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Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi tarafından yayımlanmaktadır. Dergide yer 
alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemelerden yazılı izin olmaksızın hiçbir şekilde 
alıntı yapılamaz.

Artık ekonomiye dönme zamanı 
Murat Fırat

Başlıktaki bu cümleyi, hemen hemen her seçim sonrası iş dünya-
sının temsilcilerinden duyuyoruz. Ülke yine bir seçim maratonu 
yaşadı, yerel seçimlerin ardından geçen ay yapılan cumhurbaşkan-

lığı seçimleri, doğal olarak ülke gündeminin ilk maddesi haline geldi. 
Ramazanın da yaz aylarına denk gelmesiyle hem enerji sektöründe hem 
de ekonominin genelinde 3-4 aydır ülkede yaprak kıpırdamıyor. Ancak 
artık kritik sürecin aşıldığını düşünüyoruz, gelecek yıl yapılacak genel 
seçimlere kadar en azından ekonominin canlı kalması için kamunun 
çalışmalarını hızlandırması gerektiğini düşünüyor iş dünyası, haksız da 
sayılmazlar… 

Zira TBMM gündeminde tüm doğal gaz sektörünün yakından izlediği 
yeni yasa var. Sektörün liberalleşmesi adına önemli değişiklikler içeren 
bu yasanın bir an önce görüşülerek kabul edilip yürürlüğe girmesi enerji 
sektörü açısından önem taşıyor. Dergimizde yasa tasarısının getireceği 
temel değişiklikleri inceledik ve sektörün görüşlerini aldık. Görünen o 
ki dağıtım şirketleri tasarıdan pek hoşnut değil. Komisyon görüşmeleri 
sırasında bazı değişiklikler yapılmasını talep ediyor. 

Kapağımıza taşıdığımız finansman dosyası da yatırımların yeniden başla-
ması adına önem taşıdığını düşündüğümüz bir başka konu. Rakamlar, ban-
kaların en önemli müşterilerinin enerji sektörü olduğunu gösteriyor. Son 
yıllarda artan yatırımlar ve özelleştirmelerle sektörün finansman ihtiyacı 
arttı bu da bankalar için yeni bir iş alanı yarattı. Dosyamızda bu saptamanın 
dışında hangi bankanın hangi koşullarda enerji sektörüne verdiği destekleri 
de ayrıntılarıyla inceledik. 

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz bir başka haberimiz ise turizm sektö-
rüyle ilgili. Yaptığımız inceleme enerjinin büyük oyuncularının turizm-
de de oldukça aktif olduğunu gözler önüne serdi. Hatta bir çoğunun otel 
zinciri var… Turizm en aktif isimleri ise Limak, IC, Ciner ve Polat… Bu 
arada birkaç ismin daha bu alana yatırım için çalışma yaptığını duyura-
lım. 

Makale ve analiz çalışmalarının önemli bir kısmı IŞİD ve petrolle ilgili. Ya-
şanan katliamlar dünyanın kanını donduruyor ve ekonomileri de tehdit edi-
yor. Bu sorunun ne zaman ve nasıl çözüleceği konusunda kimsenin net bir 
fikri yok, konunun enerjiyle ilgili kısmı malumunuz; IŞİD petrol ve doğal 
kaynakları ele geçiriyor. Her ne kadar şimdilik bir fiyat artışı ya da arz so-
runu yaşanmamış olsa da sorunun kronik hale gelmesi özellikle Türkiye’nin 
‘ucuz enerji’ planlarını ötelemesine yol açacak. Bu konuyu yerli ve yaban-
cı uzmanların gözünden, Enerji Panorama ekibi ve TENVA’nın deneyimli 
isimlerinin gözünden incelemeye devam edeceğiz. 

Bu sayımızda CIA tarafından yapılan ilginç bir analizi de dikkatlerinize 
sunduk. Hangi ülke ne ihraç ederek para kazanıyor sorusuna yanıt ve-
ren bu çalışmanın bütünü Türkiye’nin de geleceğini belirlemesi açısın-
dan önem taşıyor. Neredeyse komşularımızın tümünün petrol ve doğal 
kaynaklar ihraç ettiğinin net bir şekilde görüldüğü haritada Türkiye hala 
giyim ve gıda tedarikçisi konumunda yer alıyor. Çalışma artık katma de-
ğeri yüksek üretime yönelmenin gerektiğini bir kez daha gösteriyor. 

Huzurlu, bol kazançlı bir sonbahar geçirelim…
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Güney akım’a AB darbesi
EPDK, jet yakıtına ‘jet’ önlem 
alacak

Enerjinin patronları  
turizmde de iddialı3418

Ukrayna ve Kırım ile tırmanan AB-Rusya 
gerginliği Güney Akım’ı sekteye 
uğratacak. 

EPDK, ÖTV’siz jet yakıtlarının uçak yerine 
kamyon ya da otobüs depolarına girmesini 
engellemek için radikal bir düzenleme 
üzerinde çalışıyor.

Enerji sektörünün ünlü yatırımcıları, turizmi de ihmal 
etmemiş. Sektörde yatırımı olan birçok holding ve 
grubun otel ya da otelleri var. Turizmde en  hızlı isimler 
Limak ve IC Holding. Onları Polat ve Ciner izliyor…

Finansın motoru  
enerji sektörü oldu

48
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Devler güneşe akın etti 60Doğal Gaz Kanununu dağıtıcılar 
beğenmedi ithalatçı ‘eh’ dedi54

Meclise sunulan yeni Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
yenilikler içerse de sektör bileşenlerini mutlu 
etmedi.

Enerjide maliyetler arttı, sektör 
fiyat artışı bekliyor62
Ham petrol ve dolar kurundaki artışlara 
karşın uzun süredir elektrik ve doğal gaza 
zam yapılmıyor.

Türkiye’nin enerji sektöründeki devleri, 
güneş yatırımına akın etti. 
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7 BIN TON 10 NUMARAYA EL KONULDU
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 

akaryakıt sektörünün bitmeyen soru-
nu 10 numara yağ ile ilgili mücadele-
sini sürdürüyor. Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, düzenlenen 
operasyonlarda 7 bin 256 kg. 10 
numara yağ olarak bilinen akaryakıt 
harici ürün ile akaryakıt dolum mal-
zemelerine el konulduğunu açıkladı. 
Yasal düzenlemelerin ardından 
saha denetimlerine daha da ağırlık 
verdiklerini belirten Bakan Yazıcı, 
“Aynı zamanda diğer ilgili kurumlar 
tarafından bakanlığımız bünyesinde 
geçici olarak görevlendirilen alanında 
uzman personelin saha denetimi 
yapan ekiplere dahil edilmesiyle saha 
denetimlerinin niteliğini ve kapsa-
mını genişlettik. Böylece akaryakıt 

kaçakçılığına yönelik mali denetimi 
de aynı anda sahada yapar hale 
geldik” dedi. 

Bu dönemde çok  sayıda 
operasyon gerçekleştirildiğini 
belirten Yazıcı, akaryakıt kaçak-
çılığı ile ilgili olarak yürütülen 
bu çalışmalar neticesinde 5’i araç 
sürücüsü olmak üzere 12 şüpheli 

hakkında yasal işlem yapılarak 
adli makamlara suç duyurusunda 
bulunulduğunu bildirdi. Bakan 
Yazıcı,  şüpheli görülen durum-
larda Alo 136 Gümrük Muhafaza, 
155 Polis, 156 Jandarma ve 158 
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 
telefonlarına vatandaşların bildi-
rimde bulunabileceğini ifade etti.

DOĞAL SIT ALANINA HES YAPILAMAYACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

HES projeleriyle ilgili çok önemli 
bir karara imza attı. Bu karara 
göre artık doğal sit alanlarına 
HES yapılmasına izin verilmeye-
cek.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından alınan ve resmi gazete-
de yayınlanan kararlar şu şekilde 
sıralanıyor: Bölgesel, ulusal veya 
dünya ölçeğinde olağanüstü eko-
sistemleri ve türleri bulunduran 
alanlarda, özgün ekosistem yapısı-
na sahip, doğal alanların ekolojik 
bütünlüğünü sağlayan ve besin 
zinciri içinde yer alan besin değe-
ri taşıyan türleri barındıran, küre-
sel ve ulusal ölçekte dar yayılımlı, 
kritik, nesli tükenmekte olan 
endemik bitki türlerinin olduğu 

bölgelerde, üreme ve beslenme 
ihtiva eden, hayati ihtiyaçlarını 
temin edebileceği uygun yaşama 
şartlarını sağlayan ve göç ve yayıl-
ma alanlarını ve göç yollarını ihti-
va eden alanlar, ekolojik süreçleri, 

ekosistem hizmetlerini, ekolojik 
barınakları muhafaza eden, iklim 
değişikliklerine tampon sağlayan, 
jeolojik ve jeomorfolojik açıdan 
istisnai özellikte olan alanlarda 
HES yapılamayacak. 
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ALL ENERGY IÇIN 2 BIN 
KIŞI GELIYOR

24-25 Eylül 2014 tarihlerin-
de İstanbul’da düzenlenecek üst 
düzey bir fuar ve kongre olan 
All Energy Turkey 2014’e ilişkin 
düzenlenen basın toplantısında 
Türkiye’nin enerji alanındaki 
potansiyeli değerlendirildi. 
İstanbul’da düzenlenen toplan-
tıya katılan isimler Türkiye’nin 
enerji piyasası konusundaki 
görüş ve beklentilerini anlattı. 
Toplantıyı düzenleyen Informa 
Exhibitions’un başkan yardım-
cısı Christina Sternitzke, bu yıl  
60’dan fazla firmanın, yaklaşık 
40 ülkeden 2 binden fazla kişi-
nin katılmasının beklendiğini 

söyledi. Kongredeki temel konu 
başlıklarının enerji piyasası-
nın liberalizasyonu, meclise 
sevk edilen doğalgaz piyasası 
düzenleme kanununda değişik-
lik getiren yasa tasarısı, enerji 
borsasına ilişkin düzenleme ve 
beklentiler ve enerji ticaretinin 
yasal boyutları olarak sıralayan 
Sternitzke, “Yerli firmalar, kamu 
kurumları, ilgili kuruluşlar, 
enerji ticaretinin hem arz talep 
kısmının aktörlerini bir araya 
getirecek bu etkinlikte bu temel 
konu başlıkları kapsamlı bir 
şekilde ele alınacak ve bu, ala-
nında bir ilk olacaktır” dedi. 

ODTÜ ROBOT 
TOPLULUĞU, 
MOBIL 1’LE 

YARIŞTI 

Mobil 1’in desteklediği ODTÜ Ro-
bot Topluluğu, geliştirdiği güneş enerjili 
ve elektrikli araçlarıyla TÜBİTAK tara-
fından düzenlenen Alternatif Enerjili 
Araç Yarışları’nın yine en dikkat çeken 
ekiplerden biri oldu. ODTÜ Robot Top-
luluğu 16-17 Ağustos 2014 tarihleri ara-
sında İzmit Körfez Yarış Pisti’nde ger-
çekleşen yarışlarda, “Elektrikli Araçlar 
Yarışı”nda 2. olurken, güneş enerjisinin 
kullanıldığı “Formula G Yarışları’nda ise 
dördüncü sırada yer aldı. Ekip, yarışma-
ya Mobil 1’in desteğinde katıldı. Türki-
ye’den çok sayıda üniversite takımının 
katıldığı yarışlar, büyük heyecan içinde 
geçti. ExxonMobil Pazarlama Müdürü 
Hakan Gökbayrak, “ExxonMobil olarak 
ürünlerimizi geliştirirken her zaman 
en ileri teknolojiden yararlanıyoruz. Bu 
yüzden, alternatif enerjili araçlar üzeri-
ne yaptıkları çalışmalarla bilinen ODTÜ 
Robot Topluluğu’na destek veriyoruz. 
İnovasyonu esas alan ve konuda çaba 
sarf eden üniversite gençliğine desteği-
miz sürecektir” açıklamasını yaptı. 

SHELL ÜCRETSIZ  
SIZDIRMAZLIK TESTI YAPIYOR

Shell, Türkiye genelinde  farklı 20 ilde ve 42 istasyonunda müş-
terilerine özel ücretsiz sızdırmazlık testi fırsatı sunuyor. Etkinliğin 
İstanbul ayağı, Avrupa ve Anadolu yakasında toplam yedi istas-
yonda gerçekleşecek. Shell AutoGas ürünleri ve hizmetlerini sunan 
Shell istasyonlarında otogazlı araç kullanan tüm müşterilere Zavoli 
işbirliğiyle ücretsiz sızdırmazlık testi hizmeti veriliyor. Etkinlik için 
Shell istasyonlarını ziyaret eden otogaz kullanıcılarının araçlarına 
Zavoli LPG dönüşüm ustaları tarafından otogaz bakım prosedürü 
kapsamında ücretsiz gaz sızdırmazlık testi hizmeti sunulacak. Usta-
lar gerektiğinde teknik yönlendirmede bulunacak. Otogazlı araçlara 
uygulanan ‘sızdırmazlık testi’ otogaz ekipmanlarının bulunduğu her 
noktada gaz kaçağı kontrolü yaparak, güvenli kullanım sağlıyor.

KISA KISA
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BAŞKENT EDAŞ, SAYAÇLARI YENILIYOR
Başkent EDAŞ, 4 ay boyun-

ca sürecek olan sayaç değişim 
ve kalibrasyon işlemine Ankara 
genelinde başladı. Uygulama ile 
sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor. Yasa 
gereği 10 yılda bir değişim ya da 
kalibrasyonu zorunlu olan elektrik 
sayaçları Başkent EDAŞ tarafından 
ücretsiz olarak değiştiriliyor. 4 ay 
sürecek çalışmada 2004 yılı üretimi 
olan toplam 70 bin sayaç yenileriyle 

değiştiriliyor. Sayaç değişimleri için 
müşterilerden ücret talep edilmiyor. 
Sayaç yenileme projesinde, sayaç 
bağlantıları yeniden kontrol edile-
rek düzeltiliyor, sayaçlar 3 noktadan 
alçak gerilim panoya sabitlenerek 
güvenli enerji arzı sağlanıyor. Ye-
nileme çalışması sayesinde eskiyen 
sayaçların yol açtığı okuma hataları 
ve sayaç arızaları azalıyor ve yüksek 
müşteri memnuniyeti hedefleniyor.

9.5 MILYON OTOMOBILIN YÜZDE 41’I LPG’LI
PETDER tarafından yayımlanan aylık rapora göre Türkiye’de 

trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 18 milyon 
288 bin 137 oldu. Bu rakamın yüzde 52’sini otomobil, 16,3’ünü 
kamyonet, 15,1’ini motosiklet, 8,7’sini traktör, 4,2’sini kamyon, 
2,3’ünü minibüs, 1,2’sini otobüs, yüzde 0,2’sini de özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 82 
bin 977 taşıt içinde otomobil yüzde 52,2 ile ilk sırada yer aldı. 
Bunu motosiklet ve kamyonet takip etti. Bu arada mayıs ayında 
trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisan ayına göre yüzde 7,7 arttı. 
Buna karşın trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 39,2 azaldı. Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil 
oranı yüzde 41,4’e ulaştı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9 
milyon 514 bin 881 adet otomobilin yüzde 41,4’ü LPG’li, yüzde 
30,2’si benzinli, yüzde 27,9’u dizel yakıtlı. 

GÜNEŞTE 2023 HEDEFI 4 BIN 500 MW
GÜNDER Başkan Yardımcısı 

Osman Özberk, Enerji Panorama’ya 
yaptığı açıklamada güneş enerjisi 
yatırımlarının gelecek yıllarda daha 
hızlı artacağını söyledi. Özberk, 
yılsonuna kadar yaklaşık 50 MW’lık 
bir kurulu güç beklediklerini ifade 
ederek “Bunun tamamı lisanssız 
üretim olacaktır. 2015’te ise lisanssız 
üretimin yaklaşık 250-300 MW’lık 
bir güce ulaşacağını tahmin edi-
yoruz. 2016 sonuna kadar 2013’te 

başvuruları alınmış lisanslı tesisler 
devreye girecektir.600 MW bu gücü 
de düşünürsek 2016 sonuna kadar 
yaklaşık 1500 MW bir yatırım 
tamamlanmış olacaktı” dedi. Ka-
munun geliştirmeye çalıştığı Enerji 
Özel İhtisas Sanayi bölgesinde lisans 
verilmesini bekledikleri 3 bin MW’ın 
yanında 2015 yılında başvurusunu 
alacağı lisans ihalesi için 1200-1500 
MW’lık bir kurulu güç olacağını 
tahmin ettiklerini belirten Özberk 

açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kısaca 2023 yılına kadar 4000-
4500 MW lisanssız üretim tesisi, 
5000-5500 MW lisanslı üretim tesisi 
kurulacağını ve Enerji Bakanımız 
Sayın Taner Yıldız Bey’in bir ay 
önce açıkladığı Konya ilindeki 3000 
MW’lık GES organize bölgesinin 
hayata geçmesi durumunda toplam 
10-12 bin MW’lık bir kurulu güç 
öngörüyoruz.”
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YINGLI SOLAR’IN SATIŞLARI 10 GW’I GEÇTI
Merkezi Çin’de bulunan ve 

dünyanın önemli güneş paneli 
üreticilerinden biri olan Yingli 
Solar, dünya genelinde 10 GW’lık 
panel dağıtımı gerçekleştirdi. Yingli 
Solar şimdiye kadar dünya çapında 
50’den fazla ülke ve bölgeye, 40 
milyon adet güneş paneli tedarik 
ederek her yıl tahmini 4 milyon 
eve yetecek enerjinin sağlanmasına 
katkıda bulundu.

Dünyada 20 bölgesel ülke 
ofisinde, 18 binden fazla çalışa-
nı bulunan şirketin satışlarının 

kömürle enerji üretimiyle karşı-
laştırıldığında, yılda yaklaşık 6,8 
milyon tonluk karbon salımına 

engel olacağı hesaplanıyor. Bu da 
her yıl 340 milyondan fazla ağaç 
dikmeye eşdeğer. 

KEDS AKADEMI’YE DÖRT ÖDÜL BIRDEN 
Limak - Çalık Ortaklığı 

ile Kosova’da elektrik dağıtım 

faaliyetlerini yürüten Kosova 

Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) 

ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle 

hayata geçirilen KEDS Akademi, 

iş dünyasının küresel ölçekteki en 

büyük ve en itibarlı ödüllerinden 

biri olan Stevie İş Ödülleri 2014’te 

ödülleri topladı. Avrupa’da yılın 

sosyal sorumluluk projesi, yılın in-

san kaynakları projesi, yılın halkla 

ilişkiler programı ve yılın yönetici-

si dallarında toplam üç gümüş ve 

bir bronz Stevie ödülünün sahibi 

KEDS oldu.

Kosova’da Mayıs 2013’ten 

itibaren elektrik dağıtım faaliyet-

lerini yürüten KEDS bünyesinde, 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu 

Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata 

geçirilen KEDS Akademi, Koso-

valı gençlere istihdam sağlamak 

üzere faaliyet gösteriyor. KEDS 

Akademi, Stevie Uluslararası İş 

Ödülleri’nde dört ödül kazanma-

nın yanında Kosova’ya uluslararası 

ödül getiren ilk program oldu. 

Programının yürütücülüğünü Dr. 

Aylin Löle yapıyor. 

KISA KISA
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BOTAŞ’ın yeni yöneticisi Özyol 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BO-
TAŞ) Genel Müdür Yardımcılığına Nedim 
Özyol atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın konu ile ilgili Resmi Ga-
zete’de yayımlanan kararına göre daha 
önce BOTAŞ Genel Müdür Müşaviri ola-
rak görev yapan Nedim Özyol, artık genel 
müdür yardımcılığı yapacak. ODTÜ Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
bölümü mezunu olan Özyol’un kalite de-
netimi, SCADA, satın alma gibi konuların 
yanı sıra boru hattı mühendisliği konu-
sunda da uzman olduğu belirtiliyor.

Enerji Bakanlığı Müşavirliğine Sami Çebi atandı
Enerji Bakanlığı’nda son dönemde artan atamalara bir yenisi daha eklendi. 
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sami Çebi, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Müşaviri oldu. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış 
İlişkiler Başkan Danışmanı olarak görev yapan Çebi, eski Sağlık Bakanı Re-
cep Akdağ’ın kızı Cemile Akdağ ile evli. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi’nden 
mezun olan ve uluslararası ilişkiler eğitimi alan Çebi, Sabancı Üniversitesi’n-
de de yüksek lisans yaptı. 

Enerji yönetimine yeni isimler geldi
Ağustos ayı Enerji Bakanlığı çalışanları açısından oldukça hareketli 
geçti. Çok sayıda üst düzey yöneticinin görev yeri değişen bakanlıkta 
son olarak Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı-
na Özcan Altındağ, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür-
lüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Tombul atandı.
Resmi Gazete’de duyurulan atamalara göre daha önce Türkiye Elekt-
rik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev ya-
pan Şakir Zeki Özgül başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden 
alındı. Özgül yerine Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcılığına Özcan Altındağ atanırken, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği-
ne Abdullah Tombul atandı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi fiziki coğrafya ve jeoloji bölümü mezun olan Tombul, 2003 
yılında MTA Genel Müdür Yardımcısı oldu. 

BP’ye yeni pazarlama CEO’su 
BP’nin Rafinaj ve Pazarlama CEO’luğu görevini 7 yıldır sürdüren Iain 
Conn, görevini ekim ayı itibarıyla Tufan Erginbilgiç’e devrediyor. Ergin-
bilgiç yeni görevinde BP’nin tüm dünyadaki akaryakıt, madeni yağlar, 
petrokimya ve havacılık faaliyetlerini yönetecek. 1997 yılından bu yana 
BP’nin rafinaj ve pazarlama iş kolunda hem Türkiye hem de Londra’da 
üst düzey yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunan Erginbilgiç, BP’de-
ki Avrupa Akaryakıt Satış & Lojistik Operasyonları Başkan Yardımcısı 
görevini Eylül 2006’ya kadar sürdürmüş, aynı yıl BP’nin Madeni Yağ-
lardan Sorumlu Dünya Başkanlığı görevini üstlenmişti. Son olarak Şu-
bat 2014’te ise Global Akaryakıt Operasyonlarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı görevine getirilen Erginbilgiç bu görevinde tüm dünyadaki 
Akaryakıt Değer Zincirleri, tüm Rafineriler, Global Yakıtlar ve Ticari Op-
timizasyon iş kollarının yönetimini üstlenmişti.
Erginbilgiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühen-
disliği bölümünden mezun olduktan sonra, sırasıyla 1986’da Boğazi-
çi Üniversitesi’ndeki MBA programını ve 1989’da da Ohio State Üni-
versitesi’ndeki ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
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EPDK, ÖTV’siz jet yakıtlarının uçak yerine kamyon ya da otobüs depolarına girmesini engellemek 
için radikal bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu çalışmanın uygulamaya girmesi durumunda 
DHMİ, havaalanlarına teslim edilecek jet yakıtları konusunda anlık olarak ‘teyit’ alacak. Böylece, jet 
yakıtlarının sevk ve idaresi sürekli kontrol altında tutulacak

EPDK, jet yakıtına  
‘JET’ önlem alacak 
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Akaryakıtta,  zahmet-
siz ve tatlı kar arayışı 
değişik yöntemlerle 
aralıksız devam ediyor. 

10 numara yağ, ÖTV’siz deniz 
ya da jet yakıtında sıkça görülen 
usulsüzlükler, Suriye’den gelen 
kaçak mazot, birilerinin cebini 
veya kasasını milyonlarca TL’lik 
haksız kazançla dolduruyor. Son 
dönemde özellikle jet yakıtında 
ortaya çıkan vurgun olayları, 
kaçak akaryakıtla ilgili diğer 
istismarların önüne geçti. Bazı 
dağıtım şirketleri, TÜPRAŞ’tan 
ÖTV’siz aldığı jet yakıtını, kaçak 
yollarla piyasaya sürüyor. Yakıtın 
çıkışı yapılıyor ve havacılık şirket-
leri adına sahte faturalar düzen-
leniyor. Ardından ÖTV’siz yakıt, 
anlaşmalı akaryakıt istasyonlarına 
indiriliyor. Ulusal markerı da 
olan ürün, istasyonlarda normal 
motorine göre çok daha düşük 
fiyattan yaklaşık 2 TL’lik fiyatla 
satılıyor. Kamyon ve otobüsler, 
normal motorine göre daha ucuz 
olduğu için yakıt olarak bu ürünü 
tercih ediyor.

EPDK, Maliye ve TÜPRAŞ, 
jet yakıtlarının usulsüz kulla-
nımını önlemek için sektörü 
denetim kıskacına aldı. TÜP-
RAŞ, yeni kurulan ya da faa-
liyette bulunan bir dağıtım ya 
da ihrakiye şirketinin, dikkat 
çekici miktarda jet yakıtı alması 
halinde anında konuyu EPDK’ya 
bildiriyor. EPDK, ilgili dağıtım 
ya da ihrakiye şirketini yakın 
markaja alıyor. Denetim prose-
dürünü işletiyor.

ADER Başkan Yardımcısı Cemil Direkçi

“SEKTÖRDE 4 KEZ 
LİSANSI İPTAL 
EDİLENLER VAR”
Türkiye akaryakıt piyasasında her dönemde kaçak ol-
muştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Kal-
dı ki bu sorun yalnızca ülkemize özgü değil. Örneğin, 
çok daha gelişmiş takip sistemlerine sahip ve ÖTV’nin daha düşük olduğu ABD’de bile 
kaçak akaryakıt sorunu yaşanıyor. Bu sorunla mücadelenin değişik boyutları var. Aslında 
bu sorunun en basit çözüm yöntemi, akaryakıt üzerindeki ÖTV yükünün azaltılması ve 
bu sayede kaçakçılığın cazibesinin azaltılmasıdır. Ancak kamu maliyesi dengeleri bakı-
mından şu an için ülkemizde bu mümkün görünmüyor. Bununla birlikte uzun vadede 
hedefin, akaryakıtın üzerindeki vergi yükünün azaltılması olması gerektiği son derece 
açık. Kısa vadede alınacak tedbirlere gelince, bizim dernek olarak değişik platformlarda 
yıllardan beri gündeme getirdiğimiz en önemli konu, böylesine önemli bir piyasada 
devlet adına vergi yükünün tahsilatı görevine soyunmuş dağıtım şirketi lisanslarının 
önemli kriterlere dayanılarak verilmesi gerektiği. Şu an için 85 adet akaryakıt dağıtıcı 
lisansına sahip firma var. Bunlardan bazıları, daha önce dört kez lisansları değişik bi-
çimlerde iptal edilmiş, beşinci kez farklı kişiler üzerine kurulmuş ancak esas sahiplik 
yapısı aynı olan firmalardır. Bunun engellenmesinin yolu dağıtım şirketlerinin kuvvetli 
mali yapıya sahip olması ve önemli miktarlarda teminat vermesinden geçiyor. Şu an için 
300 bin TL’lik lisans bedelini ödeyen bir tek şahıstan oluşan şirket dahi lisans alabiliyor. 
Bilindiği üzere 12 milyon TL ödenmiş sermaye mecburiyeti var. Ancak maalesef bunun 
da bazı hileli metotlarla aşıldığını öğreniyoruz. 

Teminat mektubu alınmalı
Kısa bir süre önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dağıtıcılar için ön seçim kriterleri 
getiren bir yönetmelik taslağı yayımladı. Niyet olarak bunun çok doğru bir hareket oldu-
ğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte daha önce defalarca gündeme getirdiğimiz, dağı-
tıcılardan minimum teminat mektubu alınması gerekliliğini tekrar hatırlatma ihtiyacını 
hissediyoruz. Öte yandan bu düzenleme 5015 sayılı Kanunun ruhuna uygun şekilde 
yapılmalı, daha sonra Danıştay’da iptal edilerek sektörün şu an bulunduğundan daha 
kötü bir duruma gelmesine müsaade edilmemeli.
Eğer 5015 sayılı Kanun böyle bir düzenlemeye cevaz vermezse hazırlıkları tamam-
lanan ve daha önce TBMM’ye gönderildiği söylenen Akaryakıt Piyasası Kanununa bu 
kapsamda bir düzenleme eklenmeli. Son alınan tedbirlerin sonrasında ÖTV’siz deniz ve 
havacılık yakıtlarının piyasaya girişinde ciddi bir düşüş gözlemliyoruz. Zaten EPDK sek-
tör raporları incelendiğinde bu durum görülecektir. Bununla birlikte daha kalıcı çözüm 
için ÖTV’siz yakıtlara farklı bir marker konulması önerimiz devam ediyor. Uluslararası 
standartlar havacılık yakıtlarına marker konulmasına izin vermiyor. Ancak en azından 
denizcilik yakıtlarında bu uygulama yapılabilir diye düşünüyoruz.”

HABEREPDK, jet yakıtına  ‘jet’ önlem alacak 
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TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar

“ÖTV İADESİ SİSTEMİ 
GETİRİLMELİ”
Denizcilik ve 
havacılık yakıt-
larının ÖTV’siz 
satışına kesin-
likle karşıyız. 
Çünkü vergiler 
çok yüksek ol-
duğu için kötü 
niyetli kişiler iyi 
niyetle başlanan bu tip uygulamaları maalesef 
suiistimal ediyor. Bizim kamuya tavsiyemiz, bu 
ürünlerin ÖTV’li alınması, işlem tamamlandıktan 
sonra ÖTV iadesinin sağlanmasıdır. ÖTV iadesi 
sistemi hem havacılık hem de denizcilik yakıtları 
için getirilmelidir. Sonuçta bu işi layıkıyla yapan 
şirketler belli. Bu şirketler, ürünü ÖTV’li olarak al-
sınlar, teslim ettikten sonra da teslim evraklarıyla 
birlikte Maliye’ye giderek ÖTV’lerini alsınlar. Bu 
bizim uzun zamandır ısrarla üzerinde durduğu-
muz bir sistemdir.
Dağıtım ve ihrakiye şirketlerine lisans verilme-
sinin zorlaştırılması da yıllardır üzerinde durdu-
ğumuz bir konu. Düşünün ki bugün bir akaryakıt 
istasyonu açmak bile bir dağıtım şirketi kurmak-
tan 10 kat daha zor ve masraflı bir iş. Geçmişte 
bir dağıtım şirketi olabilmeniz için kendinize ait 
iki adet deponuzun bulunması ve 1 yıl içinde 100 
istasyon sayısına ulaşmayı garanti etmeniz gere-
kiyordu. Bugün de bu sistemin muhakkak geri 
getirilmesi gerekiyor. Bu tedbirlerin acilen alın-
ması ve Türkiye’de dağıtım şirketlerinin sayısının 
makul seviyelere inmesi için bu düzenlemenin 
yapılması gerekir.
Son dönemde 10 numara yağda bir artış var. Yine 
kaçak Suriye mazotu da piyasaya daha fazla gir-
meye başladı. Bu konularla ilgili mücadelenin 
aralıksız devam etmesi gerekir.”

EPDK, sektörde bugüne 
değin çok sayıda dağıtım ve 
ihrakiye şirketi hakkında so-
ruşturma yaptı. 20 dolayında 
ihrakiye ve dağıtım şirke-
tinin, ‘kanuna karşı hile ve 
gerçek dışı beyan’ nedeniyle 
lisansını iptal etti. Şirketlere, 
binlerce TL para cezası kesti. 
EPDK, halen çok sayıda 
şirket hakkında soruşturma 
yürütüyor. EPDK kaynak-
ları, son olarak bir dağıtım 
şirketiyle ilgili TÜPRAŞ’la 
yazışma yapıldığını belirte-
rek, “TÜPRAŞ, bu şirkete jet 
yakıtı satışı yapmaması konu-
sunda uyarıldı” dedi.

Çaycı adına lisans alınıyor 
Bazı kişiler, dağıtım ya 

da ihrakiye lisansları iptal 
edilmesine karşın farklı yön-
temlerle usulsüzlüğe devam 
ediyor. Bu işi alışkanlık haline 
getiren kişiler, ihrakiye ya da 
akaryakıt dağıtım şirketini 
kendi adıyla kurmuyor. Çalı-
şanları ya da tanıdıkları adına 
şirket kuruyor. Aynı usulsüz-
lüğe bu kez perde arkasından 
yönettikleri şirketler üzerin-
den devam ediyor. EPDK 
kaynakları, mevzuat uyarınca 
bu kişilerin kendi adlarıyla 
yeni bir lisans alabilecekle-
rini belirterek, “Ancak, daha 
önceki uygulamaları nedeniy-

HABER EPDK, jet yakıtına  ‘jet’ önlem alacak 

le öne çıkmamayı tercih 
ediyorlar” yorumunu 
yapıyor. Kaynaklar, bu tür 
yollara başvuran kişilerin, 
gizlemeye çalışsa da bilin-
diğini de belirtiyor.

Teyit ve teminat 
koşulu geliyor 

EPDK, jet yakıtındaki 
istismarın önüne geçmek 
için sektörde ses getirecek 
önemli bir düzenleme 
üzerinde çalışıyor. Bu 
çalışmanın tamamlanma-
sı ve uygulamaya girmesi 
halinde Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi’n-
den (DHMİ), havaalan-
larına teslim edilecek jet 
yakıtları konusunda anlık 

olarak ‘teyit’ alınacak. 
Böylece, jet yakıtlarının 
sevk ve idaresi sürekli 
kontrol altında tutulacak.

EPDK, diğer yandan 
teminat mekanizması 
üzerinde de çalışma 
yapıyor. Kurum, bir süre 
önce dağıtım şirketleri 
için asgari ödenmiş ser-
maye tutarını 12 milyon 
TL’ye çıkarmıştı. Şimdi de 
teminat koşulu getirme-
yi tartışıyor. Buna göre 
şirketlerden, milyonlarca 
liralık teminat mektubu 
istenecek. Usulsüzlük 
yapanların teminatları 
yakılacak.

PÜİS Genel Başkanı Muhsin Alkan

“VERGİ İNDİRİMİNE 
GİDİLMEZSE KAÇAK 
SORUNU DEVAM EDER”
ÖTV’siz yakıtların illegal 
olarak piyasada pazarlan-
ması yeni bir şey değil. 
Sendikamız uzun zaman-
dır bu sorunun çözümü 
için başta Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve 
EPDK olmak üzere ilgili 
tüm kurumlar nezdinde 
girişimlerde bulunuyor. 
Bilindiği gibi denizcilik ve havacılık sektörlerinin gelişmesi için 
deniz ve hava taşıtlarına verilen akaryakıt ürünlerinden ÖTV 
alınmıyor. Ülkemizde akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV çok 
yüksek. O nedenle ÖTV’siz yakıtlar kaçakçıların iştahını kabartı-
yor ve çeşitli yöntemlerle bu yakıtlar illegal olarak piyasada pa-
zarlanıyor. Devleti vergi kaybına uğratan, akaryakıt piyasasında 
haksız rekabet yaratan bu kaçakçılığın çözümü, tıpkı 10 numa-
ralı yağda olduğu gibi vergi iadesi sisteminin uygulanmasıdır. 
Bunun yanı sıra denetimlerin arttırılması ve bu yakıtı kullanan 
tüketicilere müeyyide uygulanması da atılması gereken diğer 
adımlardır. Bunlar yapıldığı takdirde ÖTV’siz yakıtların piyasada 
pazarlanmasının önüne geçileceğine inanıyorum.
Öte yandan, özellikle Suriye’den giren kaçak akaryakıt, 10 nu-
maralı yağ adı altında yapılan kaçakçılık da Hazine’yi önemli 
boyutta vergi kaybına uğratırken, sektörümüzde öldürücü bo-
yutta haksız rekabete yol açıyor. En önemlisi ise can kayıpları-
na neden oluyor. Yıllardır çeşitli isimler altında yapılan ve bu-
güne kadar önlenemeyen akaryakıt kaçakçılığının en önemli 
nedeni akaryakıt ürünlerinden alınan yüksek vergiler. Kaçak 
akaryakıt, akaryakıt ürünlerinden alınan yüksek vergiler dü-
şürülmediği ve milli bir sorun olarak ele alınmadığı takdirde, 
bundan sonra da farklı isimler ve yöntemlerle yapılmaya de-
vam edecektir. O nedenle devletimiz en kısa sürede, alacağı 
radikal tedbirlerle, vergi kaçıran, halkın can güvenliğini tehdit 
eden, akaryakıt piyasasının sağlıklı yapısını bozan bu illegal 
yapıyı ortadan kaldırmalıdır.”

HABEREPDK, jet yakıtına  ‘jet’ önlem alacak 
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İlk uygulamalarını İngilte-
re’nin gerçekleştirdiği tekel 
piyasaların rekabete açılma 
politikaları, 1980’lerin başın-

dan itibaren diğer Avrupa ülkele-
rinin uygulamaları ile hız kazandı. 
Şüphesiz ABD’de tecrübe edilen 
rekabet şartları, Avrupa’nın bu yeni 
yapılanmayı gerçekleştirmesinde 
en önemli teşvik unsuru oldu. Av-
rupa’daki bu reforma paralel olarak 
2001 yılında kabul edilen ve kısa bir 
geçiş döneminin ardından 2002’de 
uygulamaya konan 4646 sayılı 

Türkiye Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
ülkemiz için liberal bir doğal gaz 
piyasasını amaçlarken, piyasa 
faaliyetlerinin ayrıştırılmasını ve 
doğal tekel niteliğine haiz dağıtım, 
iletim ve yetersiz kapasite olması 
durumunda depolama faaliyetleri-
nin düzenlenmesini öngördü. Tekel 
şirketlerinin rekabet ortamınday-
mış gibi davranmalarını sağlamak, 
dünyanın en karmaşık işlerinden 
biri olan düzenleme çalışmalarını 
ortaya çıkardı. Bu amaçla düzen-
leyici kuruluşların kullandığı en 

önemli enstrüman tarife düzen-
lemeleridir. Dünyada ortak bir 
tarife düzenlemesi yöntemi yok; bu 
nedenle de düzenleyici kuruluşlar 
kendi şartlarına uygun buldukları 
yöntemi seçiyor. 

Tarife hesaplamalarında genel 
olarak iki farklı yöntemin kullanıl-
dığını görüyoruz:

• Performansa dayalı düzenleme 
(incentiveregulation)

• Maliyet+ düzenlemesi 
(cost-plusregulation)

Türkiye elektrik ve doğal gaz 

Doğal gaz dağıtım 
şirketlerinde 
verimlilik ve hizmet 
kalitesi ilişkisi 
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mevzuatı performansa dayalı 
tarifenin uygulanmasını tercih etti. 
Performansa dayalı yöntemde genel 
olarak kendi içinde

• Fiyat tavanı düzenlemesi (pri-
cecapregulation)

• Gelir tavanı düzenlemesi (reve-
nuecapregulation)

olarak ikiye ayrılıyor. 

Doğal gaz iletim, depolama ve 
elektrik tarifelerinde gelir tavanı 
düzenlemesinin uygulanması tercih 
edilirken doğal gaz dağıtım sektö-
ründe fiyat tavanı düzenlemesi öne 
çıktı. Fiyat tavanı yöntemi ilk ola-
rak 1980’lerin başında İngiltere’de 
“RPI-X” adı ile kullanıldı. Tarife 
dönemi başında belirlenen fiyatın, 
tarife dönemi boyunca perakende 
satış endeksi (RPI) eksi verimlilik 
faktörü (X) çarpanı ile güncellen-
mesi dolayısıyla ilk uygulamalarda 
RPI-X denildi.

Fiyat tavanı uygulaması, dü-
zenlenen şirketler için çok önemli 
riskler veya fırsatları içerebiliyor. 
Bu uygulamada, dağıtım şirketinin 
yapmış olduğu yatırım giderleri 
belirlenen sürede (doğalgaz dağıtı-
mında bu süre 22 yıl) amortismana 
tabi tutuluyor ve şirketin kalan var-
lık tabanına makul getiri oranı (biz-
deki uygulamada ağırlıklı ortalama 
sermaye maliyeti) uygulanıyor. Bu 
tutar, işletme gideri öngörüsüyle 
toplanarak şirketin elde etmesi 
beklenen gelir seviyesi bulunuyor. 
Gelirin tüketime bölünmesiyle 
tarife hesaplanıyor. Tabi bu genel 
unsurların yanı sıra hesaplamalarda 
birçok detay da yer alıyor. Bu detay 
işlemlerin en önemlisi verimlilik ve 
hizmet kalitesine yöneliktir.

“Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri-
nin Verimlilik ve Hizmet Kalitesi” 
ilişkisi üzerine yaptığımız çalışmaya 
göre;

• Sosyal faydanın maksimize edil-
mesi için oldukça büyük öneme 
sahip olan verimlilik ve hizmet 
kalitesi artışı ancak etkili bir 
düzenleme ile sağlanabilir. 

• Fiyat tavanı yönteminde, dağı-
tım şirketlerinin maliyetlerini 
azaltma yoluna giderek yük-
sek karlar elde etmesinin önü 
açık. Bu nedenle verimlilik ve 
maliyet düşüşleri teşvik ediliyor. 
Öte yandan bu düzenlemede 
genellikle hizmet kalitesine 
yönelik ödül/ceza yöntemlerinin 
kullanılmadığı görülüyor. Bu 
durumda da şirketler hizmet 
kalitesini arttırmaya dönük çaba 
göstermiyor. 

• Fiyat tavanı yönteminin en 
önemli avantajı, verimlilik 
iyileştirmeleri yoluyla hızlı fiyat 
düşüşünün sağlanıyor olması. Bu 
başarı görünümü özellikle kamu 
şirketlerini rekabet ortamına 
sokmaya başlayan gelişmekte 
olan ülkeler için çok önem taşı-
yor. Genellikle ilk çıktılar kamu-
oyuna liberal piyasanın ve etkili 
düzenlemenin olumlu yönleri 
olarak sunuluyor. Hizmet kalitesi 
ve tarife uygulamalarının ileri 
dönem sonuçları ilk değerlendir-
melerde dikkate alınmıyor. 

• Dağıtım şirketlerinin ve dü-
zenleyici kuruluşun etkililiğini 
ölçen iki önemli unsur verimlilik 
ve hizmet kalitesi artışı ancak 
literatürde bu iki unsur arasın-
daki ilişkiye yönelik çalışmalar 

oldukça sınırlı. Türkiye doğal 
gaz dağıtım şirketlerini kapsayan 
bu ilk çalışmada, 25 özel dağıtım 
şirketinin verimlilik ve hizmet 
kalitesi performansları analiz 
edildi. Sonuçlar doğal gaz da-
ğıtım sektörünü liberalleştirme 
düşüncesinde olan diğer geliş-
mekte olan ülkelerin de ilgisini 
çekebilecek nitelikte. 

• Şirketlerin verimlilik skorları 
parametrik olmayan Veri Zarf-
lama Analizi ve parametrik olan 
Stokastik Sınır Yönetimi Analizi 
ile hesaplandı. Aynı dağıtım 
şirketleri, kendileri tarafından 
EPDK’ya sunulan hizmet kalitesi 
verilerine göre sıralandı.

• Söz konusu dağıtım bölgelerinde 
özel sektör tarafından işletme 
hakkı elde edilmesi çok çetin 
geçen ihalelerle oldu, ihale-
lere katılan şirketlerin agresif 
teklifleri dolayısıyla ilk 8 yıllık 
döneme yönelik dağıtım bedelle-
rinde önemli düşüşler sağlandı. 
Bu sabit tarife dönemi, birçok 
bölgede marjinal maliyetin altın-
da dağıtım bedelleriyle hizmet 
sunulmasına yol açtı. Bu durum 
şirketlerin mali açıdan sürdürü-
lebilirliğini tehlikeye sokmuş ve 
8 yıllık dönem sonrasına yönelik 
birçok tartışmaya sebebiyet ver-
miştir. İhalelerde oluşan düşük 
dağıtım bedelleri dolayısıyla ilk 
8 yıllık döneme ilişkin verimlilik 
artışının görünmesi beklenen 
bir sonuç olmakla birlikte bu 
sonuçlar ile etkili bir düzenleme 
ve liberalizasyon süreci hak-
kında erken yorum yapmaktan 
kaçınmak faydalı olacaktır.        

MAKALEDoğal gaz dağıtım şirketlerinde verimlilik ve hizmet kalitesi ilişkisi 
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• Yapılan analizlere göre, teknolo-
jiye bağımlı olan hizmet kalitesi 
parametrelerinde yıllar itibarıyla 
iyileşme görülüyor. Bu tarz iyi-
leşmeler genellikle kamuoyunu 
yanıltıcı etkiler yaratabiliyor. Bu 
çerçevede liberalizasyon süreci 
öncesinde o dönemin teknolo-
jisiyle faaliyet gösteren kamu 
şirketlerini, günümüz teknoloji-
sini kullanan özel sektör şirketle-
riyle mukayese etmek kamunun 
hizmet kalitesinin eleştirirken 
adil olmayan yaklaşımlara yol 
açabiliyor. Dahası bu çalışmada 
teknolojiye bağlı olmayan ve 
ağırlıklı olarak dağıtım şirketle-
rinin kontrol edebileceği hizmet 
kalitesi parametrelerinin yıllar 
itibarıyla kötüye gittiği sonu-
cuna ulaşıldı. Şirketlerin mali 
sürdürülebilirliklerini devam 
ettirebilmek adına verimlilik 
artışı sağladıkları ancak bunun-
la birlikte hizmet kalitesinden 
ödün verdikleri görülüyor. Öte 
yandan ihaleler dolayısıyla olu-
şan bu özel durumu da kamu-ö-
zel sektör şirketlerinin karşılaş-
tırmasına yönelik çalışmalar için 
kullanmak da adil bir yaklaşım 
değil. 

• Ayrıca sonuçlar verimli dağıtım 
şirketlerinin hizmet kalitesinde 
göreceli olarak başarısız olduk-
larını gösteriyor. Bu sonuçlar 
etkili bir düzenleme için ödül/
ceza sisteminin gerekliliğini 
de göz önüne koyuyor. Ödül/

ceza sistemini getirirken hizmet 
kalitesinin maliyeti ve şirketin 
verimlilik sonucunda elde ede-
ceği avantajın da hesaplamalara 
katılması gerekiyor. 

• Dikkate alınması gereken bir 
diğer önemli unsur da hizmet 
kalitesi düzenlemelerinin fatura-
sını nihayetinde önemli ölçüde 
müşterilerin ödeyeceğidir. Bu 
çerçevede yapılacak olan hesap-
lamalarda müşteri tercileri göz 
önünde bulundurulması önem 
taşıyor. 

• 2012-2016 dönemi şirketlerin 
bir kısmının halen 8 yıllık sabit 

tarife döneminde olmaları dola-
yısıyla bir geçiş süreci olarak gö-
rülmeli. Sabit tarife döneminin 
etkilerinin azalacağı ilerleyen 
yıllarda çalışmanın daha fazla 
şirket verisiyle tekrarlanmasının 
ve bu yolla tarife çalışmalarına 
entegre edilebilecek verimli-
lik-hizmet kalitesi unsurlarının 
tasarlanmasının faydalı olacağı 
görülüyor. Söz konusu çalışmaya 
özellikle diğer ERRA üyesi ülke-
lerin büyük ilgi göstermiş olması 
da diğer ülkelerin şirketlerini de 
kapsayacak analizlerin de faydalı 
olacağına işaret ediyor. 

MAKALE Doğal gaz dağıtım şirketlerinde verimlilik ve hizmet kalitesi ilişkisi 

Not: Çalışmanın İngilizce tam metni, Springer yayımcılık tarafından çıkartılacak “EnergyTechnologyandValuationIssues” 
isimli kitapta yer alacak olup söz konusu kitap basım aşamasındadır. 

1-Hacettepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, 2014-2015 
dönemi için finans alanında uluslararası düzeyde saygın bir kuruluş olan Multinational Finance Society’nin başkanı olarak 
seçilmiştir.

2-Halihazırda ABD’de ikamet eden Enerji Uzmanı Okan Yardımcı, Hacettepe Üniversitesi’nde finans alanında yürüttüğü 
doktora tez çalışmasının yanı sıra Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nde hukuk yüksek lisans eğitimine devam ediyor.  



Türkiye özellikle son 
birkaç yılda hava-
limanı, köprü ve 
otoyollar gibi büyük 

projeler için düğmeye basarken, 
enerji sektöründeki yatırımlar 
da hızlanıyor. Sektör adeta yerli 
ve yabancı yatırımcıların ilgi 
odağı haline geldi. Planlama ve 
yapım aşamasındaki birçok enerji 

santralı projesinin yanı sıra kamu 
eliyle yapılacak büyük projeler de 
gündemde. Hem altyapı hem de 
enerji alanındaki bu projeler fi-
nans sektörü için de büyük önem 
taşıyor. Örneğin Sinop ve Akkuyu 
nükleer santralları için 42 milyar 
dolarlık yatırım hesabı yapılıyor 
ve bu projelere yurtiçi ve yurtdı-
şından kredi yağıyor. 

F I N A N S I N  M O T O R U  

ENERJI SEKTÖRÜ OLDU
Türkiye’nin her yıl 60 milyar dolarlık enerji açığı vermesi bu alana yönelik 
yatırımları katladı. Yatırımlar için finans kuruluşlarının kapısını çalan şir-
ketler, sadece Türk bankalarından 66,2 milyar liralık nakit kredi kullandı. 
Gayrinakdi kredilerle birlikte bu rakam 100 milyar TL’yi aşıyor 
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OĞUZ KARADENİZ

Bugüne kadar Türkiye’nin kritik 
enerji projeleri için sadece yerli finans 
kuruluşları 100 milyar liranın üzerin-
de finansman desteği sağladı. Bankacı-
lık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerine göre Haziran 2014 
tarihi itibarıyla Türk bankacılık sek-
törünün toplam kredi hacmi 1 trilyon 
104 milyar TL’ye ulaşırken, enerji 
sektörünün bu pastadan aldığı pay her 
geçen gün artıyor. 2007 yılı sonunda 
enerji sektörüne Türk bankalarının 
verdiği nakdi kredilerin toplam hacmi 
8,4 milyar liraydı. 2010 yılı sonunda 
enerji sektörünün tümüne verilen 
nakdi kredilerin toplamı 25 milyar 132 
milyon liraya yükselirken, Mart 2014 
tarihi itibarıyla bu rakam, 66 milyar 
213 milyon TL’ye kadar çıktı. Enerji 
sektörüne yönelik gayri nakdi 
kredilerin tutarı ise geçen yıl so-
nunda 43,6 milyar lirayı buldu. 

Faiz indirimi kredi muslu-
ğunu açacak

Kredi pastasındaki bu artış 
ve Türkiye’nin 10 yıllık dönem-
de enerji sektörüne yönelik 
130 milyar dolarlık yatırım 
yapacak olması hem yerli hem 
de yabancı bankaların iştahını 
kabartıyor. Avrupa Merkez 
Bankası’nın (AMB) son faiz 
indirim kararı ile birlik-
te çok sayıda yabancı 
bankanın Türkiye’de 
büyük enerji projeleri-
ne odaklanabilecekleri 
ifade ediliyor. Avrupalı 
bankaların pazarda daha 
etkin olmasıyla birlikte 
Türk yatırımcıların enerji 
sektörüne yönelik finansman 
yatırım maliyetinde düşüş 
olması bekleniyor. AMB reel 

ekonomiyi destekleme kararı vermişti. 
Bu kapsamda banka piyasaları yaklaşık 
400 milyar euro ile fonlayacak. Türki-
ye’nin de yabancılar için ilk adresler-
den biri olabileceği ifade ediliyor.

Finansçıların enerji sektörüne 
sempatiyle bakmasının bir diğer 
nedeni de kredi hacminin artmasına 
karşın batık kredi oranının düşüklüğü. 
Enerji kredilerindeki toplam takipteki 
alacak miktarının 223 milyon lirası 
İstanbul’da olmak üzere toplamda 331 
milyon lirada kalmış durumda. Banka-
cılık sektöründeki takipteki alacaklar, 
toplam kredilerin yüzde 2,8’i iken 
aynı oran enerji kredilerinde yüzde 
1,1. Enerji sektörüne verilen krediler, 
enerji üreten madenlerin çıkarılma-
sı nükleer yakıt, rafineri ve petrol 

ürünleri ve kok kömürü üretimi ile 
elektrik, gaz ve su kaynakları üretim 
ve dağıtımına yönelik faaliyetlere 
verilen kredileri içeriyor.

Yılda en az 10 milyar dolar 
yatırım gerekiyor 

Dünyada enerji üretimi-dağıtımı 
sektörlerinin çalışma ve finansman 
koşulları ülkeler ve bölgelere göre 
farklılıklar gösteriyor. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde, 
1990’ların sonundan itibaren 

hızlı bir değişim ve gelişim 
yaşanmaya başlandı. Pek 
çok ülkede sektördeki 
rekabet ortamının ge-
liştirilmesi hedef olarak 
benimsenirken enerji 
sektöründe kamu payı-
nın azaltılmasına yönelik 

düzenlemelere gidiliyor. 
Dünyada devam eden özel-

leştirme, serbestleştirme ve bu 
amaçla süregelen yasal, yapısal 

Enerji sektörüne yönelik kredilerin 
geri dönüşünde sorun yaşanmıyor. 

Bankacılık sektöründe yüzde 2,8 olan 
toplam kredilerin takibe dönüş oranı enerji 

kredilerinde yüzde 1,1’e gerilemiş durumda. 
Türkiye’de sektöre önümüzdeki 10 yılda 

toplam 130 milyar dolarlık daha 
yatırım gerçekleştirilmesi 

planlanıyor.

43,6
milyar lira

Enerji sektörüne yönelik gayri nakdi kredilerin tutarı

KAPAKFinansın motoru  enerji sektörü oldu
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değişim ve dönüşüm süreci dünya 
enerji pazarında belirsizliklere 
neden olurken bu belirsizlik ortamı 
da yerli ve yenilenebilir kaynaklara 
daha çok yatırım yapılmasını ve 
dengeli bir enerji karışımı için daha 
dikkatli, uzun verimli planlamayı 
zorunlu hale getiriyor. Gelişmekte 
olan ülkelerde, artan enerji sektörü 
yatırımları yerel bankaların kay-
naklarının yanı sıra Dünya Bankası, 
Avrupa Kalkınma ve Yatırım Ban-
kası ve benzeri uluslararası finansal 
kuruluşlar, fonlar ve uluslararası 
ticari bankalar tarafından finan-
se ediliyor. Türkiye de yukarıda 
tanımladığımız ülkeler kategorisin-
de yer alıyor. Enerji Bakanlığı’nın 
tahminlerine göre 2020 yılına kadar 
Türkiye’nin yıllık enerji yatırım 
ihtiyacı 10 milyar dolar civarında 
olacak. Bu da önümüzdeki 6 yıl 

için 60 milyar dolarlık bir toplam 
yatırım anlamına geliyor. 

Enerji finansında kritik dönem 
ABD, İran, Rusya, Brezilya, 

Suudi Arabistan, Irak, kadar olmasa 
da Türkiye’nin de önümüzdeki 
dönemde enerjideki büyüme ile 
birlikte bu alandaki rolü giderek 
artacak. Türkiye ekonomisinin 
enerji faturasının 5-6 yıl içinde 
yılda 70 milyar dolara çıkabileceği 
hesaplanıyor. Türkiye’nin enerji are-
nasında söz sahibi olacağı söylen-
tilerinin perde arkasında Azerbay-
can, İran ve Kuzey Irak petrol ve 
gazının dünya pazarlarına satışında 
üstleneceği aktif rol yatıyor. Kuzey 
Irak’ın dünya pazarlarına açılma-
sında kilit rol oynayan Türkiye, 
bu ülkedeki rezervin artmasıyla 
birlikte sektörde daha aktif rol ala-

HALKBANK’IN 
ENERJİ ROTASI 

‘VERİMLİLİK’
Halk Bankası, yenilenebilir enerji 
ve verimlilik konularındaki kredi-
lere ağırlık veriyor. Hidroelektrik, 
rüzgar, güneş ve jeotermal santralı 
için işletmelere farklı vade ve oran-
larda kredi imkanı sağlıyor. Yeni-
lenebilir enerjiye yönelik olarak 
firmalara Avrupa Yatırım Bankası, 
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, 
Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya 
Bankası’ndan temin edilen kaynak-
larla, kaynağın türüne göre azami 2 
yılı ödemesiz toplam 7 yıl vade ile 
kullandırılabilen işletme ve yatırım 
kredileri imkanı sunuyor.

TOPLAM KREDİ 
BÜYÜMESİ SÜRÜYOR 

Tarih Miktar (Milyon TL)
31.12.2012 802.358
31.12.2013 1.057.827
31.03.2014 1.093.638
02.06.2014 1.104.342

KAPAK Finansın motoru  enerji sektörü oldu

bilecek. Özellikle Irak’la olan enerji 
ticaretinde 26 milyar dolarlık petrol 
ve gaz trafiğinin yönetiminde Halk 
Bankası’nın rol alacak olması Tür-
kiye’ye yönelik finansman akışını 
da güçlendirebileceği ifade ediliyor. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortak-
lığı’nın (TPAO) sadece 2,4 milyar 
dolarlık yatırım yapacak olması 
Türk finans piyasalarının önemine 
her geçen gün artıyor.

Yatırım iştahı güçlü 
Kalkınma Bankası Genel Mü-

dürlüğü’nün saptamalarına göre 
enerji kredileri altyapı yatırımlar 
grubunda değerlendirildiğinden 
uzun vadeli ve yabancı para üzerin-
den finansman tercih ediliyor. Yerel 
bankaların doğrudan, uluslararası 
bankaların dolaylı olarak Türkiye’de 
yenilenebilir enerji ve kömür sant-
rallarının finansmanında  önemli 

büyüklükte işlemler yaptığına dik-
kat çeken banka yetkilileri, “Enerji 
yatırımları üretim öncesi süreçte 
önemli ekspertiz ve deneyim 
gerektirdiğinden müteşebbis sayısı 
sınırlı olmakla birlikte, yatırım 
iştahı yeterince güçlü. Buna kar-
şılık olarak finans sektörünün bu 
talebi karşılamakta yeterli seviyede 

ENERJİ KREDİLERİ  
KATLANIYOR

DÖNEM MİKTAR (Bin TL)
Aralık 2010 25.132.042
Aralık 2011 35.394.030
Aralık 2012 41.956.825
Aralık 2013 62.765.497

     Kaynak: BDDK Mart 2014 verileri

MİLLİ ENERJİ PROJELERİ VE  
PAZAR POTANSİYELLERİ

ENERJİ PROJESİ PAZAR POTANSİYELİ
-MİLTES-Yerli Termik Santral Tasarım ve İmalat 
Kabiliyetinin Geliştirilmesi

36 Milyar Dolar

-MİLHES-Hidroelektrik Enerjisi teknolojilerinin 
Geliştirilmesi

18 Milyar dolar 

-MİLRES-Rüzgar Enerjisi Santrali Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi

26 Milyar Dolar

-MİLGES-Güneş Enerjisi Teknolojilerinin Ülkemize 
Kazandırılması

5 Milyar Dolar

-MİLKAS-Kükürt Arıtma Sistemlerinin Geliştirilmesi 4 Milyar Dolar
Kaynak: TÜBİTAK
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bugüne kadar aldığı gibi pozisyon 
alacağına inanıyoruz. 2002’lerde 
sektörel payı yüzde  1’ler düzeyin-
deyken yurt içi bankaların bunu 
yüzde 7’lere taşımış olması önemli 
bir gösterge” değerlendirmesinde 
bulunuyor. 

Banka yetkilileri, hidroelekt-
rik enerji piyasasının belirli bir 
olgunluğa erişmesine rağmen hala 
iyi yatırım imkânları bulunduğuna 
dikkat çekiyor. Rüzgâr, güneş ve 
jeotermalde önemli bir potansiyel 
bulunduğunu düşünüyorlar. Kamu 
sermayeli bir finans kuruluşu olan 
Kalkınma Bankası, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği sektö-
ründe 31 Mayıs 2014 tarihi itiba-
riyle 169 proje değerlendirdi. 1.667 
MW gücündeki 116 projeye toplam 
3,7 milyar liralık kredi tahsis edildi. 
2,1 milyar TL’lik kısmı sözleşmeye 
bağlanırken, 1,7 milyar TL kredi 
kullandırıldı. 46 adet 622 MW 
gücündeki tesis (37 HES, 1 RES, 2 
Jeotermal, 3 Landfill ve 3 ENVER) 
üretime geçti. 

EN ÇOK ENERJİ  
KREDİSİ KULLANAN 10 ŞEHİR

Şehir Miktar (Bin TL)
İstanbul 32.356.517
Ankara 19.255.391
Denizli 2.128.924
İzmir 2.082.093
Kocaeli 1.734.245
Bursa 1.328.509
Gaziantep 1.198.511
Kahramanmaraş 935.163
Konya 501.611
Adana 469.158
Kaynak: BDDK Mart 2014 verileri

Türkiye Kalkınma Bankası, enerji sektörüne yönelik en kapsamlı desteği ve-
ren kredi kuruluşu olarak ön plana çıkıyor. Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım 
Bankası kaynaklarını sektöre kullandırıyor.
a.Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimli-
liği Kredisi
Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı 
enerji üretim ve enerji verimliliği projelerinin mal, hizmet, inşaat işleri-
ne ilişkin yatırımlarının finansmanında kullandırılıyor.  Proje konusu, ye-
nilenebilir enerji ve enerji verimliliği tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre 
Mevzuatı ile Dünya Bankası çevre politikasına uygun olan, ilgili kurullarca 
getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belge-
lere sahip olan yatırımcılar yararlanabiliyor. Kredi limiti en fazla 50 milyon 
dolar. Kredilendirme oranı yatırım tutarının yüzde 75’inden oluşuyor. Bu 
kapsamda istenilecek minimum öz kaynak oranı, yenilenebilir enerji pro-
jelerinde yüzde 15, enerji verimliliği projelerinde ise yüzde 25. 
b.Avrupa Yatırım Bankası Otel Yenileme ve Enerji Verimliliği Kredisi
Türkiye’de yerleşik turizm sektöründeki işletmeler tarafından yürütülen 
toplam yatırım tutarı maksimum 25 milyon euro’yu aşmayan mevcut tu-
rizm tesislerinin renovasyonu, optimizasyonu, enerji verimliliği gibi sürdü-
rülebilir turizme ilişkin proje yatırımlarının finansmanında kullandırılıyor. 
Kredi limiti en fazla 12,5 milyon euro.
c.JBIC Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji 
üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılı-
yor. Kredi limiti kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirleniyor.
d.Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı KOBİ Geliştirme Kredisi
Yatırım tutarı 25 milyon euroyu aşmayan ve çalışan sayısı 250 ki-
şiden az olan Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
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(KOBİ) gerçekleştirecekleri yatırımlar ve yenilenebilir 
enerji projelerine ilişkin yatırımların finansmanında kul-
landırılıyor. Kredi limiti 5 milyon euro.

2009 yılından bu yana, EKOKREDİ markası altında, yerli ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, elektrik üretiminde 
kullanılması, enerji verimliliği ve tasarrufunun arttırılması ve 
çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik yatırım ve işletme ser-
mayesi ihtiyaçlarının finansmanını, temel kredi politikalarından 
biri olarak kabul edildi. Bu kapsamdaki yatırımların finansmanı 
amacıyla, çok sayıda yurtdışı finansal kurumdan uygun koşullar-
da fonlar temin edilerek bu fonlar yurt içinde gerek bireyle ge-
rekse de her boyda ticari işletmelere kredi olarak kullandırılıyor. 
EKOKREDİ markası altında 2009-2013 döneminde, temiz enerji 
üretimi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik yatırımların 
finansmanı amacıyla 11 bin 500 adet birey ve 6 bin 500 işlet-
meye yaklaşık 500 milyon TL kredi kullandırıldı. 

Vakıfbank, Çevre Bankacılığı misyonu ile yenilenebilir enerji 
teknolojilerine yapılacak yatırım projelerine, uygun vade ve 
koşullarda proje finansman desteği sağlıyor. Banka güneş, rüz-
gar, hidroelektrik, jeotermal ve biyolojik prosesler gibi kendini 
yenileyen çevre dostu alternatif enerji kaynaklarına yapılacak 
yatırımları, firmanın ihtiyacına uygun koşullarda finanse etme 
imkânı sunuyor. Kullanım kriteri olarak yenilenebilir enerji pro-
jesinin fizibilitesine ve firmanın kredi değerliliğine göre farklı 
alternatifler üretiliyor. 

KOBİ’lerin kar karlılık ve verimliliklerinin artırılması, büyük iş-
letmelerle KOBİ’ler arasındaki açığın kapatılması, reel sektörün 
desteklenmesi ve Türkiye’nin daha az gelişmiş bölgelerindeki 
müşterilerinin finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla 
Ziraat Bankası, proje ve işletme finansmanı ihtiyaçlarına yönelik 
uygun faiz ve uzun vade imkânları sağlayan, Dünya Bankası kay-
naklı iki kredi ürünü sunuyor. Dünya Bankası Enerji Verimliliği 
Kredisi, Ziraat Bankası ile çalışan KOBİ’ler için enerji tasarrufuna 
yönelik yatırımların finansmanına katkı sağlamak amacıyla kul-
landırılıyor. Bankayla çalışan azami  40 milyon TL net satış hasılatı 
ve maksimum 250 çalışana sahip KOBİ’ler ile azami 150 milyon 
TL net satış hasılatı ve maksimum 1.500 çalışana sahip orta ölçekli 
işletmelerin enerji maliyetlerini azaltacak yatırım finansman ihti-
yaçları  Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi ile anapara öde-
mesiz dönemli olarak, sekiz yıl vadeye kadar ulaşan, üç ve altı ay 
ila yılda bir geri ödeme seçenekleriyle karşılanabiliyor. 

Enerji sektöründe aktif olan finans kuruluşlarından bir diğeri 
de Denizbank. Sıfır Faizli Enerji Tasarrufu Kredisi’nin yanı sıra 
İZODER teknik danışmanlığı ile yalıtım harcamaları için avan-
tajlı faiz oranlarıyla kredi kullandırılıyor. Hem tüketicilere hem 
de KOBİ’lere yalıtım harcamaları için Enerji Tasarrufu Kredisi, 36 
aya kadar ilk 6 ay ödemesiz sunuluyor. Enerji Tasarrufu Kredisi 
ürünü ısı, su, ses ve yangın yalıtımını kapsıyor.
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Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarından Türkiye Finans, Li-
sanssız Yenilenebilir Enerji paketi sunuyor. Banka, “Kendi Elekt-
riğini Kendin Üret” sloganıyla lisanssız enerji üretimine konu 
olan ekipmanların alımı, santralın kurulumu, yapımı, bağlantısı 
gibi anahtar teslim tüm maliyetleri uygun vade ve oranlarla fi-
nanse ediyor.

Yenilenebilir enerjiye önem veren bir başka finans kuruluşu da 
Garanti Bankası. Banka, yenilenebilir enerji projelerinin finans-
manını, Türkiye’nin sera gazı salımının azaltılması adına değerli 
bir fırsat olarak görürken, cari açığın azaltması ve çevresel ve 
sosyal etkilerinin asgari düzeyde olması nedeniyle rüzgar ener-
jisi projelerini azami ölçüde destekliyor. Banka 2012 yılı sonu 
itibarıyla tamamlandığında toplam kurulu gücü 1.216 MW ola-
cak rüzgar santralı projelerine 1,5 milyar dolar, tamamı devreye 
alındığında toplam kurulu gücü 2.141 MW’a ulaşacak hidroe-
lektrik santrallerine toplam 1,5 milyar dolar, tamamlan-
dığında toplam kurulu gücü 75 MW olacak jeotermal 
enerji projelerine 90 milyon dolar finansman sağladı. 

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve karbon 
salınımına dikkat çekmek ve firmaların bu konuya yatırım yap-
malarını teşvik etmek amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı   (AFD) 
tarafından TEB’e 50 milyon euro tutarında finansman sağlandı. 

AFD Enerji Kredisini İşletme, KOBİ ve Kurumsal segmentteki 
firmalarla belediye ve belediye iştirakleri kullanabiliyor. Kredi 
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı 
için “Yatırım Kredisi” olarak eşit, esnek veya spot olarak kullan-
dırılırken, kredinin 1 yıla varan geri ödemesiz dönemi ve 7 yıla 
varan vadesi bulunuyor. 

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından Yapı ve Kredi 
Bankası, Proje ve Yapılandırılmış Finansman Bölümü, kurum-
sal ve ticari müşterilerine sektöre yönelik kredi hizmeti veriyor. 
Enerji sektörüne yönelik olarak her çeşit elektrik enerjisi üretim 
santrali (Hidroelektrik santrali, rüzgar elektrik Santrali, jeoter-
mal, kömür, doğalgaz çevrim santrali, biyokütle) ile elektrik ve 
doğal gaz dağıtım projeleri ile enerji verimliliği projelerine des-
tek sağlanıyor.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre kredileri başlıkları 
altında kredi kullandırılıyor. TSKB, finansman sağladığı kurum-
ların ve projelerin çevresel riskini göz önünde bulundurmanın 
yanı sıra sağladığı çevre kredileriyle, çevre konusunda birçok 
projeye imza atıyor. Alman Sanayileşme Fonu, Fransız Kalkınma 
Ajansı ve Dünya Bankası gibi kaynaklardan sağlanan kredilerle 
pek çok çevre yatırımına finanse edildi. Çevre kredisi kullandı-
rılan yatırımlar arasında, atık su arıtma tesisi, filtre, toz alma ve 
gaz emisyonu azaltma yatırımları, yakıt dönüşümleri, katı atık 
toplama ve ayrıştırma tesislerinin kurulması, üretimde su kulla-
nımının azaltılmasına yönelik projeler, yeni yatırımlarla mevcut-
ta çevre kirliliğine sebep olan üretim teknolojilerinin ikamesi, 
çevre yönetim sistemi kurmaya yönelik çalışmalar ve yenilene-
bilir enerji yatırımları yer alıyor.

KAPAK



Avrupa Birliği ile Rusya 
arasındaki siyasi ilişkiler, 
Ukrayna’da başlayan iç 
çatışmalar, Rusya’nın 

Kırım ve Sivastopol’un ilhakından 
sonra daha da kötüleşti. Taraflar 
uzun zamandır birbirine rest çeki-
yor. Rusya, Avrupa’yı enerji kozuyla 
tehdit ederken, Avrupa da siyasi ve 
ekonomik ilişkilere uygulayacağı 
yaptırımları ortaya sürüyordu. So-
nuçta ilk adımı AB attı ve 833 sayılı 

bir düzenlemeyle ‘teknoloji’, ‘finan-
sal danışmanlık’, ‘boru temini’ gibi 
konulara dönük çeşitli yaptırımları 
yürürlüğe koydu. AB’nin, 833/2014 
No’lu yönetmeliği doğrudan Rus-
ya’yı ve Rus enerji ve bankacılık 
sektörünü hedef aldı. Bu da Güney 
Akım Doğalgaz Boru Hattı’nı 
yakından ilgilendiriyor. Tarafların 
anlaşma sağladığı Güney Akım’da 
kasım ayında denizin altına boru 
döşenmesine başlanması hedefleni-

yordu, yeni yaptırımlarla projenin 
de akıbeti tartışma yarattı. 

Öncelik 833/2014 No’lu yönet-
meliğin ayrıntılarını inceleyelim:

ASKERİ KONULAR: 1 Ağus-
tos 2014 öncesindeki sözleşmelere 
tabi AB askeri listesindeki askeri 
ürünler, AB çift kullanım yönetme-
liğinde belirlenen çift kullanımlı 
ürünlerin Rusya’ya ve Rusya’da bu 
ürünleri kullanacak kişilere satışı, 
tedariki ve ihracatı yasaklandı. 

GÜNEY AKIM’A AB DARBESI

Ukrayna ve Kırım ile tırmanan AB-Rusya gerginliği Güney Akım’ı 
sekteye uğratacak. AB tarafından 1 Ağustos’ta yürürlüğe alınan yö-
netmelik, Rusya’nın enerji ve finans sektörlerini doğrudan ilgilen-
diren maddeler içeriyor….
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DENİZ SUPHİ

TEKNOLOJİ İHRACI VE 
FİNANSAL DANIŞMANLIK YA-
SAĞI: 1 Ağustos 2014 öncesindeki 
sözleşmelere tabi Rusya’da ya da 
derin petrol arama ve üretiminde 
kullanılmak üzere petrol endüstrisi 
için uygun teknolojileri, Rusya’da 
kullanım için kişilere satış, tedarik 
veya ihracat için ön izin şartının 
yanı sıra ilgili teknik ve finansal 
yardım ve aracılık hizmetleri yasak-
landı.

BANKACILIK YAPTIRIM-
LARI: 1 Ağustos 2014 tarihinden 
itibaren, Rus bankalarınca doğ-
rudan veya dolaylı yoldan satın 
alınan, satılan, aracılık yapılan ya 
da ihracına yardım ya da transfer 
edilebilen menkul kıymetlerin ve 
90 günü aşan vadeli para piyasası 
araçlarının transferi yasaklandı. 
Bu karardan Sberbank, VTB Bank, 
Gazprombank, Vneshecomonbank 
ve Rosselkhozbank direkt olarak 
etkilenecek.

Avrupalı bankalar da zarar 
görecek

Peki, AB’nin bu düzenleme 
çerçevesinde getirdiği yaptırımlar, 
enerji sektörünü nasıl etkileyecek? 

Enerji Panorama’nın yaptı-
ğı araştırmaya göre yaptırımlar, 
Rusya’nın Ukrayna’yı transit gaz 
taşımasında by-pass etmek için inşa 
edeceği Karadeniz’i boydan boya 
geçecek Güney Akım Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi’ni vuracak. 

AB’nin yaptırımları kapsamında 
Rusya’ya finans danışmanlığı ve 
finans danışmanlığı hizmetlerinin 
verilmesi yasaklandı. Güney Akım 
Transport şirketi, Güney Akım De-
niz Boru Hattı Projesi’nin yapımı 
ile ilgili tüm mali sürecin denetlen-

mesi için Crédit Agricole Kurumsal 
ve Yatırım Bankası (Fransa), ING 
Bank N.V. Londra Şubesi ve RPFB 
Project Finance Ltd (Rusya) şirket-
lerini müşterek mali danışmanlar 
olarak belirlemişti. Crédit Agricole 
Kurumsal ve Yatırım Bankası ile 
ING Bank N.V. Londra Şubesi’nin 
833 sayılı düzenlemeyle proje-
ye danışmanlık hizmeti vermesi 
yasaklandı.

Düzenleme, başta off-shore 
(açık deniz) olmak üzere Rusya’ya 
boru hattı ve petrol arama ve üreti-
mine ilişkin yüksek teknoloji içeren 
ekipmanların satışını ve bu konuda 
hizmet verilmesini de yasakladı. 

1 milyar euroluk boru tehlikede
Yaptırımı öngören maddenin 

ekinde ileri teknoloji içeren ürünler 
tek tek sıralandı. Yasak kapsamın-
da boru satışı da bulunuyor, açık 
denize boru hattı döşeyen ve arama 
faaliyeti yürüten gemiler de yer 
alıyor. Güney Akım’da mart ayında 
imzalanan anlaşmaya göre (hat-
tın, kara bölümü için 800 milyon 
euro’luk ayrı bir boru alım ihalesi 
öngörülüyor) açık denize döşe-
necek 930 kilometrelik borunun 
yüzde 50’si Alman Europipe şirke-
tinden satın alınacak. Kalan yüzde 

35’ini bir Rus şirketi temin edecek. 
Yüzde 15’lik bölümü de Japon 
Mitsui tedarik edecek. Anlaşmanın 
ekonomik boyutu 1 milyar euro 
düzeyinde bulunuyor. 

833 sayılı yönetmelik gereğince 
Almanların proje için boru satması 
söz konusu olmayacak. 

İtalyanlara da uzandı
Dünyada, derin denizlerde boru 

döşeme işlemini bir tek İtalyan 
ENI’nin kontrolünde bulunan 
Saipem 7000 gemisi yapıyor. Yasak, 
bu operasyonu da etkileyecek. 
Saipem 7000’in 2015’in ilk yarısın-
da Çanakkale ve İstanbul Boğaz-
ları’ndan geçmesi ve Karadeniz’de 
derin sularda boru hattını döşemesi 
hedefleniyordu. Bu hizmetin veril-
mesi de zora girdi. 

Bir bütün olarak bakıldığında 
AB yaptırımları her boyutuyla 
Güney Akım’ı ya tümden durdu-
racak ya da projede büyük engeller 
ve gecikmelerle boğuşacak. Ancak 
ekonomik çıkarlar bazen siyaseti 
geride bırakabiliyor. Belki de hem 
Avrupa hem de Rusya’yı yakından 
ilgilendiren Güney Akım’ın hatı-
rına bu yaptırımlar yumuşayabilir, 
bunu zaman gösterecek. 

HABERGüney akım’a AB darbesi
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İletim Şebekesi İşleyiş Dü-
zenlemelerine İlişkin Esaslar, 
kısaca ŞİD, son halini 19 
Aralık 2013 tarih 4763 sayılı 

Kurul Kararı ile aldı ve kapasite re-
zervasyonu talebinde bulunacaklar 
için 16 Eylül (dahil)-1 Ekim (hariç) 
tarihleri arasında gelecek yıl için 
istek bildiriminde bulunulması şart 
koşuldu. Gaz taşıtmak isteyen itha-
lat, ihracat ya da toptan satış lisansı 
sahipleri ancak gelecek yıl için elde 
edecekleri giriş ve çıkış noktaların-
daki kapasite ölçüsünde gaz taşıtma 
şansına sahip olacak. 

15 Eylül’de taşıyıcı BOTAŞ’ın 
her bir giriş-çıkış noktası için 
maksimum ayrılabilir kapasiteleri 
(MAK), elektronik bülten tablosun-
da (EBT) yayımlamasının ardından 
gelecek gaz yılı için (1 Ocak saat 
8.00’den bir sonraki 1 Ocak saat 
8.00’ kadar olan süre) süreç de 
başlamış oluyor. Burada ayrıca her 
bir tali çıkış için azami saatlik mik-
tar (ASM) ve azami günlük çekiş 
miktarları da yayımlanıyor. 

Gaz taşıtımı yapmak isteyen-

lerden gelecek talep kestiriminin 
daha düzgün yapılabilmesi için 
sadece gelecek yılın değil, gelecek 
5 yılın taşıtılması öngörülen yıllık 
miktarları da isteniyor. Bu sayede 
iletim şebekesinin geleceği için 
hangi yatırımlara ihtiyaç duyulaca-
ğına dair bir ön fikir elde edilmiş 
olunuyor. Gelecek yıl için ise her 
bir giriş ve çıkış noktası için istenen 
kapasite miktarıyla yıllık çekilecek 
gazın aylık bazda dağılım bilgisi 
isteniyor. Ek olarak çıkış nokta-
sında teslim alınacak gaz için arzu 
edilen basınç ve sıcaklık bilgilerinin 
de ibraz edilmesi gerekiyor. 

Eğer teslim noktaları için 
yapılan başvurular, kapasitenin 
altındaysa kapasite için istenen 
miktarlar olduğu şekilde, kapasite-
nin üstündeyse de istenen miktarlar 
kapasiteye oranlanacak şekilde pay-
laştırılıyor. Sonrasında iletim kapa-
site bedelinin yüzde 20’sine tekabül 
eden kesin teminat mektubu ile 
birlikte standart taşıma sözleşmesi 
(STS) imzalanıyor. Sözleşmede ek 
bilgi olarak tali çıkış noktası kulla-
nıcıları için ASM ve azami günlük 

çekiş miktarları da belirtiliyor. 

Süreç 1 Aralık’ta istenmemiş 
atıl kapasitelerin duyurulması ile 
devam ediyor. İsteyen taşıtanlar bir 
sonraki ay için ayın 25’ine kadar 
başvuruda bulunup, yaz dönemi (1 
Mayıs-1 Eylül) için 0.8, kış dönemi 
(1 Kasım-1 Nisan) için 1.3 ve ara 
dönem (Nisan, eylül, ekim) için 
1.2 kat iletim bedeli ödeyerek bu 
kapasiteden de yararlanabiliyor.

Taşıtanlar sahip oldukları kapa-
siteyi aşmaları halinde kapasite aşım 
ücreti ödemek zorunda ki bunlar da 
yaz dönemi için 1.1, kış dönemi için 
1.5 ve ara dönem için 1.25 kat iletim 
bedeline tekabül ediyor. Bu durum 
bir hak olmadığı gibi kullanılamama 
riski de vardır çünkü BOTAŞ kapa-
site seviyene derhal in emri verme 
hakkına sahip.

Yanlış hesap maliyeti artırır
Kapasite rezervasyonu işlemle-

rinde 15 aya varan bir sürecin tah-
mini yapılması gerektiği için sorun 
göründüğünden daha zor bir yapıya 
dönüşüyor. Şüphesiz, kapasitenin 
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ihtiyaçtan az ya da çok alınması 
işletmeye ek maliyet olarak geri 
dönüyor. Kapasite kısıtlarının bu-
lunduğu noktalarda, diğer şirket-
lerin davranışları da hesaplamaları 
karıştırabiliyor. İhtiyaç duyulandan 
daha az kapasiteye sahip olmak 
fırsat maliyetlerini de beraberinde 
getirebiliyor. 

Bu tür belirsiz değişkenleri, 
fazla sorunlu durumlarda üst düzey 
senaryo birleştirmeleri için stokas-
tik optimizasyon, ayrıntılı senaryo 
maliyet analizi incelemesinde ise 
simülasyon modellerinin kurgulan-
masında fayda var. Yöntem kısaca 
farklı senaryo ve kapasite gerçek-
leşmeleri için oluşacak maliyet 
hesaplaması prensibine dayanıyor. 
Ortalama senaryo maliyetinin ya-
hut en kötü senaryodaki maliyetin 
minimize edilmesi amaçlanıyor.   

Hesaplamalara ilk önce taşı-
tanın kendisinden başlamasında 
fayda var. Giriş noktalarındaki 

gaz akışıyla çıkış noktalarındaki 
gaz akışı birbirine uyumlu olmak 
mecburiyetinde.  O halde kendi 
tüketicilerinin profilinin sağlıklı çı-
kartılmış olması son derece önemli. 
Oynaklığın azaltılması, tekdüze 
bir rejime kavuşmak adına negatif 
korelasyona sahip tüketicilerin bir 
araya getirilmesinde fayda var.  Tü-
keticilerin konut, sanayi ve elektrik 
sektörlerinde ayrı ayrı modellen-
melerinin hem bu aşamada hem 
de operasyon aşamasında büyük 
faydaları olacaktır.  Genel olarak 
geçmiş performans, demografik, 
ekonomik ve meteorolojik bilgilerin 
harmanlanması ile değerlendirile-
rek olası senaryolar elde edilir. 

Yan maliyet hesabı deneyim 
gerektiriyor

Sonrasında iletim şebekesinin 
kısıtları ve rakipler göz önüne alına-
rak ana ve atıl kapasite gerçekleşme 
senaryoları oluşturulmalı. Burada ge-
nelde gözden kaçan husus, fırsat ma-

liyetlerinin hesaplanması aşamasında 
yaşanıyor. Direk maliyetler açıkça 
hesaplanabilse de yan maliyetlerin 
hesaplanmasında tecrübeli insan-
ların deneyimlerine başvurmakta 
fayda var.  Oluşturulan bu senaryolar 
aynı zamanda şirketin güçlü ve zayıf 
yanlarını göstermesi açısından da son 
derece önemli.

İletim şebekesi, yeni kompresör 
istasyonlarının devreye girmesiyle 
ek operasyonel kapasite marjı ka-
zansa da kuraklığın devam edeceği 
beklentisi, kapasitenin verimli pay-
laştırılmasını zorunlu kılıyor. Artan 
taleple birlikte kapasite rezervasyo-
nu derin kısıtları olan bir probleme 
dönüşecek ve bu da gelecek yıllarda 
sistem operatörü ve düzenleyici 
makamların ilave teknikler geliştir-
mesine yol açacaktır.  Şimdiden bu 
hesapları düzgün yapan şirketler, 
gelecekte artan kısıtlar karşısın-
da bilgi birikimi ve deneyimleri 
sayesinde rakiplerine karşı avantajlı 
konuma geçeceklerdir.

MAKALEDoğal gaz kapasite rezervasyonu hesapları

Eylül 2014EnerjiPanorama 39



Kuvvetli yağmur ve fırtına, 
yoğun kar yağışı, şiddetli 
rüzgar gibi iklim olayları 
günlük hayatta alıştığımız 

meteorolojik terimler. Ancak Türkiye 
son dönemde iklim veya hava durumu 
bakımından hiç alışık olmadığı bir terim 
olan ‘hortum’ olayıyla karşı karşıya. Daha 
çok Amerika’da yol açtığı yıkım ve faci-
alarla konuşulan hortumlar son aylarda 
Türkiye’de de sık sık görülmeye başlandı. 
Bu güne kadar filmlerde izlediğimiz hor-
tumlar özellikle İstanbul’da yıkım-tahri-
bata neden olmaya başladı. Hortumun 
Türkiye’nin gündeminde olmaması 

nedeniyle ülkede konuyla ilgili olarak 
yapılmış araştırma sayısı da hayli kısıtlı. 
Konuya ilişkin en kapsamlı çalışmalar-
dan birini Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
(MGM) yapmış. Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın da 
(AFAD) hortum durumlarında yapılması 
gerekenler konusunda tavsiyeleri var. 

Ani ısı değişiklikleri yol açıyor
MGM’nin yaptığı çalışmaya göre, 

hortum; dar bir alandaki ani basınç 
değişikliğiyle meydana gelen girdap 
şeklindeki çok şiddetli rüzgarlar olarak 
tanımlanıyor. Hortumun oluşumu da 

Türkiye’nin yeni iklim gerçeği: 

HORTUM
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Türkiye; kuvvetli yağış, aşırı sıcak, şiddetli rüzgar gibi meteorolojik olayla-
rın dışında yeni bir iklim olayına tanık oluyor; Hortum. Haziran ve Tem-
muz aylarında İstanbul’da ortaya çıkan hortumlarla ilgili henüz bilimsel 
çalışmalar yapılmış değil ancak ortak görüş: ‘Küresel iklim değişikliği artık 
Türkiye’yi de etkilemeye başladı. Ve hortum, Türkiye için olağan bir vaka 
haline gelebilir 

şöyle özetleniyor: Atmosferde 
ani basınç değişikliğine sıcak 
havanın çok büyük bir hızla 
yükselmesi neden oluyor. Sıcak 
bir hava kütlesi üzerine soğuk 
bir hava kütlesinin çıkması 
durumunda; yoğunluğu daha 
düşük olan sıcak hava, çok 
büyük bir hızla soğuk hava-
nın içine doğru yükseliyor. Bu 
arada basınç, hızla azalıyor. 
Basınç ve sıcaklıktaki bu ani 
değişiklik, çok kısa zamanda 
şiddetli rüzgarlar doğuruyor. 
Hava yükselmeye devam ettik-
çe, rüzgarın hızı daha da artıyor 
ve kuvvetli bir girdaba dönü-
şüyor. Huni şeklinde dönerek 
yükseliyor. Girdabın ortasında 
hızla yükselen havanın sıcaklığı 
giderek soğuduğundan, içindeki 
su buharı yoğunlaşıyor. Bu da 
ortası grimsi beyaz renkli bir 
hal alan hava kütlesinin hortum 
gibi görünmesini sağlıyor. 
Yoğunlaşma oldukça aşağıya 

doğru uzanan hortumun ucu, 
yere kadar ulaşıyor.

9 yılda 24 hortum oldu 
Meteoroloji Genel Müdürlü-

ğü’ne göre Türkiye’de hortumlar 
nadir de görülse büyük hasarlara 
yol açıyor. Örneğin 19 Hazi-
ran 2004 tarihinde Ankara’nın 
Çubuk ilçesinin Sünlü köyünde 
meydana gelen hortumda 4 kişi 
hayatını kaybetmişti. Haziran 
ve ağustos aylarında İstanbul’da 
yaşanan şiddetli yağış ve fırtına 
sonrası görülen hortumlar birçok 
evin çatısını uçurdu ve çevreye 
ciddi zarar verdi. MGM verile-
rine göre Türkiye’de 2001-2010 
dönemi arası toplam 24 hortum 
görüldü. En fazla hortum 11 olay 
ile 2010 yılında yaşandı. 2004-
2005 ve 2009 yıllarında ise 3’er 
hortum olayı meydana geldi. 
2007-2008’de her hangi bir olayı 
yaşanmazken diğer yıllarda ise 
birer olay söz konusu. 

HABERTürkiye’nin yeni iklim gerçeği: HORTUM
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HORTUM 
SIRASINDA NE 

YAPILMALI?
 � Hortum gördüğünüzde suyu, elektriği 

ve gaz (LPG) kaynağından kesin, yanma 
oluşmuşsa hemen müdahale edin.

 � Şiddetli şimşekle birlikte gözlenen 
fırtınalar bölgenizi tehdit etmeye baş-
ladığında, en son bilgi ve talimatları 
almak için radyo ve TV haber yayınları 
dinleyin. 

 � Bir hortum görüldüğünde, pencere, 
kapı ve dış duvarlardan uzakta kalın. 
Başınızı düşen nesnelerden ya da uçu-
şan döküntüden korunun. 

 � Evde ya da küçük bir yapıda, bodruma 
zemin katına ya da fırtına hücresine 
gidin. Eğer bodrum yoksa alt kattaki tu-
valet, koridor gibi bir iç bölüme gidin. 
Her iki durumda da ağır bir masa gibi 
dayanıklı bir şeyin altına girin ve tehlike 
geçinceye kadar bekleyin.

 � Okulda, herhangi bir sağlık biriminde, 
fabrika ya da alışveriş merkezindeyse-
niz önceden belirlenmiş sığınak yer-
lerine gidin. En alt kattaki iç koridorlar 
genellikle en güvenilir yerlerdir. Pence-
relerden ve açık yerlerden uzak durun. 
Görevli personel ve yetkililer ile işbirliği 
yapın.

 � Gökdelendeyseniz mümkünse en alt 
kattaki küçük iç odalara ya da koridor-
lara ulaşın.

 � Herhangi bir aracın içindeyseniz bulun-
duğunuz yerden çıkın ve daha dayanık-
lı bir yapıya sığının. 

 � Eğer yakınlarda bir sığınak yoksa en 
yakın hendeğe veya bir ark (dar ve de-
rince su kanalı) içine ellerinizle başınızı 
siper yaparak yüzükoyun uzanın.

TÜRKİYE’DE ARTIK KAPSAMDA
Hortum ve fırtına gibi meteorolojik olaylar dünyada son önemde artmaya 
başladı. Uzmanlar, bu tür değişimlerin hızlanacağını belirterek küresel ik-
lim değişikliğinin etkisine dikkat çekiyor. İklim değişikliğin en önemli ne-
denleri olarak da ormanların gelişi güzel tahrip edilmesi, plansız yapılaşma, 
çevreye duyarsızlık gibi etkenler gösteriliyor. Uzmanlar, Türkiye için önemli 
bir uyarı yapıyor: Hortumlar artık Türkiye’de her yerde yaşanabilir. ABD Ulu-
sal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne bağlı (NOAA) Ulusal Hava İklim ve Tah-
min Merkezi’nin Türkiye’de yaşanan hortumların ‘Son yıllarda yeşil alanların 
yok edilmesinden kaynaklandığı’ şeklinde ilginç bir saptaması kamuoyuna 
yansıdı. Hiç kuşkusuz bu ve benzer iddia ve tespitler, yaşanan hortumlar ve 
nedenleri yeni yapılacak bilimsel çalışmalar ortaya konacaktır.



I rak’ta, Irak İslam Şam 
Devleti’nin (IŞİD) Musul’u 
almasıyla başlayan süreç 
enerji denkleminde çok 

büyük değişikliklere yol açacağa 
benziyor. Bölgede yaşananlara son 
3 yıllık perspektiften bakıldığın-
da selefi ekolü temsil eden IŞİD 
terör örgütünün yaptığı hamlenin 
enerji dengelerini Suudi Arabis-
tan lehine değiştirdiğini görmek 
hiç de zor değil.  

2010 yılının son günlerinde 
Tunus’tan başlayan, Mısır’da yarım 
asırlık Mübarek Devrimi’ni devire-
rek şahlanan ve “Arap Baharı” adı 
verilen sosyal ve siyasal hareketler 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülke-
lerine hızlı bir biçimde yayıldı. Söz 
konusu hareketler bazı ülkelerde 
geniş kapsamlı protestolarla sınırlı 
kalırken, birçok ülkede hükümet ve 
rejim değişikliklerini beraberinde 
getirdi. Şüphesiz ki rejim deği-

şikliği yaşamayan bölge ülkeleri 
de ilk olarak kamu harcamalarını 
artırarak, o güne kadar göz ardı 
ettikleri halk kitlerini gözetmeye  ve 
söz konusu hareketlerin önüne geç-
meye çalışmıştı.  Arap Baharı’nın 
ilk günlerinde dünyanın en büyük 
petrol üreticisi Suudi Arabistan tam 
150 milyar dolarlık bir sosyal paketi 
uygulamaya geçireceğini duyurdu.

Kamu harcamalarındaki bu 
yüksek artış Suudi Arabistan gibi 

Enerji haritası yeniden çiziliyor 
11 Haziran günü, Irak Şam İslam Dev-
leti (IŞİD) örgütünün ani bir baskınla 
Musul’u ele geçirmesi tüm dünyada 
şok etkisi yarattı. Olaydan bir gün son-
ra aynı örgütün Türkiye’nin Musul Baş-
konsolosluğu’na saldırması ise Anka-
ra’da daha büyük bir travmaya sebep 
oldu. IŞİD’in bu hamlesi Türkiye’nin 
Irak’taki gelişmelere karşı elini kolunu 
bağlarken, üst düzey bir yetkili özel 
sohbetimizde tüm olup bitenlerden 
dolayı Suudi Arabistan’ı işaret etti ve 
“Suriye’yi terörist militanlarla doldu-
rarak bir devrimi çaldılar” ifadelerini 
kullandı. Peki, Suudi Arabistan bunu 
neden istedi?
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petrol üretici ülkelerin bütçelerine 
tahmin edilenlerden daha büyük 
yük getirdi ve neredeyse petrol ve 
doğalgaz dışında hiçbir geliri olma-
yan bu ülkelerin mali dengelerinin 
sağlanması için gerekli olan ham 
petrol fiyatını, 2008 yılına kıyasla 
önemli ölçüde yükseltti. Türkiye 
Merkez Bankası 2012 Enflasyon 
Raporu’nda yer alan verilere göre 
Körfez’de yer alan 9 ülkenin (Suudi 
Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Cezayir, Bahreyn, 
Umman, İran ve Irak) kamu ma-
liyesini dengeye getiren ortalama 
petrol fiyatı 2008 yılında 60,4 ABD 
dolar/varil seviyesindeyken, 2011 
yılında bir anda 78,4 ABD dolar/
varil seviyesine yükseldi.  Günümü-
ze kadar gelen petrol fiyatlarının 
90-100 dolar bandının aşağısına 
inmesinin özellikle Suudi Arabistan 
ve körfez ülkelerin kamu finansma-
nında büyük sorunlara yol açacağı-
nı gösterdi.

Enerji piyasalarının yeni 
oyuncusu: Irak

Irak ise şu ana kadar belirlenen 
143 milyar varil petrol rezervi ile 
Suudi Arabistan, Venezuella, Ka-
nada ve İran’ın ardından dünyanın 
en yüksek petrol rezervlerine sahip 
beşinci ülkesi. 2013 yılında 93 mil-
yar dolar petrol ihracat geliri elde 
eden Irak’ın günlük petrol üretimi 
iç savaş öncesinde 3,4 milyon varil 
civarında bulunuyordu. Daha 
önce Saddam rejimine uygulanan 
ambargo sonra da ABD ve İngil-
tere Koalisyonunun 2003 işgalinin 
ardından yaşanan belirsiz süreç 
Irak’ın zengin yataklarının dünya 
piyasalarına ulaşmasının en büyük 

engeli olarak yer alıyordu.  

Ancak OPEC’in Suudi Arabis-
tan’dan sonra ikinci büyük üreticisi 
Irak’ta Irak İslam Şam Devleti’nin 
(IŞİD) Musul’u almasıyla başla-
yan süreç enerji denkleminde çok 
büyük değişikliklere yol açacağa 
benziyor. Bölgede yaşananlara son 
3 yıllık perspektiften bakıldığın-
da selefi ekolü temsil eden IŞİD 
terör örgütünün yaptığı hamlenin 
enerji dengelerini Suudi Arabistan 
lehine değiştirdiğini görmek hiç de 
zor değil. 11 Haziran’da El Kaide 
orijinli IŞİD’in Musul’u ele geçir-
mesine kadar, Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın tahminleri, Irak’ın petrol 
üretimini günlük 10 milyon varil 
rakamıyla Suudi Arabistan düze-
yine çıkaracağını, gelecek 20 yılda 
petrol üretimin yarısının Irak’tan 
gelmesini ve Irak’ın milli gelirinin 
Suudi Arabistan’a eşit olacağını 
tahmin ediyordu.

Irak’ın resmi hedefi de, 2020 
yılında üretimi 10 milyon varile 
çıkartmaktı. Üretimin 10 milyon 
varile çıkması için 2020’ye ka-
dar 450 milyar dolarlık yatırım 
öngörülüyordu. Bu da Irak’ın petrol 
üretiminde Suudi Arabistan ile aynı 
düzeye çıkması ve söz sahibi ol-
ması, petrolün bollaşması ve Suudi 
Arabistan dışında bir ülkenin de 
yedek kapasitesi olması anlamına 
geliyor.

Bu stratejileri ekopolitik düz-
lemde daha iyi okuyabilmemiz için 
Irak’ta Şii kökenli Maliki yöneti-
minin yönetimde ipleri tamamen 
eline alması ve Sünni siyasetçileri 
ve nüfusu göz ardı etmesinin 
ardından Irak ve İran Şii hilalinin, 

Suudi Arabistan’ı dengelemek için 
stratejik ortak olarak birlikte çalış-
ma kararı aldıkları bilgilerini göz 
önüne almamızı gerektiriyor.

Kuzey ırak petrolleri ön plana 
çıkacak 

Şüphesiz ki IŞİD’in ortaya çık-
ması kısa ve orta vadede Irak’taki 
istikrarın bozulmasının yanı sıra 
yatırım ortamını da bozma etkisini 
gösterecektir. Böylelikle Irak’ın Su-
udi Arabistan’ı geçme hayalleri de 
başka bir bahara kalacak ya da en 
azından orta vadede ertelenecektir.

Irak’ın geleceğini ilgilendiren en 
kritik konulardan biri de, Ker-
kük’ün statüsü. Irak petrol üretimi-
nin yaklaşık üçte birini karşılayan 
Kerkük son aylarda fiilen Kürtlerin 
yönetimine geçmiş durumda. 
Barzani de Kürtlerin, IŞİD saldırısı 
sonrası girdiği yerlerden çıkma-
yacağını deklare ederek açıkça 
Kerkük’ü artık bırakmayacaklarının 
sinyallerini veriyor.

Saddam yönetimi, ABD’nin 
işgali, Mezhep gerilimleri ile son 
çeyrek asırdır Irak’ta yaşanan geliş-
meler, bugüne kadar hep bağımsız 
olmak isteyen Kürtlerin aslında 
bölgedeki en istikrarlı adası olduğu 
gerçeğini ortaya çıkardı.

Şüphesiz ki Irak’ta kaosa doğru 
evrilen süreç,  petrolün önemini 
arttırmasının yanı sıra, tüm gelece-
ğini Türkiye üzerinden kurgulayan 
Kuzey Irak petrollerini de daha 
çok öne çıkaracak. Ülkede kaostan 
beslenen ve tüm uzlaşma kapılarını 
kapatan Maliki yönetiminin ise 
istikrarlı bir Irak yaratması fikri ise 
oldukça uzak gözüküyor.

ANALİZEnerji haritası yeniden çiziliyor 
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Türkiye’nin en büyük 
şirketi Tüpraş’ın ikinci 
çeyrek bilançosu sürp-
rizlerle dolu. Şirketin 

satış geliri yüzde 5 azalmasına 
karşın satış geliri 9.6 milyar, net 
karı yüzde 160 artışla 357.7 milyon 
lira oldu. Geçen yıl 77 milyon TL 
düzeyinde olan vergi öncesi zarar 
bu dönemde faaliyet karındaki ar-
tışın etkisiyle 149 milyon TL vergi 
öncesi kara dönüştü. Ancak ilk 
yarıda Fuel Oil Dönüşüm Projesi 
yatırım teşvikinden kaynaklanan 
727 milyon TL ertelenmiş vergi 
geliri nedeniyle net kar 869 milyon 
TL olarak bilançoya yansıdı. Tüp-
raş’ın 2013 nisan-haziran döne-
mindeki satış geliri 10.1 milyar, net 
karı da 137.6 milyon lira olmuştu. 
Tüpraş’ın yaptığı konuya yazılı 
açıklamada Ortadoğu ve Asya’da 
açılan yeni rafinerilerin yanı sıra 
brent ham petrole göre daha ucuz 
olan WTI (West Texas Intermedia-
te) ham petrolü kullanma imkânına 
sahip ABD rafinerilerinin yüksek 
kapasite kullanımıyla Avrupa ve 
Akdeniz piyasasına ürün arzını 
arttırdıkları belirtildi.

Dünya piyasasının da değer-
lendirildiği bilanço açıklamasında 
kuzey yarım kürede rafineri bakım 
duruşlarının sona ermesiyle yılın 

ikinci çeyreğinde üretimin arttığı 
ifade edilerek gelişen ülkelerde eko-
nomik yavaşlamanın petrol ürün-
leri tüketimine olumsuz etkilerine 
bağlı olarak benzin, motorin, jet 
yakıtı ve fuel oil fiyat rasyolarının 
son altı yılın en zayıf seviyelerine 
gerilediği vurgulandı. Bu bilgiler 
ışığında geçen yılın ilk yarısın-
da 2,68 dolar/varil olan Akdeniz 
rafineri marjının varil başına 0.37 
dolara gerilediğine dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, Akdeniz 
rafineri marjındaki keskin düşüşün 
yanı sıra aynı dönemde Tüpraş’ta 
rafinerilerde gerçekleşen yoğun 
bakım çalışmalarının ve zayıf kon-
jonktürün neden olduğu düşük ka-
pasite kullanımıyla geçen yılın aynı 
döneminde 1.88 dolar/varil olan 
Tüpraş’ın net rafineri marjı, 2014 
yılının ilk yarısında 1.05 dolar/varil 
seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanımı düştü 
Şirketin yatırımını sürdürdüğü 

Fuel Oil Dönüşüm Projesi 
için İzmit Rafinerisi’nde 
altyapı bağlantılarına yönelik 
duruşlar yaşandığının da 
ifade edildiği açıklamada, 
zayıf konjonktür nedeniyle 

gerçekleştirilen optimizasyon çalış-
malarının da kapasite kullanımını 
yüzde 68.5 seviyesine gerilettiği de 
dile getirildi.

Öte yandan global kapasite 
artışı ile azalan ithal motorin marjı 
ve düşen asfalt talebi paralelinde 
Tüpraş’ın yurtiçi satışları yüzde 
12.5 oranında 1.1 milyon ton azal-
dı. Üretim ve satış optimizasyonu 
çalışmalarına bağlı olarak ihracat 
da 428 bin ton daha az gerçekleş-
ti. Bu nedenle toplam satışlar ilk 
yarıda geçen yıla göre yüzde 13.6, 
hacimsel olarak da 1.5 milyon ton 
azalışla 9.7 milyon ton oldu. 

Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil 
olmak üzere 2014 yılı ilk yarısında 
Tüpraş toplam 1.07 milyar TL yatı-
rım harcaması gerçekleştirdi. Satış 
miktarı ve Akdeniz ürün fiyatların-
daki düşüşe karşın döviz kurundaki 
yüzde 19.4 yükselişin etkisiyle satış 
gelirleri 2013 yılının yüzde 3.1 
üzerinde gerçekleşti.

Operasyonel ve Finansal Veriler 1. Yarıyıl 2013 1. Yarıyıl 2014 Fark

Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton) 10.453 9.625 -828
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton) 8.783 7.682 -1.100
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 11.263 9.734 -1.529
Satış Gelirleri (Milyon TL) 18.315 18.874 %3
Faaliyet Karı (Milyon TL) -9 252 261
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) -77 149 225
Net Dönem Karı (Milyon TL) 266 869 %226

Tüpraş’ın satışı düştü, karı arttı
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geçen yılki zararı telafi etti ve vergi öncesi karı 149 milyon TL oldu. Ancak 727 
milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri nedeniyle net karı 869 milyona çıktı…



Geçen aylarda yayın-
lanan yazılarımızda 
güneş enerjisi yatı-
rımlarının finansal 

fizibilite analizlerini yapmış ve 
maksimum ekonomik katılım 
paylarını hesaplamıştık. Bu paylar 
hesaplanırken projeleri tek başı-
na ele alarak tamamen finansal 
açıdan nakit akışlarını hesaplayarak 
değerlendirmiştik. Bununla beraber 
önümüzdeki ihale sürecinde piya-
sada oluşacak katılım paylarının 
finansal fizibilite hesaplarının çok 
ötesinde oluşması oldukça muhte-
mel. Bu noktadaki asıl sorun piyasa 
katılımcılarının irrasyonel hareket 
etmeleri değil; aksine, meselenin 
özü finansal fizibilite ve stratejik 
fizibilitenin birbirinden çok ayrı 
kavramlar olması. Özellikle de 
finansal fizibilite hesaplarının ileri 
görüşlü perspektiflerden yoksun 
olmasıyla ilgili. Finansal fizibilite 
analizleriyle projenin yaratacağı 
portföy sinerjisi, öncülük etme 

avantajı ve öğrenme eğrisi gibi nicel 
olmayan faydaları dikkate almaz. 
Stratejik fizibilite ise bir yatırımla 
ilgili bütün nitel ve nicel faydaları 
ortaya koyarak uzun vadeli yatırım 
planları yapmayı gerektirir. İşin 
özü, finansal olarak fizıbıl olma-
yan projeler bazı yatırımcılar için 
stratejik fırsatlar barındırabilir. Bu 
fırsatları aşağıda genel hatlarıyla ele 
alacağız.

Pörtföy Etkisi: Enerji yatırımla-
rında iki artı iki dörtten fazla eder. 
Enerji yatırımları hiçbir zaman tek 
başına değerlendirilmemeli, aksine 
yatırımcı bu yatırımları bir portföy 
olarak düşünmeli ve ele almalıdır. 
Mesela bir güneş enerjisi santralı-
nın rezervuarlı bir barajla beraber 
yaratacağı katma değer, tek başına 
olan değerinden çok daha fazla. 
Bu durumda rezervuarlı üretim 
sistemleri, güneş enerjisi sant-
rallarının darbeli üretim yapısını 
gidererek operasyonel planlamayı 
kolaylaştırıp uzlaştırma piyasala-
rında dengesizliğe düşme olasılığını 

ciddi oranda ortadan kaldırabilir. 
Yine benzer şekilde doğal gaz ve 
jeotermal kaynaklarla güneş ve 
rüzgar enerjisi üretim sistemlerini 
kombinlemek doğrudan operasyo-
nel ve finansal faydalar sağlar. Bu 
tür faydalar, standart finansal fizibi-
lite analizlerinde değerlendirilme-
dikleri için bu analizler projelerinin 
finansal değerlerini olduğundan 
daha düşük gösterebilir.

Darbeli Üretim: Bu noktada 
parantez açılması gereken önemli 
stratejik konulardan birisi de güneş 
santrallerinin dengeleme maliyet-
leri. Önümüzdeki güneş enerjisi 
ihalelerinde 10 yıl boyunca Yenile-
nebilir Enerji Kaynakları Destek-
leme Mekanizması (YEKDEM) ile 
üretilen bütün elektrik için sabit 
fiyattan alım garantisi söz konusu. 
İlk 10 yılın ardından yatırımcılar 
üretimlerini serbest piyasaya sat-
mak durumunda kalacaklar. Ancak 
güneş santrallarının darbeli üretim 
yapması dolayısıyla ortaya çıkacak 
dengeleme maliyetlerine katlan-

Güneş enerjisi yatırımlarında 
stratejik perspektifler
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maları gerekecek. Bu maliyetler, 
Avrupa ülkelerinde toplam maliyet-
lerin yüzde 30’u kadar olup, panel 
maliyetlerinden sonra ikinci büyük 
maliyet kalemini oluşturuyor. Bu 
aşamada ellerinde geniş enerji 
portföyleri olan yatırımcılar, güneş 
santrallarının darbeli üretim yapı-
sını ellerindeki üretim sistemleriyle 
belli ölçüde azaltarak bu dengeleme 
maliyetlerini aşağı çekip rakipleri 
karşısında avantaj sağlayacaklar. 
Özetlemek gerekirse tamamen 
güneş ve rüzgar santrallarından 
oluşan bir yatırım portföyü, uzun 
vadede son derece riskli ve verimsiz 
bir yatırım stratejisidir.

Öncülük Etme Avantajı: Her-

hangi bir markete rakiplerden önce 
girmek bilgi, teknoloji ve deneyim 
avantajları sağlar. Bu avantajları 
elde etmek için güneş enerjisi 
ihalelerine giren yatırımcılar, belli 
bir miktar prim ödemeyi tercih 
edebilir. Bu prim, katkı payına ek-
lendiğinde projenin ekonomik fizi-
bilitesini düşürse de stratejik olarak 
rakiplere karşı avantaj sağlayabilir.

Ölçek Ekonomisi ve Öğrenme 
Eğrisi: Zaman içinde güneş sant-
rallarının kurulumu ve yönetil-
mesinde kazanılan bilgi ve dene-
yimler, ileride yapılacak yatırımlar 
konusunda daha kesin bilgi sahibi 
olmayı ve bu yatırımları daha iyi 
değerlendirmeyi sağlar. Bu kazanı-

lan tecrübeler, yatırımcılar için yeni 
iş alanları açmaya ve katma değer 
yaratmaya yardımcı olur. Ayrıca 
ölçek ekonomisi enerji yatırımla-
rında büyümeyi gerektirir. Büyük 
yatırımcılar portföylerini daha 
verimli değerlendirip yönetebilir.

Özetle güneş enerjisi yatırımla-
rını salt finansal fizibilite açısında 
ele almak kısa vadeli bir bakış 
acısı olup uzun vadede yatırımcı 
için faydadan çok zarar getirebilir. 
Güneş enerjisi yatırımları, stratejik 
fizibilite açısında ele alınmalı, sa-
dece doğrudan nicel faydaları değil 
bütün nitel faydaları içine alacak 
şekilde stratejik bir bakış acısı ile 
değerlendirilmeli... 

MAKALEGüneş enerjisi yatırımlarında stratejik perspektifler
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Enerjinin patronları  
turizmde de IDDIALI

Enerji sektörünün 
ünlü yatırımcıları, turizmi de 

ihmal etmemiş. Sektörde yatırımı 

olan birçok holding ve grubun otel ya 

da otelleri var. Turizmde en  hızlı isimler 

Limak ve IC Holding. Onları Polat ve 
Ciner izliyor…

48  EnerjiPanoramaEylül 2014

HABER

ESİN GEDİK

Türkiye enerji sektö-
ründe faaliyet gösteren 
yüzlerce irili ufaklı 
şirket var. Buna karşın 

sektörün en belirgin ve diğer 
alanlardan ayrılan en temel özelliği 
Türkiye’nin önde gelen holding 
ve gruplarının yatırımları olması, 
dahası var olan yatırımlarının da 
toplam içindeki ağırlığının gittikçe 
artması. Daha önceki sayılarımız-
dan anımsayacaksınız, holding-

lerin, medya patronlarının hatta 
spor kulübü yöneticilerinin enerji 
yatırımlarını incelemiştik. Yaz ayla-
rında bulunmamız nedeniyle ‘enerji 
patronlarının’ turizm yatırımla-
rını mercek altına alalım istedik. 
Şaşırtıcı olmayan bir manzara ile 
karşılaştık, enerjinin patronları tu-
rizm sektöründe de oldukça etkin. 
Neredeyse tümünün otel ya da otel-
leri, seyahat şirketleri bulunuyor. 
Kimi bu sektöre enerjiden çok önce 

girmiş kimileri de ‘yeni yatırımcı’ 
olarak karşımıza çıktı. 

IC Holding’in dört oteli var 
İbrahim Çeçen’in sahibi oldu-

ğu IC Holding, turizm sektörünün 
eskilerinden. IC Hotels zincirinin 
ilk halkası IC Hotels Santai Family 
Resort adıyla Antalya-Belek’te 
faaliyet gösteriyor. Grubun diğer 
oteli, IC Hotels Green Palace 
Antalya şehir merkezinde. 2007 
Temmuz ayında hizmete giren 

HABEREnerjinin patronları  turizmde de iddialı
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ve Uzakdoğu mimarisinin izlerini 
taşıyan IC Hotels Residence Kundu 
ise zincirin butik tesisi. 2002 yılında 
hizmete giren IC Hotels Airport  ise 
bir havalimanı oteli. Antalya Ha-
valimanı’nın içinde olan otel, şehir 
merkezine 10 kilometre uzaklıkta. 

Limak, 1995 yılında Arcadia 
Hotel ile turizm sektörüne giriş 
yaptı. 1997 yılında Antalya Ke-
mer’de Limra ve 2002 yılında ise 
Antalya Belek’te Atlantis otelle-
rini hizmete açtı. 2000 yılında 
Limak International Hotels & 
Resort markasını yaratan Limak 
Turizm Grubu “Warm Hospita-
lity & Excellent Service – Sıcak 
Misafirperverlik ve Mükemmel 
Hizmet” sloganını marka vaadi 

olarak tescil ettirdi. 2006 yılın-
da Limak Ambassadore Otel ile 
şehir otelciliğine adım atan Limak 
Turizm Grubu aynı yıl Antalya 
Lara’da Lara De Luxe Hotel & 
Resort’u ülke turizmine kazan-
dırdı. 2010 yılında Türkiye’nin ilk 
termal butik oteli Yalova Termal 
Oteli ve İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda ISG Airport 
Oteli hizmete aldı. Limak Turizm 
Grubu’nun en yeni halkası Eu-
rasia Luxury Hotel, 2011 yılında 
İstanbul Kavacık’ta hizmete açıldı. 
Limak, Kıbrıs’ın Bafra bölgesin-
de Babylon Hotel & Resort ve 
Mersin’de Tarsus De Luxe Hotel 
ve Tarsus Golf Hotel inşaatını da 
sürdürüyor. 

Aksa’nın yaz ve kış oteli var
Aksa Enerji’nin de sahibi 

olduğu Kazancı Holding, turizm-
de iki otelle faaliyet gösteriyor. 
Antalya’nın Göynük beldesindeki 
5 yıldızlı Mirada Del Mar Oteli ilk 
turizm yatırımı. Holding iki oteli 
ise kış turizmine dönük faaliyet 
gösteriyor. 2006 yılında Kayseri 
Tekir yaylası üzerinde bulunan 
4 yıldızlı Mirada Del Lago ve 3 
yıldızlı Mirada Del Monte otelleriy-
le turizm alanındaki faaliyetlerini 
geliştirdi. 

Kolin, Turkol Turizm’le sektörde
Sektörde son yılların en önemli 

oyuncusu haline gelen hatta 
özelleştirme ihalelerinin neredeyse 
tümünde gördüğümüz Kolin İnşaat, 
2010 yılında turizm sektörüne giriş 
yapmış. Turkol Turizm adlı şirket, 
turizm yatırımcılığı, pazarlamacılı-
ğı, iç ve dış turizme hizmet edecek 
her türlü turizm yatırımı işletmek 
ve kurmak amacıyla kurulmuş. 
Şirketin, İstanbul Tuzla’da Şubat 
2014 yılında hizmete açılan ve 
Radisson Blu tarafından işletilen 
249 yataklı bir oteli var. Otel, ‘tatil 
oteli konseptiyle şehir oteli’ olarak 
konumlandırılmış. 

Ciner, turizmde de iddialı
Turgay Ciner’in sahibi olduğu 

Ciner Holding’in turizm yatırım-
ları daha kapsamlı. Lares Turizm 
adlı şirketin farklı illerde birkaç 
oteli var. Antalya’nın Kundu böl-
gesindeki LaresPark oteli, Rixos 
Lares markasıyla işletiliyor. Gruba 
ait bir diğer otel 1999 yılında 
açılan ve 2004 yılında LaresPark 
Hotel adıyla faaliyet gösteren 
İstanbul-Taksim’de. 

HABER Enerjinin patronları  turizmde de iddialı

Güriş, Miraje Park’ın sahibi
Turizm sektörünün eski 

isimlerinden biri de Güriş Grubu. 
1996 yılında açılan ve tamamıyla 
Miraj Turizm; Antalya-Göynük’tejs 
Mirage Park Resort Oteli’nin sahibi. 
Mirage Park, 523 oda ve 1050 yatak 
kapasitesine sahip ve yılın 12 ayı 
hizmet veriyor. 

Alarko, Hillside Beach’le meşhur 
Alarko’nun turizm sektörüne 

girişi 1994 yılına dayanıyor. Holding, 
Fethiye’de, özel Kalemya Koyu’ndaki 
birinci sınıf tatil köyü Hillside Beach 
Club’ın sahibi. Her sezon nisan-ekim 
ayları arasında hizmet veren otel, 
yılda ortalama 25 bin kişiyi ağırlıyor. 
Alarko, İstanbul’da da üst gelir grubu-
nun tercih ettiği Hillside adlı spor ve 
eğlence merkezinin de sahibi. 

Polat otelleri ‘üçledi’
Yenilenebilir enerji yatırımla-

rının öncüsü olan Polat Holding, 
turizmde Renaissance markasıyla 
tanınıyor. Grubun ilk oteli İstanbul 
Yeşilköy’deki Renaissance Polat 
İstanbul. İkinci sıradaki otel ise 
Renaissance Polat Erzurum Hotel. 
Adnan Polat, 2000 yılında memle-
keti olan Erzurum’da Palandöken 
Dağları’nın eteğinde Türkiye’nin ilk 
beş yıldızlı kayak ve kongre otelini 
açtı. Zincire eklenen son halka ise 
yine İstanbul. Grup, 2013 yılında 
açtığı Balmumcu’daki Renaissance 
Bosphorus Hotel, İstanbul Boğazı 
manzarasıyla dikkat çekiyor. 

Zorlu, Karadeniz’i tercih etti
Zorlu Grubu, turizmle çok haşır 

neşir olmamasına karşın bir otele 

sahip. 1997 yılında Trabzon şehir 
merkezinde faaliyet göstermeye 
başlayan Zorlu Grand Hotel, şehrin 
ilk beş yıldızlı oteli olma özelliğini 
taşıyor. 

Tarihi Efes, Dost Enerji’nin 
Dost Enerji, Türkiye’nin Turkcell 

ve KVK ile tanıdığı Murat Vargı 
tarafından kurulan MV Holding’in 
bir iştiraki. 2007 yılında enerji 
sektörüne giren MV Holding, 2006 
yılında İzmir’in simgelerinden Büyük 
Efes Oteli’ni satın aldı. İki yıl sonra da 
kapsamlı bir restorasyon projesinin 
ardından Swissotel Büyük Efes olarak 
hizmete açtı. Grubun bir diğer yatırı-
mı ise 2011 yılında İstanbul Tak-
sim’de başladıkları yeni otel projesi. 
Mercure Taksim adlı otel kısa bir süre 
önce konuklarını ağırlamaya başladı. 

HABEREnerjinin patronları  turizmde de iddialı
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Amerikan Merkezi Haber 
Alma Teşkilatı (CIA) 
tarafından yayımla-
nan CIA Factbook adlı 

kuruluş kısa bir süre önce ilginç bir 

çalışmaya imza attı. Hemen hemen 

tüm ülkelerin ve kıtaların incelen-

diği bu çalışma, dünyanın ihracat 

analizini yapıyor. Söz konusu çalış-

ma hangi ülkenin en çok ne ihraç 

ederek gelir elde ettiğini inceliyor. 
Aslında birçoğumuzu şaşırt-

mayan bir tablo ortaya çıkmış. 
Petrolün merkezi Ortadoğu ve Orta 
Asya. Bu bölgedeki ülkelerin nere-
deyse tamamı petrol ihraç ederek 

gelir elde ediyor. Doğal kaynaklar 
yönünden dikkat çeken bir başka 
yer ise Afrika. Kuzey Afrika’daki 
birkaç ülke hariç kıtanın tamamı 
altın ya da elmas zengini. Avru-
pa ise makine ve motorlu araçlar 
üretimiyle dikkat çekiyor. Bir nevi 
dünyanın atölyesi durumunda. 
Latin Amerika’nın en önemli ticaret 

CIA araştırdı,  
kim ne satıyor?
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metası ise gıda ürünleri. Ancak 
Brezilya gibi sanayi ürünleriyle öne 
çıkan birkaç ‘aykırı’ ülke de yok 
değil. Kuzey Amerika kıtasında 
ise farklı bir durum söz konusu, 
Meksika tekstilde önde ABD teknik 
ve elektronik, Kanada ise motorlu 
araçlar ve makine ihracıyla dikkat 
çekiyor. Asya dünyanın en giyim, 

ağaç ürünleri ve yarı iletkenler 
üretim merkezi. 

Çalışma Türkiye’yi Asya kıta-
sının bir üyesi olarak incelemiş. 
Haritaya baktığınızda batısı makine 
ve sanayi üretimi (Yunanistan, Bul-
garistan gibi ülkeler hariç) doğusu 
ve kuzeyindeki ülkeler ise petrol ve 

doğal gaz ihracıyla dikkat çekiyor. 
Türkiye ise hala bir hazır giyim ve 
gıda maddeleri ihracatçısı sıfatın-
dan kurtulabilmiş değil. Ancak 
doğu ve kuzeyimizdeki ‘koyu renk’ 
Türkiye’nin ‘enerji köprüsü’ potan-
siyelini de net bir şekilde ortaya 
koyuyor. 

HABERCIA araştırdı,  kim ne satıyor?

Eylül 2014EnerjiPanorama 53



Doğal gaz sektörünün 
uzun zamandır bekle-
diği 4646 Sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanu-

nu’nda değişiklikler öngören tasarı, 
nihayet geçen ay Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunuldu. Komisyon çalışmalarının 
ardından son hali verilip TBMM 
gündemine sunulacak olan tasarı, 
sektör için büyük önem taşıyor. 

Piyasanın liberalleşmesi adına yeni 
düzenlemeler içeren tasarı, çok 
sayıda yenilik de getiriyor. Üzerin-
de en çok konuşulacak başlıklar, 
BOTAŞ’ın iletim, depolama, LNG 
tesislerinin işletilmesi yönüyle üçe 
bölünmesi ve İGDAŞ’ın özel-
leştirilmesinin önünün açılacak 
olması. 15 maddelik tasarının genel 
gerekçesinde Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu’nun artık piyasa aktörle-
rinin ve düzenleyici kurumların 

2001 yılından beri kat ettiği bazı 
gelişmeleri kapsamadığının gö-
rüldüğü belirtildi. Tasarıyla başta 
sektörde arz talep dengesinin 
sağlanması olmak üzere doğal 

gaz piyasasının günün koşul-
larına uygun olarak uluslararası 
entegrasyonunun gerekliliklerini 
yerine getirilmesinin amaçlandığı 
da bildirildi. 

İBB isterse İGDAŞ’ı satabilecek
Tasarıda, daha önce İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gündeme getirilen ancak Danıştay’ın 
yürütmesini durdurduğu İGDAŞ’ın 
özelleştirilmesine ilişkin hükümler 
yer alıyor. Tasarıyla yasaya eklenen 

Meclise sunulan yeni Doğal Gaz Piyasası Kanunu yenilikler içerse de sektör 
bileşenlerini mutlu etmedi. Dağıtım şirketleri cezalar dahil birçok maddeyi 
eleştirirken, ithalatçılar “olumlu ancak eksik” yorumu yapıyor

Doğal Gaz Kanununu dağıtıcılar 
beğenmedi ithalatçı ‘eh’ dedi
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HABER

MURAT FIRAT-ESİN GEDİK

geçici 11’inci madde uyarınca İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin talep 
etmesi halinde İGDAŞ, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından özelleş-
tirilecek. Özelleştirmeden elde edile-
cek gelirden öncelikli olarak ÖİB’nin 
özelleştirme masrafları düşülecek. 
Kalan tutardan, İGDAŞ’a doğal gaz 
uygulama projeleri kapsamında 
sağlanan dış kredilerden kaynaklı 
Hazine alacakları, Hazine tarafın-
dan kreditörlere ödenecek tutarlar 
Hazine’ye ödenecek. Kalan tutar ise 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ödenecek.

BOTAŞ üçe ayrılacak
Sektörün tümünü ilgilendiren 

önemli başlıklardan biri de BO-
TAŞ’ın yeni yapısı olacak. Tasarıya 
göre BOTAŞ, iletim faaliyeti, LNG 
tesislerinin işletilmesi ile depolama 
faaliyetleri ve diğer faaliyetleri ger-
çekleştirmek üzere 3 ayrı tüzel kişi-
lik olarak yeniden yapılandırılacak. 

BOTAŞ’ın dikey bütünleşmiş tüzel 
kişiliği ise bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 1 yıl sürey-
le devam edecek. BOTAŞ ithalatı 
yıllık ulusal tüketimin yüzde 20’si 
oranına düşünceye kadar LNG it-
halatı haricinde yeni doğal gaz alım 
sözleşmesi yapamayacak ve süresi 
biten mevcut doğal gaz alım sözleş-
melerini yenileyemeyecek. BOTAŞ 
tarafından devredilecek doğal gaz 
alım veya satım sözleşmeleri için 
kontrat veya miktar devrine imkan 
tanıyan ihaleler yapılabilecek.

Lisans başvurularına 60 günde yanıt 
Doğal gaz piyasasında faaliyet 

gösterecek tüzel kişilerin lisans 
almak için EPDK’ya yapacakları 
başvuruya, başvuru tarihinden 
itibaren, en fazla 60 gün içinde 
cevap verme zorunluluğu da 
getiriliyor. Lisans başvuru talebi 
Kurul tarafından reddedildiği 
takdirde, reddetme kararı, başvu-

ru sahibine gerekçesiyle birlikte 
bildirilecek. Diğer yenilikleri de 
kısaca şöyle özetlemek mümkün: 
İthalat yapmak isteyen şirketler-
de, bu işlemi yapacak ekonomik 
güç aranacak. İthal edilecek doğal 
gazın kaynağı, rezervleri, üretim 
tesisleri ve iletim sistemi hakkın-
da doğal gazın satıcısından alınan 
bilgi ve garanti ile ithalatçı şirket 
ve satıcı arasındaki sözleşme de 
lisans için ön şartlar arasında. Öte 
yandan sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) ithalat lisansı için ekono-
mik yeterlilik dışındaki şartlar 
aranmayacak. Yani LNG ithalatın-
da her ithalat bağlantısı için ayrı 
lisans alma ve Bakanlıktan uygun 
görüş alma şartı yok. İthalat lisan-
sına sahip bir özel sektör şirke-
tinin ithalat yoluyla temin ettiği 
yıllık doğal gaz miktarı, EPDK 
tarafından belirlenecek ulusal gaz 
tüketim tahmininin yüzde 20’sini 
aşamayacak. 
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“TASARI, DAĞITIM SEKTÖRÜ 
AÇISINDAN ÖNEMLİ 
SORUNLAR İÇERİYOR”

Kanun taslağını Enerji Pano-
rama’ya değerlendiren GAZBİR 
Başkanı Yaşar Arslan, tasarının 
piyasanın bütününe yönelik olarak 
daha liberal bir yaklaşımla hazır-
lanacağını düşündüklerini ancak 
taslaktaki genel yaklaşımın, bazı 
olumlu düzenlemeler haricinde, 
sektör üzerindeki kamu ağırlığının 
fazlalaşması yönünde olduğunu 
söyledi. Tasarıda serbest piyasa 
mantığıyla ters düşen maddeler 
bulunduğuna işaret eden Arslan, 
“Bu durumun orta vadede yerli ve 
yabancı yatırımcıyı sektöre yatı-
rım yapmak konusunda çekingen 
hale getireceğini düşünüyorum” 
dedi. Tasarının, doğal gaz dağı-
tım sektörü açısından da önemli 
sorunlar içerdiğine dikkat çeken 
Yaşar Arslan, “Özellikle tanımlarda 
yapılan değişiklikler ve tarifelerle 
ilgili maddelerde yapılan değişik-
likler, dağıtım şirketleri açısından 
sorunlara yol açacak. Bunlar, mev-
cut düzenlemelerde yer almayan ve 
yeni getirilen değişiklikler olduğu 
gibi; ihale dönemindeki şartları da 
değiştirir nitelikteler” diye konuştu.

Yeni kanunla mevcut 42 tanı-
mın 29’unun (yüzde 70’i) değişti-
ğine dikkat çeken Arslan, 10 yıllık 
süreçte kanunu temel alan uygu-
lamalarla gelen ve değiştirilemez 
anlaşmaların bazılarının boşluğa 
düşeceğini savundu. Elektrik ve 
doğal gaz sektörlerinin beraber iler-
leyen gelişimi göz önüne alınarak, 
elektrik sektöründe olduğu gibi 
perakende satış faaliyetlerinin ayrıl-
ması için yeni kanunda hedef tarih 
konulması ve perakende satışa brüt 
kar marjı uygulanması gerektiğini 
ifade eden Arslan, “Yeni kanunda 

bu konuda hedef olmaması serbest 
piyasa gelişimini ve yatırımcıların 
uzun vadeli planlama yapmasını 
engelleyecektir” dedi.

“Cezalar şirketleri kapatacak 
düzeyde” 

Dağıtım şirketlerinin mevcut 
mevzuattaki bazı haklarını kaybet-
me tehlikesiyle karşı karşıya kalabi-
leceğinin altını çizen Arslan, şöyle 
konuştu: “Örneğin; tarife yapma 
konusunda, özellikle de makul geti-
ri oranını tespit etmekte EPDK tek 
yetkili kılınıyor. Oysa 4646 sayılı 
Kanunda, dağıtım tarifeleri hakkın-
da dağıtım şirketlerinin görüşünün 
alınması söz konusuydu. Kanun 
değişiklik taslağında bu uygulama 
ortadan kaldırılıyor.”

Yeni tasarıyla dağıtım şirket-
lerine daha fazla yükümlülük 
getirildiğine işaret eden Arslan, 
şunları kaydetti: “Ceza maddele-
rinde dağıtım şirketlerinin ağır 
yükümlülüklerle karşı karşıya 
bırakıldığını görüyoruz. Özellikle, 
sektör tamamen dağıtım yapan bir 
konuma getirildiğinde, şirketler 
elde edebilecekleri net gelirin çok 
çok üstünde bir ceza ile karşı karşı-
ya kalabilecek ki, şirketlerin hizmet 
veremez hale gelerek kapanmasına 
dahi yol açabilecek boyutta cezalar 
bunlar. Elektrik dağıtımında minör 
cezalar uygulanan konular, do-
ğal gaz dağıtımında majör olarak 
kabul ediliyor. Uygulanacak en 
düşük cezanın bedeli 700 bin TL’ 
ye çıkarılıyor. Kurum tarafından 
istenilen bir bilgiyi herhangi bir ka-
sıt gözetmeksizin hatalı veya eksik 
vermenin cezası 700 bin TL örne-
ğin. Yani önceki kanunda olmayan 

bazı düzenlemelerle yatırımcılar 
korkutulmaktadır.”

“Şirket birleşmeleri teşvik 
edilmeli”

Taslakta dağıtım sektörünü 
ilgilendiren bir diğer düzenlemenin 
ise dağıtım şirketlerinin birleşme-
sinin önünün açılması olduğunu 
ifade eden Arslan, “Bildiğiniz 
gibi piyasada doğal gaz dağıtım 
lisansı sahibi şirket sayısı çok fazla. 
Taslağa göre bu lisansların birleşti-
rilmesinin önü açılıyor. Ancak bu 
düzenlemenin eleştirdiğimiz yönü, 
lisanları birleştirmeyi teşvik ede-
cek hiçbir mekanizmanın kanun 
hükmü olarak değişiklik taslağında 
bulunmaması” diye konuştu.  

Sistem dengelemesi için serbest 
piyasa şartlarından çok, tüketimin 
kısılması yönünde çözüm düşünül-
düğüne dikkat çeken Arslan, şunla-
rı söyledi: “Mevcut kanun, dağıtım 
şebekesi satışında bedelin önceki 
sahibine ödenmesini öngörürken; 
yeni taslak ‘bedelin ödenmesi 
ile ilgili esasların yönetmelikle 
belirlenmesi’ uygulamasını getir-
mektedir. Mevcut kanunda belirli 
olan şartlar, yeni tasarıda belirsiz 
konuma dönüştürülmektedir. Mev-
cut kanunla, belediyelere verilen 
yüzde 10 bedelsiz hissenin satışına 
bu tasarıyla imkan veriliyor. Satışta 
dağıtım şirketlerine öncelik hakkı 
ve yeni hisse sahiplerine sermaye 
artışında yükümlülük konulması 
gerekmektedir.

HABER Doğal Gaz Kanununu dağıtıcılar beğenmedi ithalatçı ‘eh’ dedi

“REKABETİN ÖNÜNDEKİ 
ENGELLERİ KALDIRMAYA 
YÖNELİK MADDELERİ OLUMLU 
BULUYORUZ”  

DİVİD’in Doğal Gaz Piyasası 
Kanun Taslağına ilişkin görüşleri 
şöyle: 

Enerji sektörünün uzun zaman-
dır beklediği bu taslakta teklif edildiği 
üzere BOTAŞ’ın dikey bütünleşik 
yapısının ayrıştırılması mevzusu 
sektörce uzun zamandır tartışılan 
ve ülkemiz gaz piyasasının gelişmesi 
hususunda olmazsa olmaz kabul 
edilen ön koşullardandır. Taslakta 
detaylandırıldığı şekliyle BOTAŞ’ın 
faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırıl-
masıyla ortaya çıkacak kamu şirketle-
rinin mevcut bütünleşik yapıya göre 
çok daha objektif, tarafsız ve verimli 
çalışabileceklerine dair sektör beklen-
tisi bulunmaktadır. Aynı bağlamda 
BOTAŞ’ın ithalat ve pazar payının 
düşürülmesini öngören düzenleme-
lerin Kanun’da yer almasının, ilgili 
maddenin ileriki süreçlerde uygu-
landığı takdirde sektörel rekabetin 
önündeki engellerin kaldırılması 
adına önemli bir adım olarak değer-
lendiriyoruz. 

Taslak ayrıca LNG ve depola-
ma tesisleri başta olmak üzere yeni 
yatırımlara teşvikler öngörüyor. Bu 
teşvikler yatırımcıların ilgisini çekme 
anlamında kuşkusuz orta vadede 
semeresini verecektir. Bununla 
birlikte Türkiye’de mevcut depolama 
kapasitesi ve yeni depo yatırımlarına 
yönelik jeolojik oluşumlar göz önün-
de bulundurulduğunda ithal edilecek 
gazlara yönelik uygulanması öngörü-
len taslaktaki depolama yükümlülü-
ğünü, taslaktaki haliyle karşılayacak 
kapasitenin bulunmadığı aşikardır. 
Ülke gerçeklerinin göz önünde bu-
lundurularak taslaktaki mevcut de-
polama yükümlülük oranının tekrar 

gözden geçirilip, depo kapasitelerinde 
gerekli artış sağlanana kadar, makul 
seviyelere çekilmesi sektör oyuncu-
ları adına daha uygulanabilir bir hal 
almasını sağlayacaktır.

“Öldürücü cezalar var”
Taslakta dikkat çeken bir diğer 

madde olan, organize toptan doğal 
gaz piyasalarının işletilmesi ve bu 
piyasalardaki faaliyetlerin mali 
uzlaştırma işlemlerinin yeni kuru-
lacak EPİAŞ’a verilecek olmasının 
doğal gaz piyasasındaki önemli bir 
eksiği kapatacağını öngörüyoruz. 
Likiditenin arttırılmasına yönelik 
yapılan bu düzenlemeyle birlikte 
lisans sahibi tüzel kişilerin kendi 
aralarında yaptıkları tüm işlemleri 
sözleşmeye bağlaması hususundaki 
hükümlerin sektörde ters yönde etki 
yapması olasıdır. Daha da önemlisi 
kayıt altına alınan tüm bu sözleşme-
lerin Kurum ile paylaşılmasına dair 
getirilmesi öngörülen zorunluluklar 
hem Kurum hem de tüzel kişiler için 
pratikte faydaları sorgulanabilir ciddi 
ek iş yükleri getirecektir. Kanaatimiz-
ce taslakta önem arz eden bir diğer 
husus ise sektördeki cezaların önemli 
oranda arttırılmasıdır. Özellikle bazı 
cezaların ihtar yapılmadan doğru-
dan uygulanacak olması, piyasanın 
mevcut şartlarından ötürü ekonomik 
zorluklarla boğuşmak durumunda 
olan sektör şirketleri için yıkıcı bir 
hal alabilecek son derece ağır bir 
hükümdür.

 “Çapraz sübvansiyon ortadan 
kaldırılmalı”

Tüm bunlara ek olarak söz 
konusu taslakta bulunmayan ancak 

eklenmesinin sektörün gelişimine 
katkı sağlayacağını düşündüğümüz 
hususları da paylaşmak isteriz. 
Desteklenmesi hedeflenen kitlelerin 
doğru saptanarak bu kitlelere yönelik 
özel tarifeler uygulanması, böylece 
piyasanın en temel sorunlarından 
biri olan “çapraz sübvansiyonun” or-
tadan kaldırılması, piyasanın şiddetle 
ihtiyaç duyduğu gelişmelerin başında 
gelir. Diğer bir husus ise doğal gaz 
piyasasının serbestleşmesine yönelik 
olarak, yıllık tüketim miktarı belli bir 
seviyenin altında olan tüketicilerin 
serbest piyasaya dahil olabilmeleri 
için günlük profilleme metodolojisi-
nin geliştirilip bu tüketici gruplarına 
uygulanması piyasanın daha hızlı ge-
lişimine olumlu yönde etki edecektir. 

Mevcut kanunun hayata geçiril-
mesi noktasında yaşanan sıkıntılar 
doğal gaz sektöründe belirsizliklere 
sebebiyet vererek sektörün ilerleme 
hızını olumsuz yönde etkiledi. Kanun 
taslağında mevcut belirsizliklerin 
bir kısmının çözülmesine yönelik 
yapılan düzenlemeler her ne kadar 
umut verici olsa da ilgili idarelerin 
kanunun hayata geçirilmesinde 
gösterecekleri hassasiyetler sektörün 
gelişiminde belirleyici olacaktır. Bu 
bağlamda Bakanlık bünyesinde doğal 
gaz sektörünü iyi tanıyan ve 4646 sa-
yılı Kanun’un amaçlarını gerçekleşti-
rebilecek vizyona sahip kamu ve özel 
sektör temsilcilerinden oluşturulacak 
ve kanunun uygulanması noktasında 
sektöre yön gösterecek bir danış-
ma kurulu, sektörün menfaatine 
olacaktır.” 

HABERDoğal Gaz Kanununu dağıtıcılar beğenmedi ithalatçı ‘eh’ dedi

Eylül 2014EnerjiPanorama 57



Avrupa Birliği’nde rekabet 
politikasının son zaman-
larda öne çıkan ayakla-
rından biri de devlet yar-

dımı kontrolü olarak göze çarpıyor. 
Üye ülkelerin kendi endüstrilerine 
ve firmalarına teşvikler ve yardım-
lar vermek suretiyle serbest ticareti 
engellemelerinin önüne geçmek 
amacıyla, Avrupa Komisyonu 
pek çok yasal düzenleme çıkardı. 
Avrupa’da devlet yardımlarının 
kontrolüyle ilgili en temel yasal 
düzenlemeye, Avrupa Birliği’nin İş-
leyişi Hakkında Antlaşma’nın 107. 
maddesinde rastlanıyor. Buna göre, 
üye ülkelerin kaynaklarını kullan-
maları suretiyle yaptıkları, Avrupa 
Birliği’nin içsel pazarında rekabeti 
engelleyen veya rekabeti engelle-
me tehdidi bulunan, üye ülkeler 
arasında ticareti engelleyen devlet 
yardımları yasaklanmış durumda. 
Aynı maddenin 3. paragrafında 
ise devlet yardımına izin verilecek 
koşullar sıralanıyor. Söz konusu 
izni ise aynı anlaşmanın 108. mad-
desi gereğince Avrupa Komisyonu 
veriyor. Komisyonun incelediği ve 
izin verdiği devlet yardımlarının 
önemli bir kısmı da Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerince enerji sektörüne 
veriliyor.

Yakın zaman içerisinde Komis-
yon, bazı AB ülkeleri tarafından 
enerji sektörüne hatırı sayılır devlet 
yardımını öngören üç önemli yar-
dım paketini onayladı. Bunlardan 
birincisi Birleşik Krallık’ın yenile-
nebilir kaynaklardan elektrik üreti-
mini öngören, “Fark için Sözleşme-
ler” adı verilen 15 milyar pound (19 
milyar euro) değerindeki yardım 
planı.1 Buna göre kıyıya yakın yer-
lerdeki rüzgârdan elektrik üretimi, 
fotovoltaik elektrik üretimi, atıklar-
dan elektrik üretimi, küçük ölçekli 
hidro gücünden elektrik üretimi, 
çöp sahası ve kanalizasyon gazın-
dan elektrik üretimi gibi yerleşmiş 
teknolojiler, devlet desteği almak 
istiyorlarsa ortak bir yarışmada 
birbirlerine karşı rekabet edecekler. 
Öte yandan kıyıdan uzakta rüz-
gârdan elektrik üretimi, dalgadan 
elektrik üretimi, gelgitsel akımdan 
elektrik üretimi, anaerobik çürüme 
ile elektrik üretimi veya jeotermal 
enerjiden elektrik üretimi gibi daha 
az yerleşmiş, yeni ve yenilikçi tek-
nolojilerse daha fazla geliştirilmele-
ri için ayrılan bütçelerden faydala-
nacak, ancak ilerleyen zamanlarda 
teknolojiler arası rekabetçi yarış-
malara dâhil olacaklar. Biyokütle 
dönüşüm fabrikaları ise 2017 yılına 
kadar desteklenecek sonrasındaysa 
yerleşik teknoloji sayılıp sayılma-

maları gerektiğine ilişkin yeniden 
bir değerlendirme yapılacak.

Tüketiciye maliyeti düşük 
olmak zorunda

Bu plan kapsamında verilecek 
olan yardım, referans olarak alınan 
toptan elektrik fiyatının üzerine 
değişken bir prim koymak suretiyle 
yapılacak. Söz konusu prim, önce-
sinden belirlenen işlem fiyatının 
(strike price) üzerinde olamayacak. 
Ödemeler ise enerji tedarikçilerine 
konulan vergiler yoluyla karşılana-
cak. Özetle, rekabet politikasından 
sorumlu komisyon yardımcısı Jo-
aquín Almunia’ya göre söz konusu 
yardım planı, piyasa-temelli destek 
mekanizmalarıyla (teknolojiler 
arası rekabetçi yarışmalar sonucun-
da verilen destekler) tüketiciler için 
olası en düşük maliyete katlanarak 
(finansmanın tedarikçilere konulan 
vergilerle sağlanması) yenilenebilir 
enerjinin geliştirilmesini amaçla-
nıyor.  

Son zamanlarda Komisyonun 
onayladığı, Avrupa’da enerji sektö-
rüne yardımı öngören planlardan 
bir başkası da Birleşik Krallık 
Kapasite Piyasası Elektrik Üretimi 
Planı.2 Buna göre, üretim yeterlili-
ğini sağlayacak kapasite düzeyini 
satın almak için sistem operatörü 
yıllık merkezi yarışmalar düzenle-

YRD. DOÇ. DR. FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY / TENVA Araştırma Merkezi Direktörü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü

Avrupa’da enerji sektörlerine 
devlet yardımı
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yecek. İlk yarışma 2018/2019 yılı 
için 53.3 GW’lık kapasite ihtiyacını 
karşılamak üzere 2014 Aralık’ta 
yapılacak. Yarışmayı kazanan 
firmalar kapasite anlaşmasının 
süresi boyunca düzenli bir ödeme 
alırken bunun karşılığında elektrik 
sisteminin baskı altında olduğu za-
manlarda kapasite sunacaklar. Söz 
konusu ödeme kapasite tedarikçile-
rinin sözleşmesinde yazan kapasite 
miktarıyla orantılı olarak yapılır-
ken, yardım planının finansmanı 
ise elektrik tedarikçilerine konulan 
vergilerle sağlanacak. 

Komisyonun onayladığı enerji 
sektörüne devlet yardımını öngören 
son yasal düzenleme ise 2014 
Alman Yenilenebilir Enerji Kanu-
nu (Kanun).3 Kanun, temel olarak 
yenilenebilir enerjiden ve maden-
cilik gazından elektrik üretimini 
destekliyor. 1 Ağustos tarihinde yü-
rürlüğe giren kanuna göre, yenile-
nebilir enerjiden elektrik üretimini 
desteklemek için yıllık yaklaşık 20 
milyar euro’luk bir bütçe ayrılmış. 
Kanuna göre, yenilenebilir kaynak-

lardan elektrik üretenler ürettikleri 
elektriği piyasada satmaya zorunlu 
olacak. Üreticilere verilen destek-
lerse elektriğin piyasa fiyatının 
üzerine konulan bir prim biçiminde 
olacak. Bu desteklerin finansmanı 
ise nihai tüketicilere elektrik sağla-
yan tedarikçiler ve kişisel tüketim 
için elektrik üreten oto-üreticiler 
tarafından karşılanacak.

Devasa miktarda yardım!
Yukarıda sözü edilen yardım 

planları incelendiğinde enerji sek-
törüne verilen devlet yardımlarının 
toplamının devasa miktarlarda oldu-
ğunu görüyoruz. Görünen o ki, Avru-
pa karbonsuz bir ekonomi yaratmada 
kararlılığını devam ettiriyor. Devlet 
yardımı gibi son derece politik, 
hassas, Avrupa Birliği’ni çatırdatma 
potansiyeline sahip bir aracı, enerji 
politikalarının uygulanmasında hala 
etkin olarak kullanması bunun bariz 
bir göstergesi. Öte yandan enerji 
sektörüne devlet yardımlarının 

verilmesinde piyasa temelli 
mekanizmaların kullanılma-
sı ve özendirilmesinde de bir 
genişleme söz konusu. İngil-
tere’de olduğu gibi elektrik 
üreticilerinin devlet desteği 
ararken artık sadece aynı 
teknolojiyi kullanan rakipler-
le değil de farklı teknolojiler-
den üretim gerçekleştiren-
lerle de rekabet etmesi –yani 
farklı üretim teknolojileri 
arası rekabet- zorunluluğu 
firmaları daha etkin tekno-
lojilere yöneltecek. Bütün bu 
piyasa tasarımının ardından 

bazı üretim teknolojilerinin bütü-
nüyle tercih dışı olup olmayacağı 
iktisat yazını açısından da ilginç bir 
araştırma konusu.

Bütün bu yardımların finans-
manının genel olarak elektrik 
tedarikçilerine konulan vergiler 
yoluyla sağlanmasınınsa bizleri 
aldatmaması gerekir. Biz mikroe-
konomistler biliyoruz ki, eğer talep 
esnekliği çok düşük bir ürüne vergi 
konulursa vergi yükü çoğunlukla 
alıcı tarafından karşılanır. Elektri-
ğin talep esnekliğinin de neredeyse 
sıfır olduğu, yani talebin inelastik 
olduğu şu durumda, her ne kadar 
tüketicilere olan maliyetin çok 
yüksek olmadığı öne sürülse de söz 
konusu vergi yükünün, dolayısıyla 
da devlet desteğinin finansmanı-
nın, İngiliz ve Alman elektrik tüke-
ticileri tarafından karşılanacağını 
söylemek yanlış olmayacaktır.

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_en.htm
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-866_en.htm
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-867_en.htm
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Yenilenebilir Enerji Ka-
nunu’nda Türkiye’de 600 
megavatlık güneş ener-
jisi santralı kurulması 

öngörüldü. Bu çerçevede Türkiye 
genelinde 27 bölgede, güneş enerjisi 
yatırımı yapılması için alanlar belir-
lendi. EPDK, geçen yıl şirketlerden 
alınan yatırım başvurularını ve tüm 
Türkiye’deki güneş enerjisi sahaları-
nı tek tek belirledikten sonra şirket-
lerin başvuru süreçlerini tamamla-

dı. Mayıs ayında Elazığ ve Erzurum 
bölgelerine güneş yatırımı yapmak 
isteyenlerin başvuruları TEİAŞ’a 
gönderilmişti. EPDK, son olarak 
17 bölgede daha güneş enerjisi 
yatırım ihalelerinin gerçekleştiril-
mesi için başvuruları TEİAŞ’a iletti. 
Bu bölgelerde yaklaşık 1 milyar 
euro yatırımla toplam 425 mega-
vatlık güneş enerji santrali yatırımı 
yapılacak. Buna karşılık başvuruda 
rekor kırıldı. Kapasitenin 11 katı ve 

5 bin megavatlık talep geldi. Şirket-
ler, yaklaşık 6 milyar euro yatırım 
talebinde bulundu.

Konya ilk sırada 
Aynı bölgeye birden fazla 

başvuru olması halinde TEİAŞ’ın 
açtığı ihaleyi kazanan şirket 
yatırımı yapabilecek. Bu tür 
ihalelerde, devlete en yüksek katkı 
payını veren şirket yatırım yapma 
olanağına kavuşacak.

Bu kapsamda da en büyük yarış 

DEVLER GÜNEŞE AKIN ETTI
Enerjisa, Zorlu, Çalık da güneş kuyruğunda

Türkiye’nin enerji sektöründeki devleri, güneş yatırımına akın etti. Çalık, 
Bereket, IC, EnerjiSA, Nurol, Fernas, Zorlu, Hüsnü Özyeğin’in kontrolünde 
olan Cerean Enerji, güneş santrali yatırımı yapmak için EPDK’ya başvurdu. 
Kurum, söz konusu başvuruları, açılacak ihale için TEİAŞ’a gönderdi
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Konya’da gerçekleştirilecek. 46 me-
gavatlık kapasite için kapasitenin 
20 katından fazla 1000 megavatın 
üstünde talep gelen Konya’da tam 
62 şirket yarışacak. Konya’yı 41 
taleple Niğde-Aksaray izliyor. 

Güneş enerji yatırımına açılan 
Bingöl/Tunceli ve Erzincan bölgele-
rine başvuru yapılmazken, Hakkari 
ve Muş ve Şırnak bölgelerine 1’er 
adet başvuru yapıldı.

12 Mayıs 2014 tarihinde Elazığ 
ve Erzurum bölgeleri için gerçek-
leşen ilk güneş enerjisi ihalesini 
kazananlar için EPDK lisans çalış-
malarında son aşamaya geldi.

Diğer bölgelerde çalışma 

devam ediyor 
Bakanlık tarafından ilan edilen 

27 bölgeden geriye kalan Konya 1, 

Kahramanmaraş-Adıyaman, Kayse-
ri bölgelerinin de işlemlerinin en 
kısa zamanda tamamlanarak Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 

gönderilmesi planlanıyor. Böy-
lelikle 600 megavatlık belirlenen 
güneş enerjisi yatırımları da hayata 
geçmiş olacak. 

TEİAŞ’A GÖNDERİLEN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI 
İlan Edilen Bölge 

Numarası/Adı 
İlan Edilen 

Bölge Kapasi-
tesi (MW) 

TEİAŞ’a gönde-
rilen başvuru 

adedi 

TEİAŞ’a gönderilen 
başvuru kurulu 

gücü (MWm)

2-KONYA 46 62 1.150,0368
3-VAN-AĞRI 77 16 364,65
4-ANTALYA 29 10 139,76
5-ANTALYA 29 8 95,4
6-KARAMAN 38 48 882,202
7-MERSİN 35 9 100
9-BURDUR 26 21 347,54
10-NİĞDE,NEVŞEHİR,AKSARAY 26 41 603,095
12-MALATYA,ADIYAMAN 22 27 361,15
14-MUĞLA,AYDIN 20 15 213,75
15-ISPARTA-AFYON 18 24 338,14
16-DENİZLİ 18 18 204,24
17-BİTLİS 16 4 47
20-ADANA-OSMANİYE 9 4 36
22-SİİRT-BATMAN-MARDİN 9 3 23
23-SİVAS 9 5 45
25-ŞANLIURFA,DİYARBAKIR 7 8 54
Genel Toplam 434 323 adet 5.024,9638 MW

KİM NEREYE 

BAŞVURDU
• Çalık: Isparta-Ayfon, Konya,

• EnerjiSA: Malatya-Adıyaman, 

Karaman, Sivas, Isparta-Afyon,

• Gürallar: Niğde, Karaman,

• Zorlu: Niğde, Antalya, Mersin,

• Nurol: Niğde, Karaman, Konya,

• Fernas: Karaman, Konya,

• Bereket: Muğla-Aydın, Denizli,

• Cerean: Isparta-Niğde,

• IC: Isparta-Afyon,

HABERDevler güneşe akın etti
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Ham petrol ve dolar 
kurundaki artışlara 
rağmen elektrik ve 
doğal gaza uzun bir 

dönemdir zam yapılmıyor. Ancak, 
gerek doğal gaz ve gerek elektrik 
birim maliyetlerinin oluşmasında 
en önemli etkenlerden başında ham 
petrol ve döviz kuru geliyor. Her iki 
kalemde de son dönemde önemli 
dalgalanmalar yaşanıyor. Ayrıca 

Türkiye elektriğinin yaklaşık yarısı-
nı doğal gazdan elde ediyor. Bu da 
birim maliyetlere baskı yapan bir 
unsur olarak öne çıkıyor. Sektörün 
beklentisi, enerji fiyatlarının gerçek 
birim maliyetler üzerinden belir-
lenmesi. Sektöre göre elektrik ve 
doğal gaz gibi enerji kalemlerinin 
fiyat belirlemeleri, gerek yerel ve 
gerekse cumhurbaşkanlığı seçimleri 
nedeniyle ertelendi. Bu nedenle de 

sektör, ciddi birim maliyet baskısı 
yaşıyor. Enerji birim maliyetleri-
nin gerçek maliyetler üzerinden 
belirlenmesini isteyen sektöre göre; 
eylül itibarıyla doğal gaza yüzde 10-
15, elektriğe ise 1 Ekim itibarıyla 
yüzde 7-8 arasında zam yapılması 
artık kaçınılmaz. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ 
(TEİAŞ) verilerine göre Temmuz 
2014’te üretilen toplam elektriğin 

Enerjide maliyetler arttı, 
sektör fiyat artışı bekliyor

Ham petrol ve dolar kurundaki artışlara karşın uzun süredir elektrik ve do-
ğal gaza zam yapılmıyor. Ancak sektör tedirgin. Enerji birim maliyetlerinin 
gerçek maliyetler üzerinden belirlenmesini isteyen sektöre göre, doğal 
gaza yüzde 10-15, elektriğe ise yüzde 7-8 arası bir fiyat artışı kaçınılmaz... 
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yüzde 47’si doğal gazla çalışan 
santrallarda üretildi. Elektrik 
üretiminde ithal ve yerli kömür 
ikinci sırada. Suyun payı (HES) 
ise yüzde 18. Son aylarda yerli 
ve yenilenebilir enerji kaynak-
larından olan rüzgarın payında 
artış gözleniyor. Temmuz ayın-
da üretilen elektriğin yüzde 4’ü 
rüzgardan elde edildi.  

Enerji maliyetlerindeki 
baskı, gözleri enerji yönetimine 
çevirdi. Nedeni, enerjide oluşan 
maliyet baskısını azaltacak bir 
haberin gelmesi. Bilindiği gibi 
elektrik birim maliyetleri, 3 
ayda bir yeniden belirleniyor. 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK),  1 Ocak, 1 
Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim 
tarihlerinde 3’er aylık dönem 
için geçerli olacak elektrik birim 
maliyetini hesaplayıp kamuoyu-
na duyuruyor. Doğal gazda ise 
Otomatik Fiyat Mekanizması 
(OFM) gereği her ay  birim 
maliyetlerin Boru Hatları İle 
Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 
tarafından hesaplanıp kamuo-

yuna açıklanması gerekiyor. 
Ancak OFM sistemi uzun 
bir süredir çalıştırılmadığın-
dan doğal gazda aylık birim 
maliyet belirlemesi mümkün 
olmuyor. Enerjide maliyet 
baskısının devam etmesi, ser-
best piyasa olarak PMUM’da 
da (Piyasa Mali Uzlaştırma 
Merkezi) gerçek maliyetlerin 
oluşmasını engelliyor. Bu da 
sektöre yerli-yabancı yatırım-
cı ilgisini azaltan bir unsur 
olarak öne çıkıyor. 

Kısaca enerji yönetiminin 
işi zor. Bir tarafta zam bas-
kısından tüketicileri koruma 
hesabı yaparken, diğer yandan 
da elektrik üreten işletmelerin 
faaliyetlerini devam ettirebilme-
si için gerçek maliyet üzerinden 
hesaplama yapması gerekiyor. 
Yapılacak iş; tüketiciyi üzmeden 
ama yatırımcının da önünü 
açan bir maliyet-fiyat yapısı-
nın ortaya konması. Bu açıdan 
1 Eylül ve 1 Ekim tarihleri, 
enerji sektörü için büyün önem 
arzediyor.   

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE  
ASLAN PAYI DOĞAL GAZIN

KAYNAK PAY (YÜZDE)

DOĞAL GAZ 47

KÖMÜR 28

HİDROLİK 18

RÜZGAR 4

DİĞER* 3

*Fuel oil, motorin, jeotermal, katı, sıvı vb.

ANALİZEnerjide maliyetler arttı, sektör fiyat artışı bekliyor
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Eski adıyla Irak Şam İs-
lam Devleti (IŞİD) ola-
rak bilinen terörist ör-
gütün nispi başarısında, 

özellikle Irak’ın kuzeyindeki, başta 
enerji olmak üzere doğal kaynakla-
rı, silahlı mücadelesinin finansmanı 
için kullanabilme yeteneği büyük 
rol oynuyor. Türk sınırın güneyin-
de yer alan Irak’ın kuzey kesimleri 
son birkaç aydır, IŞİD tarafından 
istikrarsızlaştırılmış durumda. İs-
mini daha çok, Suriye’deki çatışma 
ortamında isyancı Kürt grupları ve 
Özgür Suriye Ordusu başta olmak 
üzere diğer muhalif hareketlere 
karşı kazandığı başarılarla duyuran 
örgüt, özellikle 10 Haziran 2014 
tarihinde Irak ordusunun Musul 
şehrini terk edip kaçmasıyla, Irak’ın 
kuzeyinde de dikkate değer bir po-
zisyona sahip oldu. Musul şehrinin 
düşmesi olayının Türkiye açısından 
bir diğer önemi ise Musul’daki Türk 
başkonsolosluğunda görevli 49 
Türk vatandaşının IŞİD tarafından 
rehin alınmasıydı.

Bu olay aynı zamanda, Türki-

ye’nin, Irak’ın kuzeyinde gelişen 
olaylara yönelik uygulayabileceği 
politika setini de baştan başa de-
ğiştiren bir nitelikteydi. Elinde 49 
Türk vatandaşını rehin tutan IŞİD 
gibi bir örgüte karşı Türkiye, çok 
daha pasif bir tavır takınmak zo-
runda kaldı. Bu durumun en net iki 
göstergesi, Amerikan hava kuvvet-
lerinin IŞİD’e karşı düzenledikleri 
hava operasyonlarında Türk hava 
sahasının kullanılamaması ve Tür-
kiye’nin Türkmen nüfusa yeterince 
medet ulaştıramaması. Türkiye’nin 
etkisizleştirilmesiyle daha rahat 
hareket imkanı kazanan IŞİD’in ba-
şarısındaki ana unsurlardan ikisi ise 
şunlar: Genişleme stratejisini doğal 
kaynak zengini bölgeler üzerine 
inşa etmesi ve hal-i hazırda varlık 
gösterdiği bölgelerdeki doğal kay-
nakların paraya çevrimini başarıyla 
gerçekleştirmesi.

IŞİD, Suriye ve Irak’ta, başta 
petrol kuyularının kontrolü olmak 
üzere, su kaynakları ve hatta tarım 
ambarlarının kontrolü üzerine 
yoğunlaşmış bir strateji izliyor. Bu 
yönüyle, uluslararası ilişkiler litera-

türünde çokça tartışılmış bir konu-
ya da uygun bir örnek teşkil ediyor. 
Uluslararası ilişkiler literatüründe, 
paraya kolayca çevrilebilen doğal 
kaynakların varlığının, ulus-altı 
seviyedeki çatışmaların daha şid-
detli geçmesine neden olduğu öne 
sürülür. Afrika’da Sudan, Angola ve 
Kongo gibi ülkelerdeki çatışmalar 
da bu iddiayı doğrulayan şekilde 
gelişti. IŞİD de benzer şekilde, özel-
likle kolayca paraya çevirebileceği 
ve kendisine stratejik avantaj sağla-
yacak doğal kaynakların kontrolüne 
önem atfediyor. Paraya çevrilebilir 
kaynaklar arasında petrol kuyuları 
ve buğday ambarları başta geliyor 
ancak örgüte stratejik avantaj sağ-
layacak kaynaklar arasında barajlar 
ve petrol rafinerilerinin de önemi 
artıyor.

Petrol geliri günde 1.5 milyon 
dolar

IŞİD’in ele geçirdiği petrol 
kuyularından elde ettiği ham 
petrolü, bölgedeki kaçak rafine-
rilere ve diğer alıcılara satarak 
günde yaklaşık 1,5 milyon dolar 

Irak’ın kuzeyindeki 
doğal kaynaklar ve IŞID
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kadar gelir ettiği rapor ediliyor. 
Örgüt, yalnızca Irak’ın kuzeyinde 
değil, Suriye’de de elinde tuttuğu 
petrol kuyuları sayesinde, adeta bir 
‘kaynak çeşitlendirmesi’ politikası 
dahi uygulayabiliyor. Bu noktada, 
doğal gazın petrolden farklı doğası 
dikkat çekiyor. Doğal gaz, üretim, 
iletim ve tüketim başlıklarının 
her birinde, petrole kıyasla daha 
yüksek teknolojiye, organize olmuş 
bir merkezi yapıya ve istikrara 
ihtiyaç duyuyor. Bu sayede, doğal 

gaz kaynaklarının IŞİD ve benzeri 
bir örgüt tarafından ele geçirilerek 
silahlı faaliyetlerin finansmanında 
kullanılması olası gözükmüyor.

Örgütün bölgedeki doğal 
kaynaklara yaklaşımındaki diğer 
bir motivasyonu, Irak’taki merkezi 
hükümet ve kuzeydeki bölgesel 
yönetime karşı stratejik üstünlük 
sağlama çabası. Irak’ın en büyük 
petrol rafinerisi olan Beici rafine-
risinin ve Musul barajının kontrol 
edilmesi de bu motivasyonun yan-

sımaları olarak görülebilir. Gerçek-
çi olarak bakıldığında, örgütün ne 
rafineriden ne de barajdan ekono-
mik ve işlevsel anlamda tam olarak 
faydalanması mümkün değil. Fakat 
baraj ve rafineriden devletin fay-
dalanamaması ve sulama, elektrik 
ve rafine petrol ürünleri alanındaki 
sıkıntıların ülkede yaratabileceği 
kargaşanın IŞİD’e yarayacak olması 
ve bu tesislerin örgütün pazarlık 
gücünü artırıyor olması, IŞİD’in 
stratejik olarak avantaj kazanması 

anlamına geliyor. Bu çerçevede, 
petrol, doğal gaz ve elektrik iletim 
hatlarının da örgütün muhtemel 
hedefleri arasında olduğu öngörü-
lebilir.

Türkiye’nin pozisyonu rehine-
lere bağlı

Bölgenin, enerji zengini bir 
bölge olması ve bu kaynaklar 
içerisinde, paraya en kolay çevrile-
bilir kaynak olan petrolün ağırlığı, 
IŞİD’in finansman konusunda elini 
rahatlatan bir unsur olmaya devam 

edecek gibi gözüküyor. Peşmerge 
kuvvetlerinin gerçekte ne kadar 
zayıf ve aciz olduklarının ortaya 
çıkmasıyla birlikte, IŞİD’in cesare-
tinin bir kat daha arttığı düşünü-
lebilir. Diğer taraftan, Amerika’nın 
havadan yaptığı mesaj yüklü 
noktasal müdahalelerin, Irak’ın 
kuzeyindeki enerji kaynaklarının 
istikrarsızlaştırılmasını durdurma-
ya ne kadar yeteceği hakkında bir 
şeyler söyleyebilmek için erken. 
Bunun yeterli olup olmayacağını 

IŞİD’in tercihleri ve devlet aktörle-
rinin işe ne kadar müdahil olacak-
ları belirleyecek. Yine de bölgedeki 
enerji kaynaklarının IŞİD’in eline 
geçmesinin ve uzun süre böyle 
kalmasının ne enerji piyasalarınca 
ne de bölgesel ve küresel aktörlerce 
tolere edilmeyeceği iddia edilebilir. 
Bu noktada Türkiye’nin ne yapaca-
ğını/yapabileceğini belirleyen temel 
parametre ise her şeyden önce 49 
Türk vatandaşının durumları olma-
ya devam edecek.

MAKALEIrak’ın kuzeyindeki doğal kaynaklar ve IŞİD
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı verilerine 
göre, 2014 yılının 
Temmuz ayında toplam 

kurulu güçleri 745 bin 259 MW 
olan 12 santrala ait çeşitli ünitelerin 
geçici kabulü yapıldı. Böylece 2014 
yılında geçici kabul sayısı 132’ye 
ulaşırken, geçici kabulü yapılan 
ünitelerin toplam kurulu gücü 3 
milyon 529 bin 825 MW olarak 
gerçekleşti. 

2014 yılında geçici kabulü 
yapılan en büyük ünite, İÇDAŞ 
Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım 
A.Ş.’nin Çanakkale’de bulunan ve 
halihazırda 600 MW’lık ünitesi 
işletmede bulunan 1,200 MW’lık 
Bekirli Termik Santrali’nin, 600 
MW’lık ikinci ünitesi için yapıldı. 
10 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 
geçici kabul ile ithal kömür yakıtlı 
santral tam kapasiteye ulaştı.

2014 yılında geçici kabulü yapı-
lan diğer bir büyük proje, İzdemir 
Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tara-
fından İzmir’de inşa edilen İzdemir 
Enerji Elektrik Üretim Tesisi’nin 
350 MW’lık ünitesi oldu. İzmir 
Aliağa’da bulunan ithal kömür 
yakıtlı termik santral, 4 Nisan 2014 

tarihinde söz konusu ünitesinin 
devreye alınmasıyla birlikte tam 
kapasitede çalışmaya başladı. 

İzdemir Enerji’nin ünitelerini, 
Akenerji’nin 904 MW ile tam ka-
pasite çalışmaya başlayan 3 ünitesi 
takip etti. Hatay’da bulunan Erzin 
Doğalgaz Kombine Çevrim Sant-
rali’ne ait 319.82 MW’lık en büyük 
ünitenin geçici kabulü 5 Haziran 
2014 tarihinde, 292.09 MW’lık 2’şer 
ünitenin geçici kabulleri ise 12 ve 
28 Nisan 2014 tarihlerinde yapıldı.

Erzin Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santrali’ne ait üniteleri, 
Enerjisa’ya ait Arkun Barajı ve 
HES’e ait iki ünite takip etti. Arkun 
Barajı ve HES’in 156.01 MW’lık 2 
ünitesinin geçici kabulü 30 Mayıs 
2014 tarihinde yapılırken, 88.819 
MW’lık 3 ünitesinin geçici kabulü 
ise 12 Haziran 2014 tarihinde ya-
pıldı. Böylece Arkun Barajı ve HES 
tam kapasite devreye alınmış oldu.

Bereket Enerji iştiraklerinden 
Arnaz RES Elektrik Üretim A.Ş. 
tarafından Uşak’ın Banaz ilçesine 
inşa edilen Uşak RES, 19 ünitesinin 
geçici kabulünün 4 Temmuz 2014 
tarihinde yapılmasıyla birlikte tam 
kapasiteye ulaştı. Santralin geçici 

kabulü yapılan ünitelerinin kurulu 
gücü 28.5 MW olarak gerçekleşti. 

İyon Enerji Üretimi San. ve 
Tic. A.Ş. tarafından Giresun’un 
Yağlıdere sınırları içerisinde inşa 
edilen Koçlu HES’in 36.26 MW’lık 
2 ünitesinin geçici kabulü 10 
Temmuz 2014 tarihinde yapıldı. 
Sanko Holding iştiraki olan İyon 
Enerji’nin Giresun’daki yatırımı için 
9 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar 
Kurulu tarafından kamulaştırma 
kararları alınmıştı. İyon Enerji, 
Koçlu HES için EPDK’dan 8 Hazi-
ran 2007 tarihinde elektrik üretim 
lisansı almıştı. 

Adalı’nın barajları da kabul aldı 
Çeşitli HES, RES ve JES ya-

tırımları bulunan Adalı Holding 
iştiraklerinden Ankara merkezli 
Mertler Enerji Üretim Pazarlama 
A.Ş. tarafından Trabzon ili Of 
ilçesinde inşa edilen Saray Regüla-
törü ve HES’e ait 2 ünitenin geçici 
kabulü, 16 Temmuz 2014 tarihinde 
yapıldı. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, söz konusu santral için 3 
Haziran 2014’te ÇED olumlu kararı 
vermişti. Saray Regülatörü ve HES, 
2 ünitesinin de geçici kabulünün 
yapılmasıyla birlikte 13.5 MWe’lik 

Temmuz ayında 745 bin MW’lık 
ünitenin geçici kabulü yapıldı

Enerji Bakanlığı, 2014 yılının Temmuz ayında toplam kurulu güçleri 745 bin 259 MW olan 12 santrale ait ünite-
lerin geçici kabulünü yaptı. Böylece 2014 yılında geçici kabulü yapılan ünitelerin sayısı 132’ye, işletmeye alınan 
kurulu güç miktarı ise 3,529.825 MW’a ulaştı
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toplam kapasitesine ulaşarak dev-
reye alınmış oldu. Mertler Enerji, 
söz konusu santral için EPDK’dan 7 
Eylül 2011 tarihinde elektrik üretim 
lisansı almıştı.

Boydak Enerji Üretim ve Tic. 
A.Ş. tarafından İstanbul’un Silivri 
ilçesinde halihazırda işletmede 
olan Çanta RES, 12.5 MW kurulu 
gücündeki 5 ünitesinin geçici ka-
bulünün yapılmasıyla birlikte tam 
kapasiteye ulaştı. 5 ünite için geçici 
kabul, 24 Temmuz 2014 tarihin-
de yapıldı. Boydak Enerji, Çanta 
RES projesini 2012 yılının Tem-
muz ayında Bora Rüzgar Elektrik 
Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin yüzde 

100 oranında hissesini satın alarak 
devralmıştı. 

Işıklar Enerji ve Yapı Holding 
iştiraklerinden BND Elektrik 
Üretim A.Ş. tarafından Ordu’nın 
Kabadüz ilçesinde inşa edilen Üç-
gen-2 Regülatörü ve HES’in 10.319 
MW kurulu gücündeki 2 ünitesinin 
geçici kabulü 17 Temmuz 2014 
tarihinde yapıldı. 

Balaban RES 50 MW’a ulaştı
Borusan EnBW Enerji iştirakle-

rinden Balabanlı Rüzgar Enerjisin-
den Elektrik Üretim A.Ş. tarafın-
dan Tekirdağ ilinde inşa edilen 
ve halihazırda işletmede bulunan 

Balabanlı RES, 16.1 MW kurulu 

gücündeki 7 ünitenin geçici kabu-

lünün yapılmasıyla 50.6 MW’lık 

tam kapasiteye ulaştı. Santralin 7 

ünitesi için geçici kabul 11 Temmuz 

2014 tarihinde yapıldı. 

Fina Enerji iştiraklerinden Aysu 

Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından 

Kırklareli’nin Merkez ilçesinde hali-

hazırda işletmede bulunan Karade-

re RES, 4.8 MW kurulu gücündeki 

3 ünitesinin geçici kabulünün yapıl-

masıyla birlikte 15 MW’lık tam 

kapasiteye ulaştı. Santralin 3 ünitesi 

için geçici kabul 4 Temmuz 2014 

tarihinde yapıldı. 

Lisans tarihi Şirket Santral Adı İl Yakıt Cinsi Ünite Gücü Ünite Sayısı
İlave Ku-
rulu Güç 

(MW)

Geçici Ka-
bul Tarihi

11/11/2011 Aysu Enerji Karadere RES Kırklareli RES 1.600 3 4.8 04/07/2014
7/5/2011 Arnaz RES Elektrik Uşak RES Uşak RES 1.500 19 28.5 04/07/2014

7/21/2011 Aşkale Çimento
Aşkale Çimento 
Termik Kojene-
rasyon Santrali

Erzurum Atık Isı 7.500 1 BT 5.5 10/07/2014

6/8/2007 İyon Enerji Koçlu HES Giresun HES 18.130 2 36.26 10/07/2014

4/12/2007 İÇDAŞ
Bekirli Termik 
Santrali

Çanakkale İthal Kömür 600.000 1 BT 600 10/07/2014

11/11/2011 Hasanbeyli Enerji Hasanbeyli RES Osmaniye RES 2.500 3 7.5 11/07/2014

3/31/2011

Balabanlı Rüzgar 
Enerjisinden 
Elektrik Üretim 
A.Ş.

Balabanlı RES Tekirdağ RES 2.300 7 16.1 11/07/2014

11/11/2011 A.F.E Elektrik Akdere HES Bursa HES
(2x2,975) + 
1,530

3 7.48 12/07/2014

9/7/2011 Mertler Enerji 
Saray Reg. Ve 
HES

Trabzon HES 6.750 2 13.5 16/07/2014

3/17/2010 Pancar Elektrik
Paner Kojeneras-
yon Santrali

İzmir DG 2.800 1 BT 2.8 16/07/2014

3/6/2008 BND Elektrik
Üçgen 2 Reg. Ve 
HES

Ordu HES 5.159 2 10.319 17/07/2014

8/11/2011 Boydak Enerji Çanta RES İstanbul RES 2.500 5 12.5 24/07/2014
İlave Kurulu Güç Toplamı (MW) 745.259

ENERJİ IQTemmuz ayında 745 bin MW’lık ünitenin geçici kabulü yapıldı
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Çalık Holding’in iştiraki Atlas A.Ş. tarafından geliştirilen Tuzgölü’ndeki 
1.5 milyar m3 kapasiteli doğalgaz depolama projesi, EPDK’dan depola-
ma lisansı alma aşamasına geldi
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Çalık Holding iştirakle-
rinden Atlas Petrol Gaz 
İthalat İhracat ve Pazarla-
ma A.Ş.’nin 2008 yılında 

EPDK’ya yaptığı lisans başvurusuy-
la gündeme gelen doğal gaz deposu 
projesine ilişkin çalışmalar sürüyor. 
Kısa bir süre önce ÇED raporunu 
EPDK’ya sunana Atlas Petrol’ün 
lisans başvurusunun önümüzdeki 
günlerde uygun bulma istemiyle 
Kurul’da görüşülmesi bekleni-
yor. Proje, 2008 yılında gündeme 

gelmesine karşın tesis sahasının 
BOTAŞ’ın depo projesini yürüttüğü 
saha ile çakışma sorunu yüzünden 
2013 yılına kadar askıda kalmıştı.

Atlas Petrol’ün proje alanı, 
Aksaray ve Konya illerini kapsayan 
bölgede yer alıyor. Aksaray’ın Eskil 
ve Merkez ilçelerine bağlı Sultan-
hanı, Eşmekaya, Güneşli, İncesu, 
Yeşiltömek köyleriyle Konya’nın 
Emirgazi ve Karapınar ilçelerine 
bağlı Besci, Işıklar, Kayalı, Merkez, 
Reşadiye köylerini kapsıyor. Tesisin 
depolama kapasitesinin 1.5 milyar 

m3 civarında olması bekleniyor.

BOTAŞ’ın deposunda da 
çalışmalar sürüyor

Kasım 2011 tarihinde BOTAŞ 
ve Çinli Tianchen Engineering 

Corporation (TCC) arasında im-
zalanan anlaşma ile yapımına baş-
lanan Tuzgölü doğal gaz yeraltı de-
posundaki çalışmaların da sürdüğü 
öğrenildi. Aksaray’ın Sultanhan 
ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 
BOTAŞ’ın 2007 yılında EPDK’dan 
aldığı depolama lisansı kapsamında 
yapımı süren tesis, başlangıçta 1 
milyar m3 depolama kapasitesine 
göre projelendirilmiş, ancak daha 
sonra 750 milyon m3 kapasiteli iki 
faza ayrılarak toplam kapasitesi 1.5 
milyar m3’e yükseltilmişti. 

Çalık’ın doğal gaz deposu onay 
aşamasında 

YUNANISTAN’IN EN BÜYÜK 
ELEKTRIK ŞIRKETI PPC 

TÜRKIYE’DE
Yunanistan devletinin de hissedarı olduğu Atina merkezli elektrik şir-
keti Public Power Corporation (PPC), EPDK’dan elektrik tedarik lisansı 
aldı. 1950 yılında kurulan ve elektrik piyasasında dikey entegre faa-
liyet gösteren Yunan elektrik şirketi Public Power Corporation (PPC), 
EPDK’dan elektrik tedarik lisansı aldı. Şirketin 20 yıl süreli tedarik 
lisansı 10 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. PPC Elektrik Te-
darik ve Ticaret A.Ş. ünvanıyla bu yıl Mayıs ayında İstanbul merkezli 
kurulan şirket, 2 milyon TL sermayeye sahip. 
Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti alanlarında faaliyet 
gösteren PPC, bu yıl Temmuz ayında Türkiye’de de faaliyet gös-
teren İsviçre merkezli ALPIQ ile Bulgaristan’da ortak bir elektrik 
ticaret şirketi kurmuştu. 

ENERJI BAKANLIĞI’NDA 
ARZ GÜVENLIĞI RAPORU 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu uyarınca hazırlayarak Bakanlar Kuru-
lu’na sunması gereken Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği 
Raporu için çalışmalara başladı. Kanunun arz güvenliği 
ile ilgili hükümler ortaya koyan 20’inci maddesi kap-
samında başlatılan çalışmalar kapsamında, Bakanlığa 
bağlı kuruluşlar ile toplantılar düzenleniyor ayrıca özel 
sektörden de projeksiyonları alınıyor. Doğal gaz piyasa-
sına ilişkin önemli konuların da tartışıldığı çalışmanın 
ekim ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Enerji IQ’nun sorularını yanıtlayan bir Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı yet-
kilisi, 14 Ağustos Perşembe günü yapılması planlanan ilk lisans ihalesi-
nin 6 ay süreyle ertelendiğini açıkladı. Erteleme sebebinin ise parlamen-
toda bloklarla ilgili alınamayan iki kararla ilgili olduğu bildirildi
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Lübnan offshore’u için 
ilk lisans ihalesi  
6 ay ertelendi

Enerji IQ’nun ulaştığı bir 
Lübnan Enerji ve Su Ba-
kanlığı yetkilisi, Lübnan 
Petrol Müdürlüğü’nün 

talebi doğrultusunda Enerji ve Su 
Bakanı Arthur Nazarian tarafından 
ertelendiğini açıkladı. Enerji IQ 10 
Temmuz 2014 tarihli 88. sayısında 
“Lübnan offshore’u için ilk lisans iha-
lesi 14 Ağustos’ta” başlıklı haberiyle 
yer verdiği, TPAO ve Genel Ener-
gy’nin de “non-operators” statüsünde 
önyeterlilik aldığı ihalede lisansların 
en geç Kasım 2014’te devredilmesi 
bekleniyordu.  D. Akdeniz’deki po-
tansiyel kaynaklardan biri olan Lüb-
nan offshore’unda 10 blok için açılan 
ihale kapsamında 12 şirket “operatör”, 
32 şirket ise “non-operator” statüsün-
de önyeterlilik almıştı. 

‘Ertelenme sebebi parlamento 
kararları’

İhalenin ertelenme nedenlerine 
ilişkin sorumuzu yanıtlayan Lüb-

nan Enerji ve Su Bakanlığı yetkilisi, 
en önemli nedenin parlamentoda 
alınması gereken iki kararın alına-
maması olduğunu söyledi. Bun-
lardan birinin offshore blokların 
tanımı ve koordinatları olduğunu 
ifade eden yetkili, diğer alınama-
yan kararın ise arama ve üretim 
anlaşmasının maddeleri olduğunu 
vurguladı. Bölgeye yakın kaynaklar, 
eski Enerji ve Petrol Bakanı Gebran 
Bassil’in süreci belirlenen tarihler 
içerisinde yürütmek için büyük bir 
çaba sarf ettiğini, mevcut Bakan 
Nazarian’ın ise bu iki kararın eksik 
olmasına rağmen süreci Mayıs 
2013’te başlatma konusunda baskı 
hissettiğini ve sürecin bu yüzden 
üst üste ertelendiğini dile getiriyor. 
Bölgedeki kaynaklara göre sürecin 
bu şekilde ertelenmesi, şirketlerin 
bloklara olan ilgisinin azalması ris-
kini taşıyor. Lübnan offshore’u için 
gözler, artık Şubat 2015’e çevrildi. 

RUSYA, IRAN 
VE ITALYA 

BÜYÜKELÇILERI 
DEĞIŞTI

Türkiye’nin bazı büyükelçiliklerinde yapılan 
değişiklikle, Rusya Büyükelçisi Aydın Aydan 
Sezgin İtalya Büyükelçiliğine, İran Büyükel-
çisi Ümit Yardım ise Rusya Büyükelçiliğine 
getirildi.
Türkiye’nin bazı büyükelçiliklerinde görev 
değişimi öngören kararname bugünkü 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan deği-
şikliklerle, Büyükelçi Ömer Önhon İspanya 
Büyükelçiliğine, Büyükelçi Erdoğan Şerif İş-
can Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsil-
ciliğine getirildi. Meksika Büyükelçisi Ali Ah-
met Acet’in yerine Mustafa Oğuz Demiralp, 
Vatikan Büyükelçisi Kenan Gürsoy’un yerine 
Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürü 
Mehmet Paçacı atandı. 
Rusya Büyükelçisi Aydın Aydan Sezgin İtalya 
Büyükelçiliğine, İran Büyükelçisi Ümit Yar-
dım Rusya Büyükelçiliğine, Romanya Büyü-
kelçisi Ömür Şölendil Makedonya Büyükel-
çiliğine atanırken, Makedonya Büyükelçisi 
Halil Gürol Sökmensüer, Letonya  Büyükel-
çisi Şerife Serap Özçokun, Senegal Büyükel-
çisi Zeynep  Sibel Algan, Gana Büyükelçisi 
Şentürk Uzun ve Burkina Faso Büyükelçisi 
Hüsnü Murat Ülkü merkeze alındılar. 
Kararname kapsamında, Romanya Büyükel-
çiliğine Osman Koray Ertaş, Letonya Büyü-
kelçiliğine Hayri Hayret Yalav, Senegal Bü-
yükelçiliğine Nilgün Erdem Arı, Kosta Rika 
Büyükelçiliğine de Ali Fındık getirildi. 



Kırıkkale’ye yeni gaz 
santralı yapılıyor

2011 yılında gündeme gelen Suudi Arabistan’ın 

önemli enerji şirketlerinden Acwa Power’ın Kırıkka-

le’nin Yahşihan ilçesi yakınlarında kuracağını açıkla-

dığı doğal gaz çevrim santralı projesi hayata geçiyor. 

Santralın 927 MWe kurulu gücünde olması planlanı-

yor. ACWA Power Kırıkkale projesi kapsamında 2 gaz 

türbini ve 1 buhar türbini yapılması planlanırken, her 

bir gaz türbininin gücü 309.6 MW olacak. Proje kapsa-

mında yapılması planlanan buhar türbininin gücü 328 

MW. Kombine çevrim santralinin verimi yaklaşık yüzde 

58.6 olacak. Acwa Power Kırıkkale Doğalgaz Kombine 

Çevrim Enerji Santralı’nın yapımı amacıyla ihtiyaç du-

yulan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek 

üzere Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak.

Aksa, Kıyıköy’de 
üretime başladı

Aksa Enerji’nin Kırklareli’nde kurduğu 

27 MW kurulu gücündeki Kıyıköy Rüz-

gar Enerjisi Santrali’nin 24 MW’lık bö-

lümü üretime başladı. EPDK tarafından 

verilen 2007 tarihli lisans kapsamında 

Kırklareli’nde yapılan Kıyıköy RES’in 

kısmi geçici kabulü yapıldı. Bu santralla 

birlikte Aksa Enerji bünyesinde işletme-

deki toplam santral sayısı 17’ye yükseldi. 

Grubun işletmedeki yenilenebilir enerji 

santrali sayısı ise 8 oldu. Aksa Enerji’nin 

toplam kurulu gücü ise 2,090 MW’a, top-

lam kurulu güç içindeki yenilenebilir ka-

pasitesi 241 MW’a ulaştı.

MALATYA, KAYISIYI GÜNEŞLE SULAYACAK
Bu yıl yaşanan don 
nedeniyle zor günler 
geçiren Malatya, kayı-
sı ile bağını koparma-

maya kararlı. Malatya, kayısı 
bahçelerini güneş enerjisiyle 
sulamak amacıyla başlattığı ya-
tırımda sona yaklaştı. Malatya 
Büyükşehir Belediyesi ve Ma-
latya İl Özel İdaresince Battal-
gazi ilçesine bağlı Hacıyusuflar 
Mahallesinde uygulamaya ko-
nan 290 kW’lık Şebekeye Bağ-
lı Fotovoltaik Güneş Enerjisi 
Santrali (On-Grıd Ges) yapımı 
büyük oranda tamamlandı. Gü-
neş santralının yanı sıra santral 
aracılığıyla kayısı bahçelerinin 
sulaması için sulama gölet ala-

nı da tamamlandı. Projeyi ince-
leyen yetkililer, “Bu proje uzun 
bir süreden beri takip edilen bir 
proje. DAP’tan aldığımız 12 mil-
yon TL’lik desteğin önemli bir 

bölümünü bu proje için kullan-
dık. Proje TEDAŞ’ta onay aşa-
masında proje. Onaylandığında 
barajdan alınan su ile sulama 
yapılabilecek” bilgisini verdiler. 
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Schneider Electric, Günsan’ı satın aldı
Fransız Schneider Electric, elektrik şebeke 
ekipmanları üreticisi Türk şirket Günsan 
Elektrik’i satın aldı. Fransız mühendislik 

devi Schneider Electric, Türkiye’de priz, anahtar 
gibi elektrik şebeke ekipmanları üretimi gerçek-
leştiren Günsan Elektrik’i satın almak için anlaş-

ma imzalandığını duyurdu. Schneider Electric’in 3 
kıtada 60 ülkeye ihracat yapan ve özel ürünleriyle 
tanınan ve Günsan için ne kadar ödeyeceği açık-
lanmadı. Satın alım öncesi yüzde 100 Türk markası 
olan Günsan’ın yıllık cirosu 100 milyon TL düzeyin-
de ve bünyesinde 300 kişi çalışıyor. 

Çalık’tan Türkmenistan’a 1600 MW’lık teklif 

Çalık Holding, General Electric (GE) ile birlikte 
Türkmenistan’a 1600 MW’lık gaz santralı kurmak 
için teklifte verdi. Çalık Holding iştiraki olan Gap 
İnşaat’ın Türkmenistan’da kurduğu gübre fabrika-
sının temel atma töreninde gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Çalık, Türkmenistan Devlet Başkanı Gur-
banguli Berdimuhammedov’a General Electric’in 
ekipman desteğiyle 1600 MW’lık bir doğal gaz 
çevrim santralı kurmak üzere teklifte bulunduk-
ları söyledi. Konunun yıl sonuna kadar netleşme-

sini beklediklerini de belirten Çalık, Türkmenis-
tan’ın elektrikteki 4 bin 500 MW’lık mevcut 
kurulu gücünün yaklaşık yarısını da GE ile 
birlikte oluşturduklarını anımsatarak “Bu yatı-
rımla birlikte Türkmenistan’ın elektrik üretimin-
deki kurulu gücü yaklaşık yüzde 50 artacak” dedi.  
Türkmenistan’ın doğal gazını ve petrolünü iş-
leyip, katma değer yaratan ürünleri ihraç etme 
vizyonuyla hareket ettiğini aktaran Çalık, “Türk-
menistan kendi elektriğini üretebiliyor. Ayrıca 
Afganistan ve diğer komşu ülkelere de elekt-
rik ihraç ediyor. Türkmenistan’da bugüne ka-
dar petrokimya tesisi, liman, elektrik iletim-da-
ğıtım altyapısı ve hastane yapımı işleri aldık. 
Türkmenistan’ın politikaları çerçevesinde bu-
radaki işlerimiz devam edecek” diye konuştu.  
Türkmenistan’da, ülkenin 2030 vizyonu çerçeve-
sinde pek çok yatırım yapılacağını belirten Çalık, 
her yıl ortalama yüzde 10-12 büyüyen Türkmenis-
tan’ı  dünyanın en hızlı kalkınan ülkesi olarak nite-
lendirerek “Türkmenistan’da elektrik tüketimi de 
her yıl yüzde 18 artıyor” bilgisini paylaştı. 

LİMAK, HAMİTABAT’I GAMA İLE YENİLEYECEK
Limak Holding,  geçen yıl özel-
leştirmeden satın aldığı Kırkla-
reli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 
Hamitabat Termik Santralı’nın 
yenileme çalışmaları için Gama 
Holding’in iştiraki olan Gama Güç 
Sistemleri ile ön anlaşma yaptı. 
Nihai anlaşma teknik detayların 
belirlenmesinin ardından imza-
lanacak. Yenileme çalışmaları 

kapsamında Hamitabat’a 600 
MW’lık iki ek ünite yapılacak. 
Böylece yüzde 42 olan verimlilik 
yüzde 60’a çıkarılacak. Halihazır-
da bin 156 MW kurulu kapasiteye 
sahip olan santral, Türkiye kuru-
lu kapasitesinin yaklaşık yüzde 
2,2’sini temsil ediyor. Hamitabat 
Santrali`nin son beş yıllık ortala-
ma brüt elektrik üretimi 6,3 mil-

yar kWh seviyelerinde bulunuyor.  
Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait 
bin 156 MW`lık Hamitabat Ter-
mik Santrali, geçen yıl Limak ta-
rafından satın alınmıştı. Limak, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı’nın (ÖİB) açtığı santralin yüzde 
100 hissesinin özelleştirilmesi 
ihalesinde 105 milyon dolarlık 
teklif sunmuştu. 

YATIRIM
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TÜKİYE  G ENEL ENER Jİ  DENGESİ

AB ÜLKELERİ VERGİSİZ AKARYAKIT FİYATLARI

Açıklama:
-EPDK, Temmuz 2014 Petrol Piyasası Fiyatlandırma Raporu
-TL/LT

ELEKTRİK ÜRETEN BARAJLARA  
GELEN SU MİKTARI*

˚

*Milyar m3

Kaynak: TEİAŞ, 19 AĞUSTOS
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OĞUZ KARADENİZ

İSTATİSTİK

ENERJİDE DÖRT SEKTÖRÜN AYLIK İSTATİSTİKLERİ (2014)

AY ELEKTRİK 
 (Milyarkwh)

DOĞALGAZ
 (Milyon m3)

PETROL             
(Ton)

LPG       
 (Ton)

OCAK 21.424 4.791 1.400.382 267.297
ŞUBAT 19.277 4.218 1.366.412 261.534
MART  20.532 4.553 1.473.080 284.640
NİSAN 19.797 4.099 1.561.395 299.847
MAYIS 20.081   1.648.100 314.216

HAZİRAN 20.168     323.259 
TEMMUZ 22.678      
AĞUSTOS 13.871      

EYLÜL        
EKİM        

KASIM        
ARALIK     

AÇIKLAMALAR:
*Doğal gaz, petrol, LPG verileri EPDK; Elektrik, TEİAŞ verileridir.
*Elektrik, aylık Türkiye üretim toplamı.
*Doğal gaz, kamu-özel toplam ithalat miktarı.
*Petrol; benzin, motorin, fueloil, gazyağı toplam satışları.
*LPG; LPG şirketlerinin otogaz, tüplü ve dökme gaz toplam satışları.
*18 Ağustos itibarıyla elektrik verileri. 

İSTATİSTİK
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Yaz dönemlerinde alışık olduğumuzun aksine, gündemi yoğun bir mevsimin ardından yeni bir çalışma maratonu da başla-
mış oldu. Enerji sektörü etkinlikleri için geri sayımın başladığı, haberlerin sıralandığı ve sektörün yaz rehavetinden çoktan 

kurtulduğu sosyal medyada, geride bıraktığımız ay sizlerle.
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ENERJİ SOSYAL MEDYADA
ESEN ERKAN
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Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji
Verimliliği
Kredisi
Sera gazı emisyonunun
azaltılmasına katkı sağlamak
ve böylece iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasına destek olmak amacıyla,
sürdürülebilir enerji yatırımları yapmak isteyen KOBİ’lere
2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.

EPDK, jet yakıtına ‘jet’ önlem alacak

Güney Akım’a AB darbesi

Enerjinin patronları turizmde de iddialı
Doğalgaz Piyasası Kanunu sektör nasıl değerlendiriyor?

Sektör fiyat artışı bekliyor

Türkiye’nin yeni iklim gerçeği “Hortum”


