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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.
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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

Korku, kabusa dönecek mi?

Murat Fırat

Türkiye, yeni hükümeti kim ya da kimlerin kuracağını tartışıyor, 
sokaktaki vatandaştan en üst düzey yöneticiye, holding patronla-
rına kadar herkes aynı soruya yanıt arıyor. Yeni hükümetin bir an 

önce kurulup çalışmaya başlamasını şu sıralar en çok isteyen enerji sek-
törü galiba… Çünkü ötelenen sorunlar artık kangrene dönüştü, bir an 
önce çözüm için harekete geçilmesi gerekiyor. Yoksa kapak haberimizde 
ayrıntılarıyla incelediğimiz “iflas korkusu” gerçeğe dönüşecek. 

İştahla yapılan yatırımlar, ihalelerde oluşan yüksek fiyatlar, plansız bü-
yüme, kamunun piyasayı belirleme hakkından vazgeçmek istememesine 
dünya ve Türkiye ekonomisindeki olumsuz hava eklenince enerji yatı-
rımcıları, “bu sarmaldan nasıl kurtulacağız?” sorusunu sormaya başladı. 
Yeni hükümet ve enerji bakanını kabarık bir gündem bekliyor. Umarız, 
tez zamanda önlemler alınmaya başlanır ve hasar kalıcı olmaz. Ancak 
kaçınılmaz bir gerçek var ki, bu süreçte piyasadan çıkanlar da olacak, 
konsolidasyonlar da… 

Sektörü rahatlatan gelişmeler de var. Örneğin Gün İçi Piyasası’nın baş-
layacak olması. Piyasa oyuncuları, bu sayede reel fiyatlar ve gerçekçi 
tahminlerle alım satım yapabilecek. Konuyla ilgili bir haber ve iki köşe 
yazısıyla Gün İçi Piyasası’nı tüm yönleriyle inceledik. Oyuncuların hata 
yapmaması için uzmanlar ayrıntılı analizler hazırladı. 

İki dönemdir Enerji Bakanı olarak görev yapan Taner Yıldız, zorlu mesa-
isinin sonuna geldi. Bu seçimlerde milletvekili olmayan Yıldız’la bakan-
lık dönemini konuştuk. Görevi sürecinde özellikle uluslararası ilişkile-
rin gelişmesine yaptığı katkının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Yıldız, 
Soma ve Ermenek gibi kazaların tüm mutluluğunu gölgelediğini söyledi. 
Bir diğer röportajımız ise sektörün yeni ancak iddialı oyuncusu Enerya 
ile. Genel Müdür Aslan Uzun, Türkiye ve yurtdışına dönük hedeflerini 
paylaştı. 

Yine konuşulacak bir kulis haberimiz var. Elektrik dağıtıcıları, OSB’ler 
nedeniyle EPDK’ya başvurup kayıp-kaçak oranlarının yeniden düzen-
lenmesi istedi. EPDK konuyu görüşecek, olumlu yanıt verirse ortaya çı-
kacak maliyetin faturalara yansıyıp yansımayacağı tartışması başlayacak 
görünüyor. 

Mutlu ve huzurlu bayramlar dileriz… 





Enerya’nın hedefi ilk üçte olmak
“İlk üç gün sadece kitap 
okuyacağım” Gün İçi Piyasası geldi3826

Doğal gaz ve elektrik dağıtım sektörünün önemli 
oyuncularından biri olan Enerya, hedefini ilk üç 
olarak belirledi. 

Bakanlığı süresince en çok eksikliğini hissettiği şeyin 
kitap okumak olduğunu anlatan Yıldız, “Bakanlık 
görevim bittiğinde ilk üç gün kitap okumayı 
düşünüyorum” diyor

46

32

Enerji sektöründe  
“IFLAS” kaygısı
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AKARYAKIT FIYATLARI 1 
YILDA 82 KEZ DEĞIŞTI
Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt 

fiyatlarında sürekli yaşanan değişimleri daha sık hale 
getirdi. İstatistikler fiyatların her 5 günde bir değiş-
tiğini söylüyor. Son 1 yıl içinde akaryakıt fiyatlarında 
82 kez ayarlama yapıldı. Starpet Garzan Akaryakıt 
Dağıtım Pazarlama A.Ş, tarafından açıklanan rakam-
lara göre; 1 Haziran 2014 ile 1 Haziran 2015 tarihleri 
arasında motorine 10, benzine 12, gazyağına 16 kez 
zam geldi. Yine aynı tarih aralığında motorin fiyatları 
14, benzin fiyatları 19, gazyağı fiyatları da tam 9 kez 
indirim gördü. Bir yıl içinde 2 haneli rakamlarla inip 
çıkan akaryakıt fiyatlarında yılsonunda yaşanan fark ise 
kurşunsuz benzinde -0,35 TL, motorinde -0,37 TL ve 
gazyağı fiyatlarında -0,44 TL oldu. Seçim öncesindeki 
yıl böyle bir farkla geride kalırken, seçimin ertesi günü 
açıklanan akaryakıttaki zam oranları önümüzdeki yılda 
da benzer bir tablonun yaşanacağının sinyallerini verdi.

AKSA JENERATÖR, 
MEKSIKA’YA AÇILACAK 
Aksa Jeneratör, 2-4 Haziran 2015 tarihleri arasında 

Meksika Centro Banamex fuar alanında gerçekle-
şen Expo Electrica Fuarı’na katıldı. Aksa Jeneratör, 
Uluslararası Elektrik, Aydınlatma, Enerji Ekipmanları 
ve Teknolojileri Fuarı Expo Electrica’da yeni pazarlara 
açılmak ve ürünlerini tanıtmak için yerini aldı. Orta 
ve Güney Amerika’da elektrik sektörünün öncüleri-
nin buluşma noktası olan Expo Electrica Fuarı 2-4 
Haziran 2015 tarihleri arasında Meksika’da gerçek-
leşti. Enerji, elektrik ve elektronik sektörünün üretici, 
dağıtıcı ve kullanıcıları, fuarda bilgi alışverişi ve yeni iş 
bağlantıları gerçekleştirme imkanı buldu. Türkiye’nin 
önemli markalarından Aksa Jeneratör de fuara katıla-
rak, uluslararası alanda ürünlerini tanıttı.

Aksa Jeneratör; Arjantin, Kanada, Çin, İtalya, Po-
lonya, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin 
aralarında bulunduğu ülkelerden gelen binlerce profes-
yonel ile birlikte Expo Electrica Fuarı’nda yerini alarak 
Türkiye’yi temsil etti.

AYGAZ VE MOGAZ’DAN  
GÜVENLIK VE INDIRIM

Aygaz ve Mogaz başlattıkları “Güvenlik Kampanyası” ile tüketicileri 
bilinçlendirirken avantajlar sunmaya devam ediyor. Kullanım süresi dolmuş, 
risk taşıyan dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesini teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, eski dedantörünü getirenler, 
Aygaz veya Mogaz markalı 1 dedantör, 1,5 metrelik hortum ve 2 kelepçeyi 
22.40 TL yerine 16 TL’ye alma fırsatı yakalayacak. Güvenlik Kampanyası 10 
Haziran-10 Ekim tarihleri arasında geçerli.

Aygaz ve Mogaz tüketicilerine fiyat avantajları sağlarken, tüplügazın 
en önemli güvenlik unsurlarından birinin dedantör ve hortumun doğru 
kullanımı olduğuna dikkat çekiyor. Dedantörlerin üretim tarihinden itibaren 
10 yılda bir, hortumların ise 3 yılda bir değiştirilmesinin güvenlik açısından 
büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor.
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ZORLU ELEKTRIK’TEN KADOIL BAYILERINE 
INDIRIM FIRSATI

Zorlu Elektrik ve 
Kadoil, elektriğini daha 
uygun fiyattan almak 
isteyen serbest tüketicilere 
büyük avantajlar sağlaya-
cak bir anlaşmaya imza 
attı. Anlaşmayla Kadoil 
bayilerine başvuran tüm 
serbest tüketiciler, elektrik 
faturaları üzerinden 
indirim avantajına sahip 
oluyor.

Zorlu Elektrik ve 
Kadoil arasında yapılan 
işbirliği kapsamında, aylık 

elektrik faturası 130 TL 
ve üzerinde olan serbest 
tüketiciler, Kadoil genel 
müdürlüğüne yapacak-

ları başvurularla Zorlu 
Elektrik’ten indirim avan-
tajına sahip olacak. Ülke 
genelinde 350’yi aşkın 

bayi ile müşterilerine 
akaryakıt dağıtım hizmeti 
veren Kadoil’in kurumsal 
müşterilerinin yanı sıra, 
bireysel müşterileri de 
kampanya fırsatlarından 
yararlanabilecekler.

İşbirliğine ilişkin 
protokol, Zorlu Enerjİ 
Grubu Genel Müdür 
Yardımcısı İnanç Salman 
ve Kadoil Genel Müdür 
Vekili Çağdaş Demirağ’ın 
katılımıyla imzalandı. 

GE, DIJITAL RÜZGAR 
SANTRALI KURDU

General Electric, 
rüzgar türbinlerini, rüzgar 
endüstrisine yönelik 
dijital altyapıyla eşleşti-
ren dinamik, bağlantılı 
ve uyarlanabilir ‘dijital 
rüzgar santralı’ teknolojisi 
geliştirdiğini açıkladı. 
GE’nin geliştirdiği bu 
teknoloji, bir rüzgar sant-
ralının enerji üretimini 
yüzde 20’ye kadar artırı-
yor ve rüzgar endüstrisi 
için yaklaşık 50 milyar 
dolarlık bir değer üretil-
mesine olanak tanıyor.

GE Power & Wa-
ter Başkan ve CEO’su 

Steve Bolze, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada “GE 
sahaları dahil her işletme 
ve her endüstri, daha 
akıllı dijital teknolojiler 
tarafından dönüştürülü-
yor. Önemli olan bu yeni 
dijital dönüşümden en iyi 
şekilde nasıl yararlana-
bileceğinizi bilmek. En-
düstri liderlerini, geride 
kalanlardan ayıracak olan 
da budur” dedi. Bolze, bu 
yeni rüzgar ekosisteminin 
üretimi artırmak, mali-
yetleri azaltmak ve rüzgar 
santralının işletme verim-
liliğini artırmak olduğuna 

dikkat çekiyor. 
Dijital rüzgar sant-

ralı ekosistemi, önce 
türbinlerin üretimiyle 
başlıyor. Gelecek nesil 
akıllı rüzgar türbinleriyle, 
GE’nin yeni modelleri, 
en yüksek verimlilikte 
enerji üretebilmek için bir 
rüzgar santralindeki her 
bir türbin tabanı yerleşi-
minde, çevre koşullarına 

bağlı olarak, 20 adede 
kadar farklı türbin konfi-
gürasyonu inşa etmek için 
bir dijital ikiz modelleme 
sistemi kullanıyor. Ayrıca, 
her türbin, gerçek zaman-
lı olarak türbin işleyişini 
analiz edebilen ve çalışma 
verimliliklerini artırmak 
için ayarlamalar yapabi-
len gelişmiş ağlara bağlı 
şekilde çalışıyor.

GSD HOLDING’LE PARK HOLDING IŞBIRLIĞI YAPTI 
GSD Holding KAP’a bir 

açıklama yaparak, Park Holding 
A.Ş.’nin enerji sektöründe faaliyet 
gösteren Silopi Elektrik Üretim 
A.Ş.’nde sahip olduğu hisselerden 
sermayenin yüzde 15’ine karşılık 
gelen kısmını satın alınması için 
hisse alım sözleşmesi imzaladığını 

duyurdu.
Açıklamada, Park Holding 

A.Ş.’nin Silopi Elektrik Üretim 
A.Ş.’nin 202.050.000 TL sermaye-
sinde sahip olduğu hisselerden, ser-
mayenin yüzde 15’ine karşılık gelen 
30.307.500 TL nominal değerli B 
Grubu payın toplam alış bedelinin 

125 milyon dolar belirlenmesinin 
de kararlaştırıldığı ifade edildi. Ay-
rıca açıklamada, söz konusu işlem 
için gerekli olan izinlerin alınması 
için şirket adına Murat Atım ile 
Cezmi Öztürk’ün yetkilendirildiği 
de belirtildi. 
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BEYLIKDÜZÜ’NDE ELEKTRIK 
KESINTISI TARIH OLACAK
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

BEDAŞ 1. Bölge Müdürü Tayfun Sevindik’i ziyaret 
etti. Beylikdüzü’nün elektrik sıkıntısının kökten ve 
uzun vadeli çözümü için görüşen taraflar, hizmeti 
hızlandırarak ilçenin elektrik alt yapısını tamamlayacak 
kısa ve orta vadeli projelerin bir kısmının tamamlandı-
ğını, diğer kısımların ise tamamlanmak üzere olduğu-
nu, uzun vadeli projelerin ise hayata geçirilmesi için 
çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. Beylikdü-
zü’nün enerji geleceğinin sorunsuz olması adına trafo-
ların da en erken zamanda faal olacağı bilgisi verildi.

Görüşmeye göre bazı bölgelere yeni hatlar çeki-
lerek bağlantılar sağlanacak, bazı hatlar da yer altına 
alınacak. Böylece ilçenin mevcut kaynak kapasitesi 2 
katına çıkarılmış olacak. Olası kesintilerden etkilene-
cek alanlar azalacak ve kesinti süreleri kısalmış olacak. 
İlçenin hizmet taleplerine daha hızlı cevap verebilmek 
amacıyla BEDAŞ’ın arıza servisine Beylikdüzü’nde yer 
verilecek.

ÇALIK, MITSUBISHI ILE ORTAK OLDU
Dünyanın en önemli şirketle-

rinden Mitsubishi Corporation, 
Türkiye’nin önde gelen enerji ve 
altyapı müteahhitlik firmaların-
dan Çalık Enerji’den hisse alarak 
Çalık Enerji’ye ortak oldu.1990’lı 
yıllardan bu yana endüstriyel tesis 
projelerinin yapımında işbirliği 
içinde olan Mitsubishi Corporation 
ve Çalık Holding, 20 yılı aşan iş-
birliklerini bir ortaklık anlaşmasıyla 
taçlandırıyor. Mitsubishi’nin Çalık 
Enerji’den hisse alımı ile gerçek-
leşen ortaklıkla, Ortadoğu, Orta 
Asya ve Afrika gibi hızlı büyüyen 

pazarlarda altyapı ve enerji projele-
rinin daha da geliştirilmesi hedef-

leniyor.  Bu ortaklık hem MENA 
bölgesinde hem de global pazarda 
her iki şirkete de rekabet üstünlüğü 
getirecek.

3 Haziran tarihinde Tokyo’da 
gerçekleşen bir organizasyon ile 
açıklanan ortaklığın kutlama 
törenine Mitsubishi Corporation 
Başkanı ve CEO’su Ken Kobayas-
hi, JBIG Kıdemli Genel Müdürü 
Tadashi Maeda, Türkiye Cumhuri-
yeti Tokyo Büyükelçiliği Müsteşarı 
Alp Atakcan ve her iki şirketin üst 
düzey yöneticileri katıldı. 

ULUSOY, 
ENDONEZYA’YA 

AÇILDI
Ulusoy Elektrik, hava yalıtımlı modüler hücre 

üretilmesi için Endonezya’da 500 bin dolar serma-
yeli şirket kurdu. Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve 
Ticaret A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada, 
hava yalıtımlı modüler hücre üretilmesi için Endonez-
ya’da 500 bin dolar sermayeli şirket kurduğunu ve söz 
konusu üretimin Jakarta Organize Sanayi bölgesinde 
gerçekleşeceğini bildirdi.

Yeni kurlulan PT Ulusoy Electric Industry şirketi 
Jakarta Organize Sanayi Bölgesinde 4 bin metrekare 
kapalı alanda üretim gerçekleştirecek. Şirketin ortaklık 
yapısı, yüzde 99 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve 
Ticaret A.Ş, yüzde 1 Enis Ulusoy şeklinde oluşturuldu.
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GARANTI, 
GÜNEŞLE 
SULAMAYI 

DESTEKLIYOR

Garanti Bankası güneş ener-
jisinin sulamada kullanılmasını 
desteklemeye başladı. Garanti Ban-
kası’ndan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, banka tarımsal sulamada 
tasarruflu yöntemlerin yaygınlaştı-
rılması amacıyla Türkiye’de bir ilke 
imza atarak güneş enerjisinin sula-
mada kullanılmasını desteklemeye 
başladı. Banka, uygun vade ve faiz 
oranlarına sahip “Tarımsal Sulama 
Sistemleri Kredisi” paketiyle, güneş 
enerjisine dayalı sulama sistemi 
projesine finansman sağladı. Ga-
ranti’nin finanse ettiği ve Türkiye’de 
güneş enerjisinin tarımsal sulamada 
kullanıldığı 10 yatırımın en büyüğü 
olarak Şanlıurfa’da hayata geçiri-
len projede, 800 metrekare güneş 
paneliyle 65 kilovatsaat enerji elde 
edilerek, 450 dekarlık arazinin 
sulanması sağlanıyor.

Proje kapsamında, Türkiye’de 
yeni kullanılmaya başlanan güneş 
enerjisi ile modern sulama teknik-
leri birleştirilerek, karbon salımı 
sıfır olan, toprak ve su kaynakla-
rıyla dost sürdürülebilir bir sulama 
tekniği benimseniyor. 

ŞEKERBANK’TAN ÖZEL ENERJI 
VERIMLILIĞI KREDISI 

EBRD’nin Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Progra-
mı’na (TuREEFF) katılan ilk banka olan Şekerbank, program kapsamında 
ilk kentsel dönüşüm projesini kredilendirdi. Bankanın Yeniden İnşa Kredi-
si’ni kullanan inşaat firmaları, tüketicilere enerji verimliliği yüksek konut-
lar sunarak ısınma/soğutma giderlerinin düşmesine ve karbon salımının 
azalmasına katkı sunuyor. İnşaat firmaları, proje bazında ücretsiz teknik 
ve pazarlama danışmanlığı hizmeti de alabiliyor. Şekerbank, TuREEFF 
kapsamında, enerji verimliliği yatırımları için 60 milyon dolarlık EBRD 
kaynağı kullandıracak.

DMS İnşaat’a verilen kredi dolayısıyla Şekerbank Kurumsal ve Ticari 
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Orhan Karakaş, EBRD Finansal 
Kurumlar Kıdemli Bankacısı Koray Alus, TuREEFF’in proje danışmanı 
olarak görevlendirilen MWH Global Türkiye’nin Ülke Direktörü Dr. 
Murat Sarıoğlu ve DMS Yapı’nın sahibi Berker Özağaç’ın katılımıyla 
Şekerbank Kadıköy Şubesi’nde tören düzenlendi. 

EN IYI KSS ÖDÜLÜ ENERJISA’NIN 
Dünyanın en prestijli, köklü ve 

geniş bir coğrafyaya yayılan sivil 
toplum kuruluşlarından biri olan 
JCI, Genç Girişimciler ve Liderler 
Derneği’nin düzenlediği Uluslara-
rası Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Yarışmasında En İyi Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Projesi, Büyük 
Şirket Kategorisinin kazananı 
“Enerjimi Koruyorum” enerji ve-
rimliliği projesi ile Enerjisa oldu.

Enerjisa’nın sosyal sorumluluk 
platformu olan “Enerjik Gönüller” 
ile çalışanlarının gönüllü katılımıy-
la verilen Enerji Verimliliği Eği-
timleri ‘Dünyanın Enerjisini Ben 

Koruyorum!’ sloganıyla, bugüne 
kadar 280 okulda 190 bin ilköğre-
tim çağındaki öğrenciye ulaştı.

Konu hakkında değerlendir-
mede bulunan Enerjisa CEO’su 
Yetik K. Mert, “Ülkemizin enerji 
alanında en önemli konularından 
biri olan enerji verimliliği hakkın-
da geleceğimizin elçileri ilkokul 
öğrencilerinde enerji tasarruf 
algısını uyandıracak ve yaygın-
laştıracak çalışmaları sürdürmeye 
büyük önem veriyoruz. Bu ödül, 
eğitimleri bizzat veren Enerjisa’nın 
gönüllü çalışanlarınındır” dedi.
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RUSYA VE SUUDI ARABISTAN NÜKLEER IÇIN ANLAŞTI
Suudi Arabistan Sa-

vunma Bakanı Prens Mu-
hammed bin Abdülaziz 
ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimr Putin Ulusla-
rarası Ekonomik Forum 
çerçevesinde St.Peters-
burg’da bir araya gelerek 
nükleer enerji alanında 
işbirliği dahil 6 ayrı anlaş-
ma imzaladılar.

Rusya devletine ait 
nükleer enerji şirketi Ro-
satom’dan yapılan açık-

lamaya göre, imzalanan 
anlaşma, Rusya ve Suudi 
Arabistan arasında nükle-
er enerji alanında işbirliği 

yapılmasını öngören ilk 
resmi belge niteliği taşı-
yor. İki ülkenin gelecekte 
nükleer güç reaktörü inşa-

sı ve nükleer yakıt döngü-
sü hizmetinin sağlanması 
gibi alanlarda ortak hare-
ket edebileceği belirtiliyor.

Henüz nükleer tesi-
se sahip olmayan Suudi 
Arabistan, nükleer enerji 
kapasitesini geliştirmeyi 
planlıyor. İki petrol devi 
ülke ayrıca, ortak enerji 
projeleri geliştirilmesi için 
çalışma grubu oluşturul-
ması kararı aldı.

MELEN BARAJI’NDA BIR 
EŞIK DAHA GEÇILDI

Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
inşa edilen, Melen Bara-
jı’nda önemli bir eşik aşı-
larak barajda beton dolgu 
imalatına başlandı. Melen 
Barajı tamamlandığında 
İstanbul’un 2071 yılına 
kadar olan su ihtiyacı te-
minat altına alınacak.

Büyük İstanbul İçme-
suyu bünyesindeki Melen 
Barajı, Melen Sistemi’nin 
depolama tesisi olarak 
inşa edilecek. İstanbul’un 
artan nüfusu dikkate alı-
narak hazırlanan, 2016 
yılsonunda tamamlanması 

öngörülen Melen Barajı, 
694 milyon m3 su depola-
ma hacmine sahip olacak 
ve hizmete alındığında İs-
tanbullulara yılda 1 milyar 
77 milyon m3 su temini 
sağlayacak.

Batı Karadeniz Böl-
gesinde İstanbul Boğa-
zı’nın 170 km doğusunda, 
Düzce ve Sakarya illerini 
birbirinden ayıran Büyük 
Melen Çayı›nın Karade-
niz’e döküldüğü noktaya 
yaklaşık  7 km uzaklıkta 
bulunan Melen Barajı, 
214 milyon TL’ye mal 
olacak.  

BIR KIŞI GÜNDE 4 TON  
SU TÜKETIYOR

Bir insanın yeme içme 
dışında tüm ihtiyaçlarını 
gidermesi için bir günde 
3 bin 794 litre suya ihti-
yacı olduğunu biliyor mu-
sunuz? Çünkü ortalama 
bir insanın su ayak izi, bir 
başka deyişle doğrudan ya 
da dolaylı olarak tükettiği 
su miktarı günde 4 tona 
ulaşıyor.  

Birleşmiş Milletler’e 
göre 2030 yılı itibarıyla 
dünya nüfusunun yüzde 
30 daha fazla suya, yüz-
de 40 daha fazla enerji-
ye, yüzde 50 daha fazla 

gıdaya ihtiyaç duyması 
bekleniyor. Bu rakamlar-
dan yola çıkan Dow Wa-
ter & Process Solutions, 
yüzde 30 daha az enerji 
tüketerek sudaki safsız-
lıkların temizlenmesini ya 
da deniz suyunun tuzdan 
arındırılmasını sağlayan 
ürünlerini öneriyor. Bu 
ürünler daha fazla tatlı su 
üretmek için suyu tekrar 
kullanma yolların belir-
lemeye çalışmak daha 
sorumlu bir tüketim elde 
etmeye yönelik önemli bir 
adım olarak gösteriliyor. 
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Bodrum’a 33 MW’lık RES yapılacak

Muğla’nın Bodrum ilçesine Yıldız Enerji tarafından 33 MW’lık 
rüzgar enerjisi santralı kurulacak. Santral, Bodrum’un Güver-
cinlik Mahallesi, İzin Tepe, Moralıncı Tepe, Sivri Tepe, Ardıç 
Tepe, Yılanlı Tepe, Küçüktırman Tepe, Düz Tepe, Denizgören 
Tepe Ve Kocasarnıç Tepe mevkilerine inşaa edilecek. 13 adet 
türbinden oluşacak santralda toplam 33 MW elektrik üretilecek. 
Yatırım bedeli 99 milyon TL olarak belirlenen proje kapsamın-
da üretilecek enerjinin, şalt merkezine oradan da TEİAŞ ta-
rafından belirlenecek bir trafo merkezine bağlanarak ulusal 
elektrik sistemine bağlanması planlanıyor.
Şirket, daha önce “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için 
beş yıl içinde mücbir sebep olmaksızın yatırıma başlamadığı için 
bu kararın geçersiz sayılması üzerine yeniden başvuru yaptı. 

Doğanlar, iki yeni projeye hazırlanıyor
Doğanlar Yatırım Holding Enerji 
Grubu D-Enerji, TEİAŞ (Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketi) 
tarafından 28-30 Nisan tarihle-
rinde düzenlenen GES kapasi-
te tahsisi ihalelerinde, toplam 
kurulu gücü 20 megavat olan 2 
santral lisansını 
almaya hak kazan-
dı. Doğanlar Yatı-
rım Holding Enerji 
Grubu Başkanı İl-
han Doğan, lisans 
hakkı aldıkları son 
2 projeyle toplam 
100 milyon liralık 

yatırım yapacaklarını söyledi.
D-Enerji’nin özellikle yenilene-
bilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretiminde faaliyet gös-
terdiğini vurgulayan Doğanlar 
Yatırım Holding Enerji Grubu 
Başkanı İlhan Doğan, “Lisans 

alma hakkı kazandığımız son 
2 projeden biri 10 megavat ka-
pasite ile Niğde’de bulunuyor. 
Kapasite hakkı kazandığımız 
2’nci proje Büget GES ise Kahra-
manmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı 
Büget köyü civarında yer alıyor. 
Tahsis hakkı kazandığımız bu 

projenin kapasitesi de 10 
megavat olacak. D-Ener-
ji olarak, toplam kurulu 
güçleri 20 megavat ola-
cak 2 adet güneş ener-
jisi santralı için TEİAŞ’a 
ödeyeceğimiz katkı pay-
ları dahil 100 milyon TL 
tutarında yatırıma imza 
atacağız” dedi.

Manisa’ya iki GES kurulacak 
HT Grup Enerji Sanayi ve Ticaret Limit-
ed Şirketi, Manisa’nın Demirci ilçesine 
her biri 999 kW kapasiteli olacak güneş 
enerjisi santralı kurmayı planlıyor. Pro-
je bedeli 6 milyon 120 bin TL olarak be-
lirlenen santrallar iki ayrı alanda kuru-
lacak. 
Öte yandan Berak Enerji de Manisa’da 5 
MW kurulu gücünde bir güneş enerjisi 
santralı kuracağını açıkladı. Daha önce 
Manisa’da üç ayrı GES prolelerini duyu-
ran Berak Enerji şimdi de 5 MW’lık GES 
projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 
Proje bedeli 4 milyon 303 bin TL olarak 
hesaplanan santralda yılda 8.700.000 
kWh elektrik üretilmesi planlanıyor. 
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Kayseri de güneşi kullanacak
Çiftlik GES 1 Elektrik, Kayseri Melikgazi’de 4 MW kurulu gü-
cünde güneş enerjisi santralı kuracak. Kayseri’nin Melikgazi 
ilçesine kurulacak olan santralın proje bedeli 8 milyon 992 
bin TL olarak açıklandı. Toplam kurulu gücü 4 MW olan 3 
adet lisansız elektrik üretim santralında, her bir tesis tama-
men bağımsız üretim yapacak ve ayrı sayaçlardan geçerek 
sisteme aktarılacak. Kurulması planlanan 3 adet lisanssız 
elektrik üretim tesisinin her birinde 4 bin 32 adet çok kristal-
li fotovoltaik panel ve her biri 20 kWe olan 150 adet invertör 
kullanılacak. Proje için ÇED raporu alınmasına gerek olma-
dığına karar verildi. 

Tohma çayına baraj geliyor

Sadıklı Enerji, Malatya’da Tohma Çayı 
üzerinde 7 MW kurulu gücünde hidroe-
lektrik santralı yapacak. Sadıklı Enerji 
Üretim Ltd. Şti. tarafından Malatya’nın 
Akçadağ ilçesi sınırları içerisinde Tohma 
Çayı üzerinde 7 MW kurulu gücünde Sa-
dıklı Regülatörü ve HES kurulması plan-
lanıyor. 
Proje bedeli 45 milyon 425 TL olarak be-
lirlenen Sadıklı HES’in yıllık 35,171 GWh 
enerji üretilmesi öngörülüyor. Projenin 
inşaat süresi yaklaşık 2 yıl, işletme süre-
si 50 yıl olarak planlanıyor. Projenin arazi 
hazırlık ve inşaat aşamasında yaklaşık 75 
kişi, işletme aşamasında ise yaklaşık 10 
kişinin çalışması planlanıyor. Proje için 
gerekli olan ÇED raporu için yasal süreç 
de başladı. 

Nordex, Türkiye’ye 23 türbin satacak
Alman Nordex Group, Türkiye’ye 2 kontratla top-
lam 55 MW gücünde türbin satmak için anlaşma 
imzaladı. İmzalanan iki anlaşmayla Nordex, 24 
adet türbini ARE Elektrik ve Suay Enerji’ye satacak. 
Bu kontratlarla Türkiye’den bugüne kadar alınan 
toplam sipariş miktarı ise 1200 MW’ı aşmış oldu. 
Hafif rüzgâr için üretilen N117/2400 tipi türbinler 
Kayseri’nin Yahyalı kasabası yakınlarında kurula-
cak olan Kurtkayası RES ile Aydın’ın Didim ilçesin-
de kurulacak olan Akbük RES’e gönderilecek. 
ARE Elektrik şirketi tarafından kurulacak Kurtka-
yası RES 19 adet N117/2400 türbininden oluşacak 
ve 45,6 MW güce sahip olacak.
Suay Enerji Üretim şirketi tarafından kurulacak 
olan Akbük RES ise dört adet N117/2400 türbinin-
den oluşacak ve 9,6 MW gücünde olacak.

YATIRIM
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Ortadoğu’nun en büyük 
santralı Umman’da 

Ürdün’de Ortadoğu’nun en büyük güneş sant-
ralı olan 52.5 MW’lık Şems Maan güneş enerjisi 
santralı inşaatına başlandı. Santralın temeli Ür-
dün Başbakanı Abdullah Ensur’un da katıldığı 
bir törenle atıldı. Başkent Amman’ın 330 km 
güneyinde yer alan Maan şehrinde yaklaşık 2 
milyon metrekarelik bir alanda 
Ürdün planlama ve ulaştırma 
bakanlıkları tarafından kuru-
lacak olan 52.5 MW kurulu gü-
cündeki santralın, yaklaşık 170 
milyon dolara malolması ve Ür-
dün’ün elektrik ihtiyacının yüzde 
birini karşılaması planlanıyor. 

Ürdün 2020 yılına kadar enerji 
portföyünde yenilenebilir enerji-
nin payını yüzde 10’a çıkarmayı 
hedefliyor. 

Mısır’a 8 milyar euroluk yatırım 

Siemens, Mısır’da 8 milyar euro değerinde 12 
adet rüzgar parkı ve 3 adet gaz santralı kuracak. 
Şirketten yapılan açıklamada, firma tarihlerinde 
tek seferde en büyük işi Mısır’dan aldıkları ve 8 
milyar euro değerinde 600 adetten oluşacak 12 
adet rüzgar parkı ve 3 adet gaz santralı kurulu-
mu için anlaşmanın imzalandığını duyurdu. 
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ve Al-
manya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel’in 
de katıldıkları 2. Almanya-Mısır Ortak Ekonomi 
Komitesi toplantısı sonrası iki ülke yetkililerince 
imzalanan anlaşmalar için Mısır devlet başkanı 
Abdülfettah El Sisi teminat verdi.

Kaptan Demir Çelik, termik 
santral kuruyor

Kaptan Demir Çelik, Tekirdağ’ın Ergene ilçesine 350 
MW’lık termik santral kurmayı planlıyor. Proje kap-
samında termik santral, şalt sahası, kömür depo-
lama sahası, geçici kül depolama sahası ve kalker 
depolama sahası yapılacak ve ihtiyaç duyulan kö-
mür firmanın sahibi olduğu Marmara Ereğlisi’nde 
bulunan liman tesislerinden getirilecek. Sisteme 
kömür verilme işlemine başlanana kadar ise tesiste 
yardımcı yakıt olarak doğal gaz kullanılması plan-
lanıyor. 
Tesiste üretilen elektrik enerjisi ile Ergene-1 
OSB’nin elektrik ihtiyacının karşılanması, üretilen 
buharla da Ergene-1 OSB içerisinde yer alan tekstil 
fabrikalarının buhar ihtiyacının karşılanması amaç-
lanıyor. 
Ömrü 49 yıl, maliyeti ise 400 milyon TL olarak plan-
lanan projenin inşaat aşamasında toplam 500, iş-
letme aşamasında ise toplam 250 personelin görev 
alması ve personelin olabildiğince yöre halkından 
temin edilmesi planlanıyor. 

YATIRIM
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ANEL GRUP’A 
ABD’DEN 

TRANSFER
Anel Grup Mekanik Tasarım Ko-
ordinatörlüğü görevine Nejat 
Babür getirildi. Babür, grubun 
enerji ve taahhüt alanındaki pro-
jelerinin mekanik tasarımının 
sorumluluğunu üstlenecek. İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Ma-
kine Mühendisliği bölümünden 
mezun olan Babür, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nde yüksek 
lisans ve Arizona Üniversitesi’n-
de doktorasını yaptı. Doktora 
yaptığı dönem süresince enerji 
mühendisliği bölümünden ikinci 
yüksek lisans derecesini aldı. 
Uzun yıllar yurt dışında, IPS, 
CH2M Hill ve Jacobs Engine-
ering gibi şirketlerde üst dü-
zey yöneticilik yapan ve çeşitli 
projelerde yer alan Babür, son 
olarak ABD’de faaliyet göste-
ren STV şirketinde genel müdür 
yardımcısı olarak çalışıyordu. 
Babür, 27 yıl aradan sonra Tür-
kiye’ye döndü. 

TEİAŞ ESKİ MÜDÜRÜ MÜŞAVİR OLDU
31 Mart 2015 tarihinde yaşanan ve Türkiye’nin büyük bölümü-
nün elektriksiz kaldığı olayın sorumlusu olarak gösterilen TEİAŞ 
Genel Müdürlüğü’nden istifa eden Kemal Yıldır, Enerji Bakanlı-
ğı’na müşavir olarak atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama 
kararlarına göre açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek 
göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Kemal Yıldır getirildi. 
Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanı Sait Özdil de başka bir göreve atanmak üzere 
görevinden alındı.

ODAŞ’TA YENİ YÖNETİM SEÇİLDİ
Odaş Elektrik Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Abdulkadir Ba-
hattin Özal seçildi. Odaş Elekt-
rik’ten Kamuoyu Aydınlatma 
Platformu’na yapılan açıklama-
da, Odaş Elektrik Üretim Sanayi 
Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu 
toplantısında yönetim kurulu 
başkanlığına Abdulkadir Bahat-
tin Özal’ın seçildiği ifade edildi.
Açıklamaya göre ayrıca, yönetim 
kurulu başkan vekilliğine Burak 
Altay’ın, yönetim kurulu üyeli-
ğine Hafize Ayşegül Özal Dinç 
ve Mustafa Ali Özal’ın seçilme-
sine ve Yavuz Baylan ile Korkut 
Özkorkut’un bağımsız yönetim 

kurulu üyesi olarak görev yap-
masına oybirliği ile karar verildi. 
Odaş Enerji’nin ortakları ara-
sında Korkut Özal, Abdülkadir 
Bahattin Özal ve Burak Altay 
bulunuyor.

LİMAK’A YENİ İLETİŞİM MÜDÜRÜ GELDİ 

Limak Holding Kurumsal İleti-
şim Müdürlüğü’ne İrte Alptekin 
getirildi. Boğaziçi Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun olan İrte Alp-

tekin, profesyonel iş hayatına 
1998 yılında Pfizer İlaçları’nda 
üretim ve planlama uzmanı 
olarak başladı. 2006 yılından 
itibaren yine aynı şirkette ku-
rumsal iletişim departmanında 
çeşitli görevler aldıktan sonra 
2010 yılında kıdemli proje mü-
dürü oldu.
2012 yılından bu yana Sanofi 
Grup bünyesinde kurumsal ile-
tişim müdürlüğü görevini yürü-
ten ve 1 Haziran tarihi itibarıyla 
yeni görevine başlayan Alpte-
kin, Limak Şirketler Grubu’nda 
Kurumsal İletişim Direktörlüğü 
görevini yürütecek. Alptekin bir 
çocuk annesi. 
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TOBB’DA ENERJİ KOMİSYON BAŞKANLARI SEÇİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) enerji meclis baş-
kanları ve yöneticileri belirlendi. 
Buna göre Doğal Gaz Meclisi 
Başkanlığı’na İbrahim Akbal ye-
niden seçtildi. Yapılan seçimler-
de İpragaz Genel Müdür Yardım-
cısı Eyüp Aratay ve Aksa Enerji 
CEO’su Yaşar Arslan başkan yar-
dımcılıkları görevini üstlendi. 
TOBB Petrol Sektör Meclisi Baş-
kanlığı’na ise Shell Türkiye Ülke 
Başkanı Ahmet Erdem seçildi. 
TABGİS Başkan Vekili Murat Bil-
gin, TÜPRAŞ Genel Müdür Yar-
dımcısı Hasan Tan ve PÜİS Ge-

nel Sekreteri Güner Yenigün ise 
Erdem’in yardımcılığını yapacak. 
LPG Sektörü Meclis Başkanlı-
ğı’na ise Türkiye LPG Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ay-
gaz Genel Müdürü Yağız Eyü-
boğlu seçildi. Eyüboğlu’nun yar-
dımcılıklarını ise Akgaz San.ve 
Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Atalay Armutçu, Total Oil Türki-
ye A.Ş. Lojistik Direktörü Yaşar 
Taşkıran ile Müstakil Likit Petrol 
Gazcıları ve Otogaz Bayileri Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Yıl-
maz Cömert yürütecek. 

UYAR, WBA 
BAŞKAN 

YARDIMCISI OLDU
Dünya Biyoenerji Birliği (WBA) 
başkan yardımcılığına Prof. Dr. 
Tanay Sıdkı Uyar seçildi. Dünya 
Biyoenerji Birliği (WBA), 9 Ha-
ziran 2015 tarihinde Kenya’nın 
başkenti Nairobi’de gerçek-
leştirdiği yıllık yönetim kurulu 
toplantısında yeni yöneticilerini 
seçti. WBA Yönetim Kurulu üye-
si, Marmara Üniversitesi Enerji 
Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör 
Dr. Tanay Sıdkı Uyar, birliğin iki 
yeni başkan yardımcısından biri 
seçildi.
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği bölümü mezu-
nu olan Uyar, yüksek lisansını 
Boğaziçi Üniversitesi Nükle-
er Mühendislik Bölümü’nde ve 
doktorasını Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği Fa-
kültesi’nde tamamladı. Kocaeli 
Üniversitesi’nde yardımcı doçent 
ve Marmara Üniversitesi’nde ye-
nilenebilir enerji konusunda do-
çent oldu. Uyar, halen Marmara 
Üniversitesi’nde yenilenebilir 
enerji profesörü olarak Enerji 
Ana Bilim Dalı Başkanlığı göre-
vini yürütüyor.

TPAO VE TKİ’DE YENİ ATAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’na bağlı Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı (TPAO) 
Yönetim Kurulu Üyeliği-
ne aynı kurumda genel 
müdür yardımcısı olarak 
çalışan Serdal Azarsız 
atandı. Resmi Gazete’de 
yayımlanan atamalara 
göre boş bulunan Tür-

kiye Kömür İşletmeleri 
(TKİ) Yönetim Kurulu üyeliğine 
de Mehmet Tombul atandı. 

TEİAŞ, SİNAN YILDIRIM’A EMANET
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİ-
AŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Mehmet 
Sinan Yıldırım atandı. Türkiye 
genelinde 31 Mart’ta yaşanan 
elektrik kesintisinin ardından 
Kemal Yıldır’ın istifa etmesiyle 
boşalan Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 

ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Yıldırım yapacak. Yıldırım, aynı 
kurumda genel müdür yardımcı-
sı olarak görev yapıyordu. 
1958 Kırşehir doğumlu olan Yıl-
dırım, 1981 yılında Ankara Devlet 
Mimarlık Mühendislik Akademisi 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirdi. 1983 yılından itibaren sı-

rasıyla TEK Genel Müdürlüğü 
Keban İşletme Grup Müdürlü-
ğü’nde test mühendisi olarak ça-
lışmaya başlayan Yıldırım, farklı 
pozisyonlarda çalıştıktan sonra 
2010’da TEİAŞ Genel Müdür Yar-
dımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
oldu. 

KARİYER
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Trabzonlu genç 
yetenekler enerjiyi anlattı
Türkiye Enerji Vakfı 

(TENVA), Trabzon’un Of 
ilçesinde yer alan Serince 
İlköğretim Okulu öğren-

cileri için enerji temalı yarışma 
düzenledi. Resim ve kompozisyon 
alanları için düzenlenen yarışma 
kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğ-
rencileri yeteneklerini ortaya koydu. 

Enerji kaynakları, elektrikli 
araçlar ve güneş enerjisinin ha-
yatımızdaki yeri ve önemi temalı 
resimlerle ilkokul öğrencileri yarı-
şırken; Türkiye’nin enerji kaynakla-
rı, temiz enerji kullanımı ve çevreye 
katkısı, doğa ile barışık elektrik 
üretimi başlıkları için hazırladık-
ları kompozisyonlarla da ortaokul 

öğrencileri yarıştı.
Enerjinin hayatımızın olmazsa 

olmaz bir parçası olduğunu açık 
yüreklilikle ve oldukça renkli göz-
lem yetenekleri ile vurgulayan katı-
lımcı tüm öğrenci arkadaşlarımıza 
bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
TENVA olarak, “Enerjide Yarışı-
yoruz” yarışmasının gelecek eğitim 
dönemlerinde ülkemizdeki pek çok 
öğrencimize ulaşmasını planlıyoruz.

Yarışma sonunda dereceye girip 

ödül alan öğrencilerin isimleri 
şöyle:

Resim dalında
Birinci: Sinem Sena Süleyma-

noğlu 
İkinci: Ebrar Cüvelekoğlu
Üçüncü: Muhammet Murat 

Şenocak 
Kompozisyon dalında 
Birinci: Büşra Demirtaş 
İkinci: Şehriban Köseoğlu
Üçüncü: Mehmet Bayram 

Resim Yarışması 1.'si  
Sinem Sena SÜLEYMANOĞLU

02/07/2006 tarihinde Trabzon'un Of 
ilçesinde doğdum. 2012-2013 yılında 
Serice İlokulunda 1. sınıfa başladım. 
Kitap okumaktan, resim yapmaktan, 
yarışmalara katılmaktan ve gezmekten 
hoşlanırım. Şuan 3. sınıfta okumakta-
yım. Okulumuzda düzenlenen "Ener-
jide Yarışıyoruz" yarışmasında Resim 
dalında 1. oldum.

TENVA tarafından düzenlenen “Enerjide Yarışıyoruz” adlı etkinlik, ilköğretim 
öğrencilerini buluşturdu. İlk ve orta okul öğrencileri yaptıkları resim ve yazdıkları 
kompozisyonlarla enerjiyi anlattı... 
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Kompozisyon Yarışması 1.'si
Büşra DEMİRTAŞ

2001yılının Ocakayında Trabzon’da doğdum.Trab-
zon-Ofilçesindeyaşamaktayım.Serince Ortaokulu son 
sınıf öğrencisiyim. 2013 yılında girdiğim PYDS sınavını 
kazandım ve burslu olarak öğrenim görmekteyim. 6. 
Sınıftayken okulumuzda düzenlenen ‘Peygamber Efen-
dimize Mektup’adlı yarışmada 1. oldum. 09.06.2015 
tarihinde okulumuzda yapılan mezuniyet programında 
’Enerjide Yarışıyoruz’ adlı kompozisyon yarışmasında 1. 
olarak dereceye girdim.
Okulumda göstermiş olduğum başarımdan dolayı 
ortaokulu 1. olarak bitirdim ve ödül olarak bilgi-
sayar kazandım.Roman ve şiir kitaplarını okumayı 
seviyorum. Türkiye’de ve dünyadaki güncel olayları 
gazete, dergi ve internetten takip ediyorum.

Kompozisyon Yarışması 2.'si 
Şehriban KÖSEOGLU

01/04/2002 tarihinde İstanbul’da 
doğdum. Beş kardeşin dördün-
cüsüyüm. 1-2 yaşlarında Of/
Trabzon’a geldim. Öğrenimime 
Serince İlkokulunda başladım ve 
halen bu okulun ortaokul kısmının 
7. Sınıfında öğrenimime devam 
etmekteyim. Kitap okumaktan ve 
müzik dinlemekten hoşlanırım. 
Okulumuzda düzenlenen ”Enerji-
de Yarışıyoruz” yarışmasında Kom-
pozisyon dalında 2. Oldum. Fen 
Lisesini kazanmak ve doktor olmak 
en büyük idealim.

Kompozisyon Yarışması 3.'sü
Mehmet BAYRAM

13/02/2001 tarihinde Giresun’un Güce ilçesinde 
doğdum.
İlkokulu Giresun Güce Zübeyde Hanım YİBO'da 
okudum. Ortaokula Trabzon Of Serince Ortao-
kulu’nda devam ettim.Kitap okumaktan, resim 
yapmaktan ve yarışmalara katılmaktan hoşlanı-
rım. Yalancılardan ve hilecilerden nefret ederim. 
Okulumuzda ve İlçemizde düzenlenen birçok ya-
rışmaya katıldım. İlçemizde düzenlenen "Gençlik 
O’nu Okuyor" yarışmasında 1. Oldum. ”Enerjide 
Yarışıyoruz” yarışmasında 3. Oldum.Giresun Ana-
dolu Lisesi’nde okumak istiyorum. İnşallah ileride 
doktor ve yazar olmak istiyorum.

Resim Yarışması 2.'si  
Ebrar CÜVELEKOGLU

15/04/2005 tarihinde İstan-
bul'da doğdum. İki yaşında 
memleketim olan Trab-
zon'un Of ilçesine taşındık 
2011 yılında Serince İlko-
kulu'nda. Sınıfa başladım.
Şu an 4.sınıfı okumaktayım. 
Kitap okumayı, resim yapmayı ve spor yapmayı çok seviyo-
rum. İleride avukat olmak istiyorum.Okulumuzda düzen-
lenen "Enerjide Yarışıyoruz" yarışmasında Resim dalında 
2.oldum.

Resim Yarışması 3.'sü  
Muhammet Murat 

ŞENOCAK
26/06/2006tarihindeTrab-
zon’unOfİlçesi’ndedoğ-
dum.2012-2013yılları ara-
sında Serince İlkokulu'nda 
1. Sınıfa başladım. Futbol 
oynamayı, yarışmalara ka-
tılmayı ve bisiklet sürmeyi severim. Şu anda 3. sınıfta oku-
maktayım. Okulumuzda düzenlenen "Enerjide Yarışıyoruz” 
yarışmasında Resim dalında 3. oldum.

ETKİNLİK Trabzonlu genç yetenekler enerjiyi anlattı

Temmuz 2015EnerjiPanorama 25



6 yıl devam eden yoğun mesaisinin sonuna yaklaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, 
yurtiçi ve yurtdışında katıldığı sayısız etkinlikle kabinenin en hareketli üyelerinden biri oldu. 
Bakanlığa veda etmeye hazırlanan Yıldız, enerji sektöründe 15 yıllık projeksiyonlar yapsa 
da kendi hayatıyla ilgili 15 günlük bir projeksiyon dahi yapamadığını söylüyor. Bakanlığı 
süresince en çok eksikliğini hissettiği şeyin kitap okumak olduğunu anlatan Yıldız, “Bakanlık 
görevim bittiğinde ilk üç gün kitap okumayı düşünüyorum” diyor 

“İlk üç gün sadece 
kitap okuyacağım”
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Tüm Türkiye yeni kurulacak 
hükümet için koalisyon 
seçeneklerine odaklan-
mışken, enerji sektörü de 

büyük bir merakla yeni bakanını 
beklemeye başladı. “Yeni Enerji 
Bakanı kim olacak?” sorusunun 
yanıtı, Taner Yıldız’ın son 6 yılda 
kararlılıkla yürüttüğü enerji politi-
kalarının yönünü de tayin edecek. 
7 Haziran seçiminden birkaç gün 
önce Kayseri’de buluştuğumuz 
Taner Yıldız ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı koltuğunda 
geçen 6 yılını ve sektörün günde-
mindeki önemli konuları konuştuk. 
Bakan olarak son röportajını Enerji 
Panorama dergisine veren Yıldız, iş 
konuşmaktan geri kalmadı... 

Yerli kömür konusundaki hassa-
siyetinizi biliyoruz. Ancak yerli 
kömürle ilgili yatırımlar bir türlü 
istenilen seviyeye ulaşmadı. Bu 
konuda niçin başarısız olundu?

Bildiğiniz gibi Türkiye’de yerli 
kömürün kalorifik değeri maalesef 
düşük. Bu yatırımcı açısından çok 
cazip görülmese de farklı teknolo-
jilerle yerli kömürün üretim imkanı 
var. Bu avantajı bizim mutlaka 
yatırımcı lehine kullanmamız 
lazım. Yerli kömürden vazgeçmek, 
ülkemize ihanet olur. Bizim asıl 
kazalardan vazgeçmemiz lazım. Şu 
anda 14 milyar ton tespit edilmiş 

rezervimiz var. Dünya bunu 2 yılda 
çıkartıyor. Biz bu rezervimizi 100 
yılda çıkartacağız desek bile, bu 
kömürün bugünkü değeri 7 trilyon 
dolar civarında olur. Bu değerden 
vazgeçmemeliyiz. 

Doğal gazda çapraz sübvansiyon 
var. Doğal gazı pahalı alıp, tüke-
ticiye ucuza satan BOTAŞ zarar 
ediyor. Bu, doğru bir sübvansiyon 
yöntemi mi sizce?

Kontratlar devredildikçe bu 
sorunlar çözümlenecektir. Sonuçta 
tarafları olan kontratlar bunlar. Biz 
kontratların devredilmesini istiyoruz 
ama Rus tarafı süresi bitmeden kont-
ratların devredilmesinden yana değil. 

Elektriği dağıtım ayağıyla 
özelleştirdiniz. Doğu ve Güney-
doğu›daki kayıp-kaçak rakamları 
da dikkate alındığında, özelleştir-
meden istenen sonuç alındı mı? 
Sizce özelleştirmeler uygulamada 
başarıya ulaştı mı?

Şunu açıkça söylemem gerekir 
ki, PKK yüzünden kayıp-kaçak he-
deflerimizle ilgili yaklaşık 2,5-3 yıllık 
bir gecikme oldu. Ancak genel olarak 
elektrik dağıtım özelleştirmelerinin 
başarıya ulaştığını söyleyebilirim. 
Tabii ki elektrik dağıtımında zaman 
zaman problemler oluyor. Bu prob-
lemler bize de geliyor. Ama özelleş-
tirmeden vazgeçersek o da yanlış olur. 
Yani gittiğimiz yol doğru bir yol. 

SOMA VE ERMENEK 
MAHCUBIYETIMIZ

Bakanlığınız döneminde sizi 
en çok mutlu eden ve üzen 
gelişmeler hangileri oldu?
Bakanlığım döneminde beni en fazla heye-
canlandıran uluslararası işler Kuzey Irak’ta 
yürüttüğümüz çalışmalar, Rusya ve Japon-
ya ile yürüttüğümüz nükleer santral proje-
leri, TANAP ve Hazar’daki petrol sahalarının 
alınması oldu. Yurtiçinde ise elektrik dağı-
tım hizmetlerinin tamamının özelleşmesi 
ve devletin yönetim kabiliyetinin azaldığı 
üretim santrallarındaki rehabilitasyonlar 
gurur duyduğum gelişmeler. Özel sektörle 
alakalı da rüzgar, güneş gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla ilgili atılımlar beni he-
yecanlandırdı.
Hiç şüphesiz en çok üzüldüğüm olaylar 
kazalar oldu. Bütün sevincimi bir kefeye 
koysak, herhalde o kazaların üzüntüsünü 
karşılamaz. Bakanlığım dönemimde, en 
başarısız ve en eksi olduğumuz tarafımız, 
Soma ve Ermenek’teki maden kazaları 
oldu. Bu benim ve bakanlığımın mahcubi-
yetidir. Şu veya bu nedenle davalar devam 
ettiği için fazlaca bir şey söyleyemem ama 
bunlar tabii afetlerden değil, kusurlardan 
oldu. En kötü işlerimiz bunlar oldu.
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Kıbrıs’ta, taraflar arasındaki olası anlaşma-
da gazın, suyun ve petrolün önemi ve yeri 
konusundaki görüşünüz nedir?

Yer altındayken savaşın, yer üstündeyken 
de barışın gerekçesi olan enerji kalemlerinin 
Türkiye’nin koyduğu politikalarla daima 
barışın gerekçesi olması gerekiyor. Yuna-
nistan’la, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber 
ortada olan tablo sürdürülebilir bir durum 
değildir, buna gerekli itinanın karşılıklı 
gösterileceğine olan inancımı bir kez daha 
vurgulamak isterim. İsrail’in Doğu Akde-
niz’deki gazının muhtemel geçiş güzerga-
hının ve tabii akış yönünün Türkiye olduğu 
çok malum. Onlar tarafından da malum, 
bizim tarafımızdan da malum. Madem ki 
Türkiye coğrafyası doğalgazı taşımak için en 
uygun coğrafya, Doğu Akdeniz gazı Türkiye 
üzerinden geçer, ilişkilerini de düzenleyerek 
gelir. Bu da yeni bir öngörü olmuş olur. 

Bizim gerçekten tutarlı ve sürdürülebilir 
bir enerji politikamız var. Şuna inanıyorum; 
Doğu Akdeniz gazı Türkiye üzerinden geçer. 
Mısır, İsrail ve Yunanistan gibi zorlama 
projelerle Doğu Akdeniz’deki gazı, doğal 
gaz ve ham petrol fiyatlarının düşme eğilimi 
gösterdiği ve bunu ibraz ettiği bir dünyada 
daha yüksek maliyetli bir proje yapamazsı-
nız, yapıyor gibi gözüküyorsunuz ama olmaz. 

Kürt gazının ne zaman Türkiye’ye ge-
leceğini düşünüyorsunuz? Kürtler hala 
taşıdıkları petrolün parasını Halkbank’a 
mı yatırıyor? 

Enerji alanında Irak Kürt Bölgesel Yöneti-
mi (IKBY) ile ilişkilerimizin boyutu ülke-
mizin enerji arz güvenliğine önemli düzeyde 
katkı sağlayacak nitelikte. IKBY ile mevcut 
“Doğal Gaz Alım-Satım Sözleşmesi” Kuzey 
Irak’ta üretilecek 20 bcm’e kadar doğal gazın 
Türkiye’ye satışını ve bu miktar üzerindeki do-
ğal gazın uluslararası piyasaya satışını içeriyor. 
Bu kapsamda, Irak doğal gazının 2017 yılında 
Türkiye’ye gelmesi için çalışmalar sürüyor. Irak 
doğalgazının gelmesi, Türkiye’nin enerji arz 
güvenliğine katkı sağlayarak, kaynak çeşitliliği 
sağlayacak ve diğer ülkelerle müzakerelerde 
gücümüzü arttıracak. 

Türkiye’nin Erbil-Bağdat arasında 
taraf olma durumu söz konusu değil. Dün 
Irak’ın gelirlerini artıracak her türlü projeyi 
elinden geldiğince destekleyen ve Irak’ın 

YENI BAKANA DESTEK VERECEĞIM
Yeni Enerji Bakanının kim olacağı konusun-
da bir tahmininiz var mı?
Kim olacağını bilmiyorum. Ancak kim olursa olsun mutlaka benden daha 
iyi yetişmiş birisi olacaktır. Çünkü büyüyen Türkiye bunu gerektirecektir. 
Ben de kendisinin destek istemesi halinde her zaman yanı başında ola-
cağımı belirtmek isterim. Bu, devletin işi, Ahmet’in, Mehmet’in işi değil. 
Dolayısıyla devlet politikası haline gelmiş hükümet politikalarında de-
vamlılık esastır. Onun için şimdiden söylüyorum, yeni Bakan kim olursa 
olsun, “Taner Bey sizinle şu konuyu görüşelim” dediği anda ben yardıma 
hazırım. Tecrübemi, birikimimi ülkem adına paylaşmaya hazırım.
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kaynaklarının bütün Irak halkına 
ait olduğunu, elde edilen gelirin ise 
taraflar arasında adilane paylaşı-
mının Irak’ın bütünlüğü açısından 
taşıdığı hayati öneme vurgu yapan 
Türkiye, bugün de aynı pozisyonu-
nu sürdürmekte.

Günlük 1,5 milyon varil kapasi-
teli Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol 
Boru Hattı’nın tam kapasiteyle 
çalıştırılması hedefi doğrultusunda, 
ister Irak’ın güneyinden isterse de 
kuzeyinden çıkarılsın, üretilecek 
petrolün gerektiğinde ilave kapasite 
tesis edilerek ülkemiz üzerinden 
pazarlanmasını arzu ediyoruz.

Halkbank ulusal ve uluslara-
rası mevzuat kapsamında faaliyet 
gösteriyor. Irak ile ilgili olan süreçte 
Kuzey Irak kaynaklı petrol ve 
doğalgazın ihracından elde edilecek 
gelirlerin bir kamu bankasında top-
lanması tercih ettiğimiz bir husus. 
Kuzey Irak ile özel hukuk hükümleri 
çerçevesinde ticari bir nitelik taşıyan 
faaliyetlerimiz  kapsamında ulusal ve 
uluslararası ticaret alanında tecrübesi 
kanıtlanmış olan Halkbank’ın süreç-

te görev almasının önünde herhangi 
bir engel de bulunmuyor.

31 Mart’ta yaşanan elektrik kesin-
tisinden ne gibi dersler çıkardınız? 
Benzeri kesintilerin bir daha 
yaşanmaması için ne gibi tedbirler 
aldınız?

33 yılda iki defa olmuş bir hadi-
se. Birincisi Sakarya depremiydi. 31 
Mart’ta yaşanan hadise ise birçok 
olumsuzluğun bir araya geldiği bir 
ortamda, kendine duyulan özgü-
venden ve aşırı risk almadan kay-
naklandı. Biz bu manada özellikle 
doğudan batıya enerji taşıyan iletim 
hatlarımızın bakım onarımlarını 
bir kısmını yaptık, bitirdik. Şimdi 
teker teker yapıyoruz bu bakımları. 
Orada biri arızalı olmak kaydıyla 4 
ayrı iletim hattı aynı zamanda sis-
tem dışıydı. Böyle olunca sistem bu 
yükü taşıyamadı. Düşünün 11 adet 
otoban var doğudan batıya giden. 
Bunların 4’ü birden sistem dışında 
kalıyor. Trafik gibi düşünün. Ondan 
dolayı ben arkadaşlarıma daha iyi 
planlama yapmaları, daha az 
risk alıcı olmaları ve alışmaya 
alışmamaları talimatı verdim.

İtalyanlar yatırım yapmak istiyor

Son dönemde bazı yabancı enerji 
şirketlerinin Türkiye’den çıkacağı 
konuşuluyor. Sizce yabancı yatı-
rımcıların Türkiye enerji piyasasına 
olan ilgisi son dönemde azaldı mı? 

BP, Türkiye’den ayrılmayacağını 
açıkladı. Total Azerbaycan’daki 
hisseleri bize devretti. Ama Türki-
ye’den çekilmeleri söz konusu değil. 
Mesela geçen günlerde İtalyanlar 
Türkiye’de enerji sektörüne 4-5 
alanda büyük yatırımlar yapmak is-
tediklerini söylediler ve bizimle gö-
rüşme yaptılar. Ayrıca çok farklı ül-
kelerden birçok yatırımcı Türkiye’de 
yatırım fırsatlarını kolluyor. Bu da 
Türkiye’de siyasi istikrara duyulan 
güvenin bir göstergesi. Sermaye el 
değiştirebilir ama iş devam eder. 
Total’in global ölçekli politikaları 
bazı ülkelerden çıkıp bazı ülkelere 
girmesi yönünde olabilir. Ama 
açıkçası ben Total’in de Türkiye’den 
çekilmeyeceği kanaatindeyim. 

BUNDAN SONRASI 
DÜŞÜNMEDIM

Bakanlık sonrası için planları-
nız var mı?
Ben enerji sektöründe çok fazla plan program ya-
pan ama kendi hayatıyla ilgili hiçbir plan program 
yapmayan bir insanım. Çok fazla hesabı kitabı ol-
mayan, “Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlısını ver-
sin” diyen bir insanım. Enerji sektöründe 15 yıllık 
projeksiyonlar yapıyorum ama kendi hayatımla 
ilgili 15 günlük projeksiyon yapmıyorum. Son 13 
yılda 13 gün tatile gitmemişimdir. Ancak Bakanlık 
görevim bittiğinde ilk üç gün kitap okumayı dü-
şünüyorum. Hatta hızlı okuma kursunu da gittim. 
Kitap okumayı çok seven birisiyim ama istediğim 
kadar kitap okuyamamanın sıkıntısını yaşıyorum. 
Bu kendi adıma bir zafiyet. Biraz bu zafiyetimi 
telafi etmeyi istiyorum. İş konusunda da bakalım 
Cenab-ı Allah ne gösterecek. Gerçekten bundan 
sonrasını hiç düşünmedim.

RÖPORTAJ “İlk üç gün sadece kitap okuyacağım”
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) ile bazı 
elektrik dağıtım şirketleri, 
Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na (EPDK) başvura-
rak, 2011-2016 döneminde dağıtım 
bölgeleri için öngörülen kayıp-ka-
çak hedeflerinin revize edilmesini 
ve bu oranların artırılmasını istedi. 
EPDK talebi kabul ederse, dağı-
tım şirketlerine elektrik tarifeleri 
üzerinden artırılan oran kadar 
finansman aktarılması gündeme 
gelecek. Bu da faturalara yansıyan 
kayıp-kaçak tahsilat bedellerinin 
yükselmesini gündeme getirebilir. 

Kulağımıza gelen bilgilere 
göre, bir süre önce ELDER ve 
bazı dağıtım şirketleri, EPDK’ya 
yazılı başvuruda bulundu. Başvu-
ruda, dağıtım bölgelerinin 2011-
2016 kayıp-kaçak hedeflerinin, 
Organize Sanayi Bölgelerinin 
(OSB) de dikkate alınarak he-
saplandığı belirtilerek OSB’lerin, 
zaman içinde dağıtım şirketleri 
yerine doğduran Türkiye Elektrik 
İletim AŞ (TEİAŞ) sistemi üze-
rinden elektrik almaya başladığı 
vurgulanan yazıda, “Bu durum, 
bölgelerin aldığı ve sattığı elektrik 
miktarını ve dolayısıyla ka-
yıp-kaçak miktarlarını değiştirdi” 
denildi. ELDER, bu gerekçeyle 
dağıtım şirketlerinin kayıp-ka-
çak hedeflerinin yükseltilmesini 
istedi.

Sektör kaynakları, bu talebin 
nedenlerini şöyle açıklıyor: Dağı-
tım şirketlerinin, OSB’lere sattığı 
elektrikte kayıp-kaçak oranlarının 
sıfır düzeyinde. Dağıtım bölgesin-
den OSB’lerin çıkmasının ardından 
kayıp-kaçak oranları her bir böl-
gede oransal olarak artış gösterdi. 
Böylece dağıtım şirketleri, haksız 

yere bir miktar kayıp-kaçakla karşı 
karşıya kaldı 

Hesaplama yöntemi
Dağıtım sektörünün oyuncu-

larından biri, taleplerine dayanak 
oluşturan hesaplama hakkında bilgi 
vererek şunları söyledi: 

“Bir dağıtım şirketi, bölgesinde 
100 birim elektriğin, örneğin 60 
birimini sanayiye, 20 birimini ticaret-
haneye, 10 birimini konutlara satıyor. 
10 birim de kayıp-kaçak olarak 
işlem görüyor. Dağıtım bölgesinden 
OSB’ler çıktı. Diyelim ki 30 birimlik 
OSB’ler çıkınca dağılım oranı 
değişti. Bu durumda kayıp-kaçak 10 
yerine, yüzde 13-14 olur. Demek ki 
dağıtım şirketi, 3-4 puanlık bir farkı 
üstlenmek zorunda kalıyor.

OSB’ler neden bölgelerden çıktı?
Sektör kaynakları, OSB’lerin 

dağıtım şirketleri yerine doğrudan 
TEİAŞ sistemine bağlanarak elekt-
rik almasının gerekçesi hakkında 
da bilgi verdi. Kaynaklar, OSB’lerin 
dağıtım şirketlerinden 24,31 kuruşa 
aldıkları elektriği, TEİAŞ sistemine 
bağlanarak 19,28 kuruştan temin 
edebildiklerini belirterek, “OSB, 
TEİAŞ sistemine bağlandığında 
dağıtım ve kayıp-kaçak bedeli 
ödemiyor. OSB’ler için bu büyük 
bir fark oluşturuyor. Bu, devletin, 
bir çeşit sanayiyi desteklemek ya 
da teşvik etmek için uyguladığı bir 
yöntem” dedi.

ELDER, OSB’leri öne sürüp kayıp 
kaçakta değişiklik istiyor

OSB’lerin daha ucuz elektrik aldıkları için dağıtım şirketleri yerine TEİAŞ’ı 
tercih etmesi şirketleri harekete geçirdi. Bu durumun gelirlerini olumsuz 
etkilediğini belirten dağıtıcılar, EPDK’ya başvurarak kayıp-kaçak oranlarını 
yükseltilmesini talep etti… 

EPDK: 
“GÖRÜŞÜYORUZ”
Konuyla ilgili olarak EPDK’nın da bil-
gisine başvurduk. Yetkililer, ELDER ve 
elektrik dağıtım şirketlerinin taleple-
rinin değerlendirildiğini belirterek, 
“Talep, Kurul’un gündemine alındı. 
Kurul, değerlendirecek ve bir karar 
verecek. Kayıp-kaçak oranlarının artırı-
lıp artırılmayacağı en kısa sürede belli 
olacak” yanıtını verdiler. 
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Enerji sektöründe  
“ i F L A S ” 

kaygısı
Ülkenin artan enerji ihtiyacını karşılamak için yatırım düğmesine basılmış 
ve ortalama yılda 6 milyar dolarlık yatırım yapılmıştı. Üretim ve dağıtımın 
özelleştirilmesiyle piyasa liberalleşti ancak tehlike çanları da çalıyor. 
Kamunun piyasaya olan baskısı, enerji birim fiyatlarının hükümetin talepleri 
doğrultusunda belirlenerek sübvanse edilmesi, hızla yükselen döviz kurları, 
para piyasalarına hakim olan FED korkusu özel sektörü korkutuyor. Kulislerde 
iflasın eşiğine gelen şirketler olduğu konuşuluyor. Kısaca yeni hükümeti 
enerjide zor bir dönem bekliyor. İşte enerjideki tablo ve çözüm önerileri...

KAPAK
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Türkiye’de elektrik üretim 
ve dağıtım sektörü, son 
6-7 yılda gerek özelleş-
tirme yoluyla gerçekleş-

tirilen gerek de sıfırdan yapılan 
yatırımlarda rekor kırdı. Uzman-
ların hesaplamalarına göre bu 
dönemde elektrik kurulu gücü, 
yüzde 67 oranında arttı. Toplam 
kurulu güç 70 bin megavatı aştı. 
Anılan dönemde her yıl 6 milyar 
dolar olmak üzere toplamda 36-37 
milyar dolar yatırım yapıldı. 

Bu dönem içinde elektrik 
dağıtım tesisleri de işletme hakkı 
devri (İHD) yöntemiyle özelleşti-
rildi. Özel sektör, dağıtım bölgeleri 
için de 13 milyar dolar borçlandı. 
Elektrik üretim ve dağıtım sek-
törlerine, bu kısa zaman diliminde 
yapılan yatırım tutarı 50 milyar 
doları buldu. 

Bugüne kadar enerjinin her 
alanına yapılan yatırımları üst üste 
koyarsak 100 milyar doları geçen 
bir yatırım söz konusu. Sektördeki 
‘pırıltılı’ günler geride kalmış gibi 
görünüyor; çünkü dolar kuru-
nun fırlaması, devlet tarafından 
baskılanan elektrik ve doğal gaz 
tarifeleri, çapraz sübvansiyon uy-
gulaması, karar alma süreçlerinde-
ki gecikme, gereği gibi yapılmayan 
fizibiliteler nedeniyle sektör zor 
günler geçiriyor. Zordaki şirketle-
re, asıl büyük darbe serbest piya-
sada oluşan elektrik fiyatlarından 
geliyor. PMUM olarak da alınan 
piyasada elektrik fiyatları, son dö-
nemde ciddi biçimde düştü. 2009 
yılı Aralık ayında 13,785 krş/kWh 
olan Sistem Marjinal Fiyatı, Mayıs 
2015 ortalaması 11,301 krş/kWh 
oldu. Aralık 2009 sonunda döviz 
kurunun 1,49 TL/dolarken Mayıs 
2015 sonunda 2,66 TL/dolara çık-
tığı göz önüne alındığında dolar/
cent bazında fiyatlar 9,22 cent/
kWh’ten 4,25 cent/kWh’e düştü. 

Bunun sonucu olarak çok sa-
yıda verimi düşük olan eski doğal 
gaz santralı kapatılma aşamasına 
geldi. Verimsiz santralların devre 
dışı edilmeleri olumlu görülse 

de düşük fiyatlar, yüksek verimli 
olarak yapılacak olan yeni doğal 
gaz kombine çevrim santralları 
yatırımlarının da ertelenmesine, 
hatta projelerden vazgeçilmesine 
yol açtı.  

Yukarıda özetlediğimiz 
manzara ister istemez kulislerde, 
bazı şirketlerin iflas tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunun konu-
şulmasına yol açıyor. Sektörü, 
özellikle finansman yönünden 
rahatlatacak kararların hızla 
alınmaması halinde peş peşe 
iflasların gündeme gelebileceği 
yönünde kaygılar güçlü biçimde 
dile getiriliyor. 

Sektör, ne yapılmasını istiyor 
ya da bekliyor? Özetlersek, devlet 

tarafından tarifelere müdahale 
edilmeyen, tam rekabetçi bir paza-
rın oluşmasını bekleniyor. Otoma-
tik fiyatlandırma mekanizmasının 
işletilmesini istiyor. Kararların, 
ivedilikle alınmasını arzu ediyor. 
İletimde alt yapı yatırımlarının 
tamamlanmasını ve eşit, adil bir 
yapı kurulmasını talep ediyor. 

6 yılda 6 milyar dolar üretime 
harcandı

Öncelikle Türkiye’nin enerji 
haritasını inceleyip ardından bu 
veriler ışığında değerlendirme 
yapalım. Türkiye kurulu gücünün 
1970 yılından 2014 yılı sonuna 
kadar olan gelişimine bakıldığında 
her 10 yılda kurulu gücün ikiye 
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katladığını görüyoruz. 
Kurulu güç 7 yılda yüzde 67 

arttı. Termik santralların oranı 
yüzde 9 düştü, yerli linyit, yerli taş-
kömürü ve fuel oil kurulu gücünde 
büyük düşüş oldu; ithal kömür, 
rüzgar, jeotermal ve biomas kurulu 
gücünde büyük sıçrama görüldü; 
doğal gaz ve hidroda yüzde 3’lük 
artış görülmesine rağmen diğer 
kaynaklara nazaran yüzdesel bazda 
fazla hareket olmadı. 

Diğer taraftan olaya, megavat 
bazında kurulu güç artışı olarak 
bakıldığında doğal gazlı santrallar 
15.054,8 MW’dan 1,7 misli artışla 
25.550 MW’a; hidrolik santrallar 
ise 13.828,7 MW’dan 1,7 misli ar-
tışla 23.640,9 MW’a çıktı. Yatırım 

bedellerini ithal kömür santralı için 
1.400 dolar/kW, linyit santralı için 
1.750 dolar/kW, doğal gaz santralı 
için 800 dolar/kW, biomas santralı 
için 1.200 dolar/kW, hidroelektrik 
santral için 1.500 dolar/kW, jeoter-
mal santral için 1.800 dolar/kW ve 
rüzgar santralı için 1.700 dolar/kW 
alırsak toplam 27.699,2 MW’lık 
kurulu güç artışının yatırım mali-
yeti yaklaşık 37 milyar dolar. De-
mek ki elektrik sektöründe sadece 
yatırım için 6 yıllık dönemde her 
yıl 6 milyar dolar harcandı. 

Üretimin, 7 yılda yüzde 27 arttı 
Üretim, 7 yılda yüzde 

27 artıyor. Üretimde termik 
santralların oranı yüzde 4 düşüyor, 

Tablo 1. 2008 ve 2014 Yılları Kurulu Gücünün Mukayesesi (MW) 
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2008 (MW) 335 1651 8205 2268 15054 81,1 27595 13828 77,2 316, 41817

2008 (%) 0,80 3,95 19,63 5,42 36,00 0,19 65,99 33,07 0,18 0,76 100

2014 (MW) 335 6062 8238 658 25550 996 41841 23640 404 3629 69516

2014 (%) 0,50 8,70 11,80 0,90 36,8 1,5 60,20 34,0 0,6 5,2 100

Yüzdesel Artış 
Azalış % -%38 +%221 -%41 -%84 +%3 +%790 -%9 +%3 %334 %685 +%67

Artış (MW) 0 4411 33,4 -1609 10495 915 14246 9812 327 3313 27699

(Tablo 1- Türkiye Kurulu Gücünde kaynaklar bazında 2008 ve 2014 yıl sonu rakamları karşılaştırmalı)

TICARETTE PAZARIN 
YÜZDE 50’SI KAMUDA
Elektrik ticaretinde gerçek rekabet için kamunun 
pazardan çıkması gerekiyor. Ancak halen kamu 
şirketi olan TETAŞ, Türkiye elektrik pazarının 
yaklaşık yarısını kontrol ediyor. Şirketin elektrik 
alımlarının büyük bir bölümünü yine bir diğer 
üretici şirket olan EÜAŞ’tan ve alım garantili 
santrallardan temin etmesi ciddi maliyet avan-
tajı sağlıyor veya serbest piyasanın (PMUM) 
dengesini bozabiliyor. Hal böyle olunca, özel 
şirketlerin gerçek üretim maliyetleriyle aynı 
pazara girmesi ve rekabet etmesi çok zor ya da 
maliyetine veya işletmeciliğin-yatırımın devamı 
için zararına satışlar yapmasını gerektiriyor. 
Pazarda önemli bir üretici olan EÜAŞ’ın durumu-
nu da unutmamak gerekiyor. EÜAŞ ikili anlaşma-
larla elektrik satışı yapabilmekte, serbest pazarda 
da yer alabiliyor. Bu satışı ilginç kılan ise elektri-
ğin birim fiyatı. 2014 yılı için şirketin ikili anlaş-
malar kapsamında ortalama satış fiyatı 12 kuruş. 
Oysa, petrolde son aylardaki düşüş bir kenara 
konursa rakam, birçok özel şirketin gerçek üretim 
maliyetinin bile altında. EÜAŞ, suyun bol oldu-
ğu dönemlerde veya talebin arttığı dönemlerde 
barajları daha fazla çalıştırarak anlık fiyatlarda da 
maliyetlerin altına satışlara neden olabiliyor. 

KAPAK Enerji sektöründe  “iflas” kaygısı
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yerli kömür ve fuel oil’den elektrik 
üretiminde büyük düşüş yaşanıyor; 
ithal kömür, rüzgar, jeotermal ve 
biomas’tan elektrik üretiminde 
sıçrama görülüyor; doğal gaz da 
yüzde 1 azalma ve hidroda yüzde 
4’lük artış görülmesine karşın 
diğer kaynaklara nazaran yüzde-
sel bazda fazla hareket olmadığı 
ortaya çıkıyor. Diğer taraftan olaya 

GWh artışı olarak bakıldığında 
doğal gazdan elektrik üretimi  
95.992,3 GWh’den yüzde 26 artışla 
120.467,5 GWh’e, hidro elektrik 
ise 33.264,5 GWh’den yüzde 22 
artışla 40.401,8 GWh’e çıktı. 

İthal kaynaklar olan doğal gaz, 
ithal kömür ve petrolün elektrik 
üretimindeki payı 2008’de yüzde 
60 iken, 2014’te yüzde 63,72’ye 

çıktı. Dolayısıyla tüm hükümetler, 
‘Elektrik üretiminde yerli kaynak-
ların payı artırılacaktır’, demelerine 
karşın tam tersi gerçekleşiyor, 
yabancı kaynakların payı artıyor. 

DAĞITIMCILARA KUR 
BASKISI

2008’de Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’nin devriyle 
başlayan ve 2013’te Toroslar’ın devriyle tamamla-
nan süreç, önemli bir özelleştirme başarısı olarak 
öne çıktı. Bu özelleştirmelerden Hazine’nin kasasına 
12 milyar 744 milyon dolar girdi. İhaleleri kazanan 
şirketler, bu kadar büyük ödemeleri özkaynakların-
dan yapamayacakları için borçlandılar. Bir diğer ifa-
deyle şirketler, iç ve dış finans piyasalarından döviz 
olarak borçlandı. Bazı şirketlerin dağıtım bölgesini 
devraldığı dönemde dolar kurunun 1.5 TL dolayın-
da olduğu dikkate alındığında, şirketlerin artan do-
lar kuru nedeniyle karşı karşıya olduğu vahim tablo 
net olarak ortaya çıkıyor. 

Tablo 2. 2008 ve 2014 Yılları Üretimi Mukayesesi (GWh) 
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2008 (GWh) 12551 44917 10459 95992, 186, 164106 33264 161,7 797,3 198329

2008 (%) 6,33 22,64 5,28 48,40 0,09 82,74 16,77 0,09 0,40 100

2014 (GWh) 34531 38519 4512 120467 1329 199360 40401 2251 8366 250381

2014 (%) 13,80 15,38 1,80 48,12 0,52 79,62 16,14 0,90 3,34 100,00

Yüzdesel Artış 
Azalış %

%218 -%32 -%66 -%1 %578 -%4 -%4 %1000 %835 %27

Artış (MW) 21980 -63976 -59468 24475 1143 35254 7137 2090 7569 52051

(Tablo 2-Türkiye kurulu gücünde kaynaklar bazında 2008 ve 2014 yıl sonu rakamları  karşılaştırmalı)

Tablo 3. 2008 ve 2014 Yılları üretim, ithalat, ihracat, tüketim karşılaştırması (GWh) 

Yıl Üretim İthalat İhracat Tüketim 

2008 198.329,8 790,4 1.062,5 198.057,7

2014 250.381,2 7.940,0 2.694,4 255.626,8

Artış %27 %1005 %254 %29

(Tablo 3-Türkiye’de üretim, ithalat, ihracat ve tüketimdeki  2008 ve 2014 yıl sonu rakamları) 

KAPAK Enerji sektöründe  “iflas” kaygısı
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Düşük fiyatlar yatırımları da vurdu

Elektrik üretim ve dağıtım 
sektörlerini yatırım, tarife, finans-
man yönünden mercek altına 
aldıktan sonra bu alanın önde 
gelen uzmanlarından eski Elektrik 
Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdür 
Yardımcısı Muzaffer Başaran’la söz 
konusu sektörleri soru ve yanıtlarla 
enine boyuna nesnel bir zeminde 
değerlendirdik. 

Sektör, elektrik fiyatlarından 
yakınıyor. Hatta, bazı gaz santral-
larının düşük fiyatlar nedeniyle 
üretim yapmadığı belirtiliyor. Bu 
fiyatların,  yatırımcıları zora sok-
tuğu değerlendirmesi de yapılıyor. 
Sizin, bu konudaki tespitleriniz 
neler?

Elektrik fiyatlarında son 
dönemde oldukça önemli dü-
şüşler görülüyor. 2009 yılı Aralık 
ayında 13,785 krş/kWh olan 
sistem marjinal fiyatının, Mayıs 
2015 ortalaması 11,301 krş/kWh 
oldu. Aralık 2009 sonunda döviz 
kurunun 1,49 TL/dolarken Mayıs 
2015 sonunda 2,66 TL/dolara 
çıktığı göz önüne alındığında 
ABD dolar/cent bazında fiyatla-

rın 9,22 cent/kWh’ten 4,25 cent/
kWh’e düştüğü görülüyor. Bunun 
sonucu olarak çok sayıda verimleri 
düşük olan eski doğal gaz santralı 
kapatılma aşamasına geldi. Bu 
verimsiz santralları kapattı ancak 
yeni yatırımların da ertelenmesine 
yol açtı. Düşük fiyatlar fizibilite 
raporlarında elektrik satış fiyatlarını 
8,5-10 cent/kWh alan tüm üretim 
yatırımlarını, özellikle yerli kömür 
yatırımlarını da vurdu.  

Sübvansiyonlar konusundaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu iş 
yatırımları nasıl etkiliyor?

Doğal gazın, özel sektör 
santrallarına maliyetinin altında 
verilmesi liberal piyasalarda olma-
ması gereken bir durum. Bu, yerli 
kömür ve hidroelektrik yatırımları 
aleyhine bir durum. Zaten liberal 
piyasalarda sübvansiyon yanlış bir 
uygulama dolayısıyla doğal gazın 
sübvansiyonundan vazgeçilmesi 
gerekiyor. Doğal gaz maliyetinin 
altında satılmamalı ve bunun için 
doğal gaza gerekirse zam yapıl-
malı. Elektrik üretiminin yüzde 
48’i doğal gazdan yapıldığına göre 

elektrikte de fiyatların artırılması 
kaçınılmazdır.   

Son durum elektrik dağıtım 
şirketlerini nasıl etkiledi, orada 
durum nasıl?

Dağıtım şirketleri dolar olarak 
(yaklaşık 13 milyar dolar) borçlandı 
ve tahsilatı TL olarak yapıyorlar. 
Dolayısıyla dağıtım şirketlerinin 
zamanla durumlarının daha da zor-
laşacağı kaçınılmaz gibi görünüyor. 
Nitekim 21 bölgenin ikisinin zor 
durumda olduğu deklare edildi.  
Şirketlerden birine EPDK kay-
yum atadı, bir bölgeyi alan şirket, 
geri vermek için devlete çağrı da 
bulundu. 

KAPAK KAPAK Düşük fiyatlar yatırımları da vurdu
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PIYASAYA MÜDAHALE, SÜRECI ZORLAŞTIRIYOR
EPDK’nın kurulması ve serbest piyasa 
dönemine geçilmesiyle, Türkiye Elektrik 
İletim AŞ (TEİAŞ) bünyesinde PMUM 
çalışmaları başlatıldı ve 2009 yılında fa-
aliyete geçti. Elektrik pazarında faaliyet 
gösteren üretici, tüketici ve toptancılar 
piyasada yer almaya başladı ve DUY diye 
adlandırılan piyasa kuralları çerçevesin-
de ticaretlerine devam etti ve ediyorlar. 
Ayrıca 2009-Nihai DUY Arz Güvenliği 
Strateji Belgesi ardından, tüm lisans 
sahiplerinin katılımının zorunlu olduğu 
Gün Öncesi Planlama ve Dengelemenin 
gün öncesinde yapıldığı nihai DUY, Ara-
lık 2009’da yürürlüğe girdi. 2011- Gün 
Öncesi Piyasası Aralık 2011’de Gün Ön-
cesi Planlama kaldırılmış ve katılımın 

gönüllülük esasına dayandığı Gün Ön-
cesi Piyasası başlatıldı. 
Fiyatlar zaman zaman maliyetlerin altın-
da kalsa da zaman zamanda karlılık esa-
sına paralel elektrik ticareti PMUM üze-
rinden devam etti. Hatta zaman zaman 
birim fiyatlar 2 lira gibi anormal seviyele-
re de çıktığını da hatırda tutmakla birlikte 
henüz gerçek birim maliyetler üzerinden 
elektriğin üretilip alınıp-satıldığı bir 
serbest piyasadan söz etmek mümkün 
değil. Tabi serbest piyasada alıcı ile satıcı 
buluşurken yine TEİAŞ bünyesinde elekt-
rik üretim-tüketiminde sistemi kontrol 
eden ve yöneten Milli Yük Tevzi Merke-
zi’ni de unutmamak lazım. Yük Tevzi’nin 
zaman zaman arz-talep dengesi için ver-

diği talimatlarda piyasanın maliyet-birim 
fiyat dengesini bozabiliyor. Rekabet Ku-
rumu’nun ocak ayında yayımladığı Elekt-
rik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör 
Araştırması buna vurgu yapıyor. Ayrıca za-
man zaman acil durum, gerilim regülas-
yonu, mülki idare talimatı, trafo arızası, 
trafo yüklenmesi, uluslararası anlaşma-
lar, iletim hattı arızası, iletim hattı yüklen-
mesi gibi talimatlarıyla sisteme-piyasaya 
müdahalesi söz konusu. Bu da ister iste-
mez santralların devreye alınması veya 
çıkarılması sonucunu doğuruyor. Bu da 
piyasanın işleyişini farklı boyutlarıyla 
olumlu-olumsuz etkileyebiliyor. 

KAPAK

İ Ş T E  U Z M A N L A R D A N  K U R T U L U Ş  R E Ç E T E S İ 
Yukarıda özetlediğimiz tablonun ardından enerji sektörünün oyuncu-

ları, sivil toplum örgütleri ve uzmanlarının görüşlerine başvurduk. Ortaya 
çıkan reçete ana başlıklar haliyle şöyle: 

 � 700 kV’luk veya 1.000 kV’luk 
Doğu’dan Batı’ya ve Kuzey’den 
Güney’e iletim hattı yapılmalı. 
Şu andaki maksimum 400 
kVA’lık sistemin takviyeye ihti-
yacı var. Bu hatlar kurulacak iki 
nükleer santral için de faydalı 
olacak. İletim sistemine daha 
sağlam bir iskelet oluşturacak-
tır. İletim sisteminde kaynak-
lanan şebekenin oturma riskini 
düşürecektir. 

 � TEİAŞ’ın sadece ucuz fiyata 
öncelik verilerek santralların 
çalışma sırasını saptayan prog-
rama, hatların aşırı yüklenmesi, 
bölgesel stabiliteyi de dikkate 
alan şartlarda eklenerek revize 
edilmeli.

 � Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Strateji Belgesinde 
yerli kömürün 2023’e kadar 
değerlendirileceği yazıyor. Teş-
vik sisteminde de yerli kömüre 
yatırım yapanların 5. bölge 
teşviklerinden yararlanacağı 

hükmü var. Ancak yatırımcılar 
bu teşvikleri yeterli bulmuyor-
lar ki bir iki proje dışında yerli 
kömüre dayalı yeni proje yok-
tur. Bu sebeple Afşin Elbistan, 
Konya Karapınar, Afyon Dinar 
ve Eskişehir Alpu Sahalarının 
bir an önce değerlendirilmesi 
isteniyorsa alım garantisi veren 
finans modelleri üzerinde 
durulmalıdır. Geçmiş örneklere 
de bakarak en uygun modelin 
Yİ modeli olduğu görülecektir.

 � Son yıllarda kömür santralla-
rında ve özellikle Afşin Elbis-
tan A ve B’de emre amadelik ve 
kapasite kullanımı çok düşük. 
Bunun artırılması için mevcut 
problemler detaylı bir şekilde 
incelenip çözümler üretilmeli. 
Bu santralların düşük perfor-
mans göstermeleri, Türkiye 
deki linyite yatırım yapmayı 
düşünen yabancı yatırımcıları 
caydırıcı bir unsur oluyor.

 � Elektrik sektöründe kamu 

sektöründe kararlar teknik ve 
ekonomik kriterler göz önüne 
alınarak verilmeli. Teftiş kor-
kusuyla teknik elemanların işin 
teknik olarak doğrusuna göre 
değil de müfettişlerden gelebi-
lecek muhtemel sorulara göre 
davranış göstermeleri ve karar 
vermeleri, 31 Mart 2015’de 
yaşanan Türkiye çapındaki 
elektrik kesintilerinin yeniden 
yaşanmasına yol açacaktır.         

 � Elektrikte fiyat artışını körükle-
yen modeller yeniden sorgu-
lanmalı. DSİ’nin su kullanım 
hakkını açık artırmayla ver-
mesi, TKİ’nin rödövans usulü, 
TEİAŞ’ın yenilenebilir enerji 
santrallarının trafoya bağlan-
ması için ihale yapması elektrik 
maliyetlerini artırıcı modeller.  

 � Sektörde mevzuatın çok sık 
değişmesi, yatırım ortamını 
bozmakta ve yatırımcı iştahını 
ortadan kaldırıyor. Yatırımcı 
açısından öngörülebilirlik, çok 
önemli bir faktör ve mevzuatın 
sık değişmesi yatırımcı açısın-
dan ülkeyi riskli haline getiriyor. 

KAPAK Düşük fiyatlar yatırımları da vurdu
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Doğal gaz ve elektrik dağıtım sektörünün 
önemli oyuncularından biri olan Enerya, 
hedefini ilk üç olarak belirledi. Şirketin genel 
müdürü Uzun, “Elektrik ve doğal gaz ticaretinin 
yüzde 5’ini yöneteceğiz” diyor… Geçen yıl 
Partners Group’la ortaklık yapan Enerya’nın bir 
diğer hedefi de MENA bölgesinde yenilenebilir 
enerji yatırımlarını artırmak

Enerya’nın hedefi 
ilk üçte olmak
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Türkiye’nin hatta dünyanın en büyük müteahhit-
lik şirketlerinden biri olan STFA, tüm büyük 
holdingler gibi enerjide de ana oyunculardan 
biri olmak için çalışıyor. STFA, önce geçen yıl 

enerji sektöründeki tüm yapılanmasını Enerya adlı şirket 
çatısı altında topladı ardından da Partners Group’la or-
taklık yaptı. Elektrik ve doğal gaz dağıtımındaki gücünü 
üretime de taşımak isteyen Enerya, özellikle yenilenebilir 
enerji alanında altyapı çalışmaları yapıyor. Enerya Genel 
Müdürü Aslan Uzun ile şirketin geldiği noktayı ve 
hedeflerini konuştuk.

Faaliyetlerinizi Enerya çatısı altında topladıktan sonra 
oluşan sinerjinin yansımaları hakkında bilgi verebilir 
misiniz, nasıl bir katkısı oldu?

10 yıl önce her ilde doğal gaz dağıtımına farklı bir 
şirket adı ile başlamıştık. Ancak gerek STFA’nın bilinir-
lik ve güvenirliğinden daha çok faydalanabilmek gerekse 
de tanınırlığımızı daha hızlı artırabilmek için tüm 
şirketleri tek bir çatı altında toplamaya karar vermiştik. 
Bir de sadece doğal gaz değil, enerjinin diğer kollarında 
da bulunmaya karar verdik. Dolayısıyla gerek doğal gaz, 
gerek elektrik, gerekse de rüzgar su gibi sektörlerde bizi 
temsil edecek bir marka ve logo ile yolumuza devam et-
mek istedik ve tüm çalışmalarımızı Enerya çatısı altında 
topladık. Bugün 800 binden fazla haneye ulaşıyoruz. 
Yani yaklaşık 4 milyon kişi ya doğal gazını ya da elektri-
ğini bizden sağlıyor. 

‘Daha temiz, daha akılcı ve daha kolay’ felsefesi ile 
hizmet kalitemizi iyileştirerek daha müşteri odaklı bir 
şirket olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.  Diğer 
elektrik tedariki yapan şirketlerden farklı olarak, doğal 
gaz dağıtımı yapılan şehirlerde abonelerimiz, hem aynı 
ödeme noktasından elektrik ve doğal gaz faturalarını 
birlikte ödeme imkânına kavuştu hem de elektrik fatura-

ÇOCUKLAR BU HAVAYI 
SOLUMAMALI

Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, Anadolu kentlerinde 
hava kirliliğinin önüne geçilmesi için doğalgaz kullanımı-
nın yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. 5 Haziran Çevre 
Günü dolayısıyla hava kirliliğine karşı, özellikle Türkiye ge-
nelinde doğal gaz kullanımının yaygılaşmasının önemine 
dikkat çeken Uzun, Türkiye’de Ankara ve İstanbul dışındaki 
şehirlerde doğal gazın halen zorunlu olmadığını hatırlata-
rak bu nedenle doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasında 
sıkıntı yaşandığını belirtti. Uzun, “Türkiye’de Avrupa Hava 
Kalitesini İzleme İstasyonları ölçümlerine göre, 20 ilde ha-
vanın hassas düzeyde kirli olduğu uyarısı yapıldı. Bu illerin 
merkezlerindeki havayı yaşlılar, çocuklar ve solunum rahat-
sızlığı olanların solumaması gerektiği açıklandı” dedi. 
Türkiye’de Anadolu’da halen ısınmada kömürün kullanıldı-
ğını belirten Uzun, şu ifadeleri kullandı: Ülkemizde kömü-
rün yerine daha temiz ve daha tasarruflu ikame edilebilecek 
en temel enerji kaynağı doğal gazdır. Doğal gaz, yanması ko-
lay ayarlanabilen, verimliliği en yüksek yakıttır. Tam yanma 
gerçekleştiren doğal gaz; duman, is, kurum ve kül oluştur-
maz. Kullanım kolaylığı ve ekonomisinin yanında karbon içe-
riğinin düşüklüğü, diğer katı ve sıvı yakıtlara göre çok daha 
çevreci bir yakıt olmasını sağlar. Bu nedenle tüm kentlerde 
doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması için halkın bilinç-
lendirilmesi ve bu konuda çalışma yapılması gerekiyor.”
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larında tasarruf sağlamış oldu.

Dağıtımın yanı sıra toptan satış 
şirketiniz de var, bu alanda ulaştığınız 
büyüklük, gelecek hedeflerinizi 
paylaşabilir misiniz? 

10 yıldır Antalya, Konya, Ka-
raman, Ereğli, Erzincan, Denizli, 
Aydın, Aksaray, Çorum, Niğde 
ve Nevşehir illerinin doğal gaz 
dağıtımını yürütüyoruz. 11 şehirde 
bugüne kadar 450 milyon TL’lik 
yatırım ile 6 bin 500 km’lik dağıtım 
ağı kurduk. Bulunduğumuz illerde 
nüfusun ortalama yüzde 85’ine hiz-
met götürerek 2014 sonu itibarıyla 
800 binden fazla aboneye, 1,5 mil-
yar TL’lik ciroya ve toplamda 2,8 
milyar metreküplük hacme ulaşmış 
olacağız. 

2018 yılında doğal gaz kullanım 
hacmimizin yüzde 70’ini kendimiz 
karşılayacağız. Kullanacağımız ve 
dağıtacağımız gazı toptancılarla 
yapacağımız anlaşmalar ve ithalat 
yolu ile doğrudan temin edeceğiz.

2014 yılını nasıl kapattınız, ulaştığınız 
rakamlar nedir?

2014 yılında planlandığımız 

yatırımları gerçekleştirdik ve gaz 
verme çalışmalarımızı zamanında 
tamamladık. Mevcut abonemizin 
yaklaşık 90’ını konut abonelerin-
den oluştuğundan bulunduğumuz 
şehirlerin dinamiklerine uygun 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Yatırımlarımızı imarlı alanların 
tamamına ulaşacak şekilde yürü-
tüyoruz. 800 binden fazla aboneye, 
1,5 milyar TL’lik ciroya ve toplam-
da 2,8 milyar metreküplük hacme 
ulaştık. Hedefimiz yeni yatırım-
larımızla abone sayımızı daha da 
artırmak.

Geçen yıl şirketinizin yüzde 30’unu 
Partner Group’a sattınız, bu işbirliği 
ile neler hedefliyorsunuz, büyüme 
hedeflerinizi hızlandırmada nasıl bir 
katkısı olacak?

Türkiye’nin artan enerji talebi 
ve hızlı büyüyen ekonomisi ile 
özellikle Avrupalı büyük yatırımcı-
lar için enerji sektöründe çok cazip 
bir ülke haline geldik. Türkiye’de 
enerjiye önümüzdeki 10 yıl içinde 
120 milyar dolar yatırım yapılması 
gerekiyor. Bu büyük yatırım alanı 
elbette önemli yatırımcılar açısın-

dan da Türkiye’yi cazip bir ülke 
haline getiriyor. Partners Group da 
Türkiye’de enerji sektörünü yakınen 
takip ediyordu. İki büyük şirket 
olarak ortak yürüme kararı aldık. 
Enerya da Partners Group ile ortak 
olan STFA Yatırım Holding enerji 
sektörü yatırımlarına hız vererek 
organik ve inorganik büyümeye 
devam edecek.

Enerji sektöründe üretim tesisi olma-
yan ender şirketlerden birisiniz. Özel-
likle yenilenebilir alanlara yatırım 
yapacağınızı açıklamıştınız. Başlayan, 
planlanan ve devam eden projeleriniz 
var mı? Varsa bilgi verebilir misiniz?
Özellikle yenilenebilir enerji üretiminde 
Türkiye ve MENA Bölgesi’nin en çok bilinen 
markalarından biri olmayı hedefliyoruz. Türki-
ye’de enerji dağıtımında ise ilk 3 oyuncudan 
biri olmak üzere yola çıkıyoruz. Elektrik ve 
doğal gaz ticaretinin yüzde 5’ini yöneteceğiz. 
2018 yılsonuna kadar yıllık 3 milyar TL ciro se-
viyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz 
arasında özellikle STFA’nın aktif olduğu Orta-
doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri de var. 
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Havzalara gelen su, barajları 
doldurmaya başladı

Geçen yıl yaşanan mevsim 
değişikliği Türkiye’de 
hem tarımı hem de enerji 
üretimini olumsuz etkiledi. 

İlkbaharda yaşanan don olayları bir-
çok meyve ve sebzede rekolteyi yok 
denecek seviyeye düşürdü. Kuraklık 
ise barajları olumsuz etkiledi, suyun 
elektrik üretimindeki payı toplam 
üretimin yüzde 10'u seviyesine kadar 
geriledi. Yaz aylarında artan elektrik 
tüketimi doğal gaz çevrim santral-
larıyla karşılandı. Aynı olumsuzluk 

rüzgar için de geçerliydi, rüzgar oranı 
da geçmiş yıllara göre yüzde 20’nin 
üzerinde düşüş gösterdi. 

Küresel iklim değişikliğinin 
bariz şekilde hissedilmeye baş-

lanmasının ardından gözler bu 
yıla çevrildi. Yaşanacak olası bir 
kuraklık, bu yıl enerji kesintilerinin 
yaşanmasına yol açacaktı. Ancak 
beklenen olmadı, çünkü Türkiye 

Türkiye, bu yıl beklentilerin aksine bol yağışlı günler yaşıyor. Geçen yılki 
kuraklığın ardından artan yağışlar, barajları doldurdu ve yaz aylarında 
artan elektrik tüketimini karşılayacak seviyeye ulaştı. Bu yıl en çok yağış, 
yüzde 73,4 artışla Akdeniz Bölgesi’nde yaşandı
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son yılların en yağışlı sezonlarından 
birini yaşıyor. Kış aylarında mevsim 
normallerinde seyreden yağmur 
ve kar yağışları enerji yönetiminin 
yüzünü güldürdü. 

Su geliri, her yıl ‘su takvim 
yılı’ içinde yağan kar ve yağmur 
sularının hesaplanmasıyla belirleni-
yor. Bu yılın su takvim yılı, 1 Ekim 
2014-30 Eylül 2015 tarihleri arası-
nı kapsıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 
ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
(MGM) verilerine göre, su takvim 
yılı içinde, gelir açısından en önem-
li aylar, takvim yılının ilk 5-6’ncı 
ayları yani şubat ve mart ayları 
oluşturuyor. Veriler bu ayların bol 
yağmur ve kar yağışlarıyla geçti-
ğini gösteriyor. TEİAŞ ve EÜAŞ 
rakamları da bu gerçeği doğruluyor. 

Artış yüzde 40’a ulaştı 
Baharın gelişiyle birlikte kar 

suyunun da havzalara ulaşmasıyla 
barajlardaki doluluk oranları ciddi 
oranda arttı. Örneğin, Türkiye’nin 
en büyük barajlarından Karakaya’da 
1, Keban’da ise tam 12,1 metre su 
seviyesinde artış yaşandı (Ayrıntı-
lar için Tablo 1’e bakınız). Benzer 
artış diğer barajlarda da yansıyınca 
toplam elektrik üretiminde suyun 
payı yeniden yüzde 30-40 düzeyle-
rine yükseldi. 

Bölgelerin yağış durumu da iyi
Türkiye genelinde yağışlardaki 

artış; normale göre yüzde 7,1 ora-
nında ve geçen yıla göre de yüzde 
45,1 gibi rekor bir oranda artış gös-
terdi. 2014 yılına göre yağışlarda en 
fazla artış yüzde 73,4 ile Akdeniz 
Bölgesi’nde yaşandı. Akdeniz’i yüz-
de 67,9 yağış artış oranıyla Güney-
doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada 
izliyor. Üçüncü Ege Bölgesi’nin 
yağış oranlarındaki artış ise yüzde 
43,4 oldu. Yağışlardaki bolluk, 
içinde bulunduğumuz ve elektrik 
tüketiminin rekor kırdığı temmuz 
ve ağustos ayları için müjde anlamı 
taşıyor. 

TABLO 2: YEDİ BÖLGENİNDE YAĞIŞLARINDA ARTIŞ VAR

 Türkiye Geneli 530.3 495.2 365.4 7.1 ARTMA 45.1 ARTMA

 Marmara 607.8 540.3 476.5 12.5 ARTMA 27.6 ARTMA

 Ege 659.9 537.4 460.2 22.8 ARTMA 43.4 ARTMA

 Akdeniz 731.4 623.1 421.7 17.4 ARTMA 73.4 ARTMA

 İç Anadolu 357.8 339.0 259.9 5.5 ARTMA 37.6 ARTMA

 Karadeniz 533.0 521.0 403.0 2.3 NORMAL 32.3 ARTMA

 Doğu Anadolu 446.4 489.1 317.6 -8.7 AZALMA 40.6 ARTMA

 Güneydoğu Anadolu 565.6 515.2 336.9 9.8 ARTMA 67.9 ARTMA

BÖLGELERİMİZİN YAĞIŞ DURUMLARI                                                                                                                                                  
(01 Ekim 2014-02 Haziran 2015)

BÖLGE YAĞIŞ         
(mm)                      

NORMALİ 
(mm)

AR T MA-AZAL MA OR ANI
GEÇEN YIL 

(mm)
GEÇEN YILA GÖRE                  

(%)
NORMALE GÖRE            

(%)

TABLO 1: ELEKTRİK ÜRETEN BARAJLARIN SU DURUMU (15 HAZİRAN 2015)

HABER Havzalara gelen su, barajları doldurmaya başladı
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Elektrik sektörü tarafından 
uzun süredir heyecanla 
beklenen Gün İçi Piya-
sası (GİP), 1 Temmuz’da 

açılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu, aldığı bir kararla piyasanın 
açılmasının önünde bir engel olma-
dığına ve piyasanın planlandığı gibi 
1 Temmuz’da açılmasına hükmetti. 
Söz konusu piyasa, ilk başta TEİAŞ 
tarafından işletilecek ve daha sonra 
EPİAŞ’ın piyasa işletim lisansı al-
masıyla birlikte EPİAŞ tarafından 
işletilmeye başlanacak. 

Peki nedir gün içi piyasası ve 
nasıl çalışır? Gün içi piyasasını, 
kapı kapanış zamanına kadar 
elektrik enerjisi ticaretinin yapıldı-
ğı organize toptan elektrik piyasa 
olarak özetlemek mümkün. Kapı 
kapanış zamanı, şimdilik fiziksel 
teslimatın iki saat öncesi olarak 

hesaplandı. Yani lisanslı piyasa 
katılımcıları, elektriğin teslimatına 
iki saat kalana kadar alım satım 
yapabilecek. Bu iki saatlik sürenin 
zamanla 45 dakikaya düşürülmesi 
planlar arasında yer alıyor. Sürekli 
ticaret yöntemiyle çalışan bir piyasa 
olan GİP, saat 18.00’de ertesi gü-
nün saatleri için açılacak ve işlemler 
sürekli olarak yapılabilecek. 

GİP’in yazılımı tamamen yerli 
ve tüm kodları TEİAŞ yazılımcıları 
tarafından geliştirildi. Bu sayede 
de TEİAŞ, yaklaşık 1.5 milyon 
dolarlık bir tasarrufa imza atmış 

oldu. Ayrıca elektrik piyasasına 
DGPYS’den sonra Türk yazılım-
cılar tarafından geliştirilen dünya 
standartlarında bir yazılım daha 
sunulmuş oldu. 

Batı ile entegrasyon tamamlandı
Gün içi piyasasının açılmasının 

en önemli artısı, Türkiye elekt-
rik piyasasının Avrupa ve ABD 
ile piyasa kurgusunun eşitlenmiş 
olması. Başka bir deyişle, örneğin 
Almanya elektrik piyasasında olup 
da Türkiye’de olmayan bir ticari 
platform kalmamış olacak. Böy-

Türkiye elektrik piyasasını Batı ile eşdeğer altyapıya kavuşturacak olan Gün 
İçi Piyasası başladı. Artık elektrik ticareti gerçek zamanla yapılacak, üretici ve 
satıcıların yanlış tahmin nedeniyle kabaran zarar hanesi küçülecek...

Gerçek zamanlı elektrik 
ticareti başlıyor
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lece gerçek zamanlı piyasa yapısı 
tamamlanarak gün öncesi ile gerçek 
zaman arasındaki 36 saate varan 
zaman farkı ortadan kaldırılacak. 
Bu sayede de piyasadaki minör 
sorunların çözümüne odaklanmak 
için daha fazla zaman olacak. 

Gün Öncesi Piyasada bilin-
diği gibi son teklif verme saati 
11.30’dur. Dolayısıyla katılımcılar, 
saat 11.30’a kadar yarının 24 saati 
için teklif vermek durumunda. Bu 
da yaklaşık 36 saat sonrası için bir 
tahmin yapıp bu tahmin üzerine 
teklif vermek anlamına geliyor. Bu 
tahminlerde ve bunlara göre verilen 
tekliflerde hata olmaması imkansız. 
Deneyimler, elektriğin ticaretini 
mümkün olduğunca gerçek zamana 
yaklaştırmanın en akıllıca yol oldu-
ğunu gösteriyor. Örneğin, şu anda 
bir rüzgar santralı, YEKDEM’e 
katılmadıysa ve elektriğini piyasa-
da satıyorsa saat 11.30 da GÖP’e 
son teklif verme zamanı olduğuna 
göre, bugün saat 11.30’da yarın saat 
23.00 için üretim tahmini yapmak 
zorunda. En iyi tahminler bile, 
35 saat sonrasının rüzgar hızını 
ıskalar, dolayısıyla bu katılımcılara 
dengesizliğe düşmekten başka çare 
kalmaz. Bir görevli tedarik şirketi 
de bugün yaptığı sıcaklık tahminin 
yarın yanlış olduğunu anladığın-
da dengesizliğe düşüyor. Oysa bu 
katılımcılar, gün içinde alım satım 
yapsa bu sorunların önemli bir 
kısmını yaşamamış olacak. 

Dengesizlik bedelleri de çözüme 
kavuşacak

Gün içinde yapılamayan ticaret 
nedeniyle tüm ticaret, gerçek zama-
na kalıyor. Bu da sistem işletmecisi 
olan TEİAŞ’ın sürekli yük aldır-
masına ve yük attırmasına neden 
oluyor. Yüksek yük alma ve yük 
atma demek, yüksek Sıfır Bakiye 
anlamına geliyor ve gerçek zamanda 
yüksek enerji maliyeti oluşturuyor. 
Aslolan ticaretin, piyasa katılımcıları 
tarafından gerçek zamandan önce 
yapılmasının altyapısını oluşturmak. 

Şu an Türkiye elektrik piyasasın-
da dikkat çeken bir diğer olumsuz 
konu da yüksek dengesizlik miktar-
ları. EPDK ne zaman dengesizlik 
bedellerini artırmak istese katılımcı-
lar tarafından “Dengesizliğimizi azal-
tacağımız bir ticaret ortamı olmadan 
nasıl başarılı olabiliriz?” sorusu 
soruluyor. GİP’le birlikte katılımcıla-
rın istediği ticaret ortamı da oluşacak 
ve bundan sonra dengesizlikler için 
daha caydırıcı önlemler alınacak. 

GİP’in üreticiler açısından bir 
başka faydasını da şöyle özetlemek 
mümkün: 1 Mart saat 11.00 için 
yük alırsanız, parayı 50-60 gün sonra 
alırsınız. Çünkü önce mart biter, 
sonra nisan ayında martın uzlaştır-
ması çıkar, sonra piyasa işletmecisine 
fatura kesersiniz, o da bir hafta içinde 
öder ve böylece 50 gün vadeli elektrik 
satmış olursunuz. Oysa GİP’te 1 
Mart’ta satarsınız elektriği ve parasını 
2 Mart’ta tahsil edersiniz. 

PIYASA, EPIAŞ’IN 
YÖNETIMINE 
BIRAKILACAK

1 Temmuz’da Gün İçi Piyasası’nın baş-
laması nedeniyle bir değerlendirme 
yapan Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 
piyasanın, ilk başta TEİAŞ tarafından 
işletileceğini, daha sonra piyasa iş-
letim lisansı almasıyla birlikte Enerji 
Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 
(EPİAŞ) tarafından işletilmeye başla-
nacağını söyledi. Gün içi piyasasının, 
kapı kapanış zamanına kadar elektrik 
enerjisi ticaretinin yapıldığı organize 
toptan elektrik piyasası olduğunu 
belirten Yılmaz, “Kapı kapanış zamanı 
da şimdilik fiziksel teslimatın iki saat 
öncesi olacak. Yani lisanslı piyasa ka-
tılımcıları, elektriğin teslimatına iki 
saat kalana kadar alım satım yapabi-
lecek. Bu iki saatlik sürenin zamanla 
45 dakikaya düşürülmesi de planlar 
arasında, yani Kurul elektrik ticaretini 
gerçek zamana yaklaştıracak devrim 
niteliğinde bir adım atmış oldu ve 
devamı da gelecek” dedi. 
Gün İçi Piyasasının, sürekli ticaret 
yöntemiyle çalışan bir piyasa ola-
cağını vurgulayan Yılmaz, “Gün içi 
piyasasıyla Türkiye, Avrupa ve ABD 
elektrik piyasalarıyla piyasa kurgusu 
olarak eşitlenmiş olacak” yorumunu 
yaptı. Yılmaz, EPDK’nın da yönlen-
dirmeleriyle TEİAŞ ve EPİAŞ arasında 
protokol yapıldığı ve piyasa işletmeci-
liğinin EPİAŞ’a devrini kolaylaştırmak 
amacıyla EPİAŞ personelinin TEİAŞ 
bünyesinde piyasayı işleten birimde 
çalışmaya başladığı belirtildi.

ANALİZ Gerçek zamanlı elektrik ticareti başlıyor
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Elektrik piyasasında genel-
likle yanlış kullanılan kav-
ramlardır işlem miktarı ve 
işlem hacmi. İşlem miktarı, 

bir piyasada belli bir zaman dili-
minde alınıp satılan “şey”in mikta-
rıdır, o şey neyle alınıp satılıyorsa o 
birimden tabii. Örneğin, organize 
toptan elektrik piyasası için bu şey 
megavatsaattir (MWh), pamuk 
piyasası için kilogram, inek piyasası 
için adettir. İşlem hacmi ise paradır, 
alınıp satılan şeyin para ölçüsüdür, 
yani işlem miktarı çarpı işlem fiya-
tıdır. Örneğin, 3 liradan beş inek ve 
5 liradan üç inek alınıp satılmışsa 
işlem miktarı 8 inek ve işlem hacmi 
30 liradır. Ağırlıklı ortalama inek 
fiyatı da 30/8’den 3.75 liradır.

İngilizce’de trade volume 
(trading volume, traded volume), 
trade value (trading value, traded 
value) olarak geçer bu kavramlar, bu 
nedenle Türkçeleri sıklıkla karışır. 
Eğer işlem miktarına işlem hacmi 
demek istiyorsanız işlem hacmine 

de işlem değeri demelisiniz, yani 
tutarlı olmalısınız. Aslında bana 
kalsaydı ben işlem hacmi ve işlem 
değeri diye Türkçeye çevirirdim, net 
olurdu.

Bunu yazmaktan utanıyorum 
ama yazmalıyım: Bir kişi, bir kişiye 
1000 liradan bir inek satarsa işlem 
miktarı bir inektir ve işlem hacmi 
1000 liradır; işlem miktarı iki inek 
ve işlem hacmi 2 bin lira değildir. 
Yani alım satımda iki taraf var 
diye ikiyle çarpılmaz bunlar. Usta, 
çırağına -tezgahtaki şişeyi işaret 
ederek- şu şişeyi ver, dedi. Çırak, 
hangi şişeyi diye sordu. Usta, şu-
radaki şişeyi, dedi. Çırak; orada iki 
şişe var usta, hangisi; deyince usta 
durumu anladı ve birini kır diğerini 
ver, dedi. Çırak, şişelerden birini kı-
rınca diğeri de kayboldu. Çırak çift 
görüyordu, siz çift görmeyin, çift 
görmeyi iyiye saymazlar bizim ora-
larda. İşlem miktarı ve işlem hacmi 
hesabından birini yok edin bakalım, 
diğerine ne oluyor? Yukarıda satılan 

bir ineği yok ederseniz diğer inek 
kendiliğinden yok olur; zira ikinci 
ineğin varlığı kendisinden değildir, 
diğer ineğe bağlıdır.

Piyasa yapıcılık olacak mı?
Paylar, pay piyasasında sürekli 

müzayede, piyasa yapıcılı sürekli 
müzayede ve tek fiyat yöntemle-
rinden biriyle işlem görür. Açılış ve 
kapanış seanslarındaki işlemlerin 
tek fiyattan yapıldığını ve bunun 
elektrikteki Gün Öncesi Piyasasına 
benzediğini söylemiştik. GİP’te 
tüm işlemler, sürekli müzayede 
yöntemiyle gerçekleştiğinden her-
hangi bir piyasa yapıcı söz konusu 
değil. (Tabii ki istenirse piyasa ya-
pıcılı sürekli müzayede yöntemi de 
kullanılabilir.) Buz dağı teklifleri de 
GİP’te yer almıyor. Buz dağı teklifi, 
büyük alım satım tekliflerinin yavaş 
yavaş piyasaya sunulmasından 
başka bir şey değil.

Gün İçi Piyasası geldi
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Alıp alıp satsak ne olur?
GİP, artık son ticari alan oldu, 

yani alım satımın piyasa katılım-
cıları arasında yapıldığı son piyasa 
oldu. (Gerçek zamanlı piyasada 
da alım satım var ama tüm tica-
ret piyasa katılımcıları ile sistem 
operatörü arasında.) Ama kafalar-
daki sorulardan biri şu: Bir saat için 
dengesizliği azaltma amaçlı değil 
de kar amaçlı alım satım yapılabilir 
mi, yapsak ne olur? Birincisi, piyasa 
operatörü sizin ne amaçla teklif 
verdiğinizi bilmez, çünkü portfö-
yünüzü görmez. Dolayısıyla “senin 
aslında bu elektriğe ihtiyacın yok, 
sen bunu birkaç saat sonra satmak 
için alıyorsun” demez. İkincisi, o 
elektriği alsanız da satamayabilir ve 
dengesizliğe düşebilirsiniz. Üçün-
cüsü, aldığınız elektriğin parasını 
ertesi gün ödemek zorundasınız, 
nakdiniz yoksa temerrüde düşe-
bilirsiniz. Dolayısıyla, ucuza alıp 
pahalıya satarak para kazanmak 
istiyorsanız sorun yok, deneyin, 
piyasadaki işlem hacmi açısından 
iyi bile olur.

Baz fiyat, fiyat aralığı ve fiyat adımı
GİP’te fiyat alt limiti 0 TL/

MWh, fiyat üst limiti 9999.99 TL/
MWh’tir. (Üst limite takılmayın, o 
yazılımla ilgili bir limit, zaten siz de 
bir MWh’e 10 bin lira vermezsiniz.) 
Fiyat adımı 0.01 TL/MWh’tir, yani 
200.01 TL/MWh’lik teklif verebi-
lirsiniz ama 200.005 TL/MWh’lik 
teklif veremezsiniz. Başka bir ifadeyle 

fiyat kotasyonu, virgülden sonra iki 
hanelidir (Bu şart değil, örneğin 
EPEX’te virgülden sonra üç hane-
lidir.)

Baz fiyat kavramı ve fiyat marjı 
yoktur. Burada bu kavramları yine 
pay piyasası analojisiyle biraz açalım.

Baz fiyat, bir payın bir seansta 
işlem görebileceği fiyat alt ve üst li-
mitlerinin belirlenmesine esas teşkil 
eden fiyattır ve bir önceki seansın 
ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın 
fiyat adımına yuvarlanması ile 
bulunur. Fiyat adımı, bir pay fiyatı 
için bir defada gerçekleşebilecek en 
küçük fiyat değişimidir.

Fiyat aralığı, bir pay için seansta 
önerilebilecek en düşük ve en yük-
sek fiyatların belirlediği aralıktır. 
Fiyat marjı, seans içindeki fiyat-
ların baz fiyattan en çok ne kadar 
sapabileceğidir ve yüzde 10’dur. Baz 
fiyatın yüzde 10 üstü ve yüzde 10 
altı, bir seans için ilgili payın fiyat 
aralığının sınırlarını belirler. Üst sı-
nır, uygun olan üst fiyat adımına, alt 
sınır ise alt fiyat adımına yuvarlana-
rak belirlenir. Örneğin, bir payın bir 

seansta 272,064 lot işlem miktarı ve 
2,768,170 TL işlem hacmi olsun. 
Baz fiyat, 2,768,170 / 272,064 = 
10.1747’nin en yakın fiyat adımı-
na yuvarlanmasıyla bulunur, yani 
10.20’dir ve böylece fiyat alt limiti 
9,15 ve üst limiti 11,20 olur.

GİP’te ne kadarlık bir işlem 
bekliyorum? 

Öncelikle Türk insanı çabuk 

öğreniyor ve öğrendiğini uyguluyor, 
bunu her türlü yenilikte görebilir-
siniz. Avrupa piyasalarına baktı-
ğımızda GİP’teki işlem miktarı 
GÖP’tekinin yüzde 1’i kadar olan 
ülke de görüyoruz, yüzde 25’i kadar 
olan ülke de... Avrupa ülkele-
ri ortalaması ise yaklaşık yüzde 
8, dolayısıyla bu miktarı bizim 
piyasamız için de öngörebiliriz. 
Yani 2014 yılı GÖP ortalama işlem 
miktarı 9043.95 MWh olduğuna 
göre GİP’te saatte ortalama 723 
MWh’lik işlem bekleyebiliriz. Belki 
Avrupa piyasalarının ortalamasını 
almak biraz naif durabilir, o zaman 
da dengesizlik miktarlarına baka-
biliriz. Mesela, 2014 yılı ortalama 
saatlik dengesizlik miktarı 8228.13 
MWh olduğuna göre ve GİP’in 
bu dengesizliği yüzde 10 oranında 
azaltacağını varsayarsak ortalama 
823 MWh işlem olacak demektir. 
Burada kanaatimce bizi şaşırtacak 
miktarlarla karşılaşacağız, çünkü 
piyasamız son derece çabuk uyum 
sağlıyor yeni gelişmelere. 

Herkes YEKDEM’e gitti, 

buraya kim elektrik satacak? Dün 
bugün için fazla elektrik satın alan 
tedarikçi dengesizliğe düşmeyi mi 
bekleyecek? Arızası olan üretici 
GİP’ten almayıp da dengesizlikten 
mi alacak elektriği? Dolayısıyla, ye-
nilenebilirin hepsi destek tarifesine 
gitti diye GİP’te işlem olmayacağı 
sonucuna varılamaz. Evet, yenilene-
bilir burada olsaydı hacim artardı, 
bu kısmı doğru.

Paylar,	  pay	  piyasasında	  sürekli	  müzayede,	  piyasa	  yapıcılı	  sürekli	  müzayede	  ve	  
tek	  fiyat	  yöntemlerinden	  biriyle	  işlem	  görür.	  Açılış	  ve	  kapanış	  seanslarındaki	  
işlemlerin	  tek	  fiyattan	  yapıldığını	  ve	  bunun	  elektrikteki	  Gün	  Öncesi	  Piyasasına	  
benzediğini	  söylemiştik.	  GİP’te	  tüm	  işlemler,	  sürekli	  müzayede	  yöntemiyle	  
gerçekleştiğinden	  herhangi	  bir	  piyasa	  yapıcı	  söz	  konusu	  değil.	  (Tabii	  ki	  istenirse	  
piyasa	  yapıcılı	  sürekli	  müzayede	  yöntemi	  de	  kullanılabilir.)	  Buz	  dağı	  teklifleri	  de	  
GİP’te	  yer	  almıyor.	  Buz	  dağı	  teklifi,	  büyük	  alım	  satım	  tekliflerinin	  yavaş	  yavaş	  
piyasaya	  sunulmasından	  başka	  bir	  şey	  değil.	  

Alıp	  alıp	  satsak	  ne	  olur?	  

GİP,	  artık	  son	  ticari	  alan	  oldu,	  yani	  alım	  satımın	  piyasa	  katılımcıları	  arasında	  
yapıldığı	  son	  piyasa	  oldu.	  (Gerçek	  zamanlı	  piyasada	  da	  alım	  satım	  var	  ama	  tüm	  
ticaret	  piyasa	  katılımcıları	  ile	  sistem	  operatörü	  arasında.)	  Ama	  kafalardaki	  
sorulardan	  biri	  şu:	  Bir	  saat	  için	  dengesizliği	  azaltma	  amaçlı	  değil	  de	  kar	  amaçlı	  
alım	  satım	  yapılabilir	  mi,	  yapsak	  ne	  olur?	  Birincisi,	  piyasa	  operatörü	  sizin	  ne	  
amaçla	  teklif	  verdiğinizi	  bilmez,	  çünkü	  portföyünüzü	  görmez.	  Dolayısıyla	  “senin	  
aslında	  bu	  elektriğe	  ihtiyacın	  yok,	  sen	  bunu	  birkaç	  saat	  sonra	  satmak	  için	  
alıyorsun”	  demez.	  İkincisi,	  o	  elektriği	  alsanız	  da	  satamayabilir	  ve	  dengesizliğe	  
düşebilirsiniz.	  Üçüncüsü,	  aldığınız	  elektriğin	  parasını	  ertesi	  gün	  ödemek	  
zorundasınız,	  nakdiniz	  yoksa	  temerrüde	  düşebilirsiniz.	  Dolayısıyla,	  ucuza	  alıp	  
pahalıya	  satarak	  para	  kazanmak	  istiyorsanız	  sorun	  yok,	  deneyin,	  piyasadaki	  
işlem	  hacmi	  açısından	  iyi	  bile	  olur.	  

	  

GZP 
malın teslimi 

açısından spot, 
ödeme açısında 

vadeli 
İşletmecisi TEİAŞ  

GİP 
spot 

İşletmecisi EPİAŞ 
gelecek x saat 

(4≤x≤27) 

GÖP 
spot 

İşletmecisi EPİAŞ 
gelecek 24 saat 

Şekil 1. Gerçek zamana doğru piyasalar ve özellikleri
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Tarifelere ne olacak?
Şu anda tarifelerde sadece 

PTF’ler dikkate alınıyor ama GİP’le 
birlikte saatlik olarak GİP fiyat-
ları da dikkate alınabilir (alınmak 
zorunda değil). Ortalama perakende 
satış fiyatı belirlenirken brüt kar 
marj tavanı (yüzde 3.49) uygula-
nan GÖP’ten ve dengesizlikten 
alım satımlarda PTF uygulanıyor. 
GİP’ten alımlarda da pekala PTF 
uygulanabilir, çünkü PTF referanstır 
ama ağırlıklı ortalama gün içi fiyatı 
da uygulanabilir. Bir saat için çok 
sayıda fiyat oluşabileceği için tarife 
hesabında kullanılacak en güzel 
fiyat, ilgili saatin miktar ağırlıklı 
ortalama fiyatı olacaktır. Örneğin, 
bir saatte 800 MWh’lik alım satım 
olmuşsa ve toplam 140 bin TL’lik 
işlem hacmi varsa ağırlıklı ortalama 
fiyat 175 TL/MWh olacaktır. Bir-
kaç yıl içerisinde PTF’den sonra en 
dikkatle takip edilecek fiyat bu fiyat 
olacaktır diye düşünüyorum.

Neye yarar GİP?
Şu anda bir rüzgar santrali 

YEKDEM’e katılmadıysa ve elekt-
riğini piyasada satıyorsa saat 11.30 
GÖP’e son teklif verme zamanı 
olduğuna göre bugün saat 11.30’da, 
yarın saat 23 için üretim tahmini 

yap diyoruz. Bunu başarabilecek 
bir güç yok. En iyi tahminler bile 
35 saat sonrasının rüzgar hızını 
ıskalar, dolayısıyla bu katılımcılara 
dengesizliğe düşmekten başka çare 
kalmaz. İlla rüzgarcı olmasına gerek 
yok, bir görevli tedarikçi de bugün 
yaptığı sıcaklık tahminin yarın yan-
lış olduğunu anladığında üzülmek-
ten başka bir şey gelmiyor elinden 
ve dengesizliğe düşüyor. Halbuki 
bu katılımcılar gün içinde alsa satsa 
bu sorun ortadan kalkar.

Şimdi biraz teorik yürüyelim. 
GÖP’te alım satımlar yapılmıştı, 
buna göre üretim-tüketim prog-
ramları belirlenmişti ve herkes 
çok mutluydu. Tam bu anda bir 
tedarikçinin bir müşterisi, tüketi-
mini 20 MWh artırdı ve her şeyi 
kötüleşmeye başladı. Artık alım 
satım imkanı kalmadığı için bu 
20 MWh’i liyakat sırasındaki ilk 
dengeleme birimine yük aldırarak 
karşılayan sistem operatörü bunun 
için ödediği parayı da tüm piya-
sadan topladı. Yani elektrik alım 
satımının muhatapları dengeleme 
biriminin ait olduğu şirketle sistem 
operatörü oldu. GİP olunca ne 
olur? Bu tedarikçi dengesizliğe düş-
memek için 20 MWh almak ister 
ve A şirketi buna 20 MWh satar. A 

üreticisi ilgili saatte kendiliğinden 
üretimini 20 MWh artırır; ne yük 
alma ne yük atma ne dengesizlik ne 
sıfır bakiye; herkes mutlu.

Nakit iyidir. 1 Mart saat 11 
için yük alırsanız, parayı 50-60 gün 
sonra alırsınız. Neden? Çünkü önce 
Mart biter, sonra Nisan ayında 
Mart’ın uzlaştırması çıkar, sonra 
piyasa operatörüne fatura kesersi-
niz, o da bir hafta içinde öder ve 
böylece 50-60 gün vadeli elektrik 
satmış olursunuz. Oysa GİP öyle 
mi? 1 Mart’ta satarsınız elektriği 
ve parasını 2 Mart’ta (2 Mart, cu-
martesi veya pazara gelmiyorsa) koç 
yiğitler gibi alırsınız.

GİP yazılımı hakkında
GİP yazılımı yüzde 100 Türk 

yazılımıdır. Başında Birol Karatay’ın 
bulunduğu bir ekip tarafından yazıl-
dı. Blok tekliflerle saatlik tekliflerin 
eşleşmeme nedeni bunun optimi-
zasyonunun zor olmasıdır, çünkü 
GÖP’teki gibi tüm teklifleri topla-
yıp sonra optimize etmiyorsunuz, 
teklifler akarken optimize etmek zo-
rundasınız. (İmkansız olsa, problem 
olmaz beş dakikada hallederdik.) 
GİP’te bir kontratta saniyede 250 
eşleşme mümkündür, yani sistem 4 
ms’de bir eşleme yapabiliyor.

KONUK KALEM Gün İçi Piyasası geldi
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Türkiye enerji sektörünün 
en önemli think-tank 
kuruluşlarından biri olan 
Türkiye Enerji Vakfı 

(TENVA) yayınlarına bir yenisini 
ekledi. Dr. Hasan Alma tarafından 
kaleme alınan “Elektrik Dağıtım ve 
Perakende Satış Özelleştirmeleri: 

Şirket Değerlerinin Analizi” adlı 
kitap özelleştirmeleri ayrıntılarıyla 
inceliyor. Kitabın yazarı Alma, 
Enerji Panorama okurları için kısa 

Tablo 1: Özelleştirme Sonuçları

Şirket Adı İhale Tarihi Devir Tarihi Kazanan Yatırımcı Devir Bedeli (USD)
Başkent 01/07/2008 28/01/2009 Enerjisa-Verbund 1.225.000.000
Sakarya 01/07/2008 11/02/2009 Akcez 600.000.000
Meram 25/09/2008 30/10/2009 Alarko-Cengiz 440.000.000
Osmangazi 06/11/2009 31/05/2010 Eti Gümüş 485.000.000
Uludağ  18/02/2010 31/08/2010 Limak-Kolin-Cengiz (CLK) 940.000.000
Çamlıbel 18/02/2010 31/08/2010 Limak-Kolin-Cengiz (CLK) 258.500.000
Yeşilırmak 06/11/2009 29/12/2010 Çalık Enerji 441.500.000
Çoruh 06/11/2009 30/09/2010 Aksa Elektrik 227.000.000
Fırat  18/02/2010 31/12/2010 Aksa Elektrik 230.250.000
Trakya 09/08/2010 30/12/2011 IC Holding 575.000.000
Boğaziçi 14/12/2012 28/05/2013 Limak-Kolin-Cengiz (CLK) 1.960.000.000
Akdeniz  12/11/2012 28/05/2013 Limak-Kolin-Cengiz (CLK) 546.000.000
Gediz  19/12/2012 29/05/2013 Elsan-Tümaş-Karaçay 1.231.000.000
Aras  25/09/2008 28/06/2013 Kiler Alışveriş Hizmetleri 128.500.000
Dicle 15/03/2013 28/06/2013 İşkaya-Doğu 387.000.000
Vangölü 15/03/2013 26/07/2013 Türkerler 118.000.000
AYEDAŞ 15/03/2013 31/07/2013 Enerjisa 1.227.000.000
Toroslar  15/03/2013 30/09/2013 Enerjisa 1.725.000.000

Kaynak: ÖİB
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KİTAP

“Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Özelleştirmeleri: 
Şirket Değerlerinin Analizi”

TENVA’nın yayımladığı elektrik dağıtım ve satış 
özelleştirmelerini inceleyen Dr. Hasan Alma imzalı kitap, 
ihalelerde yüksek fiyatlandırma yapıldığını ortaya koyuyor 



bir özet kaleme aldı. 
3096 sayılı Kanun kapsamın-

daki özelleştirmelerle 4046 sayılı 
Kanun kapsamında yapılan fakat 
devirle sonuçlanmayan ihaleler bir 
kenara bırakıldığında, Türkiye’de 
elektrik dağıtım ve perakende satış 
şirketlerinin özel sektöre devrine 
ilişkin 18 ihalede toplam olarak 
yaklaşık 13 milyar dolar gelir elde 
edildi. Bu ihalelerde oluşan değer-
ler, bir dönem kamuoyunun büyük 

ilgisine mazhar oldu, yatırımcıların 
teklifleri kimilerinin iddiasına göre 
oldukça yüksek seviyelerde gerçek-
leşti. Oluşan değerlerin, o günkü 
şartlarda elde bulunan verilerle 
analiz edilmesine dayalı olarak yap-
tığım çalışma, Türkiye Enerji Vakfı 
yayınları arasında çıkan “Elekt-
rik Dağıtım ve Perakende Satış 
Özelleştirmeleri: Şirket Değerle-
rinin Analizi” isimli kitapta enerji 
çevrelerinin ilgisine sunuldu. 

Aşağıdaki tabloda, her bir da-
ğıtım ve perakende satış şirketinin 
ihale tarihi, devir tarihi, kazanan 
yatırımcı ve devir bedeli bilgisi yer 
alıyor. 

Özelleştirmeler 2008’de başladı
Değerleme kapsamında 

tahminini yaptığım değişken-
ler aşağıdaki tabloda yer alıyor. 
Düzenlenme mantıkları farklı 
olduğu için değerleme esnasında 
perakende satış (PS) ve perakende 
satış faaliyeti (PSH) ayrımına 
gitsem de esasında değerlemesini 
yaparak nihai değere ulaşmak 
için değerlerini topladığım şirket, 
dağıtım ve perakende satış şirketi 
olmak üzere 2 şirkettir. Dağıtım 
kapsamında yer alan faaliyet dışı 
geliri, şimdilik böyle bir imkan 
verilmediği için geleceğe ilişkin 

Tahmin edilen değişkenler
Faaliyet Tahmin edilen değişkenler

Dağıtım
Dağıtılan elektrik miktarı, iskonto oranı, KK performansı, KK enerji bede-
li, gelir gereksinimi (GG), işletme giderleri, amortisman, sabit sermaye 
harcaması, faaliyet dışı nakit akışı

PS Satılan elektrik miktarı, iskonto oranı, BKMT, NKM, enerji bedeli
PSH İskonto oranı, GG, işletme giderleri, amortisman, sabit sermaye harcaması

Tablo 3: Senaryo Oluşturan Varsayımlar

Senaryo Beta NKM (%) YHO (%) BRP (%)

Düşük 0,40 1,745 60 4
Baz 0,35 2,6175 80 3
Yüksek 0,30 2,97 100 2

Tablo 4: Değerleme Sonuçları

Şirket Düşük   
Senaryo Baz Senaryo Yüksek   

Senaryo 
Gerçekleşen 

fiyat 
Akdeniz 393.200.517 609.598.775 815.092.437 546.000.000
Aras 18.838.855 91.808.409 173.007.037 128.500.000
Ayedaş 565.855.260 920.322.848 1.205.600.276 1.227.000.000
Başkent 554.068.208 824.616.305 1.097.948.374 1.225.000.000
Boğaziçi 966.575.144 1.460.699.6 1.850.532.309 1.960.000.000
Çamlıbel 112.249.235 156.959.427 194.837.451 258.500.000
Çoruh 149.274.780 213.445.912 276.290.842 227.000.000
Dicle 0 0 0 387.000.000
Fırat 124.773.101 187.340.334 247.856.514 230.250.000
Gediz 603.512.002 886.726.119 1.088.492.235 1.231.000.000
Meram 377.882.424 554.909.018 724.305.246 440.000.000
Osmangazi 196.074.117 304.397.359 407.887.155 485.000.000
Sakarya 321.649.524 503.227.301 647.503.405 600.000.000
Toroslar 871.519.247 1.345.137.7 1.720.463.769 1.725.000.000
Trakya 264.568.336 415.585.648 534.407.511 575.000.000
Uludağ 328.793.134 503.777.621 643.988.667 940.000.000
Vangölü 0 0 0 118.000.000
Yeşilırmak 211.134.353 315.035.622 415.532.820 441.500.000
Toplam 6.059.968.236 9.293.588.056 12.043.746.047 12.744.750.000

Dr. Hasan Alma hakkında: 

1981 tarihinde Mersin’in Anamur 
ilçesinde doğan Dr. Hasan Alma, 
2002 yılında İTÜ İşletme Mühen-
disliği’ni bitirdi. Daha sonra Gazi 
Üniversitesi Ekonomik Büyüme 
ve Kalkınma yüksek lisans (2009), 
Stirling Üniversitesi Enerji Yönetimi 
yüksek lisans (2011) ve Hacettepe 
Üniversitesi İşletme doktora (2015) 
çalışmalarını tamamladı. İş hayatın-
da bankacılık ve telekomünikasyon 
sektörlerinde çalışan Hasan Alma, 
2005 yılından itibaren EPDK’da çalı-
şıyor. Evli ve 2 çocuk babası.
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sağlıklı bir tahmin yapamadığım-
dan dolayı sıfır kabul ettim. Diğer 
değişkenler için ise nakit akışlarını 
ve net bugünkü değeri etkiledikleri 
için tahminlerde bulundum.

Değerlemeyi; değerlemenin 
duyarlılığını ortaya koymak ve 
yatırımcıların beklentilerini daha 
iyi anlayabilmek amacıyla farklı 
varsayımlardan oluşturduğum 
düşük, baz ve yüksek senaryo 
altında yaptım. Değerleme mode-
li, bahsedilen üç faaliyetten elde 
edilecek değerlerin toplanmasını 
içeriyor. Ağırlıklı ortalama serma-
ye maliyetini (AOSM), iskonto 
oranı olarak aldığım değerleme 
modelinde her bir şirket için (her 
bir özelleştirme tarihi için de 
diyebilirim) ayrı AOSM hesapla-
dım. Reel nakit akışlarını, tutarlılık 
adına reel ve vergi sonrası AOSM 
ile indirgedim. Hesaplamaları TL 

cinsinden yaptığım için özelleştir-
me ihalesi tarihindeki dolar kurunu 
(volatil dönemler için daha uzun 
bir geçmişten elde edilen ortalama 
bir kur) kullanarak ortaya çıkan 
TL cinsinden özsermaye değerini 
dolara çevirdim. 

Senaryolar
Değerlemeyi düşük, baz ve yük-

sek senaryo şeklinde üç varsayım 
setine göre yapabilmek için kullan-
dığım senaryo oluşturan varsayım-
lar aşağıdaki tabloda yer alıyor. 

Değerleme Sonuçları
Yukarıda özet olarak izah etti-

ğim değerleme çalışması sonucunda 
şirketler için farklı senaryolarda 
elde ettiğim değerler aşağıdaki 
tabloda verildiği şekildedir. En sağ 
sütunda ise ihalede oluşan değerler 
yer alıyor.

Baz senaryoya göre büyük 
ölçüde yüksek fiyatlandırma (Ak-
deniz ve Meram şirketleri hariç) ile 
karşılaşıyoruz. En iyimser koşulları 
bir araya getiren yüksek senaryoda, 
düşük fiyatlanan 6 şirket bulu-
nuyor. Düşük senaryoya göre ise 
bütün şirketler yüksek fiyatlanmış 
durumda.

Özetlemek gerekirse, yukarıda 
bahsettiğim çerçevede yaptığım 
değerleme çalışmasında genel ola-
rak yüksek fiyatlandırma sonucuyla 
karşılaştım. Değerlemeye ilişkin de-
taylar, teorik değere kıyaslandığında 
genel olarak yüksek fiyat verilmesi 
olgusunun muhtemel sebepleri ve 
ortaya çıkan durumun verdiği me-
sajlar Türkiye Enerji Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Elektrik Dağıtım ve 
Perakende Satış Özelleştirmeleri: 
Şirket Değerlerinin Analizi” isimli 
kitabımda yer alıyor. 

Lİ-DER Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Kıroğlu yeniden seçildi

Lisanssız Elektrik Üretim Derneği’nin 
(Lİ-DER) 2. Olağan Genel Kurulu 
Mayıs ayında İstanbul Dedeman 
Otel’de gerçekleştirildi.  Yoğun 
katılımla gerçekleştirilen Genel 
Kurul’un ardından yapılan ilk 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Lİ-
DER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
yeniden Yalçın Kıroğlu seçildi. 

Lİ-DER’in lisanssız elektrik 
üretimi sektörünün gelişmesinde 
oldukça önemli bir rol üstlendi-
ğine dikkat çeken Yalçın Kıroğlu, 
“Dernek olarak kurulduğumuzdan 
bu güne kadar kamu kuruluşları ile 
yakından ilişki içinde olarak, yapı-
lan mevzuat çalışmalarına destek 

vermeye, firmaların sorunlarını 
ilgili kurumlara iletmeye, firmalar 
ile sektör ile ilgili karar verici me-
kanizmalar arasında köprü görevi 
görerek sektörün büyümesine katkı 
sağlamaya gayret ettik” dedi. Bu 
süreçte kendi elektriğini üretmek 
isteyen kişi ve kurumlardan gelen 

yaklaşık 8.000 başvurunun Lİ-
DER’in hedeflerine ne denli ulaştı-
ğının açık bir göstergesi olduğunu 
ifade eden Kıroğlu, “Bundan sonra 
da sektörün talepleri doğrultusunda 
gelişmesi amacıyla çalışmalarımız 
daha hızlı bir şekilde devam ede-
cektir” şeklinde konuştu.

KİTAP Lİ-DER Yönetim Kurulu Başkanlığına Kıroğlu yeniden seçildi
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Geçen ayki yazımızda elekt-
rik ticareti yapan paydaş-
ların, Gün Öncesi Piyasası 
tekliflerinde yaptıkları 

hatalara değinmiştik.  Bu hatalar 
arasında sıkça yapılanlarından biri 
de ortalama marjinal maliyet yön-
temi yapılarak verilen tekliflerdir.  
Kısaca, piyasa katılımcıları, bazen 
üretim portföylerinin ağırlıklı mar-
jinal maliyetini hesaplayıp sadece 
bu maliyeti içeren bir teklifle tek 
basamaklı bir teklif veriyor. Ancak 

optimal teklif, bu ağırlıklı ortalama 
yöntemini her zaman “uniformly 
dominate” eder.

Bu durumu açıklamak için 
aşağıdaki örneğe bir göz atalım. 
Tablo 1’de örnek bir enerji şirke-
tinin sahip olduğu 3 santralın 8-9 
saatleri arasındaki yük ve marjinal 
maliyetleri verilmiş olsun.

Saatlik teklif veren bir şirket 
için GÖP’e verilecek optimal teklif 
seti aşağıdaki gibi olmalı. 

Bu teklif setine göre PTF 

19.99TL’nin altındaysa hiçbir sant-
ral çalışmaz. PTF 20 TL ile 69.99 
TL arasında sadece Santral 1 dev-
reye girer ve 50 MW satış yapmaya 
başlar. PTF 70 TL ile 99.99 TL 
arasında ise Santral 2 de devreye 
girer ve satış miktarı 150 MW olur.  
Santral 3, PTF 100 TL’yi geçtikten 
sonra devreye girer ve şirket 200 
MW satış yapmaya başlar. Optimal 
teklif seti Tablo 2’de olduğu gibidir. 
Ancak piyasa katılımcıları bazen 
bunun yerine ortalama marjinal 
maliyeti hesaplayıp onu teklif ola-
rak girebiliyor. 

Yukarıdaki örnekte ortalama 
marjinal maliyeti hesaplarsak:

Örneğimizdeki şirketin or-
talama marjinal maliyeti 65 TL/
MW olarak çıkıyor. Bu durumda, 
ortalama marjinal maliyet hesabı 
ile teklif veren şirketin teklifi Tablo 
3’de yer alıyor. 

Bu durumda ilgili şirket, her 3 
santralını da PTF 65 TL ve yuka-
rısı için çalıştırıyor, PTF bu fiyatın 
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Gün Öncesi Piyasası 
tekliflerinde sık yapılan 

hatalar-2

Tablo 1. Saat 8-9 aralığı için yük ve marjinal maliyetler

Yük (MW) Marjinal Cost (TL/MW)

Santral 1 50 20

Santral 2 100 70

Santral 3 50 100

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

Saat/Fiyat 0 19.99 20 69.99 70 99.99 100 2000

8-9 0 0 -50 -50 -150 -150 -200 -200

VİZYON & Fehmi Tanrısever / Kürşad Derinkuyu



altında olduğunda ise durduruyor. 
Bu teklifin neden srunlu olduğunu 
anlamak için Grafik 1’de gerçek-
leşen PTF’e göre şirketin hem 
optimal teklifte hem de ortalama 
marjinale göre olan teklifte kar 
eğrisini ortaya koyduk. 

Grafikte görüldüğü üzere opti-
mal teklif eğrisi, her zaman ortala-
ma marjinal teklif eğrisine eşit veya 
ilgili eğrinin üzerinde yer alıyor. 
Yani “uniformly dominate” ediyor. 
Her iki teklifte de şirket, PTF’in 
20 TL/MW altı çıktığı aralıkta 
kar edemiyor. Aynı şekilde PTF’in 
100 TL/MW üstü durumda ise 
eşit kara yol açıyor. Ancak durum 
PTF 20-100 TL/MW aralığında 
olduğunda değişiyor. Örneğin PTF 
65 TL/MW için ortalama mar-
jinal maliyet hesabına göre teklif 
kar üretemezken (Santral 1 kar 

ederken, Santral 2 ve 3 zararına 
çalışıyor), optimal teklifte sadece 
Santral 1 çalışıyor ve toplamda (65-
20)x50=2250 TL kar elde ediyor. 

İki teklif eğrisi arasındaki fark 
hesabına baktığımızda, şirket PTF 

20-100 TL/MW aralığında olduğu 
durumlar için ortalamada 1031.25 
TL daha az kar elde ediyor ve 
bu durum fiyatın 65 TL olduğu 
durumda 2 bin 250 TL ile maksi-
muma ulaşıyor. Örneğimizden de 
açıkça anlaşılacağı üzere marjinal 
maliyetlerin ortalamasını almak 
iyi bir fikir değil, katılımcılar bu 
şekilde teklif vermemeli.

Grafik 1. Ortalama marjinal maliyete göre teklif seti

VİZYON Gün Öncesi Piyasası tekliflerinde sık yapılan hatalar-2
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Tablo 3. Ortalama Marjinal Maliyete göre teklif seti

Saat/Fiyat 0 64.99 65 2000

8-9 0 0 -200 -200



Dünya Enerji Konseyi tara-
fından her yıl düzenlenen 
ve enerji liderlerinin di-
yaloglar serisine yer veren 

World Energy Trilemma-Üçleme 
Raporu’nun beşinci baskısı yayın-
landı. Rapordaki öncelikli eylemler; 
iklim değişikliği ile mücadele ve 
enerji dengesinin nasıl sağlanacağı 
konusunda yoğunlaşıyor. Enerji 
sektörü ve politikacılarının sera 
gazı emisyonlarını azaltmak için 
açık bir hedef üzerinde anlaşmaya 
hazır olduğuna inanan rapor, açılışı 
“Trilemma”nın içeriği ile yapıyor:

“Enerji Üçlemesi”ni Dengeleme 
şeklinde formülize edilen Trilem-
ma; “Enerji Güvenliği, Enerji Eşit-
liği ve Çevresel Sürdürülebilirlik” 
başlıklarının dengelenmesi üzerine 
kurulu.

Dünya Enerji Konseyi rapo-
runda, istikrarlı ve anlamlı bir iklim 
çerçevesi çizerken düşük emisyon 
hedeflerine ve ülkelerin farklı 
ihtiyaçlarına esnek bir yaklaşım da 
getiriyor. 2014 yılı verilerine göre 
farklı bölgelerin yoğunlaştığı konu-
lara göre trilemma grafikleri şöyle:

Artık iddialı bir iklim 
çerçevesi çizilmeli

Enerji güvenliği: Birincil enerji kaynağının etkin yönetimi, enerji altyapısının 
güvenilirliği ve enerji sağlayıcılarının mevcut ve gelecekteki talebi karşılama ye-
teneğinin olması.
Enerji eşitliği: Erişilebilirlik ve nüfus genelinde enerji arzının uygun fiyatlardan 
tedariğinin sağlanması.
Çevresel Sürdürülebilirlik: Enerji verimliliğinin hem arz hem de talep tarafında 
başarıya ulaşması; yenilenebilir kaynaklardan ve diğer düşük karbonlu enerji kay-
naklarından enerji üretiminin artırılması.
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Çözüm için 50 trilyon dolar yatırım 
gerekli

Rapora göre; küresel politika 
belirsizliğinin önündeki en bü-
yük engel olan iklim sorunlarının 
çözümü için 48-53 trilyon dolar 
yatırıma ihtiyaç duyuluyor. İklim 
müzakerecilerinin ve sanayi uy-
gulayıcılarının proaktif bir şekilde 
birleşmeleri ve ortak hedefler 
belirleyerek önlemlerini alarak 
yatırımlarını hayata geçirmeleri 
gerektiğinin altı ise ayrıca çiziliyor.

Rapor, düşük karbonlu enerji 

sistemine başarılı bir geçişin anah-
tarı beş ilkeyi de şöyle sıralanıyor:

1) Ticaretin önündeki engelleri 
kaldırarak teknoloji transferini 
etkinleştirmek; çevresel mal ve hiz-
met tarifeleri de dahil olmak üzere 
fikri mülkiyet haklarının korunma-
sını sağlamak.

2) Düşük karbonlu çözümler-
le doğru orantılı şekilde karbon 
piyasası fiyatı ve yatırım düzeyi 
ayarlamak.

3) Yatırımları büyütmek için 
doğru politika sinyallerini sağla-
mak ve özel sermayeyi daha fazla 

çekmek için güvenilir projelerden 
portföy oluşturmak.

4) Konut, ticari, endüstri ve ula-
şım gibi alanlardaki kullanımlar da 
dahil olmak üzere, tüm sektörlerde 
talep yönetimi ve enerji verimliliği-
ne daha fazla önem vermek.

5) AR-GE faaliyetleri ile yeni 
teknolojilere yatırım yaparak kamu 
ve özel sektör arasındaki işbirliği-
nin yenilikçi platformlara ulaşması-
nı sağlamak.

Kaynak: World Energy Council, 
2015 World Energy Trilemma

2014 yenilenebilir enerjinin yılı oldu

Paris merkezli 21’inci Yüzyıl 
İçin Yenilenebilir Enerji 
Politikaları Ağı (REN21) 
tarafından hazırlanan son 

rapora göre; yenilenebilir enerji 
yatırımlarının güçlenmesindeki 
en önemli faktör, 164 ülkede hali 
hazırda hayata geçirilen temiz ener-
ji hedefleri ve devam eden güçlü 
destekleme politikaları...

Yenilenebilir Enerji Global Durum Raporu’na göre, 2014 yılında 
tüm dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 8.5 
oranında arttı. Temiz enerji kapasitesine eklenen 135 GW ile 
küresel değer 1,712 GW’a yükseldi... 

DÜNYA GÜNDEMİ 2014 yenilenebilir enerjinin yılı oldu
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Son yıllarda dünya çapında 
enerji tüketiminin ortalama yüzde 
1,5 artış gösterdiğini belirten rapor, 
karbondioksit emisyonu oranının 
ise 2013’ten bu yana sabit kaldı-
ğına dikkat çekiyor. Rapora göre, 
kaynak türü açısından karbondi-
oksit emisyonu oranını artırmadan 
enerji üretiminde en fazla gelişme 
kaydedilen iki alan rüzgâr ve güneş 
enerjisi. Hem bu kaynakların tek-
nolojik maliyetlerinin gün geçtikçe 
azalması, hem de daha verimli ol-
maları bu ciddi ilerlemenin önemli 
bir boyutunu oluşturuyor.

Son 10 yılda küresel fotovoltaik 
kapasite 3.7 GW’den 177 GW’ye 
yükselirken; rüzgar enerjisindeki 
artış da 48 GW’den 370 GW’ye 
ulaştı. 2014 yılında her iki enerji 
kaynağına yönelik teknolojilere 250 
milyar dolar yatırım yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra küresel 
anlamda yenilenebilir enerjinin en 
önemli hamlesi, istihdam konusun-
da sunduğu katkının ciddi boyut-
lara ulaşmış olması. Rapora göre; 
2014’te yenilenebilir enerji alanında 
çalışanların sayısı bir önceki yıla 
oranla yüzde 18’lik bir artış göster-
di ve toplam istihdam 7,7 milyona 
ulaştı.

Raporda tüm yenilenebilir 
enerji türlerindeki gelişmelere 
yer verilirken önemli bir başlık 
da jeotermal alanında yer alıyor. 
Verilere göre, 2014 yılında jeoter-
mal kapasitesini en çok artıran ülke 
yüzde 56’lık oranla Kenya ve 2. 
ülke yüzde 17’lik kapasite artışıyla 
Türkiye oldu.

REN21’in hazırladığı yenile-
nebilir enerji raporu, gelecek için 
iyimser bir tablo sunsa da tüm 
dünyanın sürdürülebilir kalkınma 
için henüz kat etmesi gereken çok 
yol olduğunu bir kez daha şöyle 
vurguluyor: Fosil enerji kaynakları 
ve atom enerjisi için verilen süb-
vansiyonlar iptal edilirse yenilene-
bilir enerji kullanım oranı daha da 
fazla artabilir.

Kaynak: www.ren21.net

DÜNYA GÜNDEMİ 2014 yenilenebilir enerjinin yılı oldu
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Bir-
liği’nin (TÜREB), bu yıl dördün-
cüsünü düzenlediği “Türkiye’de 
Rüzgar” konulu fotoğraf ve resim 
yarışmasının sonuçları belli oldu. 
Resim yarışmasına katılan öğren-
ciler; “Rüzgar türbinleri için bunlar 
‘aydınlatan papatyalar’ ve bizden 
nerdeyse 10 kat büyükler ama hepsi 
gri renkte. Keşke çiçekler gibi ren-
garenk olsalardı” şeklinde yorumda 
bulundular.

İlk ve orta dereceli okullar 
arasındaki resim yarışması için, 56 
şehirden, 818 okul katılım gerçekleş-
tirirken, fotoğraf yarışması için Tür-

kiye genelinden 520 sanatçı, 1557 
fotoğraf ile yarışmaya başvurdu.

Toplam 3 bine yakın resim 
arasından 1.grup kategoride birinci 
Çağın Akay Yazıcı, ikinci Naz Kır-
lıoğlu, üçüncü Ahsen İpek Hocalar; 
2. Grup kategoride birinci Yiğit 
Arpağ, ikinci Zeynep Özkan, üçüncü 
Işık Şahin; 3.grup kategoride birinci 
Zeynep Sayit, ikinci Büşra Arslan, 
üçüncü Necva Gönül oldu. Fotoğraf 
yarışmasında İzmir’den Murat Yıl-
maz birinci, İstanbul’dan Zeynep İlze 
ikinci, Aydın’dan Eser Paşa üçüncü-
lük ödülü almaya hak kazandı. 

Yarışmanın ödülleri “15 

Haziran Dünya Rüzgar Günün-
de” Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) sergi salonunda 
dağıtıldı. EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz birincilere ödüllerini tak-
dim etti. Ödül töreninin ardın-
dan sergi açılışı gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin doğusundan batısına 
tüm okullardan sergilenmeye değer 
görülen resimler duvarları süsledi. 
Her biri canlı, anlamlı mesajlar 
içeren resim ve fotoğraflar büyük 
beğeni topladı. 

Resim yarışmasına katılan 
öğrenciler; “Rüzgar türbinleri için 
bunlar ‘aydınlatan papatyalar’ ve 

bizden nerdeyse 10 kat 
büyükler ama hepsi gri 
renkte. Keşke çiçekler 
gibi rengarenk olsalar-
dı” şeklinde yorumda 
bulundular. 

“Çocuklarda rüzgar 
enerjisi konusunda 
yaratılan bu farkındalık 
ve ilgi zaten ulaşmaya 
çalıştığımız bir nok-
taydı” diyen TÜREB 
Başkanı Mustafa Ser-
dar Ataseven, gençlerin 
rüzgar enerjisine olan 
ilgilerinden memnun 
olduklarını ifade etti.

Çocukların gözünden rüzgar enerjisi
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Küresel enerji dinamikleri 
ve enerji sektöründe iş 
yapma biçimleri değişir-
ken, Türkiye’nin enerji 

diplomasisi bu değişime uyum 
gösterebilecek mi? Türkiye’de 
devlet, enerji diplomasisiyle Türk 
enerji sektörünü destekleyebilecek 
mi? Yarının Türk enerji sektörü, 
uluslararası alanda devlete nasıl 
ihtiyaç duyacak? Küresel enerji mi-
marisi hızla değişirken, bu soruların 
Türkiye’de de gündeme gelmeye 

başlamasında fayda var.
Türkiye’nin, geleneksel enerji 

kaynakları açısından büyük ölçüde 
dışa bağımlı olduğu iyi bilinen ve 
üzerinde çokça tartışılmış bir konu. 
Bu durumun Türkiye üzerinde, baş-
ta ekonomik ve siyasi olmak üzere, 
bazı olumsuz etkileri var. Ekono-
mik etkiler arasında, Türkiye’nin 
yıllık kabaca 50 milyar dolarlık 
enerji ithalat faturası başta geliyor. 
Buna benzer şekilde, ithal enerji 
girdilerinin Türkiye’nin rekabet-

çiliği üzerinde nispeten olumsuz 
bir etkisi de mevcut. Siyasi alanda 
ise Türkiye’nin enerji ithalatında 
yüksek oranda bağımlı olduğu 
Rusya ve İran gibi ülkelere karşı dış 
politikada daha tedbirli davranmak 
zorunda kalması sözkonusu.

Diğer taraftan, mevcut enerji 
mimarisi dahilinde Türkiye, değerli 
bir enerji transit ülkesi ve bu po-
zisyonunu bölgesel enerji merkezi 
olmaya doğru geliştirebilmesi için 
de gereken altyapıya sahip. Ancak 

Enerji diplomasimiz 
geleceğe hazır mı?
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enerjinin, özellikle bu bölgede 
gitgide daha çok siyasileştirilmesi 
sebebiyle, enerji projelerinin fizi-
bilite çalışmalarındaki en önemli 
alan artık ekonomik, değil siyasi 
fizibilite haline gelmiş durumda. 
Bu yüzden enerji sektörünün, yakın 
bir gelecekte tamamen özel sektö-
rün hakim olacağı bir sektör haline 
gelmesi mümkün görünmüyor. 
Doğu Akdeniz gazının durumu, bu 
yaklaşıma en güzel örnek. Dolayı-
sıyla bugün Türkiye’de enerji sektö-
rünün devletten uluslararası alanda 
beklentisi, dış devletlerin siyasi 
nedenli piyasa bozucu etkilerine 
karşı sektörün çıkarlarının korun-
ması. Örneğin arama ruhsatlarının 
iptalinin ve boru hattı vanalarının 
kısılmasının önlenmesi veya kara 
ve denizdeki yurtdışı varlıklarının 
korunması gibi…

Bugün devletin muhatabı 
Kuzey, Güney ve Doğu’daki enerji 
tedarikçisi devletler. Bugün bir 
şeyler yakıp suyu kaynatarak elekt-
rik üretiyoruz. Bugün hala önemli 
olanlar, geleneksel enerji kaynakları 
ve korunan varlıklar hala fiziksel 
varlıklar ama yarın bunların hepsi 
değişecek gibi gözüküyor. Henüz 
gözükmeyen ise bunlar değiştiğinde 
devletin nerede olacağı.

Türkiye’nin portföyü genişleyecek
Yarın olacak değişikliğin temeli, 

kullanacağımız enerji kaynakları-
nın değişmesi olacak. Yenilenebilir 
enerjiler ve nükleer daha çok ön 
plana çıkacak. Bunlar ön plana 
çıktıkça, Türkiye’nin muhatapları 
da genişleyecek. Bugünkü Kuzey, 
Güney ve Doğu’daki fosil yakıt 
ihracatçısı devletlere ek olarak, 
Batı’daki ve Uzakdoğu’daki enerji 
teknolojileri ihracatçılarına da 
enerji diplomasimiz içinde yer 
vermek gerekecek. Benzer şekilde, 
bugün enerji ithalatımızın ağırlığını 
oluşturan ülkeler değişecek ve bu 
kez Batı ve Uzakdoğu’dan enerji 
teknolojileri ve ekipmanı ithal 
etmek durumunda kalacağız. Yeni 

santralların ise, ilk yatırım mali-
yetleri yüksek olacağı için, enerji 
diplomasimizin uluslararası finans 
uzmanlığına daha çok ihtiyacı 
olacak. Özellikle, ülkemizde ve 
dünyada hakim olan özelleştirme 
politikaları ise bu ihtiyacı daha 
bugünden dayatıyor. 

Uluslararası enerji siyasetinde 
ana konu, fosil yakıt ticaretinden 
teknoloji ticaretine doğru kaya-
cak. Yani, yarın korunan varlıklar 
arasında, fiziki olmayan şeyler de 
gitgide daha çok ön plana çıkmaya 
başlayacak. Devletin resmi strateji 
belgelerine bakılırsa, Türk enerji 
sektörü de kaçınılmaz olarak daha 
çok Ar-Ge odaklı bir hale gelecek. 
Bu durumda, Türk enerji şirketle-
rinin fikri mülkiyet haklarının ko-
runması da enerji diplomasimizin 
bir parçası haline gelecek. Bugün, 
enerjinin siyasileştirilmesi dolayı-
sıyla, daha çok devletler arasında 
cereyan eden enerji diplomasisinde, 
yarın bu teknoloji şirketleri de mu-
hatap alınmaya başlayacak. Haliyle, 
bugün Kuzey, Güney ve Doğu’daki 
devletler olan sıklet merkezi, Batı 
ve Uzakdoğu’daki teknoloji şirket-
lerini içerecek şekilde genişlemek 
durumunda kalacak.

Değişimin sancıları başladı bile…
Kısaca yarın, enerji diplomasi-

mizin üç ana alanında genişleme 
yaşamak durumda kalacağız: Enerji 
siyaseti tahayyül ufkumuza yeni 
bölgeler eklemlenecek, fosil yakıt 
ithalatı olan odak noktamız enerji 
teknolojileri ihracatı ve ithalatı gibi 
yeni konularla genişleyecek ve hala 
genelde devletten devlete (veya 
devletlerin resmi şirketleri arasın-
da) cereyan eden ilişkilerimiz özel 
teknoloji şirketleri gibi yeni aktör-
ler eklendiğinde karmaşıklaşacak. 
Bütün bu değişim, elbette geceden 
sabaha olmayacak. Fakat, uzun 
soluklu bir değişimin ilk sancıları 
daha bugünden hissedilmeye baş-
ladı ve bu sancılar artarak devam 
edecek. Geçtiğimiz günlerde, G-7 
ülkelerinin karbon salınımlarına 
ilişkin koydukları hedefler de bütün 
bu tahminleri doğrular nitelikte. 
En doğru strateji, sorunlar ağır-
laşmadan ve değişim hızlanmadan 
önce kendimizi yeni dünyaya adım 
adım hazırlamak. Bir kez dışında 
kaldığımız dünyaya, tekrar uyum 
göstermenin maliyeti çok daha 
yüksek olabilir.

VİZYON Enerji diplomasimiz geleceğe hazır mı?
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Hazar Enerji Enstitüsü, 
hazırladığı raporlara bir 
yenisini daha ekledi. Ens-
titü, Türkiye’deki kömür 

yatırımlarının fotoğrafını çekerek, 
Türkiye’nin dengeyi nasıl sorgula-
ması gerektiğine odaklanıyor. Çalış-
mada “Türkiye, ekonomik büyüme-
si ve nüfusu artış hızı neticesinde 
her yıl artan elektrik tüketimini 
kesintisiz ve sürdürülebilir olarak 
karşılamak zorunda olduğu kadar; 
düşük maliyetle, yerli ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarını en yüksek 
seviyede de kullanmak zorundadır” 
değerlendirmesinde bulunuyor. 

Raporda öne çıkan saptamalar 
şöyle: Petrol ve doğal gaz rezervleri 
açısından yakın coğrafyasındaki ül-
keler kadar şanslı olmayan Türkiye, 
elektrik üretiminde rüzgar, güneş, 
hidroelektrik ve jeotermal yeni-
lenebilir enerji kaynaklarıyla yerli 
kömüre öncelik veren bir enerji 
politikası uyguluyor. 

Türkiye ekonomisinin makro 

göstergelerine bakıldığında en 
önemli sorunlardan birinin cari açık 
olduğu görülüyor. Türkiye’nin 2013 
yılında 64,66 milyar dolar olan 
cari açığı, 2014 yılında yaklaşık 19 
milyar azalarak 45,84 milyar dolara 
geriledi. Buradaki gerilemenin en 
temel nedenleri arasında ekonomik 
büyüme hızının yavaşlaması ve 
petrol fiyatlarında yaşanan düşüş 
sayılıyor. Cari açığın kaynaklarına 
bakıldığında ise en önemli nedenle-
rinden birinin enerji ithalatı olduğu 
görülüyor. 

Öte yandan Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığı, fiyat ve 
kur dalgalanmaları dolayısıyla 
enerji maliyetlerini daha da yukarı 

çekerek sektörü, olumsuz yönde 
etkileyebiliyor. Enerji maliyetleri, 
ekonomik büyüme ve rekabet gücü 
açısından da önemli bir parametre. 
Türkiye’nin üretim yapısı içinde 
enerji yoğun sektörlerin payı ile 
enerji verimliliğinin gelişmiş ülke 
ortalamalarının altında kalması, 
enerji maliyetlerini sanayi kesimi 
için çok daha önemli kılıyor. Bu 
nedenlerden dolayı Türkiye yeni-
lebilir enerji kaynakları kadar yerli 
kömürden elektrik üretimine de 
çok büyük önem veriyor. 

Elektrik üretiminde payı artıyor
Kömürün, dünya elektrik 

üretiminde payı yüzde 41. Gelecek 

Kömür fiyatlarındaki 
düşüş ithalatı artırıyor
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hem de daha çevreci yatırımlara öncelik vermeli…



yıllarda gelişmiş ülkelerin kömür 
talebinin düşeceği, gelişmekte 
olan ülkelerin ise düşük maliyeti 
nedeniyle kömür talebinin artacağı 
öngörülüyor. Her ne kadar küre-
sel kömür talebi ilerleyen yıllarda 
artmaya devam etse de kömürün 
elektrik üretimindeki payının çev-
resel nedenler, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve doğal 
gazın daha çevreci bir yakıt olması 
nedeniyle yüzde 25’lerin altına 
düşeceği tahmin ediliyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu (TKİ) verilerine göre, Tür-
kiye’nin toplam kanıtlanmış kömür 
rezervleri 15,4 milyar ton. Bunun 
14,1 milyar tonu linyit (yüzde 92), 
1,3 milyar tonunu (yüzde 8) ise taş 
kömürü oluşturuyor. Türkiye’nin 
elektrik üretiminde kömürün 
2004 yılında yüzde 22,9 olan payı, 
2014’de yüzde 29,56’e yükseldi. 
Dünyadaki duruma bakıldığında 
ise ABD’de elektrik üretiminde 
kömürün payı yüzde 43, Kanada’da 
yüzde 12, Çin’de yüzde 79 ve Hin-
distan’da yüzde 12’dir.

Türkiye’nin 2004 yılında 36 bin 
824 MW olan elektrikteki toplam 
kurulu gücü, 2015 yılı Mayıs ayı 
sonu itibarıyla 71 bin 429 MW’a 
yükseldi. 2004 yılında toplam ku-
rulu gücün içinde yerli (taş kömürü, 
linyit) ve ithal kömür santrallarının 
payı yüzde 22,5 ve toplam kurulu 
gücü 8 bin 296 MW oldu. 2015 
Mayıs sonu itibarıyla da toplam 
kurulu güç içinde kömür santral-
larının toplam payı yüzde 20,5’e 
gerilemesine karşın kömür santral-
larının toplam kurulu gücü 14 bin 
658 MW’a çıktı.

Teşviğe karşın ithalat artıyor
Türkiye yerli kömürden elektrik 

üretimini teşvik ederek arttırmak 
isterken, TEİAŞ verilerine göre 
ithal kömür santrallarında görülen 
kurulu güç artışının yerli kömür 
santrallarına göre çok daha fazla. 
2004 yılında ithal kömür santral-
larının 1,510 MW olan kurulu 
gücü, 2015 yılı Mayıs ayı sonunda 

6 bin MW’a yükseldi. Kömür 
santrallarının kurulu gücü, 10 yılda 
4 kat artarken aynı dönemde yerli 
kömür santrallarının kurulu gücü 
ise 6 bin 786 MW’dan 8 bin 588 
MW’a çıktı. İşletmede olan 32 
kömür santralının 23 tanesi yerli, 
9 tanesi ise ithal kömürle çalışan 
santrallardan oluşuyor. 

EPDK verilerine göre, proje 
aşamasında olan kömür santral-
larının sayılarına bakıldığında 
toplam kurulu gücü 5 bin 215 MW 
olan 11 kömür santralının 6’sı (3 
bin 570 MW) ithal, geri kalan 5 
tanesinin ise (1,645 MW) yerli 
kömür santralı olduğu görülüyor. 

Ön lisans sürecinde olan kömür 
santrallarının sayılarına bakıldığın-
da ise, toplam kurulu gücü 7 bin 
798 MW olan 15 kömür sant-
ralının 8’inin (5 bin 588 MW) 
ithal, geri kalan 7’sinin ise (2 bin 
210) yerli olduğu görülüyor. 

Küresel kömür fiyatları düşüyor
Küresel kömür fiyatlarında 

yaşanan düşüş trendi, Türkiye’deki 
ithal kömür santrallarına olan ilgi-
nin en büyük nedeni. 2004 yılında 
ABD, Avrupa ve Asya’daki gösterge 
kömür fiyatlarının ortalaması 69,8 
dolar/ton iken 2008 yılı ortalaması 
138,1 dolar/tondu. 2014 yılına ge-
lindiğinde ise ortalama fiyat 74,09 
dolar/tona geriledi.

Küresel kömür fiyatlarının ger-
ilemeye devam etmesi, ithal kömür 

yatırımlarını teşvik ediyor. Öte yan-
dan Türkiye’nin 2013 yılında yerli 
kömürden ürettiği toplam elektrik 
enerjisi miktarı, 32,9 milyar kWh 
iken Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 2015-2019 dönemi-
ni kapsayan stratejik planında bu 
rakamın 60 kWh’e yükseltilmesi 
hedefleniyor.

İthal santrallar kümelenmeli
Türkiye’nin yerli kömür kay-

naklarını geliştirmesi hem enerji 
maliyetleri hem de ekonomik 
açıdan Türkiye için kritik önem 
taşıyor. Bununla birlikte Türkiye, 
çevre ve insan sağlığını göz ardı 
etmeden yerli kaynaklarına yatırım 
yaparken, küresel kömür piyasa-
larındaki koşullar ve Türkiye’nin 
artan elektrik tüketimi nedeniyle 
ithal kömüre dayalı santral yatırım-
larının kontrolsüz şekilde artmasına 
neden oluyor. İthal kömür santral-
larının sayısındaki aşırı artış, yük-
sek karbon salınımı kaynaklı olarak 
çevre kirliliği riskini artırırken aynı 
zamanda yerli kömür yatırımlarını 
da olumsuz etkiliyor. Bu sebeple, 
yeni kömür santralı yapımların-
da yerli kömüre dayalı santrallar 
daha etkin şekilde teşvik edilmeli, 
ithalata dayalı kömür santrallarının 
ise başta Kuzey Marmara, Batı 
Karadeniz ve Çukurova bölgesinde 
yoğunlaşarak kümülatif etkilerinin 
artması önlenmelidir.
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Elektrik üretim ve dağıtım 
sektörleri geçtiğimiz 15 yıl-
lık dönemde önemli deği-
şimlerden geçti. Üretim ve 

dağıtım yapılarının özelleştirilmesi, 
dağıtım bölgelerinin özel sektöre 
devredilmesi, rüzgar enerjisi başta 
olmak üzere yeni elektrik üretim 
imkanlarının özel sektör tarafından 
geliştirilmesi, önemli değişimler 

yarattı. 2010’dan sonraki dönemde 
dağıtım ve perakende alanları-
nın birbirinden ayrılması, serbest 
tüketici limitlerinin düşürülmeye 
başlanması ve yakın zamanda 
Enerji Borsası EPİAŞ’ın kurulması, 
sektörü dönüştürmekte olan diğer 
önemli gelişmeler. 

Dağıtım ve perakende alanla-
rının birbirinden ayrılmasıyla son 

tüketiciye hizmetin sunulmakta 
olduğu perakende alanı, ayrı bir 
önem kazandı. Yeni dönemde, müş-
terilerin tedarikçi seçimi ve sunulan 
hizmetler konusundaki tercih ve 
ihtiyaçları belirleyici hale gelecek. 
Küresel piyasada farklı ülkelerde 
gelişim çizgisi izleyen peraken-
de elektrik sektöründe yaşanan 
deneyimler ve çözüm yaklaşımları-

Perakende elektrik piyasasında 
müşteri odaklı yaklaşım
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nın ülkemiz piyasasında da benzer 
aşamalardan geçmesini bekliyoruz. 
Perakende elektrik kısmında teknik 
altyapı ve değer zinciriyle güçlü 
bir entegrasyona ek olarak, müşteri 
odaklı bir yaklaşım geliştirmek 
ilerisi için kritik önem taşıyor. 

Küresel piyasalarda yaşanan 
deneyimlere bakıldığında pera-
kende elektrik alanında sağlam 
bir teknik altyapı (çağrı merkez-
leri, akıllı sayaçlar, faturalama ve 
operasyonel çözümler) önemli 
ancak müşteriye ilişkin bütünsel 
bir görüntü oluşturamamak ve 
müşterinin şirketle olan deneyimini 
uçtan uca yönetememek, süreçlerde 
sorunlar yaşanmasına ve müşte-
ri bağlılığının istenen seviyelere 
ulaşamamasına yol açıyor. Ernst & 
Young’ın bu alanda yapmış olduğu 
şirket araştırmasından gelen bazı 
sonuçlar bu alanda yaşanmakta olan 
sıkıntılara ışık tutuyor. Müşterilerin 
yüzde 56’sı problemlerini defalar-
ca anlatmak zorunda kalmaktan, 
yüzde 57’si internetten telefona 
geçiyor olmaktan, yüzde 59’u başka 
bir kanala transfer edilmekten 
ve yüzde 62’si sorunları çözülene 
kadar şirket ile birçok kez iletişim 
kurmaktan şikayet ediyor. Kurum, 
sistem ve operasyon altyapısında 
gereken bileşenleri oluşturmuş olsa 
dahi müşteri odaklı bir yaklaşım 
geliştirmek ve müşteri deneyimini 
uçtan uca şekillendirmek başarılı 
bir satış ve servis yapısı oluşturmak 
açısından kritik önem taşıyor.

Müşteri Profili ve Segmentasyonu
Peki ilerleyen dönemde pera-

kende alanında müşteri odaklı bir 
yapı kurmanın temel faktörlerineler 
olmalı? Bu sorunun yanıtı, piya-
sanın mevcut yapısı ve ilerleyen 
dönemde beklenen gelişmeleri 
düşündüğümüzde farklı bileşenler 
içeriyor. 

Kurumların müşteri profillerini 
detaylı bir şekilde oluşturarak bu 
profiller üzerinden sadece kullanım 
miktarı değil, ek olarak demog-
rafik, değer ve davranış bilgileri 

üzerinden segmentasyon görüntüsü 
oluşturmak müşteri odaklı yak-
laşım geliştirmenin temel adımı. 
Segmentasyon yapısını oluştur-
mak kuruma müşteri portföyünü 
derinlemesine anlamasını ve bu 
doğrultuda satış ve servis olanakla-
rını geliştirmesi imkânını tanıyor. 
Ek olarak kurumların çapraz satış 
olanaklarını geliştirmelerinde 
önemli noktalardan biri müşteri 
profili ve segmentasyon yapısını 
doğru oluşturmaktan geçiyor. 

Kanal yönetimi ve entegrasyonu
Internet ve mobil teknolojilerin 

hayatımıza girmesiyle diğer sek-
törlerde olduğu gibi kanal sayısı ve 
çeşitlerinin perakende elektrik sek-
töründe de artması bekleniyor. Ka-
nalların oluşturulmasında, işletil-
mesinde ve kurumun iş modelinde 
ilgili yeri almasında müşteri odaklı 
bir yaklaşımın izlenmesi önem taşı-
yor. Müşteri, kurumla iletişiminde 
her kanalda ayrı bir kurum imajı 
ve servis yapısıyla karşılaşmamalı, 
kurumun farklı kanallar üzerinden 
müşteriye ulaşımı tutarlı, birbirini 
tamamlar ve güçlendirir nitelikte 
olmalı. 

Finansal servisler ve telekomü-
nikasyon sektörlerinde olduğu gibi 
kanal yönetiminin müşteri profili 
ve segmentleri ile bütünleştiril-
mesi, satış ve servis modellerinin 
buna göre şekillendirilmesi  de 
bu alanın etkinliğini artıracak bir 

nokta olarak öne çıkıyor. Bu alanda 
yaptığımız araştırmalar, kanal 
kullanımı ve entegrasyonu alanında 
uzmanlaşmanın önemli getiriler 
sağlayacağını gösteriyor. Son dö-
nemde, farklı sektörlerde ön plana 
çıkmakta olan dijital yetkinliklerin 
veri işleme, yeni kanalları enteg-
re etme ve operasyonel etkinlik 
artırma alanlarında kullanılması ve 
bu doğrultuda stratejiler geliştiril-
mesinin giderek daha fazla önem 
kazanmasını bekliyoruz.

Kanal yönetimi konusunda 
sadece kurumun kendi içinde değil, 
aynı zamanda farklı şirketlerle 
ortaklıklar yoluyla kuracağı kanallar 
da kritik önem taşıyor. Örneğin; 
Hollanda’da Essent’in Media 
Markt ile yaptığı işbirliği pera-
kende elektronik alanında kanal 
açarken ABD’de elektrik kurumları 
bankalarla işbirlikleri gerçekleşti-
riyor.

Müşteri sadakati
Birçok sektörde olduğu gibi 

elektrik üretim ve dağıtım sektö-
ründe de değişime uyum sağlama-
nın ve başarılı olmanın yolu, müş-
teri sadakatini en yüksek seviyede 
tutmaktan ve bunu sürdürülebilir 
şekilde devam ettirmekten geçiyor. 
Şirketler, uzun vadeli hedeflerini 
belirlerken yatırım planlarını müş-
teri sadakatini sağlayacak şekilde 
kurgulamaları rekabet avantajı 
sağlayacak.
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Elektrikli otomobil ü-
reticisi Tesla Motors, 
evlere elektrik sağlayabi-
lecek bataryalar geliştirdi. 

ABD’li şirketin CEO’su Elon 
Musk, güneş enerjisiyle çalışacak 
pillerin elektrik kesintileri sırasında 
devreye girebileceğini ve depoladığı 
elektriğin jeneratör gibi çalışabile-
ceğini söyledi. Ancak pillerin asıl 
amacının elektrik dağıtım şebe-
kelerinden uzak yerlere elektrik 
götürmek olduğunu vurgulayan 
Musk, “Bu pilleri kullananlar, 

dağıtım şebekelerinden tamamen 
çıkabilecek. Elektriğinizi kendi 
pilinizle sağlayabileceksiniz” dedi. 
Şirket, bu yaz ev pillerini ABD’de 
satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni 
buluşun enerji altyapısını kökünden 
değiştirebileceğini savunan Musk, 
pillerin sıfır hava kirliliği yarattı-
ğını da vurguladı. Şarj edilebilen 
lityum piller iki tip olarak piyasaya 
sürülecek 7 kilowatt/saat kapasiteli 
pillerin fiyatı 3 bin ABD doları. 
10 kilowatt/saat’lik piller ise 3 bin 
500 dolardan satışa çıkacak. Enerji 

uzmanları Tesla’nın Powerwall 
adını verdiği yeni pillerin elektrikli 
araçlara kullanılan lityum batarya-
lara benzer prensiplerle geliştirildi-
ğini söylüyor. 

BBC’nin San Francisco muha-
biri Richard Taylor “Tesla CEO’su 
Musk’ın açıkladığı ev pilleri çok bü-
yük bir büyüme potansiyeline sahip 
olan bir ürün olarak kabul gördü” 
diyor. Yenilenebilir enerji savunucu-
ları da Tesla’nın ev pillerini destekli-
yor. Friends of the Earth (Dünyanın 
Dostları) sivil toplum örgütünden 
Alasdair Cameron, ev pillerinin ve 
güneş panellerinin yakın gelecekte 
merkezi ısıtma kadar yaygın bir 
teknoloji olabileceğini ifade ediyor. 

Tesla’nın hemen ardından ünlü 
Alman otomobil firması Mercedes 
Benz de evler için enerji sistemi 
üreteceğini duyurdu. Şirketin ürete-
ceği bataryaların markası Accumoti 
olacak. Tıpkı Tesla’nın Powerwall 
cihazı gibi işlevlere sahip olan 
Accumotive, elektrikle çalışan araç-
ların barındırdığı sistemlere sahip 
ve güneş enerjisi depolama gibi 
özellikler barındırıyor. Eylül ayında 
Almanya’da satışına başlanacak 
olan system, 2.5 kWh ile 20 kWh 
arasında seçenekler sunuyor. 

Tesla ve Mercedes evler için 
güneş pili üretti

Finliler tezekle ısınacak
Finlandiya konutların ısıtma-

sında fosil yakıt yerine at gübresi 
kullanmaya hazırlanıyor. Finlandiya 
Ulusal Yayını Yle tarafından verilen 
bilgiye göre, ülkede yeni koalisyon, 
yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
büyük ölçeklerde at gübresi kullan-
mayı planlıyor. 

Fortum Group, üç atın güb-
resinin bir ailenin bir yıllık ısın-
ma ihtiyacını karşılayacak kadar 

enerji üretebileceğini ifade ediyor. 
Finlandiya’da yaklaşık 77 bin at 
bulunuyor. Bu da 20 bin konutun 
ısınma potansiyelini barındırıyor. 
Bu yöntemle aynı zamanda at 

gübresinin çevreye verdiği rahat-
sızlık da önlenmiş olacak. Ülkede 
bir şirketin at gübresi ile ahşap atık 
karışımından biyoyakıt yapımını 
denediği biliniyor. 

64  EnerjiPanoramaTemmuz 2015

YEŞİL EKONOMİ & Esin Gedik



En çevreci eyelet Hawaii
ABD’nin Hawaii Eyaleti, en 

geç 2045 yılında elektrik ihti-
yacının tamamını yenilenebilir 
kaynaklardan üretmek için yeni 
bir yasa çıkardı. Çıkarılan kanuna 
göre, 2020 yılına kadar eyalette 
tüketilecek elektrikteki yenilene-
bilir kaynakların payı yüzde 30’a 
ulaşacak. Bu hedefe ulaşılamazsa, 
Hawaii’deki elektrik üretim şirket-
leri, fosil yakıtlardan üretecekleri 
her fazla kWh elektrik için 2 cent 
ceza ödeyecek. 

Blue Planet Foundation 
Müdürü Jeff Mikulina bu kararla-
rını “Hawaii tarih yazıyor. Sadece 
adalarımız için değil, bütün dünya 
için” sözleriyle değerlendirdi. Fosil 
yakıttan elektrik tüketimin bitiş 
tarihini belirlediklerini söyleyen 
Blue Planet Foundation Başkanı 
Henk Rogers ise “Hawaii dünyaya 
bir sinyal gönderdi. Yüzde 100 ye-
nilenebilir enerji sadece bir vizyon 
değil, aynı zamanda bir taahhüt” 

açıklamasını yaptı. 
ABD Başkanı Obama 10 

Haziran 2015 tarihinde yayınladığı 
twitter mesajında konuya vurgu ya-
parak “Hawaii şimdi kendisine bir 
hedef belirledi. Elektriğin tamamı-
nı yüzde 100 yenilenebilir enerjiden 

üretecek” yazdı. Hawaii’de yenile-
nebilir enerjiden üretilen elektriğin 
payı, son beş yılda iki katına çıktı. 
Şu anda elektriğin yüzde 22’si 
güneş, rüzgar, jeotermal ve diğer 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılanıyor. 

Goodyear pirinçten lastik üretecek
Goodyear, pirinç çeltiğinden 

elde edilen silika ile lastik üreti-
mine başlayacak. Pirinç çeltiğin-
den elde edilen silikayı geçtiğimiz 
yıllarda inovasyon merkezinde 
test eden ve lastik performansı 
üzerindeki etkisinin her zaman 
kullanılmakta olan kaynaklarla 
eşit olduğunu keşfeden Good-
year, silikayı 2015 yılı içinde Çin 
Pulandian’daki fabrikasında üre-
tilecek ve Çin’de satışa sunulacak 
olan tüketici lastiğinde kullan-
maya başlayacak. Goodyear, bu 
çerçevede pirinç çeltiğinden elde 
edilen silika için Çin’deki Yihai 
Gıda ve Yağ Endüstrisi ile tedarik 
anlaşması imzaladı. 

Sürdürülebilirliğin, Good-
year’ın inovasyon çalışmalarının 
vazgeçilmez bir unsuru olduğunu 
söyleyen Goodyear CEO’su Ric-
hard J. Kramer, “Yeni silika, çevre 
için birçok yönden fayda sağlıyor. 
Çöp sahalarına gönderilen atıkla-
rın miktarını azaltıyor, üretim için 
daha az enerjiye ihtiyaç duyulma-
sını ve lastiklerin yakıt açısından 
veriminin artmasını sağlıyor” dedi. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü’ne göre her yıl 
dünya çapında 700 milyon tondan 
daha fazla miktarda pirinç hasadı 
yapılıyor ve pirinç kabuklarının 
atılma işlemi de çevresel açıdan 
bir zorluk haline geliyor. 

YEŞİL EKONOMİ
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Cumhuriyetten önce küçük 
bir kasaba olan Anka-
ra’nın başkent olduktan 
sonra değişen kaderi, 

Ankaralıları elektrik ve havagazı 
gibi uygar dünyanın temel ihti-
yaçlarıyla da tanışmasına yol açtı. 
Artan nüfusun yanı sıra Ankara’da 
başlayan kentleşme sürecinin dina-
miklerinden biri kuşkusuz havagazı 
üretiminin başlatılması oldu.

Başkent Ankara’nın kuruluş yıl-

larında devletin gücünü simgeleyen 
Cumhuriyet dönemi yapılarından 
olan havagazı fabrikasının üretimiy-
le ilgili ilk girişimle, 1927 yılında 
elektrik şebekesinin kurulmasında 

imtiyaz tanınan Didier firmasına 
Ankara’da havagazı fabrikası ve 
şebekesinin inşası görevi verilirken, 
arıtma tesislerinin yapımını Bemag 
firmasına ihale edildi. 

Ankara’nın hayalet 
havagazı tesisi

Ankara’da Maltepe’den Tandoğan’a doğru giderken sağ tarafınızda Toros 
Sokak’ta, geniş bir alana yayılmış, pas tutmuş dev demir yığınlarından oluşan 
bir sanayi tesisi iskeleti vardı. Bu metruk bina, Cumhuriyet tarihinin ilk sanayi 
kuruluşlarından olan 1929 yılında kurulan Ankara Havagazı Tesisi...
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1928 yılında Alman Aktien 
Elektrischen Gesellschaft firması 
tarafından inşaatına başlanan yapı-
nın mimarı Werner Issel’dir. Elekt-
rik santralının inşaatından sonra 
1933 yılında yerleşke genişletilerek 
57 bin 270 metrekarelik bir alana 
yayıldı. Elektrik üretim tesislerinin 
ve gazhanenin dışında işçi lojman-
ları, yemekhane ve cami gibi altyapı 
tesislerini de inşaa edildi. 

Tesisin nihai hedefi, taş kömü-
rünün fırınlarda havasız ortamda 
1100 derece de pişirilmesiyle 
havagazı üretmekti. Sıhhiye Toros 
Sokak’ta üçer kameralı ve her biri 
günde 3 bin metreküp gaz üretim 
kapasitesine sahip olan fabrikanın 
temelini oluşturan 2 adet havagazı 
fırını 1929 yılında üretime başladı. 
Aynı zamanda fırınlarda üretilen 
günlük 6 bin metreküp gazı depo-
layacak bir gazometre (depo) inşa 
edildi.

Maltepe havagazı fabrikası, ilk 
kurulduğu yıllarda Ankara’da günde 
3 bin metreküp gaz dahi tüketil-
miyordu. Ancak kısa süre sonra 
havagazı işletmesi, mevcut iki fırını 
birden çalıştırdığı halde kentin gaz 
ihtiyacını karşılayamaz noktaya 
geldi. Artan talebin karşılanabil-
mesi için 1935 yılında yeni ünite 
hizmete girdi. Üretim kameraları 
11’e yükselirken, üretim kapasitesi 
de 12 bin metreküpe çıktı. Zamanla 
hızla gelişen başkent Ankara’da, 
çoğalan endüstriyel kuruluşlar da 
havagazı talep etmeye başladılar. 

Askeri fabrika taş ocakları, Mamak 
Gaz Maske Fabrikası’nın aktif 
kömür fırınları gibi endüstriyel 
kuruluşların gaz kullanmasıyla gaz 
tüketiminde artış sağlandı. Yeni 
taleplerin karşılanmasındaki güç-
lük, havagazı tesislerinin yeniden 
büyütülmesini zorunlu hale getirdi. 
Ocakların büyümesine temel olacak 
gerekli aksam temin edildi. 1945 
yılının sonunda havagazı abone sa-
yısı 7 bin 354’e, yıllık gaz tüketimi 
de 5 milyon 291 bin 383 metreküpe 
yükseldi.

1929 yılından havagazı üretimine son verdiği yıla kadar 
fabrikada 5.5 milyon taş kömürü tüketilerek, 3.8 milyar 
metreküp havagazı üretimi yapıldı. Fabrikada yan ürün 
olarak 3 milyon 85 bin ton kok kömürü ve 192 bin 500 
ton katran da üretiliyordu

TARİHTEN Ankara’nın hayalet havagazı tesisi
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1968’de Güvercinlik’te yeni tesis 
kuruldu

1962 yılında işletmeye alınan 2 
yeni yüksek basınç kompresörünün 
devreye girmesiyle Yenimahalle 
ve Keçiören gibi uzak semtlere de 
havagazı verilme imkanı sağlan-
dı.1968 yılı sonlarında gaz üretim 
kapasitesi günde 220 bin metrekü-
pe çıktı.

Ayrıca havagazı fabrikasında 
yan ürün olarak elde edilen kok 
kömürü, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu aracılığıyla Ankaralılara, 2. 
yan ürün katran da yakıtın yanı sıra 
inşaatlara kullanılmak üzere ihtiyaç 
sahiplerine satılıyordu. Ne kadar 
ek tesis yapılırsa yapılsın kentin 
ihtiyacını karşılamıyor, talep hızla 
artıyordu. Bu nedenle 1968’de Fan-
zıç Onia, Gegi firmasıyla imzala-
nan bir sözleşme ile Güvercinlik’te 
yeni bir fabrikanın kurulmasına 
karar verildi.

Güvercinlik Fabrikası 1. 

ünitesi 1973 yılında havagazı 
üretimine başladı. Maltepe’deki 
yeni kompresörlerden birinin emiş 
hattı, Güvercinlik, Maltepe hattına 
bağlanarak Güvercinlik’te üretilen 
gaz kente verildi.

Bir yandan üretim tesisleri bü-
yütülürken, diğer yandan da üretimi 
dengelemekte kullanılan gazometre 
(gaz depo su) sayısı artırılarak, 1973 
yılı sonunda birisi Gülveren’de 
diğerleri de Maltepe ve Güvercinlik 
te olmak üzere toplam 4 gazometre 
hizmet verir duruma geldi.

Doğal gaz geldi, Maltepe fabrikası 
kapandı

Bu arada 1988 yılına gelindi-
ğinde Ankara’da hava kirliliğini 
çözümlemek daha temiz bir yakıtla 
ısınma, mutfak ve su ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla doğal gaz pro-
jesi hizmete sunuldu. Bu kapsamda 
Ankara’da 100 bine yakın havagazı 
abonesinin doğal gaz kullanmaya 

başlamasıyla Maltepe havagazı 
fabrikası işlevini tamamlamış oldu.

1929 yılından havagazı üretimi-
ne son verdiği yıla kadar fabrikada 
5.5 milyon taş kömürü tüketilerek, 
3.8 milyar metreküp havagazı üre-
timi sırasında fabrikada yan ürün 
olarak 3 milyon 85 bin ton kok 
kömürü ve 192 bin 500 ton katran 
üretildi.

Başkentte hava gazı üretimine 
son verilerek doğal gaz kullanımına 
geçildikten sonra devre dışı kalan 
havagazı fabrikasının yıkılarak 
mevcut arsa üzerine yarışma yön-
temi ile elde edilecek projelere göre 
Ankara için hizmet verecek binalar 
yapılmasına karar verildi. 

Kültür Bakanlığı tarafından ar-
keolojik SİT alanı ilan edilen yapı, 
daha sonra Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kurulu tarafından 
koruma kapsamından çıkartıldı. 
2006 yılında da Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yıkıldı.

TARİHTEN Ankara’nın hayalet havagazı tesisi
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Esin Gedik & TESİS ANALİZİ 

Gediz Üniversitesi, öğren-
ci otoparkına rüzgar ve 
güneşten aynı anda elek-
trik üreten hibrit enerji 

santrali kurdu. Büyük bölümü yerli 
teknoloji olan 2.2 milyon TL mali-
yetli çevreci tesis, yılda 350 bin TL 
tasarruf sağlayacak ayrıca yenilen-
ebilir enerji sektöründe çalışacak 
teknik elemanların eğitiminde de 
laboratuvar olarak kullanılacak. 

Üniversite’nin İzmir Seyrek’teki 
yerleşkesine kurulan Türkiye’nin en 
büyük hibrit elektrik santralı, İzmir 
Kalkınma Ajansı’nın Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali 
Destek Programı kapsamında 1 
milyon TL ile desteklendi. 3 bin 
metrekarelik öğrenci otoparkının 
üzeri bin 600 güneş paneliyle 
kaplandı ve bir de rüzgar türbini 
yerleştirildi. Büyük bölümü yerli te-
knoloji olan santral, güneş ve rüzgar 
enerjileri birleştirilerek saatte 500 
kilovat elektrik üretiyor. Gediz 

Üniversitesi, elektrik ihtiyacının en 
az yüzde 60’ını buradan sağlayacak 
ve yılda yaklaşık 350 bin TL tasar-
ruf edecek. Yenilenebilir kaynak-
ların elektriğe dönüştürülmesiyle 
de her yıl, çevre kirliliğine neden 
olan 450 ton karbon salınımı 
engellenecek. Doğa dostu bu tesis, 
mühendislik ve mimarlık fakültel-
eri tarafından araştırma ve eğitim 
laboratuvarı olarak da kullanılacak. 
Yenilenebilir enerji sektörünün 
ihtiyaç duyduğu teknik personel, bu 
santralda uygulama yapacak.

‘Öncülüğe devam edeceğiz’
Gediz Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Abdullah Kavuk, 
hibrit elektrik santrali kurarak bu 
alanda öncü bir adım attıklarını 
söyledi. Kavuk, İzmir’in rüzgar ve 
güneş potansiyeline dikkat çekmek, 
hem topluma hem de öğrencilerine 
çevreci enerji bilinci aşılamak iste-
diklerini de dile getirerek, “Bulun-

duğumuz coğrafya yılın büyük bö-
lümünde güneşli ve rüzgarlı. Hibrit 
santralla bu 2 yenilenebilir kaynak-
tan aynı anda elektrik üreterek yeşil 
bir kampüs haline geldik. Öğrenci 
otoparkımızı hibrit santrala dönüş-
türüp bu atıl alanı elektrik üretir 
hale getirerek de örnek olduğumu-
zu düşünüyoruz. Gediz Üniversitesi 
olarak ülkemizin sahip olduğu 
çevreci kaynakların ekonomik 
değere dönüştürülmesinde öncülük 
üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Gediz Üniversitesi İzmir’deki yerleşkesinin otoparkını hem rüzgar 
hem de güneşten elektrik üreten tesisle dönüştürdü. 2.2 milyona 
mal olan santral, laboratuvar olarak da kullanılacak

Türkiye’nin en 
büyük hibrit 

santralı



Düşünmeden Hareket Eden / Açık Sözlü X Metodik / Saklayan
Şüpheci / Sorgulayıcı X Sıcak / Kabul Eden

Ofiste kimlerin çatışma 
olasılığı daha yüksek?

İş yerinde zaman zaman ça-
tışmaların olması kaçınılmaz 
ancak Wall Street Journal’ın 
yayınladığı makaleye göre, bazı 

kişiliklerin iş hayatında diğerle-
rinden daha fazla çatışma yaratma 
potansiyeli var.

Araştırmayı yapan Psikolog Dr. 
Tim Ursiny ve çalıştığı danışmanlık 
şirketi, çatışmaya yatkın karak-
terlere sahip kişilerin iş yerindeki 
anlaşmazlıklarla başa çıkması için 

yardım toplantıları düzenliyor. 
İşyerindeki çatışmaların genellikle 
kişilik farklılıklardan kaynaklandı-
ğını belirten Ursiny, iki temel kişilik 

sürekliliği olduğunu söylüyor:
Araştırma, insanların genellikle 

aşağıdaki kategorilerde davranış 
eğilimlerine sahip olduğunu belir-

tiyor:
Dominant: Fevri ve şüphe-

ci olanlar. Çok açık sözlü olma 
eğilimindedir ve sonucu hemen 

görmeye odaklıdır.
İşine bağlı, vazifeşinas: Sis-

temli ve şüpheci olanlar. Genellikle 
detay odaklı ve son derece analitik 
düşünürler.

Etkili: Düşünmeden hareket 
eden ve sıcakkanlı olanlar. Grup 
çalışmalarından zevk alırlar ve 
yeni projeler yaratmaktan heyecan 
duyarlar.

Sabit, istikrarlı: Metodik ve 
sıcakkanlı olanlar. Sabırlıdırlar ve 
çalışma ortamlarında uyum ararlar.

Ofiste çatışma, iş hayatının olmazsa olmazı... Peki kimler daha çok çatışır, 
bir yönetici olarak bu sorunu nasıl çözeceğinizi biliyor musunuz? Bir diğer 
soru da bu çatışmaları yeni fikirlere ve projelere aktarmanın yolu nedir? 
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Zıt kişiler daha çok çatışıyor 
Baskın ve kararlı kişiler, genelde 

açıktan açığa saldırgan olma eğili-
mindeyken; sabit huylu insanlar ise 

daha pasif-agresif tutum sergiliyor. 
Ayrıca, araştırma iş ortamındaki 
baskın kişiliklerin genellikle daha 
korkutucu ve sabırsız göründüğünü; 

sabit ve daha istikrarlı tutuma sahip 
çalışanların da değişimi sağlamak 
için kararsız ve tereddütte kalabil-
diğini vurguluyor.

Elbette, ne iş ortamında ne de 
hayatın hiçbir alanında insanları 
tahmin edilebilir kalıplar içerisinde 
düşünmek ve ona göre davranışla-
rınızı önceden tasarlamak mümkün 
değil. Ancak hangi özellikleriniz ile 
iş hayatında yer edindiğinizi göz-
lemlemek ve daha verimli ve anla-
yışlı tutumlar geliştirmek mümkün. 
Ursiny araştırmasının en önemli 
ve son vurgusunu şöyle yapıyor: 
Farklı kişiliklere sahip insanlar, 
basitçe söylemek gerekirse, dünyayı 
da farklı görür. Bunda doğru veya 
yanlış yoktur.

Kaynak: Agenda.weforum.org

Ofiste hangi kişilik tiplerinin çatışma olasılığı daha yüksek?

Toplumsal sorunlara yenilikçi 
çözümler: Sosyal yenilik 

“Sosyal Yenilik - Social innovation” kavramı; yeni stratejiler, kavramlar, fikirler 
ve organizasyonlar gibi farklı unsurların geliştirilmesi ve toplumsal sorunlara 
çözüm sunmasını hedefleyen bir disiplin olarak önem kazanıyor

Toplumun sosyal ihtiyaç-
larına odaklanan yenilik 
çalışmaları, sivil toplumun 
güçlendirilmesi hedefiyle 

1960’lı yıllarda hız kazanmış olsa 
da temelleri çok daha eskilere daya-
nıyor. Bu anlayışın köklerini birkaç 
yüzyıl öncesinden aldığının en iyi 
örneklerinden biri olarak, 18. yüzyı-
lın en önemli bilim adamlarından 
Benjamin Franklin’in vurguladığı 
“Sosyal organizasyonlar içindeki 
küçük değişikliklerin toplumun 
gündelik sorunlarına çözüm ürete-
bileceği anlayışı” verilebilir. 

Toplumsal, kültürel, ekono-
mik ve çevresel sorunlara yenilikçi 
çözümler üretmek ve bunları hayata 
geçirmek için gerek hükümet des-
tekli gerekse kâr amacı gütmeyen 

ya da güden pek çok sektör tarafın-
dan sosyal yenilik projeleri gelişti-
rilebilir. Sosyal yenilik kapsamında 
geliştirilen her proje, yalnızca ele 
alınan sorunun çözümüne katkı 
yapmaz, aynı zamanda o sorunun 
ortaya çıkmasına neden olan tutum, 
algı, davranış ve yöntemleri de 
değiştirmeye odaklanır.

Yenilik sürecinin temel amacı, 
finansal bir kazanç elde etmek 
değil; toplumsal bir yenilenmenin 
hedeflemesidir. Sosyal yenilik pro-
jelerinde kimin çalışmayı gerçek-
leştirdiğinden çok kimin için fark 
yarattığı önem taşır. Sosyal yenilik 
süreçleri; açık kaynak yöntemi, 
teknik ve yenilikler gibi sosyal bir 
amacı olan süreçleri içerir.

Günümüzde sosyal yenilik ko-

nusunda çalışan pek çok akademik 
araştırma, blog ve web sitesi, pratik 
eylem sınırlarının üzerinde bir 
çalışma özelliği gösteriyor. Sosyal 
yenilik ve belli başlı çalışma alanları 
şöyle özetlenebilir:

Çok yönlü bir çalışmayı gerek-
tiren sosyal yenilik projeleri, kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuru-
luşlarının birlikte hareket etmesini 
gerektiriyor.

 � Kamu hizmetlerinde yenilik,
 � Sosyal girişimcilik,
 � İş hayatı,
 � Açık kaynak,
 � Karmaşık adaptif sistemler,
 � İşbirlikçi yaklaşımlar,
 � Yenilik difüzyonu,
 � Yerelleştirilmiş etkiler,
 � Kurumsal veya sistemsel girişim-

cilik

YÖNETİM & İK Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler: Sosyal yenilik 
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EPDK tarafından verilen 
lisans sayılarında büyük 
düşüş yaşanırken, mayıs ve 
haziran ayında verilen do-

ğal gaz depolama lisansları nicelik 
olarak olmasa da nitelik olarak dik-
katleri çekti. Kolin Grubu şirket-
lerinden Etki Liman, Aliağa’daki 
LNG terminali projesi için 30 yıl 
süreli doğal gaz depolama lisansı 
aldı. Çalık Enerji ise Tuz Gölü’n-
deki yeraltı depolama projesi için 
depolama lisansı aldı. Akfel Enerji 
ve RWE Supply Trading şirketleri 
ise spot LNG ithalat lisansı aldı. 
Akfel Enerji 30 yıl süreli lisans alır-
ken, RWE’nin minimum sınır olan 
10 yıl süreli lisans aldığı görüldü. 
Elektrik piyasasında ise Uz Energy 
tedarik lisansı alan 204. firma oldu.

Öte yandan, beş firmanın 
elektrik üretim lisansı sona 
erdirilirken, bir firmanın elektrik 
üretim lisansı iptal edildi. Bir 
firmanın da elektrik tedarik lisansı 

sona erdirildi, bir firmanın ise 
elektrik üretim lisansı ise yeniden 
yürürlük kazandı.

Uz Energy tedarik lisansı aldı
EPDK’dan 20 yıl süreli tedarik 

lisansı alan Uz Energy Dış Ticar-
et A.Ş, 22 Nisan 2015 tarihinde 
İstanbul’da kuruldu. Şirketin 
Tecdelioğlu ailesine mensup dört 
gerçek kişi ortağı bulunuyor. 
Sanayi ve bilişim sektörlerinde 
faaliyet gösteren Tecde Grup’un 
iştiraklerinden olan Uz Energy, 
EPDK’dan tedarik lisansı alan 
204’üncü firma oldu.

Kolin İnşaat, bir süredir işlem-
leri devam eden LNG gazlaştırma 
terminali projesi için EPDK’dan 
depolama lisansı aldı. 29 Mayıs 
2015 tarihinden itibaren 30 yıl 
süre için verilen lisans kapsamın-
daki projenin ilk etapta 280 bin 
m3 depolama kapasitesine sahip 
olması bekleniyor. Kolin Grubu 
şirketlerinden Etki Liman’ın sahibi 
olduğu proje, Türkiye’nin özel sek-
töre ait ilk LNG terminali olan Ege 
Gaz LNG terminalinin bulunduğu 
Aliağa’da yer alıyor.

Kolin tarafından daha önce 
açıklanan verilere göre LNG 

EPDK’nın son haftalara ilişkin lisans verilerine göre Kolin Grubu 
şirketlerinden Etki Liman, Aliağa’daki LNG terminali projesi için doğal gaz 
depolama lisansı aldı. Çalık Enerji ise Tuz Gölü’ndeki yeraltı depolama 
projesi için depolama lisansı aldı. Uz Energy ise tedarik lisansı alan 204. 
firma oldu

EPDK’dan 2 doğal gaz depolama, 
1 elektrik tedarik lisansı
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29 santral özelleştirme programında
Merakla beklenen özelleştirme programına ilişkin ÖYK kararı, 62. Hükümet’in görev süresinin bitimine sayılı günler 
kala alındı. Programda 26’sı hES 29 santral yer aldı

Yılbaşından bu yana merak-
la beklenen özelleştirme 
programına ilişkin karar, 
genel seçim nedeniyle 

62. Hükümet’in görev süresinin 
bitimine sayılı günler kala alın-
dı. Özelleştirme Yüksek Kurulu 
(ÖYK), Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 
26 HES, 3 termik santral, TEM-
SAN ve TPAO’ya ait akaryakıt 
dağıtım şirketi TP Petrol Dağıtım 
A.Ş’yi özelleştirme programına aldı. 
Kuruluşların özelleştirme işlemle-
ri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 
tamamlanacak.

ÖYK tarafından özelleştirme 
programına alınan varlıklar 

arasında 26’sı hidroelektrik santralı, 
3’ü termik santral olmak üzere 29 
elektrik üretim tesisi yer aldı. Ter-
mik santrallar arasında 1,432 MW 
kurulu güce sahip Bursa Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santralı ölçek 
olarak ilk sırada yer alırken, ikinci 
sırada 180 MW kurulu güce sahip 
Aliağa Doğal Gaz Santralı yer aldı. 
Özelleştirme programına alınan 
bir diğer termik santral ise 50 MW 
kurulu gücü olan Fuel Oil yakıtlı 
Hopa Termik Santralı oldu.

26 HES arasında ise ölçek 
olarak ilk üç sırada Kahraman-
maraş’taki 124 MW kurulu 
güce sahip Menzelet HES, 

Gümüşhane’deki 103 MW kurulu 
güce sahip Torul HES ve Tokat’taki 
90 MW güce sahip Köklüce HES 
yer aldı.

Kararla ayrıca, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 
(TPAO) bağlı TP Petrol Dağıtım 
AŞ’de bulunan kamuya ait hissel-
erle TEMSAN’ın Hazine’ye ait 
yüzde 100 oranındaki hissenin 
özelleştirme kapsam ve programına 
alınmasına karar verildi.

Her iki kurum da satışın blok 
satış, halka arz, varlık satışı veya 
kiralama yönteminin uygulanması 
suretiyle özelleştirilecek.

terminalinin proje alanı, denizde 
79 bin 107 m2 dolgu alanı, 9 bin 
946 m2 deşarj boru hattı alanı 
ve karada 256 bin 810 m2 olmak 
üzere toplamda 3 bin 345 milyon 
m2’lik alandan oluşuyor. Depolama 
kapasitesinin ilk etapta 280 bin 
m3 olması ve gönderme kapasite-
sinin ise 750 bin m3/saat olması 
planlanıyor. Kolin İnşaat, tesisin 
genişleme yatırımlarına elverişli 
bir alanda yer aldığını ve ilerleyen 
dönemlerde genişlemeye yönelik 
fazları da düşünülerek hazır-
landığını da açıklamıştı.

Kolin İnşaat, LNG terminali-
nin yakınında kuracağı 420 MW 

kurulu güce sahip olacak Çakmaklı 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Sant-
ralı için EPDK’dan, süresi 4 Aralık 
2014 tarihinden başlamak üzere 
önlisans almıştı. Bu tesisin ÇED 
raporu Haziran 2013 tarihinde 
uygun bulunmuştu.

Çalık Enerji’ye Tuz Gölü için depolama 
lisansı

Çalık Enerji şirketlerinden 
Atlas Petrol Gaz, 4 Haziran 2015 
tarihinden itibaren 30 yıl süreyle 
geçerli olacak doğal gaz depola-
ma lisansı aldı. Atlas Petrol Gaz 
şirketinin 2008 yılında EPDK’ya 

yaptığı lisans başvurusu ile ilk kez 
gündeme gelen proje, tesis sa-
hasının BOTAŞ’ın depo projesini 
yürüttüğü saha ile çakışma sorunu 
yüzünden 2013 yılına kadar askıda 
kalmıştı. Atlas Petrol Gaz’ın proje 
alanı, Aksaray ve Konya illerini 
kapsayan bir bölgede Tuz Gölü sa-
hasında yer alıyor. Aksaray’ın Eskil 
ve Merkez ilçelerine bağlı Sultan-
hanı, Eşmekaya, Güneşli, İncesu, 
Yeşiltömek köyleri ile Konya’nın 
Emirgazi ve Karapınar ilçelerine 
bağlı Besci, Işıklar, Kayalı, Merkez, 
Reşadiye köylerini kapsıyor. Tesisin 
depolama kapasitesinin 1.5 milyar 
m3 civarında olması bekleniyor.
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5 ayda 1,973 MW yeni  
kurulu güç devreye girdi

Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre bu 
yıl mayıs ayı sonuna kadar, 1,353 MW’ı HES’lerden, 
oluşan 1,973 MW yeni kurulu güç devreye alındı. 303 
MW ile rüzgar santralları, 285 MW’ta kalan termik 
santralların önüne geçti.

Hidroelektrik santrallar 1,353 MW kurulu güç-
leriyle bu yıl sisteme eklenen yeni kapasitenin yüzde 
68.6’sını oluşturdu. HES’leri, 303.6 MW kurulu güce 
sahip 25 RES izlerken, termik santralların kurulu gücü 
ise 285 MW olarak kayıtlara geçti. 

Bu yılın ilk çeyrek döneminde, 745 MW’ı HES 
olmak üzere toplam 1,106 MW kurulu güce sahip 37 
adet tesisin geçici kabulü yapılmıştı.

YAKIT TÜRÜ KURULU GÜÇ 
(MW)

Termik 285.322

HES 1353.374

RES 300.600

Çöp, Biyokütle, Atık ısı, Jeotermal 30.823

TOPLAM: 1973.119

YAKIT TÜRÜ KURULU 
GÜÇ (MW)

 KABUL 
ADET 

Atık Isı 0.000 0
Doğal gaz 100.122 6
Doğal gaz /Motorin 0.000 0
Doğal gaz /FO/Linyit 0.000 0
Doğal gaz + Orman Ürünleri 27.600 1
Biyogaz 0.000 0
Biyokütle (Çöp Gazı) 5.664 1
Biyokütle 2.659 3
HES  1353.374 38
İthal Kömür 0.000 0
Jeotermal 22.500 1
Kömür 7.600 1
Kömür + Diğer 15.000 1
Linyit 0.000 0
RES 303.600 25
Yerli Asfaltit 135.000 1
TOPLAM: 1973.119 78
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ODAŞ, üretim ve madencilik 
yatırımlarını hızlandırdı

ODAŞ Enerji’nin 2017 yılının ilk yarısında işletmeye almayı planladığı 330 MW kurulu güce sahip yerli kömür yakıtlı 
termik santralının ana ekipmanları sahaya sevk edildi. 8,2 MW kurulu güce sahip Köprübaşı HES ise gelecek ay ticari 
işletmeye alınacak

Elektrik üretim yatırımlarını 
sürdüren ODAŞ Enerji, 
Çanakkale’nin Çan ilçesin-
de kurulacak yerli kömür 

yakıtlı termik santral projesinde 
önemli bir aşamayı geride bıraktı. 
ODAŞ Enerji, 330 MW kurulu 
güce sahip olacak santral yatırı-
mının hızlı ilerlemesinin ve ana 
ekipmanların büyük oranda sahaya 
gelmesinin ardından, kreditörler ile 
20 milyon Euro tutarındaki ikinci 
dilim proje finansman kredisinin 
kullanılmasına yönelik mutabakat 
sağladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na yaptığı açıklamada, 
15 gün içerisinde inşaat ve montaj 
işlerinin hangi yerli yüklenicilere 
verileceğinin kesinleşeceğini ve en 
geç 45 gün içerisinde ilgili yükleni-
cilere sahada yer teslimi yapılacağı-
nı kaydetti.

ODAŞ Enerji, yerli kömür 
yakıtlı Çan Termik Santralı projesi 
için kredi ve teminat sözleşmele-
rini, 14 Ocak 2015 tarihinde Yapı 
Kredi Bankası ve Halk Bankası 
ile imzalamıştı. 116 milyon Euro 
tutarındaki proje finansmanı kredi 
sözleşmesi çerçevesinde, daha önce 
20 milyon Euro tutarında köprü 
kredi kullanılmıştı.

Çan Termik Santralı’nın 2017 
yılı içerisinde işletmeye alınması-
na yönelik kurulum çalışmalarını 
sürdüren ODAŞ Enerji, bölgede 
katma değer yaratacak bir kömür 
tedarik ve ticaret merkezi oluştur-
mayı da amaçlıyor. ODAŞ Enerji, 
Çan Termik Santrali ile eşzamanlı 
faaliyete geçecek Çan II kömür 
maden sahasında büyük ölçekli 

üretime başlamadan önce, bu yıl 
içerisinde bölgedeki küçük ölçekli 
sahalarda deneme üretimi ve kömür 
satışlarına başlamayı amaçlıyor. 

Şirket, yaptığı açıklamada dene-
me üretiminin ve satışların başla-
yacağı kömür ocaklarının ODAŞ 
Enerji iştiraklerinin uhdesine katıl-
masının planlandığını da belirtti.

Köprübaşı HES’e 9,6 $cent/kWh alım 
garantisi

Yüzde 37,8 oranındaki hissesi 
halka açık olan ODAŞ Enerji, 8,2 
MW kurulu güce sahip olacak 
Köprübaşı Regülatörü ve Hidroe-
lektrik Santralı’nın inşasının bu ay 
içinde tamamlanacağını açıkladı. 
Temmuz ayı içerisinde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan kabul işlemleri yapılarak ticari 
işletmeye alınması beklenen tesis, 
projede yerli ekipman kullanıl-
ması nedeniyle üreteceği elektrik 
enerjisini, Yenilenebilir Enerji 
Kanunu kapsamında 9,6 $cent/

kWh garantili fiyattan satabilecek. 
ODAŞ Enerji, Trabzon’da yapımı 
sonlanma aşamasına gelen Köprü-
başı Regülatörü ve Hidroelektrik 
Santralı’nın bu teşvikten yararlan-
maya hak kazanacak ilk ve en bü-
yük ölçekli tesis olacağını açıkladı.

Altın için sondajlar planlanıyor
Bu ay başında hissedarlarına 

nakden brüt 5 milyon TL temettü 
ödemesi gerçekleştiren ODAŞ 
Enerji’nin değerli metal maden-
ciliği alanındaki çalışmaları da 
devam ediyor. Şirket, Manisa’daki 
Karaağaç madeninin ruhsatının 
kısa süre içerisinde ODAŞ Ener-
ji’nin yüzde 96 oranında iştiraki 
Anadolu Export’a devredilmesinin 
beklendiğini açıkladı. Altın madeni 
potansiyeli bulunan saha içinde 
yüzeysel çalışmalar yapıldığını be-
lirten ODAŞ Enerji, yaz dönemin-
de rezerv artışını sağlayabilecek ve 
ispatlanmış rezerv oranını yüksel-
tebilecek sondajların yapılmasının 
planlandığını kaydetti.
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Enerji Panorama’nın 3. yılına “yaz˝ın rehavetinden oldukça uzak başladığımızı söylemek mümkün. Gerek siyasi; 
gerekse sektörel gündemde enerji oldukça yüksek… İşte sosyal medyanın haziran ayı enerji başlıkları. 
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6/8/2015 6/9/2015 6/10/2015 6/11/2015 6/12/2015 6/13/2015 6/14/2015 Ortalama

Elektrik MWh 669792 695646 694859 694736 696013 671268 594241 673794

Doğalgaz (Toplam) 1000* Stdm3 113774 111086 111518 101690 102773 90064 92914 103403

Doğalgaz (Elektrik) 1000* Stdm3 38511 38326 38603 37965 37018 33931 29146 36214

Linyit ton 31073 29159 25825 28980 29361 33462 19091 28136

Motorin Türleri litre 50653239 51751065 53159210 52483259 52611700 49350111 41526160 50219249

Benzin Türleri litre 7575770 8527930 8105372 7620428 9020752 9632849 9219622 8528960

RAMAZAN AYI ÖNCESİ ENERJİ TÜKETİMLERİ

TÜRKİYE ELEKTRİK 
KURULU GÜCÜ (2015)

1970’DEN BU YANA 
ELEKTRİKTE KURULU 

GÜÇ VE ÜRETİM
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KURULU GÜÇ VE ELEKTRİK ÜRETİM GELİŞİMİ 
Developments of Installed Capacity and Electricity Generation 

 
 

MW
Değişim

Year on Year
% 

GWh
Değişim

Year on Year
% 

MW
Değişim

Year on Year
% 

GWh
Değişim

Year on Year
% 

1970 2.235 8.623            1970 1.439 6.273
1971 2.578 15,35 9.781            13,43 1971 1.764 22,61 7.802 24,38
1972 2.711 5,17 11.242          14,93 1972 1.878 6,45 9.124 16,95
1973 3.193 17,75 12.425          10,53 1973 2.350 25,15 10.258 12,43
1974 3.732 16,90 13.477          8,47 1974 2.834 20,56 11.189 9,07
1975 4.187 12,18 15.623          15,92 1975 3.229 13,96 12.845 14,80
1976 4.364 4,24 18.283          17,03 1976 3.385 4,82 15.454 20,31
1977 4.727 8,32 20.565          12,48 1977 3.685 8,86 17.230 11,49
1978 4.869 2,99 21.726          5,65 1978 3.801 3,15 17.968 4,28
1979 5.119 5,13 22.522          3,66 1979 3.685 -3,05 18.934 5,38
1980 5.119 0,00 23.275          3,35 1980 4.051 9,93 19.415 2,54
1981 5.538 8,18 24.673          6,00 1981 4.051 0,00 20.588 6,04
1982 6.639 19,88 26.552          7,61 1982 4.442 9,66 23.243 12,90
1983 6.935 4,47 27.347          3,00 1983 5.543 24,79 23.689 1,92
1984 8.462 22,01 30.614          11,95 1984 5.936 7,09 26.686 12,65
1985 9.122 7,80 34.219          11,78 1985 7.795 31,31 30.249 13,35
1986 10.115 10,89 39.695          16,00 1986 8.789 12,75 35.470 17,26
1987 12.495 23,53 44.353          11,73 1987 11.014 25,32 39.679 11,87
1988 14.521 16,21 48.049          8,33 1988 12.984 17,89 43.014 8,40
1989 15.808 8,87 52.043          8,31 1989 14.240 9,67 47.454 10,32
1990 16.318 3,22 57.543          10,57 1990 14.729 3,44 52.854 11,38
1991 17.209 5,46 60.246          4,70 1991 15.317 3,99 55.461 4,93
1992 18.716 8,76 67.342          11,78 1992 16.800 9,68 61.533 10,95
1993 20.338 8,66 73.808          9,60 1993 18.280 8,81 67.100 9,05
1994 20.860 2,57 78.322          6,12 1994 18.649 2,02 71.943 7,22
1995 20.954 0,45 86.247          10,12 1995 18.858 1,12 78.195 8,69
1996 21.249 1,41 94.862          9,99 1996 18.905 0,25 85.415 9,23
1997 21.892 3,02 103.296        8,89 1997 19.070 0,87 90.919 6,44
1998 23.354 6,68 111.022        7,48 1998 19.563 2,59 96.075 5,67
1999 26.119 11,84 116.440        4,88 1999 21.119 7,96 92.313 -3,92
2000 27.264 4,38 124.922        7,28 2000 21.252 0,63 93.234 1,00
2001 28.332 3,92 122.725        -1,76 2001 21.063 -0,89 86.362 -7,37
2002 31.846 12,40 129.400        5,44 2002 21.058 -0,03 77.332 -10,46
2003 35.587 11,75 140.580        8,64 2003 21.785 3,45 63.097 -18,41
2004 36.824 3,48 150.698        7,20 2004 21.790 0,02 68.017 7,80
2005 38.820 5,42 161.956        7,47 2005 22.584 3,65 73.462 8,00
2006 40.502 4,33 176.300        8,86 2006 23.714 5,00 84.530 15,07
2007 40.836 0,82 191.558        8,65 2007 23.875 0,68 92.327 9,22
2008 41.817 2,40 198.418        3,58 2008 23.981 0,44 97.717 5,84
2009 44.761 7,04 194.813        -1,82 2009 24.203 0,93 89.454 -8,46
2010 49.524 10,64 211.208        8,42 2010 24.203 0,00 95.532 6,80
2011 52.911 6,84 229.395        8,61 2011 24.150 -0,22 92.351 -3,33
2012 57.058 7,84 239.497        4,40 2012 24.775 2,59 90.575 -1,92
2013 64.008 12,18 240.154        0,27 2013 23.782 -4,01 80.118 -11,55
2014 69.517 8,61 249.701        3,98 2014 21.879 -8,00 70.469 -12,04

TÜRKİYE TEK - TEAŞ - EÜAŞ

Yıllar
Years

KURULU GÜÇ
Installed Capacity

ÜRETİM
Generation Yıllar

Years

KURULU GÜÇ
Installed Capacity

ÜRETİM
Generation
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TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN DAĞILIMI (2014)

KAMUNUN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE PAYI (2014)
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TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN KURULUŞLARA DAĞILIMI 
Share of the Producers in Turkey's Electricity Generation 

 

KURULUŞLAR 
Producers 

ÜRETİM / Generation 
GWh 

Serbest Üretim Şirketleri  
Generation Companies (Gen. Comp.) 

113.628,3  

EÜAŞ 70.469,0 

Yap-İşlet (Yİ) 
Build-Own-Operate (BOO) 

43.857,3  

Yap-İşlet-Devret (YİD) 
Build-Operate-Transfer (BOT) 

11.495,5  

Otoprodüktörler 
Auto Producers 

5.393,1  

İşletme Hakkı Devri (İHD) 
Transfer of Operation Rights (TOR) 

4.857,7 

TOPLAM / Total 249.700,9 

 
 

 

EÜAŞ
%28,22

Serbest Üretim Şirketleri
Gen. Comp.
%45,51

Yap-İşlet
BOO
%17,56

Yap-İşlet-Devret
BOT
%4,60
Otoprodüktörler
Auto Producers
%2,16

İşletme HakkıDevri
TOR
%1,95

Diğer
%71,78

İSTATİSTİK
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TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN KAYNAKLARA DAĞILIMI 
Share of the Resources in Turkey’s Installed Capacity 

 

 
 

KAYNAKLAR 
Resources 

KURULU GÜÇ/Installed Capacity  
MW 

Hidrolik 
Hydraulic 23.640,8 

Doğal Gaz + LNG 
Natural Gas + LNG 21.476,1 

Linyit + Taş Kömürü 
Lignite + Hard Coal 8.573,4 

İthal Kömür  
Imported Coal 6.062,6 

Çok Yakıtlılar  
Multi-Fueled Fired 4.741,8 

Rüzgâr 
Wind 3.629,7 

Sıvı Yakıtlar (Fuel-Oil + Motorin + Nafta + Asfaltit) 
Liquid Fuels (Fuel-Oil + Diesel + Naphtha + Asphaltite) 659,8 

Jeotermal  
Geothermal 404,9 

Yenilenebilir + Atık 
Renewable + Waste 288,1 

Güneş 
Solar Energy 40,2 

TOPLAM / Total 69.517,4 

Kaynaklar: EİGM, TEİAŞ, EÜAŞ
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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.


