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Enerji 
Panorama’dan…

Dünyada sadece enerji sektörü değil, hükümetler, bankacılar, 
otomotivciler kısaca herkes petrol fiyatlarının düşüşünü 
konuşuyor. Manzara pek iç açıcı değil, dergimizin baskıya 

girdiği gün, ekonomistler petrol fiyatlarının resesyona yol açabileceği 

tehlikesini konuşuyordu. Düşük fiyatlar, petrol ihracatçısı ülkeler-

in ekonomilerine büyük darbe vurdu, birçok ülke işsizlik, maaşları ve 

borçlarını ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya. Bu olumsuz etkinin 

ikinci dalgası da petrol ihracatçısı ülkelerle yakın ticari ilişkiler içinde 

olanları etkileyecek. Bu ülkelerin içinde Türkiye de var maalesef… 

Çünkü ticari ilişkilerimizin en yoğun olduğu ülkelerin çoğu petrol gelir-

iyle ayakta duran ülkeler. Kapak haberimizde konuyu tüm ayrıntılarıyla 

okuyabilirsiniz. 

Enerjide ikinci gündem maddesi ise İran… Biliyorsunuz geçen ay İran’a 

uygulanan ambargo kaldırıldı. Bu karardan rahatsızlık duyan Suudi 

Arabistan, İranlılar için çok önemli olan bir din adamını idam ederek 

elindeki son kozu oynadı ancak ‘barış’ rüzgarını engelleyemedi. Ana-

liz bölümümüzde İran ve Suudi Arabistan aksında Türkiye’yi ve bölgeyi 

bekleyen fırsat ve tehlikeleri inceledik. 

Bu sayımızda çok değerli konuk yazarlarımız var. Emir Çetinkaya, yeni-

lenebilir enerjinin finansman sorununun çözümüne dönük önerilerini 

paylaştı. Tamer Turna ise Paris İklim Zirvesi sonrası termik santralları 

yakından ilgilendiren değişimi anlattı. Termik santrallara öncelik ver-

meye hazırlanan Türkiye için dikkatle incelenmesi gereken bir yazı. Ter-

mik santrallarla ilgili bir diğer haberimizde ise “Kim nerede, ne yapıyor” 

sorusuna yanıt verdik. 

Yeni tarife dönemi, Rus medyasında enerji, bir türlü üstesinden geleme-

diğimiz iş kazalarıyla ilgili haber ve analizleri de ilerleyen sayfalarımızda 

okuyabilirsiniz. Özetle, dopdolu bir sayıyla yine karşınızdayız. Mühen-

dis adaylarının çalışmalarından, inovasyona, elektriğin tarih yolculuğu-

na araştırma şirketlerinin raporlarına kadar enerjinin tüm paydaşları 

yine dergimizde buluştu. 

Keyifli okumalar dileriz… 

Küresel resesyon tehdidi!



Kıtaları birleştirmek enerji ister.
Her enerji arkasında büyük bir güç ister. Enerjisa olarak, her gün 
milyonlarca insanın enerjisine ayak uydurabilmek için çalışıyoruz.
Enerjisa. Türkiye’nin enerjisi.

www.enerjisa.com.tr
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Rus basınının  
“enerji” gündemi

Suudi Arabistan’dan İran’a 
dönen Ortadoğu enerji  
aksında Türkiye

Yabancı sermaye için enerji 
cazibesini koruyor34 44 52

Türkiye ile Rusya arasındaki kriz her geçen gün 
derinleşirken, iki ülke arasındaki enerji ilişkileri ve 
belirsiz hale gelen dev projeler, Türk medyasının 
odaklandığı konuların başında geliyor. 

Uluslararası danışmanlık şirketleri tarafından 
hazırlanan 2015 değerlendirme raporlarında 
ekonomideki genel durağan hale rağmen 
enerji sektörünün yabancı sermaye yatırım 
ve payında cazibesine koruduğu tespit edildi. 

Enerji kaynaklarının bir toplumda özellikle uluslararası 
anlamda İran’daki kadar çok sosyal ve politik 
hareketliliğe yol açması nadir görülen bir durumdur. 
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DÜŞÜK PETROL FIYATLARI 

UZUN VADEDE  
HERKESI ÜZECEK



2015’in ‘en yenilikçi’ ilk  
10 enerji şirketi

Kömürde proje portföyü birikti, 
gözler hızlandırıcı tedbirlerde62 70

Her yıl hazırladığı listelerle dikkat çeken Fast 
Company dergisi, geçtiğimiz ay 2015 yılının en 
yenilikçi enerji şirketlerini açıkladı. Listede yer 
alan şirketlerin çoğu yenilenebilir enerji alanında 
geliştirdiği ürünlerle dikkat çekiyor
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ENERJI DÜNYASININ ‘KARA AYI’

Enerji dünyası, yılın ilk ayında 
3 ayrı kötü haber aldı. Türki-
ye’nin en büyük enerji oyuncuları 
arasında yer alan Koç Holding’in 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Koç, hayata veda etti. Sabah sporu 
sırasında kalp krizi geçirdiği açık-
lanan Mustafa Koç, yapılan tüm 
müdahalelere karşın 56 yaşında 
hayatını kaybetti. 

Uzun yıllar Koç Holding’e 
bağlı şirketlerde farklı kademeler-
de görevler yapan Mustafa Koç, 
2002 yılında babası Rahmi Koç’un 
ardından holdingin başkanlığına 
geçti. 

Mustafa Koç döneminde 
Türkiye’nin önde gelen sanayi 
kuruluşu TÜPRAŞ, Koç Holding 

bünyesine katıldı. 2004 yılında 
Aygaz Doğalgaz’ın kurulması ve 
2005’te Yapı Kredi Bankası hisse-
lerinin holding bünyesine katılma-
sı da Mustafa Koç’un başkanlığı 
döneminde atılan önemli adımlar 
başında geliyor.

İş dünyasındaki başarılarının 
yanı sıra iyi bir sporcu ve fotoğ-
rafçı da olan Mustafa Koç, 5 yıl 
boyunca TÜSİAD YİK Başkanlığı 
görevini de sürdürdü. Türkiye 
Enerji Vakfı ve Enerji Panorama 
olarak Koç Ailesi, Koç Holding 
çalışanları ve Türk iş dünyasına 
başsağlığı diliyoruz. 

Ocak ayında kaybettiğimiz bir 
diğer isim ise sık sık dergimize 
de konuk olan enerji sektörünün 
en tanınan isimlerinden Limak 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir’in eşi Gülseren 
Özdemir oldu. Uzun zamandır 
tedavi gören Gülseren Özdemir, 
68 yaşında aramızdan ayrıldı. 
Nihat Özdemir ile üniversite 
yıllarında tanışıp evlenen ve hol-
dingin kuruluş sürecinde de eşinin 
yanında olan Gülseren Özdemir, 
uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı. 
Çevresi ve holding çalışanları 

tarafından ‘hayırsever’ bir insan 
olarak tanınan Özdemir, çocuklar 
ve kadınlar başta olmak üzere her 
alanda sosyal sorumluluk çalışma-
larına önem veriyordu. 

Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) Başkanı Fatih Birol da 
babasını kaybetti. Uzun yıllar baş 
ekonomist olarak görev yaptı-
ğı dünyanın en önemli enerji 
kuruluşu olan Uluslararası Enerji 
Ajansı’nda geçtiğimiz yıl İcra Di-
rektörlüğü görevine seçilen Fatih 
Birol, en son Japonya İmparatoru 
Akihito’nun prestijli ‘Yükselen 
Güneş’ ödülünü alırken, teşekkür 
konuşmasında ödülünü baba-
sı Prof. Dr. Kemal Birol’a ithaf 
etmişti. 

Tüm kayıplarımıza rahmet, 
ailelerine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. 

TÜRKIYE’NIN ILK ELEKTRIKLI OTOBÜSLERINE KONYALILAR BINECEK
Toplu taşımda kullanılacak 

Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsleri 
Konya Büyükşehir Belediyesince 
hizmete sokulacak. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, ulaşım filosunu doğal gazlı 
otobüslerin ardından Türkiye’nin 
ilk elektrikli otobüsleriyle güçlen-
dirdiklerini söyledi. “Anadolu’da ilk 
tramvay sistemini kuran Konya’da 
geçtiğimiz yıl ilk bataryalı 
tramvay sistemini hayata 
geçirdik. Elektrikli otobüs-
lerle Türkiye’de çevreci ve 
yenilikçi örnek bir çalışma-
ya daha imza attık” diyen 
Akyürek, test sürüşleri sı-

rasında çok olumlu geri bildirimler 
aldıklarını belirterek “Enerji tüke-
timi düşük, verimli ve çevre dostu 4 
aracımızı teslim aldık. Önümüzdeki 
günlerde hizmet vermeye başlaya-
cak. Tam şarj olduğunda en az 200 
kilometre menzile ulaşabilen bu 
araçlar, toplu ulaşım hizmetlerine 
yeni bir soluk getirecek. Konyamız 
için hayırlı olsun” dedi. 

Akyürek, “E-Bus” ismi veri-
len elektrikli otobüslerin, akü ile 
çalıştığını dile getirerek, şu bilgileri 
aktardı: “10,7 metre uzunluğun-
da, üç kapısı sayesinde hızlı yolcu 
indirme-bindirme imkanı sağlayan, 
süper alçak tabanlı, 25 kişi oturma 
kapasiteli, çevreci, sessiz, ekonomik, 
verimli bir şehir içi otobüsü olarak 
birçok çözümü bir arada sunuyor. 

E-Bus, elektrikli araç istas-
yonlarında şarj edilebilmek-
le birlikte, acil durumlarda 
doğrudan 380 V bağlanıp, 
başka hiçbir cihaza veya şarj 
istasyonuna ihtiyaç duyma-
dan da şarj edilebiliyor.”
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KIŞ DÖNEMINDE 
JENERATÖR 

SATIŞI YÜZDE 
100 ARTTI 

Kış aylarında soğuk hava ve 
şiddetli rüzgâr nedeniyle Türki-
ye’nin birçok bölgesinde yaşanan 
elektrik kesintileri artıyor. Hayatı 
durma noktasına getiren elektrik 
kesintilerle birlikte elektrikli eşyalar 
bozuluyor, doğal gaz kombileri 
çalışmıyor ve iş yerleri kredi kartı 
kullanamadığı için maddi kayıplar 
yaşıyor. Jeneratöre en çok ihtiyaç 
duyulan kış dönemlerinde portatif 
jeneratör satışları da yüzde 100 
oranında artış gösteriyor. Elektriğin 
artık temel ihtiyaçlarımıza ulaşma 
yolunda büyük bir araç olduğu-
na dikkat çeken Aksa Jeneratör 
CEO’su Alper Peker “Kış aylarıy-
la birlikte elektrik kesintileri de 
gündeme gelmeye başladı. Her yıl 
olduğu gibi kış aylarının kurtarıcısı 
yine jeneratörler oluyor.  Elektrik 
kesintileriyle beraber jeneratör 
satışlarımızda artış yaşanıyor. Ev ve 
küçük işletmelerin yoğun kullandı-
ğı portatif ürün gruplarında diğer 
dönem satış rakamlarımıza oranla 
kış aylarında yüzde 50’lik bir artış 
yaşanabilirken, içerisinde bulun-
duğumuz dönem gibi alışılmışın dı-
şında sert hava şartlarının yaşanma-
sı bu rakamı yüzde 100 seviyelerine 
çıkartıyor” dedi. 

VEDAŞ ‘KOMANDOLARI’  
IŞ BAŞINDA

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
etkili olan kar yağışının beraberinde 
getirdiği arızaları gidermeye çalı-
şan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(VEDAŞ) ekipleri, komandoları 
aratmıyor. Van, Bitlis, Muş ve Hak-
kâri illeri ile bu illere bağlı ilçe, köy 
ve mezralarda yoğun kar yağışı ve 
fırtınalı hava birçok yolu ulaşıma 
kapatıp yaşamı olumsuz etkilerken, 
elektrik şebekelerine de ciddi za-
rarlar verdi. Enerji sürekliliğini sağ-
lamak amacıyla meteorolojinin kar 
uyarısı yaptığı ilk günden itibaren 
kriz planını hazırlayan VEDAŞ, bu 
kapsamda arıza bakım ve onarım 
ekiplerinin sayılarını ve vardiya-
larını artırdı. Bazı noktalarda eksi 
30 dereceyi bulan sıcaklıklarda ve 
devam eden fırtınalı kar yağışında 
dahi arızalara müdahale edebilmek 
için ekipler sürekli aktif ve mobilize 
durumda tutuldu. Olağan üstü ko-
şullarda ve yoğun kar ve tipi altında 
ilerleyerek kırsal kesimde arızalara 
müdahale eden VEDAŞ ekipleri, 
yaptıkları çalışmalarla komandoları 
aratmadılar.

Süreçle ilgili bilgi veren 
VEDAŞ yöneticileri, “Kriz yöne-
timinin önceden planlanması ve 
ekiplerin teyakkuz halinde görev 

yapmasının neticesinde hizmet 
bölgesinde uzun süreli enerji 
kesintisi yaşanmadı. Ancak yolların 
kapalı olduğu ve ulaşımın imkânsız 
olduğu noktalarda yaşanan kesinti-
lere yollar açılır açılmaz müdahale 
edildi. Ekipler araçla gidebildikleri 
noktalara intikal etmekte kalan 
yolu da çoğu zaman metrelerce 
karın içinde kilometrelerce yürü-
yerek kat ettiler. Ancak gerek çığ 
tehlikesi gerekse de fiziki şartların 
zorluğu nedeniyle bazı noktalara 
ulaşım maalesef sağlanamadı. Ka-
muoyu bilmelidir ki enerji sürekli-
liğini sağlamak ve kaliteli enerjiyi 
tüketicilere sunmak için VEDAŞ’ın 
tüm birimleri en motive biçimde 
gayretli çalışmalarını sürdürüyor.”

TANAP’IN ESKIŞEHIR-YUNANISTAN  
HATTINI LIMAK YAPACAK

Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi (TANAP) 
boru hattı inşaatının Eskişe-
hir’den Yunanistan sınırına kadar 
olan 459 kilometrelik bölümünü, 
Punj Lloyd-Limak iş ortaklığı 
yapacak.

TANAP Doğalgaz İletim 
AŞ’den yapılan yazılı açıklama-
da, 48 inç kara kesimi Lot-4 
boru hattı inşaat ihalesine ilişkin 
başvuruların değerlendirmesi 
sonucunda Punj Lloyd-Limak iş 
ortaklığıyla sözleşme imzalandığı 
bildirildi.

Açıklamada, “Eskişehir’den 
başlayarak Bilecik, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 
Tekirdağ ve Edirne illerinden 
geçip Türkiye-Yunanistan sını-
rında Edirne’nin İpsala ilçesinde 
son bulacak olan 48 inç çapındaki 
459 kilometrelik kısmının inşaatı 
için ön yeterlik almış yerli ve 
yabancı 11 firmanın 8 Haziran 
2015 tarihinde davet edilmesiyle 
başlayan ihale sürecinin sonucun-
da Punj Lloyd-Limak İş Ortaklı-
ğı ile sözleşme imzalandı” ifadesi 
kullanıldı.
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Join us in Istanbul at the GREAT Regional Oil & Gas Summit, 
which will bring British companies together with 
International and National Oil Companies and 
other stakeholders operating in Azerbaijan, 
Kazakhstan & Turkey to discuss current and 
future development plans and opportunities

https://www.events.ukti.gov.uk/regional-oilandgas-summit/registration/index/ 

Offshore oil rig
North Sea, UK gov.uk/ukti

GREAT Regional Oil & Gas Summit
1 March 2016, Ciragan Palace Kempinsky, Istanbul



ZORLU ENERJI’DEN KARSLI 
ÇOCUKLARA KARNE HEDIYESI 

Zorlu Enerji Grubu gönül-
lüleri, her yıl gelenekselleştiği 
üzere okulların yarıyıl tatiline 
girmesinden önce gerçekleştir-
diği kıyafet ve oyuncak yardımı 
ile 658 öğrenciye erken karne 
sevinci yaşattı. Arpaçay ilçe-
sindeki tüm anaokullarındaki 
316 öğrenciye oyuncak yardımı, 
4 okuldaki 342 öğrenciye ise 
kıyafet yardımı yapıldı. 

Zorlu Enerji, yatırımı bulu-
nan Kars’ın Arpaçay ilçesinde 
bulunan Çıldır Hidroelektrik 
Santralı’na bir ziyaret gerçek-
leştirerek, ilçedeki çocuklara 
erken karne sevinci yaşattı. 
“Enerjimiz Köy Okulları İçin” 
projesi kapsamında Gülyü-

zü, Doğruyol, Aydıngün ve 
Çanaksu ilköğretim okullarını 
ziyaret eden Zorlu Enerji Gru-
bu gönüllüleri, okulların yarıyıl 
tatiline girmesinden önce 342 
öğrenciye karne sevinci yaşattı. 

2011 yılında Zorlu Enerji 
Grubu Gönüllüleri ile birlik-
te başlatılan “Enerjimiz Köy 
Okulları İçin” projesi, başta köy 
okulları olmak üzere yatırım 
bölgelerinde bulunan okullara 
yönelik fiziksel iyileştirme 
ve köy çocuklarına yardım 
çalışmalarını kapsıyor. Proje ile 
bugüne dek Erzurum, Erzin-
can, Tunceli, Tokat, Rize ve 
Kars’ta toplam 1.800’e yakın 
öğrenciye ulaşıldı. 

TÜRKIYE VE 
KANADA 

‘NÜKLEER’ 
IŞBIRLIĞI YAPTI

Türkiye ve Kanada nükleerde 
işbirliği yaparak diğer ülkelerdeki 
nükleer santral projelerindeki fırsat-
ları gözetip üye firmaların birlikte 
hareket etmelerini sağlayacak. 
Türkiye Nükleer Sanayi Derneği 
ile Kanada Nükleer Tedarikçiler 
Topluluğu, III. Uluslararası Nük-
leer Santrallar Zirvesi öncesinde iş 
birliği anlaşması imzaladı. 

Anlaşma kapsamında Türkiye, 
Kanada ve gelişen Ortadoğu ve 
Afrika coğrafyası başta olmak üzere 
diğer ülkelerdeki nükleer santral 
projelerindeki fırsatlar gözetilecek 

ve üye firmaların birlikte hareket 
etmesi sağlanacak. 

Anlaşmaya göre Türkiye, Kanada 
ya da birlikte yürütülebilecek bir 
diğer ülkede basınçlı su reaktörleri, 
ağır su reaktörleri ve küçük modü-
ler reaktörlerin ortak geliştirilmesi, 
tasarım, test, lisanslama ve inşaat sü-
reçlerinde inovatif iş birliği fırsatları 
gözetilecek.

Anlaşma, öğrenciler için de fırsat 
sağlamayı hedefliyor. Kanada ve 
Türkiye’deki üniversiteler arasında 
Ar-Ge ve eğitim fırsatları değer-
lendirilecek. Ayrıca düzenlenmesi 
planlanan seminer ve workshop’lar 
aracılığıyla da Türk ve Kanadalı fir-
maların karşılıklı bilgi paylaşımında 
bulunmaları ve fırsatları değerlen-
dirmelerine zemin hazırlanacak. 

“INSANA SAYGI” 
ÖDÜLÜNÜ ENERYA 

KAZANDI
Enerya, her yıl ‘İnsan Kaynakları 

Zirvesi’ çerçevesinde sahiplerini bulan 
“İnsana Saygı Ödülleri”nin bu yılki sahibi 
oldu. Firma ödülünü, 17 Şubat 2016 
tarihinde düzenlenecek İnsan Kaynakları 
Zirvesi’nde alacak. Türkiye’nin en büyük 
online istihdam platformlarından Kariyer.
net ana sponsorluğuyla verilen ‘İnsana 
Saygı Ödülü’nü 68 bin firmanın arasın-
dan sıyrılarak ödüle hak kazanan farklı 
sektörlerden 200 firmadan biri olarak yer 
aldıklarına dikkat çeken Enerya İnsan 
Kaynakları Direktörü Berna Tuncel, 
Enerya’ya yeni personel alımı için çıkılan 
ilanların sayısı, alınan başvuru sayısı ve bu 
başvurulara dönüş hızı ile bu ödüle layık 
görüldüklerini dile getirdi. Tuncel, “Özel-
likle bize başvuran aday sayısının artışı; 
Enerya’nın hem iş faaliyetleri alanında 
her geçen gün büyümesi hem de çalışan-
larına yönelik geliştirdiği politikaların 
farklı mecralarda duyulması ile gerçekle-
şiyor. Marka bilinirliğine de büyük ölçüde 
pozitif etki eden bu önemli ödülü kazan-
mamızda emeği geçen herkese sonsuz 
teşekkür ediyorum” dedi. 
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Bizim için enerji, ülkemize değer katmak demek. Gücümüzün kaynağı, uluslararası ortaklık kültürümüz ve güçlü kurumsal yapımız; 
insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ise en önemli ilkemiz. 85 yıldır bu bilinçle çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine 

katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TurcasIlan20x260CmTR copy.pdf   1   27/01/16   18:01



SEDAŞ, ÜNIVERSITE IŞBIRLIKLERINI HIZLANDIRDI
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ 

(SEDAŞ) yönetcileri, Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ha-
luk Görgün’ü ziyaret ettiler. Üniver-
sitelerle iletişime geçerek “proje fikri 
yarışmasının” kapsamı ve yürütme 
kurulu ile değerlendirme kurulunun 
oluşturulması ve akademik takvime 
göre yarışma takviminin hazırlan-
ması konularında bilgi vermek üzere 
(GTÜ) Gebze Teknik Üniversitesi 
Rektörü’nü ziyaret eden SEDAŞ 
Dağıtım Direktör Vekili Dr. Ersan 
Şentürk, Kurumsal İletişim Müdürü 
Ayhan Erkovan ve Kurumsal İleti-
şim Uzmanı Burçin Başcı, Rektör 
Görgün’den destek sözü aldı. 

SEDAŞ faaliyet alanını kapsayan 
Doğu Marmara da elektrik dağıtım 
bölgesi içinde yer alan 4 ilde, “Pro-
jesi İyi Olan Kazansın” sloganıyla 
başlatacağı, “Proje Fikri Yarışması” 
için Sakarya Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi, Düzce Üniver-
sitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi 
yöneticileri ile iş birlikteliği başlattı. 

Görüşmede Rektör Prof. Dr. 
Görgün, SEDAŞ’ın bölgesindeki 
iniversitelerle birlikte böyle bir 
projeyi başlatmasının memnuniyet 

verici olduğunu belirterek, “Gebze 
Teknik Üniversitesi olarak biz de iş 
birlikteliğine hazırız, süreci des-
tekleyeceğiz. Bu projenin bundan 
sonraki kurumsal ilişkilerimize çok 
daha güzel katkılar sağlayacağına 
inanıyorum” dedi.

PETFORM, YURTDIŞI EĞITIMLERINI SÜRDÜRÜYOR
Doğal gaz piyasasının en etkili 

sivil toplum kuruluşları arasında 
olan PETFORM tarafından koor-
dine edilen TRGas Hub Proje-
si’nin son yurt dışı etkinliği olan 
“Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı” 
yapıldı. Etkinlikler proje partner-
leri olan EFET ve ICIS Heren’in 
ev sahipliğinde 25-29 Ocak 2016 

tarihleri arasında Viyana ve Lond-
ra’da düzenlendi. Kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin katılımıyla 
düzenlenen Çalıştay’a EPDK, 
BOTAŞ, ICIS, EFET, CEGH, 
The ICE, CME, GFI, Trayport, 
Brainpool ve PETFORM üyesi 
şirket temsilcileri katılım gösterdi.

Çalıştayın Viyana’da gerçek-

leştirilen bölümünde EFET ve 
CEGH temsilcilerinin sunumla-
rıyla Avrupa doğal gaz piyasala-
rının tarihsel gelişimi incelenerek 
Türkiye doğal gaz piyasasının 
serbestleşme sürecinin işleyişine 
yönelik öneriler ortaya kondu. The 
ICE, CME ve GFI temsilcilerinin 
sunumlarıyla başlayan İngiltere 
programının birinci gününde ka-
tılımcıların ticari çalışmaları daha 
rahat gözlemleyebilmesi adına 
Shell’in ticaret departmanına bir 
ziyaret düzenlendi. Daha sonra 
Brainpool temsilcilerinin hazırla-
dığı Almanya doğal gaz piyasasına 
ilişkin trading simülasyonu ile ka-
tılımcıların gerçek zamanlı olarak 
ticaret yapma deneyimini görebile-
cekleri bir oturum gerçekleştirildi. 
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www.aytemiz.com.tr

Artık
daha güçlüyüz!

İlk Aytemiz istasyonunun ışıklarını yaktığımız gün,
bu ülkenin sermayesiyle, bu toprakların insanı için
çalışmaya söz verdik. Yarım asırdır bir dakika bile

ara vermeden, iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak
için çalışıyoruz. Şimdi, size yakın olmak, her yerde

hizmet vermek için hızla büyüyoruz.
Artık daha güçlüyüz.



AYTEMIZ, ANKARA’DAKI 11. 
ISTASYONUNU AÇTI

Türkiye genelinde 480 istasyona 
ulaşan akaryakıt dağıtım şirketi Ay-
temiz, Ankara’daki 11’inci istasyo-
nunu Gimat’ta hizmete açtı. 

Açılış töreninde konuşan 
Aytemiz Genel Müdür Yardımcısı 
Yakup Yazar, kısa süre içerisinde 
sektörün ilk 5 oyuncusundan biri 
olmayı hedeflediklerini belirterek, 
“Yeni transfer ettiğimiz istasyon-
larla bu hedefimize her geçen gün 
biraz daha yaklaşmaktayız. Başta 
il ve ilçe merkezleri olmak üzere 
şehir merkezlerindeki istasyonları 

bayi ağımıza katarak, her geçen gün 
daha fazla tüketiciye ulaşıyoruz.  
Ankara, İstanbul’dan sonra akarya-
kıt tüketiminde ikinci,  LPG’de ise 
birinci sıradadır. Akaryakıt ve LPG 
tüketiminin bu kadar önemli olduğu 
Türkiye’nin kalbi başkentimiz, şir-
ketimizin büyüme hedefleri içinde 
öncelik ve önem taşıyor” dedi 

Yazar, Aytemiz’i son beş yılda 
akaryakıt sektörünün en hızlı 
büyüyen markası yapan bayilerine 
de teşekkür ettikten sonra istasyonu 
hizmete açtı. 

EWE, MILLENICOM SATIN ALMA IŞLEMLERINI TAMAMLADI
Almanya’nın köklü enerji şirket-

lerinden EWE AG’nin yüzde 100 
iştiraki olan EWE Turkey Holding, 

enerji sektöründeki yatırımlarının 
ardından Türkiye telekomünikasyon 
pazarına da adımını attı. EWE Tur-
key Holding, Rekabet Kurumu onayı 
ve diğer yasal süreçlerin tamamlan-
ması ile “Türkiye’nin Telekomüni-
kasyon Uzmanı” hedefiyle alternatif 
servis sağlayıcılar içinde öncü bir 
konuma ulaşmış olan Millenicom’un 
hisselerinin tamamını devraldı. 

EWE Turkey Holding Genel 
Müdürü Bekir Sami Acar hisse 
devrinin gerçekleşmesiyle ilgili 
olarak şunları söyledi: ‘‘Türkiye enerji 
sektöründeki güçlü varlığımıza ilave 
olarak bir süredir yakından takip 
ettiğimiz telekomünikasyon pazarına 
da girmenin heyecanını yaşıyoruz. 
EWE’nin uzun yıllardır Almanya 
telekomünikasyon pazarında edinmiş 

olduğu tecrübe ve birikimini Türki-
ye’ye taşımak ve Türkiye’de ulaştığı-
mız üstün müşteri memnuniyeti ve 
yüksek kalite standardını telekomü-
nikasyon müşterilerine de sunmak 
istiyoruz. 

Millenicom’un EWE Türki-
ye grubuna katılmasıyla beraber 
EWE’nin Türkiye’deki çalışan sayısı 
985’e ulaştı. Millenicom, 1998 yılında 
Almanya’da kurulan European Te-
lecommunication Holding (E.T.H. 
AG) bünyesinde 2004 yılında 
Türkiye faaliyetleri için kuruldu. Te-
lekomünikasyon sektörünün birçok 
farklı alanında faaliyet göstermiş olan 
Millenicom, bugün hem bireysel 
hem kurumsal müşterilerine internet 
ve telefon hizmetinin yanı sıra bulut 
çözümleri de sunuyor. 

ÇALIK, YENIDEN 
LIBYA PAZARINDA
Çalık Enerji, Libya’da geçici sü-

reliğine duran Khums Projesi kap-
samında saha faaliyetlerine yeniden 
başladı. Çalık Enerji Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. tarafından konu ile ilgili 
KAP’a yapılan açıklamada, 9 Mart 
2015 tarihi itibarıyla Özel Durum 
Açıklaması ile kamuya duyurulmuş 
olan, Libya “Khums Projesi” kap-
samında saha faaliyetlerinin geçici 
süreyle durdurulması durumunun 
ortadan kalktığı belirtildi.

Projeye 7 Ocak 2016 tarihi 
itibarıyla devam edildiği kaydedildi. 
Çalık Enerji, Libya’nın El Khums 
şehrinde 526 MW’lık Basit Çevrim 
Elektrik Santralı projesinin yapı-
mını anahtar teslim üstlendi. 526 
MW’lık El Khums Basit Çevrim 
Elektrik Santralı Libya’nın başkenti 
Tripoli’nin 100 km doğusunda 
inşaa ediliyor. 
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99 HES aynı anda açıldı
Türkiye genelinde 39 ilde özel 
sektör tarafından tamamlanan 
hidroelektrik santrallar (HES) 
düzenlenen törenle hizmete 
alındı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
düzenlenen törende açılışı yapı-
lan HES ve baraj sayısı 99 olarak 
açıklandı. Söz konusu tesislerin 
ekonomiye katkısı 1,1 milyar lira 
olarak hesaplanıyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü’nün düzenlediği organi-
zasyon, Ankara Arena Spor 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yanı sıra Meclis Başkanı İsmail 
Kahraman, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Sema Ramazanoğlu, 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma 
Güldemet Sarı törene katılan ba-
kanlar arasında yer aldı. Sabancı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Güler Sabancı da törene katıldı.
DSİ verilerine göre özel sektör 
tarafından son 13 yılda 422 adet 
HES işletmeye alındı. Bu tesisle-

rin yıllık enerji üretim kapasitesi 
40 milyar kilovatsaatin üzerinde. 
Hizmete alınacak 99 tesisin top-
lam kurulu gücü, 2 bin 200 me-
gavat. 39 farklı ilde faaliyete ge-
çecek olan tesislerin yıllık enerji 
üretim kapasitesi ise 7 milyar 
400 milyon kilovatsaat.

ABD’li şirket Bitlis’e yatırım yaptı

ABD’li Evergreen Energy, Clark 
Engineering ile Clark Techno-
logy firmaları Bitlis’te enerji tesi-
si kuracak. Atıkların toplanması, 
taşınması ve bertaraf alanların-
da faaliyet gösteren Bitlis Katı 
Atık Birliği (Bİ-KA) bünyesinde 
AB fonları ile kurulan ve yaklaşık 
olarak 5 yıldır işletmesi yapılan 
“Evsel Katı Atık Düzenli Depo-
lama Tesisi”nde depolanan ve 

depolanacak atıklardan enerji 
üretimi yapılacak. CE Katı Atık 
Enerji Bitlis San. İç ve Dış Ltd. 
Şti ile Bİ-KA üyesi olan beledi-
yeler arasında atıktan elektrik 
enerjisi üretimi, dizel üretimi, 
gübre, temiz su ve atıl ısı üre-
tilmesi alanında imza töreni ya-
pıldı. Anlaşma çerçevesinde CE 
Katı Atık ve Enerji-Bitlis firması 
tarafından, Bİ-KA üyesi olan ve 

olmayan yerel idarelerden dü-
zenli depolama tesisine getirile-
cek çöpler ayrıştırılıp işlenerek 
ana çıktı olarak elektrik enerjisi 
ve dizel üretimi yapılacak. Kuru-
lacak tesisin yan çıktıları olarak 
da tarımda kullanılmak üzere 
gübre, temiz su ve atıl ısı üretile-
ceği belirtildi.
Buna benzer tesislerin Türki-
ye’de örnekleri olduğunu kay-
deden Bİ-KA Birlik Başkanı ve 
Tatvan Belediye Başkanı Fettah 
Aksoy, bu tesisin diğer tesis-
lerden fazla olarak 4 aşamadan 
oluştuğunu belirterek, “Bu aşa-
maların en sonunda istihdama 
yönelik yaklaşık 400 kişi iş sahibi 
olacak. İhale sonucunda 22 yıllık 
sözleşme imzaladık ve devir tes-
lim töreni yaptık. Tesis enerji ve 
dizel üretiminin yanı sıra tarıma 
da katkı sunacak. Tahminen 80 
milyon dolarlık bir yatırım öngö-
rülüyor” dedi. 
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Erzincan’a yeni iki HES geliyor
AS Enerji, Erzincan’ın Kemah ilçesindeki Deliçay De-
resi üzerine 31,95 MW’lık Deliçay I-II Regülatörü ve 
HES kuracak. AS Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapıla-
cak bir diğer santral ise yine Kemah’taki Meyvanlıgo-
ban Deresi üzerinde 31,95 MW’lık “Deliçay I-II Regü-
latörü ve HES, Kırma- Eleme Tesisi ve Beton Santralı” 
projesi. Projede ilk başta 19,84 MW olarak belirlenen 
kapasitenin 12,06 MW arttırılarak 31,95 MW’a çıkarıl-
ması planlanıyor. 50 milyon TL bedelli 
proje kapsamında her iki santraldan yıllık toplam 
169,75 GWh elektrik enerjisi üretilmesi ve üretile-
cek elektrik enerjisinin ulusal şebekeye aktarılarak 
Türkiye’deki tüm kullanıcılara sunulması planlanı-
yor. Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci 
başladı. 

Çağla Group, İran’da enerji üretecek 
Çağla Elektromekanik, İranlı Arka Electric Takta 
Limited Şirketi’nin yüzde 80 hissesini satın aldı. 
Şirket, İran’da gaz santralı kurup Türkiye’ye elekt-
rik satacak. İran ambargosunun kalkışının hemen 
ertesi günü Tahran’a giden Çağla Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemalettin Doğan, İranlı Aryanik 
Caspian Oil and Energy Şirketler Grubu bünyesin-
deki elektromekanik firması Arka Electric Takta 

Limited Şirketi’nin yüzde 80 hissesinin alımına 
ilişkin anlaşmayı imzaladı. Enerjigunlugu.net site-
sinde yer alan habere göre, Çağla Elektromekanik 
böylece ambargo sonrası İran pazarında yatırım 
yapan ilk Türk firması unvanına sahip oldu. 
Çağla Elektromekanik, Arca Electric’le ilk iş olarak 
İran’da doğal gaza dayalı elektrik üretim santral-
ları kuracak. Arca Electric, Türkiye’de doğal gaz 
fiyatlarının yüksek, elektrik fiyatlarının düşük kal-
ması nedeniyle atıl kalan doğal gaz santrallarını 
satın alarak İran’da uygun yerlere taşıyarak yeni-
den kuracak.
Türkiye’deki bazı gaz santralı sahipleriyle görüş-
melere başlayan Çağla Group, İran’da üreteceği 
elektriği hem orada satacak hem de sınırdan teslim 
alarak Türkiye iç pazarına sunacak. Arka Electric 
hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Öner, ilk 
etapta Türkiye-İran arasındaki mevcut 500 MW’lik 
iletim kapasitesinin kullanılacağını belirtti. İki ülke 
iletim şirketlerinin kapasite artırımına dönük ça-
lışmalarının devam ettiğini hatırlatan Öner, ileride 
daha yüksek kapasitelerle elektrik ithalatı yapıla-
bileceğini kaydetti. 

Çin, denizde nükleer santral inşa edecek
Dünyanın en çok enerji tüketen ülkesi olan Çin, başta hava kirliliği olmak üzere ciddi çevre sorunları 
yüzünden açık denizde nükleer santral inşa edebileceğini duyurdu. Çin Atom Enerjileri Kurumu yetki-
lileri, açık denizde nükleer santral inşasının “dikkatli ve bilimsel” değerlendirme süreci sonrası hayata 
geçirilebileceğini söyledi. Rusya da deniz üzerinde nükleer santral kurma çalışmalarını sürdürüyor. 
Dünyanın en çok enerji tüketen ülkesi olan Çin, başta hava kirliliği olmak üzere ciddi çevre sorunları 
yaşıyor. Çinli yetkililer, ülkenin “güvenli ve barışçıl” yollardan nükleer enerji kapasitesini artırması ge-
rektiğini vurgulayarak, deniz kaynaklarından azami derecede yararlanılmasının önemine vurgu yapıyor. 
Çin’in toplam 28,3 milyon gigavat enerji üretim kapasitesine sahip aktif 30 nükleer santralı bulunuyor. 
Ülkede toplam 26,7 gigavat kapasiteli 24 yeni nükleer santralın inşası ise devam ediyor.
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Danimarkalı Kamstrup, İstanbul’da ofis açtı
Akıllı sayaç çözümleri üreticisi 
Danimarkalı Kamstrup firması, 
Türkiye’de yeni ofisini İstanbul’da 
açtı. Kamstrup’un İstanbul’a ge-
liş nedeni ise yakın gelecekte 
şekillenecek olan Türkiye akıllı 
sayaç yol haritasıyla ilgili olarak 
tecrübelerini paylaşmak ve yerel 
satış ekibi ile bu gelişmeleri ya-
kından takip etmek... 
Kamstrup Bölge Satış Müdürü 
René Nygaard Jensen, “Türki-
ye’deki müşterilerimiz ve gele-
cekteki muhtemel iş ortaklarımız 
için katma değerli bir iş ortamı 

oluşturabilmemiz adına onlara 
daha yakın olmamız ve ihtiyaç-
ları, şartları yerinde görmemiz 
gerekiyor. Akıllı sayaç çözümleri 
konusunda yüksek teknolojili ve 

üstün kaliteli ürünlerimizi uzun 
yıllara dayanan tecrübemizle 
Türkiye’nin hizmetine sunmak 
istiyoruz. Bu konunun Türki-
ye’deki elektrik dağıtım şebe-
keleri için çok önemli olduğunu 
biliyoruz” açıklamasını yaptı. 
Elektrik sayaçları dünya çapında 
10 milyondan fazla noktada kul-
lanılan Kamstrup, Türkiye paza-
rında toplamda 19 milyon müş-
terinin elektrik dağıtımını yapan 
Enerjisa ve CLK Enerji ile pilot 
projeler gerçekleştirdi.

Siemens ve Gamesa rüzgarda buluşuyor
İspanya merkezli Gamesa Corporacion Techno-
logica SA, Alman mühendislik şirketi Siemens SA 
ile rüzgar enerjisi alanında çalışmalarını birleştir-
mek için görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. 
Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde, 
bu birleşmenin dünyanın en büyük rüzgar türbini 
üreticisini ortaya çıkaracağı ve dünya rüzgar piya-
sasının yüzde 15’ini kontrol edeceği belirtiliyor. 
Kesin bir açıklama yapılmamakla beraber Sie-
mens’in, Gamesa’nın hisselerinin bir kısmını sa-
tın almak için 4,6 milyar Euro civarında bir ödeme 
yapacağı tahmin ediliyor. 2015 yılında da Almanya 
merkezli Nordex SE, İspanya’da Acciona SA’nın 
yenilenebilir enerji kolunu 785 milyon euro karşı-
lığında satın almıştı.

Yerli rüzgar türbini, Terkos Gölü civarına kuruldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 
işbirliğiyle yürütülen Türkiye’nin ilk “Milli Rüzgar 
Santralı” (MİLRES) Projesi’nde sona yaklaşıldı.
Proje kapsamında geliştirilen prototip türbin, İs-
tanbul’da Terkos Gölü civarına kuruldu. 500 KW 

gücündeki türbinin şebeke bağlantısının da kısa 
sürede yapılması bekleniyor. Bu aşamadan sonra 
yerli rüzgar türbininin ticarileşmesine dönük çalış-
ma yapacak.
Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve 500 KW 
gücündeki prototip türbinin, yakında bulunan tra-
fodan şebeke bağlantısının yapılması amacıyla 
EPDK Elektrik Dairesi Başkanlığı’na izin başvuru-
sunda bulunuldu. 
Projede yeni hedef, 2.5 MW ve üzeri türbinler ge-
liştirerek bunların ticarileşmesini sağlamak. Pro-
jenin uzun dönemli hedefi ise toplam 40 gigavat 
rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu için yurtdışına 
çıkacağı hesaplanan 40 milyar dolarlık kaynağın 
yüzde 25’inin yerli türbin teknolojileri ile karşılan-
ması. Böylece 10 milyar dolarlık kaynağın yurtdışı-
na çıkması önlenmiş olacak.
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EPDK’DAN BAKANLIĞA TRANSFER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı (ETKB) Müsteşar Yardımcılığı 
görevine, emekli olan Selahattin 
Çimen’in yerine Abdullah Tancan 
atandı. Tancan, geçen ay görev 
süresi dolduğu için EPDK Kurul 
Üyeliği görevinden ayrılmıştı. 
Tancan’a Türkiye Kömür İşlet-
meleri TKİ, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü MİGEM, Strateji Ge-
liştirme Başkanlığı, Bağlı ve İl-
gili Kurumlar Dairesi Başkanlığı, 

Türkiye Taş Kömürü Genel Mü-
dürlüğü TTK kurumları bağlandı. 
Tancan, 2004 yılından itibaren 
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’de 
Genel Müdür Yardımcısı, TE-
DAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı, 
Türkiye Elektrik Dağıtım Şebeke-
leri Rehabilitasyon Projesi Uygu-
lama Birim Başkanı unvanıyla ça-
lıştıktan sonra 2010 yılında Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
Kurul Üyesi olarak atanmıştı. 

BP TÜRKİYE’DEN 
HOLLANDA’YA 

TRANSFER
BP Türkiye, Hollanda’ya yönetici 
ihraç etti. BP Türkiye Akaryakıt 
Pazarlama Müdürü Deniz Güloğ-
lu, BP Hollanda Pazarlama Mü-
dürü ve Yönetim Ekibi üyesi oldu. 
Dört yıldan bu yana BP Türkiye 
Akaryakıt Pazarlama Müdürlüğü 
görevini yürüten Deniz Güloğlu, 1 
Ocak 2016 tarihi itibarıyla BP Hol-
landa Pazarlama Müdürü ve Yö-
netim Ekibi üyesi rolün üstlendi. 
Kariyerine P&G Türkiye’de Mar-
ka Müdür Yardımcısı olarak baş-
layan Güloğlu pazarlama yöneti-
cisi olarak Frito Lay, 3M ve Kraft 
Foods görev aldı. 2011 yılından 
beri BP Akaryakıt Türkiye Pazar-
lama Müdürü ve Yönetim Ekibi 
üyesi olarak olarak görev yapan 
Güloğlu, yeni görevini BP Rotter-
dam ofisinde yürütecek. Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme bölümü me-
zunu olan Güloğlu evli.

ETKB’DE ATAMALAR SÜRÜYOR
Yeni hükümetin kurulmasının 
ardından bürokraside başlayan 
değişim sürüyor. Resmi Gaze-
te’de yayımlanan yeni atama-
lara göre, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Müşavirliğine 
Ali Berber, Ömer Demirhan ve 
Tahsin Yazar atandı. 
1975 yılı doğumlu olan Tah-
sin Yazar, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunu. Ka-
riyerine serbest avukatlık ile 
başladıktan 2010 yılında Çalık 

Holding bünyesine katılan Ya-
zar, Çalık Holding Enerji İşleri 
Hukuk Direktörlüğü›nün yanı 
sıra, Çalık YEDAŞ ve ARAS 
EPAŞ’ın Yönetim Kurulu Üye-
liği görevlerini yürütüyordu. 
Bir diğer müşavir olan Ömer 
Demirhan ise EWE Turkey 
Holding’te görev yapıyordu. 
Mehmet Ali Berber ise son 
olarak Sabah Gazetesi’nde 
enerji ile ilgili makaleler yazı-
yordu. 

ESKİ BAKAN, 
DANIŞMAN OLDU

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız AK Parti Genel 
Başkan Danışmanı olarak atan-
dı. 6 yıl boyunca Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı olarak görev 
yapan Taner Yıldız, 7 Haziran’da 
yapılan seçimlere üç dönem en-
geline takıldığı için katılamamıştı. 
1 Kasım’da yeniden aday olan ve 
AK Parti Kayseri Milletvekili ola-
rak TBMM’ye giren Taner Yıldız, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
danışmanı olarak atandı. 

22  EnerjiPanoramaŞubat 2016

KARİYER &  Z. Işık Adler  





Türkiye enerji sektörünün 
önemli oyuncularından 
Turcas’ın yöneticileri sivil 
toplum kuruluşlarındaki 

faaliyetleriyle de sektörde önemli 
bir misyona sahip. Aynı zamanda 
TÜSİAD Enerji İşleri Komisyonu 
Başkan Yardımcısı olan Turcas Pet-
rol CEO’su Batu Aksoy, okurları-
mız için enerji sektörüne ilişkin bir 
değerlendirme notu hazırladı. 
• 2001-15 döneminde 52 milyar 

doları yeni yatırım, 23 milyar 
doları özelleştirme vasıtasıy-
la Hazine’ye gelir kaydolmak 
üzere toplam 75 milyar dolarlık 
yatırım yapıldı. Türk bankacılık 
sektöründeki proje finansmanı 
amacıyla kullandırılan kredilerin 
yarısından fazlası (yüzde 53) 
enerji sektörüne ait.

• Talebin yavaşlamasına rağmen 
yatırımların devreye alınması 
sayesinde sağlanan arz fazlası ve 
arz güvenliği, piyasanın ihtiyaç 
duyduğu yapısal reformların 
gerçekleştirilmesi için kamu 
yönetimine önemli bir fırsat 
sunuyor. Düşük petrol ve gaz 
fiyatları, mevcut sübvansiyon-
ların nihai tüketiciye herhangi 
bir zam yansıtılmadan kaldırıl-
ması, rekabetin sağlıklı şartlarda 
oluşturulması için önemli bir 
fırsattır.

• BOTAŞ ve TETAŞ arasındaki 
piyasa şartları dışında kurulmuş 
olan mekanizma, BOTAŞ’ın 
kendi bilançosunda Hazine 
destekli olarak çapraz sübvan-
siyon yapmasına ve hem doğal 
gaz hem de elektrik piyasasında 
ciddi büyüklükte bir hacmin 
piyasa dışına çıkmasına ve eşit 
taraflar arasında ayrım yapıl-
masına sebep oluyor. Bu durum 
her iki piyasadaki serbestleşme 
sürecini, dolayısıyla ülkemizin 
enerji ticaret merkezi (HUB) 

olma vizyonunu ve yatırımla-
rın sürdürülebilirliğini sekteye 
uğratıyor. Yapılan yatırımların 
makul getirilerini önemli oranda 
etkileyen bu uygulama gelecek 
için yatırım sinyallerinin önüne 
set çekiyor. 

• Öngörülemezlik, mevzuatta ve 
tarifelerde yapılan değişiklikler 
yatırımcının iştahını azaltıyor. 
Birçok enerji şirketinin sermaye 
yapısı eriyerek tehlike altına 
giriyor. 

• Tüm bu gelişmelerin muhatabı 
son tüketicidir ve gelecekte de 
son tüketici olacaktır. Bugün 
yaratılan sanal ortamın, son 
tüketici için tasarruf, sanayi için 
rekabet gücü ve dolayısıyla ül-
kemiz için büyüme yaratmadığı 
ve yabancı sermaye çekemediği 
gözleniyor. 

• Dünyada ve ülkemizde son 10 
yıldaki likidite, ucuz finansman 
imkanları ve talep/büyüme mev-
cut değil.  Dolayısıyla önümüz-
deki 10 yılda başarılı olmak için 
geçmişte yaptıklarımızın aynısını 
yapmamız yeterli olmayacaktır.  

Yeni bir hikaye yazmamız gere-
kiyor, bunun adı da ‘liberalizas-
yon’ olmalı. Elektrik piyasasında 
liberalizasyon yönünde atılacak 
en ivedi adımlar şu şekilde sıra-
lanabilir: 1- Yİ, YİD ve EÜAŞ 
santrallarının piyasa şartlarına 
uygun çalıştırılması, 2- EÜAŞ’ın 
enerjisinin ikili anlaşma ihaleleri 
yolu ile piyasa oyuncularının 
değerlemesine sunulması, 3-Ser-
best tüketici limitinin sıfırlan-
ması ve perakende tarifelerin 
kaldırılması.  

• Doğal gaz piyasasında rekabe-
tin tesis edilmesi için yapılması 
gerekenleri ise şöyle sıralamak 
mümkün: 1- BOTAŞ’ın bütün-
leşik yapısının piyasa faaliyet-
leri bazında ayrı tüzel kişilikler 
olarak yeniden yapılandırılması, 
halihazırda yüzde 80 olan piyasa 
payının düşürülmesi, 2-Do-
ğal gaz ithalatının önündeki 
engellerle iletim altyapısındaki 
kısıtların kaldırılması ve 3-Do-
ğal gaz spot piyasasının EPİAŞ 
bünyesinde etkin şekilde yer 
alması gerekiyor. 

• Arz güvenliğinin yanı sıra 
kaynak ve fiyat oluşumunun 
çeşitlendirilmesi için yakın 
coğrafyadaki yeni boru gazı 
fırsatlarının hayata geçirilmesi 
ve doğal gaz depolama ve LNG 
terminal yatırımlarının geliştiril-
mesi teşvik edilmelidir.

• Mevzuatın; finansmanı gerçek-
leştirilmiş, inşaat halinde veya 
işletmedeki yatırımların fizibi-
litelerini olumsuz etkileyecek 
şekilde değiştirilmesinin önüne 
geçilmelidir.

Enerji sektörünün yeni hikayesi 
‘liberalizasyon’ olmalı

Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, enerji sektörünün yaşadığı sorunları 
aşması ve geçmiş yıllardaki büyüme oranlarını yakalaması için alınması 
gereken önlemleri yazdı...
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Türkiye ve Birleşik Krallık 
arasındaki ticaret ve ya-
tırım ilişkilerini geliştir-
mek amacıyla Türkiye’de 

Mart 2013’den bu yana yürütülen 
GREAT Kampanyası Petrol ve 
Doğal Gaz Zirvesi’ne İstanbul’da 
ev sahipliği yapmaya hazırlanı-
yor. Zirvede Türkiye, Azerbaycan, 
Kazakistan ve Birleşik Krallık’tan 
katılacak sektör temsilcileri ve bu 
ülkelerde faaliyet gösteren ulusal 
petrol şirketleri paydaşlarla bir 
araya gelerek mevcut konjonktür, 
önümüzdeki dönem stratejileri ve 
fırsatları tartışacak. 

2015 yılında sağlık hizmetleri 
ve enerji alanlarında yoğunlaşan 
GREAT Kampanyası kapsamında, 
eylül ayında Bölgesel Enerji Kam-
panyası başlatıldı. Bu kampanya 
ile petrol, doğal gaz, yenilenebilir 
enerji ve nükleer sektörlerine odak-
lanıldı. Kampanya Birleşik Krallık, 
Türkiye, Azerbaycan ve Kazakis-
tan’dan gelen sektör paydaşlarını bir 
araya getirerek bölgesel fırsatların 
tartışılmasını ve belirlenmesini 
hedefleniyor. 

Yıllık ticaret 16milyar sterlin
Birleşik Krallık Başkonsolosu 

Leigh Turner, “2010 yılında, her iki 
ülkenin başbakanı karşılıklı ticareti 
2015 yılına kadar iki katına çıkar-
mayı taahhüt etti. Birleşik Krallık 
ve Türkiye’nin yıllık ikili ticareti şu 
anda 16 milyar  sterlin düzeyinde. 
Birleşik Krallık Türkiye’de iş yapan 
2 bin 500’ün üzerinde şirketiyle 
Türkiye’ye en çok yatırım yapan 
ikinci ülke konumunda yer alıyor.  
BP ve Shell gibi Birleşik Krallık 
enerji şirketlerinin piyasadaki 
varlığı 100 yıl öncesine uzanıyor. 
Bugün her iki şirket de büyük 
enerji projelerine önemli ölçüde 
katılım sağlıyor. Bu kapsamda, BP 
Trans-Anadolu Boru Hattı Pro-
jesi’ne (TANAP), Shell ise Doğu 

Anadolu ve Karadeniz’deki onshore 
ve offshore projelerinin arama 
faaliyetlerine katılıyor” dedi.  

Bölgede de Birleşik Krallık ve 
Türkiye arasında güçlü bir ortak-
lık olduğunu dile getiren Turner, 
“Azerbaycan’daki AMEC-Tekfen 
ortaklığı bunun bir örneği. 2014’te, 
AMEC Tekfen Azfen (ATA) 
konsorsiyumu Hazar Denizi’ndeki 
Şah Denizi doğal gaz sahasının BP 
tarafından işletilen 2. etap gelişimi 
için 974 milyon dolar tutarında 
bir ihale kazandı. Bunun başka bir 
örneği de Birleşik Krallık Vallares 
şirketinin Irak’ın Kürdistan bölge-
sinde önemli faaliyetleri olan bir 
Türk şirketi olan Genel Energy ile 
2011 yılında birleşmesidir” değer-
lendirmesini yaptı. 

Türkiye’deki Azerbaycan ve Ka-
zakistan’daki fırsatların paylaşılaca-
ğı  ve bölgedeki projelerin masaya 
yatıralacağı zirvede Birleşik Krallık 
-Türkiye ortaklıklarının kurulma-
sına dair imkânların tartışılması 
hedefleniyor. 

Türkiye, Doğu ve Batı’yı birleştirebilir
Leigh Turner, “Türkiye Hazar 

arzı, Asya arzı ve Avrupa talebi 
arasında gittikçe daha önemli bir 
stratejik enerji köprüsü konumuna 
sahip. Türkiye, büyüyen ekonomisi 
için her yıl 50-60 milyar dolar tuta-
rında enerji ithal ediyor. Türkiye’ye 
en çok enerji ihraç eden ülkeler 
Rusya, Azerbaycan ve İran. Bu 
nedenle Türkiye enerji kaynaklarını 
çeşitlendirmek, arz zengini Doğu 
ve talep zengini Batı arasında 
köprü rolü oynayabilir. Kuzey Irak 

ve Türkmenistan gibi diğer bölgesel 
pazarlardaki gelişmeleri yakından 
takip etmesi gerekiyor. Üretim 
yönünde ise Türkiye son 10 yılda 
uluslararası petrol şirketleriyle 
işbirliği içinde yer alıyor. Kara-
deniz arama faaliyetlerine yoğun 
yatırımlar yapıyor ve Karadeniz ve 
Akdeniz’deki derin deniz arama 
faaliyetlerine daha fazla yatırım 
yapmak istiyor. Bu girişim, petrol 
ve doğal gaz sektöründe faaliyet 
gösteren Birleşik Krallık tedarik 
zinciri şirketleri için fırsat yaratıyor. 
Birleşik Krallık’ın uzmanlığı daha 
ziyade Kuzey Denizi’nden geliyor. 
Son 50 yıldır Kuzey Denizi’nde ge-
liştirme faaliyetleri yürütüyor ve bu 
faaliyetler özellikle de derin deniz 
faaliyetleri konusundaki bilgilerde 
dayalı ciddi bir uzmanlık birikimi 
sağladı. Bu açıdan, GREAT olarak 
Türkiye ve bölgede ihtiyaç duyu-
lacak uzmanlık açısından çok şey 
sunabiliriz” ifadelerini kullandı.

Enerjinin kalbi Türkiye’de atacak
Birleşik Krallık, GREAT Bölgesel Petrol ve Doğal Gaz Zirvesi’ni Türkiye’de 
düzenliyor.  Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Birleşik Krallık’tan sektör 
temsilcilerinin katılacağı zirvede önümüzdeki dönem stratejileri ve fırsatlar 
masaya yatırılacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile Enerji Piyasa-
sı Düzenleme Kurumu’nda 
(EPDK) hareketli günler 

yaşanıyor. Bir önceki sayımızda be-
lirttiğimiz üzere EPDK Kurul üye-
leri Abdullah Tancan ve Alparslan 
Bayraktar’ın görev süreleri doldu. 
Gözler, görev süreleri dolanların 
hangi göreve getirileceği, boşalan 
koltuklara kimin geleceğine çevril-
mişti. EPDK’da görev süresi dolan 
Abdullah Tancan, emekliye ayrılan 
Selahattin Çimen’in yerine Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcılığı görevine atandı. 
Tancan’a, Türkiye Kömür İşlet-
meleri (TKİ), Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü (MİGEM), Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, Bağlı ve 
İlgili Kurumlar Dairesi Başkanlığı, 
Türkiye Taş Kömürü (TTK) Genel 
Müdürlüğü bağlandı. 

Tancan, 2004 yılından itibaren 
Başkent Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi’nde Genel Müdür Yardım-
cısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yar-
dımcısı, Türkiye Elektrik Dağıtım 
Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi 
Uygulama Birim Başkanı unvanıy-
la çalıştıktan sonra 2010 yılında 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
üyesi olarak atanmıştı. 

Görev süresi dolan bir diğer ku-
rul üyesi ise Alparslan Bayraktar... 
Henüz resmi ataması yapılmamış 
olmasına karşın Bayraktar’ın Enerji 
Bakanlığı’nda Dış İlişkiler Genel 
Müdürü olarak atanması bekle-
niyor. EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz ile üye Sefer Bakır’ın görev 
süreleri de bu ay dolacak. Enerji 
sektöründe dikkatler, EPDK Baş-
kanlığı’na yapılacak atamaya çevril-
di. Kulislerde, EPDK Başkanlığı’na 
bir kez daha Mustafa Yılmaz’ın 
atanacağı konuşuluyor.  

Kurul üye sayısı 7’ye düşecek 
EPDK’da, 9 üye görev yapıyor. 

Mevzuatta yapılacak düzenleme 
ile üye sayısının 7’ye düşürülmesi 
hedefleniyor. EPDK kaynakları 
da bu düzenlemeyi doğrulayarak, 
“Üye sayısı 9’dan 7’ye düşecek. 
Etkin karar almak mümkün olacak” 
değerlendirmesi yaptı. 

Ancak enerji sektörünü ya-
kından izleyen kaynaklar, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu’nda 
elektrik sektörünü bilen üye sayısı-
nın azaldığına işaret ederek, “Elekt-
rik dağıtım ve iletim sektörünü iyi 
bilen bir üyeye ihtiyaç var” görüşü-
nü dile getiriyor. 

EPDK’da üye sayısı 7’ye düşüyor, 
Yılmaz koltuğunu koruyor

Ankara’da Enerji Bakanı’nın değişmesinin ardından atamalar tüm 
hızıyla sürüyor. EPDK’da görev süreleri dolanların atamaları yapılırken 
EPDK Başkanı Yılmaz’ın göreve devam etmesi bekleniyor... 

YERLİ KÖMÜRE TEŞVİK GELİYOR
Öte yandan Enerji Bakanlığı ve EPDK, yeni dönem yatırımları için de kolları sıvadı. 
Yeni dönemde, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilecek. Bu çerçe-
vede yerli kömüre dayalı santrallara ek teşvikler (satın alma garantisi dahil)  veril-
mesine ilişkin bir yasa değişikliği hazırlığına başlandı. 
Kaynaklar, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın görev süresinde enerjide arz güvenliği 
ve çeşitliliğine odaklanacağını belirterek, “Türkiye’nin sahip olduğu yerli kömür 
kaynakları, bu dönemde ekonomiye kazandırılacak. Bu amaçla gereken her türlü 
adım atılacak” dedi. 
Kaynaklar, daha önce yerli kömür santralları için değişik yöntemlerin denendiğini 
anımsatarak “Bu yöntemlerden sonuç alınamadı. Satın alma garantisi, yerli kömü-
rün ekonomiye kazandırılmasında en önemli araç olacaktır” değerlendirmesinde 
bulunuyor. 

ANKARA KULİSİ & Deniz Suphi 
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Birkaç ay öncesine kadar 
başta Türkiye olmak üzere, 
dünyanın birçok ülke-
sinde petrol fiyatlarının 

önlenemeyen düşüşü ‘heyecan’ ve 
‘mutlulukla’ karşılanıyordu. Birçok 
ürünün temel girdisi olan petrol-
deki bu düşüşün, üretim maliyet-
lerini düşüreceği, tüketicinin alım 
gücünü artıracağı, bizim gibi petrol 
ithalatçısı ülkelerin ekonomisine 
fayda sağlayacağı yazılıp çiziliyordu. 
Ancak 2014 yılının Haziran ayında 
başlayan ve hala süren (ne kadar 
süreceği de şu an için bilinmeyen) 
petrol fiyatlarındaki düşüş, son bir-
kaç aydır ciddi kaygıların yaşanma-
sına yol açıyor. Çünkü, geliri petrole 
bağlı olan ülkelerin yaşadığı direkt 
etkilenme, domino etkisi göstererek 
tüm ekonomileri olumsuz yönde 

etkilemeye başladı. Peki ne olacak?
İlk önce ‘fiyatlar neden düşü-

yor?’ sorusuna yanıt arayalım. Bu 
düşüşün ne kadar süreciği konu-
sunda bize ipuçlar verebilir… Bu 
konuda çok farklı iddia ve saptama-
lar var ama tek bir neden bu düşüşü 
açıklamaya yetmiyor. 

Genel bir yaklaşımla bu düşüşü 
siyasi ve ekonomik olarak iki nede-
ne bağlamak mümkün. Siyasi olan-
dan başlarsak, Rusya’nın Ukrayna, 
Kırım, Suriye gibi politikalarını 
eleştiren Batı’nın aldığı yaptırım 
kararları, Suudi Arabistan’ın İran’ın 
ambargosunun kalkmasının ardın-
dan dünya petrol piyasasında elde 
edeceği gücü engelleme isteği, yine 
Suudi Arabistan’ın OPEC üzerin-
deki etkisini kaybetmeme arzusu, 
ABD’li şirketleri cezalandırma 

isteği sayılabilir. Ek olarak Kuzey 
Afrika ülkeleriyle başlayan ve Su-
riye ile devam eden iç çatışmaların 
yarattığı boşluk, IŞİD’in gaspettiği 
bölgelerde üretilen petrolü fiyatına 
bakmaksızın satıp para kazanma 
isteğini de listeye ekleyebiliriz. 

Gelelim ekonomik nedenlere:
Amerika’da başlayan kayı gazı 

üretimi ve ABD’nin yıllar sonra 
petrol ihraç etmeye başlaması, 
fiyatların düşmesinde etkili oldu. 
Yavaşlayan dünya ekonomisi, 
petrole olan talebi azalttı, yenile-
nebilir enerjinin toplam tüketim 
içindeki payının artması da düşüşte 
etkili olan ekonomik gerekçelerin 
başlıcaları… 

Bu hızlı düşüşün ekonomilere 
verdiği zarar artık bariz bir şekilde 

DÜŞÜK PETROL FIYATLARI  

UZUN VADEDE  
HERKESI ÜZECEK

2014 yılında düşmeye başlayan petrol fiyatları dramatik bir seviyeye 
indi. İlk günlerde dünya ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak 
görülen bu düşüş, petrol üreticisi ülkelerin ekonomisine ciddi darbe 
vurdu. Latin Amerika ve Afrika’daki birçok ülke iflasın eşiğine geldi. 
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ortaydayken neden fiyatlar yük-
selmiyor ya da yükseltilmiyor? Bu 
soruya İzocam yöneticilerinden 
Doruk Özcan’ın Enerjienstitusu.
com adlı haber sitesine yazdığı 
bir makaleden alıntı yaparak yanıt 
verelim. Doruk Özcan, “Konu eğer 
arz/talep ise; Türkiye’de son 8 yıldır 
konut stoğunda ve arzında, talebin 
üzerinde büyüme olmasına rağmen 
konut fiyatları neden petrol fiyatları 
gibi düşmüyor, aksine yükseliyor?” 
sorusunu soruyor. Özcan, Tem-

muz 2008’de 145 dolar olan petrol 
fiyatının aynı yılın aralık ayında 
46 dolara düşmesini örnek vererek 
“Dünyada ne petrol talebi ne de 
petrol üretimi siyaset veya arz/
talebe bağlı olarak 5 ay kadar kısa 
bir sürede bu kadar büyük bir fiyat 
değişimini tek başına izah edemez” 
diyor. 

Özcan, petrol fiyatının oluşu-
munu şöyle izah ediyor: 

1-Spot fiyat: Anlık ödeme ve 
teslim için geçerli fiyat, (borsa fiya-

tı) her gün takip ettiğimiz, düşüşü-
nü sorguladığımız fiyat. 

2-Vadeli fiyat: ileri bir tarihte 
oluşacak fiyat ki, bu fiyat ‘genellik-
le’ spot fiyatın faizle ileriye doğru 
götürülmesiyle belirlenir. 

3-OTC fiyatı: Yani organize 
olmayan, örgütlenmemiş piyasalar-
da oluşan fiyat.

Siyasi gelişmelerin fiyat olu-
şumuna olumsuz etki yaptığını 
belirten Özcan, şu anda yaşananın 
“sert bir teknik düzeltme” olduğunu 
belirtiyor. 

KREDİ NOTLARI DA 
DÜŞECEK

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s; 
Avrupalı dört enerji şirketi ve bağlı ortak-
lıklarının kredi notlarını olası bir indirim 
için izlemeye aldığını açıkladı. Moody’s, 
EBN B.V., Royal Dutch Shell Plc, Total, Sta-
toil’in yanı sıra Royal Dutch Shell’in bağlı 
ortaklıkları Motiva Enterprises LLC ve Deer 
Park Refining’i izlemeye aldı. Kuruluş, orta 
vadede petrol fiyatlarındaki toparlanma-
nın bu şirketlerin beklentilerinden daha 
yavaş olacağı yönünde kayda değer riskler 
bulunduğunu belirtti.

Bir başka tehlike ise yatırımların durma noktasına gelmesi. Petrol 
şirketleri, 400 milyar dolarlık projeleri erteleyip onbinlerce çalışanı 
işten çıkaracaklarını açıkladı. Enerji şirketlerinin dünya ekonomisine 
sağladığı katkı da tehlikeye girdi. 
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“2008’den daha kötü bir dönemdeyiz”
Özcan’ın analizi, siyasetin 

çok ötesinde ciddi bir ekonomik 
sorunun varlığına da işaret ediyor: 
“Lehman Brothers ve sonrasın-
daki 2008 yılı küresel krizinin en 
önemli nedenlerinden biri, türev 
piyasaların büyüklüğünün dünyanın 
GSMH’sının 11 katına ulaşmış 
olmasıydı. Kriz sonrasında alınan 
önlemlerle, iki yıl süreyle kontrol 
altına alınan ve gerileyen türev 
işlemler pazarı, ne yazık ki FED’in 
sıfır faiz politikasının da etkisiyle, 
2014 yılının sonunda küresel GS-
MH’nın 20 katı büyüklüğe ulaştı. 
Bir anlamda, bugün 2008 yılından 
daha riskli bir seviyedeyiz. Vadeli 
işlem piyasalarındaki büyüklüklerin 
dayanak varlıkların onlarca yıllık 
işlem hacimlerine ulaşmış olması 
hem fiyat dalgalanmalarının büyük-
lüklerini hem de riskleri arttırıyor. 
Fiyat gerilemesine neden olan 
yukarıdaki faktörlerin önümüzdeki 
dönemde de varlığını koruyacağını 
göz önünde bulundurarak, petrolde 
60 doların üzerindeki fiyatların 
önümüzdeki 3 yıllık sürede yeni-
den görülmesinin zor olduğunu 
düşünüyorum. Son dönemde fiyatı 
düşenin sadece petrol fiyatları değil; 
kahveden, canlı hayvan fiyatlarına 
kadar hemen hemen tüm emtia fi-
yatları olduğunu belirtmekte de 
ayrıca fayda var.”

Bu işin kazananı yok gibi 
“Petroldeki düşüş, tüketicilere 

ithalatçı ülkelere yaradı” demek için 

henüz çok erken. İlk etapta görülen 
kısmi faydanın, uzun dönemde 
zarar bölümüne geçmesi oldukça 
mümkün. Hangi ülkenin, bu süreç-
ten nasıl etkilendiğine bakalım. 

Kuzey ve Güney Amerika
Her iki kıtada da kazanan yok 

gibi… Düşüşte büyük rol oynadığı 
düşünülen ABD ile başlayalım. 
Tüketicinin kullandığı akaryakıt-
ta yüzde 40’a yakın bir düşüş var 
ancak bu ülkede faaliyet gösteren 
çok sayıda enerji şirketi gelirleri-
nin önemli bir kısmını kaybetmiş 
durumda. Sadece kendi ülkelerin-
de değil, birçok ülkedeki yatırım 

ve projelerini askıya alan ABD 
şirketlerinin borsa değerleri de 
hızla düşüyor. Buna karşın ABD 
ekonomisinin diğer ülkeler kadar 
etkilenmediğini söylemek müm-
kün. 

Venezuela iflasın kıyısında 
OPEC ülkesi olan Venezue-

la’nın gelirinin çok önemli bir kıs-
mı petrolden geliyor. Dünyanın en 
çok petrol üreten ülkelerden olan 
Venezuela, fiyatların düşmesinden 
büyük zarar gördü. Emeklilik ma-
aşları, sağlık harcamaları gibi tüm 
kamu hizmetleri petrol satışında 
elde edilen gelirle sağlanıyor. Petrol 
fiyatlarının düşmesiyle enflasyon 
yüzde 150 artış gösterdi. Hükümet 
borçlarını ödeyemez duruma geldi, 
enflasyonun yüzde 200’e çıkma 
olasılığından söz ediliyor. 

Brezilya
Olumsuz etkilenen ülkelerden 

biri de Brezilya. Büyümekte olan 
ekonomilerin yaşadığı sorunlarla 
boğuşan Brezilya, petrol gelirlerin-
deki azalmayla oldukça zor günler 
geçiriyor. Geçen yıl devalüasyon 
yapmak zorunda kalan Brezilya’da 
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işlerin iyiye gideceğine dair bir iz 
yok… 

Afrika’da durum daha kötü 
Açlık, kuraklık, iç savaş gibi 

kronikleşmiş sorunlarla boğuşan 
Afrika, petrol kriziyle iyice çıkma-
za girdi. OPEC üyesi Nijerya ve 
Angola’nın neredeyse tüm gelirleri 
petrol satışına bağlı. Gelirlerini 
yüzde 75’ini, ihracatının ise yüzde 
90’ını petrolden sağlayan Nijerya’da 
ekonomik alarm veriyor. Devlet bir 
süredir borçlarının yanı sıra maaşla-
rı da ödeyemiyor, ülkede sık sık 
elektrik kesintileri yaşanıyor. 

Kuzey Afrika ülkeleri için du-
rum daha da karışık. Yıllardır ‘Arap 
Baharı’ adı altında iç savaş yaşayan 
Libya, Tunus, Mısır, Ürdün’ün 
siyasi sorunlarına şimdi de petrol 
eklendi. 

Körfezin suları kabardı
Körfez ülkeleri, dünyanın en 

büyük petrol üreticileri arasında 
yer alıyor. Çoğu OPEC üyesi olan 
bu ülkeler, fiyatların düşmesinin 
sorumlusu olarak gösteriliyor ancak 
sonuçların getirdiği sorunları da 
ciddi olarak yaşamaya başladılar. 

Dünyanın en büyük petrol üre-
ticilerinden olan Suudi Arabistan, 
alışık olmadığı zor günler geçiriyor. 
Suudi Krallığı, gelirlerinin yüzde 
75’ini petrolden sağlıyor. Devlet 
verilerine göre bütçe 2015’te 100 
milyar dolar açık verdi. IMF’nin de 
ciddi biçimde uyardığı Suudi Ara-
bistan, akaryakıta yüzde 50, doğal 
gaza yüzde 66 zam yapmasına kar-
şın 2016 yılında bütçe gelirlerinde 
ciddi kayıp yaşayacak. Krallık, çare 
olarak devlet petrol şirketi Saudi 
Aramco’nun özelleştirilmesine bile 
karar verdi. 

BAE, ihracatı durduruyor
Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE) ise petrol ihracatını durdur-
mayı düşünüyor. BAE Başbakanı ve 
Devlet Başkan Yardımcısı Moham-
med Rashid Al Maktoum, “Kar-
deşim Muhammed Bin Zaid’in 

PROJELER İPTAL EDİLİYOR
Düşük petrol fiyatları nedeniyle geleceğe 
dair yatırımları olumsuz etkilenen ulus-
lararası enerji şirketleri, bugüne kadar 
toplam 380 milyar dolar değerindeki 
projelerini erteledi. 
Enerji araştırma ve danışmanlık kurumu 
Wood Mackenzie’nin yaptığı açıklamaya 
göre, 20 milyar varile eş değer 46 ham 
petrol projesi de düşük fiyatlar nedeniyle 
daha önce askıya alınmıştı. Böylece sayısı 
68’e ulaşan ve 27 milyar varil ham petrole 
eş değer bu projelerin toplam yatırım tu-
tarı 380 milyar doları buldu. Bu miktarın 
170 milyar dolarlık kısmının 2016-2020 
döneminde harcanması bekleniyordu. 
Wood Mackenzie Başanalisti Angus Ro-
dger, Rodger, son altı ayda ertelenen 
projelerin sayısının üçte bir oranında art-
tığının altını çizerek, “Düşük petrol fiyat-
larının şirketlerin üretim planlarına etkisi 
acımasız oldu” görüşünü paylaştı.
ABD’de de etkilendi
Ertelenen projelerin birçoğunun 2017 
yılı ve sonrasında tekrar ele alınacağı-
nı ifade eden Rodger, bu projelerden 
elde edilecek ilk petrol üretiminin ancak 
2020-2023 yıllarında gerçekleşeceğini 
vurguladı. Ertelenen petrol projeleri daha 
çok Kanada, Angola, Kazakistan, Nijerya, 
Norveç ve ABD’de bulunuyor. 

İFLASLAR VE İŞTEN  
ÇIKARMALAR BAŞLADI

Dünyanın en büyük yatırım fonu Bla-
ckrock, 400 global enerji şirketinin 
iflasa çok yakın olduğunu açıkladı.
Blackrock CEO’su Larry Fink, piyasala-
rı global enerji sektöründeki iflaslara 
hazır olmaları gerektiği konusunda 
uyardı. Fink, 400 kadar enerji şirketi-
nin petrol piyasasındaki bozgundan 
kurtulamayacağını ve düşen değerle-
rin çok sayıda firmaya karşılayamaya-
cakları borç yükümlülükleri getirebi-
leceğini söyledi.
Hollandalı petrol devi Royal Dutch 
Shell, geçen yılın dördüncü çeyrek kâ-
rında sert düşüş beklediğini açıkladı. 
Shell’in ön açıklamasına göre, 2015 
yılının dördüncü çeyreğinde şirket 
kârının 1.6 milyar ila 1.9 milyar dolar 
olması bekleniyor. Piyasa beklentisi, 
2014 yılının aynı döneminde 3.3 
milyar dolar olan bu rakamın, 2015 
yılında 1.8 milyar dolar olması yönün-
deydi. Öte yandan Shell, petrol fiyatla-
rındaki düşüş yüzünden 10 bin kişiyi 
işten çıkarabileceğini açıklamıştı.

BP, 4 bin kişiyi çıkarıyor
İngiliz enerji devi BP (British Petro-
leum) küresel operasyonlarından  
yıl sonuna kadar 4 bin kişiyi işten 
çıkaracağını açıkladı. BP İletişim Di-
rektörü David Nicholas, düşük pet-
rol fiyatlarının zorlayıcı bir faaliyet 
ortamı oluşturduğuna işaret ederek 
“İstihdamdaki bu azaltma daha çok 
upstream faaliyetlerimizde olacak. 
Bu alandaki iş gücümüz yaklaşık 20 
bine gerileyecek” dedi.
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dediği gibi yakında ihraç ettiğimiz 
son petrol varilini kutlayacağız” 
ifadesini kullandı. Al Maktoum, 
açıklamasında şunları kaydetti: 
“Birleşik Arap Emirlikleri’nin pet-
rol sonrası ekonomisini tartışmak 
üzere önümüzdeki haftalarda yerel 
yönetim ve ekonomi uzmanlarıyla 
geniş katılımlı kapalı oturumlar 
gerçekleştirmeye karar verdik. Ay-
rıca gelecek nesillere sürdürülebilir 
bir ekonomiye ulaştıracak bu viz-
yonu gerçekleştirmek için kapsamlı 

bir ulusal program başlatacağız.”
Petrol gelirleri düşen ülkelerden 

biri olan Katar da kamu harcamala-
rını kısmak için kısa bir süre önce 8 
olan bakanlık sayısını 4’e indirdi. 

Körfez borsaları 200 milyar dolar 
kaybetti

Kuveyt Ulusal Bankası tarafın-
dan yayımlanan rapora, Körfez bor-
saları, 2015 yılını petrol fiyatlarının 
gölgesinde geçirdi. Raporda, Körfez 
Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 

(KİK) sermaye piyasalarının, 2015 
yılında 200 milyar dolar değer kay-
bettiği, böylece Körfez borsalarının 
toplam değerinin 904 milyar dolara 
düştüğü bildirildi. Körfez bölgesin-
de düşük petrol fiyatarının, piyasa 
için ana itici güç olduğu hatırlatılan 
raporda, “Petrol fiyatlarının 2014 
yılının ikinci yarısından bu yana ge-
rilemesi, eş zamanlı olarak Körfez 
bölgesindeki borsaları büyük ölçüde 
aşağı doğru hareketlendirdi. Düşük 
petrol fiyatları, petrol gelirlerine 
dayalı Körfez ekonomi ve piyasa-
larının geleceğine ilişkin endişeleri 
artırıyor” ifadeleri kullanıldı.

Irak’ın kaybı çok büyük
Onlarca yıldır savaş yaşayan 

Irak, tam düze çıkmaya hazırlanır-
ken petrol kriziyle yeni bir çıkmaza 
doğru ilerliyor. Geliri hızla düşün 
hükümet, 7 milyon devlet memuru-
nun maaşlarını ödeyememe tehlike-
si yaşıyor. Geçen yıl Irak hükümeti, 
petrolden günlük 300 milyon dolar 

OPEC SONUNDA 
ANLAŞACAK MI?

Suudi Arabistan varil fiyatının sürekli 
düşmesine rağmen OPEC kartelinin 
petrol üretimini kısmasına kesinlikle 
karşı çıkıyordu. Ancak dünya ekono-
misinin giderek bozulması, tarafları 
arayışlara itti. Bu çerçevede Venezü-
ella Petrol ve Maden Bakanı Eulogio 
Del Pino, bazı petrol üreten ülkeleri 
ziyaret ederek sıkı istişarelerde bu-
lunmaya başladı. Venezüellalı Bakan 
önce OPEC üyesi olmayan Rusya’yı zi-
yaret etti. Del Pino’nın daha sonra da 
İran, Katar ve Arabistan’ı ziyaret etme-
si bekleniyor. Rusya Enerji Bakanı da 
OPEC bir toplantı düzenlerse görüş-
meye açık olduklarını açıkladı. Henüz 
netleşmiş bir toplantı yok ancak yakın 
zamanda bir konuda adımlar atılması 
sürpriz olmayacak. 
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petrol üretirken, bugünkü geliri 240 
milyon dolara düştü.

IŞİD sorunu ile de uğraşan 
Irak, gelirinin yüzde 70’ini kaybet-
ti. Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü 
Asım Cihad, petrol fiyatlarında 
yaşanan düşüşün Irak ekonomisini 
büyük ölçüde etkilediğini belirte-
rek, “Petrol fiyatlarındaki düşüşten 
dolayı ülke gelirimizin yüzde 70’ini 
kaybettik”dedi. 

Rusya’nın durumu ‘karışık’
Petrol fiyatları dışında da ciddi 

sorun yaşayan Rus ekonomisi, 
küçülmeye devam ediyor. Devlet 
gelirlerinin yarısını petrol ve doğal 
gaz ihracatından sağlayan Rusya, 
piyasada fiyat 37 dolarken 50 dola-
ra satmayı tercih ediyor. Uluslara-
rası Para Fonu (IMF) tahminlerine 
göre Rusya ekonomisi 2015’te 
yüzde 3,8 oranında küçüldü. 
2016’da yüzde 0,6 oranında küçül-
meye devam edecek. Rusya Devlet 
Başkanı Putin, “Bu krizi fırsata 
çevireceğiz” diyerek halkına moral 
vermeye çalışıyor ancak sorunların 
kısa vadede çözümlenmesi uzak bir 
olasılık… 

Kazananlar da var ama… 

Çin ve Hindistan 
Dünyanın e hızlı büyüyen eko-

nomileri arasında yer alan Çin ve 
Hindistan petrol ithalatçısı ülkeler 
içinde yer alıyor. Haliyle düşük 

fiyatlar, her iki ülkenin maliyetlerini 
de düşürüyor. Hatta Hindistan’da 
akaryakıt fiyatları şu anda su fiyat-
larının altına inmiş durumda. 

Iran
Petrol fiyatlarındaki düşüşte 

rol oynadığı belirtilen ülkelerden 
biri İran. Ancak bu etki dolaylı, 
yani ambargo ile ilgili… Ambargo-
nun kalkmasıyla Batı ile ilişkileri 
normal seyrine geçmeye başlayan 
İran, zaten petrol ihracatını yarıya 
indirmiş durumdaydı. Ambargonun 
kalkmasıyla satışlarını artıracak 
olması İran açısından olumlu bir 
durum olarak görülüyor. Diğer 
yandan başta ABD ve Avrupa 
olmak üzere birçok enerji şirketinin 
İran’da yatırım için sıraya girmiş 
olması da olumsuz etkiyi azaltacak 
faktörler arasında.

Avrupa Birliği
Avrupa kıtasında Norveç dışın-

daki ülkelerin çoğu petrol ihracat-
çısı konumunda. Bu nedenle, düşen 
fiyatlardan olumlu etkilenmiş 
görünüyorlar ancak çok sayıda Av-
rupalı petrol şirketinin zor günler 
yaşaması bu bölgeyi de etkileyecek. 
Gelirlerinin düşmesinin yanı sıra 
işçi çıkarmaların başladığını göz 
önüne alırsak uzun vadede kazanç 
hanesi küçülebilir. 

Türkiye kazandığını kaybediyor! 
Türkiye, yıllık 80 milyarlık 

enerji ithalatının neredeyse yarısını 
petrol için harcıyor. Bu nedenle 
petrol fiyatlarındaki düşüş, ülke-
nin cari açığı için sevindirici bir 
gelişme ancak bu düşüş, vergiler 
nedeniyle pompa fiyatlarına yansı-
mıyor. Öte yandan yükselen döviz 
kuru da olası kazancı ciddi oranda 
törpülüyor. 

Ancak Türkiye’yi bekleyen bir 
başka tehlike var. Türkiye, geliri pet-
role bağlı olan birçok ülkeyle ciddi 
ticari ilişki içinde. Kuzey Afrika 
ülkeleri, Körfez ülkeleri, Irak, İran 
ve Rusya Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı, turizm geliri elde ettiği 
bölgeler. Bu ülkelerin ekonomile-
rinde yaşanan bozulma, Türkiye’nin 
döviz gelirleri üzerinde olumsuz etki 
yapmaya başladı bile… 

OTOMOTİV SEKTÖRÜ DE ETKİLENDİ
ABD Enerji Bakanı Ernest Moniz, düşük petrol fiyatları sebebiyle elektrikli araç sa-
tışlarının 2020’ye kadar 1 milyonu geçemeyeceğini söyledi. Başkan Obama göreve 
geldiği 2008 yılında 2015 için 1 milyon elektrikli araç hedefi koymuş olmasına 
rağmen bu hedefin yarısına bile ulaşılabilmiş değil.
Fortune dergisinin haberine göre elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon 
Musk, CNN’e verdiği mülakatta düşen petrol fiyatlarının elektrikli araç üretimini 
vuracağını söyledi. Musk’a göre petrol fiyatlarındaki düşüş hem benzinli hem de 
elektrikli araç üreten firmaların elektrikli araç üretimlerini vuracak.
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Geçtiğimiz ay Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı 
(UAEA) İran’ın nükleer 
anlaşma kapsamında ge-

rekli adımları tamamladığını kabul 
etti ve bu ülkeye, uranyum zengin-
leştirerek nükleer silah üretmesi 
ihtimali nedeniyle uygulanan ulus-
lararası yaptırımların kaldırılmasına 
yol açacak nihai rapor ABD, AB ve 
BM tarafından imzalandı.

Böylece, dünyanın en önemli 
doğalgaz ve petrol rezervlerine 
sahip ülkelerinden biri olan İran’ın 
dünya enerji pazarına tekrar gir-
mesinin de önü açılmış oldu. ABD 
Başkanı Obama ise yaptırımların 
kalkmasının ardından yaptığı 
açıklamada, diplomasi ile nelerin 

mümkün olduğunun bir kez daha 
görüldüğünü söyledi.

Ancak, Petrol İhraç Eden Ülke-
ler Örgütü’nde başı çeken ve yük-
sek tuttuğu arz ile petrol fiyatlarını 
düşürdüğü söylenen Suudi Arabis-
tan, İran ile batılı ülkeler arasındaki 
yakınlaşmadan hiç ama hiç hoşnut 
olmadı. Yaptırımların kaldırılması-
nın beklendiği dönemde, Şii bir din 
adamının Suudi Arabistan tarafın-

dan idam edildiğinin duyurulması 
ve sonrasında İran’da Suudi Ara-
bistan’a ait konsolosluk ve büyükel-
çiliklere saldırılar şeklinde yaşanan 
olaylar, yaptırımlar sonrasında neler 
olacağının da sinyallerini vermeye 
başlamıştı.

İran’daki idam üzerine düzen-
lenen gösteriler sırasında yaşanan 
taşkınlıklar, Suudi Arabistan’ın bü-
yükelçiliğine saldırılması seviyesine 

Suudi Arabistan’dan İran’a dönen 
Ortadoğu enerji aksında Türkiye

Enerji kaynaklarının bir toplumda özellikle uluslararası anlamda 
İran’daki kadar çok sosyal ve politik hareketliliğe yol açması nadir 
görülen bir durumdur. 2016 yılı Ocak ayının bu ülke için yeni bir 
dönemin başlangıcı olduğu ise su götürmez bir gerçek. 
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geldi. 1979 yılında Tahran’da ABD 
Büyükelçiliği’nin basılması ve çalı-
şanlarının rehin alınması ile devam 
eden olaylar hatırlandığında, son 
yaşanan olaylar, İran’da bazı şeylerin 
hiç değişmediğinin de göstergesi 
olabilir. 

İran’a uygulanan yaptırımların 
kaldırılması ve bu ülkenin Suudi 
Arabistan ile uzun süredir yaşadığı 
gizli veya açık krizlerin, yaptırım-
ların kalkması ile eş zamanlı olarak 
tekrar gün yüzüne çıkması, ulusla-
rarası arenada da önemli değişiklik-
lere yol açacak.

Enerji Panorama olarak, 
2016’nın başlangıcı itibariyle 
İran’ın tekrar pazara girişinin ne 
gibi değişikliklere yol açacağı, bazı 
önde gelen batılı ülkelerin yakla-
şık 100 yıldır süren siyasetlerinde 
nasıl değişikliklere gittiğini ve yeni 
süreçte Türkiye’nin yakalayabileceği 
fırsatları derlemeye çalıştık.

Iran
İran, 2012 yılında küresel 

ekonomik sistemden ABD, AB ve 
BM’nin onayı ile ayrıştırıldı. Böy-
lece, enerji, finans, bankacılık gibi 
sektörleri bu ayrıştırma sonrasında 
ciddi hasarlar alan İran’ın ekono-
misi küçüldü. Bunun sonucunda 
ülkedeki yatırımlar dururken, 
yabancı yatırımcı da ülkeyi terk etti. 
Enerji sektöründe verimliliğin ve 
karlılığın olmazsa olmazı teknoloji 
de böylece geriledi.

Yüksek eğitim düzeyine sahip 
ve batılı anlamda müreffeh bir ya-
şam sürdürme isteğine sahip genç 
nüfusu ile İran’ın, 80 milyondan 
fazla insanın hayatını idame ettiren 
ekonomisi halen doğalgaz ve petrol 
gelirlerine bağımlı.

Mesele bu açıdan incelendiğinde, 
İran doğalgaz rezervleriyle dünyada 
2. Petrol’de ise 4. Sırada yer alıyor. 
Ancak yaptırımlar nedeniyle gerile-
yen teknoloji ve altyapı yatırımları 
bu rezervlerden elde edilecek gelirin 
önünü tıkamış durumda. Bu neden-
ledir ki, yaptırımların kalkacağının 
anlaşılması üzerine ülkenin kapısında 
sıralanan ülkelerin heyetlerinde, 
büyük oranda enerji şirketlerinin 
kadroları yer aldı.

İran’ın geçmişte sattığı petrolün 
karşılığında alacağı paraya yap-
tırımlarla birlikte el konulmuştu. 
100 milyar doların üzerindeki bu 
paranın tekrar İran’a dönmesi ile 
birlikte yaptırımların kaldırılması-
nın olumlu anlamdaki ilk etkileri 
görülmeye başlanacak.

Petrol ve doğalgaz ihracatı 
açısından bakıldığında ise petrolün 
daha hızlı gelir sağlaması nede-
niyle, İran için öncelikli olacağı 
öngörülüyor. İran halihazırda ciddi 
miktarda petrol depolamış durum-
da ve bunu uluslararası piyasaya 
sunmaya hazırlanıyor.

Fakat, İran ekonomisi için en 
büyük girdiyi sağlayacağı düşünü-
len enerji sektöründe doğalgazın 
önümüzdeki bir 10 sene daha oyun 
değiştirici anlamda etkili olama-
yacağı görüşü hakim. Bu tespitin 
öne çıkmasındaki en önemli etken 
ise İran’daki petrol ve doğalgaz 
sektöründe elzem olan teknolojinin 
ciddi anlamdaki yetersizliği.

Yaptırımlar sonrasında, hava-
cılık, otomotiv, turizm, telekomü-
nikasyon, inşaat gibi birçok alanda 
ciddi miktarda atılım gerçekleştir-
mesi beklenen İran için belirleyici 
olacak enerji gelirleri, bölgesinde 
yaşayacağı birçok sorunla da 
engellenme ihtimali ile yüzleşiyor. 
Bu sorunların başında ise Suudi 
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Arabistan’la yaşayabileceği krizler 
geliyor.

 Suudi Arabistan: 1 taşla 3 kuş...
Petrol fiyatlarındaki düşüşün 

başlamasından bu yana bu düşüşün 
arkasında gösterilen neden, kon-
jonktürel amaçlara göre yorumlan-
dı. Arz talep dengesinin petrol fiya-
tını belirlediği klasik ön kabulü ile 
Suudi Arabistan’ın üretimi sürekli 
yüksek tutarak fiyatları düşürdüğü 
savunuldu.

Bu argümandan hareket edile-
rek, Suudi Arabistan’ın ABD’deki 
kaya petrolü ve gazı devriminin 
ardından artan üretimi ve azalan 
Ortadoğu petrolüne bağımlılığın 
önüne geçmek istediği öne sürüldü. 
Bu sektörde çalışan ABD’li şirket-
lerin gelirlerini düşürerek zayıf-
latmak sonrasında da satın alarak 
ABD’deki üretim yükselişine dahil 
olmak istediği savı işlendi. 

İkinci olarak, Rusya’nın Kı-
rım’ı ilhakı sonrasında uygulanan 
yaptırımlar vasıtasıyla gelirlerinin 
düşürülerek köşeye sıkıştırılması 
için petrol fiyatlarının düşürüldüğü 
iddia edildi.  

Üçüncüsü de, düşük petrol fi-
yatları ile yaptırımlar sonrası İran’ın 
tekrar pazara girdiğinde olabildi-
ğince düşük karlar elde etmeye zor-
lanarak, Şii-Sünni mücadelesinde 
geriye düşürülmek istenmesi olarak 
yorumlandı.

Şu anki durumda ise Suudi 
Arabistan’ın sahip olduğu iddia 
edilen bu üç amacın tam anlamıyla 
gerçekleşemediği bir durum söz 
konusu. 

ABD’de geleneksel olmayan 
yöntemlerle üretim yapılan kuyu-
larda beklenen miktarda bir düşüş 
olmadı. Bu üretim metoduna sahip 
şirketlerde de büyük iflaslar ya da 
satın almalar görülmedi.

Suudi Arabistan her ne kadar 
Rusya’nın bazı petrol pazarlarını 
orta vadeli kontratlarla elde etmiş 
gözükse de yüksek bir pazar payı 
değişimi yaşanmadı. 

İran’dan gelen “petrol fiyatı 
yükselmese de uluslararası piyasaya 
petrol arz edeceğiz” açıklamaları ise, 
fiyatların daha da düşeceği tahmin-
lerini doğuruyor. 

Tüm bu girişimlerin büyük 
sonuç vermemesinin yanı sıra, 
petrol üretim maliyetlerinin çok 
düşük olduğu Suudi Arabistan’daki 
yönetiminin endişeleri sadece pazar 
payını ve gelirlerini kaybetmekle 
sınırlı olmayabilir. Çünkü Suu-
diler için hayati olan aksta, yani 
ABD’nin Ortadoğu politikasında 
büyük bir değişiklik gerçekleşiyor.

ABD, Riyad’dan Tahran’a kayıyor
Kırım’ın ilhakı sonrasında 

ABD’den bu hamleye geri adım 
attırıcı anlamda bir karşı hamle 
gelmemesi, Mısır’da yıllarca ABD 
ile “yakın işbirliği” içerisinde çalışan 
Hüsnü Mübarek’in düşüşüne “göz 
yumulması” ve ABD’nin Ortadoğu 
petrolüne olan bağımlılığının yüzde 
20’lerin altına düşmesi, Suudi yö-
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netimini kaygılandıran nedenlerden 
bazıları.

ABD Başkanı Obama’nın da, 
tıpkı Richard Nixon’ın 1972’de 
Çin’e giden ABD Başkanı olması 
gibi, Tahran’a giden ABD Başka-
nı olarak tarihe geçmek istediği 
biliniyor. Obama’nın tarihe geçmek 
istediği diğer bir konu ise Ameri-
kan askerlerini Ortadoğu’dan çeken 
başkan olmak. Bu da Suudi Ara-
bistan için bölgedeki yüksek askeri 
desteğin kaybı manasına geliyor.

Öte yandan, Obama İran’a uy-
gulanan yaptırımların kaldırılması 
anlaşması için ABD’deki en güçlü 
iki lobi olan Yahudi ve petrol lobi-
leri ile çarpıştı ve kazandı. Bunun 
karşılığında da İran yönetiminden 
yaptırımlar sonrasında ABD’li 
şirketlere öncelik tanınmasının 
istendiği belirtiliyor.

ABD enerji şirketleri açısından 

bakıldığında, kaya gazı ve petrolü 
üretimindeki maliyetler hala yüksek 
düzeyde. Petrol ve doğalgaz üretim 
maliyetinin çok daha düşük, rezerv-
lerin ise ciddi miktarda yüksek ol-
duğu İran, bu şirketler için önemli 
bir ivme yaratacaktır. Petrol lobisi 
açısından bu durum yenilginin 
kabullenilmesini sağlamış olabilir. 
Yahudi lobisi açısından bakıldığın-
da, “batı ile entegre olmuş bir İran, 
İsrail’in güvenliğine daha az tehdit 
oluşturur” tezi İsrail için ne kadar 
yeterli olur bunu zaman gösterecek. 

Mezhepsel bir çerçeveden ba-
kıldığında, Şii dünyasının batı na-
zarında Sünnilere göre öne çıktığı 
yorumları sıklaşırken, ABD, Rusya 
ve Çin açısından bakıldığında, 
Suriye, Kafkasya ve Doğu Türkistan 
gibi bölgelerde bu ülkelerin Şii “un-
surlardan” destek alma seçeneğini 
değerlendirdikleri belirtiliyor. 

Enerji ekseninde devam edil-
diğinde, Avrupa’da oluşan büyük 
doğalgaz pazarının en büyük teda-
rikçilerinin gelecekte sıvılaştırılmış 
doğalgaz taşımacılığı ile ABD ve 
Avustralya olması bekleniyor. Bu 
rekabeti sarsabilecek boyutlardaki 
doğalgaz miktarı ise sadece İran’da 
mevcut. ABD’nin İran’da mevcut 
arama ve üretim faaliyetlerinde bir 
şekilde entegre olarak alabileceği 
pazar payı bu yüzden de önemli.

İran ve Suudi Arabistan açısın-
dan bakıldığında, ABD’nin jeopoli-
tik tercihlerinin kayma yarattığı bir 
döneme giriliyor. Ebedi ittifakların 
değil, ebedi çıkarların olduğu ulus-
lararası ilişkilerde, enerji jeopoliti-
ğinin doğru okunması, Türkiye’nin 
dış politikasına ve ekonomisine 
ciddi katkılar sağlayabilir.

BÖLGEDEKİ AKS DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE
NATO’nun en güçlü üyesi ABD’nin son 
15 yılı düşünüldüğünde bölgedeki tutu-
munda ciddi bir değişiklik görmek müm-
kündür. 11 Eylül sonrasında ABD’nin Ne-
ocon idarecileri Irak’ın ardından, Suriye 
ve İran’a karşı da operasyona girişmek 
istediklerini açıkça belirtiyorlardı.
İçinde bulunduğumuz günlerde ise 
İran’ın batıya açılmasındaki diplomasi 
sürecinde öncü rol oynayan bir ABD var. 
Bölgede tüm dünyayı ilgilendiren bir 
çatışmaya dönüşen Suriye’de ise vekil sa-
vaşları ile bizzat ülkelerin giriştiği savaşla-
rın karışımı melez bir savaş devam ediyor.
ABD’nin Ortadoğu’da yöneldiği yeni po-
litikalar, bazı oyun değişikliklerini de ya-
nında getirebilir. Bunların en önemlisi 
de İran’ın Avrupa gaz pazarına önümüz-
deki 10 yıl içerisinde ciddi bir oyuncu 
olarak girmesidir. Böyle bir gelişmede 
Türkiye, coğrafyası gereği doğal olarak 
öne çıkacaktır. 
Doğu Akdeniz, Kuzey Irak ve Azerbay-
can’daki doğalgaz kaynakları Türkiye’nin 
doğalgaz arz güvenliğinin sağlanma-

sında gereklidir. Ancak Avrupa, özellikle 
kuzey Avrupa’nın doğalgaz arz güvenli-
ğinin sağlanmasında, Rusya’ya boru ga-
zında alternatif olabilmek için, İran gibi 
büyük bir kaynağa ihtiyaç vardır.
TANAP’ın oluşturulmasında Azerbaycan 
ve Şahdeniz’deki çalışmaları Türkiye’ye 
önemli tecrübeler kazandırmıştır, çünkü 
doğalgazın çıkarıldığı sahada yani ara-
ma ve üretim faaliyetlerinde söz sahibi 
olmadan, iletiminde söz sahibi olmanın 
pek mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 
Bu sebeple Türk milli petrol şirketi Tür-
kiye Petrollerinin İran’da gerçekleştiri-
lebileceği arama ve üretim faaliyetleri-
ne önem vermek gerekmektedir. Eğer 
Türkiye, dünyanın 2. büyük doğalgaz 
rezervlerine sahip İran’ın sahip olduğu 
gazı Avrupa’ya yalnızca bir transit ülke 
olarak değil, aynı zamanda gazın gaz-
la rekabet edebileceği bir hub özelliği 
kazanarak doğalgazı Avrupa’ya iletmek 
ve bu ticaretten kazanımlar elde etmek 
istiyorsa, bizzat doğalgazın İran’da çı-
karılması faaliyetlerinde de bulunmak 

durumundadır.
Sonuç olarak, Suudi Arabistan ve İran 
arasında mezhep ve enerji ana başlık-
ları altında devam eden anlaşmazlıklar, 
doğal bir süreç olarak görülebilir. Ancak 
Türkiye açısından bu anlaşmazlıkların 
herhangi birinin içerisinde bulunmak, 
gelecekte enerji, özelde doğalgaz işbir-
liğinden gelebilecek jeopolitik faydaları 
kaçırmayla ya da sonu olmayan mez-
hepsel çatışmaların içine çekilmeyle so-
nuçlanabilir. Bu yüzden Türkiye, sadece 
enerji alanında değil daha birçok alanda 
da aktif bir ticari girişimcilik gösterebile-
ceği İran’daki fırsatları iyi değerlendir-
melidir.
İki ülke özellikle Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurulmasının ardından gerçek 
anlamda iyi ilişkiler geliştirmiştir. İran’ın 
Türkiye ile ilişkileri, İran’ın batıyla olan 
ilişkileriyle paralel seyretmiştir. Bu ge-
nel gidişattan hareketle, batıyla tekrar 
yakınlaşan İran ile Türkiye ilişkilerinde 
görülebilecek gelişmeler sürpriz olma-
yacaktır. 
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Enerji Panorama, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’nun (EPDK), elektrik 
dağıtım sektörüne yönelik 

yeni tarifelere ilişkin  kararlarını 
mercek altına aldı. Uzun yıllar bu 
sektöre emek vermiş, TEDAŞ Ge-
nel Müdür Vekilliği yapmış, halen 
sektörü yakından izleyen Osman 
Nuri Doğan ile yeni tarifeleri 
konuştuk. 

Elektrikte tarife yapısı hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Ülkemizde 4628 sayılı yasa 
öncesinde bütünleşik bir tarife 
yapısı mevcuttu. Tarife içinde tüm 
maliyet unsurlarının yanı sıra TRT 
Kanunu’nun ilgili uyarınca gay-
risafi hasıla üzerinden yüzde 3.5 
oranında alınan TRT payı, yüzde 
1 oranındaki Enerji Fonu da bu 
tarife içinde yer alıyordu. Sadece 
“BTV” olarak adlandırılan Belediye 
Tüketim Vergisi ile KDV, faturada 

ayrıca gösteriliyordu. Tüketici fatu-
rasında sadece bu tarife kalemlerin 
görebiliyordu. 4628 sayılı yasa ile 

faaliyete geçen EPDK, Nisan 2003 
tarihinden itibaren lisans faaliyet-
lerine göre tarife kalemlerini de 
ayrıştırdı. Böylece tarife bütünleşik 
yapıdan dikey ayrıştırılmış yapıya 
dönüştürüldü. 

Nasıl bir yapıya geçildi, biraz açar 
mısınız?

Elektrik enerjisi sektörü ayrıştı-
rılması sonucu faaliyetler, ayrı tüzel 
kişiliklerce lisans alınarak yürü-
tülmeye başlandı. Bunlar üretim, 
iletim, dağıtım ve perakende satış 
faaliyetleridir. Bu faaliyetlerden ile-
tim, dağıtım ve perakende satış hiz-
metleri tarifeleri EPDK tarafından 

EPDK’nın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya koyduğu yeni tarifeler 
tartışmaya devam ediyor. Kurul, farklı kalemler altında alınan bedelleri, 
birleştirmeyi tercih etti. TEDAŞ eski Genel Müdür Vekili Osman Nuri 
Doğan, elektrik faturalarının nasıl okunması gerektiğini anlattı...

Her ayrıntısıyla yeni 
elektrik tarifeleri

DOSYA & Deniz Suphi 
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düzenlemeye tabi. EPDK onayı 
olmadan bu tarifeler değiştirilemez. 
Üretimde ise tarifeler düzenlemeye 
tabi değildir. 

Tarifedeki kalemleri tek tek verebilir 
miyiz?

Cari elektrik enerjisi perakende 
satış tarifesi, belli tarife bileşenle-
rinden oluşuyor. Bu bileşenlerin 
elektrik enerjisi faturalarında 
ayrıntılı şekilde gösterilmesi Elekt-
rik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 
gereğince zorunlu.

Evinize, işyerinize veya şirketinize 
gelen elektrik enerjisi faturasında 
görülen kalemler hangileri, anlatabilir 
misiniz? 

Başlıklar halinde anlatayım. 
Perakende Satış Fiyatı (PST): 

Perakende satışa ilişkin tavan fiyat, 
hedef kayıp-kaçak oranı ve brüt kar 
marjı dikkate alınarak hesaplanan 
fiyat olarak tanımlanmıştır. Dağı-
tım şirketince EÜAŞ, TETAŞ ve 
PMUM’dan alınan elektrik ener-

jisinin gelir tavanının toplam satı-
lacak elektrik enerjisine bölünerek 
bulunan fiyata, o dağıtım şirketinin 
bir sonraki yıl için belirlenen hedef 
kayıp-kaçak oranı dikkate alınarak 
hesaplanan kayıp kaçak bedeli ve 
o dağıtım şirketi için öngörülen 
brüt kar marjı (dağıtım ihalelerinde 
belirtilen oran yüzde 2.33’tür. Bu 
oran daha sonra EPDK’nın 4089 
sayılı kurul kararı ile 2013 yılından 
itibaren yüzde 3.49’a yükseltildi. 
Son olarak da sonra EPDK’nın 
5917-1 sayılı kurul kararı ile 2016 
-2020 dönemi için yüzde 2.38’e dü-
şürüldü) ilave edilerek belirlenmiş 
ve EPDK tarafından onaylanmış 
birim bedeldir. 

31 Aralık 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 
değişiklik yapılarak hedef kayıp-ka-
çak ibaresi çıkartıldı. Ancak, aynı 
Resmi Gazete’de yayımlanan söz 
konusu Tarifeler Yönetmeliği’nin 
10. maddesine “Kayıp kaçak enerji 
miktarı, perakende satış lisansı 
sahibi dağıtım şirketleri tarafından 
temin edilir” hükmü ilave edildi. 

Kayıp-Kaçak Bedeli (KK): 
Dağıtım bölgesinin EPDK tarafın-
dan belirlenen hedef kayıp-kaçak 
oranına göre tespit edilen ve EPDK 
tarafından onaylanan bedeldir. 

İletim Sistem Kullanım Bedeli 
(İSKB): “İletim sistemine ilişkin 
yatırım harcamaları ve işletme ve 
bakım giderleri dikkate alınarak 
hesaplanan fiyat” olarak mevzuat-
ta tanımlanıyor. Bu bedel, iletim 
faaliyeti gösteren tüzel kişilik olan 
TEİAŞ’ın yatırım harcamaları ve 
işletme ve bakım giderlerini karşı-
lamak amacıyla EPDK tarafından 
onaylanan tarifedir. TEİAŞ, EPDK 
tarafından onaylı İSK bedelini esas 
alarak dağıtım şirketlerine veya 
tedarikçilere bu bedeli fatura eder, 
dağıtım şirketleri veya tedarikçiler 
de bu bedeli tüketicilerine yansı-
tırlar. 

Dağıtım Sistem Kullanım 
Bedeli (DSKB): “Dağıtım hizmeti 
sunabilmek için dağıtım sistemine 
ilişkin yatırım harcamaları, işletme 
ve bakım giderleri dikkate alınarak 
hesaplanan fiyat” olarak mevzuatta 

Tablo-1: Elektrikte Tarife Yapısı

DOSYA Her ayrıntısıyla yeni elektrik tarifeleri

Şubat 2016EnerjiPanorama 39



tanımlanıyor. Her dağıtım şirketi, 
bir sonraki yıl için yapacakları yatı-
rım harcamaları, işletme ve bakım 
giderleri için EPDK’ya sundukları 
gelir tavanı sonrası oluşan her bir 
kWh üzerinden alınan EPDK 
onaylı tarifedir. 

Perakende Hizmet Bedeli 
(PSH): “Perakende satış hizmeti 
maliyetine göre hesaplanan fiyatı,” 
olarak mevzuatta tanımlanıyor. 
Lisans Yönetmeliği’nde “perakende 
satış hizmeti” ise “perakende satış 
lisansına sahip şirketler tarafından, 
elektrik enerjisi ve/veya kapasite 
satımı dışında, tüketicilere sağlanan 
sayaç okuma, faturalama gibi diğer 
hizmetleri,” olarak tanımlanıyor. Bu 
bedel mevzuat gereği sayaç okuma 
ve faturalama giderleri için alınan 
bir bedeldir. 

Sayaç Okuma Bedeli: Bu bede-
lin uygulanmakta olduğu gibi kWh 
üzerinden alınması doğru bir uy-
gulama değil. EPDK tarafından 1 
Eylül 2006 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan tarife metodolojisinin 
“Perakende Satış Hizmet Tarifesi” 
başlıklı bölümünde de açıklandığı 

üzere, bu bedelin abone başına sabit 
bir bedel olarak tüketiciye yansıtıl-
ması gerekiyor. Çünkü, bu hizmet 
her bir abone için aynı işlemdir. 
Görevli bu hizmet için aboneye 
gidip sayacını okuyacak ve fatura 
bildirimi yapacaktır. Tedarikçiler 
için ise sadece PMUM adına sayaç 
endeksleri alarak PMUM’a bildire-
cektir. Hal böyle iken “Geçiş Döne-
mi Tarife Uygulamaları” bölümdeki 
2. fıkranın B bendi gereğince geçiş 

dönemi tarifeleri bahane edilerek 
söz konusu bedel her bir “kWh” 
üzerinden alınıyor. Bu hizmet, 
tüketim arttıkça maliyeti artan 
bir tarife kalemi değildir. Tüketim 
ne kadar artarsa artsın, maliyet 
sabittir. Bu durumda görevli, sayacı 
okumaya gittiği halde (ki bunun 
için okumaya gidene okuma başına 
bedel ödeniyor) tüketimi olmayan 
aboneden hiçbir bedel alamayacak 
veya yan yana iki aynı işi yapan 

Tablo 2: Danıştay kararı sonrasında tarife bileşenleri:
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tüketiciden fazla tüketim yapandan 
daha fazla, diğerinden daha az PSH 
bedeli alınması adil bir uygulama 
değil. 

Ayrıca PSH bedelini 1 Ocak 
2011 tarihinden itibaren iki kaleme 
ayrıştırıldı. Birincisi faturalama için 
alınan PSHf ve ikincisi ise sayaç 
okuma işlemi için alınan PSHo 
bedelidir. Dağıtım şirketinin fatura 
düzenlediği tüketicilere her iki 
bedel ayrı ayrı, tedarikçilerden alan 
serbest tüketicilerden ise sadece 
ikincisi olan PSHo alınıyor. 

1 Ocak 2012 tarihinden iti-
baren PSHo, OG abonelerinden 
4,161 TL/Ay ve AG abonelerinden 
de 0,416 TL/Ay olarak alınmaya 
başlaması değerlendirmemizin ne 
kadar doğru olduğunu teyid eder 
şekilde EPDK tarafından düzel-
tildi. Ancak, PSH‘ın diğer kalemi 
olan PSHf için de aynı düzenleme-
nin yapılması gerekir. 

TRT Payı: TRT Kanunu’nun 
ilgili maddesi uyarınca elektrik 

bedeli, KDV dahil gayri safi hasılası 
üzerinden önce yüzde 3.5 oranın-
da daha sonra yüzde 2 oranında 
TRT payı alınıyordu ve bu bedeli 
tüketici görmüyordu. Bu konuda 
bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik 
sonrası sadece nakil bedelleri olan 
İSKB, DSKB ve PSH hariç EPDK 
onaylı PST üzerinden ve kayıp/ka-
çak bedeli toplamı üzerinden yüzde 
2 oranında TRT payı, 1 Eylül 2006 
tarihinde itibaren tüketiciden alı-
narak dağıtım şirketi veya tedarikçi 
tarafından TRT’ye aktarılıyor. Ay-
rıca bu bedel de faturalarda ayrıca 
gösterilmesi gerekiyordu. Kayıp 
kaçak bedeli üzerinden TRT payı 
alınmayacağına ilişkin EPDK’nın 
1 Şubat 2011 tarihli kararı, TRT 
tarafından Danıştay’a götürüldü. 
Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi 
durdurma kararı verince TRT payı 
matrahı PST + KK bedeli olarak 
bugüne kadar uygulanıyordu. 

Danıştay davayı esastan ince-
leyerek 24 Şubat 2015 tarihinde 

2015/722 sayılı kararı ile TRT’nin 
açmış olduğu davayı reddede-
rek 3065 sayılı EPDK kararının 
yeniden uygulanmasına karar verdi. 
Danıştay’ın bu kararıyla bugüne 
kadar kayıp/kaçak bedeli üzerinden 
de alınan TRT payı bedellerini geri 
isteme hakları doğdu. 

Danıştay’ın kayıp/kaçak bedeli-
nin şebekeye ait bir maliyet unsuru 
olduğundan satış bedeli içinde 
değerlendirilemeyeceği yönündeki 
tespiti yerinde bir karar. Bu konu 
Enerji Fonu ile Belediye Tüketim 
Vergisi matrahı için de geçerli ol-
ması gereklidir. Bu konuda EPDK 
tarafından yeni bir düzenlemeye 
ihtiyaç vardır. 

Enerji Fonu: Bu bedel de TRT 
payında olduğu gibi dağıtım şir-
ketlerince tüketiciden tarife içinde 
alınıp Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na intikal ettiriliyordu 
ve tüketici bu bedeli görmüyordu. 
5784 sayılı Yasa ile 28 Mayıs 1986 
tarihli ve 3291 sayılı Kanunun ek 

Tablo 3: 2016 yılı tarife  bileşenleri
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2’nci maddesinin 4. fıkrasında yer 
alan “Elektrik enerjisi dağıtımı 
alanında faaliyet gösteren kamu ve 
özel sektör kuruluşlarının” ibaresi 
“Nihai tüketiciye elektrik enerjisi 
satışı yapan lisans sahibi tüzel kişi-
lerin” şeklinde değiştirilmiş ve fık-
ranın sonuna şu cümleler eklendi: 

“Nihai tüketiciye elektrik ener-
jisi satışı yapan lisans sahibi tüzel 
kişilerin sektör altyapı giderleri-
ne katkı payı, iletim, dağıtım ve 
perakende satış hizmetlerine ilişkin 
bedeller hariç olmak üzere belirle-
nir. Tedarikçiler bu bedeli faturala-
rında ayrıca gösterir ve tahakkuku 
takip eden ikinci ayın 20’sinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’na intikal ettirirler. Organize 
sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, 
serbest tüketici olarak tedarikçiler-
den katılımcıları için temin ettikleri 
enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı 
payı yatırmaz.” 

Yasanın bu değişikliğinden son-
ra TRT payında olduğu gibi nakil 
bedelleri hariç PST üzerinde yüzde 
1 oranında tüketiciden alınan bu 
bedel dağıtım şirketi veya tedarikçi 
tarafından Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’na intikal ettiriliyor. 

2001 yılı Bütçe Kanunu’na göre 
“Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonla-
rın her türlü gelirleri Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası nezdinde 
Hazine Müsteşarlığı adına açılan 
müşterek fon hesabına yatırılır. Bu 

hesaba yatırılan gelirlerden ilgili 
mevzuatında öngörülen fonlar arası 
pay ve kesintiler, Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası tarafından 
yapılır” hükmü gereği bu pay artık 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’na değil Hazine’ye gidiyor. 
Dolayısıyla Enerji Fonu, bir çeşit 
KDV gibi vergi şekline dönüşmüş 
denilebilir. 

Belediye Tüketim Vergisi: 
TRT ve Enerji Fonu’nda olduğu 
gibi BTV, 1 Eylül 2006 tarihinden 
itibaren PST üzerinden alınmaya 
başlandı. BTV, sanayiye yüzde 1 
diğer abone guruplarına ise yüzde 5 
oranında uygulanıyor. 

2016 yılı tarifeleri ve yeni süreç 
hakkında bilgi verir misiniz?

EPDK, 31 Aralık 2015 tarih ve 
6051 sayılı Kurul kararı ile 1 Ocak 
2016 tarihinden itibaren nihai 
tüketicilere uygulanacak tarifeler 
yayınlandı. 

1 Ocak 2016 tarihine kadar 
lisans faaliyetlerine göre tarife ka-
lemleri ayrıştırılarak yayınlanırken, 
anılan tarihten itibaren nakil be-
delleri diye de adlandırılan (İletim 
Sistem Kullanım Bedeli, Dağıtım 
Sistem Kullanım Bedeli, Perakende 
Hizmet Bedeli ve Kayıp/Kaçak 
Bedeli) birleştirilerek tek bir bedel 
olarak “Dağıtım Bedeli” adı altında 
yayınlandı. 

Yeni tarife uygulaması ile TRT 

payı, Enerji Fonu ve BTV’nin esas 
olduğu tarife netleşmiş olup “Pera-
kende Enerji Bedeli” oldu. Artık bu 
fon ve pay hesabında kayıp/kaçak 
bedeli var mı ya da yok mu soruları 
sona ermiştir. 

Yeni tarife tablosunda her lisans 
faaliyetine ne kadar ücret öden-
diği görülmüyor. En önemlisi 1 
Temmuz 2008 tarihinden itiba-
ren tüketicilerinde faturalarında 
görmüş olduğu ve dava konusu olan 
kayıp/kaçak bedeli olarak ne bedel 
alındığı artık bilinemeyecek. 

Bu uygulama kayıp-kaçak davalarını 
bitirir mi?

Kayıp-kaçak bedeli, artık ka-
muoyuna mal olmuşken bu bedelin 
görünmez hale getirilmesi yerine 
bu bedelin yasal hale getirilmesi 
için gerekli yasa çalışmalarına hız 
verilmesinin daha yararlı olacağı 
kanısındayım. Aksi halde yo-
rum yoluyla yapılan uygulamalar, 
sonuçta yargı engeline takılmaya 
mahkum. Bu yeni tarife dönemiyle 
birlikte daha önce bağlantı ve mül-
kiyet durumlarına göre belirlenmiş 
dört kategori halinde olan tarifeler; 
iletim ve dağıtım sistemi kullanıcı-
ları olarak iki kaleme indirgendi. 

Tarifede, sadeleştirmenin nasıl 
sonuçları olacak? 

Tarife kategorilerinin sadeleş-
tirilmesi her zaman uygulayıcı ve 
tüketici açısından faydalı ancak 
tüketici haklarını da korunması da 
esas olmalıdır.

Bu çerçevede, nihai tüketiciye 
uygulanan düzenlemeye tabi satış 
tarifeleri şöyle:

  Perakende Satış Tarifesi: PST 
  Katıp/Kaçak Bedeli: K/K 
  İletim Sistem Kullanım Bedeli: 
İSKB 
  Dağıtım Sistem Kullanım 
Bedeli: DSKB 
  Perakende Hizmet Bedeli: 
PSHo (Sayaç okuma) ve PDHf 
(Faturalama) 
  Enerji Fonu (yüzde 1): EF 
  TRT Payı (yüzde 2): TRT Payı 
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24 Kasım’da Suriye sınırın-
da Türkiye hava sahasını 
ihlal ettiği iddia edilen bir 
Rus savaş uçağının Türk 

jetlerince düşürülmesinin ardından, 
Ankara-Moskova ilişkileri daha 
önce görülmemiş düzeyde gerildi. 
İki ülke arasındaki gerilimin enerji 
sektörüne nasıl yansıyacağı ise Türk 
medyasının odaklandığı konuların 
başında geliyor. Çünkü Türkiye 
doğal gazda yaklaşık yüzde 55 
oranında Rusya’ya bağımlı ve ham 
petrolün yüzde 16’sını Rusya’dan 
alıyor. Öte yandan Türk Akımı ve 
Akkuyu Nükleer Güç Santralı gibi 
önemli enerji projeleri de iki ülke 
arasındaki ilişkilerin seyrine göre 
şekillenecek. 

Diğer taraftan Rusya’nın 

mevcut durumu da pek iç açıcı 
görünmüyor. Rusya’nın toplam büt-
çesinin yüzde 53’ü ve toplam ihra-
catının yüzde 68’i petrol ve doğal 
gaz gelirlerinden oluşuyor. Petrol 
fiyatlarının Haziran 2014’ten bu 
yana düşüş trendine girmesi Rusya 
ekonomisinin en büyük çıkmazla-
rından biri. Peki son günlerde Rus 
medyasında enerji başlığı altında 
hangi konular tartışılıyor? Enerji 

Panorama olarak Rus basınında 
yankı bulan enerji haberlerini sizler 
için derledik…

Rusya düşen petrol fiyatlarına çare 
arıyor

Rus medyasının enerjideki en 
önemli gündem maddesini düşen 
petrol fiyatları oluşturuyor. Kısa 
bir süre önce Rusya Enerji Bakanı 
Alexander Novak, gazetecilere 

Türkiye ile Rusya arasındaki kriz her geçen gün derinleşirken, iki ülke 
arasındaki enerji ilişkileri ve belirsiz hale gelen dev projeler, Türk 
medyasının odaklandığı konuların başında geliyor. Rus basını ise 
düşük seyreden petrol fiyatları dolayısıyla Rusya’nın gittikçe azalan 
petrol ve gaz gelirlerine kilitlenmiş durumda.

Rus basınının  
“enerji” gündemi

HABER & Mahir Arslan 
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yaptığı açıklamada, Rusya’nın 
OPEC’in şubat ayındaki toplantısı-
na katılacağını ve petrol üretiminin 
yüzde 5 oranında azaltılmasını mü-
zakere edeceğini açıkladı. Novak’ın 
bu açıklaması Rus basınında geniş 
yankı buldu. (http://tass.ru/ekono-
mika/2621910)

Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey 
Ulyukayev, “Rossiya 24” televizyon 
kanalına verdiği röportajda petrol 
fiyatlarının 25 dolara kadar düşüşü-
nü öngören antistress senaryosunun 
hazırladığını açıkladı. Bakan, petrol 
fiyatlarının 25 dolar seviyesine 
inmesi halinde doların 80 rubleden 
yüksek bir değere ulaşacağı öngörü-
sünde bulundu. 

Analistlerden farklı senaryolar
Rusya’nın önde gelen medya 

organlarının tamamında piyasa 
analistlerinin öngörülerine geniş 
biçimde yer veriliyor. Rus piyasa 
analistlerinin önemli bir bölümü, 
petrol fiyatlarının orta vadede 
sabitleneceğini ve fiyatlardaki bu 
düşüşün ekonomiye etkisini değer-
lendiren senaryoların oluşturulma-
sının kamu finans birimlerinin daha 
verimli çalışmasına katkı sağladığı 
görüşünde birleşiyor. Öte yandan 
bazı analistler, Çin ekonomisin-
deki yavaşlama, İran petrolünün 
piyasaya çıkması, petrol fiyatlarının 
sabitlenmesini istemeyen Suudi 
Arabistan’ın petrol üretiminin dur-
durmaması gibi nedenlerle petrol 

fiyatlarının daha da düşebileceği 
endişelerini dile getiriyor. 

Global yatırım fonu Franklin 
Templeton’ın Yönetici Direktörü 
Mark Mobius Bloomberg’e verdiği 
röportajda petrol fiyatlarının ucuz-
ladığı dönemde Rusya’nın strateji 
değiştirerek krizi fırsata çevirebi-
leceğini söyledi. Mobius’a göre; 
Rusya ekonomisini farklılaştırarak 
ve bütçesini petrol bağımlılığından 
kurtararak krizle savaşını kaza-
nabilir. Mobius, Rusya borsasının 
şimdiye kadarki başarısının yabancı 
yatırımcıların katılımlarına borçlu 
olduğunun altını çizerek, orta 
vadede Rusya borsası konusunda 
olumlu bir öngörüde bulunamaya-
cağını söyledi. 

Gazprombank’ın Ekonomi 
Öngörüler Merkezinin Başeksperi 

Yegor Susin gibi bazı uzmanlar ise 
petrol fiyatları konusunda daha 
iyimser öngörülerde bulunuyor. 
Susin, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, ham petrol fiyatlarının kısa 
vadede istikrar dönemine girece-
ğini ifade etti. Susin’e göre; şu anki 
petrol fiyatları piyasanın mevcut 
durumundan ziyade daha çok pazar 
katılımcılarının korku ve beklenti-
lerini yansıtıyor. (oilru.com) 

Rus yetkililerden “başarı” 
açıklamaları

Enerji konusunda olumsuz 
haberlerin etkisini azaltmak üzere 
harekete geçen Rus yetkililer birbiri 
ardına 2015 yılında elde edilen 
başarılara dikkat çeken açıklamala-
ra imza atıyor. Bu açıklamalardan 
biri, Rusya’nın devlet kontrolündeki 
petrol şirketi Rosneft’in Yönetim 
Kurulu Başkanı İgor Seçin’den 
geldi. Seçin, 2015 yılında şirketin 
hidrokarbon üretimini yüzde 0,8 
arttırarak 254 milyon ton petrol 
eşdeğerine ulaştığını ve döviz pi-
yasasında 45,5 milyar dolarlık satış 
gerçekleştirdiğini açıkladı. TASS 
Haber Ajansı’nın haberine göre, 
Rosneft’in 2015 kriz dönemini 
oldukça verimli bitirdiğine dikkat 
çeken Seçin, şunları kaydetti: “Ros-
neft, Rus bütçesine yaptığı katkıda 
lider pozisyonunu korumuştur. 
2015 yılı sonuçlarına göre şirketin 
bütçeye katkısı yüzde 20 oranında 
gerçekleşmiştir.”
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Rusya’nın petrol ihracatı yüzde 6 
azalacak

Rusya’nın devlete ait petrol 
taşıma şirketi Transneft’in Başkan 
Yardımcısı Sergey Andronov da 
gazetecilerle yaptığı bir sohbette, 
Transneft’in 2016 yılında petrol 
ihracatının bir önceki yıla göre 
yüzde 6 azalarak 215,8 milyon tona 
düşeceğini açıkladı. Andronov, 
“2016 için aldığımız başvurulara 
göre iletim planın hacmi 476,7 
milyon tona tekabül ediyor. Bunun 
215,8 milyon tonluk kısmı ihracat 
yönünde. 2015’te gerçekleşen iletim 
hacmi  481,4 ton olup, bunun sade-
ce 229,6 milyon tonu ihracata ait. 
2016 için öngörülen yıllık petrol 
ihracat hacmi toplamda 116,5 mil-
yon ton” şeklinde konuştu. (http://
tass.ru/ekonomika/2583609)

Gaz iletimi yüzde 4 azalacak
Rus medyasının enerjide diğer 

önemli gündem maddelerinden 
bir diğerini de doğal gaz konusu 
oluşturuyor. Gazprom’dan yapılan 
yazılı açıklamaya göre; şirket 2016 
projeksiyonunda bir önceki yıla 
göre gaz iletim hacminin yüzde 4 
düşerek 645,331 bcm olabileceği-
ni öngörüyor. Açıklamada, iletim 

hacmindeki bu düşüşe rağmen 
elde edilen gelirin yüzde 1 ora-
nında artabileceğine de dikkat 
çekildi. (http://tass.ru/ekonomi-
ka/2565789)

Güney Akım yeniden gündemde
TASS Haber Ajansı, Güney 

Akım Projesi’nin önümüzdeki 
birkaç hafta içinde yeniden başla-
tılabileceğini duyurdu. Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov’un açık-
lamalarına dayandırılan haberde, 
“Güney Akım Projesi, Bulgaristan 
hükümetinin öncelikli projeleri 
içindedir” denildi. Haberde şu 
ifadelere yer verildi: “2014 yılın-
da durdurulmuş projenin tekrar 
Moskova tarafından başlatılması-
na ilişkin iki tane ana sebep var:. 
Bunların bir tanesi; Rusya-Türkiye 
arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi. 
İkinci sebep; Çin ekonomisinin 
ve buna bağlı olarak Sibirya Gücü 
Doğal Gaz Hattı Projesi’nin durak-
saması. Yeniden başlatılacak Güney 
Akım Projesi, Brüksel’in kurallarına 
uygun olarak tasarlanacak ve Rus 
gazı olmadan gerçekleşemeyen 
AB tarafından desteklenen Balkan 
Gaz Dağıtım Merkezi’nin inşaat 
konseptine uyum sağlayacak…” 

Türkiye ikinci büyük gaz müşterisi
Gazprom Yönetim Kurulu Baş-

kanı Aleksey Miller’in gazetecilere 
yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, Rus 
gazı tüketiminde Almanya’dan sonra 
ikinci ülke oldu. Miller, Gazprom’un 
2015 yılında bir önceki yıla göre 
gaz ihracat hacmini 159,4 milyar 
metreküp seviyesine ulaştırarak yüzde 
8 arttırdığını söyledi. Özellikle büyük 
tüketici ülkelere gaz satışının arttığı-
na dikkat çeken Miller, gaz satışının 
2015 yılında Almanya’ya yüzde 17,1, 
İtalya’ya yüzde 12,6, Fransa’ya yüzde 
36,8, Birleşik Krallığa yüzde 10,2 ve 
Avusturya’ya yüzde 11,5 oranında 
arttığını söyledi. Haberde, Türki-
ye’nin Rusya ve İran’dan talep ettiği 
fiyat indirimlerine de şu ifadelerle 
dikkat çekildi: “Aralık ayı ortalarında 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be-
rat Albayrak, Türkiye’nin Rus gazına 
indirim alma başvurularını dur-
durmayacağını, aynı zamanda İran 
gazının da indirimli alınması için 
çaba göstereceğini söylemişti. BO-
TAŞ, 29 Aralık 2014 tarihinde Rus 
gazına indirim konusunu uluslararası 
tahkim mahkemesine taşıdı. Taraflar 
iki taraflı sözleşmeleri imzalama 
aşamasına gelmelerine rağmen, ilgili 
imzalar atılmadı…”
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Paris’te 30 Kasım-11 Aralık 
2015 tarihlerinde gerçek-
leştirilen Birleşmiş Millet-
ler (UN) iklim zirvesinde 

(FCCC-Frame Work Convention 
on Climate Change) elektrik 
piyasasını etkileyen önemli kararlar 
alındı. OECD ülkelerinin karara 
bağlanan yeni ihracat kredi kriterle-
rine göre, (kömürle çalışan elektrik 
üretim projelerinin, yeni ihracat 
kredisi uygulama yönergesine göre) 
termik santral yatırım projelerin-
de bundan böyle kurulu gücüne 
bakılmaksızın sadece “ultra süper 
kritik” USC-PC basınç ve sıcaklık 
kriterlerini (>240 bar, > 593°C) 
sağlayan veya 750 g/kWh’den 
daha düşük düzeyde karbondiok-
sit (CO2) salınımı gerçekleştiren 

türden tasarlanmış tesislere ihracat 
kredisi sigortası (E.C.A. - Export 
Credit Agency) ile finansman 
sağlanabilecek. Hali hazırda ultra 
süper kritik parametrelerine göre 
tasarlanmış olan termik santral 
kapasitelerinin (ölçek ekonomisi 
nedeniyle) beher ünite başına 500 
MW’ın üzerinde kapasitelerde 
piyasadan temin edilebilmesinden 
dolayı, bu kapasitenin altındaki 
projelerin önü kesiliyor. Karar 01 
Ocak 2017 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecektir.

İklim değişikliği meselesi-
ni diğer ülkelerden daha fazla 
önemseyen ve kendi ülkelerindeki 
enerji altyapısı dönüşümü (Ör. 
Almanya’daki Energiewende poli-
tikası) nedenleriyle termik santral 

kazanlarını vb. ekipmanları, Çin 
ve Hindistan’dan kaynaklı rekabet 
nedeniyle, artık fiilen üretmeyen 
ülkeler, OECD kararını bir adım 
ileriye taşıyarak ‘ultra süper kritik 
kriterlerine uygun olsun veya 
olmasın’ hiçbir kömürlü ve linyi-
te dayalı projelere ihracat kredisi 
sigorta kurumu (örneğin EULER 
HERMES) üzerinden sigorta 
sağlamayacaklarını dahi ilan ettiler. 
Bu gelişmeler, dış finansmana 
dayalı enerji yatırımı planları olan 
ülkeler için önemli uyarıcı ‘alarm 
zili’ niteliğinde olduğu ve de orta ve 
uzun vadeli enerji yatırım planla-
rının gözden geçirilmesini gerekli 
hale getiriyor. 

Henüz Türkiye’de ultra sü-
per kritik buhar parametreleri ve 

Birleşmiş Milletler 2015 
Paris İklim Zirvesi’nin 
elektrik piyasasına etkisi-I

Paris İklim Zirvesi’nde alınan kararlar, termik santral yatırımlarını 
ciddi biçimde etkileyecek. Belirlenen kriterlere uymayanlar yatırımlar, 
finansman zorluğu yaşayacak. Bu kararlar, Türkiye’nin de termik santral 
yatırımlarını da gözden geçirmeye zorlayacak...
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teknolojisine göre tasarlanmış olup 
da çalışan herhangi bir termik 
santral yok. Bununla birlikte neyse 
ki sektörü yakından takip eden 
bazı öncü şirketler var... Çanakkale 
Karabiga’da Türkiye’nin ilk 2x 660 
MW kapasiteli ultra süper kritik 
nitelikli termik santralının montajı 
devam ediyor. Bölgede diğer bir 
enerji holdingine mensup olan iki 
ayrı proje daha var. Her biri 2x660 
MW olmak üzere ultra süper kritik 
teknolojiyle yakında kurulmaya 
başlanacak. Bu projeler, uzun ve 
yorucu bir izin süreç maratonunun 
ardından 45 ayrı lisans-izin-onay ve 
291 kurum görüşü ve de bağlı onay 
süreçlerini başarıyla tamamladıktan 
sonra yatırım aşamasına geliyor. 
Bu projeler Karabiga ve Lapseki 
ilçelerinde Birleşmiş Milletler’in 
himayesinde gerçekleşen Paris 2015 
İklim Zirvesi’nde sürdürülebilir 
kömür (yani temiz kömür) vize-
sini alan projelerdir. Bu santrallar, 
2020’li yıllarda devreye girecek ve 
daha çevreci ve de daha ekonomik 
elektrik üretmeye başlayacak.

Bu türden projeler geliştirilir-
ken; bakanlıklarımızın titiz çalışma 
anlayışlarının sürece hem güç ver-
diği, hem de ışık tuttuğu görülüyor. 
Bu nedenle ileri çevre ve enerji 
mevzuatıyla uyumlu olan bu proje-
ler için gereğini yapan tüm memur-
lara, yöneticilerine ve bürokratlara 
teşekkür ederiz. Bununla birlikte 
bu türden projelerin geliştirme 
aşamalarında, kendi ticari çıkarları-
nı öncelleyen kimi yerel sanayiciler, 
radikal çevreciler ve bunlara maddi 
kaynak sağlayan kimi yabancı 
vakıflar, siyasi çekişmelerin ve buna 
bağlı tercihler içinde olanlar, ‘yerli 
yakıt olsun da ne pahasına olursa 
olsun’ yani yerli linyite muhtaç 
termikçiler, ufku dar kimi memur-
lar ve bunların bazı amirleri veya 
memuriyet görevlerini kişisel (ideo-
lojik vb.) görüşlerinden ötürü yeteri 
kalitede yerine getirmeyen veya 
teknolojiyi takip etmeyen ama buna 
rağmen söylemlerinde mangalda 
kül bırakmayan ajitatörler tara-

fından engellenmeye çalışıldığı da 
görülüyor. Paris İklim Zirvesi’nin 
ardından bu türden küçük hesap-
ların peşinde koşan ve Türkiye’nin 
ufkunu kendi çıkarları için daraltan 
bu tip kişilere utanmaktan başka bir 
seçenek kalmadı.

6 trilyon dolarlık pazar var
Daha sonra tekrar Çanakkale 

temiz kömür termik santral projele-
ri konusuna döneceğim ama şimdi 
yeniden bazı bilimsel ve küresel bil-
giler aktarmak istiyorum. Bilindiği 
üzere dünyada kurulu elektrik üre-
timi santralı kapasitesi 5500 giga-
vat’dır (GW). Fosil yakıtlı elektrik 
üretim santrallarının kapasitesi 4 
bin 55 GW olup; Türkiye’nin buna 
katkısı 40 GW’dir. Dünya kurulu 
termik santrallarının ortalama net 
elektrik üretim verimi yüzde 33 
mertebesindedir. Eski santrallar 
kapatılmak ve yenilerinin kurulması 
suretiyle ortalama verimin yüzde 
40’a çıkarılması halinde küresel öl-
çekte 2.0 Giga ton daha az karbon-
dioksit (CO2) emisyonu salınacak-
tır. Bu sayı, bugünkü Hindistan’ın 
ürettiği toplam CO2 emisyonuna 
eşdeğerdir. Paris İklim Zirve-
si’ndeki kararlar doğrultusunda, 
pozitif ayrımcılık yaratılarak, ultra 
süper kritik türünde termik santral 
yatırımlarının perspektifi genişle-
miş oldu. Esasen 6 trilyon dolarlık 

yenilenmeye muhtaç bir pazardan 
bahsediyoruz. Mega enerji dönü-
şüm projesi diye ben buna derim. 
Diğer yandan ihracat kredisinden 
yoksun kalacak olan linyit projeleri 
çoğunlukla rafa kalkacaktır. Çünkü 
Türkiye de bir OECD ülkesidir 
ve Türk bankaları diğer OECD 
bankaları gibi bu kurala uyacaktır. 
Körfez ülkeleri ve de Çinli kredi 
kaynakları da Türkiye projelerin-
de bu kurala uymak durumunda 
olacaktır. Bu türden yatırımların 
her birinin 1,5 ile 2 milyar dolar 
mertebesinde olmalarından ötürü, 
bunların öz kaynakla yapılamayaca-
ğı da açık olduğuna göre; BM’nin 
aldığı kararlar, piyasaya ‘çevreci ve 
sürdürülebilir’ nitelikteki teknoloji-
lere yatırım yapması doğrultusunda 
yön verecektir. 

14 milyar tonun yüzde 75’i niteliksiz...
Halkımızın çevresel etki 

mevzuatıyla, OECD ülkelerinde 
yerleşik bankaların kredi verme 
kriterleri arasındaki şu önemli 
ilişkiyi bilmesinde yarar görüyo-
rum. Yabancı kredilerle gerçekleş-
tirilen yatırımlar daima; Birleşmiş 
Milletler’in güncel çevre kriterle-
rine, Dünya Bankası’nın çevresel 
etkiyi ve sürdürülebilirliği gözeten 
yatırım kriterlerine ve de OECD 
ülkeleri için geçerli olan, her 
şartta dünyadaki ‘en ileri çevresel 
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etki mevzuatına’ uygun kurulması 
zorunludur. Aksi şekilde planla-
nan projelerin OECD ülkelerinde 
yerleşik bankalardan kredi temin 
etmesi mümkün değil.

Paris’te alınan kararlar 
Türkiye’nin 1980’lerden bu tarafa 
kurguladığı yerli linyite dayalı 
elektrik üretimi projelerinin de 
önünü keseceğini öngörebiliriz. 
Bilindiği üzere Türkiye’nin toplam 
14 milyar tonluk linyit rezervleri-
nin yüzde 75’i niteliksiz ve düşük 
kalori değerine sahip. Çünkü bu 
linyitlerin alt ısıl değeri çoğunlukla 
2500 kcal/kg ve altında. Teknik 
literatürde bunlara yanmayan 
yakıt (hard to burn fuel) deniyor. 
Yakıtın kalori değeri düşük olunca, 
yanma sıcaklığı da düşük oluyor ve 
doğal olarak kazan verimi düşük, 
işletme basınç ve sıcaklığı düşük, 
yardımcı tesislerin iç elektrik 
tüketimi yüksek ve en nihayetinde 
termik santralın net elektrik üretim 
verimi çok düşük olduğundan; 
çevreyi kirletme potansiyeli daha 
yüksek, atık gaz arıtma maliyetleri 
daha yüksek, işletme maliyetleri 
daha yüksek, doğal olarak yatırım 
maliyeti de daha yüksek oluyor. Bir 
süre sonra bu tür tesisler de ister 
istemez teşvike muhtaç hale düşü-
yor ve tıpkı bankacılık sistemindeki 
gibi toksik (yani batmaya muhtaç) 
yatırımlar haline geliyor. Diğer 
yandan ultra süper kritik buhar 
parametrelerini yakalayabilmek için 
alt ısıl değerinin en az yaklaşık 4 
bin 500 kcal/kg olması gerekiyor, 
en yüksek santral verimi 6-7 bin 

500 kcal/kg’lık ‘temiz taş kömürle-
rinden’ elde ediliyor. Türkiye’de bu 
nitelikte bir linyit veya yeterli mik-
tarda taş kömürü bulunmadığından, 
dolaylı olarak tüm yerli yakıta 
dayalı projelerin gerçekleştirilme-
sinin kredi ve çevresel etki şartları 
nedeniyle neredeyse imkansız hale 
geldiğini söyleyebiliriz.

Geleceğin teknolojisi olacak
Kanaatime göre; ultra süper 

kritik termik santral teknolojisi, 
önümüzdeki 30-35 yıl süreyle 
dünyanın çevreyle sürdürülebilir 
ve eşzamanlı ekonomik olan tek 
elektrik üretim teknolojisi. Soğuk 
füzyon teknolojisi ticarileşinceye 
dek, baz yük elektrik enerjisi ihti-
yacının en güvenilir şekilde temin 
edilebildiği tek seçenek budur. 
Biz yıllardan beri bu teknolojinin 
önünün açılmasını, izin süreçle-
rinin kolaylaştırılmasını, yerli ve 
yabancı yatırımcıların bu teknoloji 
yönünde kolaylaştırıcı uygulama-
larla teşvik edilmesini, kamuoyunda 
farkındalık yaratılmasını savunduk. 
Paris zirvesinde, 2011 yılından bu 
yana savunduğumuz bu vizyonu, 
Birleşmiş Milletler tescil etmiş 
oldu. Dünyamıza hayırlı olsun. 
Bu karar (No. TAD/PG(2015)9) 
sayesinde halkımız daha çevreci ve 
daha temiz kömürlü termik santral 
teknolojilerinin olduğunun idrakine 
varacak ve hep birlikte daha çev-
reci bir enerji piyasası yaratacağız. 
Henüz çok pahalı olan ve maddi 
teşvike muhtaç yenilenebilir enerji 
kaynaklı elektrik üretim tekno-

lojilerinin önümüzdeki dönemde 
piyasa mekanizması dahilinde mali 
yönden fonlayabilecek olan yegane 
teknoloji yine sadece ve sadece ultra 
süper kritik termik santral teknolo-
jisi olduğunu tüm dünya öğrenmiş 
oldu. 

Paris 2015 İklim Zirvesi insan-
lık için başarılı oldu. Diğer yandan 
gerçek anlamda enerji (elektrik) ba-
ğımsızlığımızı ‘bedelini ödememiz 
şartıyla’ rüzgar ve güneş sağlayacak. 
Ne var ki bunların da teknik mah-
surları söz konusu, çünkü rüzgar 
esmeyince veya güneş ışımayınca 
elektrik üretilemiyor. RES ve GES 
enerjilerinin akülerde saklanması 
da talep konusu enerjinin ölçeği 
dikkate alındığında, mevcut akü 
teknolojisinin teknik sınırları ve 
piyasa şartları gereği olanaksız. Bu 
eksikliğe gerçekçi çare, hızlı devreye 
girip çıkabilen, doğal gaz kombine 
çevrim santrallerıyla RES’lerin 
ve GES’lerin yedeklenmesidir. 
Bununla birlikte her ülkenin kendi 
fiziki şartları vardır ve çözüm ona 
göre geliştirilir. Yurdumuz, kom-
şu ülkelerin mevcut gelişmişlik 
düzeyiyle, yenilenebilir kaynaklı 
elektrik enerjisini ihraç ve ithal 
yöntemleriyle dengelemek olana-
ğına maalesef sahip değil. Çünkü 
ENTSO-E şebekesiyle (Yunanis-
tan’a ve Bulgaristan’a) 450 MW 
ihraç ve 550 MW ithalat sınırı var. 
Oysa Almanya da bu denli dar bir 
net transfer kapasite kısıtlaması 
olmadığından komşularıyla yenile-
nebilir kaynaklı üretim ve tüketim 
dengesini sağlamak daha kolay. Al-
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manya’daki 182.2 GW’lık toplam kurulu gücün yüzde 
44’ü (80 GW) RES ve GES’lerden oluşuyor. Ne var 
ki güvenilir kaynak olmaması (örneğin Almanya’daki 
40 GW’lık GES’ler yılda sadece ortalama günde 2 
saat hizmet veriyor) ve tüm teşvik ve ‘şebeke erişimi 
önceliği’ haklarına rağmen tüm yenilenebilir enerji 
kaynaklarının (YEK) Almanya’daki 517 TWh (tera-
vatsaat) yıllık tüketime katkısı sadece yüzde 21 mer-
tebesinde. Ülkemizle karşılaştırırsak; Türkiye’de nüfus 
79,4 milyon kişi, kurulu elektrik üretim gücü 73 GW, 
bunun içinde baz yük yani 24 saatlik asgari anlık güç 
üretimi 40 GW, yıllık tüketim (2016 için ön görülen) 
265 TWh’dir. Almanya’da nüfus 82,5 milyon kişi, ku-
rulu elektrik üretim gücü 182,2 GW, bunun içinde baz 
yük üretimi 80 GW, yıllık tüketim 517 TWh’dir. Fert 
başı tüketimlere baktığımızda Türkiye’de 3 bin 347 
kWh/kişi, Almanya’da ise 7 bin 81 kWh/kişi. Picasso 
olmaya gerek yok. Sayılar resmi ifade ediyor zaten. 
Varacağımız nokta belli. Türkiye’nin elektrik tüketimi-
ni ve kurulu gücünü iki katına çıkarması halinde ancak 
hedeflenen muasır medeniyetlerin 45-55 bin dolarlı 
GSYİH’sine erişmesi mümkün. Türkiye’nin şartlarına 
uygun, teknik açıdan yönetilebilir, ucuz maliyetli ve de 
en önemlisi çevreci ve iklim değişikliğini engelleyecek 
elektrik piyasası kurgulamak istiyorsak; Türkiye’de 

(1) RES’lerin (orman alanı hariç) ve GES’lerin 
(tarım ve orman alanı hariç) yaygınlaşması, 

(2) RES/GES’lerin teknik mahsur ve dalgalanma-
larını düzeltecek hızlı devreye giren ve çıkan doğal gaz 
kombine çevrim santrallarının yaygınlaşması, 

(3) Tüm bunları mali açıdan fonlayacak ucuz, 
güvenilir ve son Birleşmiş Milletler kriterlerine uygun 
çevreci ultra süper kritik santralların yaygınlaşması ge-
rekiyor. Çok net görülüyor ki bunların dışındaki tekno-
lojiler ya çok pahalı ya da çok kirletici teknolojilerdir. 
Bununla birlikte marjinal fayda sağlayabilecek koje-
nerasyon, biyomas, biyogaz gibi teknolojileri bunların 
dışında tuttuğumu ifade etmek isterim. 

DR. TAMER TURNA  
Yıldırım Enerji Holding CEO'su

1967 yılında Almanya’nın Stuttgart kentinde doğan 
Tamer Turna; 2011 yılından itibaren Yıldırım Enerji 
Holding’de CEO ve Yönetim Kurulu Üyelik görevlerini 
yapıyor. Stanford Üniversitesi Graduate School of Bu-
siness Üst Düzey Yöneticilik, YTÜ Makine Mühendisliği 
doktora, yüksek lisans, lisans programlarından mezun 
olan Turna, ulusal ve uluslararası enerji şirketlerinde 
üst düzey yöneticilik yaptı.

YER SEÇİMİ VE KÜMÜLATİF 
ÇEVRESEL ETKİ

Hem yatırımcı hem de halkımız için son derece önemli ve hepi-
mizin duyarlı olması gereken bir konu. 08 Haziran 2010 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa Birliği uyum süreci çerçe-
vesinde termik santrallarını bağlayan ‘Büyük Yakma Tesisleri’ 
adlı çevre mevzuatını birebir devir alaraka yürürlüğe koydu. Bu 
sayede AB ülkelerindeki çevresel etki normu ne ise aynı norm 
artık Türkiye’de de geçerli hale geldi. Buna göre emisyon sınır-
lamaları NOx için 200 mg/Nm3, SOx için 200 mg/Nm3, COx 
için 200 mg/Nm3, Toz için 30 mg/Nm3 dür. Haziran 2010’dan 
önce ÇED alan tesislerin kirletme sınırları bu değerlerin 5 katı 
seviyesinde. Karabiga bölgesi için iki ayrı üniversitenin yaptı-
ğı kümülatif emisyon etkisi çalışması ve raporunda bölgenin 
‘Büyük Yakma Tesisleri’ kriterlerine uygun kurulması kaydıyla 
sağlık sınır değerlerini aşmayacak şekilde 16 GW (yani 16 bin 
megavat) termik santral kapasitesi kurulması mümkündür.     
AB normlarıyla uyumlu güncel ÇED raporları dikkate alındı-
ğında Karabiga-Lapseki hattında montajı devam eden Cenal 
ve yeni başlanacak olan Kirazlıdere, Karaburun ve Ağan TES 
projelerinin her birinin sağlık sınır değerlerinin beşte biri ile 
onda biri mertebesinde (kümülatif hesapla) emisyon oluştura-
cağı görülüyor. Yani bunların emisyon etkisi çevresel etki sınır 
değerlerin kat ve kat altındadır. Zaten mevzuat gereği öyle de 
olması gerekir. Üstelik belirlenen emisyon ‘kritik nokta’ diye 
tabir edilen ve en fazla emisyon yükü taşıyan nokta için geçer-
lidir. Diğer alanlar bunun çok daha altında emisyona maruz 
kalacaktır. Karabiga - Lapseki hattını, ultra süper kritik temiz 
kömür termik santral yatırımları için, cazip kılan esas husus, 
kıyıya yakın mesafede deniz derinliğinin 20 metreden daha 
derin olması özelliğidir. Bu sayede, temiz kömürün 150 bin 
grostonluk veya daha büyük boyutlu gemilerle yurdumuza, 
ucuz maliyetle getirilmesi mümkün olacak. Projelere ilişkin yer 
seçimi her açıdan uygundur. ÇED sürecinde tüm bu hususlar 
dikkate alınarak AB standartlarında bir süreç işletilmekte, dev-
let kurumlarının titiz himayesinde ölçüm, değerlendirme ve 
raporlama süreçlerinden geçiriliyor ve yer seçimi gibi önemli 
bir meselede hata yapılması ihtimali olasılık dışı tutuluyor. 
Halkımız müsterih olsun, milyar dolarlık yatırıma kalkışan özel 
sektör girişimcisinden hiçbiri mahallenin delisi olmak arzu-
sunda değildir ve izin süreçleri mevzuata uygun ve mükemmel 
bir şekilde takip eder.

KONUK KALEM Birleşmiş Milletler 2015 Paris İklim Zirvesi’nin elektrik piyasasına etkisi-I
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PwC ve Deloitte tarafından 
hazırlanan 2015 değerlen-
dirme raporlarında Türkiye 
ekonomisindeki genel du-

rağanlığın tüm sektörler üzerinde 
belli fren etkisi yaratmasına rağmen 
enerji sektörünün yabancı sermaye 
yatırım ve payında cazibesine koru-
duğu tespiti yapılıyor. 

PwC Türkiye’nin her yıl yayım-
ladığı “Türkiye Enerji Sektöründeki 
Birleşme ve Satın Almalar Rapo-
ru”nun 2015 sonuçları açıklandı. 
Türkiye enerji piyasalarındaki 
hareketleri gösteren PwC raporuna 
göre, 2015 yılında petrol, doğal gaz 
ve elektrik piyasalarında 44 işlem 
gerçekleşti. Yapılan işlem sayısı 
bakımından 2014 yılına göre artış 
sağlansa da toplam işlem değe-
ri yüzde 14 düştü. 2015 yılında 
yabancı oyuncuların payı ise hızlı 

Yabancı sermaye için enerji 
cazibesini koruyor

Uluslararası danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanan 2015 
değerlendirme raporlarında ekonomideki genel durağan hale rağmen 
enerji sektörünün yabancı sermaye yatırım ve payında cazibesine 
koruduğu tespit edildi. PwC raporuna göre enerji sektöründe 4,8 milyar 
dolarlık 44 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti
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bir yükselişle 2014 yılındaki yüzde 
6’dan yüzde 45’e yükseldi.

Bu yıl sekizincisi hazırlanan 
rapora göre ,Türkiye enerji paza-
rındaki toplam birleşme ve satın 
alma değerlerinde 2012 yılından bu 
yana süren daralma, 2015 yılında 
da devam etti. 2014 yılında 40 olan 
birleşme ve satın alma işlemi sayısı, 
2015 yılında 44’e yükselse de top-
lam değer yüzde 14 oranında azaldı 
ve 5,6 milyar dolardan 4,8 milyar 
dolara geriledi. Bu da ortalama 
işlem değerinde yüzde 21 oranında 
bir düşüş anlamına geliyor. 2014 yı-
lında işlem başına düşen değer 140 
milyon dolarken, bu rakam 2015 
yılında 110 milyon dolara geriledi.

Altyapıda 35 işlem yapıldı
Rapora göre 2015 yılı, Türkiye 

enerji sektörü açısından bazı ye-
niliklerin de yaşandığı bir yıl oldu. 
Daha önceki yıllarda olduğu gibi 
birleşme ve satın almaların büyük 
kısmı altyapı sektöründe gerçek-
leşmesine rağmen, bu yıl petrol ve 
doğal gaz sektöründeki işlemlerde 
hızlı bir artış, özelleştirme işlem-
lerinde ise düşüş görüldü. Daha az 
özelleştirme işleminin gerçekleş-
mesi, 2015 yılında altyapı birleşme 
ve satın almaların toplam değeri-
nin 2014 yılına kıyasla yüzde 40 
oranında düşmesine ve 3,1 milyar 
dolara gerilemesine neden oldu. 
Altyapı segmentinde 35 birleşme 
ve satın alma işlemi gerçekleşirken, 
bunların ikisi enerji ticareti, geri 
kalanı ise enerji üretimi sektörün-
deydi. İşlemlerin toplam değerinin 
büyük kısmı ise termik ve hidroe-
lektrik santrallarında yoğunlaştı.

“Petrol ve doğal gaz segmenti 
yükselişte”

Enerji Sektöründeki Birleşme 
ve Satın Almalar 2015 Raporu’na 
göre petrol ve doğal gaz sektö-
ründeki birleşme ve satın alma 
işlemlerinin oranı, 2014 yılındaki 
yüzde 2 olarak gözlenmişken, 2015 
yılında yüzde 36’ya sıçradı. Bu 
segmentte yalnızca dokuz birleşme 

ve satın alma işlemi gerçekleşme-
sine rağmen işlemlerin 1,73 milyar 
dolara ulaşan değeri, 2006 yılındaki 
çarpıcı özelleştirme rakamlarından 
bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 
Açıklanan işlemler arasındaki en 
önemli iki işlem, Goldman Sachs’ın 
Socar Türkiye’den hisse satın alması 
ve Total Oil’in Türkiye’den çekil-
mesiydi. Goldman Sachs, SOCAR 
Türkiye Enerji şirketindeki hissele-
rin yüzde 13’ünü 1,3 milyar dolara 
satın aldı. Total Oil ise Türkiye’deki 
perakende yakıt kolunu 356 milyon 
dolara Demirören’e sattı. BP’nin 
TANAP’ın yüzde 12 hissesini satın 
alması da yılın önemli işlemlerin-
den biriydi, ancak bu işlemin değeri 
açıklanmadı.

Yabancıların ilgisi artıyor; özel 
sektörün payı yükseliyor

Uluslararası Finans Kurumu 
(IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) ve Goldman Sa-
chs gibi yabancı oyuncuların dâhil 
olduğu birleşme ve satın almaların 
toplam değeri, 2015 yılında yerel 
oyuncularla yapılan işlemlerle 
neredeyse aynı seviyeye yükseldi. 
Yabancı oyuncuların payı 2015’te 
hızlı bir yükselişle 2014 yılında 
gerçekleşen yüzde 6’dan yüzde 45’e 
çıktı. 2015 yılı enerji piyasalarında 
kamunun taraflarından biri olduğu 
işlemlerin sayısının ve değerinin  
düşüş gösterdiği istisnai bir yıl oldu. 
Özelleştirme işlemlerindeki dü-
şüşle birlikte, piyasada özel sektör 
anlaşmalarının payı bir önceki yıl 
yüzde 18’den, 2015 yılında yüzde 
63’e sıçradı.

Gelecek tahminleri: 2016 yılında neler 
olacak?

Birleşme ve satın alma değerle-
rinde 2012 yılından bu yana süren 
daralma eğiliminin 2016 yılına 
da sıçramaması için özelleştirme 
işlemlerinin olumlu sonuçlanma-
sının önemli olduğunu vurgulayan 
PwC Türkiye Şirket Satınalma ve 
Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin 
Alioğlu 2016 yılı öngörülerini şu 

şekilde sıraladı:
“Özelleştirme İdaresi, 2020 

yılına kadar özelleştirilecek 15 
hidroelektrik  (HES) ve üç doğal 
gaz santralının listesini açıkladı. Bu 
projelerin birçoğunun ihale takvimi 
2016 yılının ilk çeyreği olarak 
planlandı. Açıklanan takvimlere 
uyulursa 2016 yılının özelleştirme-
lerle dolu bir yıl olacağını ve altyapı 
hizmetlerinin, birleşme ve satın 
alma grubunun başını çekmeye 
devam edeceğini söyleyebiliriz. 
Uzun zamandır beklenen İGDAŞ 
özelleştirmesi, 2016 birleşme ve 
devralma işlemlerinin değerinin 
artmasında önemli bir rol oyna-
yabilirdi. Ancak yakın zamanda 
İGDAŞ’ın bir halka arz işlemi ile 
özelleştirileceği yönünde yapılan 
açıklamalar, İGDAŞ’ı birleşme ve 
satın alma işlem masasında görme 
ihtimalini düşürdü. Bunlara ek 
olarak, enerji dağıtım ve perakende 
şirketleri, yüksek tutardaki yabancı 
para cinsinden özelleştirme borç-
larını yeniden finanse etmek için 
hisselerini satabilirler.”

Deloitte da “ilgi sürüyor” dedi
Deloitte Türkiye, ‘2015 Yılı 

Birleşme ve Satın Almalar Ra-
poru’na göre politik belirsizliğin 
damga vurduğu 2015 yılında 245 
adet işlem gerçekleşirken, toplam 
işlem hacmi ise yaklaşık 16,4 milyar 
dolar oldu. Bu tutar özelleştirmeler 
hariç tutulduğunda son 3 yılın en 
yüksek işlem hacmine işaret etti. 
İşlem hacminde bir önceki yıla 
oranla yaklaşık yüzde 9’luk bir 
düşüş olurken, işlem adedinin son 
yıllara benzer seviyede gerçekleştiği 
görüldü.

Pazarı domine eden yabancı 
yatırımcıların işlem hacmi 2014’e 
göre yüzde 44 arttı ve toplam 
işlem hacmine katkıları yüzde 70 
seviyesinde gerçekleşti. Özelleştir-
me işlemleri hem adet hem hacim 
olarak son 10 yılın en düşük sevi-
yelerinden birini görürken, küçük 
ve orta ölçekli işlemler pazarındaki 
hareketlilik ile finansal yatırımcı 
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aktivitesi dikkat çekti.
Rapora göre, yabancı yatırım-

cıların ilgisi ve orta ölçekli işlemler 
pazarındaki hareketlilik, birleşme 
ve satın almalar piyasasını zor bir 
yılda ayakta tuttu. Yabancı yatı-
rımcıların toplam işlem hacmine 
katkısı yüzde 70 gibi yüksek bir 
seviyede gerçekleşirken, işlem 
hacmi 2014’e göre yüzde 44 arttı ve 
11.5 milyar dolara ulaştı. Genellikle 
Türk gruplar tarafından domine 
edilen özelleştirme aktivitesi son 
10 yılın en düşük seviyelerinden 

birinde kaldı ve Türk yatırımcıların 
işlem hacmi bir önceki yıla göre 
yüzde 51 oranında azaldı. Satın 
alma süreçlerinde oldukça tem-
kinli davranmakla birlikte, finansal 
yatırımcıların, özellikle kalkınma 
ve yatırım bankalarıyla girişim 
sermayesi fonlarının işlemlerin-
deki artışla, yıllık işlem hacmine 
ve adedine önemli katkı yaptığı 
gözlendi. Büyük ölçekli az sayıda 
işlem toplam hacme önemli bir 
katkı yaptı; öte yandan sayı olarak 
hareketin kaynağı küçük ve orta 

ölçekli işlemler pazarıydı. İşlem 
sayısının yüzde 79’una tekabül eden 
50 milyon doların altındaki işlem-
ler, işlem hacminin yalnızca yüzde 
12’sini oluşturdu.

Yabancıların payı yüzde 79 oldu
Toplam 7 işlem ile 1,8 milyar 

dolarlık hacim gerçekleşirken, bun-
ların toplam işlem hacmine katkısı 
yüzde 11 seviyesinde oldu. Bu yıl 
özelleştirmelerin en büyük 10 işlem 
içindeki payı, geçmiş yıllara kıyasla 
oldukça düşük kaldı. Sınırlı sayıda-
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ki özelleştirme işlemlerinin tamamı 
enerji sektöründe oldu.

Yerli ve yabancı yatırımcıların 
işlem adedine katkısı neredeyse eşit 
olmakla birlikte, işlem hacminde 
yabancıların ağırlığı hissedildi ve 
yabancı yatırımcıların toplam işlem 
hacmindeki payı yüzde 70’e ulaştı 
(2013: Yüzde 30, 2014: Yüzde 44). 
Yerli yatırımcıların aktif olduğu 
özelleştirme işlemleri hariç tutul-
duğunda ise yabancı yatırımcıların 
özel sektör işlem hacmindeki payı 
yüzde 79 oldu. Yerli yatırımcıla-
rın işlem hacmi ise büyük ölçekli 
özelleştirme işlemlerinin sınırlı 
olması nedeniyle, bir önceki yıla 
göre yüzde 51 oranında azalırken, 
yerli yatırımcıların toplam hacim 
içindeki payı yüzde 30 seviyesine 
geriledi.

Yatırım ve kalkınma bankaları, 
özel sermaye fonları ve girişim 
sermayesi fonları zorlu yatırım or-
tamına rağmen Türkiye piyasasına 
olan ilgilerini devam ettirdi. Yatı-
rım ve kalkınma bankaları önemli 
sayıda borç nitelikli sermaye işlemi 
gerçekleştirerek işlem hacmini ve 
sayısını belli bir seviyeye taşıdı. 
Genel olarak finansal yatırımcıla-
rın 2015 yılında çok daha seçici ve 

temkinli bir strateji izledikleri göz-
lendi. Böyle bir ortamda, finansal 
yatırımcılar 52 işlem ve 3,1 milyar 
dolarlık işlem hacmiyle geçmiş 
yılların üzerine çıkarak, işlem hac-
minin yüzde 19’unu, işlem sayısının 
ise yüzde 21’ini oluşturdu.

Küçük ve orta ölçekli işlemler bu yıl 
da hareketin kaynağı oldu

Geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi, 2015 yılında da küçük ve orta 

ölçekli işlemler pazarındaki hareket, 
satın alma ortamında belirleyici 
oldu. İşlem sayısının yüzde 79’unu 
oluşturan 50 milyon doların altında 
işlem büyüklüğüne sahip 193 işlem, 
toplam işlem hacminin ise sadece 
yüzde 12’sini oluşturdu.

Enerji ve üretim sektörleri, son 
iki yılda olduğu gibi, en çok işlemin 
görüldüğü sektörler oldu. Hiz-
metler, gıda, teknoloji ve finansal 
hizmetler sektörlerindeki hareket-
lilik devam etti. Enerji sektörü 4,9 
milyar dolarlık işlem ile toplam 
hacmin yüzde 30’unu oluşturarak, 
sektörler arasındaki liderliğini 
korudu.

2016 yılında işlemlerin; üretim, 
enerji, yiyecek-içecek ve hizmetler 
sektörlerinin başı çektiği geniş bir 
sektör dağılımında gerçekleşmesi 
bekleniyor. Durgun geçen bir yılın 
ardından, özelleştirme işlemlerin-
de de hareketlilik görülebileceği 
ve gerçekleşmeleri halinde, Milli 
Piyango, köprü ve otoyollar, TPPD 
ve çeşitli elektrik üretim santralları 
ihalelerinin önemli bir işlem hacmi 
yaratabileceği belirtiliyor. Yaban-
cı yatırımcıların ve özel sermaye 
fonlarının Türk şirketlerine olan 
ilgisinin 2016 yılında da sürmesi 
bekleniyor.
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Yanlış duymadınız, yenile-
nebilir enerji yatırımları 
gibi geri dönüşümü kısa 
süre içinde net ve garanti 

olan yatırımlar için yeterli kayna-
ğı oluşturmak mümkün. Yeter ki 
atıl kaynakları, doğru yöntemlerle 
verimli değerlendirelim. Günümüz-
de enerji ve enerji arz güvenliği, 
günlük hayatımızın devamı için 
üzerinde en çok durulması gereken 
temel konuların başında geliyor. 
Diğer taraftan iklim değişikliğinin 
önlenmesi çerçevesinde karbon 
emisyonlarının azaltılması dünya-

nın son yıllarda öncelikli gündemi-
ni oluşturuyor. 

2015 yılı Kasım ayı itibarıyla 
ülkemizin enerji arz kapasitesi 72 
bin 486 MW seviyesine ulaştı, bu 
arz kapasitesi içinde güneş santral-
larının payı 203,1 MW ile binde 3 
seviyesinde bulunuyor. 

2014 yılında ise bu rakamın 
40,2 MW ile binde birin altında 
bir paya sahip olduğunu görüyoruz. 
Rüzgarda ise durum henüz arzu 
edilen seviyelerde olmamasına 
karşın çok daha iyi durumda. 2015 
yılında RES kurulu gücü 4 bin 
365 MW ile GES kapasitesinin 20 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırması için finansman 
sorununa çözüm bulunması gerekiyor. Özellikle bireysel emeklilik 
fonlarının enerji yatırımlarında kullanılmasının önü açılmalı. Böylece 
hem fonların getirisi artacak hem de yatırımlar hızlanacak…

Enerji projeleri için yeterli 
kaynağımız var!

KONUK KALEM & Emir Çetinkaya 
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katından fazla bir paya sahip.
Ülkemizin enerji tüketimi, 

her 10-12 yılda iki katına çıkıyor. 
Bu noktadan hareketle enerji arz 
güvenliği açısından enerji yatırımla-
rına devam edilmesi bir zorunluluk 
haline aldı. Tercih noktasında ise 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yö-
nelmemiz ise ayrı bir önem kazandı.

GES ve RES projelerinde son durum 
nedir?

RES projelerinde yatırımlar 
GES projelerine göre daha ileri 
bir kapasite noktasında olmasına 
karşın bu alanda daha hızlı hareket 
etmemiz gerekiyor. Esen rüzga-
rın enerjisini bir şekilde üretime 
dönüştürmek için bu alandaki 
kapasiteyi hızlı bir şekilde artırmak 
gerekiyor. Aynı şekilde ülkemizde 
yıllık güneş ışıma değerleri, ortala-
ma yıllık 2 bin 800 saat olmasına 
rağmen 2015 yılı sonu itibarıyla 
devreye alınan GES kapasitesi 250 
MW’ın altında. Yenilenebilir enerji 
yatırımlarının gerçekleştirilmesini 
gecikmesinde karşımıza çıkan iki 
temel sorun bulunuyor: 

  Bürokratik işlemler,
  Finansman kaynaklarına erişim 
ve ek olarak trafo kapasitelerinin 
sınırlı olması ve talebi yeterince 
karşılayamaması.

RES ve GES projelerinin 
finansmanında alternatif kaynaklar

Enerji arz güvenliği ve enerji 

üretiminde yenilenebilir enerji kay-
naklarının artırılmasının önündeki 
en temel engellerden biri, finans-
man sorunu. Alternatif finansman 
kaynaklarının oluşturulması için 
sermaye piyasası araçlarının devreye 
alınması ciddi bir şekilde düşünül-
melidir. Enerji projelerinin finans-
manında kullanılabilecek sermaye 
piyasası araçlarına birkaç örnek 
vermek gerekirse;

  Enerji yatırım fonları,
  Enerji yatırım ortaklıkları,
  Enerji yatırımlarına yönelik 
varlığa dayalı menkul ihracı
  RES veya GES yatırımlarına 
dayalı sukuk ihracı. 
  Bireysel emeklilik fonları… 
  Bu örnekleri çoğaltmak müm-
kün. Dünyadaki örneklere 
baktığımızda bireysel emeklilik 
sistemindeki (BES) fonlarının 
enerji yatırımlarında etkin bir 
şekilde kullanıldığını görüyoruz. 
(1) Yine aynı şekilde dünyada ye-
nilenebilir enerjiye yatırım yapan 
birçok yatırım fonu da var. (2)

Yukarıda belirtilen seçenekler 
içinde BES kaynaklarının RES ve GES 

1 http://www.renewableenergyworld.
com/news/2014/06/solar-energy-incre-
asingly-considered-a-safe-attractive-in-
vestment.html
2 http://www.renewableenergyworld.
com/articles/2015/01/uncovering-gre-
en-alternative-energy-mutual-funds.
html

yatırımlarında kullanılmasını biraz 
daha detaylı ele alalım…

7 Nisan 2001 tarih ve 24366 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
4632 sayılı Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nu’nun 1. Maddesi’nde:

“… tasarruflarının yatırıma 
yönlendirilmesi ile emeklilik döne-
minde ek bir gelir sağlanarak refah 
düzeylerinin yükseltilmesi, ekono-
miye uzun vadeli kaynak yaratarak 
istihdamın artırılması ve ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunulması…”  
ifadesi yer alıyor.

Bireysel emeklilik sisteminde 
üyelerce yatırılan katkı payları ise 
Emeklilik Yatırım Fonları tarafın-
dan Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
çıkarılan “Emeklilik Yatırım Fon-
larının Kuruluş ve Faaliyetlerine 
İlişkin Esaslar Hakkında Yönetme-
lik”le düzenlenmiş durumda. Söz 
konusu yönetmeliğin 5. Maddesi’ne 
göre emeklilik yatırım fonları;

a) Nakit, vadeli ve vadesiz 
mevduat,

b) Borçlanma araçları (ters repo 
dahil) ile hisse senetleri,

c) Kıymetli madenlere ve gayri-
menkule dayalı varlıklar,

d) Repo işlemleri,
e) Vadeli işlem ve opsiyon söz-

leşmeleri ile varantlar,
f ) Borsa para piyasası işlemleri,
g) Yatırım fonu katılma payları,
h) Kurulca uygun görülen ve 

kamuya ilan edilen diğer para ve 

Kaynak: TEİAŞ
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sermaye piyasası araçlarına yatırım 
yapabiliyor.

Mevcut düzenlemeler çerçeve-
sinde bireysel emeklilik sistemin-
deki kaynakların enerji alanında 
yatırım yapabilir şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerekiyor. 25 Aralık 
2015 tarihi itibarıyla şirketlerin 
katılımcı sayısı 6 milyon kişiye 
ulaşmış durumda, devlet katkısıy-
la birlikte toplam fon tutarı 42.6 
milyar TL düzeyinde. Maalesef 
bireysel emeklilik fonlarının uzun 
vadeli reel getirisi (tüm fonların 
ortalamasına göre) henüz yatırım-
cılarını tatmin eder düzeye ulaşa-
madı. Bu nedenle sisteme katılımın 
teşvik edilmesi için devlet yüzde 
25 oranında ilave katkı payı teşviki 
getirmek zorunda kaldı. 

BES fonları GES yatırımlarında 
kullanılırsa durum ne olur?

1 MW’lık GES santralının 
kuruluş maliyetinin 1 milyon dolar 
olduğunu varsayalım.  Performan-
sını yıllık 1600 saat kabul edersek, 
yatırım tutarının öz kaynakla ya-
pılması durumunda geri dönüşüm 
süresi azami 6 yılı geçmiyor. Üre-
tilen enerji, 10 yıl süreyle devletin 
dolar bazında 133 dolar/KWh sabit 
fiyattan alım garantisi var. 

Kurulan sistemin asgari 25 yıl 
enerji üretmeye devam edeceği dik-
kate alındığında, BES katılımcıları 
açısından mevcut yatırım tercihleri-
ne göre istikrarlı ve çok daha cazip 
bir getiri imkanı ortaya çıkmış 

olacak.  Yatırım tutarı içinde devle-
tin yüzde 25 ek katkı payı dikkate 
alındığında yatırımın geri dönüşüm 
süreci daha kısa olacaktır.

2015 yılsonu itibarıyla emekli-
lik fonlarında biriken toplam 42,6 
milyar TL’nin yüzde 25’i GES 
projelerinde değerlendirilmiş olsa 
asgari 3 bin MW’lık GES santra-
lının kısa süre içerisinde devreye 
alınması mümkün hale gelecek. 
BES sisteminde yer alan toplam 
6 milyon katılımcının önemli bir 
kısmı, dolaylı GES yatırımcısı ola-
bilir. Yapılan yatırımın getirisinin 
reel olarak yüksek olması, faizsiz bir 
yatırım aracı haline gelmesi BES 
sistemine olan ilgiyi de artıracaktır.

Burada lisansız enerji üretim 
miktarının 1 MW ile sınırlı olması-
na ilişkin düzenlemede BES sis-
temi için istisna getirilmesi uygun 

olacaktır. Bu tür bir düzenlemenin 
yapılması durumunda kurulacak 
lisansız GES santrallarının kiralan-
ması yöntemi de düşünülebilir.

GES projelerinde piyasada uygulanan 
mevcut finansman yöntemleri

Halen ülkemizde GES proje-
lerinde finansman yöntemi olarak 
TURSEFF kaynaklı krediler, banka 
kredileri, yurtdışı fonlar kullanılıyor. 
TURSEFF kredilerinde ve banka-
lar tarafından sağlanan kredilerde 
yüzde 25 öz kaynak şartı aranırken, 
projenin tamamını finanse eden 
çeşitli yurtdışı fonlar da var. Bu 
model kredibilitesi yüksek yatırım-
cılar tarafından tercih edilirken, 
kredi limiti veya öz kaynağı sınırlı 
yatırımcılar, ‘yap işlet devret’ modeli 
veya yüzde 100 finansman sağlayan 
yabancı fonları tercih ediyor.

KONUK KALEM Enerji projeleri için yeterli kaynağımız var!
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Enerji projelerinin kredilendi-
rilmesinde bankaların daha esnek 
ödeme planları içeren yöntemleri 
geliştirmesinde yarar var. Zira üre-
tilen ürünün miktarı, satılacağı yer 
ve getirisi belliyken alacağın temliki 
ve kurulan tesisin teminat olarak 
alınması dışında ilave şartların 
sürülmemesi gerekir.

GES yatırımlarında lisans yerine Ar-Ge 
fonuna katkı payı talep edilmesi

1 MW’a kadar lisanssız 
GES projelerinde yatırımın geri 
dönüşüm süresi ortalama 7 yıl 
kabul ediliyor. (Kredi kullanıldığı 
varsayılmıştır.) 1 MW’ın üzerin-
de yapılacak GES yatırımlarında 
MW başına bir milyon doları aşan 
lisans bedelleri işin içine girdiğinde 
yatırımın geri dönüşüm süresi orta-
lama 15 yılı buluyor ve yatırımcılar 
için cazibesini kaybediyor. Enerji 
ihtiyacının yenilenebilir enerji 
kaynaklarından bir an önce sağlan-
ması isteniyorsa 1 MW üzerindeki 
yatırımlarda lisans bedeli alınması 
yerine MW başına doğrudan güneş 
enerjisi üretim teknolojilerine 
yönelik Ar-Ge fonuna makul bir 
katkı payı tercih edilebilir. Örneğin 
MW başına 50 bin dolar veya üre-
tilen enerji bedelinin beş yıl süreyle 
yüzde 1 gibi...

Sonuç ve öneriler
Tüm dünyada olduğu gibi ülke-

mizde de enerji arz güvenliği, enerji 
kaynaklarında dışa bağımlılığın 
azaltılması ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından daha fazla yararla-
nılması için hızlı sonuç alacak araç-
ları devreye sokmamız bir zorunlu-
luktur. Artık doğan güneşin batışını 
izlemek yerine güneş enerjisinden 
daha fazla yararlanmalıyız. Rüzgar-
dan enerji üretim potansiyelimizi 
azami ölçüde kullanmalıyız.

Bu amaçla GES ve RES 
projelerinin hayata geçirilmesinde 
finansman kaynaklarını çeşitlendir-
mek için sermaye piyasası araçla-
rını geliştirmeliyiz. GES ve RES 
alanındaki ülkemiz kaynaklarının 
yabancı fonların ve şirketlerin insa-
fına bırakmak yerine, atıl kaynak-
larımızı bu alana yönlendirmeliyiz. 
Özel emeklilik yatırım fonlarının 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yatırım yapmalarına imkan verecek 
şekilde gerekli mevzuat değişiklik-
leri yapılmalıdır. Böylelikle toplam 
enerji arz kapasitesi içerisinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payı artırılmış olacaktır.

GES ve RES projelerinde, pro-
jelerin yüzde 100 finansmanına im-
kan verecek şekilde finans kaynak-
ları geliştirilmelidir. Sadece GES 
ve RES yenilenebilir enerji yatırım-
larında kullanılmak üzere Hazine 

tarafından uzun vadeli tahvil ihracı 
yapılabilir. Enerji yatırımları için 
yeterli kaynağımız vardır. Gerekli 
düzenlemeleri yaparak yenilenebilir 
enerji yatırımlarına yeterli kaynağın 
aktarılmasıdır. Bu amaçla sermaye 
piyasalarında enerji yatırımlarını 
teşvik edecek araçların geliştirilmesi 
bir yandan enerji yatırımlarını artı-
rırken, sermaye piyasalarımızın da 
gelişmesine katkı sağlayacaktır.

EMIR ÇETINKAYA 
KIMDIR? 

1962 yılında Kahramanmaraş’ta 
doğan Emir Çetinkaya, 1987 yı-
lında ODTÜ Kamu Yönetimi bölü-
münden mezun oldu. Türkiye’nin 
ilk Vadeli İşlem ve Opsiyon Bor-
sası’nın kuruluş çalışmalarında 
bulunan Çetinkaya, Türkiye Enerji 
Borsası’nın kuruluş çalışmalarına 
teknik destek verdi. Üniversiteler-
de enerji, türev piyasalar ve risk 
yönetimi üzerine dersler veren Çe-
tinkaya, Ege Finans Derneği kuru-
cu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
çalışmalarına devam ediyor.

KONUK KALEM Enerji projeleri için yeterli kaynağımız var!
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Türkiye alınan yasal önlem-
lere karşın iş kazalarında-
ki yüksek oranı bir türlü 
düşüremiyor. Rakamlar, 

2015 yılında da çok sayıda ölümlü 
ve yaralamalı iş kazası olduğunu 
gösteriyor. İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Meclisi’nin (İSİG) iş kazalarına 
ilişkin raporuna göre, 2015 yılında 
bin 730 işçi yaşamını yitirdi. Enerji 
işkolunda yaşanan iş kazalarında ise 
yaşamını yitiren işçi sayısı en az 47 
olarak açıklandı. 

Enerji sektörü özelinde ince-
lediğimizde iş kazalarının daha 
çok elektrik dağıtım şirketlerinde 
yoğunlaştığı görülüyor. İşçilerin 
çoğunun elektrik çarpması sonu-
cu yaşamını yitirmesi de acı bir 
gerçek... 2015 yılında 22 dolayında 
enerji işçisinin elektrik çarpması 

sonucu hayatını kaybettiği belirti-
liyor. İSİG’in raporuna göre enerji 
sektöründe iş kazalarının nedenleri 
şöyle: 7’si trafik kazası, 5’i düşme, 
4’ü ezilme,  3’ü boğulma ve 2’şer 
göçük, patlama ve silahla vurulma.

Sektör geçen yıl bir başka 
gerçekle daha tanıştı. Özellikle bir 

Enerji sektöründe 47 işçi 
kazalarda yaşamını yitirdi

Geçen yıl Türkiye’de 1.730 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. Enerji 
sektöründe ise hayatını kaybeden 47 işçinin 22’sini elektrik çarptı. 
Ölümlü kazaların en yoğun yaşandığı sektör elektrik dağıtımı oldu...

HABER & Deniz Suphi 
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yıldı Doğu ve Güneydoğu’da elekt-
rik dağıtım sektöründe yaşanan sı-
kıntılar, bu bölgede çalışan işçilerin 
de hayatını tehdit etmeye başladı. 
27 Ağustos 2015 tarihinde Cizre’de 
yaşanan çatışmalarda Dicle EDAŞ 
işçisi Mesut Sanlı görevi başında 
yaşamını yitirdi. Pek çok işçi de 
görevlerini yapmaya çalışırken 
yaralandı.

Iş kazalarının en çok  yaşandığı iller
2015 yılında en çok iş kazası, 

sanayinin merkezi olan İstanbul’da 
yaşandı. Zonguldak, Karaman, 
Isparta, Elazığ, Manisa ve Şırnak’ta 
maden; Antalya’da konaklama ve 
organize sanayi; Adana, Düzce, 
Isparta, Muğla, Aydın, Şanlıurfa ve 
Mersin’de tarım; Ankara, Gazian-

tep, Tekirdağ, Samsun, Malatya, 
Kayseri, Malatya’da organize sanayi; 
Bursa ve Mersin’de metal; Koca-
eli’nde kimya; Konya’da gıda ve 
İzmir’de tersane kazaları öne çıktı. 
Tarım, inşaat, enerji, taşımacılık, 
belediye, ticaret ve eğitim işkolla-
rındaki kazalar ise ülkenin hemen 
her şehrinde yaşandı.

Enerjide kadın çalışan da öldü 
Hayatını yitiren işçiler arasında 

kadınların da sayısı artıyor. Rakam-
lara göre 2013 yılında 103, 2014 
yılında 131 ve 2015 yılında 120 
kadın işçi yaşamını yitirdi. Son üç 
yılda iş kazalarında yaşamını yitiren 
354 kadın işçinin 199’u tarım, 33’ü 
eğitim-ticaret-büro, 27’si sağlık, 
20’si belediye-genel işler, 19’u 

tekstil, 9’u konaklama-eğlence, 9’u 
gıda, 5’i taşımacılık, 4’ü basın-ga-
zetecilik, 4’ü metal, 3’ü kimya, 3’ü 
bankacılık, 3’ü savunma-güvenlik, 
2’si çimento, 2’si inşaat, 1’i kimya, 
1’i ağaç, 1’i basın, 1’i iletişim ve 
1’i de enerji işkolunda çalışıyordu. 
7 kadın işçinin ise çalıştığı işkolu 
yeterli bilgi olmadığı için belirlene-
medi. Kadın işçi ölümlerinin genel 
işçi ölümlerine oranı 2013 yılında 
yüzde 8.3 iken 2014 yılında yüzde 
6.9 ve 2015 yılında 6.9 olarak 
kayıtlara geçti.

AYLARA GÖRE YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİLER

- Ocak ayında en az 128, 

- Şubat ayında en az 85,

- Mart ayında en az 140,

- Nisan ayında en az 135,

- Mayıs ayında en az 167,

- Haziran ayında en az 155,

- Temmuz ayında en az 172,

- Ağustos ayında en az 160,

- Eylül ayında en az 176,

- Ekim ayında ise en az 144,

- Kasım ayında ise en az 131,

- Aralık ayında ise 137 işçi yaşamını yitirdi.

18 ÇOCUK İŞÇİ DE VAR... 

2015 yılında yaşamını yitiren bin 730 işçinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altında 18 çocuk işçi, 

15-17 yaş arasında 45 çocuk/genç işçi, 

18-27 yaş arasında 275 işçi, 

28-50 yaş arasında 800 işçi, 

51 yaş ve üstünde 444 işçi,

Yaşı tam tespit edilemeyen ya da öğrenilemeyen 148 işçi.

HABER Enerji sektöründe 47 işçi kazalarda yaşamını yitirdi

Şubat 2016EnerjiPanorama 61



Fast Company dergisi, 
her yıl çok çeşitli listeler 
yayımlıyor. Tüm dünyadaki 
şirketleri inceleyen dergi, 

özellikle teknoloji ve inovasyona 
önem veren şirketler hakkında 
yaptığı listelerle dikkat çekiyor. Fast 
Company, geçtiğimiz ay sektörü-
müzü yakından ilgilendiren yeni 
bir liste hazırladı. 2015 yılının “En 
Yenilikçi 10 Enerji Şirketi” adlı 
listede özellikle yenilenebilir enerji 
alanında faaliyet gösterenler dikkat 
çekiyor. Sıralama ve şirketlerin bu 
listeye girme nedenlerini sizler için 
derledik. 

1. Cree
Cree, daha uzun ömürlü ve 

gezegenimizin sağlıklı kalmasına 
yardımcı olan ampuller ürettiği 
için listenin ilk sırasında yer aldı. 
Yalnızca iki yıl içinde, North Ca-
rolina merkezli bu firma, dünyanın 
önde gelen ışıklandırma şirketlerine 

bileşenler tedarik eden bir imalat-
çıdan ABD’de tüketicilere yönelik 
LED ampullerinin en önde gelen 
markası haline geldi. Cree’nin 
gelişiminde, şirketin enerji verimli 
tasarımlarında şansını deneyerek 
risk alan ve bu tasarımları ülke 
çapındaki yapı malzemeleri mağa-
zalarına sokan Home Depot’nun 
da payı var. Fakat bu başarının geri 
kalanı Cree’nin 10 yıldan fazla süre 
kullanılabilen kaliteli ve ileri tek-
noloji ürünü ampulleri üretebilme 
ve bunları bir zamanlar hayal bile 
edilemeyecek fiyatlarda satmadaki 
esrarengiz becerisinde görülüyor. 
ABD’de son dönemde, yalnızca 9.5 
watt kullanan 60 watt eşdeğerin-
deki bir ampulün fiyatı 9.97 dolar. 
Bu sebeple, LED satışlarındaki 
tırmanış Cree ve Home Depot’nun 

başarı elde etmesinden çok daha 
fazlasını ifade ediyor. İnanılması 
zor derecede uzun ömürlü ve çok 
az elektrik harcayan bu ampulleri 
satın alan, uzun vadede para tasar-
rufu yapan ve karbon salımlarını 
azaltan tüketiciler de şüphesiz çok 
büyük kazançlar sağlıyor.

2. SolarCity
Güneş enerjisini daha kolay bir 

seçenek hâline getirdiği için. Solar 
City, temiz enerjide yenilik ve ba-
şarının yalnızca üründen geçmedi-
ğini, aynı zamanda esnek bir iş mo-
deliniz olması gerektiğini gösterdi. 
Kardeş olan kurucular Lyndon 

2015’in ‘en yenilikçi’ 
ilk 10 enerji şirketi

Her yıl hazırladığı listelerle dikkat çeken Fast Company dergisi, 
geçtiğimiz ay 2015 yılının en yenilikçi enerji şirketlerini açıkladı. Listede 
yer alan şirketlerin çoğu yenilenebilir enerji alanında geliştirdiği 
ürünlerle dikkat çekiyor
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ve Peter Rive (şirketin başkanı ve 
bu iki kardeşin kuzeni olan Elon 
Musk tarafından desteklenerek) 
ABD’nin önde gelen güneş enerjisi 
hizmeti veren şirketini inşa ediyor. 
Siz panelleri sipariş ediyorsunuz; 
onlar finansmanı sağlayıp panelleri 
kuruyor. Solar City’nin sorun-
suz işleyen bu yaklaşımı, şirketin 
büyümesinin geçen yıl içinde neden 
hızlandığının açık bir göstergesi. 
Şu anda 200 bine yakın (içlerin-
de pek çok büyük firma ve askeri 
üssün de bulunduğu) müşterisi 
onların hizmetlerinden yararlanıyor. 
Şirket, 2014’te şirket güneş modülü 
imalatçısı Silevo’yu da bünyesine 
katarak New York Eyaleti’nin Buf-
falo kentinde muazzam bir üretim 
tesisi inşa ediyor. Tesis 2017 yılında 
faal hale geldiğinde ABD’nin en 
büyüğü olacak ve Solar City’ye gü-
venilir bir tedarikçi vermiş olmakla 
kalmayıp aynı zamanda maliyetleri 
düşürme ve dikey bütünleşme için 
yeni kabiliyetler de sağlayacak. 

3. Trevi Systems
Trevi Systems’ı ilk üçe sokan 

neden suyu temizlemeye yarayan, 
az enerji tüketen bir sistem üret-
meleri. California’yı ve Güneybatı 
ABD’nin büyük bölümünü harap 
eden kuraklarla karşı karşıyayken 
tuzdan arındırma (desalinasyon) 
sistemleri (yani tuzlu sudan tuzun 
ayrılması ve elde edilen tatlı suyun 
belediye şebekesine veya tarla 
sulama sistemlerine yönlendirilme-
sini sağlayan tesisler) daha önce hiç 
bu kadar çekici gelmemişti. Peki, 
sorun nedir? Tuzdan arındırma, 
enerji yoğun ve pahalı bir işlem; 
bu da büyük ölçüde, tuzlu suyu son 
derece yüksek basınçta filtrelere 
pompalayan ters osmoz teknolojile-
rine dayanmasından kaynaklanıyor. 
Trevi’nin geliştirdiği teknoloji, daha 

farklı bir fikirden yararlanıyor: 
tuzları ayırmak için suyun doğal 
fiziki özelliklerinden faydalanan ve 
bu şekilde yüksek basınçlı süreçten 
kaçınabilen ileri osmoz yöntemi. 
Kısaca söylemek gerekirse, Tre-
vi’nin bu yeni teknolojisi hem enerji 
hem de para tasarrufu sağlamayı 
amaçlıyor. Şirket, bu yıl Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi 
kentinde ileri osmozla çalışan bir 
desalinasyon pilot tesisi inşaatına 
yardımcı olmak için bir düzineden 
fazla şirketin katıldığı ihaleyi de 
açık ara kazandı.

4. Airlight Energy
Geçen yıl, İsviçre merkezli gü-

neş enerjisi şirketi Airlight Energy, 
IBM’in teknolojilerini kullanarak 
“ayçiçeği” ismini verdiği, resmi 
olarak ‘Yüksek Konsantrasyonlu 
Fotovoltaik Termal Sistemler’ ola-
rak bilinen sistemleri yerleştirmek 
için IBM’le bir anlaşmaya varmış-
tı. Üzerlerinde aynalar bulunan 
çanak antenlere benzeyen bu 10 
metre (33 feet) boyundaki aygıt-
lar, güneş enerjisini 2 bin katına 
kadar konsantre ediyor ve pek çok 
evin ihtiyacını karşılayacak kadar 
elektrik üretebiliyor. Ayrıca, bu 
sistemler suyu saflaştırmak veya bir 
eve ısıtma veya soğutma sağlamak 
amacıyla da yapılandırılabiliyor. Bu 
da bu teknolojiyi şebekeye bağlı 
olmayan kırsal hastaneler veya 
gelişmekte olan ekonomilerdeki 
yerleşimler için potansiyel olarak 
doğrudan kullanıma hazır bir çö-
züm haline getiriyor.

5. Inertech
Veri merkezi sıcaklıklarını ve 

enerji maliyetlerini düşük tuttuğu 

için. Veri merkezleri hiçbir zaman 
internetin en cezbedici parçası 
olmadı. Ancak büyük sunucuların 
çalışmaya devam edebilmeleri için 
elektrik iştahı dinmeyen soğutma 
sistemlerine bel bağlanıyor; bu da 
onları dijital işletmelerin en enerji 
yoğun kısımlarından biri haline 
getiriyor. Bazı tahminlere göre, 
sunucular günümüzde dünyadaki 
elektriğin yaklaşık yüzde 2’sini 
tüketiyor. Inertech, dünya çapın-
daki inşaat firması Skanska’yla 
birliktelik içinde, sunucu çiftlikleri-
nin elektrik talebini önemli ölçüde 
azaltabilecek bir soğutma sistemi 
üretiyor. Firma, geçen yıl Britanya 
Kolumbiyası’nda Kanadalı telekom 
şirketi Telus’un bir veri merkezi-
ni bu sistemle donattı ve bu veri 
merkezi tipik bir veri merkezinin 
kullandığından yaklaşık yüzde 80 
daha az elektrik harcıyor. 

6. Azuri Technologies
Bu şirket de şebekeyle bağı 

olmayanlara yardım etmek için 
Afrika güneşinden yararlandığı 
bir sistem kurdu. Güneş enerjisi 
potansiyeli dünyanın hiçbir yerinde, 
yüz milyonlarca insanın zayıf 
şebeke bağlantılarının olduğu ya da 
hiç elektriğinin olmadığı Afri-
ka’dan daha parlak değil. Azuri’nin 
“Paygo” (öde-kullan) sistemi, kırsal 
kesimlerde yaşayanların iki lamba 
ve bir cep telefonu için yeterli ola-
cak elektriği üretebilecek bir güneş 
paneli için aylık küçük taksitler 
ödemesini mümkün kılıyor. Ama 
Azuri aynı zamanda daha fazla 
elektriğe giden bir yol da sunuyor. 
Bir panelin ödemesi tamamlandık-
tan sonra kullanıcılar ellerindeki, 
sistemi olduğu haliyle muhafaza 
edebilir veya daha fazla lambayı, 
bir radyo veya televizyonu çalıştı-
racak daha büyük bir panele geçiş 
yapabiliyor. Bunun sonuçları çok 
önemli: Elektrik ve aydınlatmaya 
kolay erişim sağlanır, gazyağı (ke-
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rosen) almak için zaman veya para 
harcanmaz ve ev içinde tehlikeli bir 
duman ortaya çıkmaz.

7. Aquion Energy
Yağmurlu (veya rüzgârsız) 

günlere karşı enerji depolamayı 
mümkün kıldı. Güneş veya rüzgar 
gibi yenilenebilir enerji kaynak-
larının bir zaafı varsa o da aralıklı 
olarak kullanılabilmeleri. Zira 
güneş her zaman parlamaz, rüzgâr 
her zaman esmez. Carnegie Mellon 
Üniversitesi’nden doğan bir batarya 
startup şirketi olan ve geride bırak-
tığımız yılın sonlarında ürünlerini 
teslim etmeye başlayan Aquion, 
tuzlu su ve manganez kullanan 
yeni bir kimya uygulamasından 
yararlanıyor. Sonuç, temiz enerji 
mikro şebekeleri için ucuz, uzun 
süreli enerji depolaması. Bu sayede, 
güneşli günlerde veya rüzgarlı ge-
celerde üretilen fazla enerji, durgun 
üretimin olduğu dönemler için 
depolanabiliyor. Aquion bataryaları 
güzel görünmek için yapılmasa 
da (gözünüzün önüne büyük ve 
hantal görünümlü siyah kutular 
getirin) dayanıklı ve etkileyici bir 
depolama kapasitesine sahip. En 
iyisi de toksik olmayan malzemeler 
kullanması, böylece (lityum bazlı 
bataryaların aksine) aşırı ısınma 
sorunu yaşanmıyor.

8. 1366 Technologies
Şirketin listede yer almasının 

nedeni panel maliyetlerini azal-
tarak güneş enerjisi potansiyelini 
artırması. İsmini dünya yüzeyinin 
bir metrekaresine düşen ortalama 

güneş enerjisi miktarından alan 
Massachusetts merkezli bu imalat-
çı, güneş PV panellerinin etkin (ve 
en maliyetli) bileşeni olan güneş 
levhası (solar wafer) üretiminde 
devrim yapmayı amaçlıyor. Şirketin 
CEO’su Frank van Mierlo devrimi, 
“Biz güneş enerjisini kömürden 
daha ucuz kılacak yeni bir süreç icat 
ediyoruz” diye açıklıyor. Gelenek-
sel olarak güneş levhası üretimi-
nin parçası olan zahmetli kesme, 
pürüzsüzleştirme ve cilalama 
süreçlerinden sakınarak levhaların 
tek aşamalı bir süreçle üretilmesini 
sağlayan yeni üretim yöntemlerini 
kullanan 1366, nihayetinde PV 
levhalarının maliyetini yüzde 50 
oranında azaltabileceğini düşü-
nüyor. Şirket, bu yıl Bedford’daki 
demonstrasyon tesisinin ötesine 
geçip tam ölçekli bir üretim tesi-
sinin temellerini atarak başarısını 
kanıtlamayı amaçlıyor.

9. Simply Grid
Elektrik şebekelerini dışarıya 

taşıdığı için... Elbette seyyar faaliyet 
gösteren yemek kamyonları ve 
seyyar yemek araçlarının da ener-
jiye ihtiyacı var. Şebeke elektriği, 
satıcıların genellikle kullandığı kirli, 
gürültülü gaz jeneratörlerinden 
daha iyi ve daha temiz. İşte bu nok-
tada devreye Simply Grid giriyor. 
Simply Grid, fişli elektrik pedes-
talleri üretiyor ve bunları kaldırım-
lara yerleştirerek gıda satıcılarının 
kullanımına sunuyor. Şu anda 
Manhattan’ın Union Meydanı’nda 
test edilen ve yakın zamanda tüm 
şehre yayılacak olan cihaz oldukça 
basit çalışıyor. Satıcı pedestalin ya-
nına park edip priz kodunu içeren 
bir cep telefonu mesajı gönderiyor. 

Elektrik, bulut sistemi vasıtasıyla 
kullanılır hale gelirken Simply Grid 
kullanım süresi için satıcıya fatura 
kesiliyor. Bunun avantajlı tarafı, 
satıcının buzdolabını, blenderini ve 
mutfak robotunu hem daha ucuza 
hem de daha temiz şekilde çalıştı-
rabilmesi. Artık MOVE Systems’ın 
bir parçası olan şirket, seyyar gıda 
sektöründen de öteye açılmayı 
amaçlıyor. Talep edildiğinde boşta 
çalışan teslimat kamyonları ve acil 
durum araçlarına elektrik sağlaya-
rak hem kent havasını temizlemeyi 
hem de kentin gürültüsünü azalt-
mayı umuyor.

10. Global Thermostat
Enerjiyi yoğun kullandığımız 

hayat tarzımızın ağır bedelleri 
var. Elektriğimizin büyük kısmını 
üretmek için fosil yakıtlar yakıyoruz 
ve bu süreç, her yıl havaya milyar-
larca ton karbondioksit salınmasına 
sebep oluyor. Bu karbondioksit, 
atmosferin ısınmasına sebep olan 
etkenlerden biridir (2014’ün neden 
kayıtlardaki en sıcak yıl oldu-
ğu böyle açıklanabilir). Global 
Thermostat tam da bu noktada bir 
çözüm sunuyor: Havayı kimyasal 
bir temizleyici vasıtasıyla karbondi-
oksit yakalayan cihazlarla filtrele-
mek. Daha sonrasında bu sera gazı, 
yeraltının derinliklerinde depolana-
biliyor ya da sınai süreçler, sentetik 
yakıtlar hatta su yosunu yetiştirmek 
için kullanılabiliyor. Geçen yıl 
boyunca şirket geliştirdiği teknolo-
jiyi, Kaliforniya’daki Menlo Park’ta 
gösterme fırsatı buldu ve 2015 
yılında bu cihazları almak isteyen 
müşterilerine teslimatlarını da 
gerçekleştirmeyi planlıyor.
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Samsun, Ordu, Amasya, 
Çorum ve Sinop illeri-
nin elektrik dağıtımını 
yapan YEDAŞ, Avrupa İş 

Ödülleri’nin (European Business 
Awards) Çevre ve Kurumsal Sür-
dürülebilirlik Ödülü Kategorisi’nde 
şampiyonluk mücadelesi veriyor. 
YEDAŞ, büyük finale kalabilmek 
için tüm paydaşlarına yazılı ve gör-
sel iletişim kanallarını kullanarak 
ulaşıyor. YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu, “Şirketimiz 
Avrupa’da şampiyonluğa koşuyor. 
Tüm paydaşlarımıza mesajımız var. 
YEDAŞ’ın Büyük Ödül’e giden 
bu yolculuğunda siz de destek 
olun” dedi. Türkoğlu, “6 yaşındaki 
YEDAŞ, kurumsal mükemmel-
lik alanındaki pozitif enerjisinin 
meyvelerini topluyor. Hedefimiz 

hem Avrupa’da hem de Samsun’da 
YEDAŞ’ı şampiyonluğa taşımaktır” 
diye konuştu. 

“Bu yolda sizde destek olun” 
2015 yılında Avrupa İş Ödül-

leri’nde (EBA) Türkiye Ulusal 
Şampiyonu olduklarını ve şu anda 
Avrupa’da oldukça önemli bir ‘şam-
piyonluk’ mücadelesi verdiklerinin 
belirten YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu, “YEDAŞ, Av-
rupa İş Ödülleri’nin (European Bu-
siness Awards) Çevre ve Kurumsal 
Sürdürülebilirlik Ödülü Kategori-
si’nde finale kaldı. Ülkemiz için gu-
rurla taşıdığımız şampiyonluk apo-
letini Avrupa Ruban D’Honneur 
Ödülü ile taçlandırmak ve final 
jüri toplantısına katılmak istiyoruz. 
Valilikler, il ve ilçe belediyeleri, üni-

versi-
teler 
başta 
olmak 
üzere 
tüm kamu 
kurum ve 
kuruluşla- rına ödül 
sürecini anla- tan bilgilendirmeler 
gönderdik ve desteklerini istedik. 
Aynı şekilde yazılı ve görsel medya, 
SMS, sosyal medya kanalları gibi 
tüm iletişim kanallarını kullanarak 
tüm paydaşlarımıza ulaşıyoruz. Bu 
ödülde herkesin bir oyu mutlaka 
olsun istiyoruz” diye konuştu.

Oylamanın 26 Şubat 2016 
tarihine kadar süreceğini belirten 
Türkoğlu, “Her oy çok değerli. 
YEDAŞ’a Büyük Ödül’e giden 
bu yolda sizler de oylarınızla 
destek olabilirsiniz. Şirketimizin 
kurumsal web sitesi olan www.
yesilirmakedas.com veya http://
www.businessawardseurope.com/
vote/detail-new/turkey/14831 adlı 
web sitesinden oy kullanabilirsiniz. 
Oy kullanırken yapılması gere-
ken oldukça kolay. Web sitemize 
girdiğinizde karşınıza oylama linki 
çıkacak. Bu linke tıkladığınızda 
sayfanın sağ alt köşesinde mail 
adresinizi ve altında yazılı doğrula-
ma kodunu yazın. Anında maili-
nize bir link gelecek. Bu linke de 
tıkladığınızda oyunuzu kullanmış 
olacaksınız. İki aşama da YEDAŞ’ı 
Avrupa’da zirveye taşıyabilirsiniz” 
şeklinde konuştu. 

European Business Awards’da büyük finale kalmak için gün sayan 
YEDAŞ, vatandaşların desteğini bekliyor. YEDAŞ Genel Müdürü 
Türkoğlu, “İnternet sitemiz ya da European Business Awards’ın sitesine 
girerek bize destek olabilirsiniz” çağrısı yaptı

YEDAŞ, büyük ödül için 
destek istiyor
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Bloomberg New Energy 
Finance’teki en son veriler, 
yatırımı kısıtlı tutması 
beklenebilecek dört etkiye 

rağmen, temiz enerji yatırımlarının 
2015 yılında 2004’teki toplamına 
göre 6 kat artış gösterdiğini ve yeni 
bir rekor olan bir trilyon doların 
üçte birine ulaştığını gösteriyor.

Bahsedilen bu dört etki şöyle:
• Güneş fotovoltaik maliyetinde 

düşüşün devam etmesi ki bu 
aynı fiyata daha fazla kapasitenin 
kurulabildiği anlamına geliyor, 

• Doların güçlenmesi ki bu da 
dolarla yapılmayan yatırımların 
doğal değerini düşürüyor, 

• Daha öncesinde yenilenebilir 
enerji yatırımlarının merkezi 
hâlindeki Avrupa ekonomisinin 
süregelen zayıflığı; 

• Ve belki de en önemlisi, fosil 
yakıt ürünlerinin fiyatlarındaki 
keskin düşüş.  
2015’in sonuna kadar olan 18 

aylık süre içinde, Brent ham petrol 
fiyatı varil başına yüzde 67 oranın-
da düşüş yaşayarak 112.36 dolardan 
37.28 dolara inerken Kuzey Batı 
Avrupa hub’ına gönderilen ulus-
lararası buhar kömürünün fiyatı 
ton başına 73.70 dolardan 47.60 
dolara düştü, oran yüzde 35’e ulaştı. 
Bu rakamlara ayrıntılı şekilde 

bakacak olursak, 2015 yılına ait 
328.9 milyar dolarlık temiz enerji 
yatırımının en büyük parçası rüzgar 
santralı, güneş parkları, biyokütle 
ve atıktan enerji üretim tesisleri ve 
küçük hidroelektrik enerji planları 
gibi şebeke ölçekli projelerin varlık 
finansmanıdır. Bunların toplamı 
2015’te 199 milyar doları buldu; 
yani geçen yılla karşılaştırıldığında 
yüzde 6 artış gösterdi.

Geçen yıl finanse edilen 
en büyük projeler; Kuzey De-

Temiz enerji, fosil yakıt fiyatlarındaki sert düşüşe meydan okuyarak 
2015’te rekor kırıp 329 milyar dolar küresel yatırım çekti. 2015 yılı 
aynı zamanda en yüksek yenilenebilir güç kapasitesi kurulumunun 
gerçekleştiği yıl oldu. 2014’e göre yüzde 30 artışla 64 GW kapasiteli 
rüzgar ve 57 GW kapasiteli güneş fotovoltaik enerjisi işletmeye alındı

Temiz enerji, fosil yakıt 
fiyatlarındaki düşüşe 

meydan okuyor
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nizi’ndeki ve Çin açıklarındaki 
bir dizi büyük açık deniz rüzgar 
çiftliğini içeriyor. Bunların içinde 
aynı zamanda, Birleşik Krallık’ın 
sırasıyla tahminen 2.9 ve 2.3 milyar 
dolar maliyetli 580 MW kapasiteli 
Race Bank ve 336 MW kapasiteli 
Galloper, Almanya’nın 2.1 milyar 
dolar maliyetli 402 MW kapasiteli 
Veja Mate ve Çin’in her ikisi de 
850 milyon dolar maliyetli ve 300 
MW kapasiteli Longyuan Haian 
Jiangjiasha ve Datang & Jiangsu 
Binhai rüzgar çiftlikleri bulunuyor.

En büyük jeotermal proje finansmanı 
Türkiye’den

Karada rüzgar enerjisine yönelik 
en büyük finansman ise 1.6 GW 
kapasiteli Nafin Mexico portföyüne 
yapılan tahminen 2.2 milyar do-
larlık yatırım. Solar PV’ye gelince, 
bu alandaki en büyük finansman 
294 MW kapasiteli Silver State 
South projesine yapılan 744 milyon 
dolar yatırım. Termal güneş enerjisi 
veya CSP’ye (yek odaklı güneş 
enerjisi) yapılan en büyük yatırım 
ise Fas’taki 350 MW kapasiteli 
NOORo portföyü için ve  değeri 

1.8 milyar dolar. Finanse edilen en 
büyük biyokütle projesi, 1.5 milyon 
tonluk selüloz üretim tesisinin in-
şasına ek olarak 2.3 milyar dolarlık 
toplam yatırımın yapıldığı, Brezil-
ya’daki 330 MW kapasiteli Kla-
bin Ortiguera santralı. En büyük 
jeotermal proje finansmanı ise  717 
milyon dolarlık yatırımla 170 MW 
kapasiteye sahip ülkemizdeki Güriş 
Efeler projesi oldu.

Küçük ölçekli enerji projelerinde lider 
Japonya

Varlık finansmanının ardından, 
temiz enerji yatırımlarının bir son-
raki en büyük parçası çatı üzeri ve 
diğer küçük ölçekli güneş enerjisi 
projelerine yapılan harcamalar da 
Bloomberg New Energy Finance 
raporunda yer alıyor. Bu harcamalar 
2015’te, geçen yıla göre yüzde 12 
artış göstererek 67.4 milyar dolara 
ulaştı. Küçük ölçekli enerji proje-
lerinde Japonya açık ara en büyük 
pazar olurken ABD ve Çin onu 
takip ediyor. İlk göstergelere göre, 
bu şebeke ölçeğindeki ve küçük 
ölçekli faaliyetler sayesinde, hem 
rüzgar enerjisi hem de güneş PV’de 

2015 yılında 2014’te olduğun-
dan yüzde 30 daha fazla kapasite 
kurulmuş durumda. Geçen yıl için 
rüzgar enerjisi toplamının 64 GW 
ile sonuçlanacağı, güneş enerjisinin 
de 57 GW ile onun hemen arkasın-
dan geleceği tahmin edilirken 121 
GW’lık bu toplam, 2015 yılında 
her nesil teknolojiye (fosil yakıt, 
nükleer ve yenilenebilir) küresel 
olarak eklenen net kapasitenin yak-
laşık yarısını oluşturmuş olacak. 

2015’teki akıllı şebekeler finansmanı 
20 milyar dolar

Akıllı şebeke ve şebeke ölçe-
ğinde batarya depolama gibi temiz 
enerji teknolojilerine ilişkin varlık 
finansmanı, 2015’te 20 milyar 
dolara ulaştı. Bu miktar 2014’e göre 
yüzde 11’lik bir artış olduğunu 
gösterirken, son dokuz yıl içinde 
aralıksız devam eden yıllık artış 
dizisindeki en son miktar konu-
munda. Temiz enerji yatırımların-
daki son kategori olan devlet ve 
özel şirketlerin araştırma-geliştirme 
harcamaları ise 2015’te 28.3 milyar 
dolar ve yalnızca yüzde 1’lik bir 
artış göstermiş durumda. Ka
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Kooperatifçiliği geniş 
anlamda ekonomik bir 
işbirliği modeli olup, ortak 
amaçlara ulaşmak isteyen 

kişiler (üretici veya tüketici) tara-
fından oluşturulan bir örgütlenme 
modeli olarak özetlemek mümkün. 
Bugünkü kooperatifçilik uygulama-
larının atası olarak kabul edilen, ilk 
kooperatif 1844’de 28 dokuma işçi-
si tarafından Manchester kentinin 
Rochdale kasabasında kurulmuştur. 
Uluslararası Kooperatifler Birliği 
(ICA) ise 1895 yılında kuruldu. 

Türkiye’de kooperatifçiliğin tarihi
Orta Asya’daki Türklerin acele 

bitirilmesi gereken, fakat sahibi 
tarafından yapılmayan tarla ve ev 
işleri bütün köy halkının yardımıyla 
parasız olarak sonuçlandırılıyordu. 
Bu işler şu yöntemlerle yapılıyordu: 
• İmece usulü: Ortaklaşa çalışma-

nın ve işbirliğinin en mükemmel 
örnekleri arasında yer alıyor. 
Birçok köylerimizde gördü-
ğümüz ortaklaşa süthaneler, 
çamaşırhaneler, ortak çoban ve 
bekçi tutmak, yol yapmak bunun 
örnekleridir.

• Ahi Birlikleri: Ahi Evran Veli, 
XIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti 
sınırları içindeki ülkelerde Ahi 
Teşkilatını kurdu. Bu teşkilat, 
sosyal barış ve ekonomik hayat 
tarzında birçok önemli gelişme 
sağladı. Ahi birlikleri, süreklilik 
gösteren ve teşkilatlanmış olan 
eski tarihi ve milli bir Türk mü-
essesesi arasında yer alıyor. 

• Kooperatifçilik: 1914’te Milli 
Aydın Bankası’nın katkılarıyla, 
İzmir bölgesinde incir mahsu-
lünün satışı işlerinde işbirliği 
yapmak üzere kurulan “Koope-

Türkiye’de enerji 
kooperatiflerinin kuruluşu

KONUK KALEM & Muhammet Maden / EPDK Grup Başkanı 
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ratif Aydın İncir Müstahsilleri 
Anonim Şirketi” isimli ilk tarım 
satış kooperatifidir. (TARİŞ-
BANK).

Enerji kooperatiflerinin mevzuatı
10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu; koo-
peratiflerin nasıl ve hangi amaçla 
kurulacağı, ortaklığa nasıl başvuru-
lacağı ya da ortaklıktan çıkarılacağı 
ile ortakların ne tür haklarının 
olduğunu belirledi. Öte yandan 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Kooperatifçilik Genel Müdürlü-
ğü’ne 640 sayılı Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Grevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 13.Maddesi’ne göre 
yetki verilmiştir.

640 sayılı kanun hükmünde 
kararname ile verilen “kooperatifler 
için örnek ana sözleşmeler hazırla-
mak ve yürürlükte olan sözleşmeleri 
ihtiyaçlar doğrultusunda gün-
cellemek” görevine göre özellikle 
yenilenebilir enerji kooperatifler 
için Yenilenebilir Enerji Koope-
ratifi Ana Sözleşmesi hazırlandı. 
Son zamanlarda özellikle güneş 
enerjisinden yararlanmak isteyen 
tarımsal sulama kooperatifleri ve 
birlikleri ile tüketim kooperatifleri 
enerji kooperatifi kurma yoluna gi-
diyor. İzmit’te Ev Hanımları Enerji 
Kooperatifi kurulum girişimi ilk 

kooperatif özelliğini taşıyor. 

Yerel ve yenilenebilir enerji 
yatırımlarının, kooperatifler çatısı 
altında değerlendirilmesi
• Enerjinin ihtiyaçlarının tüketim 

noktasına en yakın üretim tesis-
lerinden karşılanması sayesinde 
arz güvenliği sağlanacaktır,

• İstihdam üzerinde yaratacağı 
olumlu etki, 

• Toplumun ekonomiye küçük 
ölçekli tesislerle katılımı sağla-
nacaktır, 

• Yerel kalkınmayı sağlanması, 
• Çevreye olumlu etkisi, 
• Şebeke kayıpları ve kayıp kaçak 

oranlarının düşecektir,
• Özellikle ülkenin enerji bağım-

lılık oranlarının düşürülmesi 
hususlarında katkı sağlayacaktır.

Kooperatiflerin kuruluşu ve enerji 
yatırımlarına dönüşmesinde yol 
haritası

Genel taleplere bakıldığın-
da  enerji kooperatifleri daha çok 
lisanssız elektrik üretimi eğiliminde 
ve talepler de bu yöndedir. Koope-
ratifler, 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu’na göre ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış 
olduğu ana sözleşme ile kurula-
caktır. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun 06.06.2012 tarihinde 

3860/43 sayılı Kurul Kararı ile 
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin 
Dağıtım Sistemine Bağlantı An-
laşması’nın kabul edilmesine kararı 
ve  02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Li-
sanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmeliği” (LÜY);
• LÜY Madde-7, Fıkra bir ile 

şebeke işletmecisine başvurulur,
• Her ayın ilk 20 günü içerisinde 

şebeke yöneticisi değerlendirir,
• 10 iş günü içerisinde şebeke 

işletmecisi eksikleri tamamlatır,
• Talep edilen bağlantı noktasına 

göre ret veya alternatif bağlantı 
bir ay süreyle ilan edilir,

• Başvuran kooperatif bir ay 
içinde bağlantı noktasını kabul 
ettiğini yazılı olarak bildirir,

• Başvuru rüzgar ise 10 YEGM’ 
teknik değerlendirme için gön-
derilir, 30 gün içinde sonlandırır,

• İlgili şebeke yöneticisi Bağlantı 
Anlaşmasına Çağrı mektubu 
verir,

• Çağrı mektubunu alan koope-
ratif 180 gün içerisinde LÜY 
Madde- 9 fıkra üçteki belge-
lerle ilgili şebeke işletmecisine 
bağlantı anlaşması yapmak için 
başvuruda bulunur,

• Üretim tesisi 1-2 yıl içerisinde 
bitirilir ve Bakanlık ( ETKB) 
veya Bakanlığın yetkilendirdiği 
kişi bir ay içerisinde geçici kabul 
yapar.

KONUK KALEM Türkiye’de enerji kooperatiflerinin kuruluşu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak 
göreve gelir gelmez Enerji 
Piyasası Düzenleme Ku-

rumu’na (EPDK) lisans başvurusu 
olan, yatırım süreci devam eden 
projelerle ilgili bürokratik süreçleri 
kolaylaştırıcı, yatırım süreçlerini 
hızlandırıcı ilave tedbirlerin alın-
ması talimatı verdi. 

Bakanın ilk demeci ise “Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 
işin doğal madenler kısmı, enerjiyle 
de ilişkili olduğu için kömür bizim 
için hayati önem addediyor. Önü-

müzdeki 4 yıllık süreçte madenci-
lik özelinde kömürü ayrı bir yere 
koyuyoruz. İnşallah bu anlamda da 
yoğun bir çalışmamız olacak” oldu.

Bu durum ülkemizde ithal ve 
yerli kömür projelerinde hangi 
aşamada olduğumuz sorusunu 
gündeme getirdi. İşte EPDK’nın en 
güncel verilerine göre durum:

Şubat ayı itibarıyla işletmede 
olan 26 yerli kömür santralının 
kurulu gücü  8 bin 500 megavatı 
geçiyor. Kısmi işletmede olan 5 
santralda ise kurulu güç bin 869 
megavat düzeyinde. 4 adet ithal kö-

mür santralının kurulu gücü ise  4 
bin 869 megavatı buldu. Yürürlükte 
olan yerli kömür santralı lisansının 
büyüklüğü 15 bin megavata, ithal 
kömür santralı kurulu gücü ise 11 
bin 256 megavata ulaşmış durum-
da. Değerlendirme aşamasında ve 
yürürlükte olan ön lisansları da 24 
bin megavatı aştı.  

Bakanlığın kömür satrallarına 
hız verilmesine yönelik ne tür ted-
birler alacağının değerlendirmesini 
gelecek sayılara bıkarak proje proje 
mevcut fotoğrafı sunan tablolaları 
dikkatinize sunuyoruz. 

Kömürde proje portföyü birikti, 
gözler hızlandırıcı tedbirlerde

Yakıt Tipi 

Değerlendirmede Aşamasında 
Olan Önlisans Başvuruları

Yürürlükte Olan 
Önlisanslar

Yürürlükte Olan Üretim 
Lisansları

Santral Projeleri İşletmede Olan Santraller
Kısmi İşletmede 
Olan Santraller

Adet
Kurulu Güç 

(MWm/MWe)
Adet

Kurulu Güç 
(MWm/MWe)

Adet
Kurulu Güç 

(MWm/MWe)
Adet

Kurulu Güç 
(MWm/MWe)

Adet
Kurulu Güç 

(MWm/MWe)
Adet

İşletmedeki 
Kapasite 
(MWe)

Yerli kömür 3 2.453,98/2.404,83 9 2.709,60/2.460,50 37 14.738,48/14.182,44 18 7.729,95/7.532,99 26 8.506,70/8.073,53 5 1,869.50

İthal kömür 14 14330,4/14025,1 5 4.976/4.860 16 11.256,54/11.048,38 27 25.677,3/25.095,6 6 4.869,69/4.822,18 1 6.00

Yerli Asfaltit 0 0.00 0 0 2 551/540 1 137,5/135 1 413,25/405 0 0

Hükümetin kömür santrallarına önem vereceği Enerji Bakanı Albayrak tarafından dile getirildi. Bakan, 
bürokratik süreçlerin kolaylaştırılacağını, yatırım süreçlerinin hızlandırılacağını açıkladı.  EPDK verilerine 
göre değerlendirme aşamasında olan kömür santrallarının toplam kapasitesi 24 bin MW’ı aşmış durumda

HABER & Neşet Hikmet 
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Başlangıç/ 
Yürürlük Tarihi

Unvan Tesis İli
Kurulu Gücü  

(MWm)
Açıklama

Değerlendirme Holun Enerji Madencilik ve Yatirim Sanayi Ticaret A.Ş. Bingöl 5.00 Proje
Değerlendirme Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak 1,224.49 Proje
Değerlendirme Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. Bartin 1,224.49 Proje
10.12.2015 Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Bursa 49.90 Proje
14.07.2015 Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir 700.00 Proje
09.07.2015 Çalik Ntf Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş. Çankırı 155.00 Proje
25.12.2014 Diler Elektrik Üretim A.Ş. Kahramanmaraş 404.50 Proje
18.12.2014 Gürmin Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Amasya 306.00 Proje
20.11.2014 Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kütahya 319.20 Proje
02.10.2014 Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Bursa 285.00 Proje
10.07.2014 Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. Çanakkale 340.00 Proje
13.03.2014 Sanko Tekstil İşl. Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adıyaman 150.00 Proje
10.12.2015 Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağitim ve Ticaret A.Ş. Manisa 510.00 Proje
22.06.2015 Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. Kütahya 385.90 İşletmede
22.06.2015 Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. Bursa 212.98 İşletmede
31.05.2015 Konya Şeker Sanayi ve Tic.A.Ş. Konya 38.10 İşletmede
22.06.2015 Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. Manisa 1,011.00 İşletmede
23.12.2014 Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Muğla 420.00 İşletmede
23.12.2014 Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Muğla 630.00 İşletmede
01.12.2014 Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Muğla 630.00 İşletmede
26.06.2014 Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara 620.00 İşletmede
14.08.2013 Kangal Termiksantral Elektrik Üretim A.Ş. Sivas 466.00 İşletmede
17.06.2013 Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. Kütahya 612.00 İşletmede
27.02.2013 Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Konya 505.00 Proje
15.03.2012 Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Bolu 275.00 Kısmi İşletmede
04.12.2008 Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş. Kütahya 52.02 İşletmede
30.07.2008 Tam Enerji Üretim A.Ş. Sivas 137.67 Proje
30.07.2008 Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş. Eskişehir 294.20 Proje
28.09.2004 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak 2,824.24 Kısmi İşletmede
10.02.2004 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Adana 453.00 Kısmi İşletmede
13.03.2003 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çanakkale 320.00 İşletmede
13.03.2003 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 1,440.00 İşletmede
13.03.2003 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 1,355.00 İşletmede
13.03.2003 Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Manisa 46.32 İşletmede
01.05.2014 Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli 5.00 İşletmede
01.05.2014 Aynes Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli 5.79 İşletmede
01.05.2014 Eti Soda Üretim Paz. Nakliyat ve Elk. Ür. Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara 25.26 İşletmede
01.05.2014 Göknur Gida Maddeleri Enerji 

İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Niğde 1.62 İşletmede

01.05.2014 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Kocaeli 190.00 İşletmede
01.05.2014 Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kirşehir 6.10 İşletmede
01.05.2014 Alkim Alkali Kimya A.Ş. Konya 0.48 İşletmede
01.05.2014 Eti Alüminyum A.Ş. Konya 13.50 İşletmede
01.05.2014 Kütahya Şeker Fabrikasi A.Ş. Kütahya 7.53 İşletmede
01.05.2014 Adapazari Şeker Fabrikasi A.Ş. Sakarya 10.40 İşletmede
01.05.2014 Med-Mar Sağlik Hizmetleri Gida İnşaat Turizm Tuz İşletmeciliği 

Nakliyecilik ve Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş.
Çankiri 1.71 İşletmede

01.05.2014 Konya Şeker Sanayi ve Tic.A.Ş. Konya 23.75 Kısmi İşletmede
01.05.2014 Alkim Alkali Kimya A.Ş. Ankara 2.76 Proje
01.05.2014 Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karabük 89.42 Kısmi İşletmede
10/12/2006 Hema Elektrik Üretim Anonim Şirketi Bartin 1,116.75 Proje

Yerli Kömür Yakıtlı Projeler

HABER Kömürde proje portföyü birikti, gözler hızlandırıcı tedbirlerde
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Başlangıç Tarihi/ 
Yürürlük Tarihi

Unvan Tesis İli
Kurulu Gücü 

(MWm)
Açıklama

Değerlendirme Biga Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çanakkale 1,564.00 Proje
Değerlendirme Adana Çinar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Adana 830.00 Proje
Değerlendirme Adana İpekyolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana 615.00 Proje
Değerlendirme Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Düzce 1,240.00 Proje
Değerlendirme Atlas Enerji Üretim A.Ş. Çanakkale 1,340.00 Proje
Değerlendirme Diler Elektrik Üretim A.Ş. Adana 606.80 Proje
Değerlendirme Ic İçtaş Elektrik Üretim A.Ş. Adana 606.00 Proje
Değerlendirme Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Balikesir 810.00 Proje
Değerlendirme Suba Enerji Üretim A.Ş. Adana 1,400.00 Proje
Değerlendirme Suez Güney Enerji Üretim A.Ş. Adana 1,340.00 Proje
Değerlendirme Atagür Enerji Üretim İnşaat ve Ticaret A.Ş. Adana 670.00 Proje
Değerlendirme Yeşildağ Enerji Proje İnşaat Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mersin 612.50 Proje
Değerlendirme Meles Elektrik Üretim A.Ş. İzmir 1,348.05 Proje
Değerlendirme Pitanes Elektrik Üretim A.Ş. Çanakkale 1,348.05 Proje
03.09.2015 DD Elektrik Üretim ve Enerji Yatirimlari A.Ş. Çanakkale 1,580.00 Proje
04.06.2015 Sanko Petrokimya Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana 810.00 Proje
18.12.2014 Atakaş Elektrik Enerjisi Üretim A.Ş. Hatay 680.00 Proje
15.10.2014 Tosyali Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hatay 1,236.00 Proje
03.04.2014 Filiz Kirazlidere Elektrik Üretim A.Ş. Çanakkale 670.00 Proje
09.01.2014 Sarikaya Karaburun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çanakkale 1,340.00 Proje
25.06.2015 İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Adana 1,210.00 İşletmede
09.07.2015 Emba Elektrik Üretim A.Ş. Adana 1,334.00 Proje
29.05.2015 Tunaş Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana 110.00 Proje
18.12.2014 Çates Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak 319.60 İşletmede
20.03.2013 Cenal Elektrik Üretim A.Ş. Çanakkale 1,380.00 Proje
07.03.2013 Filiz Kirazlidere Elektrik Üretim A.Ş. Çanakkale 610.00 Proje
29.08.2012 Selena Elektrik Üretim A.Ş. Hatay 936.00 Proje
04.06.2009 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir 354.60 İşletmede
30.04.2009 Ayas Enerji Üretim ve Ticaret Anonimşirketi Adana 635.10 Proje
23.10.2008 Atlas Enerji Üretim A.Ş. Hatay 1,213.60 İşletmede
27.12.2007 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşim Sanayi A.Ş. Çanakkale 410.34 İşletmede
12.04.2007 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatirim A.Ş. Çanakkale 1,215.82 İşletmede
01.05.2014 Kahramanmaraş Kağit Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kahramanmaraş 15.95 Kısmi İşletmede
01.05.2014 Kipaş Kağit Sanayi İşl. A.Ş. Kahramanmaraş 25.80 Proje

30,417.21

Tablo-3: Yerli Asfaltit Yakıtlı Termik Termik Santraller ve Termik Santral Projeleri

Önlisans/Lisans No
Başlangıç/ 

Yürürlük Tarihi
Unvan Yakıt Türü Tesis İli

Tesis 
İlçesi

Kurulu Gücü  
(MWm)

Kurulu Gücü  
(MWe)

Açıklama

EÜ/3712-7/2266 01.03.2012 Şırnak Elektrik Üretim A.Ş. Yerli Asfaltit Şırnak Silopi 137.75 135 Proje
EÜ/308-3/424 23.03.2004 Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Yerli Asfaltit Şırnak Silopi 413.25 405 İşletmede
TOPLAM: 551.00 540.00

İthal Kömür Yakıtlı Projeler

HABER Kömürde proje portföyü birikti, gözler hızlandırıcı tedbirlerde
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Doğal Gaz Kombine 
Çevrim Santralları’ndaki 
(DGKÇS) riskler Tablo 
2’de görüldüğü üzere genel 

olarak stratejik ve operasyonel risk-
ler başlıklarında toplanabilir. Stra-
tejik riskler santral yatırımı yapma, 
yapmama ya da yapılacaksa hangi 
tür bir santral ve teknoloji yatırımı 
yapma gibi kararları etkileyen uzun 
vadeli riskler olarak basitçe ifade 
edilebilirken, operasyonel riskler de 
işletilmeye başlanmış bir santralın 
kısa ve orta vadeli işleyişi sırasında 
ortaya çıkabilecek risklerdir. Bu iki 
risk türü tamamıyla kesin çizgilerle 
ayrılmamıştır, sözü geçen herhangi 
bir risk aynı anda hem stratejik 
hem de operasyonel risk olma özel-
liği gösterebiliyor. Örneğin fiyat 
riski hem santral yatırım kararını 
etkileyen uzun vadeli bir stratejik 
riskken hem de kısa vadede karşıla-
şılan bir operasyonel risktir.

1. Stratejik Riskler
Stratejik riskler içinde uzun 

vadeli fiyat ve döviz kuru riski, 
bürokratik ve düzenleyici riskler, 
ve doğal gaz arz güvenliği riski yer 
alıyor. 

1.1. Uzun vadeli gaz tedarik ve elektrik 
satış fiyat riski ile döviz kuru riski

Santral yatırımı planlanırken 
ön görülmesi gereken en temel 
faktörlerin başında “spark spread” 
gelir. Spark spread, birim elektrik 
satış fiyatıyla birim elektrik üretimi 
için kullanılan doğal gaz maliyeti 
arasındaki farktır. Santralların dur-
kalk maliyetleri ayrı tutulursa, doğal 
olarak DGKÇS’lerin sadece spark 
spread’in pozitif olduğu zaman 

dilimlerinde  çalışması beklenir. 
Herhangi bir zaman aralığında 
spark spread aşağıdaki formül ile 
hesaplanır:

Spard speard’i belirleyen elekt-
rik ve doğal gaz fiyatları zaman 
içinde değişim gösterebilir ve bu 
sebeple spark spread dalgalanmaları 
görülür. Spark spread çok düştü-
ğünde santralların tamamen devre-
den çıkması beklenir. Uzun vadede 
spark spread’in düzeyi yatırımların 
ekonomik olarak değerlemelerin-
de temel teşkil eder. Uzun vadede 
spark spread’in düşmesi, santraller 
için en önemli risklerden biridir. 

Uzun vadede spark spread’in 
fazlaca düşmesi santralı çalışamaya-
cak duruma getirebilir. Bu nedenle 
uzun vadeli fiyat riskinin yöne-

Doğal gaz kombine çevrim 
santrallarında risk yönetimi -II

Tablo 1: DGKÇS’ler için riskler

Stratejik Riskler Operasyonel Riskler

Uzun vadeli fiyat ve döviz kuru riski BOTAŞ gaz tedarik miktar riski

Bürokratik ve düzenleyici riskler BOTAŞ gaz tedarik ve elektrik satış fiyat riski

Doğal gaz arz güvenliği riski

VİZYON & Fehmi Tanrısever / TENVA Direktörü 
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tilmesi gerekir. İlk yöntem olarak 
operasyonel esnekliği ve verimli-
liği yüksek olan santrallar tercih 
edilmelidir. Dur-kalk maliyetleri 
düşük olan santrallar daha esnek 
santrallardır ve puant saatlerde 
devreye girip, ekonomik olmayan 
saatlerde devreden çıkabilir. Yüksek 
verimlilik ise daha yeni model 
doğal gaz santralları kullanılarak 
çözülebilir. Düşük verimli santrallar 
görece daha düşük maliyetli olsalar 
da spark spread’deki değişimlerden 
daha fazla etkilenmeye açıktırlar. 
Örneğin, yüzde 40 verimlilikli bir 
santralın çalıştığı saatlerin sayısı 
çok daha az olacağı için, spark 
spread düşerken maliyetlerini 
çıkaramama riski daha yüksek 
olacaktır. Diğer taraftan, yüksek 
verimlilikli yeni teknolojili sant-
rallar kurulum aşamasında daha 
maliyetli olmalarına rağmen, spark 
spread’deki değişimlerden daha az 
etkilenerek uzun vadede ekono-
mik olmaya devam edebilirler. Bu 
açıdan bakıldığında özelleştirme-
lerle satın alınacak eski teknolojili 
santrallar spark spread riskine daha 
açık bir görünüm çizmektedirler. 
Kısacası, düşük verimli santrallar 
atıl kalmaya daha eğimli olacakları 
için risklidirler. 

Uzun vadeli fiyat riskini yönet-
mek için önereceğimiz bir diğer 
yöntem ise kademeli yatırımdır 
(staged investment). Fiyatlardaki 
gelişime göre yatırım kademeli 
olarak hayata geçirilebilir. Örneğin 
600 MW’lik bir santral planla-
nıyorsa, bu yatırım 200 MW’lik 
birimler halinde gerçekleştirilebilir. 
Bu sayede spark spread’in düşmesi 
halinde yeni ünitelerin yapımı dur-
durularak risk azaltılmış olur. Öte 
yandan spark spread artarsa yeni 
üniteler devreye sokularak artan 
fiyatlardan faydalanılabilir.

Santral yatırımı planlanırken, 
elektrik ve doğal gaz için fiyat 
tahminleri yapılır. Döviz kurundaki 
değişmeler gibi çeşitli sebeplerle bu 
tahminlerin gerçekleşen fiyatlarla 
uyuşmama olasılığı büyük bir risk 

teşkil etmektedir. Santral yatırımı 
için döviz kredisi alınmış ise döviz 
kuru riski bir de bu noktada ortaya 
çıkıyor. Bu tür risklerin yönetimi 
büyük oranda makro ekonominin 
iyi yönetilmesine bağlıdır ancak 
yatırımcılar da TL cinsinden borç-
lanarak ya da döviz riskini hedge 
ederek bu riski yönetebilirler. Döviz 
kuru riski orta vadede ikili anlaş-
malar (forward) ve future sözleş-
meleri ile yönetilebilir. Ancak ikili 
anlaşmalar ve future sözleşmeleri 
ile kur riski yönetilirken dikkatli 
olunması gerekir. Döviz piyasa-
larında yanlış pozisyon alınması, 
riskler yönetilmeye çalışılırken 
farkında olunmadan şirketleri döviz 
piyasasında spekülasyon yapmaya 
götürebilir.

1.2: Bürokratik ve Düzenleyici Riskler
Bürokratik riskler genel olarak 

bürokratik süreçlerin hızlı işleyip 
işlememesiyle teşvik ve düzenle-
melerin uzun vadeli belirsizlikleri 
ile alakalıdır. Yatırımların hayata 
geçirilmesinde bürokratik sebepler-
den kaynaklanabilecek gecikmeler, 
yatırımcıların planlarının gerçekle 
uyuşmama riskini artırmakta, bu 
da projelerin istenilenleri vereme-
mesine sebep olabiliyor. Teşvik ve 
düzenlemelerin belirsizliği ve sık 
değişmesi de benzer sorunlar doğu-
ruyor. Bürokratik riskler, özel sektör 
ve kamu arasında sağlanan iletişim 
kanallarının etkili kullanımı ile 
azaltılabilir.

Yenilenebilir enerji destek poli-
tikaları, dağıtık üretimle ilgili des-
tekler ve politikalar ve dengesizlik 
maliyeti ile ilgili yükümlülüklerde 
yapılacak değişiklikler DGKÇS’leri 
etkileyen bürokratik ve düzenleyici 
faktörlerdir.

1.3: Doğal Gaz Arz Güvenliği Riski 
Doğal gaz arz güvenliği, riski 

diğer risklerin aksine doğrudan 
sadece özel sektörü değil, hem 
kamuyu hem de hane halklarını çok 
yakından ilgilendirdiği için fazla-

sıyla dikkat çekmiyor. Herhangi bir 
doğal gaz arzı sıkıntısı elektrik üre-
timi yanısıra doğal gazın ısıtma gibi 
kullanım alanları sebebiyle hane 
halklarını da etkileyecektir. Böyle 
bir arz sıkıntısının iç politikada 
yansımaları olacağı da düşünüle-
bilir. Bu gibi sebeplerle doğal gaz 
sağlayıcılarının çeşitlendirilmesine 
ve depolama imkânlarının gelişti-
rilmesine çalışılmaktadır. Bu risk 
konusunda şirketlerin tek başlarına 
yapabilecekleri etkin risk yönetimi 
uygulamaları bulunmamaktadır, 
ancak böyle bir riskin varlığı ko-
nusunda bilinç oluşumuna katkıda 
bulunabilirler.

2. Operasyonel Riskler
Operasyonel risklerin temelin-

de, kısa ve orta vadede doğal gaz 
tedarik miktar riski ile doğal gaz 
tedarik ve elektrik satış fiyat riski 
bulunuyor. Operasyonel risklerin en 
önemlisi olan fiyat riskini yönet-
mek elektrik finansal piyasaları 
geliştikçe daha da kolaylaşacaktır. 
Ancak şu anki elektrik finansal 
piyasalarının yeterince gelişmemiş 
olduğu durumda fiyat riskleri genel 
olarak ikili anlaşmalar ile yönetil-
mektedir. Diğer bir operasyonel risk 
yönetme metodu olarak santrallar 
boyut olarak büyümeyi görüyorlar. 
Böylece hem ölçek ekonomisinden 
yararlanmayı hem de piyasa güç-
lerini artırarak piyasada avantajlı 
konuma gelmeyi amaçlıyorlar. Bir 
başka yöntem olarak ise santrallar 
dikey birleşmeler yaparak elektrik 
piyasasının farklı alt dallarında 
da yer almayı görmektedirler. Bu 
birleşmeler temelde hem üretim 
hem de perakende alanında faaliyet 
göstermeyi veya hem üretim hem 
de doğal gaz piyasasında yer almayı 
kapsıyor. Sıraladığımız operasyonel 
risk yönetimi metodlarından olan 
büyümeler ve birleşmeler piyasa 
gücünü kötüye kullanmayı önlemek 
için genel olarak düzenleyici oto-
ritelerin, Türkiye’de de EPDK’nın 
yakın gözetimi altındadır.

VİZYON Doğal gaz kombine çevrim santrallarında risk yönetimi -II
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Uplifers.com adlı site, iş 
hayatında mutlu ve verimli 
olmanın ipuçlarını veren 
bir çalışma yayımladı. “İyi 

Hisset, İyi Yaşa” başlıklı öneriler 
listesinde “Meşgul değil, üretken 
olun” mesajı veriliyor. Zamanınızı 
verimli kullanmak, daha üretken ol-
mak ve kendinizi iyi hissetmek için 
bu önerilere kulak vermenizi tavsiye 
ederiz. Bu öneriler, özellikle uzun 
süreler bilgisayar başında çalışanlar 
için faydalı olacak.

�Arama motorlarını kullanmayı 
öğrenin: Eğer arama motorları, 
en önemli ve en çok kullandığı-
nız bilgi kaynağı ise onları etkili 
şekilde kullanmayı öğrenin. 
Biraz zaman ayırıp menülerini 
kurcalayın ve aradığınızı en 
kolay şekilde bulma yollarını 
keşfedin. Sonrasında aramala-
rınızı sonuçlandırmak, normal-
den çok daha kısa sürecek.

�Düzenleyin: Çalışma ortamı-
nızı kullanım alışkanlıklarınıza 

göre düzenleyerek, en verimli 
şekilde kullanın.

�Doğru araçları kullanın: Doğru 
araçlara sahip olmak, yapacağı-
nız işin süresini kısaltabilmek 
için oldukça önemli. İhtiyacınız 
olan programları indirin ve 
kullanmayı öğrenin.

�Kısayolları keşfedin: Bilgisayar-
da yaptığınız birçok işlem için 
bir klavye kısayolu vardır. En 
çok ihtiyaç duyduğunuz kısayol-
ları öğrenerek vakit kazanın. 

Sadece iş hayatınızı değil özel hayatınızı da daha pratik hale getirmek 
mümkün. Önemsizmiş gibi görünen bazı alışkanlıkları edinmeniz hem 
zamanınızı daha verimli kullanmanıza hem de hızla sonuca ulaşmanıza 
yardımcı olacak…

Üretken olma sanatı: 
Dakikalar içinde saatler kazanın
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Başlangıçta zor olsa da zamanla 
alışacak ve memnun olacaksınız.

�Otomatikleştirin: Düzenli 
olarak yaptığınız şeyleri, oto-
matiğe bağlayın. Her gün alarm 
kurmak yerine, günlük alarmı-
nızı haftalık olarak ayarlayın; 
otomatik ödeme talimatı verin, 
sık kullandığınız şeyler için tas-
laklar oluşturun. Teknoloji, size 
zaman kazandırmak için var.

�Dikkatli dinleyin: Dikkatli bir 
dinleyici olmak, size sandığı-
nızdan çok daha fazla zaman 
kazandırır. Ne kadar iyi dinler-
seniz, o kadar çok öğrenirseniz 
ve kafanızı kurcalayan sorular 
o kadar az olur. Böylece cevap 
ararken vakit kaybetmezsiniz.

�İşe yarar notlar alın: Not alır-
ken dikkatli olun, önemli nok-
taların altını çizin ve kısaltmalar 
kullanmaktan çekinmeyin.

�Kısa süren işleri hemen hal-
ledin: Az vaktinizi alacak bir 
işiniz varsa, kolay olduğunu dü-
şünerek ertelemek; işi yapmak 
için ayıracağınızdan çok daha 
fazlasını kaybettirir. İki dakika-
dan az sürecek işlerinizi hemen 
yapın ve bunu alışkanlık haline 
getirin.

�Hızlı yazmayı öğrenin: Düzenli 
olarak bilgisayar kullanıyorsa-

nız; hızlı klavye kullanmayı öğ-
renmek size saatler hatta uzun 
vadede günler kazandıracaktır.

�Güvenliğinize önem verin: 
Kaskınızı takmak için birkaç 
saniye ayırmıyorsanız, kafanıza 
bir darbe aldığınızda hastanede 
geçireceğiniz süre çok daha 
fazla olacaktır. Bilgilerinizi 
yedeklemiyorsanız, dosyalarınızı 
geri kazanmak için daha çok 
zaman harcarsınız.

�Hedeflerinizi ve adımlarınızı 
gözden geçirin: Düzenli olarak 

gelişiminizi kontrol etmek, 
yanlış yöne gitme ihtimalinizi 
azaltır ve gerektiğinde işe yarar 
düzenlemeler yapmanıza olanak 
verir. Planlarınızı belirli aralık-
larla gözden geçirmeyi ihmal 
etmeyin.

�Çevrenizdekilere öğretin: 
Belirli bir konuda sizden sürekli 
yardım ya da destek isteyen ki-
şilere, o işi öğretmek için zaman 
ayırın.

�Yerleştirmeden önce yeniden 
düzenleyin: Dosyalarınızı, 
klasörlerinizi ve kaynaklarınızı 
belirli başlıklar altında düzenle-
yin. Benzer şeyleri bir araya ge-
tirerek, aradığınız şeyi bulmayı 
kolaylaştırın.

�Rezervasyon yaptırın: 1 dakika-
lık telefon konuşması, gitmek 
istediğiniz restoranın kapısında 
saatlerce beklemenize engel ola-
caktır. Programınızı yaptıktan 
sonra rezervasyon yaptırmayı 
ihmal etmeyin.

�İnterneti etkin kullanın: Alış-
verişlerinizi ve ödemelerinizi 
internetten yapın, filmlerinizi 
online kiralayın. Böylece hem 
zaman hem enerji tasarrufu 
yapabilirsiniz.
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İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği Kulübü 
tarafından 2011 yılından bu 
yana düzenlenen “Uluslararası 

Temiz Enerji Günleri” etkinliği, 
bu yıl 10-11 Mart 2016 tarihinde 
yapılacak.  Üniversite, akademisyen 
ve sektör arasında köprü vazifesi 
üstlenen etkinlik üniversitenin İTÜ 
Ayazağa Yerleşkesi’nde gerçekleşti-
rilecek. İTÜ Elektrik Mühendisliği 
Kulübü, 20 yılı aşkın geçmişiyle 
İTÜ’nün köklü kulüplerinden biri. 
Kulüp üyeleri hedeflerini şöyle 
vurguluyor: “Elektrik Mühendisliği 
öğrencilerinin birbiriyle kolayca 
tanışıp kaynaşacağı, yeni öğrenci-
lerin üst sınıflarla etkin bir şekilde 
irtibata geçip yardım alabileceği 
bir ortam oluşturmak ve üyelere 
mühendislik hayatına atılım öncesi 
pratik, teknik ve sosyal açıdan kat-

kıda bulunarak, mezun olduğunda 
iş hayatına uyum sağlayabilecek 
elektrik mühendisleri yetişmesine 
katkı sağlamak.”

Her yıl düzenli olarak gerçek-
leştirdikleri ‘İnovasyon Zirvesi’ ve 
‘EMK Kariyer Günleri’ etkinlikleri-
nin yanı sıra Elektrik Mühendisliği 
Kulübü’nün ilgi çeken bir diğer 
organizasyonu da bu yıl altıncısı 
düzenlenecek olan “Temiz Enerji 
Günleri-TEG”. Kulüp üyeleri TEG 
organizasyonunu yapmalarının 

nedenleri arasında enerjiye olan 
talebin artışını ve enerji üretiminde 
farklı kaynakların kullanımının 
zorunlu bir hal almış olmasını 
gösteriyor. “Karbon kaynaklı üretim 
yerine yenilenebilir, sürdürülebilir 
ve temiz olarak bilinen rüzgâr, 
güneş, dalga ve jeotermal gibi 
enerji kaynaklarından üretimin 
önem kazandığını belirten mü-
hendis adayları, bu konuda halkın 
bilinçlenmesi ve fikir sahibi olması 
gerektiğini düşüncesinden hareket 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Kulübü  
tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Temiz Enerji Günleri” 
etkinliğinin bu yıl altıncısı düzenleniyor. 10-11 Mart tarihlerinde 
yapılacak olan etkinlikte öğrenciler, akademisyen ve özel sektör yeni 
teknolojileri tartışacak…

İTÜ’lüler temiz enerjiyi 
tartışacak

AKADEMİ & Esen Erkan 
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ederek Temiz Enerji Günleri etkinliğini düzenle-
meye karar vermiş.

“Temiz Enerji Günleri” kapsamında her yıl 
şehir dışından yaklaşık olarak 250 katılımcı ağır-
lanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
desteğiyle gerçekleştirilen TEG, sektörün en çok 
bilinen akademi tabanlı etkinlikleri arasına girmeyi 
başarmış ve sektörün ilgisini çoktan çekmiş du-
rumda. 

“Uluslararası Temiz Enerji Günleri” bu yıl da 
panel şeklinde düzenlenecek ve başta elektrikli 
araçlar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, enerji ve 
inovasyon olmak üzere birçok önemli konu başlık-
ları işlenecek. Dinamo Elektrik, EnerjiSA, IEEE, 
SolarBaba, TÜREB, Zorlu Enerji başta olmak 
üzere, sektörün önemli firmalarını ve derneklerini 
aynı platformda buluşturacak olan TEG 2016, 10 
ve 11 Mart tarihlerinde İTÜ Ayazağa yerleşkesi 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ilgililerin 
katılımını bekliyor.

İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, 
Temiz Enerji Günleri’nin amaçlarını 

şöyle sıralıyor: 
• Yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda farkındalık 

yaratmak,
• Yenilenebilir enerji konusunda ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki 

durumu karşılaştırma fırsatı yaratmak,
• Sektördeki son durumu akademik ve sektörel açıdan incelemek,
• Akademisyen, yatırımcı, öğrenci, bürokrat ve şirket yetkililerini 

bir etkinlikte buluşturmak,
• Sektör içerisindeki iletişimi güçlendirmek,
• Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması konusuna dikkat 

çekmek,
• Enerji politikalarını uzun ve kısa vadede değerlendirmek.

“Öncü olmaya devam 
edeceğiz”

Prof. Dr. Mehmet Karaca-İTÜ Rektörü

“İstanbul Teknik Üniversitesi 
1773 yılından beri bilim, teknoloji 
ve sanat gibi alanlarda öncü bir 
üniversite niteliği taşıyor. Yenilene-
bilir enerji ve yeni enerji model-
leri konularında yapmış olduğu 
çalışmalarla sektöre yön veren bir 
kurum olmuştur. İTÜ Elektrik 
Mühendisliği Kulübü tarafından 
her yıl organize edilen, her yıl 
gücüne güç katan, sürekliliğini 
koruyan ve bu yıl altıncısı düzenle-
necek olan ‘Temiz Enerji Günleri’ 
bu çalışmaların en bariz örneği 
olmuştur ve olacaktır.’’ 

“Etkinliklerin çoğalmasını 
istiyoruz”

Mustafa Serdar Ataseven-TÜREB Yönetim 
Kurulu Başkanı

“Küresel ısınmanın neredeyse 
yarısı, fosil yakıt kullanımından 
kaynaklanıyor. Geçtiğimiz aylarda 
Paris’te yapılan iklim zirvesinde, sı-
caklık artışını iki derecenin altında 
tutmak için imza atmış ülkeler-
den biri olarak, üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirmeli; 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını arttırmalıyız. Rüzgar, 
güneş, biyogaz, jeotermal açısından 
zengin bir ülkeyiz. Son beş yılda 
rüzgarda oldukça ilerlemeler kay-
dettik. Avrupa’ya göre daha verimli 
rüzgar potansiyelimiz var. Aynı 
şekilde güneşte de öyle. Kaynağına 

para ödemediğimiz bu enerji kay-
naklarını bir an önce ekonomiye 
kazandırmalıyız. Çevre dostu olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
istihdam ve enerjide dışa bağımlı 
olma sorunumuza çözüm olacağı-
na inanıyoruz. Bu nedenle temiz 
enerjiye dikkat çeken ve farkında-
lık yaratan etkinliklerin çoğalma-
sını arzu ediyor, emeği geçen tüm 
gençlerimizi kutluyoruz.” 

“Öğrenciler açısından büyük 
fırsat”

Ozan Korkmaz-APLUS Managing Partner

“Enerji sektörü her yıl gelişiyor. 
Fiyatlar, tarifeler, regülasyonlar sü-
rekli değişiyor. Çünkü her yeni ge-
lişme yeni gereksinimler yaratıyor. 
Öğrencilerin bu sektörü anlaması, 
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ihtiyaçlarının farkında olması 
kendilerine büyük bir avantaj ya-
ratacaktır, çünkü bu kadar gelişen 
bir sektörde 5 yıllık tecrübe ile 2 
yıllık tecrübenin büyük bir farkı 
kalmayabiliyor. Bu etkinlik öğren-
cilere sektörü anlatabilmek için 
bir fırsat ve hem sektörün hem de 
öğrencilerin karşılıklı faydalana-
cakları bir ortam sunacak.” 

“Tüm piyasa aktörlerini 
bekliyoruz”

Özge Erbaş-Dinamo Elektrik  
Genel Müdürü

“Enerji sektöründeki hızlı 
talep artışıyla birlikte yenilenebilir 
enerji kaynaklarının üretimdeki 
payının arttırılması her geçen gün 
daha da önem kazanıyor. Türkiye, 
çevreyle uyumlu, düşük maliyetli, 
rekabetçi bir elektrik piyasası 
oluşturulması yönünde büyük 
adımlar atarken, temiz enerji 
kullanımı kadar tüketici bilincinin 
geliştirilmesi, tasarruf eğiliminin 
arttırılması ve perakende elektrik 

sektöründe tüketici odaklı yeni iş 
modellerinin uygulanması da bir 
gereklilik haline geliyor. Elektrik 
enerjisi sektörünü, piyasa aktörleri 
ve tüketiciler açısından farklı bir 
bakış açısıyla değerlendirmek 
üzere, İTÜ Temiz Enerji Günle-
rine bekliyoruz.”

Bilginin paylaşımı ve 
tartışılması önemli

Tamer Emre - Elektrik Piyasa Hizmetleri 
Koordinatörü

“Akıllı toplumlar önce bir kay-
nağa ulaşır, sonra onu nasıl daha 
verimli kullanacağını araştırır. 
Enerji, medeniyetin vazgeçilmez 
gereksinimidir ve artık medeniyet 
seviyemiz bu enerjiyi daha temiz 
ve verimli yollarla elde etmemizi 
gerektirmektedir. Amaçların, 
yaklaşımın, düzenlemelerin ve 
uygulamaların yeniden şekil-
lenmesi ve verimli hale gelmesi, 
çeşitli platformlarda bilginin 
paylaşılması, avantaj ve deza-
vantajların tartışılması, alternatif 
yöntemlerin ortaya konulması ile 
başlamalıdır. Daha sonraki süreçte 

bir yol haritası çalışması yapılma-
lı, bütün adımlar, öngörülebilir ve 
sürdürülebilir şekilde atılmalıdır. 
İTÜ’nün düzenlediği bu oturum, 
tam da bu çerçevenin orta nokta-
sında yer alan bilginin paylaşımı 
ve tartışılması faaliyetine denk 
geliyor. Konunun paydaşlarının 
mevcut durumu, problemleri, 
alternatif metodları ve yaklaşım-
larını dile getireceği bu kıymetli 
organizasyonda bulunmak, şekil-
lenen resimde yer almak kadar 
değerlidir. Tüm enerji camiasının 
orada olması dileğiyle...” 

Globalleşmesi gerekiyor
Muammer Çakır-Borsa İstanbul VİOP 

Grup Müdürü

“Soluduğumuz hava  ne 
herhangi bir sınır tanıyor, ne de 
vize kuralları. İTÜ’nün başlatmış 
olduğu bu girişimin önce bölgesel, 
sonrasında da global bir harekete 
dönüşmesi dileğiyle…” 
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Enerji piyasasının serbest-
leşmeye başladığı 2001 
yılından sonra pek çok 
enerji yatırımcısı, yatırım 

tutarı içerisinde kamulaştırma ma-
liyetlerinin ve süresinin ciddi bir yer 
edineceğini düşünmüyordu. Ancak 
aradan geçen sürede kamulaştırma 
bedellerinin tahmin edilen bedelin 
iki hatta üç katından fazla çıkması 
ve kamulaştırma sürecin çok uzun 
sürmesi nedeniyle tüm yatırımcı-
lar kamulaştırmaya ayrı bir önem 
vermek durumunda kaldı.

Enerji yatırımlarında kamulaş-
tırma işlemlerinin yürütülmesine 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
ve enerji yatırımcısına yol göste-
rici noktada bulunan 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu esas 
oluşturuyor. 2942 sayılı Kamu-
laştırma Kanunu’nun amaç yan 
başlıklı 1.maddesinde “Bu ka-
nun; kamu yararının gerektirdiği 
hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel 
kişilerinin mülkiyetinde bulunan 
taşınmaz malların, devlet ve kamu 
tüzelkişilerince kamulaştırılmasında 
yapılacak işlemleri, kamulaştırma 
bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz 
malın ve irtifak hakkının idare 
adına tescilini, … usul ve yöntem-
lerini düzenler. Özel kanunlarına 

dayanılarak gerçek ve özel hu-
kuk tüzelkişileri adına yapılacak 
kamulaştırmalarda da bu kanun 
hükümleri uygulanır” hükmü ile 
kamulaştırma iş ve işlemlerin 2942 
sayılı Kanun çerçevesinde yürütüle-
ceği belirlenmiş durumda. 

Aynı şekilde 6446 sayılı Ka-
nunu’nun 19. Maddesinin birinci 
fıkrasında “Elektrik piyasasında 
üretim veya dağıtım faaliyetlerin-
de bulunan ön lisans veya lisans 
sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, 
ön lisans ve lisansa konu faaliyet-
leri için gerekli olan kişilerin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz-
lara ilişkin kamulaştırma talepleri, 
Kurum tarafından değerlendirilir 
ve uygun görülmesi hâlinde Kurul 
tarafından kamu yararı kararı veri-
lir. Söz konusu karar çerçevesinde 
gerekli kamulaştırma işlemleri 
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma kanununda belirtilen 
esaslar dahilinde üretim faaliyetle-
rinde bulunan ön lisans veya lisans 

sahibi özel hukuk tüzel kişileri için 
Maliye Bakanlığı, dağıtım faali-
yetlerinde bulunan lisans sahipleri 
için TEDAŞ tarafından yapılır. Bu 
durumda kamulaştırma bedelleriyle 
kamulaştırma işlemlerinin gerek-
tirdiği diğer giderler kamulaştırma 
talebinde bulunan ön lisans veya 
lisans sahibi tüzel kişi tarafından 
ödenir” denilerek üretim ve dağıtım 
faaliyetinde bulunan ön lisans veya 
lisans sahibi tüzel kişinin enerji 
yatırımı için öncelikle proje sahası 
içerisinde kalan taşınmaz malların 
kamulaştırılması amacıyla Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
(Kurum) başvuruda bulunulması 
gerektiği ve Kurum tarafından 
uygun görülmesi halinde Kurul 
tarafından kamu yararı kararının 
verileceği hüküm altına alındı.
Kurum, kamulaştırmayı daha hızlı 
yapıyordu

Kurul tarafından, ilgili enerji 
yatırım projesi sahası içerisinde yer 

Enerji yatırımlarında 
kamulaştırma sorunu-I

Enerji yatırımlarının hızlanmasında en önemli adım kamulaştırma. 
Daha önce EPDK tarafından yapılan kamulaştırma işlemleri, Maliye 
Bakanlığı ve TEDAŞ’a devredildi. Uygulamada bürokrasiyi artıran bu 
yapıya, acele kamulaştırma kararlarının Danıştay tarafından iptal 
edilmesi eklenince yatırımın hayata geçme süresi uzuyor… 
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alan taşınmaz mallarla ilgili olarak 
kamulaştırma kararı verilmesinden 
sonra tüm kamulaştırma işlemleri, 
2942 sayılı kanununa uygun olarak 
ön lisans veya lisans sahibi özel 
hukuk tüzel kişileri için Maliye Ba-
kanlığı, dağıtım faaliyetlerinde bu-
lunan lisans sahipleri için TEDAŞ 
tarafından yürütülüyor. 6446 sayılı 
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih 
olan 30/03/2013 tarihinden önce 
üretim ve dağıtım tüm kamulaş-
tırma işlemleri, Kurum tarafından 
yürütülüyordu. Kamulaştırmanın 
Kurum tarafından yürütüldüğü 
dönemde, işlemlerin dava aşamaları 
dahil olmak üzere sonuçlanması 
çok daha kısa bir süre sürüyor-
du. Hukuk usulünde hakim olan 
genel prensibe göre, davaların usul 
ekonomisine uygun olarak hızlı ve 
daha az maliyetle çözümlenmesi 
önemli. Ülkemiz yatırımcılarının 
hemen hemen tamamının bürokra-
siden şikayetleri düşünüldüğünde, 
sadece Kurum tarafından yürütü-
len kamulaştırma işlemlerine ek 
olarak 6446 sayılı kanun ile Maliye 
Bakanlığı’nın dahil edilmesi pratik 
hiçbir olumlu netice vermediği 
gibi bürokrasi ile zaman ve mad-
diyat kaybına neden olmaktan öte 
hiçbir anlam ifade etmedi. Bununla 
beraber 6446 sayılı yasanın geçici 
16. maddesindeki düzenleme ile hiç 
olmazsa kanun yürürlüğe girdiği 
tarih olan 30/03/2013 tarihinden 
önce alınmış olan kamulaştırma 
kararlarına ilişkin işlemlerin Kurum 
tarafından yürütülmeye devam edi-
leceği belirlenerek yatırımcı lehine 
bir düzenleme yapılmış olması da 
olumlu yaklaşım.
Acele kamulaştırma istenebilir

Bilindiği üzere gerek mül-
ga 4628 sayılı kanuna ve gerek 
yürürlükte olan 6446 sayılı kanuna 
göre, enerji yatırımında bulunmak 
isteyen üretim şirketi Kurum’dan ön 
lisans ve/veya lisans almak zorunda. 
Ön lisans ve lisanslar en çok 49 yıl-
lığına veriliyor. Yatırımcı için enerji 
üretim projesinin bir an önce dev-
reye alınması lisans süresi ve elde 

edilecek gelir açısından önem arz 
taşıyor, dahası ülkemiz enerji arz 
güvenliği düşünüldüğünde enerji 
yatırımlarının devreye alınması 
ülkemiz enerji strateji belgesinde de 
kritik bir yere sahip.

Bu nedenlerden dolayı elektrik 
üretim ön lisans ve lisans sahibi 
şirketler, 2942 sayılı Kanun’un 27. 
Maddesi’nde düzenlenen “Acele 
El Koyma” yoluyla kamulaştırma 
yapılmasını tercih ederek bu amaçla 
Kurum’a başvuruda bulunabiliyor. 
2942 sayılı Kanun’un 27. Mad-
desi’nde “3634 sayılı Milli Mü-
dafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun 
uygulanmasında yurt savunması 
ihtiyacına veya aciliyetine Bakanlar 
Kurulu’nca karar alınacak hallerde 
veya özel kanunlarla öngörülen 
olağanüstü durumlarda gerekli olan 
taşınmaz malların kamulaştırıl-
masında kıymet takdiri dışındaki 
işlemler sonradan tamamlanmak 
üzere ilgili idarenin istemiyle mah-
kemece yedi gün içinde o taşınmaz 
malın 11 ve 12’nci madde esasları 
dairesinde ve 15’inci madde uya-
rınca seçilecek bilirkişilerce tespit 
edilecek değeri, idare tarafından 
mal sahibi adına milli bir banka-
ya yatırılarak o taşınmaz mala el 
konulabilir” denilmiştir.

Kanun, acele el koyma yoluyla 
yapılan kamulaştırma işleminin 
olağanüstü bir kamulaştırma yolu 
olduğunu ve istisnai olarak baş-
vurulması gerektiğini söylüyor. 
Bununla beraber yukarıda da 
açıkladığımız üzere ülkemiz enerji 
strateji belgesinde arz güvenliğinin 
sağlanması amacıyla enerji projele-

rinin bir an önce hayata geçirilmesi 
amacıyla Kurum tarafından alınan 
kamu yararı kararı, Maliye Bakan-
lığı’na gönderiliyor ve bakanlık 
tarafından Bakanlar Kurulu’na baş-
vurularak acele el koyma kararının 
alınması talep ediliyor. Bakanlar 
Kurulu tarafından ise talebe uygun 
olarak enerji üretim proje sahası 
içinde kalan tüm taşınmaz mallara 
ilişkin olarak 2942 sayılı Kanun’un 
27. Maddesi’nin uygulanmasına 
karar veriyor.
Danıştay’ın iptal kararları tartışmalı

Uygulamada Kurum talebi 
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 
verilen 27. Madde uygulanmasına 
dair verilen kararlar aleyhine dava 
açıldığı görülüyor. Açılan davalarda 
Danıştay 6. Dairesi ‘acele kamu-
laştırma’ kararının ‘milli müdafaa’ 
gibi özel durumlar için uygulandığı, 
karar alınırken acelelik durumunun 
somut olarak ortaya konulması 
gerektiğini, “acelelik halinin somut 
olarak belirlenmediği, genel çerçe-
vesinin çizilmediği, mülkiyet hak-
kının kullanılması konusunda belir-
sizlik yaratıldığı, mülkiyet hakkı ile 
sınırlandırılması arasındaki denge-
nin neden gösterilmeyerek bozul-
duğu” gibi gerekçelerle verilen 27. 
Madde uygulanması kararını iptal 
ettiği görülüyor. Ancak Danıştay 
tarafından yukarıdaki gerekçelerle 
verilen iptal kararına katılmadığımı 
belirtmem gerekiyor. Zira 2942 
sayılı Kanun aceleciliğine Bakanlar 
Kurulu tarafından karar verilen 
hallerde 27. Madde uygulamasının 
yapılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca 
Bakanlar Kurulu tarafından verilen 
karar gerekçelerinde ülkemiz 
enerji arz güvenliği için bir an önce 
yatırımların gerçeklemesi adına 27. 
Madde uygulamasının zorunluluğu 
olduğu ifade ediliyor. 

Enerji projelerinde kamulaştır-
ma sorununun çok kapsamlı olarak 
değerlendirilmeye muhtaç olması 
nedeniyle gelecek yazımızda kamu-
laştırma davaları ve bu davalarda 
bedellerin hangi yöntemlerle belir-
lendiği konuları üzerinde duracağız.

KONUK KALEM Enerji yatırımlarında kamulaştırma sorunu-I
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“Dünyada ve ülkemizde elektrik enerjisi kullanı-
mında bugünlere nasıl geldik?” sorumuza cevap ara-
maya evlerde elektrikli aletlerin kullanılmasının tarihi 
ile devam ediyoruz. Elektriğin nasıl çamaşırları elde 
yıkamaya ve merdiven çıkmaya son verdiğini ele alı-
yoruz. Bu konuda değerli tarihçi Gökhan Akçura’nın 
Zorlu Enerji’nin 2011 yılı ajandası için 
kaleme aldığı çalışmalar bizlere yol göste-
riyor. Akçura’nın araştırmalarını aktarmaya 
başlayalım:

Elektrikli çamaşır makinesi, 1908 yılında 
icat edildi. Aracın geliştirilmesi uzun sürdü 
ve ancak 1930’lu yıllarda banyolarda kulla-
nılmaya başlandı. Bu yeni icat, 1939 yılında 
Türkiye’de şöyle tanıtılıyordu:  

“Elektrikli yıkama makineleri, çamaşır-
ları kumaş ipliklerin kopmasına neden olan 
çitileme ve sıkma işlemine gerek kalma-
dan mükemmel surette yıkar ve temizler. 
Çamaşırların temizlenmesi için gereken 
bütün işler, en mükemmel şartlar altında ve 
eskimeyecek bir tarzda kolaylıkla ve süratle 
yapılmış olur.”

Türkiye’de çamaşır makinesinin evlere 
girmesi de zaman aldı. Eski alışkanlıkla-
rın direncini yıkma görevi reklamcılara 
düştü. Çamaşır makinesi reklamlarında 
genellikle, el kuvvetiyle çamaşır yıkamanın 
zahmeti üzerine vurgu yapan metin ve 
sloganları kullanıldı. Örneğin Hoover’in 
ilanında çamaşırları elde yıkayan asık 
suratlı bir kadının resminin yanında 
“istediğiniz kadar uğraşın!” diye yazıp ve 
şöyle devam ediyordu: “Fakat hiç bir zaman 
Hoover kadar çamaşırlarınızı temizleyemez-
siniz…” 

BTH markası ise ev kadınlarına övgü 
yaparak müşterisine ulaşmaya çalışmayı 
tercih etmiş. Başlık biraz sofistike: “Günün 
Kadını”. Hemen altında “Onu muhakkak 
tanırsınız! Zira o,  yuvanızın kalbi ve canı 
olan ev kadınıdır!”

İsmi gazetelerde geçmiyorsa da evinizin 
ve hatta hayatınızın en mühim şahsiyetinin 
‘o kadın’ olduğuna şüphe var mı? Şimdi 
bunu okuyup, karısını seven bir kişi olarak 
iyice gevşemiş durumda, “ne yapmalıyım o 

zaman” diye düşünüyor olacaksınız. Cevabı aynı sayfa-
da: “Evinize bir BTH çamaşır makinesi almakla, O’na 
ne büyük yardımda bulunacağınızı tasavvur edin?” 

Damat damat...
Koç’un pazarladığı General Electric marka çamaşır 

Elde yıkamaya, merdiven 
çıkmaya son

Elektriğin tarihine yaptığımız gezi, ikinci evresine girdi. Aydınlatmayla 
başladığımız bu tarihi gezide sırada elektrikle çalışan ve bugün 
hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren cihazlar var...

TARİHTEN & Neşet Hikmet 
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makinesi ise direkt olarak 
ev kadınına sesleniyor: 
“Çamaşır derdinden kur-
tulabilirsiniz. Emsalsiz iş 
verimi ile bütün dünyada 
şöhret kazanan General 
Electric çamaşır yıkama 
makineleri piyasamıza 
ilk defa olarak mahdut 
miktarda gelmiştir. Hemen 
almalı o zaman.”

Scharpf makinesi ise 
işin içine sevdiğiniz kızın 
annesini de katıyor. Başlık: 
“Ben kızımı yolda bulma-
dım!” İlandaki karikatürde 
damat namzetini azarlayan 
müstakbel kaynana şöyle 
diyor: “Damat, damat! 
Çeyizinde Scharpf çamaşır 
makinesi yoksa kızımı 
vermem!”  

İlk hidrolik asansör 
Leon Edoux adlı bir Fransız 
mühendis tarafından 1867 Paris 
Sergisi için yapıldı. Adı da o 
zaman konuldu: “Ascenceur”. Aynı 
mühendis, 1878 yılında yine Paris 
Sergisi’nde yaptığı asansörle 62,5 
yüksekliğe çıkmayı başardı. İlk 
elektrikli asansör ise 1880 yılında 
Mannheim Sergisi’nde Alman 
fizikçi Erner Van Siemens tarafın-
dan inşa edildi. 1889 yılında yine 
Paris’te açılan sergi için inşa edilen 
Eiffel Kulesi’nin üstüne insanları 
çıkaran asansör ise bu yeni icadın 
artık vazgeçilmez olduğunu kanıt-
lıyordu.

Türkiye’de ilk asansör Pera Palas’ta
Bundan birkaç yıl sonra İstan-

bul’da da bir asansör kurulacaktır. 
Orient Express yolcuların rahatını 
sağlayan Pera Palas Oteli’nde ilk 
asansör hizmete girdi. İngiliz yazar 
Daniel Farson, bu asansörü şöyle 
anlatır; “Dökme demir ve ahşap-

tan yapılmış dünyanın en güzel 
asansörüdür. Bu asansör reverans 
yapan bir kadın gibi yükselir. 
Turistler gözlerini bu müthiş 
sevimli ve aristokrat asansörden 
ayıramazlar.” Asansörün markası 
ise Schindler’dir. İstanbul’un erken 
dönem asansörlerinden bir diğeri 
1907’de Mıhsır Hıdiv ailesinden 
Abbas Hilmi Paşa’nın yaptırdığı 
Çubuklu Kasrı’nda bulunan ve 
buhar gücüyle çalışan Stigler marka 
asansördü. Aynı yıl İzmir’in semte 

de adını veren ünlü asansör 
de çalışmaya başladı. Su ile 
çalışan bu asansör, Mu-
sevi işadamı Nesim Levi 
tarafından yaptırılmıştı.

Jaspar asansörleri Tür-
kiye’de çalışmalar yapan 
ilk şirketlerden biridir. 
Bu firma Ayazpaşa’daki 
elektrik şirketi binası, 
yine Ayazpaşa’daki Şirin 
Apartmanı ve Maçka’daki 
İbrahim Osmanbey Klini-
ği’nin asansörlerini monte 
etmiştir. 

Ünlü asansör firması 
Schindler’in Türkiye 
temsilciliğini ise 1947 
yılında Vehbi Koç’un 
kayınbiraderi Emin Aktar 
üstlenmişti. Bu firma 
bütünüyle Schindler’e 
devredildi ve yüzde yüz 

yabancı sermayeli oldu. Emin 
Aktar ise 1950’lerin başında 
Schlieren-Türkeli firmasını kurdu. 
1950’li yıllar, asansör teknolojisinin 
de iyice geliştiği bir dönem oldu. 
Büyük apartmanların tamamına 
yakınında asansör sistemi kuruldu. 
Kapıların otomatik kapanması, 
otomasyon sitemlerinin geliştiril-
mesi bu dönemde başarıldı. Böylece 
insanlar daha güvenli ve hızlı bir 
asansör dünyasıyla tanıştı. 

TARİHTEN Elde yıkamaya, merdiven çıkmaya son
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, 
27 Aralık 2016 tarihinde 
NTV’de canlı yayında 

doğalgaz fiyatları ve enerji politi-
kaları ile ilgili önemli açıklamalar 
yaptı. Enerji fiyatlarının, arz talep 
dengesiyle ve üretim kapasitesiyle 
alakalı olduğunu düşünmediğini 
belirten Albayrak, son birkaç yıldır 
yaşanılan siyasi tansiyonla ve siyasi 
ilişkilerle birebir alakalı olduğunu 
düşünenlerden biri olduğunu ve 
önümüzdeki birkaç yıl böyle seyre-
deceğini vurguladı.

‘Indirim olarak yansıtmak için 
çalışmaya başladık’

Gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Bakan Albayrak, 
önümüzdeki dönemde enerji 
fiyatlarındaki düşüşü tüketici üze-
rinde bir indirim yansıtmak üzere 
çalışmalara başladıklarını vurgu-
ladı. Türkiye’nin hızlı büyümesini 
destekleyecek büyük enerji yatırım-
ları yapıldığını ifade eden Albayrak, 
“Özellikle son 10 yılda enerji fiyat-
larındaki artışa dayalı doğal gazda 

çok ciddi artışlar yaşadık. Buna 
mukabil Türkiye, bu gaz fiyatlarının 
artışından dolayı ciddi bir maliyetle 
karşı karşıya kaldı. Uzun bir süre 
biz devlet olarak bu artışları vatan-
daşlarımıza yansıtmama noktasında 
uzun bir süre sübvanse ettik. Yeni 
dönemde enerji fiyatlarında bir 
düşme görüyoruz. Bu noktada bir 
zamdan ziyade bu düşmeye dayalı 
kısa bir dönem içinde bu düşüşü 
bir indirim olarak yansıtmak için 
çalışmaya başladık” açıklamasında 
bulundu.

Israil ile ilk önce siyasi normalleşme 
olmalı

İsrail ile enerji konularının gün-
deme gelebilmesi için Türkiye’nin 
siyaseten bir duruşunun olduğunu 
belirten Albayrak, İsrail’den yapıla-
cak doğal gaz ithalatı için son beş 
yılda yaşanan siyasi krizden dolayı 
ortaya sürülen üç şartın olumlu 
neticelenmesinden sonra siyasi 
normalleşme olursa, enerji konu-
sunda adımlar atmak için istişareler 
yapılabileceğini vurguladı.

Teknik altyapı için 18 milyar TL yatırım
Doğal gaz konusunda vatandaş-

lardan iyi tepkiler alırken, elektrik 
konusunda şikayetlerin olduğu-
nu söyleyen Albayrak, “Birincisi 
altyapılarının ömrü itibarıyla ikisi 
arasında ciddi bir fark var. Doğal 
gazda 15 yıllık bir ömrü varken, 
elektrik şebekeleri 30-40 yıllık” 
açıklamasında bulundu.

Bakanlık olarak her beş yılda 
belirlenen tarife noktasında çok 
önemli bir karar aldıklarını söyle-
yen Albayrak, “Beş yıl içinde tüm 
Türkiye’de 21 bölge ve elektrik 
dağıtıcıları derneği ile bir toplantı 
yaptık ve Türkiye’nin ihtiyacı olan 
bu teknik altyapı yatırımlarıyla 
ilgili yaklaşık 18 milyar TL’lik bir 
yatırım bütçesi belirledik. Hem 
teknik hem mali olarak her yıl de-
netleyeceğimiz bir sistemle birlikte 
beş yıllık süreç içinde iyileştirmeyi 
yüzde 80’lere çıkarmak için muta-
bık kaldık. Bu beş yıl vatandaşları-
mızın da haklı şikayetlerine bağlı 
olarak ciddi bir yatırım hamlesi var” 
dedi.

Bakan Albayrak: Doğal gazda 
indirim yapabiliriz

Enerji Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir TV programında doğal gaz 
fiyatlarında indirim yapabilmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. 
Bakan Albayrak, ilave gaz tedariği için de LNG seçeneğinin üzerinde durdu
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Aralık 2014 tarihinde Tür-
kiye elektrik sistemi ile 
Avrupa elektrik sistemi 
arasında kalıcı bağlantı-

nın sağlanması, Nisan 2015 tari-
hinde ise kalıcı bağlantıya yönelik 
hukuki prosedürün resmileşmesinin 
ardından TEİAŞ ile ENTSO-E 
arasında 14 Ocak 2016 tarihinde 
gözlemci üyelik anlaşması imza-
landı. Türkiye elektrik sisteminin 
Avrupa elektrik sistemine bağlan-
tısı üzerine yürütülen çalışmalar 
2016 yılı itibariyle yeni bir aşamaya 
geçti. Anlaşmaya göre, Türkiye 
elektrik sistemi, Avrupa iç elektrik 
piyasasının ve elektrik şebekesinin 
parçalarından biri haline geldi.

Ayrıca, TEİAŞ, ENTSO-E’nin 
sistem işletmesi, sistem geliştiril-
mesi ve piyasa hizmetleriyle ilgili 
çalışmalar yürüten çalışma grup-
ları ve komitelerine de doğrudan 
katılım sağlama hakkına sahip oldu. 
ENTSO-E başkanı Peder Andrea-
sen, TEİAŞ ve ENTSO-E’nin her 
iki taraftaki müşterilerinin yararına 
olacak şekilde elektriği serbest 
dolaşıma açmasından dolayı mem-
nuniyeti dile getirirken, ENTSO-E 
Genel Sekreteri Konstantin Stasc-
hus, önümüzdeki dönemde Avrupa 

ve Türkiye’deki elektrik arzının 
daha güvenli, temiz ve ekonomik 
olacağına yönelik inancını ifade etti.

TEİAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Sinan 
Yıldırım, TEİAŞ’ın Avrupa iletim 
sistemi işletmecilerine uygulanan 
kurallara tamamen uyumlu oldu-
ğunu ve bundan sonraki dönemde 
elektrik alanında hali hazırda 
uygulanan mevzuatın ENTSO-E 
tarafından hazırlanan şebeke 
kodlarına uyumlaştırılmasının da 
gerçekleştirileceğini belirtti.

Türkiye’nin hedefi tam üyelik
Yıldırım, Avrupa iç elekt-

rik piyasasının geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesine yönelik olarak 
TEİAŞ’ın özellikle Güneydoğu 

Avrupa’daki ortaklarıyla birlikte 
yürüttüğü çalışmalardan söz ederek, 
TEİAŞ’ın bundan sonraki süreçte 
bölgedeki paydaşları ve ENTSO-E 
ile birlikte bölgesel piyasaların 
entegrasyonu ve Avrupa iç elektrik 
piyasasının güçlendirilmesi ama-
cıyla atılacak adımların takipçisi 
olacağını vurguladı.

Yıldırım, ayrıca, siyasi ve teknik 
konuların ayrı ayrı değerlendiril-
mesi gerekliliğini söyleyerek bu 
çerçevede TEİAŞ’ın ENTSO-E’ye 
tam üyeliğine yönelik çalışmala-
rın da bir an önce başlatılmasının 
planlandığını açıkladı. TEİAŞ’ın 
katılımı ile birlikte ENTSO-E, 35 
ülkede 41 üye ve bir gözlemci üye 
ile yaklaşık 640 milyon bir nüfusa 
hizmet veren bir birlik haline geldi.

TEİAŞ, ENTSO-E’de gözlemci üye oldu

Arz güvenliği kararı imza bekliyor
Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilk kez 11 Ocak tarihli Bakanlar 

Kurulu toplantısının gündemine giren arz güvenliği kararı, Bakanlar 

Kurulunda görüşülmeyi bekliyor

Kasım ayından bu yana doğal 
gaz arz güvenliğine odaklanarak 
uzun dönemli bir plan hazırlayan 
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakan-
lığı’nın hazırladığı karar taslağı, 
Bakanlar Kurulu’nda görüşülmeyi 
bekliyor. 7 maddeden oluşan tas-

lağın kısa süre içerisinde Bakanlar 
Kurulu kararı olarak yürürlüğe 
girmesi bekleniyor.

Doğal gaz arz güvenliği için 
BOTAŞ’ı görevlendirmeyi ön-
gören taslakta,  BOTAŞ’ın uzun 
dönemli LNG kontratı yapmasına 

izin verilirken, süresi 1 yılı geçme-
yecek şekilde boru gazı ithalatına 
da olanak tanınıyor. FSRU temini 
ve işletilmesi ile ilgili de BOTAŞ’a 
yetki veren taslak, yatırımların 
BOTAŞ tarafından karşılanmasını 
ve BOTAŞ tarafından talep edil-
mesi halinde yatırım bedellerinin 
Hazine tarafından sermaye artırı-
mı olarak BOTAŞ’a aktarılmasını 
öngörüyor.

ENERJİ IQ
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ŞUBAT 2016 ANALİZLERİ

2015 yılı içerisinde gerçekleşen 
toplam 259.612 GWh elektrik 
üretiminin yüzde 55,76’sı ser-
best üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmitir. Serbest üretim 
şirketlerini yüzde 20,61’lik oran ile 
EÜA santralları ve yüzde 16,47’lik 
oran ile Yap- İşlet santralları 
zlemektedir. Toplam üretimin 
yüzde 7,61’lik oranını EÜA Bağlı 
Ortaklıklar, işletme hakkı devir 
santralları, otoprodüktör santralla-
rı, Yap-İşlet-Devret santralları ve 
lisanssız santrallar oluşturuyor.1

2014 yılı verileri ile kıyaslandı-
ğında, serbest üretim şirketlerinin 
elektrik üretimindeki payının yüzde 
46,33’den yüzde 55,76’ya yükseldiği 
görülüyor. Bu artışta özellikle EÜA 
Bağlı Ortaklık kategorisinde yer 
alan santralların özelleştirilerek ser-
best üretim şirketlerine devredilme-
si etkili olmuştur. EÜA Bağlı Or-
taklık santrallarının toplam elektrik 
üretimindeki payı 2014 yılında 
yüzde 5,23 iken, 2015 yılında bu 
payın yüzde 0,71 seviyesine düştü-
ğü görülüyor. Aynı dönemde EÜA 
santrallarının elektrik üretimindeki 
payı ise yüzde 22,74 seviyesinden 
yüzde 20,61 seviyesine düştü. 

1  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi 
Raporları 2015 yılı Aralık ayı Üre-
tim Tüketim raporu kullanıldı. 

2015 yılı içerisinde üretimde  
55,76 oranına sahip olan serbest 
üretim şirketleri, 2014 yılında ise 
toplam elektrik üretiminin yüzde 
46,33’ünü gerçekleştirdi. 2014 yı-
lında serbest üretim şirketleri, EÜA 
santralları ve Yap-İşlet santralları 
toplam 217 bin 900 GWh elektrik 
üreterek toplam elektrik üretiminin 
yüzde 86,48’ini oluşturdu.2 

2  Kaynak olarak TEİAŞ 2014 
yılı İşletme Faaliyetleri Raporu 

2015 yılında Gün Öncesi 
Piyasası ortalama elektrik fiyatı 
2014 yılı ortalama elektrik fiyatına 
göre yüzde 14,7 oranında azalarak 
141,36 TL/MWh olarak kaydedil-
di. Bu değer 2014 yılında 165,80 
TL/MWh oldu. 2014 yılında aylık 
gelişim olarak daha sabit bir seyir 
izleyen PTF, 2015 yılında nisan 
ayında 101,72 TL/MWh değeriyle 

Üretim-tüketimin kuruluşlara ve 
kaynaklara dağılımı kullanıldı. 

2016 TEİAŞ 
İletim Sistemi 

Tarifeleri

Üretim (*) (**)1 Tüketim (*)

Sistem Kullanım Sistem İşletim Sistem 
Kullanım

Sistem 
İşletim

Tarifesi Tarifesi Tarifesi Tarifesi
Bölge TL/MW-Yıl TL/MW-Yıl TL/MW-Yıl TL/MW-Yıl

1 23.887,99 10.813,65 50.193,97 10.813,65
2 25.268,00 10.813,65 49.134,46 10.813,65
3 25.420,34 10.813,65 49.210,05 10.813,65
4 25.638,15 10.813,65 48.831,80 10.813,65
5 26.379,51 10.813,65 48.268,36 10.813,65
6 27.284,14 10.813,65 47.325,34 10.813,65
7 27.391,43 10.813,65 46.488,74 10.813,65
8 29.299,53 10.813,65 45.484,58 10.813,65
9 30.113,17 10.813,65 44.386,05 10.813,65

10 32.489,63 10.813,65 42.897,84 10.813,65
11 33.762,84 10.813,65 41.768,89 10.813,65
12 34.838,68 10.813,65 40.748,37 10.813,65
13 35.963,81 10.813,65 40.035,78 10.813,65
14 37.952,87 10.813,65 37.910,13 10.813,65
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2015 yılının en düşük değeri olarak 
kaydedildi. 2015 yılı Gün Öncesi 
Piyasası ortalama elektrik fiyatının 
2014 yılının ortalamasına göre 
daha düşük olmasının sebepleri 
arasında 2015 yılının 2014 yılına 
göre daha sulak bir yıl olması gös-
terilebilir3.

2014 yılı içerisinde toplam 
255.139.790 MWh olan elektrik 
talebi yüzde 3,24’lük bir artışla 
2015 yılı içerisinde 263.417.148 
MWh değerine yükseldi.4 Her iki 
yıl için gerçeklemiş talep verileri 
incelendiğinde sırasıyla ağustos, 
aralık, temmuz ve ocak ayları en 
çok talebin gerçekletiği aylar olarak 
kaydedildi. 

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK), 28 Aralık 2015 
tarihinde 5991 numaralı kurul 
kararı ile TEİAŞ İletim Sistemi 
sistem kullanım ve sistem iletim 
tarifelerini değiştirdi. 30 Aralık 

3  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları 
İşletme Piyasa Gelişim Rapor-
ları PTF ağırlıklı ortalamaları 
kullanıldı.
4  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi 
Raporları 2014 ve 2015 yılları 
Günlük Raporları kullanıldı.

2014 tarihinde 5398-1 numaralı 
karar ile alınmış olan 2015 yılı için 
kullanılan TEİAŞ İşletim sistemi 
sistem kullanım ve sistem iletim 
tarifelerinde kullanılan 599,81 TL/
MW-yıl olan sistem iletim tarifesi 
hem üretim hem tüketim için 2016 
yılında 10.813,65 TL/MW-yıl 

olarak belirlenmiştir. Üretim tarafı 
sistem kullanım tarifesinde ortala-
ma artı yüzde 83 civarında, tüketim 
tarafında ise ortalama artı yüzde 52 
civarında gerçeklemiştir5.

5  Kaynak olarak Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu Tarifeler İletim 
Tarifesi raporları kullanılmıştır.

2015 TEİ-
AŞ İletim 
Sistemi 

Tarifeleri

Üretim (*) (**) Tüketim (*)
Sistem Kulla-

nım Sistem İşletim Sistem Kulla-
nım Sistem İşletim

Tarifesi Tarifesi Tarifesi Tarifesi

Bölge TL/MW-Yıl TL/MW-Yıl TL/MW-Yıl TL/MW-Yıl

1 9.898,94 599,81 37.495,20 599,81
2 11.620,52 599,81 35.975,87 599,81
3 11.810,56 599,81 36.084,27 599,81
4 12.082,28 599,81 35.541,83 599,81
5 13.007,14 599,81 34.733,87 599,81
6 14.135,67 599,81 33.381,57 599,81
7 14.269,50 599,81 32.181,88 599,81
8 16.649,88 599,81 30.741,91 599,81
9 17.664,91 599,81 29.166,57 599,81

10 20.629,57 599,81 27.032,48 599,81
11 22.217,91 599,81 25.413,57 599,81
12 23.560,03 599,81 23.950,11 599,81
13 24.963,63 599,81 22.928,25 599,81
14 27.445,01 599,81 19.880,05 599,81

1  (*) İletim Ek Ücreti dâhil edilmemiştir. (**) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun Geçici 4. maddesi kapsamındaki üretim 
bağlantılarına % 50 indirim uygulanır.
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Yılın ilk ayı dünya enerji sektörü açısından oldukça hareketliydi. Düşen petrol fiyatları, 
İran’a ambargonun kalkacak olması enerjiyle ilgili herkesin gündemini oluşturdu. 
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Rus basınının “enerji” gündemi 
EPDK’da üye sayısı 7’ye düşüyor
Her ayrıntısıyla yeni elektrik tarifeleri
2015’in ‘en yenilikçi’ ilk 10 enerji şirketi


