzde 11 ile yüzde 17 ara-
sında azaltmaya destek olduklarını 
belirtti.

Akıllı şehirlerin yönetiminde en 

önemli etkenin haberleşme olduğu-
na dikkat çeken Kutlu, İSBAK’ın 
İstanbul’da gerçekleştirdiği ulaşım-
da ve iletişimde erişilebilirlik temalı 
çalışmalarından söz etti. Yeni nesil 
erişilebilir yaya butonu, trafik sin-
yalizasyon sistemleri, Türk yapımı 
akıllı geri dönüşüm konteyneri 
gibi İSBAK tarafından geliştirilen 
yerli teknoloji ve ürünler hakkında 
bilgi veren Kutlu, “İnsan odaklı 
ve sürdürülebilir bir kent hayatı 
için planlama ve analiz çalışmaları 
yaptıktan sonra teknolojilerimizi 
geliştiriyoruz” dedi.

M2M ile Türkiye ekonomisine 2 milyar 
TL katkı

Türkiye’nin akıllı şebeke 
dönüşümünde ve enerji verimliliği 
projelerinde önemli bir oyuncu olan 
Turkcell’in Stratejik Pazarlama ve 
M2M Servisleri Müdürü Engin 
Çomakcı, enerji ve telekom şebeke-
lerinin birbirinden öğrenecek çok 
şeyi olduğunu ve birlikte çoğalabi-

leceğini belirterek sözlerine başladı.
Turkcell’in M2M (Machine 

to Machine: “Makineler ara-
sı iletişim”) servisleri hakkında 
bilgi veren Çomakcı, makinelerin 
insana ihtiyaç duymadan haber-
leşebilmesi anlamına gelen M2M 
uygulamaları sayesinde, Türkiye 
ekonomisine 2014 yılında 2 milyar 
TL tasarruf sağlandığını açıkla-
dı. Çomakcı, “Akıllı sistemlerle 
2020’ye kadar 150 milyon makine 
ve cihazın uzaktan yönetileceğini 
öngörüyoruz. Enerji sektöründe de 
akıllı şebekeler dönüşümü, M2M 
teknolojileri sayesinde hayata ge-
çecektir” dedi. Turkcell’in özellikle 
enerji ve su yönetimi konusunda 
Türkiye’deki öncü rolüne dikkat 
çeken Çomakcı, güçlü ve güvenilir 
bir altyapıyı destekleyen M2M 
teknolojileri sayesinde bugün hem 
şirketlere hem de ülkeye büyük 
tasarruf sağladıklarını açıkladı.

İletişim teknolojileri ve akıllı 
sistemler konusunda dikkat çekici 

Türkiye’de bir ilk: “Turkcell Akıllı Enerji İzleme Servisi”
Türkiye’de ilk ve tek olan Turkcell Akıllı Enerji İzleme Servisi’nin tanıtımı ICSG 2015 kapsamında yapıldı.
Turkcell, işletmelerin enerji tüketimlerini anlık olarak izleyebilmelerini, anlık olarak müdahale edebilmelerini, bu sayede tüketimlerini 
ölçerek, yöneterek, tasarruf etmelerini sağlıyor. Kongrede ilk kez tanıtılan Turkcell Akıllı Enerji Servisi sayesinde tüm lokasyonlar ve enerji 
tüketen makineler, her yerden anlık izlenebiliyor. Asıl fayda, bu bilgilerin anlamlandırılması sonucunda ortaya çıkıyor. Enerji tüketim 
bilgileri anlamlandırılmış olarak sunulduğunda enerji tüketimi yönetilebiliyor. İşletmeler, tüm Türkiye’deki enerji tüketimlerini tek bir 
harita üzerinden izleyebiliyor, karşılaştırabiliyor, reaktif cezaya düşmeden öngörebiliyor ve yönetebiliyor. 

YEŞİL EKONOMİ Akıllı kentler artık Türkiye’nin de gündeminde
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veriler paylaşan Çomakcı, 21 elekt-
rik dağıtım şirketi tarafından tercih 
edildiklerini ve bugün Türkiye’de 
toplam 200 bin akıllı sayaçtan 150 
bininin Turkcell M2M ile çalıştığı-
nı vurguladı. 

“Akıllı şebekeler enerji sektörüne çok 
yönlü faydalar sunuyor”

Vodafone M2M ve Mesajlaşma 
Kıdemli Müdürü M. Halil Tekşal, 
Türkiye’nin enerji talebindeki artışa 
ve kısıtlı kaynak durumuna dikkat 
çekerek başladığı konuşmasını, 
akıllı şebekelerin enerji sektörüne 
çok yönlü faydalar sunduğu vur-
gusuyla sürdürdü. “Mobil iletişim, 
akıllı şebekelerin büyümesinde 
vazgeçilmez bir role sahip” diyen 
Tekşal, “Akıllı şebekeler bize çok 
yönlü faydalar sunuyor. Öncelikle 
bu sistemler tasarruflu ve verimli 
olduğu kadar akıllı faturalanabilen 
ve esnek dağılabilen sistemlerdir. 
Vodafone olarak 20 yılı geçen ve 5 
kıtaya uzanan deneyimlerimizi ve 
M2M uzmanlığımızı enerji sektö-
rünün hizmetine sunuyoruz” dedi.

Akıllı şehirlerde etkin bir 
altyapının önemine vurgu yapan 
Tekşal, akıllı şehirleşme için şehrin 
tek bir yerden kontrol edilebilmesi 
gerektiğini belirtti. Akıllı şebeke 
çözümlerinden örnekler sunan 
Tekşal sunumunda, Vodafone Akıllı 
Şehir Örneği: “Amsterdam Örnek 
Akıllı Şehir Çalışması” ile ilgili 
videoya yer verdi.

Teknoloji imkan sunar; ana hedef 
değildir

2014 yılında Avrupa’nın yenilik 
başkenti olan ve dünyanın en 
büyük mobil teknoloji fuarına ev 
sahipliği yapan Barselona Şehir 
Konseyi Akıllı Şehirler Direktörü 
Josep Ramon Ferrer , oturum kap-
samında akıllı şehir yönetimindeki 
deneyimlerine yer verdi. Dünyanın 
önde gelen akıllı şehirlerinden biri 
olan Barselona’nın gelişim süreci 
ile ilgili bilgileri paylaşan Ferrer, 
yapmış olduğu “akıllı şehir” tanı-
mında; “Her geçen gün daha fazla 
ve karmaşık ihtiyaçlara sahip 
olan vatandaşlar için verimli ve 
kaliteli kaynak tahsis edebilen şehir, 
akıllı şehirdir” dedi.

Akıllı şehirlerde kullanılan 
teknolojinin ana hedef olarak değil; 
imkan olarak görülmesi gerekti-
ğini vurgulayan Ferrer, teknoloji-
nin sunduğu imkanlar sayesinde 
akıllı şehir sistemlerine önemli 
katkılar sunduğunu, bilgi ve veri 
analizi sağladığını belirtti. Ferrer, 
teknolojinin doğrudan ve dolaylı 
olarak şehir hayatına katkıları için 
şu açıklamalarda bulundu: Daha 
iyi politik kararlar alma, verimli 
kaynak tahsisi sağlama, vatandaş-
ların yaşam kalitelerinin güçlendi-
rilmesi ve şehir yönetiminde daha 
açık, katılımcı ve şeffaf olunması ve 
son olarak farklı fırsatlar sunması 
açısından, akıllı sistem evriminin 
çekirdeğini teknoloji oluşturuyor. 

VAN’IN 
GEVAŞ ILÇESI 
AKILLI ŞEHRE 
DÖNÜŞÜYOR

“Akıllı Sistemlerin Geleceği” oturu-
munun kapanış sunumu, Luna Elekt-
rik Sayaçları, Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Karabağlı tarafından yapıldı. 
Türkiye’de akıllı şebeke sistemlerinin 
geleceği konusuna değinirken ölç-
me ve yönetme açısından geçmişi, 
dünü, bugünü ve yarınını irdeleyen 
bir perspektifte değerlendirmelerde 
bulunan Karabağlı, akıllı şebekelerin 
yeni sektörel fırsatlar yaratacağını 
belirtti.
Türkiye’nin ilk akıllı şehrinin kurulma-
sı kapsamında, Van’ın Gevaş ilçesinin 
akıllı şehre dönüştürülmesi ihalesini 
kendilerinin kazandığını söyleyen 
Karabağlı şu açıklamalarda bulundu: 
“EPDK tarafından desteklenerek 
Türkiye’nin ilk akıllı şehri için oluş-
turulan bir şehir ya da ilçenin tama-
mının smart meter ve bileşenleri 
ile donatılması projesi kapsamında 
seçilmiş olan Gevaş’ın akıllı şehre dö-
nüştürülmesi ihalesi için iki aşamalı 
olarak uygulanan teknik inceleme 
ve yeterlilik elemeleri neticesinde 
Luna firması tercih edildi ve sözleş-
me imzalandı. Böylece, Türkiye’de 
ilk defa bir yerleşkenin tamamı akıllı 
şehre dönüştürülmüş olacaktır. Proje 
şu anda uygulanmaya başlanmış ve 
önümüzdeki 3 ay içerisinde de tüm 
kabullerinin tamamlanarak sonuçla-
rının kamuoyuyla paylaşılacağı aşa-
maya gelecektir”.

YEŞİL EKONOMİ Akıllı kentler artık Türkiye’nin de gündeminde
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Boru Hatları ile Petrol Ta-
şıma AŞ (BOTAŞ), yeni 
vizyonunu ortaya koyan 
2015-2019 Stratejik Pla-

nı’nı tamamladı. “Durum Analizi, 
Stratejik Tasarım, Stratejik Plan 
Bütçesi, İzleme ve Değerlendirme” 
başlıklarından oluşan planda, bu yıl 
itibarıyla uygulanamaya konulacak 
ve gelecek beş yıla ışık tutacak faa-
liyetler ayrıntılandırılıyor. Stratejik 
Planı’nın hazırlanma süreci "Uzun 
vadeli ve geleceğe dönük bakış açı-
sıyla BOTAŞ’ın amaçları, hedefleri, 
bunlara ulaşmayı mümkün kılacak 
yöntemleri içerecek şekilde, sonuç 
odaklı, dinamik geleceğe yönelik, 
değişimi destekleyecek mahiyette, 
katılımcılığı esas alan, özverili ve 
şeffaf şekilde yapılan çalışmalar 
neticesi" şeklinde özetlendi.  

Planda öne çıkan ilk unsur 
GZFT (Swot) analizi oldu. Analiz 
çalışmaları kapsamında ‘Altya-

pı yatırımları-Doğal Gaz Arz 
ve Sistem Güvenliği, Kaynak ve 
Güzergah Çeşitliliği-Bölgesel ve 
Küresel Etkinlik, Kurumsal Yapının 
Geliştirilmesi’ esas alınarak BO-
TAŞ’ın zayıf ve güçlü yönleri ortaya 
konuyor. BOTAŞ’ın sektörde lider, 
öncü ve örnek olması, kaynak 
çeşitliliği, enerji hatları üzerin-
de olması ve LNG ve doğal gaz 
depolama kapasiteleri ‘güçlü’ yanlar 
olarak belirlenirken; Türkiye’nin 
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney güzer-
gahında olması, Avrupa Birliği’nin 
(AB) kaynak ve güzergah çeşitliliği 
talepleri, gelişim ve değişime açık 

olma, depolama için fiziki imkanla-
rın varlığı şirketin ‘fırsatları’ olarak 
sıralanıyor. Planda; etkin bir karar 
destek sistemi ile web ve intranet 
portalının olmaması, ücretlerin 
düşüklüğü ve nitelikli personelin 
kurumdan ayrılma eğilimde olması 
ile Ar-Ge çalışmalarını yetersizliği, 
‘zayıf yönler’ olarak ortaya konuyor. 
Bunun yanında küresel ekonomik 
dalgalanmalar, ulusal ve uluslara-
rası piyasalarda döviz ve faizdeki 
yükselişler, enerji kaynağı ülkelerin 
azlığı ve bazı ülkelere aşırı bağım-
lılık, boru hatları için mevsimsel ve 
coğrafi zorluklar ile siber saldırılar 

İlk transit doğal gaz geçiş 
hedefi 2019

Sonuç odaklı ve değişimi destekleyecek Stratejik Plan hazırladı. 2015-
19 yıllarını kapsayan plan çerçevesinde BOTAŞ, müşteri ve çalışan 
memnuniyeti, güvenlik gibi zayıf yönlerini geliştirecek, Türkiye’nin 
doğal gaz hub’ı olması yönündeki çalışmalarını da artıracak... Plana 
göre TANAP’dan ilk gazın geçiş tarihi ise 2019
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plan da ’tehditler’ olarak belirlenmiş. 

Güvenlik altyapısı 2018’de 
tamamlanacak 

BOTAŞ’a ait ham petrol ve 
doğal gaz boru hatları, tesis ve 
istasyonları ve sistemleri sabotaj, 
hırsızlık ve kazalara karşı güven-
liğin sağlanması için entegre bir 
güvenlik sistemi kurulması amacıyla 
başlatılan çalışmalar hızlandırılıyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile koordineli yürütülen çalışma-
lar Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
tarafından yürütülen ‘Kritik Enerji 
Altyapı Güvenliği’ projesinin plan 
dönemi içerisinde hayata geçirilmesi 
hedefleniyor. Hedef tarih, 31 Aralık 
2018 olarak belirlendi.

BOTAŞ planında ulusal ve ulus-
lararası doğal gaz ve petrol boru hat-
ları yer alırken öne çıkan TANAP’a 
özel bir önem verildiği gözleniyor. 
2011’de imzalanan TANAP’ın in-
şaat çalışmalarına bu yıl başlanacağı 
ve projenin tamamlanarak ilk transit 
gaz geçişinin 31 Aralık 2019 yılında 
gerçekleştirileceği vurgulanıyor. 

Tüketici de unutulmadı 
2015-2019 döneminde BOTAŞ, 

müşteri memnuniyetine de önem 
verecek. Bu kapsamda şirketin 
portföyünde bulunan müşterilerine 
sunduğu hizmetin memnuniyet 
seviyesinin belirlenerek  kalite 
hedefleri ve performans göstergeleri 
doğrultusunda sürekli iyileştirmeler 
yapılarak müşteri memnuniyetinin 
artırılması planda yer alıyor. Uygula-
ma planında (Performans gösterge-
leri); müşteri memnuniyeti yıllık ar-
tış oranı yüzde 2 ve çalışanın eğitim 
saati yıllık ortalaması 20 adam/saat 
olarak belirlendi. Bu belirleme, 2015 
ve 2019 dönemindeki her bir yıl için 
geçerli olacak. BOTAŞ, Stratejik 
Planı’nda yer alan amaç ve hedefleri 
gerçekleştirmeye dönük projelerin ve 
faaliyetlerin uygulanması ve izlen-
mesi ‘Stratejik Amaç-Hedef-Birim 
İlişkisi’ sistemiyle takip edilecek. 

GÜÇLÜ YÖNLER
-Sektörde öncü ve güçlü bir kuruluş,
-Tecrübeli ve nitelikli insan kaynakları,
-6 farklı ülkeden 9 farklı doğalgaz ve LNG anlaşması ve Yunanistan’a ihracat anlaşması var,
-Ulusal ve uluslararası petrol ve doğal gaz hatlarına sahip,
-LNG  ve yeraltı depolama tesisleri var,
-Doğal gaz merkezi (hub) konusunda avantajlı.

FIRSATLAR
-Türkiye, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde jeopolitik öneme sahip,
-Avrupa Birliği kaynak ve güzergah çeşitliliğini artırmak için yeni güzergah arayışında, 
-Modernleşme, gelişme ve sanayileşmeye kararlı bir siyasi ekonomik istikrar var,
-Türkiye’nin AB genişleme sürecinde kararlılığı,
-Doğal gaz kullanım eğiliminin gelişmesi ve yaygınlaşması, 
-BOTAŞ’ın milli bir uluslararası enerji şirketi olma potansiyeli,
-Ulusal ve uluslararası projelerde yer alması,
-Depolama kapasitesini artırmak için fiziki imkanların varlığı.

ZAYIF YÖNLER
-Etkin bir karar destek sisteminin, web ve intranet portalının yokluğu,

-Ücretlerin sektöre göre düşük olması nedeniyle nitelikli personelin kurumdan ay-
rılma eğiliminde olması,

-Ar-Ge çalışmalarının istenilen seviyede olmaması,

-Kurumsal imaj ve kurumsal kimlik çalışmalarının yapılmamış olması.

TEHDİTLER
-Küresel makroekonomik gelişmeler çerçevesinde yatırım maliyetlerinin artması, 

-Ulusal ve uluslararası petrol ve doğal gaz boru hatlarının terör ve kaçakçılık saldırı-
larına maruz kalma olasılığı,

-Ulusal ve uluslararası ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk çerçevesinde döviz ku-
rundaki dalgalanmalar ve faiz artışları,

-Kaynak ve güzergah durumlarının değişikliğe uğraması,

-Enerji kaynağı olan ülkelerin sayısal olarak az olması ve bazı ülkelerde çok fazla 
bağımlılığın olması,

-Boru hatları inşaatlarının tamamlanmasında mevsimsel ve coğrafi şartların etkili 
olması,

-Bazı malzeme ve ekipmanlarda yurtdışı bağımlılık,

-Bilişim teknolojilerine ve kontrol sistemlerine yönelik siber saldırılar. 

HABER-ANALİZ İlk transit doğal gaz geçiş hedefi 2019
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Elektrik ticareti yapanlar 
ihtiyaçlarını uzun vadede 
ikili antlaşmalar ve vadeli 
işlemler piyasalarında 

kontratlarla karşılarken elektriğin 
teslim tarihi yaklaştığında spot 
piyasa devreye giriyor. Bunları Gün 
Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası, 
Dengeleme Güç Piyasası ve Yan 
Hizmetler Piyasası olarak sırala-
yabiliriz. Gün Öncesi Piyasası, her 
bir piyasa katılımcısının, bir sonraki 
günün her bir saatine ilişkin olarak 
alış-satış-fiyat-miktar tekliflerini 
verdiği, oluşan arz-talep eğrilerinin 
kesiştirilmesiyle gün öncesi fiya-
tının belirlendiği piyasadır. Öne-
mi ise burada oluşan fiyat, diğer 
piyasalar için referans fiyat olarak 
kabul edilir. Elektrik, ilk kez tah-

min edilen ihtiyaçlar doğrultusunda 
dengeleniyor ve gerçek zamanlı 
sistem işletmesini kolaylaştırıyor. 

Piyasa katılımcıları birkaç farklı 
teklif verebiliyor. Bu teklifler: 

-Saatlik teklif: GÖP’de en çok 
rastlanılan teklif şeklidir. Katılımcı-
lar, herhangi bir saat için ne kadar 
elektiriği hangi fiyattan almak 
yada satmak istediklerini piyasaya 
bildiriyor. 

-Blok teklif: GÖP’de saatlikten 
sonra en sık rastlanılan teklif şekli 
olan blok teklifte katılımcılar belli 
bir saat aralığı için blok olarak alış 
ya da satış emri veriyor. 

-Esnek teklif: En az rastlanı-
lan bu yöntem, saatlik tekliflere 
benzemekle beraber bu teklif bütün 
saatler için geçerlidir.

Örnek saatlik teklif:
Tablo 1’de örnek bir enerji 

şirketinin 8-9 saatleri arasındaki 
üretim ve tüketim portföyü ve 
marjinal maliyetleri veriliyor. 

Saatlik teklif veren bir şirket 

Gün Öncesi Piyasası tekliflerinde 
sık yapılan hatalar 

ALICILAR GÖP Optimizasyon 
Modülü

SATICILAR

24 SAATLİK GÜN ÖNCESİ  
FİYAT OLUŞUMU

Alış Teklifleri
(miktar, fiyat, saat, teklif tipi)

Satış Teklifleri
(miktar, fiyat, saat, teklif tipi)

Şekil 1: Gün Öncesi Piyasası

Tablo 1: Saat 8-9 aralığı için örnek 
üretim ve tüketim portföyü

Yük (MW)
Marjinal Cost 

(TL/MW)

Baz Yük 50 -

Santral 1 10 0

Santral 2 30 70

Santral 3 50 100

Santral 4 100 180
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için GÖP’e verilecek optimal teklif 
seti aşağıdaki gibi olmalı:

Bu teklif setine göre, PTF  
69.99TL’nin altındaysa sadece 
Santral 1 çalışır ve şirket piyasadan 
40 MW satın alır. PTF 70 TL 
ile 99.99 TL arasında ise Santral 
2 de devreye girer ve satın alınan 
miktar 10 MW’a düşer. Santral 
3, PTF 100 TL’yi geçtikten sonra 
devreye girer ve şirket net 40 MW 

satış yapmaya başlar. Son olarak 
PTF 180’i geçtiğinde Santral 4 de 
devreye alınır.

Optimal teklif seti Tablo 2’de 
olduğu gibidir. Ancak piyasa 
katılımcılarının yapması muhtemel 
olan bazı hatalar var. Aşağıda bu 
hatalara bazı örnekler veriliyor:

Hata 1: İnterpolasyon hataları
Tablo 3’te PTF 85 TL olduğu 

zaman, katılımcının teklifi interpo-

lasyona uğrar ve takas miktarı (10 
- 40)/2= -15 MW olarak belirlenir. 
Ancak PTF 85 TL olduğunda op-
timal olan sadece Santral 1 ve 2’nin 
devreye girmesi ve katılımcının 
piyasadan +10 MW satın almasıdır.

Hata 2: Marjinal maliyet 
hataları

Tablo 4’te Santral 1, PTF 80 
TL’yi geçtikten sonra devreye alı-

nıyor. Ancak Santral 1’in mar-
jinal maliyeti 70 TL. Dolayısıyla 
PTF 70-80 TL arasında olduğu 
zaman, şirket Santral 1’i devreye 
almayarak kardan zarar ediyor. 

Hata 3: Gereksiz teklif hataları
Tablo 4’de 30 basamağında 

verilen teklif gereksizdir.
Hata 4: Ortalama marjinal 

maliyet yöntemi hatası
Piyasa katılımcıları, bazen 

üretim pörtföylerinin ağırlıklı 
marjinal maliyetini hesaplayarak 
tek basamaklı bir teklif veriyor. 

Tablo 2’deki optimal teklif, bu 
ağırlıklı ortalama yöntemini her 
zaman “uniformly dominate” 
eder. Katılımcılar bu şekilde teklif 
vermemeli.

Tablo 2: Saat 8-9 aralığı için optimal teklif seti 

Saat/Fiyat 0 69.99 70 99.99 100 179.99 180 2000
8-9 40 40 10 10 -40 -40 -140 -140

Tablo 3: Örnek interpolasyon hatası

Saat/Fiyat 0 69.99 70 100 179.99 180 2000

8-9 40 40 10 -40 -40 -140 -140

Tablo 4: Örnek marjinal maliyet hatası

Saat/Fiyat 0 79.99 80 99.99 100 179.99 180 2000
8-9 40 40 10 10 -40 -40 -140 -140

Tablo 5: Gereksiz teklif hatası

Saat/Fiyat 0 30 69.99 70 99.99 100 179.99 180 2000
8-9 40 40 40 10 10 -40 -40 -140 -140

VİZYON Gün Öncesi Piyasası tekliflerinde sık yapılan hatalar 
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Gün İçi Piyasası (GİP), 
kapı kapanış zamanına 
kadar elektrik enerjisi tica-
retinin yapıldığı organize 

toptan elektrik piyasasıdır. Kapı 
kapanış zamanı da fiziksel teslima-
tın iki saat öncesidir.

GİP, gerçek zamanlı piyasa 
(GZP) değildir. GZP veya Tür-
kiye’deki adıyla dengeleme güç 
piyasası1 ayrı şey, GİP ayrı şey. 
1   İngilizce “balancing power market” 
ifadesinin Türkçeye “dengeleme güç 
piyasası” seklinde çevrilmesini yanlış 
buluyorum. Dengeleyici güç piya-
sası olabilir, güç dengeleme piyasası 
olabilir ama dengeleme güç piyasası 
olamaz. Bu yanlış çeviriyi kullanma-
dım, kullanmıyorum.

GZP, son anda Sistem Opera-
törünün elektrik alıp satmasına 
dayanan,  sistem operatörünün 
yük alma yönünde monopson, yük 
atma yönünde monopol olduğu bir 
piyasa. Sistemde enerji açığı olması 
durumunda, piyasanın tek alıcısı 
(sistem operatörü) ve çok sayıda sa-
tıcısı, sistemde enerji fazlası olması 
durumunda piyasanın tek satıcısı  
ve çok sayıca alıcısı vardır. Bu alıcı-
lar ve satıcılar, dengeleme birim(ler)
i sahibi piyasa katılımcılarıdır. Ama 
GİP, gerçek zamandan önce son 
çıkış, son “gerçek” piyasa...

GİP, Gün Öncesi Piyasası 
(GÖP) ile GZP arasında yeni 
bir spot piyasa olacak. (GZP’nin 
gerçek anlamda bir spot piyasa olup 

olmadığını tartışarak birbirimizi 
kırmayalım şimdilik.) GİP, GÖP’le 
birlikte açılabilir, GÖP’ten makul 
bir süre sonra ve GZP’den makul 
bir süre önce de açılabilir. Ama bi-
zim benimsediğimiz hali GÖP’ten 
sonra açılması çünkü GÖP’teki 
hacmin artması orada sağlıklı 
referans fiyatların belirlenmesi için 
daha iyi olabilir. GİP, GÖP’le aynı 
anda açılırsa GÖP’ün hacmini 
azaltabilir.

GİP’te teklifler saate değil, 
kontrata verilir. Her bir kontrat, 
belirli bir zaman dilimi için 0.1 
MWh’lik enerji miktarını göste-
ren bir sözleşmedir. “Kontrat da 
neymiş, icat çıkarmayın” diyenler 
olabilir. Ama GÖP’te saate teklif 
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verme mantığı doğrudur zira siz 
bir saatte ‘şu kadar almak, bu kadar 
satmak istiyorum’ dersiniz. Saatlik 
teklifler, zaten sadece bir saati içerir 
ama blok da olsa fark etmez, ‘şu 
saatler için şu kadar almak veya 
satmak istiyorum’ dersiniz. GİP’te 
durum biraz farklı. Yarın saat 14.00 
için bugün saat 18.00’dan yarın 
saat 12.00’a kadar (12.00 dahil 
değil) alım satım yapabilirsiniz. 
Bu durumda siz, saat için teklif 
vermezsiniz, saate ait kontrat için 
teklif verirsiniz. Yani bugün akşam, 
yarın saat 14.00 için 100 kont-
rat alırsınız, çünkü yarın sıcaklık 
artacak dersiniz ama yarın sabah 
durum tam tersine dönünce saat 
14 için 150 kontrat satarsınız ve 
böylece toplamda saat 14 için 5 
MWh satmış olursunuz. Aynı saat 
için defalarca kontrat alıp satarak 
çok sayıda işlem yapılabilirsiniz.

Hedef 45 dakika öncesi
GİP, sürekli ticaret yöntemiyle 

çalışan bir piyasadır. GİP, açıla-
cak ve devletimiz yaşadığı sürece 
kapanmayacak. GİP, saat 18.00’de 
ertesi günün saatleri için açılır, yani 
GÖP gibi açılıp kapanan bir piyasa 
değildir. Bir saatin kontratı, o saat-
ten iki saat önce kapatılır, yani saat 
14.00 için saat 12.00’ye dek ticaret 
yapılabilir, saat tam 12.00’de saat 
14.00’ün kontratı artık devre dışı 
olur. Kapı kapanış zamanı, şimdilik 
gerçek zamanın iki saat öncesi ama 
Avrupa’da bu süre bazı piyasalarda 
45 dakika, bizim de hedefimiz bu.

Saat tam 18.00’e geldiğinde saat 
20.00’nin kontratı kapatılır, yani 
artık işlem yapılabilecek en yakın 
saat, saat 21 olur. Saat 21, 22 ve 
23.00 bugün için açık durumda ve 
ertesi günün 24 saati için kontrat-
lar açık olduğu için saat 18.00’den 
saat 19.00’a kadar (19.00 dahil 
değil) 27 saatin kontratı açık olur. 
Saat 17.00’den saat 18.00’e kadar 
(18.00 dahil değil) saat 20, 21, 22 
ve 23’ün kontratları olmak üzere 4 
saatin kontratı açık olur. Dolayısıy-
la, GİP’te en az 4, en çok 27 saat 

için ticaret yapılabilir. Bir kontrata 
verilen teklif askıya alınmadığı veya 
iptal edilmediği sürece geçerli olur 
ve ilgili kontrat için kapı kapanınca 
teklif de hayatını kaybeder.

Teklifler
İptal edilebilir: Henüz eşleşme-

miş tekliflerinizi iptal edebilirsiniz.
Güncellenebilir: Henüz eşleş-

memiş tekliflerinizin fiyatını veya 
miktarını değiştirebilirsiniz.

Süreyle verilebilir: ‘Teklifim 
şu ana kadar geçerli olsun’ diyebi-
lirsiniz. Örneğin, bugün saat 
19.00’da yarının puant saatleri için 
bir blok alış teklifi verebilir ve yarın 
saat 11.00’e kadar geçerli olsun, o 
saatte duruma bir daha bakayım, 
diyebilirsiniz.

Askıya alınabilir: Verdiğiniz bir 
teklifi askıya alabilirsiniz, yani pasif 
duruma getirebilirsiniz.

Saatlik teklifler, bölünebilir ama 
blok teklifler bölünemez. Buradaki 
blok, GÖP’teki bloktan farklı ola-
rak bir saatlik de verilebilir. Aslında 
blok demek “teklifimi bölme” 
demektir. Blok teklif, ya hep ya hiç 
(YHYH) teklifidir. Yani saatlik 
teklifler kısmen eşleşebilir ama blok 
teklifler ya tamamen eşleşir ya hiç 
eşleşmez. Saatlik teklifte ‘tamamını 
eşle veya yok et’ (TEYE) seçe-
neğinin kullanılması durumunda 
teklif, teklif defterinde yer almadan, 
sunulduğu anda ya tamamen eşleşir 
ya da yok edilir. Saatlik teklif için 
‘olanı eşle ve yok et’ (OEYE) seçe-
neğinin kullanılması durumunda 
teklif, teklif defterinde yer almadan, 
sunulduğu anda uygun olan mevcut 
tekliflerle eşleşir ve yok edilir.

TEYE denmiş saatlik teklif, 
blok teklifin anlık hali midir? Saat 
17.10’da 80 lotluk saat 20.00 için 
blok teklif verirsiniz, saat 18.00’e 
kadar ya tam eşleşir ya hiç eşleşmez. 
Saat 17.10’da 80 lotluk saat 20.00 
için saatlik teklif verirsiniz ve 
TEYE dersiniz, o anda ya tam eş-
leşir ya hiç eşleşmez. Saat 17.10’da 
80 lotluk saat 20.00 için saatlik 
teklif verirsiniz ve OEYE dersiniz, 

o anda x ∈ [0, 80] olmak üzere x lot 
eşleşir. (Blok teklif için TEYE ve 
OEYE seçenekleri olmaz.)

Tamamını eşle veya yok et, fill 
or kill (FoK); olanı eşle ve yok et, 
immediate or cancel (IoC) veya fill 
and kill (FaK); ya hep ya hiç, all or 
none (AoN) olarak bilinir İngiliz-
ce’de. 

Teklif defterinde kontratlara 
sunulan en iyi teklifler listelenir. En 
iyi teklif, alış için en yüksek fiyatlı, 
satış içinse en düşük fiyatlı teklifi 
ifade eder. Saatlik kontratlar ile 
blok kontratlar ayrı teklif defter-
lerinde tutulur ve blok kontratlara 
sunulan teklifler, saatlik kontratlara 
sunulan tekliflerle eşleşmez.

Bir kontrat için sunulan satış 
teklifleri artan fiyata, alış teklifleri 
azalan fiyata göre sıralanır. Aynı 
tipte ve aynı fiyatlı tekliflerin 
olması durumunda, teklifler önce 
sunulma durumuna göre sıralanır.

Borsayla analoji
GÖP, borsadaki pay piyasası-

nın açılış seansına, GİP de sürekli 
müzayede seansına benzer. Aynı 
şekilde, piyasa takas fiyatı (PTF) 
açılış fiyatına ve GİP’te oluşan 
farklı fiyatlar da sürekli müzaye-
dedeki farklı alım satım fiyatlarına 
benzer.

Açılış seansında, belli bir zaman 
dilimi boyunca emirler herhangi bir 
eşleştirme yapılmaksızın alım satım 
sistemine kabul edilir. Bu süre so-
nunda en yüksek miktarda işlemin 
gerçekleşmesini sağlayan tek bir 
fiyat, yani açılış fiyatı, hesaplanır ve 
tüm işlemler bu fiyattan gerçekle-
şir. GÖP’te de bir defaya mahsus 
tüm teklifler toplanır ve “piyasa 
dengeleme maliyetini” minimize 
edecek fiyatlar belirlenir. Her saatin 
bir PTF’si vardır ve -kendi teklif 
fiyatından işlem gören blok teklifler 
hariç olmak üzere- tüm alım satım 
ilgili saatin PTF’sinden gerçekleşir.

Sürekli müzayede yönteminde 
ise alım satım sistemine iletilen 
emirler, borsa tarafından belirlenen 
işlem süreleri boyunca sürekli bir 
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şekilde fiyat ve zaman önceliğine 
göre çeşitli işlem fiyatlarından 
eşleştirilir. Emirler işlem görürken 
önce fiyata, fiyatların aynı olması 
durumunda ise zamana bakılır. 
GİP’te de alım satım aynı bu şekil-
de olur; saatlik teklifler bölünebilir 
emirlere, blok teklifler ise bölüne-
mez emirlere benzetilebilir.

Fiyat önceliği, daha düşük fi-
yatlı satış emirlerinin, yüksek fiyatlı 
satış emirlerinden/tekliflerinden; 
daha yüksek fiyatlı alış emirlerinin, 
düşük fiyatlı alış emirlerinden/
tekliflerinden önce işlem görmesi 
demektir.

Zaman önceliği, girilen emir-
lerde fiyat eşitliği olması halinde, 
sisteme önce kaydedilen emrin 
daha önce işlem görmesi demektir. 
Zaman önceliğinin bir boyutu da 
tekliflerin eşleşebilir olması duru-
munda önce verilen teklifin fiyatı-
nın işlem/eşleşme fiyatı olmasıdır.

Fiyat ve zaman önceliği 
kavramlarına bir örnek verelim: 
Arabanızı satmak istiyorsunuz ve 
kafanızdaki fiyat 40 bin TL. Tam 
o sırada biri gelip ve 42 bin teklif 
ederse “Yok benim araba 40 binden 
fazla etmez” demezsiniz veya siz 
dersiniz de elektronik sistemler 

demez. Dolayısıyla, alım satım 42 
binden gerçekleşir. 40 bin verecek 
iki arkadaşınız çıkarsa da önce 
teklif edene arabanızı satarsınız, 
yani sonra teklif eden çok yakın bir 
arkadaşınızsa o başka; ama elektro-
nik sistemler çok yakın arkadaşlığı 
da bilmez. Buraya kadarki kısım 
zaman önceliği. Fiyat önceliği ise 
40 bin değer biçtiğiniz arabanıza 
verilen teklifler 42 bin, 43 bin ve 44 
binse hangisinin önce söylediğine 
bakmadan 44 bin verene satarsınız.

Örnek verirsek:
Tablo 1’de yer alan alış satış tek-

liflerinin verildiği bir saatin kontra-

tı üzerinden konuyu somutlaştıra-
lım. Önce girilen teklif ,tabloda üst 
satırda yer alıyor diyelim. 

En iyi alış teklifinin fiyatı 
168 TL/MWh iken en iyi satış 
teklifinin fiyatı 169 TL/MWh. 
Dolayısıyla, şu anda hiçbir ticaret 
gerçekleşmez. Çünkü en çok 168 
lira vermeye razı alıcıyla en az 169 
lira isteyen satıcı arasında pazarlık 
bile olmaz, bırakın ticareti.

Tam bu anda 167 TL/MWh’lik 
250 lot satış teklifi sisteme girerse 
durum ne olur? 167 TL/MWh’lik 
satış teklifinin ilgi alanına giren 1, 2 
ve 3 no’lu alış teklifleridir. Dolayı-

Pay piyasası-elektrik piyasası benzeşimi
Pay Piyasası Elektrik Piyasası

Açılış seansı GÖP

Açılış fiyatı PTF

Sürekli müzayede seansı GİP

İşlem fiyatı Eşleşme (işlem) fiyatı

Emir Teklif

Limit fiyatlı emir Saatlik teklif

Özel emir Blok teklif

Kalanı iptal et emri Olanı eşle ve yok et teklifi
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sıyla, 1 no’lu alış teklifinin tamamı 
ile bu yeni teklifin 80 lotu eşleşir. 
Ama bitmedi. 2 no’lu alış teklifin 
tamamı ile bizim yeni teklifin 130 
lotu eşleşir. Son olarak da 3 no’lu 
alış teklifinin 40 lotu ile bizim yeni 
teklifin kalan 40 lotu eşleşir ve 
ticaret biter. Teklif defterinin yeni 
durumu ise Tablo 2’deki gibi olur.

Peki, 1 no’lu alış teklifinin fiyatı 
ile yeni teklifimizin fiyatı farklı, 
öyleyse alım satım fiyatı nedir? Bi-
rinci teklif, sisteme daha önce girdi-
ğinden onun fiyatı alım satım fiyatı 
olacaktır, yani 167 TL/MWh’ten 
elektriğini satmaya razı olan piyasa 
katılımcısı 168 TL/MWh’ten 
satacak ve bir miktar gülümseme 
belirecektir yüzünde. Gördüğünüz 
gibi 3 no’lu teklif kısmen eşleşti ve 
geri kalanı hala eşleşecek teklif bek-
liyor. Kontratın süresi dolana kadar 
bu teklifle eşleşecek başka teklif 
gelmezse piyasa katılımcısı 180 lot 
almak isterken sadece 40 lot almış 
olacaktır. Önemli olan dengesizliği 
azaltmak değil miydi?

Tablo 1’de 1 no’lu teklif sisteme 
4 no’lu tekliften sonra girseydi de 
durum değişmezdi, çünkü 1 no’lu 

teklifin fiyat önceliği olduğu için 
önce o eşleşirdi.

Gördüğünüz gibi, GİP’te 
verdiğiniz bir teklif için bile birçok 
farklı alış satış fiyatı oluşabilir. 
Örneğimizde bir satış teklifi üç alış 
teklifiyle iki farklı fiyattan eşleşti 

ama daha dramatik durumlar da 
oluşabilir. Yani 2 bin TL/MWh’ten 
alış teklifi girip sizden bir milisa-
niye önce 170 TL/MWh’ten satış 
teklifi giren birinin teklifi nede-
niyle 2 bin lira vermeye razıyken 
170 lira verirsiniz. (Böyle birşey 

pratikte olmaz, o yüzden 2 bin TL/
MWh’ten teklif vereyim bakayım 
ne oluyor, demeyin.)

Burada şunu soranlar olabilir: 
“Borsada hisse senedi alımında ne-
den böyle bir şey yaşanmıyor, yani 
neden verdiğimiz emirden farklı 
bir fiyattan alım satım gerçekleş-
miyor?” İşte biz buna likit piyasa 
diyoruz, yani fiyatların birbirinden 
farklılaşma miktarı çok düşük, he-
men hemen herkes birbirine yakın 
teklif veriyor, bu da alım satımın 
anında olmasını sağlıyor. Yani 
malı piyasaya çıkardığında senin 
kafandaki fiyata benzer fiyat olan 
çok sayıda insan olunca hemen 
satarsın, yani o mal “akar”, buna 

da likit piyasa denir. (Hayatımda 
yalnızca bir kez yaşadığım bir olay 
bu, bir pay için 17.50’den alış teklifi 
verdim ve sistem 17.45’ten alıp 
para üstünü bana geri verdi, benim 
de bu şekilde üst tarafı beş kuruşluk 
bir sevincim oldu.)

Kimler GİP’e katılabilir?
Tüm lisans sahipleri, piyasa 

operatörüyle GİP katılım anlaşma-
sını imzalayarak GİP’e katılabilir. 
Yani GİP’e katılım ihtiyari, GÖP 
için olduğu gibi.

NOT: Gelecek ay GİP’in fay-
daları, GİP yazılımının bazı teknik 
özellikleri ve GİP’le ilgili merak 
edilen başka konuları işleyeceğiz. 

Tablo 1 Alış satış teklifleri

Alış Satış

No Fiyat
(TL/MWh)

Miktar
(Lot)

Fiyat
(TL/MWh)

Miktar
(Lot)

1 168 80 169 150

2 167 130 170 20

3 167 180 171 70

4 164 90 172 250

Tablo 2 Ticaret sonrası alış satış teklifleri

Alış Satış

No Fiyat
(TL/MWh)

Miktar
(Lot)

Fiyat
(TL/MWh)

Miktar
(Lot)

1 167 140 169 150

2 164 90 170 20

3 171 70

4 172 250

KONUK KALEM Gün İçi Piyasası Geliyor
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Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı’na bağlı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdür-

lüğü, tüketici şikayetlerinin çözümü 
için örnek bir kılavuz hazırladı. Söz 
konusu çalışma, tüketicilere rehber 
olacak nitelikte pratik bilgiler taşı-
yor. Tüketicilerin öncelikle bilmesi 
gereken, uyuşmazlıklar için nereye 
ve nasıl başvuracakları. Bunun için 
uyuşmazlıkların bedelini dikkate 
alarak ikamet edilen yerdeki (veya 
mal-hizmetin satın alındığı yer) 
Ticaret İl Müdürlüğü ve kayma-
kamlık bünyesinde yer alan Tüke-
tici Hakem Heyeti ya da Tüketici 
Mahkemesi’ne başvuru yapmak 
gerekiyor. Eğer bulunulan yerde 
Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye 
Hukuk Mahkemelerine Tüketici 
Mahkemesi sıfatıyla başvurula-
biliyor. Buna göre 2015 yılı için 
tüketiciler, 2 bin 200 TL’ye kadar 
uyuşmazlık-şikayetler için Tüke-
tici Sorunları Hakem Heyeti’ne 
(TSHH), 3 bin 300 TL’ye kadar 
olan uyuşmazlık-şikayetler için İl 
Tüketici Hakem Heyetleri’ne, 3 bin 
300 TL üzeri uyuşmazlık-şikayetler 

için de Tüketici Mahkemeleri’ne 
başvuru yapılacak. 

Tüketicinin Korunması ve Pi-
yasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 
tüketicilere rehber olacak çalışma-
sını www.tuketici.gov.tr internet 
adresinde ayrıntılı bir şekilde yer 

veriyor. Şikayet konuları, örnek di-
lekçeler, Tüketici Sorunları Hakem 
Heyeti ve Tüketici Mahkemesi 
başvuru süreci, şikayetlerin e-devlet 
üzerinden nasıl yapılabileceği gibi 
konuları web adresinden öğrenmek 
mümkün. 

Tüketiciler için hak 
arama klavuzu

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketicilerin 
hak arayış sürecini kolaylaştıracak ve örnek olacak bir çalışmaya imza attı. 
Çalışmada, örnek dilekçeden, itiraz sürecine kadar tüketicilerin izleyeceği 
yol haritası, basit ama ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor
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Gecikme cezası için son tarih 30 Haziran

Milyonlarca araç sahibini 
yakından ilgilendiren 
araç muayene gecikme 
cezalarının indirimli 

ödenmesini sağlayan düzenleme, 
30 Haziran’da sona eriyor. 5 ayda 
412 bin araç sahibinin yararlan-
dığı gecikme cezası indirimiyle, 
araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş 
bir otomobil sahibi 30 Haziran’a 
kadar araç muayenesini yaptırdığı 
takdirde 100 TL yerine 18 TL, 10 
yıldır muayeneye gelmeyen traktör 
sahibi ise 510 TL yerine 62 TL 
ceza ödeyecek. 

TÜVTÜRK, 30 Kasım-30 Ni-
san arasında Türkiye genelinde 1,6 
milyon araç sahibinin bu fırsattan 
yararlanarak gecikme borçlarını 
indirimli olarak ödediğini, buna 
karşın hala bu fırsattan yararlana-
bilecek çok sayıda motosiklet ve 
traktör sahibi olduğunu açıkladı. 
Gecikme cezalarındaki indirim 

fırsatının araç sahipleri için maddi 
açıdan önemli bir kazanım oldu-
ğunu söyleyen TÜVTÜRK Genel 
Müdürü Kemal Ören, “Ancak daha 
da önemlisi, bu fırsat, ülkemizdeki 
trafik güvenliğine de çok önemli 
bir katkı sağladı. Bugüne kadar, 

gecikme cezaları nedeniyle birçok 
araç sahibi muayeneye gelmekten 
imtina ediyordu. Bu düzenleme ile 
sadece 2014 yılında 350 bin araç 
ilk defa muayeneye gelerek trafikte 
hepimiz için risk oluşturmasının da 
önüne geçilmiş oldu” diye konuştu. 

Yargıtay’dan tüketicileri 
ilgilendiren önemli karar

Yargıtay, şirketlerin 3 bin 
300 TL’ye kadar olan ala-
cakları için hemen haciz 
işlemi başlatamayacağına 

karar verdi. Yargıtay kararına göre 
şirketlerin önce Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti’ne başvurması ge-
rekiyor. Karar, elektrik, su ve doğal 
gaz abonelerini yakından ilgilendi-
riyor. Yargıtay 13. Hukuk Daire-
si’nin aldığı kararı (2015/8738) 
yorumlayan avukat Cevat Kazma, 
şirketlerin, halihazırda tüketi-
cilerin sorunlarına yetişemeyen 
tüketici hakem heyetlerine başvur-
mayı tercih etmeyeceğini söylüyor. 

Hal böyle olunca, özellikle fazla 
aboneli ve küçük alacaklı şirketle-
rin, verdikleri hizmeti dondurmayı 
tercih etmeyeceğini, tüketicinin 
borcunun 3 bin 300 TL limitine 
ulaşmasının bekleneceğini söyle-
yen Kazma, şirketlerin ancak bu 
bedelin üzerindeki alacaklar için 
icra takibine başvurabileceklerini 
belirtti. Alınan kararın çok genel 
olduğunun da altını çizen Kazma, 
konu hakkında tüketicilere uyarıda 
bulundu: “Tüketiciler nasıl olsa 
hizmet almaya devam ediyorum 
düşüncesiyle hareket ederse daha 
fazla borçlanacak, borçlarını 

faiziyle ödeyeceklerdir.” Şirketlerin 
yaşayabileceği sıkıntılara da deği-
nen Cevat Kazma, tüm şirketlerin 
küçük alacaklarını tahsil etme 
sürelerinin uzayabileceğini bazı 
firmalarınsa bu durumdan olum-
suz etkilenebileceğini söyledi. 

TÜKETİCİ KÖŞESİ Gecikme cezası için son tarih 30 Haziran
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“Lider doğulur mu; olunur mu?” 
Liderlik vasfının genlerin mi; yoksa 
iyi bir eğitimin mi sonucu olduğu 
yıllardır tartışılıyor. Yapılan pek 
çok araştırmanın ortak sonuçla-
rına göre, bazı insanların liderlik 
davranışlarına daha eğimli olarak 
dünyaya geldiği doğrulandı. CEO 
ve iletişim uzmanı Alan Zim-
merman’a göre ise herkesin daha 
etkili bir lider olmayı öğrenmesi ve 
liderlik yeteneklerini geliştirmesi 
mümkün. 

CEO, başkan yardımcısı, 
direktör, yönetici, danışman, takım 
üyesi hatta ebeveyn olsanız da fark 
etmez. Daha etkili bir lider haline 
gelebilir ve organizasyonunuza 
olumlu yönde katkı sunabilirsiniz. 
Alan Zimmerman’a göre, liderliği 
öğrenme süreci, öncelikle kendi 
kendini sorgulamak ile başlıyor. 
Zimmerman, 30 yıl boyunca sürekli 
devam eden araştırmalar, eğitimler, 
kurumsal danışmanlık hizmetleri ve 

binlerce kişiyle yapılan görüşmeler 
sonucunda, her liderin kendi kendi-
ne sorması gereken 9 soru başlığını 
şöyle belirlemiş:

1. Gelecek için aktif bir vizyonunuz 
var mı?

Liderlerin daha büyük ve parlak 
bir gelecek için belirli vizyonları 
olmalı. Gelebilecek herhangi bir 
saldırıda ayağa kalkıp mücadele 
etmeye devam edecek cesareti de 
göstermeleri gerekir. En önemlisi, 
etkili bir lider, bugünkü gerçeklikle 
gelecek vizyonunu dengede tutma-
sını iyi bilendir.

2. Başarmayı umduğunuz hedefleri 
bir köşeye not ettiniz mi?

Vizyonlar genellikle daha 
görkemli ve sadece belirli he-
deflerle onları daha yönetilebilir 
hale getirmek mümkün. İstisnasız 
olarak tüm olağanüstü liderler aynı 
zamanda birer hedef belirleyicidir 
ve her zaman daha fazlasını hedef-
lemeyi bilirler.

3. Alınması gereken önlemlere 
odaklandınız mı?

Liderler, büyük vizyon ve 
belirlenen hedefler üzerinde eyleme 
geçmeyi tercih eder ve bahaneleri 
her zaman reddeder. Bir lider için 

Her liderin 
geçmesi gereken 

9 TEST
Bahanelerin arkasına saklanıyor musunuz, başarıyı ödüllendiriyor 
musunuz, iletişim için ne kadar zaman harcıyorsunuz? İş hayatınızın 
hangi basamağında olursanız olsun “gerçek bir lider” olup olmadığınızı 9 
maddede öğrenebilirsiniz...
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işlerin halledilmesi önemlidir; 
övgüyü kimin aldığı değil.

4. Değişimleri takip ediyor 
musunuz? Arayışlarınızın nedeni 
statükolar yerine her zaman 
daha büyük ve iyi sonuçlar elde 
etmek için mi?

Pasif liderler, değişimi başlat-
mak yerine statükoları kabul eden-
lerdir. Yeni fikirler üretmek ve “Şu 
işe bir de bu açıdan bakalım” demek 
için sürekli araştıran, okuyan, soran 
sorgulayan liderler gereklidir.

5. Zamanınızı başkalarıyla iletişim 
kurmak için harcıyor musunuz? 
İletişim yeteneğinizi geliştirmek 
için sürekli bir çabanız var mı?

Etkili liderler, bilinçli ve organi-
zasyonu ile sürekli iletişim halinde 

olanlardır. Etkili bir lider, istediği 
etkiyi yaratmak için konuşmadan 
önce düşünür ve ekip içinde kimseyi 
ayırmadan herkes ile iletişim kurar.

6. Gösterdiğiniz motivasyon 
bulaşıcı derecede pozitif bir 
tutum mu?

Büyük liderler, ekiplerinin 
motivasyonlarını sağlamak için 
öncelikle kendilerinin ne kadar 
olumlu ve motive olduklarını gös-
terenlerdir.

7. İş çevrenizdeki insanların 
gelişimleri için çaba gösteriyor 
musunuz?

Etkili liderler, başkaları üzerin-
de güç geliştirmeye değil; başka-
larının yeteneklerini geliştirmeye 
odaklanır.

8. Her hatadan bir ders çıkarmaya 
çalışıyor musunuz?

Hatalar, yaşamın bir parçası 
olduğu kadar çalışma hayatının da 
bir parçasıdır. İyi bir lider “onlar” 
sözcüğü yerine “biz” ne yaptık der 
ve sonuçtan daha çok; alınan ders-
leri önde tutar.

9. Mükemmel performansı sürekli 
olarak ödüllendiriyor musunuz?

Etkili bir lider, karşılıksız kalan 
başarılı bir performansın zamanla 
kaybolma eğilimi göstereceğini bilir 
ve iyi bir iş için her zaman ekibini 
ödüllendirir. Bu, sadece problem 
çözücüleri ya da işin görünen 
yüzünde yer alan çalışanları değil; 
tüm ekibin destekleri için ödüllen-
dirilmesini kapsar.
Kaynak: Alan Zimmerman, “9 Tests Every 
Leader Must Pass”
entrepreneur.com

YÖNETİM-İK Her liderin geçmesi gereken 9 TEST
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Kısa vadeli hedefler için mücadele 
etmek, iş dünyasının her zaman 
öncelikli tercihleri arasında yer aldı. 
Şirketlerin kısa vadeli konular, stra-
tejiler ve müşteri ihtiyaçlarını karşı-
lama çabasıyla kendini savunmasız 
hissetmesine karşın uzun soluklu 
ihtiyaçlara odaklanamadıkları gö-
rülüyor. İş dünyası liderlerinin pek 
çoğu bu duruma kayıtsız değilse 
de aynı şeyi yapmaya neden hala 
devam ettikleri ise merak konusu.

Peki şirketler için zor zaman-
larda daha hızla büyümeye devam 
etmek mümkün mü? Constellation 
araştırma şirketinin baş Analisti 
ve CEO’su Ray Wang’e göre, iş 
hayatına dair bilindik kalıplardan 
çıkarsanız bu mümkün. Ray Wang, 
özellikle kriz dönemlerinde elde 
edilen kazanımların kalıcı olduğu-
nu söylüyor.

Wang’in analizine göre; Mas-
low’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’n-
dekine benzer olarak iş ihtiyaçları 
hiyerarşisinin de 5 aşaması var. 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’n-
de en üst kısımda güvenlik gerek-
sinimi ve tabanda gıda, su, barınak 
gibi fizyolojik gereksinimler yer alır. 
Çoğu organizasyonun benimsediği 

geleneksel iş ihtiyaçları hiyerarşi-
sindeki öncelikler ise şu şekilde:

Wang, “Ne yazık ki, bu pirami-
de göre yasal uyum, kontroller ve 
operasyonel verimlilik gibi en düşük 
değer kategorileri için çok daha fazla 
zaman ayrılması gerekiyor. İşte bu 
da yeni iş fırsatları ve büyümenin 
önündeki en önemli engel” diyor.

Wang’in analizine göre önemli 
olan; tüm bu belirlenmiş kategori-
lerin en az zaman ve çaba harcana-
rak yerine getirilmesi. Bu nedenle 
şöyle bir çözüm önerisi getiriyor: 
Organizasyonun büyümesi, rekabe-
tin artırılması, gelir artışı ve benzeri 
gelişmelere ulaşmak için geleneksel 

iş modelinin dönüşümü ve baş aşağı 
çevrilmesi gerekiyor. 

Geleneksel modelin baş 
aşağı edilmiş haliyle ortaya çıkan 
“Büyüyen İş İhtiyaçları Hiyerarşi-
si”nin özel yanı, yeni fikir ve ürün 
üretimine odaklanmış olması. 
Wang, “Şirketlerin mevzuat gün-
cellemeleriyle ilgili çalışmalarını 
teknoloji yardımıyla ya da dışarıdan 
bir hizmet şeklinde almaları ve 
otomatik hale getirmeleri sayesinde, 
öncelikli olarak büyüme strateji-
lerine odaklanmaları sağlanabilir” 
önerisinde bulunuyor. 
Kaynak: R “Ray” Wang. “To Jumpstart 
Growth, Flip the Company’s Priorities”
hbr.org

 Geleneksel iş ihtiyaçları 
hiyerarşisinde dönüşüm zamanı

Marka

Stratejik 
farklılaşma

Satış ve büyüme

Operasyonel verimlilik

Yasal uyum ve kontroller

Marka

Stratejik farklılaşma

Satış ve büyüme

Operasyonel 
verimlilik

Yasal uyum 
ve kontroller

“Büyüyen İş İhtiyaçları Hiyerarşisi”:İş İhtiyaçları Hiyerarşisi: 

YÖNETİM-İK  Geleneksel iş ihtiyaçları hiyerarşisinde dönüşüm zamanı
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Artık her şeyi 3 boyutlu 
olarak basmak ve objeleri 
dakikalar içinde elleriniz-
de tutmak mümkün. En-

düstriyel tasarımın gelmiş olduğu 
en üst nokta olan 3 boyutlu baskı 
teknolojileri, günümüzde yenilene-
bilir enerji kaynakları için de sıklık-
la kullanılıyor. Makine mühendisi 
Kyle Bassett ve inşaat mühendisi 
Lucas Semple tarafından geliştiri-
len ve RMRDTECH tarafından 
üretilen 3D baskı mikro rüzgar 
türbinleri, bunun en iyi kanıtı.

“Büyük Fark Yaratmak İçin Kü-
çük Rüzgar Türbini” sloganıyla yola 
çıkan genç ekip, 3D baskılı par-
çalarla imal ettikleri mikro rüzgar 
türbinleri ile 5 voltluk USB port 
güç üretebiliyor. Bu miktar, cep 
telefonlarını şarj etmek ve küçük 
elektronik aletlerini çalıştırmak için 
yeterli. Bir sırt çantası ile rahatlıkla 
istenilen yere götürebilen tasarımın 
3D baskı süreci de ortalama 120 
dakika sürüyor.

Tasarımın yaratıcılarından 
Bassett, 3D baskıyla üretilen mikro 
rüzgar türbinleri için kırsal bölge-
lerde yaşadığı hayatın kendisine 
ilham kaynağı olduğunu belirtiyor. 
Bassett, “Yüksek lisans çalışma-
larımın ardından yaklaşık 18 ay 
Orta Amerika’daki kırsal köylerde 
yaşadım. Bu süre boyunca, he-
nüz gelişmekte olan bölgelerde, 5 

voltluk USB port gücüne ne kadar 
ihtiyaç duyulabileceğini gerçekten 
anlamış oldum” diyor.

3D baskı teknolojileriyle hidro 
türbinler ve jeotermal sistemler 
geliştirmek için çalışmalarını 
sürdüren ekip, modüler bir tasarıma 
sahip olan bu temiz enerji teknolo-
jilerinin herhangi bir gerece ihtiyaç 
duymadan her yerde kurulabilece-
ğini vurguluyor. 

Baseett ve Semple ürettikleri 
yenilikçi rüzgar türbinleri için 
pazarın nasıl bir ilgi göstereceğini 
ölçmek üzere, 29 Haziran’a kadar 
süren özel bir kampanya da başlattı. 
Kendi mikro türbin tasarımlarınızı 
3D baskı teknolojileri ile gerçe-
ğe dönüştürmek isterseniz, ekibe 
gönderebilir ve kampanyaya destek 
olabilirsiniz. www.kickstarter.com 
adresinden “A Small Wind Turbine 
for a Big Difference” adlı kampan-
yaya ulaşabilirsiniz.

3 boyutlu rüzgar türbini ile 
enerjinizi kendiniz üretin
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Dünyanın ilk güneş enerjisi üreten yolu beklentileri aştı 

2014 yılı Kasım ayında 
Hollanda’da açılışı yapılan 
dünyanın ilk güneş ener-
jisi üreten bisiklet yolu, 

beklenenden çok daha fazla enerji 
üretiyor. Hollanda hükümeti tara-
fından Amsterdam dışında bulunan 
özel bir karayolu üzerinde kurulan 

“Solaroad” projesi kapsamında, 
bisiklet yollarına güneş paneli dö-
şenerek elektrik üretimine başlandı. 
Açılışının ilk 6 ayında yaklaşık 150 
bin bisikletçinin pedal çevirdiği 
SolaRoad’ta 3 bin kilowatt-saat 
enerji üretilerek bir evin yıllık enerji 
ihtiyacını karşılayacak oranda başarı 

elde edildi.
Üzerindeki cam paneller ile 

çekiş, yük testi ve darbe direnci-
ne dayanıklılığı test edilen 230 
metrelik yol, şimdilik Krommenie 
ve Wormerveer adlı Amsterdam 
banliyöleri arasında bağlantı sağ-
lıyor. SolaRoad’un bu ilk aşaması 
yaratıcıları tarafından test çalışması 
olarak görülürken 2016 yılına kadar 
yolun 100 metre daha uzatılması 
hedefleniyor.

Hollanda hükümeti gelişmiş 
bisiklet yolları ve bisiklet kullanım 
kültürüne verdikleri destekler ile 
tanınıyor. Modüler döşeme sistem-
leri adı verilen bu tür güneş enerjisi 
teknolojileri ülkenin kara yolların-
dan, oyun parklarına ve otoparklara 
kadar pek çok kamusal alanda 
sıklıkla kullanılıyor.
Kaynak: Thinkprogress.org

Küresel enerji yatırımları 40.2 
trilyon dolara ulaşacak

Uluslararası Enerji Ajan-
sı’nın (IEA) hazırladığı 
rapora göre, 2035 yılına 
kadar enerji yatırımlarının 

küresel değeri 40.2 trilyon dolara 
ulaşacak. Elektrik yatırımlarının 
yüzde 80 oranında petrol ve gaz 
kaynaklı olduğu günümüz yatırım 
anlayışı, 2035 yılına kadar üçte bir 
oranında güç kaybederek yerini 
yeni nesil yatırımlara devredecek. 
Tahminlere göre verimlilik için 
yapılan bugünkü 130 milyar dolar-
lık toplam yatırım da 550 milyar 
dolara ulaşacak. 

Yatırımcıların dikkat etmesi 
gereken noktaları ayrıca vurgula-
yan rapor, özel sektörün yanı sıra 
devlete ait finansman şirketlerinin 
de gelecekteki enerji yatırımlarının 
finansmanında kritik öneme sahip 

olacağını belirtiyor.
Kaynak: www.iea.org

TABLO: IEA-Yeni Politikalar Senaryosuna Göre Küresel Olarak Yıllık Yatırım Paylarının 
Ortalaması
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AB: Türkiye’de kömüre yatırım ve 
sağlık giderleri artıyor 

Sağlık ve Çevre Birliği 
(HEAL) raporuna göre, 
Avrupa Birliği, Türki-
ye’de sürdürülebilir enerji 

gelişimi desteklemek, yeni kö-
mür projelerine ise kredi vermeyi 
sonlandırmayı değerlendiriyor. 
Rapora göre, Türkiye’deki kömür 

santrallarının sağlık maliyetlerini 
de kapsayan hava kirliliği maliyeti, 
3,6 milyar Euro’yu buluyor.

Rapora göre, Türkiye 2019 yılı 
sonuna kadar yerel kömür üre-
timinden elektrik üretiminin 60 
milyar kWh’a çıkmasını hedefliyor. 
Geçen yıl bu üretim seviyesi 34 

milyar kWh’dı. Dört yıllık plan çer-
çevesinde üretimin 60 milyar kWh 
olması bekleniyor. HEAL analiz-
lerine göre, 2012 yılında 19 olan 
kömür yakıtlı enerji santrallarının 
80 yeni santralla dörde katlanması 
planlanıyor. 

Şuan faaliyet gösteren 15,4 GW 
olan 22 kömür santralının kapasite-
sinin de 80,8 GW olması bekleni-
yor. Türkiye’nin kömür yatırımının 
Enerji Birliği için AB planlarından 
etkilenebileceği raporda yer alıyor. 
Enerji Birliği, AB’nin enerji sıkıntı-
sına karşı dirençli olmasını destek-
lemek için yollar arıyor. Raporda 
Balkan ülkeleri ve Ukrayna’nın da 
benzer önlemler alması gerektiği 
de belirtildi. Sürdürülebilir enerjiye 
yapılacak yatırım ile aynı zamanda 
40 yılı aşkın bir süre için tehlikeli 
salınımlar da azalacak.
Kaynak: http://www.env-health.org/
resources/press-releases/article/tur-
key-s-coal-expansion-plans
Montel-Foreks

Petrol 2025’e kadar 100 doları geçemeyecek 

OPEC tarafından hazır-
lanan ve Wall Street 
Journal’ın haberini yaptığı 
taslak rapora göre, petrol 

fiyatı 2025 yılına kadar 100 dolar/
varil sınırının altında kalmaya 
devam edecek. Uzmanlar bu açıkla-
manın en azından psikolojik olarak 
etkisinin önemli olduğuna dikkat 
çekiyor.

OPEC raporundaki en iyim-
ser senaryoya göre petrol fiyatı 
gelecek 10 yıllık süreçte 76 dolar/
varil civarında dolaşacak. Bununla 
birlikte OPEC, 2025 yılında petrol 
üretiminde maliyetin 40 dolar/varil 
civarında olacağını öngördü.
Kaynak: Montel-Foreks
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Rüzgarda 3 bin MW için  
42 bin MW'lik başvuru geldi

Rüzgarda 3 bin MW için 42 bin MW’a yaklaşan 1,096 adet başvuru yapıldı. 
Rekor, 5 bin 500 MW’a ulaşan 115 başvuru ile Çanakkale’de. Çanakkale’yi 
102 başvuru ile Balıkesir ve 80 başvuru ile Karaman-Mersin bölgesi izliyor

Sekiz yıl aradan sonra rüzgar-
da lisans başvurusu kabul eden 
EPDK’ya, 3 bin MW için 1,096 
adet başvuru yapıldı. 21’incisi dü-
zenlenen Enerji ve Çevre Konfe-
ransı ICCI’nın açılışında konuşan 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
27-30 Nisan tarihleri arasında 

Kurum’a toplam gücü 42 bin MW 
olan 1,096 adet başvuru yapıldığını 
açıkladı. TEİAŞ tarafından açıkla-
nan 3 bin MW bağlantı kapasitesi 
için yaklaşık 14 kat fazla başvuru 
alındığını belirten Yılmaz, en yük-
sek ilginin 5 bin 500 MW’a ulaşan 
115 adet başvuruyla Çanakkale’ye 

gösterildiğini belirtti. Yılmaz’ın 
açıkladığı verilere göre Balıkesir’e 4 
bin500 MW kapasiteli 102 başvu-
ru, Karaman – Mersin bölgesi için 
de 5 bin MW kapasiteli 80 başvuru 
yapıldı. 47 bağlantı bölgesi içerisin-
de sadece Siirt, Şırnak ve Hakkari 
için başvuru yapılmadı.

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 
TEİAŞ’ın verilerine göre işletme-
deki rüzgar santrallarının toplam 
kurulu gücü 3 bin 730 MW’a ulaş-
mış durumda. Tesis sayısı kayıtlara 
92 adet olarak yansıyor. Rüzgar 
santralları, toplam 70 bin 558 MW 
olan kurulu gücün yüzde 5.3’ünü 
oluşturuyor.

500 MW inşa halinde, 5 bin 600 MW 
bekliyor

Türkiye’nin 8 bin MW’ı çok 
verimli, 40 bin MW’ı orta verimli 
olmak üzere toplam 48 bin MW 
rüzgar kapasitesi olduğunu belirten 
EPDK

Başkanı Yılmaz, Kurum olarak 
bugüne kadar rüzgara dayalı toplam 
250 projeye 10 bin MW kurulu güç 
için lisans verdiklerini açıkladı.

Yılmaz, yaklaşık 500 MW 
kurulu güce sahip olacak RES pro-
jesinin inşa aşamasında olduğunu, 5 
bin 600 MW’lık projenin ise inşaat 
öncesi dönemi geride bıraktığını 
söyledi.

Lisanssız GES’te 2,100 MW için çağrı 
mektubu verildi

Yılmaz’ın açıkladığı bilgilere 
göre, lisanssız elektrik üretimin-
de güneş enerjisine dayalı üretim 
tesisi kurulması için 31 Mart 2015 
itibarıyla 2 bin 100 MW kurulu 
gücünde GES için dağıtım şirketle-
ri tarafından çağrı mektubu verildi. 
380 MW kurulu güçte proje ise 
onaylandı. 

64  EnerjiPanoramaHaziran 2015

ENERJİ IQ 



EPDK lisanslarında duraklama dönemi
EPDK’ya yapılan lisans 

başvuru sayılarında, geçen yıllara 
göre belirgin bir azalma dikkat 
çekiyor. 1 Ocak-20 Mayıs tarihleri 
arasında verilen elektrik üretim 
lisansı sayısı 16 oldu. Bunlardan 7 
tanesini, kojenerasyon tesislerine 
verilen üretim lisansları oluşturdu. 
EÜAŞ’a ise aynı dönemde Deriner, 
Manyas ve Çine Adnan Menderes 
HES’leri için lisans verildi. Yılın ilk 
5.5 aylık döneminde üretim lisansı 
alan tesislerin toplam kurulu gücü 
803 MWe oldu.

Lisanslarda kapasite yüzde 79 azaldı
Geçen yılın aynı döneminde 

verilen elektrik üretim lisansı sayısı 
ise 270 adet olurken, toplam kurulu 
güç 3,808 MWe oldu. Bu yıl 20 
Mayıs tarihine kadar verilen elekt-
rik üretim lisansları, geçen yıla

göre sayı bazında yaklaşık 17 
kat azalırken, kurulu güç bazın-
da da yüzde 79 oranında düşüş 
yaşandı. 

Bu düşüşün nedenleri arasın-

da, yeni yatırımlar için getirilen 
önlisans uygulamasının yanı sıra arz 
fazlası riski ve talep artış hızındaki

yavaşlama gösteriliyor. Öne 
çıkan gerekçeler arasında, piyasanın 
sağlıklı fiyat sinyali oluşturacak li-
beralizasyon düzeyine beklenenden 
daha yavaş ilerlemesi, kur riski ve 
bozulma gösteren ekonomik veriler 
de yer alıyor.

35 önlisansın 20’si HES’lere
Önlisans verilerine bakıldığın-

da ise 1 Ocak-20 Mayıs tarihleri 
arasında toplam kurulu gücü 1,843 
MWe’a ulaşan 35 adet projeye önli-
sans verildiği görülüyor. Önlisanslar 
arasında 20 adetle HES’ler

ilk sırada yer alırken, bu grupta 
en yüksek kurulu güce 118 MWe 
ile DC Elektrik’in Doğanlar-1 
HES projesi ulaşıyor. Petkim’in 
Aliağa’daki ithal kömür (kok) 
yakıtlı termik santral projesi 273 
MWe kurulu gücü ile en yüksek 
kapasiteye sahip önlisans olarak 
dikkat çekiyor.

3 yeni tedarik lisansı
Aynı dönemde EPDK tarafın-

dan verilen tedarik lisansı sayısı ise 
3 olarak kayıtlara yansıyor. Doğal 
gaz ithalatı gerçekleştiren yedi özel 
sektör firmasından biri olan Kibar 
Enerji’nin tedarik lisansının dikkat

çektiği listede, Ankara merkezli 
Efom Enerji ve Medid Elektrik 
şirketleri de bulunuyor.

2015 yılında doğal gaz piyasa-
sında verilen lisans sayısı sadece 4 
adet oldu. Bu lisansların tümü de 
CNG sektöründe verildi. 1 Ocak-
20 Mayıs tarihleri arasında doğal 
gaz piyasasında verilen lisanslara 
bakıldığında, yılın ilk 5.5 aylık 
döneminde hiçbir firmaya doğal 
gaz toptan satış lisansı verilmemiş 
olması göze çarpan ilk çıkarım 
oluyor. EPDK’dan edinilen lisans 
bilgilerine göre Coren Doğalgaz 
A.Ş.’ye verilen 23 Ekim 2014 
tarihli lisans, EPDK tarafından ve-
rilen son toptan satış lisansı olarak 
gözüküyor.

Doğal gaz ve kömür de Takasbank’a girecek 
İstanbul’da gerçekleştirilen 

5. Uluslararası Enerji ve Değer 
Konferansı’nda konuşan Takasbank 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sezai 
Bekgöz, takas ve uzlaştırma hizmeti 
verilen sektördeki ürün yelpazesine 
elektriğin yanı sıra doğal gaz, kö-
mür, petrol, karbon emisyonu gibi 
ürünleri katma, organize ve tezgah 
üstü ürünlere hizmet verme çalış-
malarının devam ettiğini belirtti.

Kadir Has Üniversitesi’nde 7-9 Mayıs 
2015 tarihleri

arasında düzenlenen 5. Ulus-
lararası Enerji ve Değer Konfe-
ransı’nın ilk günü gerçekleştirilen 
oturumda konuşan Bekgöz, 
Takasbank’ın enerji piyasasına 
entegrasyonu ile ilgili bilgiler verdi. 

Dr. Bekgöz, EPİAŞ’ın faaliyete 
geçmesini takiben merkezi uzlaştır-
ma bankası olarak hizmet vermeye 
başlayacaklarını hatırlattı. 

Bekgöz konuşmasına şöy-
le devam etti: “Son dönemde, 
hem sermaye piyasalarında hem 
de enerji piyasasında önemli bir 
yeniden yapılanmaya tanık olmak-
tayız. Takasbank olarak, yerel ve 
uluslararası gelişmeler paralelinde 
verilen hizmetlerimizi geliştirmek-
te, sektöre uluslararası standartta 
hizmet verme çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi. 

Bekgöz, yenilemekte oldukları 
takas altyapısının “Tapu Takas”, 
“Portföy Saklama”, “TEFAS” gibi 
geliştirdiğimiz yeni hizmetler-
le “uluslararası standartta etkin, 

kesintisiz, az maliyetli ve güvenilir 
hizmet sunma” stratejisi çerçeve-
sinde yeniden yapılandırıldığını da 
söyledi. 

Aralık 2011 tarihi itibarıyla 
spot elektrik piyasasına da merkezi 
uzlaştırma bankası olarak hizmet 
vermeye başladıklarını anımsa-
tan Bekgöz, “Kuruluş çalışmaları 
tamamlanan EPİAŞ’a ise faaliyete 
geçmesini takiben merkezi uzlaştır-
ma bankası olarak hizmet verilmeye 
başlanacaktır. Takas ve uzlaştırma 
hizmeti verdiğimiz sektördeki ürün 
yelpazesine elektriğin yanı sıra 
doğal gaz, kömür, petrol, karbon 
emisyonu gibi ürünleri katma, 
organize ve tezgah üstü ürünlere 
hizmet verme çalışmaları halen 
devam ediyor” dedi. 

Haziran 2015EnerjiPanorama 65

 ENERJİ IQ



G7 Enerji bakanları güvenlik mesajı verdi
Hamburg’da 11-12 Mayıs 

tarihlerinde bir araya gelen G7 
ülkelerinin enerji bakanları, elektrik 
ve doğal gaz piyasalarında arz 
güvenliği başta olmak üzere önemli 
konuları içeren bir deklarasyon 
yayınladı.

AB’nin İklim Değişikliği ve 
Enerji’den sorumlu komiserinin 
de katıldığı toplantıda, geçen yıl 
Roma’da yapılan zirvenin sonuçları, 
piyasadaki güncel gelişmeler çer-
çevesinde değerlendirildi. Yapılan 
yazılı açıklamada, kolektif enerji 
güvenliği ve sürdürülebilir enerji 
güvenliği konularına özel vurgu 
yapıldığı dikkat çekti.

G7 ülkeleri Kanada, Fransa, 
Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve 
İngiltere enerji bakanlarının buluş-
tuğu zirvede, geçen yıl kabul edilen 
Roma İnisiyatifi’nde belirtilen 
enerji güvenliği ile ilgili kararlara 
bağlı kalınacağı vurgulandı.

G7 Enerji Bakanları’nın Ham-
burg’daki buluşmasından sonra 
yayınladıkları deklarasyonda özetle 
şu konular yer aldı:

 � Enerji güvenliği için kaynak 
çeşitlendirmesini ana unsur olarak 
görüyoruz.

 � Enerji mix’ini, yakıtları, kay-
nakları ve rotaları çeşitlendirmeyi 

amaçlıyoruz. Bu çeşitlendirme, kısa, 
orta ve uzun vadede arz kesintileri 
karşısında sistemin güvenliğini 
sağlayacaktır.

 � Karbon emisyonunun hızla 
azaltılması için tüm ülkeleri INDC 
(Intended Nationally Determined 
Contributions) verilerini tam olarak 
BM İklim Değişikliği Konferansı 
COP21 öncesinde yayınlamaya da-
vet ediyoruz. Aralık 2015’te Paris’te 
düzenlenecek COP21’in, küresel 
ısınmanın, endüstri öncesi döneme 
göre 2 C ile sınırlandırılması için 
yasal bağlayıcılığı olacak şekilde 
küresel bir anlaşmanın imzalanması 
için kritik önem taşıdığını vurgu-
luyoruz.

 � Rusya ve Ukrayna arasındaki 
krizin, G7 Roma toplantısında 
alınan kararlar çerçevesinde hızla, 
şeffaf bir şekilde diyalogla çözül-
mesi gerekiyor. Ukrayna’da süren ve 
bölgesel enerji güvenliğini tehdit 
eden belirsizliklerin hızla çözülme-
sini ve enerjinin politik ve güvenlik 
unsuru olarak kullanılmamasını 
destekliyoruz.

Enerji Sistemlerinin Güvenliği
 � Şeffaf, likit ve rekabetçi doğal 

gaz piyasaları:  Tümüyle birbiriyle 
bağlantılı likit doğal gaz piyasala-

rın, tek tedarikçinin olmadığı ve 
tüketiciye çeşitlilik sunan bir piyasa 
sağlayacak. Ayrıca, fiziksel altyapıya 
yatırımlar yapılarak sistemlerin 
bağlantılarını, risk, maliyet ve fay-
dalarını dikkate alarak ters-akıma 
uygun olacak şekilde güçlendirme-
ye de gereksinim bulunmaktadır.

 � İlave tedbirlerle, daha esnek ve 
şeffaf LNG piyasaları için atılacak 
adımlar, LNG’nin küresel gaz arz 
güvenliğine katkıda bulunacaktır. 
Bu bağlamda, Tokyo’da devam eden 
LNG-Üretici-Türketici Konferansı 
gibi süreçlerle yakın ilişki içerisinde 
olunmalıdır.

 � Enerji sistemlerinizin zayıf 
yönlerinin değerlendirilmesi için 
işbirliği devam etmeli. Gaz arzıyla 
ilgili stres testlerinin ardından, 
elektrik sistemlerinin zayıf yönleri-
nin tespitine de gereksinim vardır.

 � Pek çok ülke yenilenebilir enerji 
kaynakları yatırımları arttırıyor ve 
böylece karbon emisyonlarını azalt-
mayı hedefliyor. Ancak bu sefer 
de bu değişken sistemlerin mevcut 
sistemlere başarılı entegrasyonu 
konusu öne çıkıyor. G7 ülkeleri, 
elektrik sektörüne yapılacak yeni 
yatırımlar konusuna liderlik ederek, 
bu sorunların üstesinden gelmeye 
yönelik adımları ortaya koyacaktır
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Türkiye’de irili-ufaklı doğal 
gazdan elektrik üreten çok 
sayıda santral var. Enerji 
fiyatlarındaki oynaklık ve 

gelişen teknoloji özellikle küçük 
kapasiteli santralları zorluyor. 
Birlikte hareket etmek, sorunları-
na çözüm bulmak ve lobi yapmak 
isteyen, küçük santrallar bir süre 
önce Anadolu ve Trakya Doğal 
Gaz Santralları Derneği’ni (DOĞ-
SANT) kurdu. Derneğin ilk adım-
larından biri de gaz fiyatlarının 
yüksekliği, buna karşılık PMUM’da 
elektrik fiyatlarının düşüklüğü ne-
deniyle yaşadıkları üretim açmazına 

çare aramak oldu. DOĞSANT 
öncülüğünde toplam kurulu gücü 
2000-2 bin 500 MW düzeyinde 
olan santralların sahipleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
yaşadıkları sıkıntıya ilişkin bir baş-
vuruda bulundu. Şirketler, yüksek 
maliyetlerin şirketleri ve santral-
ları zorladığını belirterek,  Enerji 
Bakanlığı’ndan bu sorunun çözümü 
için bazı taleplerde bulundu. 

Dernek, fiyatlar nedeniyle 
elektrik üretimi yapamadıklarını, 
işletmelerin faaliyetlerine devam et-
mesini sağlayacak finansal araçlarda 

ciddi sıkıntı olduğunu kaydetti. 
Enerji Bakanlığı’ndan “elektrik 
üretimi için belli bir kapasite 
tahsisi” yapmasını isteyen üreticiler, 
bu yolla üretime girebileceklerini ve 
faaliyetlerini sürdürebilecek olanağa 
kavuşabileceklerini kayda geçirdi. 

Yasanın değişmesini istiyorlar 
Enerji Bakanlığı kaynakla-

rı, Enerji Panoroma’nın sorusu 
üzerine, mevzuat gereği bu tale-
bin karşılanmasının şu aşamada 
mümkün olmadığını söyledi. Ancak 
yasal bir değişiklikle bu taleplerin 
karşılanabileceğini belirten bakan-
lık yetkilileri, “Bu da ancak seçim 
sonrasında Meclis’in açılmasıyla 
mümkün olabilir” yorumunu yaptı. 

Türkiye’de halen 270 dolayında 
doğal gazdan elektrik üreten firma 
santral var, kuruluş aşamasındaki-
lerle birlikte bu sayı, 300’ü geçecek. 

Küçük doğal gaz santralları: 
Üretim yapamıyoruz, kapasite verin 

DOĞSANT’IN 
KURUCULARI 

Ekrem Demirtaş-İşbirliği Enerji, Cem 
Çokrak -Acarsoy Enerji, Sırrı Vural 
Bilen-Age Enerji, Şükrü Akkan-Alia-
ğa Çakmaktepe Enerji, Mehmet Ata 
Kasap-İpeksan Elektrik, Gökhan Yar-
dım-Türkerler Holding, Ömer Sarıoğ-
lu-Uğur Enerji, Lütfi Tuğra Uysun-Yeni 
Uşak Enerji, Mustafa Cem-Cemdağ 
Elektrik, Haydar Atılgan-Ataer Enerji, 
Hüseyin Şairoğlu-Pancar Elektrik, Mu-
rat Demirer-Tirenda Tire Enerji, Cengiz 
Şimşek-Gaziantep OSB Elektrik,  İrfan 
Erciyas-Akfen Enerji, Aydın Yılmaz-Çer-
kezköy Enerji ve Yalçın Yeşilyurt-Yeşil-
yurt Elektrik. 

Kurulu gücü 100-150 MW olan doğal gaz santralları Enerji Bakanlığı’na 
başvuruda bulunarak “Elektrik fiyatları düşük, üretim yapamıyoruz. 
Üretim için bize kapasite tahsis edin” dedi. Şirketler, önlem alınmaması 
durumunda finansal kriz içine gireceklerini de söyledi
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Deniz Suphi & HABER



2013 Haziran ayından bu yana her ay sektörle buluşan Enerji Panorama dergimiz 2. yılını doldurdu. TENVA ve Enerji 
Panorama Ekibi olarak tüm okuyucularımıza teşekkür ediyor ve daha nice yıllar birlikte olmayı diliyoruz. 

Mayıs ayının sosyal mecralarından enerji sektörününün görünümü sizlerle...
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SOSYAL MEDYA & Esen Erkan • Ayşe Özmen



SOSYAL MEDYA 
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HES’LERİN KURULU GÜCÜ VE SANTRAL SAYILARI  
(NİSAN 2015)

HES TÜRÜ KURULU GÜÇ SANTRAL ADETİ KATKI (YÜZDE)
HİDROLİK BARAJLI 17.513,6 82 24,7
HİDROLİK AKARSU 7.237,1 440 10,2

NOT: Türkiye kurulu gücü 70.912,3 MW, santral sayısı 1.175 adettir.

BARAJLARA GELEN YILLIK SU DEĞERLERİ* 

YIL MİKTAR (MİLYAR M3)
2010 76.244,0
2011 65.579,5
2012 62.571,0
2013 50.687,5
2014 29.592,0

MİKTAR (MİLYAR M3)

BARAJLARA GELEN AYLIK SU DEĞERLERİ

AY-YIL MİKTAR  (MİLYAR METREKÜP)

2014 2015

OCAK 2.565,3 4.480,6
ŞUBAT 2.300,8 4.507,7
MART 3.847,5 8.214,9
NİSAN 3.390,6 11.279,7
MAYIS 1.632,7 4.341,7

2014 2015

NOT: Mayıs, ay 14 itibariyledir. 

 "SU 
ÖZEL"
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İSTATİSTİK & Oğuz Karadeniz



TOPLAM ELEKTRİK ÜRETİMİNDE SUYUN PAYI

AY PAY (YÜZDE)
ARALIK (2014) 12
OCAK (2015) 22
ŞUBAT 24
MART 39
NİSAN 37
MAYIS 36

ARALIK (2014) OCAK (2015) ŞUBAT MART NİSAN MAYIS

NOT. HES’lerin toplamıdır.

GRAFİKLERLE SU DURUMU

KAYNAK: TEİAŞ, Türkiye Elektrik Ve Su Raporu (Mart 2015, Mak. Yük. Müh. Hakkı Çevlik)

İSTATİSTİK
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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.

Enerji Panorama 
dergisinin  

okuyucularına 
hediyesidir.


