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HER ALANINDA

DOĞRU ENERJİ
20 yılı aşkın süredir enerji sektörünün her alanında faaliyet göstererek,

kendi enerjisini, yenilenebilir kaynaklardan üreten Türkiye için tutkuyla çalışıyoruz. 
Doğal ve sosyal çevreye yönelik etkilerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla yönetiyor, 
yenilenebilir enerji yatırımlarında öncü rolümüzü her geçen gün güçlendiriyoruz.
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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.

Bu kez de şans bizden yana olsun 

Murat Fırat

Dergimizi baskıya hazır hale getirdiğimiz gün yine ülke olarak 
hepimizi derin üzüntüye boğan bir maden kazası haberi aldık. 
Tek dileğimiz Karaman’daki kazada yer altında mahsur kalan 

18 işçi sağ salim kurtarılır. 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma faciası-
nın ardından madenleri ve iş kazalarını masaya yatıran önemli haberler 
ve analizler yayımlamıştık. Kamu yönetimi, kazaları önlemek için bir 
dizi önlem alacağını açıklamıştı ancak yaşananlar henüz bir arpa boyu 
yol almadığımızı gösteriyor. Her gün Türkiye’nin değişik yerlerindeki 
madenlerde işçiler hayatılarını kaybediyor; ama maalesef bu kazalar ye-
terince haberleştirilmiyor. Türkiye artık bu ayıptan kurtulmalı, bunun 
için gerekli olan tüm yasal değişiklikler hayata geçirilmeli ve uygulayıcı 
kurumlar kimsenin gözünün yaşına bakmadan denetimleri artırmalı. 

Dergimizin kapak konusunu ‘kritik dönem’ başlığıyla doğal gaz soru-
nuna ayırdık. Çünkü tüm ülkeyi kaygılandırabilecek zor günler yaşaya-
biliriz. Her geçen gün artan doğal gaz tüketimi artık altyapının kaldıra-
mayacağı seviyelere ulaştı. Bu yılın kurak geçmesiyle HES’lerin elektrik 
üretiminde yetersiz kalacak olması, kış aylarının geçen yıllara göre daha 
soğuk geçeceği beklentisi kaygıları artırıyor. Umarız bu kış şans bizden 
yana olur da arz ve altyapı açısından bir sıkıntı yaşamayız. Ancak tüm 
sinyaller doğal gaz deposu hatta depolarını bir an önce hayata geçirme-
miz gerektiği gösteriyor. 

Dosya konusunu da tüm dünyanın konuştuğu biyoyakıtlara ayırdık. 
Gelişmiş ülkelerin fosil yakıtlara olan bağlılığı azaltmak için özel önem 
verdiği biyoyakıt, maalesef Türkiye’de henüz emekleme döneminde. 
Bu ay, biyoyakıt konusunun genel manzarasını sizlerle paylaşıp Tür-
kiye’nin bu alandaki potansiyelini gözler önüne sermeye çalıştık. Ge-
lecek sayılarda örnek projeleri inceleyerek başarılı girişimleri sizlerle 
paylaşmayı umuyoruz. 

Bir yandan maden kazaları yaşıyoruz diğer yandan Türkiye kömüre olan 
ilgisini devam ettiriyor. Termik santral özelleştirmeleri önümüzdeki dö-
nemde de sürecek. Sırada Soma, Tunçbilek ve Orhaneli santralları var. 
Yatırımcılar için bu üç santralın avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyan 
bir analiz hazırladık. Özelleştirme sonrası yapılması gerekenleri uzman-
lardan öğrenerek olası yatırımcılar için bir rehber hazırladık. 

Hepinize keyifli okumalar… 
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GAZDA ZAM SANCISI: Kur artışı 
yüzde 24, zam yüzde 9!

Karbon ticaretinde yeni umut 
2015’te

“Bürokratik engeller kaldırılırsa lisanssız 
elektrik üretimi patlama yapar”2622

Hükümetin yüzde 9’luk doğal gaz 
zammı tüketiciyi de satıcıyı da 
memnun etmedi. 

BM toplantısında tüm dünya liderlerinin 
en üst düzeyde kararlılıkla vurguladığı yeni 
azaltım süreci, enerji sektörünün geleceğini 
ciddi anlamda etkileyeceğe benziyor

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek 
için önemli yasal değişiklikler yaptı.

DOĞAL GAZDA  
ZOR DÖNEM

30

34
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Yatırımcı için Soma, Tunçbilek ve 
Orhaneli rehberi50Türkiye’yi biyoyakıtta ‘altın 

günler’ bekliyor44
Dünyada biyokütle kaynaklarına dayalı elektrik 
üretim tesislerinin kurulu gücü 77 GW’a ulaştı. 

2014 Türkiye İlerleme Raporu’nda 
Enerji Faslı64
Raporun, Türkiye enerji sektörünü, enerji güvenliği, 
enerji piyasası, yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği başlıklarında ele aldığı görülüyor.

Termik santralların ihalesine devam eden 
ÖİB, Soma, Tunçbilek ve Orhaneli için 
teklifleri almaya başladı.
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AKILLI ŞEBEKE UZMANLARI 
İSTANBUL’DA BULUŞACAK 

Türkiye, 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak 
“3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve 
Fuarı”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı ve UGETAM’ın himayesinde ger-
çekleştirilecek olan organizasyonun yürütme kurulu 
toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Toplantıya 
Kongre Başkanı ve aynı zamanda UGETAM Yö-
netim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Doğay, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standar-
dizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu ve 
Türkiye Enerji Vakfı Başkanı Hasan Köktaş’ın yanı 
sıra EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, UGETAM, DEIK, 
ELDER, GAZBİR yetkilileri katıldı. 

Toplantıda IEEE’nin eski başkanı, IEEE PES 3. 
Bölge Bilim Kurulu Üyesi, CIGRE ABD Milli Ko-
mitesi (USNC) Teknik Faaliyetler Başkan Yardımcı-
sı, IEEE PES Trafo Komitesi Eski Başkanı ve Akıllı 
Şebeke Tüketici İşbirliği (SGCC) Kurulu Başkanı, 
GE Teknik Strateji ve Geliştirme Direktörü olan ve 
aynı zamanda Beyaz Saray’a danışmanlık yapan John 
McDonald, ICSG İstanbul 2015 Kongre ve fuarına 
konuşmacı olarak katılacağı açıklandı. Ayrıca Akıllı 
Şebekeler Avrupa Komisyonu Proje Lideri Gianluca 
Fulli ICSG İstanbul 2015’te yerini alacak. 

ANADOLU GRUBU, 
GÜRCISTAN’DA 

BÜYÜYECEK

Anadolu Grubu, Gürcistan’da devreye aldığı 90 
MW’lık Paravani Hidroelektrik Santralı’nda ürettiği 
elektriği 9 ay boyunca Türkiye’ye, 3 ay da Gürcistan’a 
satacak. Santralın açılış töreni Enerji Bakanı Taner 
Yıldız, Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaşvili ve 
Gürcistan Enerji Bakanı Kakha Kaladzeve Anadolu 
Grubu Başkanı Tuncay Özilhan’ın katıldığı bir tö-
renle yapıldı. Türkiye’de HES’lere karşı oluşan çevre 
hassasiyetinin yatırımcıyı geri tuttuğunu, hevesleri-
ni kırdığını, Gürcistan’ın ise güçlü su kaynaklarının 
nüfusun az olduğu bir bölgede yer alması nedeniyle 
önemli bir cazibe yarattığını belirten Anadolu Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ülkede 
iki enerji projesini daha incelediklerini, Gürcistan’da 
yeni yatırımlara sıcak baktıklarını söyledi. Özilhan, 
“Türk yatırımcılar burayı yakından izliyor. 2-3 bin 
megavata kadar projeler gerçekleştirilebilir. Gürcis-
tan, enerji yatırımları açısından büyük bir fırsat” dedi.

Gürcistan’da çalışmaları süren yaklaşık 2 milyar 
dolarlık Türk enerji yatırım projesi bulunuyor.

BAŞKENT EDAŞ 28 BIN SAYACI DEĞIŞTIRDI 
Başkent EDAŞ, arızalı elektrik sayaçlarının değişim işlemine devam ediyor. Ankara’nın Çankaya, Yenima-

halle, Keçiören, Mamak, Altındağ, Pursaklar ve Elmadağ ilçelerinde ilçelerde 2014 yılı içinde yaklaşık 28 bin 
arızalı sayaç yenisi ile değiştirildi. Başkent EDAŞ, arızalı sayaçların tespiti veya müşterilerin bildirimi sonrasın-
da, ortalama 46 saat içerisinde hiç bir ücret almaksızın arızalı sayaçların değişim işlemini gerçekleştiriliyor. Geç-
tiğimiz yıla oranla son 3 ay baz alındığında ise arızaya müdahale süresinin yarı yarıya düştüğü gözlemleniyor. 
Ayrıca mesai saatleri dışında arızalı sayaçtan dolayı enerjisi kesilen müşterilere arıza bakım onarım ekipleri ta-
rafından da müdahale edilerek enerji arzı sağlanıyor. Sayaç değişim işlem süresinin azalması ile birlikte Başkent 
EDAŞ, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefliyor.
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CASTROL, TÜRKİYE’DE DAHA DEĞERLİ 
Madeni yağ üreticisi Castrol’ün doğrudan faaliyet gösterdiği 40’tan 

fazla ülke arasında Castrol marka değerinin en yüksek olduğu iki ülkeden 
biri Türkiye oldu. Castrol Türkiye ve Orta Asya Direktörü Kerim Kermen, 
“Castrol dünyası içindeki en yüksek marka değerine ulaşan iki ülkeden biri 
Türkiye oldu. Türk müşteriler, yapılan global bir araştırmayla “madeni yağ 
olarak hangi markayı tek geçersin?” sorusuna en çok Castrol yanıtını vere-
rek aynı zamanda Castrol dünyası içinde Türkiye’yi zirveye taşıdı. Hindis-
tan, Avustralya, Güney Afrika ve İngiltere’nin önünde yer alan Türkiye’nin 
Castrol dünyası içinde en kıymetli ve yüksek marka gücüne erişmiş olma-
sından dolayı çok gururluyuz” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de Castrol’ün faaliyetlerini 60 yıldan fazladır sürdürdüğüne ve 
50 yıldan fazladır üretim yaptığına dikkat çeken Kermen, “Castrol son 10 
yılda Türk madeni yağ pazarında 150 milyon doları aşkın yatırım yaptı. 
Gemlik’te yer alan modern fabrikamızın 150 milyon litrelik üretim kapasi-
tesi var ve bunun yaklaşık yarısını kullanıyoruz. Üretimimizin yüzde 15’ini 
ihraç ediyoruz” açıklamasını yaptı.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM YÜZDE 12 ARTTI
Secretcv.com’un son araştırma-

sına göre, 2014’te enerji sektörüne 
yönelik iş arayanların oranı yüzde 
7,  ilan sayısı da yüzde 12 arttı. Şu 
anda 257 bin aday aktif olarak bu 
sektörde iş arıyor. Enerji sektöründe 
nitelikli elemanlar tarafından tercih 
ediliyor: Sektöre başvuru yapanla-
rın yüzde 17’si yüksek lisans ya da 
doktora mezunu. En çok elektrik ve 
elektronik mühendisliği için ilan çı-
kılıyor. Rüzgar enerjisi santrallarıyla 
gündeme gelen Manisa ve Balıke-
sir’in en çok ilan verilen ilk 10 il ara-
sında yer alması da dikkat çekiyor.

Secretcv.com Genel Müdürü 
Okan Tütüncü, “Tüm dünyada en 

çok para kazandıran sektörler içinde 
üst sıralarda yer alan enerji sektörü, 
özellikle nitelikli iş gücünün tercih 
ettiği bir alan. Sektör yurtdışından 
da çalışanları Türkiye’ye çekiyor. 

Enerji sektörüne sadece Secretcv.
com üzerinden 2014 yılında 600 ya-
bancı başvurdu” dedi.

Secretcv.com üzerinden ener-
ji sektörüne yönelik başvuru yapan 
adayların yüzde 17’si yüksek lisan-
sını ya da doktorasını tamamlamış 
kişilerden oluşuyor. Sektör en çok 
mühendise ihtiyaç duyuyor. Elekt-
rik ve elektronik mühendisliği yüz-
de 9,6 ile en çok aranan pozisyon. 
Onu yüzde 9 ile proje yönetimi ve 
yüzde 8,7 ile elektrik teknikerliği 
takip ediyor. Makine mühendisli-
ği, endüstri mühendisliği ve üretim 
operatörlüğü de listedeki ilk 10 po-
zisyon içerisinde yer alıyor.

PETFORM 
YENI OFISINE 

TAŞINDI
Arama, üretim ve doğal gaz 

piyasası sektörlerinde faaliyet 
gösteren şirketlerin temsilci-
si Petrol Platformu Derneği 
- PETFORM Ankara Çuku-
rambar’daki yeni ofisine taşındı. 
2000 yılından beri sektörün li-
beralleşmesi hususunda çalış-
malar yürüten PETFORM, her 
geçen yıl artan faaliyet yoğunlu-
ğu ve 60’a ulaşan üye şirket sayısı 
ile enerji sektörünün en önemli 
sivil toplum kuruluşlarından 
biri haline geldi. PETFORM, 
2007 yılından itibaren Kavaklı-
dere Karum İş Merkezi’nde yer 
alan ofisinde gerçekleştirdiği 
faaliyetlerine eylül ayından iti-
baren Çukurambar’da yer alan 
Ankara Ticaret Merkezi’ndeki 
yeni ofisinde devam edecek. 

KISA KISA
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ELMAS BORSASI İŞLEME BAŞLADI
Dünyanın en değerli emtialarının başında gelen elmas, BİST 

bünyesinde kurulan İstanbul Elmas Borsa’sında gerçekleştiri-
len ilk seans ile işlenmeye başlandı. Borsa üzerinden ticareti ya-
pılan elmas üzerindeki vergilerin kaldırılmasıyla  elmas ticare-
ti kayıt altına alınırken, ihracat amaçlı elmas-pırlanta kullanan 
kuyumcular da kaybettikleri rekabet avantajını yeniden kazandılar. 
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, İsrail, Belçi-
ka ve Dubai elmas borsalarının işlem hacminin 100 milyar doları aş-
tığını belirterek Türkiye’nin de bu pastadan payın alacağını belirtti. 
Borsadaki ilk taş alımını gerçekleştiren Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Güner, İstanbul Elmas Borsası ile dünya piyasalarındaki fiyat 
dalgalanmalarının Türkiye’ye de anlık yansıyacağını ve kuyumcuların 
dünya piyasalarıyla aynı fiyatlardan elmas temin ederek kaybettikleri 
rekabet avantajını yeniden yakaladıklarını anlattı. 

Güner, “Türkiye altın ve elmas gibi değerli emtialara karşı var olan 
bir fobiyi aşmayı başardı. Eskiden kaçak yollardan ülkemize sokulan 
taşlar artık yasal, kayıtlı, uluslararası standartlarda sertifikalı olarak üre-
ticimizle buluşacak. Eskiden üretimi vergilendiren süreç artık tüketimi 
vergilendirecek” dedi. 

ENERJİSA 
GÜNEŞE DE 
GİRİP HIZLI 

BÜYÜYECEK
Sabancı Holding Enerji Grubu 

Başkanı Mehmet Göçmen enerji 
sektöründe serbestleşmenin yatı-
rımları hızlandıracağını belirtti, “Ne 
kadar liberalleştirebilirsek bu sektör 
o kadar ileri gider” dedi.  Sabancı 
Holding Enerji Grubu Başkanlı-
ğı görevine gelmesinin ardından 
ilk açıklamasını yapan Göçmen,  
elektrik sektöründe yeni tarife dö-
neminin 2016’da başlayacağını ha-
tırlatırken, doğal gaz piyasalarının 
serbestleşmesi, devletin elindeki 
üretim birimlerinin özelleştirilmesi, 
piyasa mekanizmalı fiyatlandırma 
sistemleri ve pazarda serbest reka-
bet ortamının oluşması gibi bir dizi 
önemli adımın atılması gerektiğini 
ifade etti. Serbest piyasayla sektör-
de şeffaflığın artacağına işaret eden 
Göçmen, bu çerçevede serbest tüke-
tici limitlerinin sıfırlanması ve sos-
yal tarifenin devreye sokulması gibi 
adımların 2015 yılı içinde netleşti-
rilmesi gerektiğini vurguladı. 

Göçmen, enerji işinin sosyal 
boyutunu da önemsediklerini ifa-
de eden Mehmet Göçmen şunla-
rı söyledi: “Bu, liberalleşen yapılar 
istediklerini yapabilirler anlamına 
gelmiyor. Dolayısıyla 2015 sonrası 
dönemi mümkün olduğu kadar er-
ken sürede şeffaflaştırmanın önemi-
ni vurgulamak istiyorum. Bundan 
sonraki yatırımlarımızın bugünden 
planlandığı gibi devam edeceğini, 
hatta bir kısmının hızlanarak devam 
edeceğini söylemek istiyorum. Gü-
neş enerjisi de başta olmak üzere, 
öncü uygulamalarımıza da bu dö-
nemde başlayacağız.”

GÜNEŞ ENERJILI YÜRÜYÜŞ YOLU AÇILIYOR

Hollanda’da bulunan dünyanın ilk modüler güneş enerjili yürüyüş 
yolu 12 Kasım 2014 tarihinde açılacak. Nisan ayında gündüz güneş-
le şarj olan ve gece karanlıkta parlayan “Akıllı Otoyol” projesinin ilk 
ayağı olan 500 metrelik yolu kullanıma açan Hollanda, bu konudaki 
girişimlerini sürdürüyor. Hollanda şimdi de dünyanın ilk modüler gü-
neş enerjili yürüyüş yolunu kullanıma açacak.   Bisiklet kullanımının 
en yaygın olduğu Avrupa ülkesi olan Hollanda bisiklet yollarını gü-
neş enerjisi ile daha da yeşillendiriyor. Bütün yollarını güneş panel-
leri ile inşa etme büyük planlarının bir parçası olarak önceliği bisik-
let yollarına veren Hollanda, bu teknolojiye SolaRoad adını verdiler. 
‘Çok katlı bir enerji pastası’ benzetmesi yapılan yola, önce beton bir kat-
man, onun üzerine bir santimetre kalınlığında silikon solar hücreleri ve 
sonra da güçlendirilmiş bir cam tabaka yerleştiriliyor. Hollandalı şirket 
TNO tarafından gerçekleştirilen projede, 85 kilometre uzunluğundaki 
bisiklet yolu her bir metrekarede 54 Kwh elektrik üretme potansiyeline 
sahip. Kurulumuna iki yıl önce başlanan yol, Amsterdam yakınlarında 
küçük bir şehir olan Krommenie’de yapıldı.

KISA KISA
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KOÇ GRUBU, AES’LE YOLLARINI AYIRDI 
ABD merkezli AES Mont 

Blanc Holdings BV, Koç Grubu’yla 
ortak olduğu AES Entek Elektrik 
Üretim’de sahip olduğu yüzde 49.62 
oranındaki hissesini Koç Grubu’na 
satarak şirketten çekildi. Varılan 
anlaşmaya göre, Koç Holding ve 
iştiraki Aygaz, AES Mont Blanc 
Holdings BV şirketinin söz konu-
su hisseleri karşılığında toplam 125 
milyon dolar ödeyecek.

KAP’a yapılan açıklamada 
AES’in AES Entek’te sahip olduğu 
133.59 milyon nominale denk gelen 
yüzde 24.81 hissenin Koç Holding, 
yüzde 24.81 paya denk gelen diğer 
133.59 milyon nominal hissenin de 
Aygaz tarafından satın alındığı du-
yuruldu. Açıklamaya göre, söz ko-
nusu işlem sonrası Koç Holding’in 
AES Entek’teki toplam payı yüzde 
99.24’e ulaşacak. 

Amerikalı AES, 1 Aralık 2010 
tarihinde imzalanan anlaşmayla Koç 
Grubu’nun elektrik üretim şirketi 
Entek AŞ’ye ortak olmuştu. Bugü-
ne kadar Koç Holding ve Aygaz ile 
AES’in ortak kuruluşu olarak faaliyet 
gösteren AES Entek Elektrik Üreti-
mi AŞ, toplam 302 MW elektrik 
üretim kapasitesine sahip ikisi orta 
ve biri küçük ölçekli olmak üzere 3 
adet doğal gaz santralı işletiyor. 

SERTİFİKA ALMADAN  
“YEŞIL BINA” OLUNAMAYACAK 

Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, “Sürdürülebilir Yeşil Bina 
ile Sürdürülebilir Yerleşme Bel-
gelendirme Sistemlerine İlişkin 
Yönetmelik Taslağı” hazırladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, Çevre ve Şehircilik Baka-
nı İdris Güllüce’nin talimatıyla 
ilgili kamu kurum ve kuruluşla-
rının, meslek odalarının ve sivil 
toplum kuruluşlarının görüş ve 
önerileri de alınarak yönetmelik 
için çalışmalar yapıldı. Mevzuat 
çerçevesinde Bakanlık sertifika 
verilmesi ile ilgili sistemi dü-
zenleyici konumda bulunacak. 
Bakanlık çeşitli kurum ve kuru-
luşların temsilcilerinin yer aldığı 
Daimi Komiteyi teşkil edecek.

Daimi Komite değerlendir-
me  başlıklarını, ağırlık puan-

larını ve esaslarını belirleyecek 
ve “Sürdürülebilir Yeşil Bina 
Temel Değerlendirme Kıla-
vuzu”nu yayımlayacak. Daimi 
Komitece yetkilendirilecek bel-
gelendirme kuruluşları sistem 
içinde sertifika düzenleme yet-
kisine sahip olacak. Binasına ve 
yerleşmesine sertifika almak is-
teyenler belgelendirme kurulu-
şuna kendileri veya bakanlıkça 
yetkilendirilecek sürdürülebi-
lirlik uzmanları vasıtasıyla baş-
vurabilecekler. Belgelendirme 
kuruluşlarında görev alan de-
ğerlendirme uzmanları, binayı 
veya yerleşmeyi belgelendirme 
kuruluşunun değerlendirme kı-
lavuzundaki kriterlere göre de-
ğerlendirecek ve uygun olanlara 
sertifika verecek.

SHELL, DOĞAL GAZDAN 
MADENİ YAĞ YAPTI

Shell, Yeni Shell Helix Ultra Motor Yağı 
Ürün Ailesi’ni tüketicilerle buluşturdu. Yeni 
Shell Helix Ultra motor yağları doğal gazdan 
üretilerek sektörde bir ilk olma özelliğini 
taşıyor. Shell, patentli PurePlus Teknoloji-
si ile doğal gazı sıvıya dönüştürerek saf ve 
temiz baz yağ elde ediyor. Yeni Shell He-
lix Ultra Motor Yağı üretiminde kullanılan 
baz yağ, Shell ve Katar Petrol ortaklığı ile 
Katar’daki Pearl üretim tesisinde üretiliyor. 
Üretim, doğal gazın Katar’da bulunan North 
Field adındaki dünyanın en büyük doğal gaz 
havzasından çıkarılması ile başlıyor. Motor 
yağının formülasyonunda yaklaşık yüzde 
75-90 oranında baz yağın kullanılması ne-
deniyle; Shell Helix Ultra motor yağlarının 
üretim teknolojisindeki değişim, motor yağı  
performansındaki artışta büyük önem taşı-
yor. Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel 
Müdürü Seyfettin Uzunçakmak; “Doğal 
gazdan motor yağı üretmemizi sağlayan 
PurePlus Teknolojisi devrim niteliği taşıyor. 
Sektörde bir ilk” dedi.

KISA KISA



AVRUPALI 
RAKIPLERINI 

GEÇTI, 1,6 MW’LIK 
IHALEYI ALDI

Kendi buluşu mobil güneş ve 
rüzgâr enerji panelleriyle sektörünün 
öncülerinden olan İstanbul Energy, 
üretilecek elektrik miktarıyla dün-
ya ölçeğinde bir proje olan Zarqa 
Üniversitesi enerji alım ihalesini 
Avrupalı rakiplerini geride bırakarak 
kazandı. Ürdün’ün köklü eğitim ku-
rumlarından Zarqa Üniversitesi, tüm 
fakülte ve birimlerin yer aldığı kam-
püsünün elektrik ihtiyacını güneş 
enerjisiyle karşılamak için uluslarara-
sı bir ihale açtı. Almanya, İspanya ve 
Yunanistan merkezli dünya yenile-
nebilir enerji sektörünün önemli ku-
ruluşlarının katıldığı ihaleyi İstanbul 
Energy kazandı. 

Konuyla ilgili bilgi veren İstan-
bul Energy Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Yerdelen, Türkiye’de yenilene-
bilir enerji sektörünün gelişimi için 
yatırım yapan ve dünyada bir ilk olan 
mobil güneş-rüzgâr hibrid panelle-
ri üreten firma olarak kazandıkları 
ihalede, tamamı güneş panelleriyle 
üretilecek 1,6 mW’lık kapasitesiyle 
kendi segmentinde dünyanın sayılı 
solar enerji sistemini kuracaklarını 
söyledi. Dünyadaki rakiplerle reka-
betin zor olduğu bir sektörde böyle 
bir projeyi ülkeye kazandırmaktan 
mutlu olduklarını ifade eden Yerde-
len, projede sistem montaj çalışmala-
rına başlandığını kaydetti.

RÜZGAR 2 BİN 
GW’A ULAŞ ACAK 

Global Rüzgar Enerji Görü-
nümü 2014 raporuna göre rüzgar, 
2030’da global enerji ihtiyacının 
yüzde 17-19’unu karşılayacak. Glo-
bal Wind Energy Council ve Gre-
enpeace International tarafından 
hazırlanan Global Rüzgar Enerji 
Görünümü 2014 raporuna göre, 
rüzgardan elektrik üretimi 2030 yı-
lında 2 bin GW seviyesine ulaşacak 
ve global elektrik ihtiyacının yüzde 
17-19’u rüzgardan karşılanacak. 
Rapora göre rüzgar enerjisi sektörü 
2030’a kadar 2 milyon yeni istihdam 
sağlarken, karbon salınımını da yıl-
da 3 milyar ton azaltacak.

Global Rüzgar Enerji Görü-
nümü 2014 raporunda Türkiye’nin 
mükemmel rüzgar kaynaklarına 
sahip bir ülke olduğunu, Çanakka-
le-İzmir, Balıkesir ve Hatay bölgele-
rinin ön plana çıktığı belirtildi. Tür-
kiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe 
hızlı ilerleme gösterdiği, 2010’dan 
bu yana her yıl 500 MW’ın üze-
rinde yeni rüzgar enerjisi kapasi-
tesi ekleyerek toplam kapasitesini 
2013 sonunda 2 bin 959 MW se-
viyesine çıkardığı ifade edilen ra-
porda, 2014’ten itibaren yıllık yeni 
kapasitenin 1000 MW seviyesine 
çıkmasının beklendiği vurgulandı.

SEPAŞ ENERJİ,  
TALEP TA H M İ N İ  İ L E  

TÜRKİYE’DE İKİNCİ OLDU

Sepaş Enerji, Türkiye’deki 21 
elektrik dağıtım bölgesindeki şir-
ketlerin 2014 yılı ilk altı ayındaki 
talep tahmin hata oranlarının Pi-
yasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nce 
( PMUM ) yapılan değerlendir-
mesinde,  yüzde 3,78 hata oranı 
ile  ikinci sırada yer aldı.  

Tüm dağıtım ve perakende sa-
tış şirketlerinin talep tahminlerini 
iyileştirmesinin Türkiye’nin arz gü-
venliğine uzun vadede olumlu kat-
kılar sağlayacağını belirten Sepaş 
Enerji Genel Müdür Vekili Musta-
fa Ensari, “Arz güvenliğinin sağlan-
ması aynı zamanda elektrik tarifesi 
fiyatlarını da olumlu anlamda et-
kileyecektir. Bu durumla bağlantılı 
olarak son kullanıcının ödediği fa-
tura fiyatları azalacaktır. Dolayısıy-
la her şirketin talep tahminlerini 
iyileştirmesi oldukça önemli” dedi. 
Sepaş Enerji’nin bu başarısından 
ötürü mutluluk duyduklarını da 
ifade eden Ensari, “Şirketimizin 
PMUM’a gönderdiği enerji talep 
tahminlerindeki doğruluk oranı ile 
Türkiye’de ikinci olması bizleri gu-
rurlandırdı. Bu başarılı sonuç için 
tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

KISA KISA
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TSKB, 60 MİLYON EURO 
ENERJİ KREDİSİ ALDI  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sür-
dürülebilir turizm ve inovatif yenilenebilir enerji 
yatırımlarında kullanılmak üzere Fransız Kalkınma 
Ajansı’ndan (AFD) 60 milyon euro tutarında kredi 
temin etti. Türkiye’nin belirli turizm bölgelerinde 
gerçekleştirilecek sürdürülebilir turizm yatırımları 
ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların 
inovatif yenilenebilir enerji projelerini desteklemek 
amacıyla temin edilen krediye ilişkin anlaşma, 2 
Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da imzalandı. Bu an-
laşma ile TSKB’nin AFD’den bugüne dek sağladığı 
kredilerin toplam tutarı 210 milyon Euro’ya ulaştı.

AFD’den sağlanan kredinin sürdürülebilir tu-
rizm yatırımları ile yenilenebilir enerji alanındaki 
yenilikçi projeleri desteklemek amacı ile kullanıla-
cağına dikkati çeken TSKB Kıdemli Genel Müdür 
Yardımcısı Orhan Beşkök, “Çevreyle dost yenilene-
bilir enerji kaynakları ile ülkemizin mevcut kurulu 
gücünü artıracak yenilikçi projelere duyulan ihtiyaç 
giderek artıyor. AFD’den temin ettiğimiz bu kredi 
ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımlara 
ilave finansman desteği sağlayacak olmaktan dolayı 
memnuniyet duyuyoruz” dedi.

TANAP’A TÜRK BORUSU 
DAMGA VURACAK

Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılacak 
doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşı-
yacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın Ana 
Hat Boruları ve İndüksiyon Dirseklerinin Alım Sözleşme-
leri Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ve bakanların katıl-
dığı bir törenle imzalandı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR Başka-
nı Rövnag Abdullayev TANAP Ana Hat Boruları Alım 
Sözleşmesi imza töreninde yaptığı açılış konuşmasında 
TANAP projesi sayesinde Türkiye’nin “Doğu-Batı Ener-
ji Koridoru” olması, upstream pozisyonunun güçlenmesi, 
vergi gelirleri, taşıma ve portföy gelirleri, 15-20 bin kişiye 
yeni iş imkanlarının yaratılması, Türk boru üretimi ve boru 
inşaatı sektörünün gelişmesi ve dünyada TANAP projesi 
referansı ile yeni işler alarak kazanacağı faydaların özellikle 
belirtilmesi gerektiğini vurguladı.  

Öte yandan, Türkiye üzerinden geçecek 1850 kilomet-
relik boru hattının yapımı için açılan ihaleyi kazanan şir-
ketler de açıklandı. 18 firmanın katıldığı ihalede ipi göğüs-
leyen şirketler şunlar: Baosteel Europe GmbH, Borusan 
Mannesmann Boru San. Tic. A.Ş. – Noksel Çelik Boru 
Sanayi A.Ş. – Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Konsorsiyu-
mu, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş ve Ümran Çelik 
Boru Sanayii A.Ş. – Emek Boru Makina Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Konsorsiyumu.

DÜNYA DEVI ROLLS ROYCE NÜKLEER YATIRIMI IÇIN TÜRKIYE’DE
Yerli nükleer endüstrinin oluş-

turulması için çalışmalar yapan İs-
tanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 
dünyanın önde gelen firmalarından 
Rolls-Royce ile anlaştı. Rolls Roy-
ce ile gerçekleştirilen işbirliği kap-
samında nükleer santraller ile yerli 
sanayinin entegresi hedefleniyor. 

Türkiye’de yapılacak iki santralin 
yalnız yapım aşamasında sekiz üni-
te için yaklaşık 40 milyar dolarlık 
büyük bir pazarı bulunduğunu ifade 
eden İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji 
Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı 
Başkanı, II. İstanbul Nükleer Sant-
raller Zirvesi Uluslararası Bilimsel 

Komite Üyesi Prof. Dr. Üner Ço-
lak, 16 milyar dolarlık yerlileştir-
menin olduğu nükleer sektöründe, 
gerçekleştirilen girişimlerin yerli 
firmaların bu pazardan daha fazla 
pay alabilmelerine yönelik olduğu-
nu aktardı.

KISA KISA
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İSVEÇ VÜCUT ISISINDAN ELEKTRİK ÜRETİYOR
İsveç, insanın vücut ısısı ve 

bilgisayarların çalışma es-
nasında çıkardığı ısıyı, 
enerjiye dönüştürerek 

binaları ısıtmada kullanma-
ya başladı. İsveç’in başkenti 

Stockholm’de bulunan ülkenin 
en büyük tren garı T- Central’a 
günlük girip-çıkan 300 bin kişi-
nin vücudundan ve ağzından çı-
kan sıcak buhar, bölgeye yakın 
evleri ısıtmaya başladı. Projeyi 
yakından takip eden Linköping 
şehri Çevre ve Enerjiden So-
rumlu Belediye Başkanı Mu-
harrem Demirok, yolculardan 
çıkan sıcak buharın, tren ga-
rının üzerinde bulunan klima 
tarafından emildiğini ve emilen 
ısıyla kaynatılan su balonları-
nın borularla binalara taşındı-
ğını belirtti. Sistemin çok basit 

olduğunu ifade eden Demirok, 
binalara yerleştirilen boruların 
sıcak suyu kalorifer peteğine 
götürene kadar da binayı ısıttı-
ğını kaydetti. 
İnsanın yaydığı ısının bedava ve 

tükenmez bir enerji kaynağı ol-
duğunu da kaydeden Demirok, 
sisteminde çok basit ve ucuz 
olduğunu özellikle İstanbul ve 
Ankara’da ki metrolarda da de-
nenebileceğini söyledi.

GENEL ENERGY, FAS’TA PETROL DAMARI BULDU
Kuzey Irak dışında petrol arama 
çalışmalarına hız veren Genel 
Energy, Fas açıklarında da pet-
role rastladı. Genel Energy, Fas 
karasularında, İspanya’ya ait Ka-
narya Adaları’na 200 kilometre 
mesafedeki Sidi Moussa 1 bölge-
sinde petrole rastladı. Denizin 3 
kilometre altında bulunan petro-
lün büyük bir damar olup olmadı-
ğı yapılacak testler sonucu belli 
olacak. Genel Energy’nin ortağı 
ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet 
Sepil, “Şu aşamada ‘Fas’ta pet-
rol bulundu’ diyemeyiz. Ancak 
ciddi petrol belirtileri göründü. 
Petrolün gözükmesi ciddi bir 
yatak olduğu anlamına gelmiyor 
maalesef. Bazı durumlarda pet-
rol gözükmesine rağmen küçük 
bir yataktır veya kalitesi uygun 
değildir. Çıkarmaya değecek 
kalitede ve büyüklükte olması 
lazım. Bazen petrol görülüyor, 

analiz ediyorsunuz çıkarmak 
‘rantabl’ olmuyor. Bunu ancak 
başta basınç testi başta olmak 

üzere çeşitli testler yapıl-
dıktan sonra anlayabilirsi-
niz” açıklaması yaptı. 
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MAREN, JEOTERMALİN LİDERİ OLACAK 
Aydın Germencik’teki 24 MW’lik Ke-
rem JES’i  ticari üretime alan Maren 
Enerji, Şubat 2015’te devreye ayın-
da devreye alacağı 24 MW’lik yeni 
santralla birlikte jeotermal elektrik 
üretiminde 116 MW kurulu güçle 
Türkiye lideri olacak. KİPAŞ Gru-
bu bünyesindeki Maren Enerji’nin 
Genel Müdürü Mehmet Şişman, 
www.enerjigunlugu.net adlı siteye 
yaptığı açıklamada grup şirketi Ka-
ren Enerji’nin Konya Ermenek’teki 
45 MW’lik Karen HES tesisiyle üre-
timde olduğunu söyledi. Yaptıkları 
sondaj çalışmalarının ardından tüm 

sahalarda elektrik üretim tesisi kur-
maya giriştiklerini anlatan Şişman, 
bugüne kadar üç santrali üretime 
geçirdiklerini kaydetti. 
Şişman, grup şirketlerinden KEN 

Kipaş Enerji’nin elindeki Yıl-
mazköy jeotermal sahasında 
planlanan 24 MW’lik bir sant-
ralin daha mekanik montajının 
devam ettiğini anlattı. Şişman, 
“Şubat ayında da bu devreye 
girecek. Böylece Kipaş Hol-
ding olarak jeotermal kaynaklı 
elektrik üretim kapasitemiz 
116 MW’ye yükselmiş olacak” 
diye konuştu.  Türkiye’de halen 
üretimdeki jeotermal elekt-
rik kurulu gücünde 95 MW ile 
Zorlu Enerji liderlik koltuğunda 
oturuyor. 

TPAO, KARADENİZ İÇİN  
25 RUHSAT ALDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) 
Karadeniz’in Türk karasuları dışında kalan 
bölümünde 8’er yıllık 25 petrol arama ruhsa-
tı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, şirketin yap-
tığı başvuru üzerine TPAO’nun Karadeniz’in 
Türk karasuları dışında sahip olduğu ruh-
satların yeni mevzuata intibakını sağladı.  
TPAO’nun ilgili sahaları kapsayan petrol arama 
ruhsatlarının intibakının yapılması için 16 Nisan 
2014 tarihindeki talebine ait evraklar incelendi. 
Başvuru ve evrakın uygun bulunması üzerine 
TPAO’ya, ruhsat sahalarının her birinde taahhüt 
etmiş olduğu iş ve yatırım programını yerine ge-
tirmesi şartıyla, 8’er yıl süre ile toplam 25 adet 
petrol arama ruhsatı verilmesine karar verildiği 
açıklandı.

ENKA, BAĞDAT’A 
SANTRAL YAPACAK

ENKA İnşaat, Bağdat’ta 3 bin MW kapasiteli Bis-
mayah Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı inşa 
edecek. ENKA İnşaat ve Sanayi, Bağdat’ta inşa 
edilecek santralın anahtar teslim yapımı ve işlet-
meci personelin eğitimi için Iraklı yatırımcı firma 
Mass Global ile sözleşme imzaladı.Söz konusu 
anlaşma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız ve Irak Elektrik Bakanı Qassim Muhammad 
Al-Fahdawi tarafından imzalandı. Enka İnşaat’ın 
Irak’taki bir diğer doğal gaz çevrim santralı proje-
si ise Süleymaniye’de hayata geçirilecek. 

YATIRIM
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BOTAŞ ve TETAŞ’a yeni 
yöneticiler 

Enerji Bakanlığı’nın önemli kurumlarına 
çeşitli atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de 
yer alan bilgiye göre Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcı-
lığı’na Abdulvahit Fidan getirildi. Fidan aynı 
yönetim kurulu üyesi olarak da atandı. BO-
TAŞ’ta yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yapan genel müdür yardımcıları Mehmet 
Konuk ve Ömer Koca yeniden atandılar.   
Bir başka değişiklik ise TETAŞ’ta oldu. TE-
TAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Feri-
dun Alak, yönetim kurulu üyesi oldu. 

ETD Başkanı  
Cem Aşık oldu

Enerji Ticareti Derneği 2014 yılı Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısının ardından 
seçilen yeni yönetim görev dağılımını 
yaparak başkanlığa oybirliğiyle Sanko 
Enerji Genel Müdürü Cem Aşık’ı getirdi. 
Genel Kurul öncesinde  ETD Başkanlı-
ğı’nı Turcas’tan Batu Aksoy yürütüyordu.  
ETD’nin yeni yönetim kurulu üyeleri ise 
şu isimlerden oluşuyor: Akenerji Elekt-
rik’ten Ümit Danışman ve Selim Güven, 
Enerjisa Elektrik’den Benedikt Messner 
ve Isak de Eskinazis, Gates Enerji’den M. 
Arif Özozan ve Mustafa Karahan, Limak 
Enerji’den Birol Ergüven ve M. Jerfi Önal, 
OMV Enerji’den Burak Üçöz ve Serkan 
Hotoğlu, RWE Turkey Holding’ten Markus 
Enke ve İnanç Bilimgut, Sanko Enerji’den 
İhsan Akyol, Statkraft Elektrik’ten A. Ser-
vet Akgün ve Kasım Tuğmaner ile Turcas 
Elektrik’ten Arkın Akbay. 

KUMBAROĞLU’NA ULUSLARARASI GÖREV

Enerji ekonomisi alanında 
dünyadaki tek ve öncü ulus-
lararası kurum olan Ulus-
lararası Enerji Ekonomisi 
Birliği’nin (IAEE) yeni dönem 
başkanı Boğaziçi Üniversi-

tesi Öğretim Üyesi ve Enerji 
Sistemleri Modelleme Labo-
ratuvarı Direktörü Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu oldu. 
IAEE’nin dünya genelinde 
100’ü aşkın ülkede aralarında 
Nobel ödüllü bilim adamla-
rı, bakanlar ve CEO’ların da 
bulunduğu 4500’ün üzerinde 
üyesi bulunuyor. 

rof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 
1990 yılında Gazi Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği’nden 
lisans, 1995 yılında Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi’nden 
yüksek lisans ve 2001 yılın-
da da yine aynı üniversite-
den doktora derecesini aldı. 
Kumbaroğlu, İngilizce ve Al-
manca biliyor.

TOTAL’İN YENİ CEO’SU BELLİ OLDU

Fransa’da, petrol şirketi Total’in CEO’su Christophe de Marge-
rie’nin ölümünün ardından şirketin yeni yöneticileri belli oldu. 
De Margerie’in ölüm haberinin ardından olağanüstü toplanan 
şirket yönetim kurulu Patrick Pouyanne’i CEO olarak seçti. 
Pouyanne, şirket bünyesinde rafineri ve kimyasal bölümünün 
başındaydı. Şirketin yönetim kurulu başkanlığına ise Thierry 
Desmarest seçildi. De Margerie, geçen ay Rusya’da meydana 
gelen uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Paris’e dönmek 
üzere Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan havalanmaya 
hazırlanan Margerie’nin özel jeti, kalkış sırasında pistteki kar 
küreme aracına çarpmıştı.
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AKPINAR, AKSA’DAN AYRILDI 
Aksa Enerji Enerji Ticaret Direk-
törlüğü görevini yürüten Ner-
min Akpınar, şirketle yollarını 
ayırdı. 1990-1995 yılları arasın-
da Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Elektrik&Elektronik Mühendis-

liği bölümünü bitiren Akpınar, 
profesyonel hayata KKTC’de fa-
aliyet gösteren Asel Eng’de tek-
nik müdür olarak başladı. Daha 
sonra İstanbul’da Edison Missi-
on Energy şirketinde koordina-

tör olarak görev yapan Akpınar, 
8 yıl önce Aksa Enerji’ye katıldı. 
Şirketin enerji ticaret depart-
manını kuran Akpınar, 2010 yı-
lında Elektrik Parekende Satış 
Departmanı’nı kurmuştu.  

SOUTH STREAM BULGARİA, GOGOV’A EMANET 

South Stream Bulgaria’nın başkanlığına eski Bulgargaz başka-
nı Dimitar Gogov getirildi. Bulgaristan devlet doğal gaz tedarik 
şirketi Bulgargaz EAD’nin eski başkanı Dimitar Gogov, Güney 
Akım Doğal Gaz Boru Hattı’nın yapımını üstlenen South Stream 
Bulgaria şirketinin başkanlığına getirildi. Dimitar Gogov, 2007 
yılında Bulgargaz EAD’nin başkanlığına getirilmiş ve Enerji Ba-
kanı Dragomir Stoynev’in şirketin finansal durumunun çok kötü 
bir durumda olduğu açıklamasının ardından 2013 yılında bu gö-
revden alınmıştı. 

QUANTE, “YILIN ENERJİ YÖNETİCİSİ” SEÇİLDİ
EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quan-
te, enerji ticareti ve satışının konu edildiği All Energy Tur-
key çerçevesinde düzenlenen “Yılın Enerji Yöneticisi” ödü-
lünü aldı. İki yıldır Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu 
olduğunu belirten Quande,  “Bu anlamlı ödülde yalnızca 
benim değil; diğer genel müdürümüz Bekir Sami Acar’ın 
ve tüm EWE Türkiye çalışanlarının büyük emeği var” dedi.   
1966 Almanya doğumlu olan Dr. Frank Quante, Göttingen Üni-
versitesi’nde hukuk ve makro iktisat eğitimi aldı. Kariyerine 
KPMG’de avukat olarak başlayan Quante, 2003 yılında vergi 
danışmanlığı sınavını geçtikten sonra Almanya’nın en büyük 
5. enerji şirketi olan EWE AG’nin Hukuk Departmanı’na katıl-
dı. Quante, Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da bulunan EWE Tur-
key Holding’e CFO olarak atanmıştı. 

Bakanlıktan  
EPDK’ya transfer 

Bir süredir vekaletle yönetilen Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kurumu LPG 
Piyasası Dairesi Başkanlığı’na Barış 
Sanlı atandı. Cemalettin Tüney’in ay-
rılmasının ardından EPDK LPG Pi-
yasası Dairesi Başkanlığı’na Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanı Abdullah 
İnce vekalet ediyordu. Manchester 
Üniversitesi mezunu olan Sanlı, Ener-
ji Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

KARİYER
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Dünyanın geleceğini tehdit 
eden küresel ısınmaya 
karşı geliştirilen Kyoto 
Protokolü gereği, enerji 

üretirken yüksek karbon salınımı 
yapan şirketler, bunun karşılığında 
karbon salınımında belirli sınırın 
altında kalan yenilenebilir enerji 

şirketlerine para ödüyor. Karbon 
ticaretinde buna “karbon kredisi” 
adı veriliyor. Bu sayede yenilenebilir 
enerji şirketleri azalttıkları karbon 
için ton başına 4-5 dolar civarında 
gelir elde edebiliyor.

Protokole taraf olan ülkele-
rin belirli bir karbon salınımı kotası 

bulunuyor ve üye ülkeler bu kotaları 
ülkelerindeki üreticiler arasında 
paylaştırıyor. Ülkemiz henüz Kyoto 
Protokolü’nün emisyon ticaretine 
taraf olmasa da “Gönüllü Karbon 
Piyasası”nda karbon kredisi satarak 
ticaret yapabiliyor. Karbon ticaretin-
de en büyük payı Avrupa Birliği’ne 

Karbon ticaretinde 
yeni umut 2015’te
Sadece küresel ısınmaya karşı değil, 

dünya enerji piyasalarında yatırımların 

finansmanı açısından da önemli bir araca 

dönüşen karbon ticaretinin geleceği için ekim 

ayında önemli gelişmeler yaşandı. Birleşmiş Milletler 

toplantısında tüm dünya liderlerinin en üst düzeyde 

kararlılıkla vurguladığı yeni azaltım süreci, 

enerji sektörünün geleceğini ciddi anlamda 

etkileyeceğe benziyor
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üye 28 ülke içinde kurulan Avrupa 
Birliği (AB) Emisyon Ticareti Siste-
mi (EU ETS) alırken, AB’yi karbon 
ticaretinde Çin izliyor.

Durgunluğa karşı yeni hedefler
Karbon piyasasındaki son yıllar-

da belirli bir durgunluk yaşanırken 
umut, yeni hedeflere bağlandı. 

Gelecek yıl Paris’te gerçekleş-
tirilecek 21. Birleşmiş Milletler 
(BM) İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda 
2020-2030 yıllarına ilişkin yeni 
azaltım hedefleri belirlenecek. 2015 
yılı sonunda tamamlanması ve 2020 
yılında yürürlüğe girmesi hedefle-
nen mezkûr küresel iklim anlaşması 
müzakereleri oldukça yoğun bir 
sürece girdi. 

Bu kapsamda 23 Eylül 2014 
tarihinde New York’ta “BM İklim 
Değişikliği  Zirvesi yapıldı.  Zir-
vede konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri 
Türkiye’nin uzun vadeli yaklaşımını 
açıklıyor. Buna göre salınım azaltımı 
konusunda gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülke ayrımı yapılmaksızın 
sorumluluk alınması temel şart. Tür-
kiye, iklim müzakerelerinde, daha 
adil bir şekilde oluşturulacak ve tüm 
ülkeleri kapsayacak yeni bir İklim 
Anlaşması ile “esnek, dinamik, güç-
lü, kapsamlı ve adil” yeni bir döneme 
ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

1990-2012 döneminde, iklim 
değişikliği ile mücadelede hayata 
geçirilen politikalar sayesinde, salı-
nım miktarından yüzde 21 ora-
nında düşüş sağlayan Türkiye’nin 
beklentileri şöyle özetlenebilir: 
• Tüm ülkeler salınım azaltımıyla 

ilgili ulusal olarak belirlenmiş 
katkılarını 2015 yılının ortaları-
na kadar açıklamalı. 

• Finansman konusunda, 2010 yı-
lında Kankun’da gelişmiş ülkeler 
tarafından taahhüt edilen yıllık 
100 milyar dolarlık kaynağa 
ulaşılması sağlanmalı. 

• Teknoloji transferi ve kullanı-
mında “fikri mülkiyet hakları” 
noktasında kolaylaştırıcı ve 
teşvik edici tedbirler alınmalı. 

• Yeni rejimin müzakerelerinde 
gerekli güven ortamını tesis 
etmek öncelik olmalı.   

Bu amaçla Aralık 2015’te 
Peru’da gerçekleştirilecek olan BM 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi 20’nci Taraflar Konferansı’nın 
başarıyla sonuçlandırılması gere-
kiyor. Bu toplantıdan yeni rejimin 
temel unsurları üzerinde uzlaşma 
sağlanması, izleyen dönemde 
tüm ülkelerin ulusal hazırlıklarını 
tamamlayarak, Paris’teki 21’nci Ta-
raflar Konferansı’nda 2020 sonrası 
iklim değişikliğine ilişkin bağlayıcı 
nitelikli bir anlaşmayı sonuçlandır-
ması hedefleniyor. 

AB yüzde 40 azaltım kararı verdi
Toplantı sonrası, Avrupa Birliği 

(AB) liderleri, iklim değişikliğiyle 
mücadele çerçevesinde iddialı bir 
paket üzerinde uzlaşmaya vardı. 
Zirvede varılan mutabakatı AB 
Konseyi Başkanı Herman Van 
Rompuy açıkladı. Van Rompuy, 
sera gazı emisyonunun 2030 yılında 
1990 seviyelerine göre yüzde 40 
oranında indirileceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jose 
Manuel Barroso, “AB’nin iklim 
değişikliyle mücadele alanındaki 
katkısını böylece ikiye katladı-
ğına” dikkat çekti. AB liderleri 
yenilenebilir enerji konusunda da 
bağlayıcı bir karar aldı. Buna göre 
yenilenebilir kaynakların enerji 
üretimindeki payı yüzde 27’ye 
çıkarılacak. Bir parantez açarak 
belirtelim, 9 saati bulan tartışmalı 
toplantı, beklendiği gibi zorlu 
geçti. Başını Polonya’nın çektiği 
Doğu Avrupa ülkeleri, enerjide 
kömüre bağımlı durumda. İngilte-
re ise nükleer enerjide ısrar ediyor. 

300’den fazla projeye karbon  
kredisi hakkı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
verilerine göre, Türkiye’de 300’den 
fazla yenilenebilir enerji projesinin 
karbon kredisi hakkı bulunuyor. 
Bu projelerin tamamlanmasıyla 
atmosferde 20 milyon ton karbon-

EN 
MALIYETLISI 

KÖMÜR

Üretilen her MWh enerjinin 
kıyı şeridindeki rüzgar ener-

jisi tesislerine maliyeti yaklaşık 
olarak 105 euro olarak hesapla-
nıyor. Doğal gaz ve kömür için 
verilen fiyatlarsa sırasıyla 164 
ve 233 euro. Nükleer enerji, açık 
deniz rüzgar ve güneş enerjisiy-
se yaklaşık 125 euro/MWh’lık 
fiyatıyla karşılaştırmalı olarak 
pahalı olmayan üretim şekilleri. 
Sonuç olarak yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ilk yatırım 
maliyetlerinde kazanmakta ol-
duğu avantaj karbon ticaret im-
kanları ile katmerleniyor. Ancak 
bunun daha da gelişebilmesi, 
tüm dünyada ülkelerin kendi-
leri için makul ve uygulanabi-
lir azaltım hedeflerine sahip 
olması ve bunun etkin meka-
nizmalar sayesinde kararlılıkla 
hayata geçirilmesine bağlı.  
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dioksit eşdeğerinde sera gazı emis-
yon azaltımı sağlaması beklenirken, 
projelerden sağlanan karbon kredi-
leri 21 yıl boyunca kullanılabilecek. 

Karbon kredisi bulunan “yeşil 
enerji şirketleri”nin bu sayede 
karbon ticaretinden yüksek kazanç-
lar elde edeceği öngörülüyor. Yeşil 
enerji şirketlerinin üretim yaparken 
azalttığı karbon için ton başına or-
talama 4 dolar kazanç elde ediyor. 
Yenilenebilir enerji yatırımına 
sahip firmalar, toplamda bu tür 
kredi satışlarından büyük gelirler 
sağlayabiliyor. 

Sektör temsilcilerinin 
yaptığı hesaplamalara göre, 
örneğin 10 megavatlık bir 
rüzgar santralı yılda 30 milyon 
kilovatsaat elektrik üretiyor. Bu 
30 milyonu üretirken herhan-

gi bir emisyon salımı yapmadığı 
için ödül olarak yıllık 18 bin ton 
karbon kredisi alma hakkını elde 
ediyor. Toplamda 21 yıl boyunca 
bu krediyi alan şirketler, milyon 
dolarlar civarında kazanç elde 
edebilir. Karbon emisyon azaltım 
kredisi kullanacak yeşil enerji 
şirketleri, beklenen fiyat artışla-
rıyla ileride yaklaşık 1.5 milyar 
dolarlık bir pazar oluşturacak.

Türkiye’nin karbon ticareti 
gelirleri hızla artacak ve 2020’lerde 
yılda 50 milyon ton karbondiok-
sit eşdeğerinin üzerinde sera gazı 
emisyon azaltımı sağlanabilecek. 
AB analizlerine göre kıyı şeridine 
kurulmuş rüzgar, hava kalitesi, 
insan faktörü ve iklim değişikliği-
nin maliyetleri hesaba katıldığında, 
kömür, gaz veya nükleer enerjiden 
çok daha ucuz bir seçenek.

Türkiye’nin karbon ticareti gelirleri hızla artacak ve 
2020’lerde yılda 50 milyon ton karbondioksit 
eşdeğerinin üzerinde sera gazı emisyon azaltımı 
sağlanabilecek.
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Türkiye geçen yıl son de-
rece kurak bir kış geçir-
di. Tahminlerin aksine 
yağmur ve kar yağışları 

çok düşük seviyelerde kaldı. Bu 
durum barajları besleyen havzaları 
da olumsuz etkiledi. Fırat-Dicle, 
Seyhan, Ceyhan Aras başta olmak 
üzere havzalardaki su akışında 
önemli oranda düşüşler oldu. Bazı 
havzalardaki azalış yüzde 40’lara 
yaklaştı. Sadece Meriç Havzası’nda 
yüz güldüren bir durum söz konu-
su. Genele bakıldığında gerçek şu 
ki, 2014 Su Takvim Yılı’nın kurak 
geçtiği görülüyor. 

Havzaların su zenginliği, en 
fazla Fırat-Dicle Havzası için 
önem arzediyor. Çünkü Türki-
ye’nin elektrik üreten en büyük 
barajları olan Atatürk, Keban, 
Karakaya gibi barajlar Fırat-Dicle 

Havzası’nda kurulu. Sadece bu 
üç büyük barajın elektrik üretimi 
kurulu gücü 5.500 MW’ı buluyor. 
Diğer barajlarda dikkate alındı-
ğında Fırat-Dicle Havzası suyu-
nun azalması, Türkiye elektrik 
üretimini çok yakından ilgilen-
diriyor. Şimdilik havaların henüz 
tam soğumaması nedeniyle suyla 
elektrik üretimi azaltılmış. Fakat 
kasım-aralık ve ocak aylarında 
havaların aşırı soğuması halinde 
barajlarda elektrik üretimi için 
devreye alınması kuvvetle muhte-
mel. Barajların stratejik dönemler 
için üretim yaptığı ve bir anlamda 
stok enerji tuttuğu düşünülürse 
önemleri çok büyük. Bu nedenle 
bu kış yağacak kar ve yağmurlar, 
büyük önem arzediyor. 

Su geliri de azaldı
Havzalarda suyun azalması ba-

rajları da olumsuz etkiliyor. Türkiye 
Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verile-
rine göre elektrik üreten barajlara 
gelen su miktarındaki düşüş devam 
ediyor. 27 Ekim itibarıyla önceki yıl 
46,6 milyar metreküp olan su geliri, 
bu yıl için 24,3 milyar metreküpe 
geriledi. Yüzde 50’yi bulan azalma, 
elektrik üretiminde suyun payını 
azaltıyor. Aynı tarih itibariyle üre-
tilen Türkiye toplam elektriğinde 
suyun payı yüzde 18’e geriledi. Bu 
açıdan bakıldığında sudaki kritik 
süreçte, bu kış yağacak kar ve yağ-
murlar belirleyici olacak.  

FIRAT-D İCL E  HAV ZAS I N DA KURA KLIK HAT SA FHA DA

Havzalarda su 
durumu kritik

2014 Su Takvim Yılı kurak geçti. Hav-
zaların ve barajların su geliri önemli 
oranda düştü. Suda en fazla azalma 
Atatürk, Keban gibi elektrik üreten 
büyük barajları besleyen Fırat-Dicle 
Havzası’nda yaşanıyor. !
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Hükümet, iki yıl aradan 
sonra doğal gaz fiyatlarına 
yüzde 9 zam yaptığını 
duyurdu. Hükümetin bu 

kararı, hem kullanıcıları hem de 
uzun zamandır zam haberi bekle-
yen gaz ticareti yapanları memnun 
etmedi. Kış mevsimi öncesinde 
gelen bu zam, doğal olarak ısınma 
amaçlı gaz kullanan konut abone-
lerinin tepkisiyle karşılaştı. Şaşırtıcı 
olan gaz ticareti yapanların yani 
doğal gaz sektörü oyuncularının 
memnuniyetsizliği. Nedenini şöyle 
açıklayalım: Doğal gaz fiyatları da 
hem petrol fiyatlarına hem de dolar 
kuruna göre belirleniyor. Sektöre 

göre dolar kuru, Mayıs 2013-Eylül 
2014 arasında yüzde 24 arttı. Yapı-
lan yüzde 9’luk zammın bu oranın 
çok altında olduğunu düşünüyor 
sektör oyuncuları… Başta tarife 
olmak üzere piyasa dinamiklerinin 
işletilmediğine işaret eden doğal 
gaz sektörü aktörleri, ‘geri dönüşü 
olmayacak biçimde ağır sonuçlarla 
karşılaşabilineceği’ uyarısı yapıyor. 

Türkiye’de gaz ve elektrik iç 
içe geçmiş iki sektör. Bu yapı-
yı anlamak için sektörlere daha 
yakından bakmak gerekiyor. Özel 
sektör ithalatçıları, doğal gazı Rus 
Gazprom’dan dolarla alıp toptan 

satış şirketlerine dolarla satı-
yor. Böylece kur riskinin dışında 
kalıyorlar. Toptan satış şirketleri 
de ilk ithalatçılardan doğal gazı 
dolar bazında alıp, TL bazında son 
tüketiciye satıyor. BOTAŞ da gazı 
dolarla ithal edip, tüketicilere TL 
ile satıyor. Bu nedenle dolar kurun-
da ortaya çıkan artışlar, BOTAŞ ve 
toptan satış şirketlerine zarar olarak 
yazıyor. 

Son 1.5 yıl içinde dolar kuru 
artışı yüzde 24 olarak gerçekleşti. 
Bu artışa karşın gaz fiyatları sabit 
kaldığı için BOTAŞ ve toptan satış 
şirketleri zarar etmeye başladı. 

GAZDA ZAM SANCISI: 
Kur artışı yüzde 24, zam yüzde 9!

Hükümetin yüzde 9’luk doğal gaz zammı tüketiciyi de satıcıyı da mem-
nun etmedi. İthalatçılar, kur farkının yüzde 24 olduğunu belirterek “Böyle 
giderse tüm şirketlerin zararı katlanarak artacak” diyor. Sübvansiyona da 
dikkat çeken sektör, elektriğe de zam beklentisi içinde… 
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1 milyar metreküpte zarar 6 milyon $
Zorlu Enerji Doğalgaz Grubu 

Genel Müdürü Fuat Celepci, 2013 
yılında 1 milyar metreküp doğal 
gaz alım-satımı yapan bir toptan 
satış şirketinin yılın ikinci yarısında 
dolar kurundaki artış nedeniyle 6 
milyon dolar zarar ettiğini söylüyor. 

Celepci, 2014 yılında 1 milyar 
metreküp doğal gaz alım-satımı 
yapan bir toptan satış şirketinin 
yüzde 9 zammın geçerli olduğu 
1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla ilk 
dokuz aydaki zararının 10 milyon 
dolar olduğunu belirterek, “Dolayı-
sıyla bu dağıtım şirketi 2013 ikinci 
yarısından zam yapıldığı tarihe 
kadar oluşan toplam zararı 16 mil-
yon dolardır. Yüzde 9 zam zamdan 
sonra son üç ay içinde bu dağıtım 
şirketinin toplam karı ise 2 milyon 
dolardır. Sonuçta bu dağıtım şirketi 
nette 14 milyon dolar zarar etmiş 
durumda” diyor. 

Celepci, 2015 yılında Gazprom 
tarafından tedarikçilere temin edi-
len 10 milyar metreküp doğal gazın 
satış fiyatına zam yapılması halinde, 
bu zammın doğrudan tedarikçiler 
tarafından toptan satış şirketlerine 
satılan gazın fiyatına yansıtılacağını 
vurguluyor. 

Celepci, değerlendirmelerini 
şöyle sürdürüyor:

“Gazprom, tedarikçilere verdiği 
doğal gaza hiç zam yapmaz ve 
mevcut satış fiyatını koruması 
kaydıyla, dolar kurunun 2.35 olması 
halinde yapılan yüzde 9 zammın 
etkisi sıfırlanacak ve toptan satış 
şirketleri bu dolar kuru üzerinde 
tekrar zarar etmeye başlayacaklar. 

Gazprom’un 2015 yılında 
tedarikçilere sattığı doğal gazın satış 
fiyatına yüzde 5 zam yapması halin-
de, bu zammın direkt olarak toptan 
satış şirketlerinin tedarikçilerden alış 
fiyatına yansıtılacağını anlatan Ce-
lepci, “Dolar kurunun 2,30 olması 
halinde, yapılan yüzde 9 zam etkisi 
sıfırlanacak ve toptan satış şirketleri 
bu dolar kurunun üzerinde 2015 

yılında tekrar zarar etmeye başla-
yacaklar.  Gazdaki sübvansiyondan 
vazgeçilip maliyet bazlı fiyatlandır-
maya dönülmediği sürece bu kısır 
döngü yinelenecektir.” 

Celepci, Gazprom’un 2014 yılı 
için özel sektör gaz ithalatçıları-
na yaptığı her 1000 metreküpte 
34 dolarlık indirimin, 2015 yılı 
satış fiyatına eklenmesinin gün-
demde olduğuna dikkat çekerek, 
Gazprom’la yapılacak görüşmelerde 
bu sorunun çözülmesinin önemine 
işaret ediyor.

Zararı tüm ülke ödüyor 
Doğal gazda, son derece tar-

tışmalı bir sübvansiyon politikası 
uzun zamandır var. Mevcut uygula-
mada sübvansiyon hiçbir sınıflama 
ve tüketim kademesi yapılmadan 
tüm konut ve sanayi tüketicilerine 
uygulanıyor. Bu yapı içinde ger-
çekten sübvansiyona ihtiyacı olan 
dar gelirli tüketicilerin yanı sıra 
sübvansiyona hiç ihtiyaç hissetme-
yen üst gelir grubundaki tüketiciler 
de sübvanse ediyor.

Tüketicilerin sübvansiyon ile 
BOTAŞ tarafından fonlanması, 
BOTAŞ’ın her yıl yüz milyonlarca 
dolar zarar etmesine neden oluyor. 
Kamu zararı, Hazine tarafından 
karşılanıyor. BOTAŞ’ın zararı 
doğal gazı kullanan tüketicilerin 
yanı sıra doğal gazı kullanmayan 

tüm kesimler tarafından ödeniyor. 
Maliyet tabanlı fiyatlandırmaya 
geçmeyerek, doğal gazı sübvanse 
etmek suretiyle en ucuz doğal gazın 
Türkiye’de kullanıldı ileri sürülse 
de sübvansiyon farkı yine vatandaş 
tarafından ödendiği için sonuç 
değişmiyor. Kısaca, ucuz doğal 
gazın kabarık faturasını yine halk 
ödüyor. Rakamlarla şöyle açıklaya-
lım: Türkiye’de 10 milyon doğal gaz 
abonesi var. 10 milyon hane doğal 
gazın konforundan yararlanıyor; 
76 milyon BOTAŞ’ın zararını 
üstleniyor. 

Gazda sübvansiyon nasıl olmalı?
Sosyal bir amaç olarak doğal 

gazın sübvanse edilmesi düşünü-
lüyorsa, en azından gerçekten süb-
vansiyona ihtiyaç duyan dar gelirli 
halk kesiminin kullandığı doğal 
gazın sübvanse edilmesi daha doğru 
bir yaklaşım olacaktır. 

Bu çerçevede konut tüketimin-
de kademeli bir fiyatlandırmaya 
geçilerek, örneğin 800 metreküpe 
kadar olan tüketime sübvansiyon 
uygulanması, bunun üzerinde ger-
çekleşen her metreküp için gerçek 
maliyeti üzerinden fiyatlandırma 
yapılması daha adilane bir uygu-
lama olarak değerlendirilebilir. Bu 
çarpık ve kamuya katkısı olamayan 
fiyatlandırmadan vazgeçilmesi, 
enerji sektörünün amaçlandığı şe-
kilde gelişmesi için de büyük önem 
taşıyor. 

Enerji köprüsü hedefi ve fiyat 
politikası

Türkiye, bir enerji köprüsü olma 
hedefinin ötesinde enerji merkezi 
olmayı amaçlıyor. Enerji merke-
zi olmak, çeşitli kaynaklarından 
alınacak doğalgaz da dahil enerji 
ürünlerinin ülke içinde arz talebe 
göre fiyatlandırılarak tekrar ihracı 
anlamına geliyor. 

Bu amaçla Borsa İstanbul 
altında çalışmak üzere EPİAŞ 

Zorlu Enerji Doğalgaz Grubu  
Genel Müdürü
Fuat Celepci

ANALİZGAZDA ZAM SANCISI: Kur artışı yüzde 24, zam yüzde 9!
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ELEKTRIĞIN DE MALIYETI ARTIYOR 
Elektrik sektöründe doğal gaz ile çalışan Yap-İşlet (Yİ) ile Yap-İşlet-Devret 
(YİD) ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) santrallarının toplam kurulu gücü 9 bin 
333 MW düzeyinde bulunuyor. Bu santrallar her yıl yaklaşık 15 milyar met-
reküp doğal gaz tüketiyor. BOTAŞ, sübvansiyon nedeniyle uğramış olduğu 
zararı azaltmak için bu santrallere sattığı doğal gazı fiyatlandırırken, ortala-
ma alım fiyatının üstüne 100 dolar ilave ediyor. Dolayısıyla BOTAŞ bu sant-
rallara sattığı doğal gazdan her yıl 1.5 milyar dolar net kazanç elde ediyor. 
Buna rağmen sübvansiyon ile uğranılan zarar kapanmıyor; BOTAŞ her yıl 
milyar dolar seviyesinde zarar ediyor. 

Bir diğer sorun da Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve EÜAŞ santrallarından Türki-
ye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) tarafından alınan elektriğin fiyatı 
artıyor ve TETAŞ’ın maliyetleri yükseliyor.  

Türkiye’de, doğal gaz ile çalışan santralların toplam kurulu gücü 21 bin 
MW. İthal edilen doğal gazın yüzde 46’sının doğal gazla çalışan santral-
larda tüketildiği biliniyor. Bu oranın kuraklık nedeniyle bu santrallara daha 
fazla ihtiyaç duyulması nedeniyle yüzde 50-55 olarak gerçekleşeceği ön-
görülüyor.  

2014 sonu itibarıyla yaklaşık 49 milyar metreküp doğal gaz tüketileceği 
kabulü üzerinden, 24.5 milyar metreküp doğal gaz bu santrallar tarafından 
kullanılacak. Bu da yüzde 55 olan toplam tüketim içindeki oranın yüzde 
62’ye çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla TETAŞ’ın maliyetleri daha da 
artmış olacak. 

HER METREKÜPTE 167 DOLAR 
Bu sübvansiyonu şöyle açıklayalım:
Zam öncesi serbest tüketici fiyatı: 717 TL/1000 m3

Zam sonrası serbest tüketici fiyatı: 781 TL/1000m3 (Her 1000 metreküpte 
347 dolar) 
Yap İşlet-Yap İşlet Devret ve EÜAŞ santralları fiyatı: Her 1000 metreküpte 
510 dolar.

Fark: Her bir metreküpte 167 dolar (sübvansiyonlu satış fiyatına 
göre fark-bu fark ağırlıklı alım fiyatına göre 100$/1000 m3).

Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve EÜAŞ santralleri normal sanayi fiyatının veya 
diğer doğal gaz ile çalışan santrallere göre doğal gazı 167 dolar daha pa-
halı kullanıyor. TETAŞ bugüne kadar bu farkı, HES’lerle kapatıyordu. Bu yılki 
kuraklık nedeniyle bu farkın yarattığı maliyetin bir kısmı elektrik satış fi-
yatlarına yansıtıldı. Elektriğe, yüzde 9 zam kaçınılmaz oldu. Gazda mevcut 
politikalar sürdükçe elektrikte yeni zamlar sık sık kapımızı çalacak. 
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kuruldu. Bu şirket vasıtasıyla elektrik ve doğalgazın 
kendisi ve türev ürünleri anlık ve vadeli olarak bu 
platformda alınıp satılarak arz ve talebe göre ser-
best piyasa ortamı içinde hiçbir müdahaleye fırsat 
vermeyecek şekilde fiyatlandırılacak. 

Pazar şartları içinde gerçek, sağlıklı fiyatını bu-
lan bu ürünlerin, yeniden dünya pazarlarına ihraç 
imkânı olacak.

Nitekim bir enerji ithalatçısı olan Avrupa 
Birliği (AB), doğalgazının yüzde 70’ni ithal ediyor 
ve kendi üretimi düştüğü için bu ithalat miktarı 
önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. 

AB’de doğalgaz fiyatları, pazar koşulları içinde 
dışarıdan hiçbir müdahaleye fırsat verilmeden, 
arz ve talebe göre belirlendiği için görece düştü. 
Türkiye’nin ağırlıklı doğalgaz alım fiyatı 400 do-
ların üzerinde iken, Almanya sınırında doğalgazın 
fiyatının 360 dolar olduğu biliniyor. Bu durum, 
pazar şartlarına müdahale edilmezse doğalgazın 
fiyatının Türkiye’de düşebileceğine işaret olarak 
değerlendiriliyor. 

ANALİZ GAZDA ZAM SANCISI: Kur artışı yüzde 24, zam yüzde 9!





Enerji maliyetlerini dü-
şürmek isteyen Türkiye, 
yenilenebilir kaynakların 
kullanımını yaygınlaştır-

mak üzere lisanslı ve lisansız elekt-
rik üretimini teşvik etmek amacıyla 
bir dizi yasal düzenlemeye imza 
attı. Bu düzenlemelerden en önem-
lisi de rüzgar, güneş, su gibi yerli ve 
yenilenebilir kaynaklardan öncelikle 
kendi elektrik ihtiyacını karşılamak 
için lisanssız elektrik üretimi pro-
jesi oldu. Sistemin büyümesi için 
gerekli yasal değişiklikler de yapıldı. 
Niyet iyi ancak gelinen nokta he-
deflerin oldukça gerisinde. Çünkü 
bürokrasiye takılan süreç nedeniy-
le projeden istenilen verim elde 
edilemiyor. Sektördeki potansiyeli 
Lisanssız Elektrik Üretimi Derne-
ği (Lİ-DER) Başkanı Yalçın Kıroğ-
lu “Bürokratik engeller kaldırılsın 

lisansız elektrik üretiminde patlama 
yaşanır” sözleriyle anlatıyor. Kıroğ-
lu, bürokraside yaşanan gecikmeyi 
de örnekle açıklık getiriyor: Yasa 
gereği elektrik dağıtım şirketlerinin 
45 günde sonuçlandırması gere-
ken başvurularda süre 5 aya kadar 
uzuyor. 

Enerji Gazetecileri ve Medya 
Derneği (EDAG) olarak, Lisanssız 
Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-
DER) ile lisansız elektrik üretimini 
masaya yatırdık. Lİ-DER Başkanı 
Yalçın Kıroğlu, yaşadıkları sorunları 
aktardı. Ciddi sorunlar var, ancak 
bütün olumsuzluklara rağmen 
sektörün yatırım heyecanını da 
kayıp etmediğini anlattı Kıroğ-
lu. Lisansız elektrik üretiminde 
yaşanan sorunların başında, izin 
sürecinin geldiğini belirten Kıroğlu 
şöyle devam ediyor: 1,5 günde 

İsmail Altunsoy
Enerji Gazetecileri 
ve Medya Derneği 
(EGAD) Başkanı

“BÜROKRATIK ENGELLER KALDIRILIRSA 
LISANSSIZ ELEKTRIK ÜRETIMI PATLAMA YAPAR” 

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik et-
mek için önemli yasal değişiklikler yaptı. Ancak, 
yasal düzenlemeler, bürokratik engellere takılınca 
yatırımlarda istenen hedefe ulaşılamadı. Lisanssız 
Elektrik Üretimi Derneği   Başkanı Kıroğlu, “Yatırımların 
önündeki bürokratik engeller kaldırılsın, lisansız elektrik 
üretiminde patlama yaşanır” diyor 
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kurulan lisansız üretim sis-
temi için 7-8 ay izin süreci 
var. Bürokrasi, sektörün 
önünü kesiyor. En basit 
konu, ÇED gerekli değildir 
belgesi. 2 MW’ye kadar 
olan elektrik 
sistemleri ÇED’e tabi değil. 
Ama siz bunun için bile 
ÇED gerekli değildir belgesi 
talebiyle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na başvuru-
yorsunuz. Bazen 2 günde 
bazen 12 günde çıkıyor bu 
belge…”

En yoğun ilgi güneşe 
Lİ-DER Başkanı Kıroğlu, 

olumsuzluklara karşın sektörün 
hedeflerinden vazgeçmediğini 
vurguluyor. 2023 yılına varmadan, 
Türkiye’deki elektrik tüketiminin 
yüzde 6’sı lisanssız güneş enerjisin-
den karşılamayı hedefliyoruz. Bu 
üretim bugünkü rakamlarla yılda 
15 milyar kWh’a yakın bir elektrik 
anlamına geliyor. Kıroğlu’na göre 
bu hedef için de yatırımcılardan 
gerekli ilgi var. “Lisanssız elektrik 
üretimi için yılsonuna kadar 3 bin 
adet başvuruya ulaşmayı bekliyoruz. 
Başvuru sayısı şimdiden 3 bin 715‘i 
buldu. Yılsonuna doğru 4 bin 500 
başvuruya ulaşılırsa şaşırmayacağız” 
diyen Kıroğlu, güneş enerjisine olan 

ilginin daha fazla olduğunu belir-
tiyor. Bugüne kadar toplam olumlu 
başvuru sayısı 1604’e ulaşmış, 
henüz incelenmeyen başvuru sayısı 
1690, 721 başvuru ise inceleme 
aşamasında. Kıroğlu’nun verdiği 
bilgiye göre olumlu başvurularda 
toplam 1000 bin MW seviyesi aşıl-
mış, değerlendirmedekilerle birlikte 
bu rakam yaklaşık 2000 MW’nin 
üzerinde. 

62 tesis devreye alındı 
Lisanssız elektrik üretimine 

gösterilen yoğun ilgiye karşın şu 
ana kadar üretime geçirilebilen 
tesis sayısı oldukça sınırlı. Lİ-DER 
verilerine göre halen 58’i güneşe 
dayalı, 62 adet lisanssız elektrik 
üretim sistemi devrede. Bunun 
kurulu güç karşılığı ise 26 MW. 
Birkaç hafta içerisinde üretime 
başlaması beklenen 37 tesis bulu-
nuyor. Böylece işletmedeki lisanssız 
projeye sayısı 99’a, kurulu güç de 
43.3 MW düzeyine ulaşacak. 

Kıroğlu, verilerle yola çıkarak 
gelecek döneme ilişkin beklenti-
lerini sıraladı: Yılsonunda sektör 
100 MW sınırını geçecek. Peki bu 
sonuca nereden ulaşıyoruz? Şu anda 
kabul almak için başvuran toplam 
proje sayısı 668’e çıktı. Bunların 
kurulu güç karşılığı ise 425 MW. 
Her şeye rağmen 2014 kapanışını 
belki düşük bir rakamla yapacağız 

KONUTLARDA SORUN VAR

Türkiye güneşten su ısıtma sistem-
lerinde dünya ikincisi. Buna karşın 
lisanssız elektrikte çatı tipi, konut-

larla ilgili başvuru yok denecek kadar az. 
Lİ-DER Başkanı Kıroğlu bunu süreçlerde-
ki uzunluğu bağlıyor. “İstanbul’da çatı 
sistemini 1,5 günde kurduk, izin süreci 
tam 8.5 ay sürdü” örneğini veren Kıroğ-
lu, bu sorunun nedenlerini şöyle açıklı-
yor: Çatı projesinde statik hesaplamaları 
isteniyor. Eski konutlarda öyle bir proje 
yok, belediye çatıyı onaylamıyor, yapı 
denetim firmasına gitmeniz gerekiyor. 
Yatırımcının çatıyı yeniden projelendirip 
detaylarını satın alması gerekiyor. İnşaat 
Mühendisleri Odası ‘görev bizde değil’ 
diyor. Dolayısıyla buna pratik bir çözüm 
getirilmesi gerekiyor. Eğer mevzuatı 
geliştirebilirsek Türkiye çatıdan elektrik 
üretiminde de dünyada ilk sıralarda yer 
alabilir.
  Lİ-DER’e göre lisanssız üretimin önün-
deki en büyük engellerden biri de imar 
sorunu. Şu anda projeleri ilgili belediye-
den imara işletmek gerekiyor ancak bu 
konuda belediyeler birbirinden farklı uy-
gulamalar yapabiliyor. Bazı belediyeler 
sanki sıfırdan yeni bir bina yapılıyormuş 
gibi muamele ediyor. Süreç 90 günden 
fazla zaman alıyor, bazen 6-8 aylara va-
racak şekilde uzayabiliyor. Bir evin çatısı-
na 3-4 kW’lık sistem kurmanın maliyeti 
yaklaşık 12 bin TL. Çatı projesi ise 20 bin 
TL. Bu da yatırımın 32 bin TL’ye çıkması-
na yol açıyor. O zaman güneşe dayalı çatı 
sistemi kurmak fizibıl olmuyor. Sistem 
kendisini 6-7 yılda amorti edebilecek-
ken, proje onay süreçlerinin maliyetiyle 
bu süre bir anda 20 yılın üzerine çıkıyor. Lİ-DER Başkanı

Yalçın Kıroğlu
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ama gelecek yılın ilk birkaç ayı 
içinde bu kapasitenin birkaç katına 
çıkacağını söylemem mümkün.

Lİ-DER yönetimi, lisans-
sız elektrik üretimi için yapılan 
yatırımların mali tutarına ilişkin 
tahminlerini de paylaştı. Buna 
göre şu anda devredeki 26 MW’lık 
tesislerin yatırım tutarı 30 milyon 
euro. Önümüzdeki günlerde 43.3 
MW’lık  kurulu güce ulaşılınca bu 
tutar 50 milyon euro’yu bulacak. Yıl 
sonunda hedeflenen 100 MW’lık 
kurulu güçle yaklaşık 120 milyon 
euro’luk toplam yatırım tutarına 
ulaşılacak. Kıroğlu, yoğun ilgiye 
karşın sürecin yavaş ilerlemesinden 
rahatsız ve bu durumu da şu sözler-
le açıklıyor: Kabul için yapılan 668 
başvurunun 184’ünü onayladıysanız 
ve hâlâ incelemede bir sürü proje 
varsa yavaş gidiyorsunuz demekti 
ama onlara da hak veriyoruz. Birkaç 
kişilik ekip var, ne kadar başvuru 
geleceği bilinmiyor. Yoğun başvuru 
gelince ekibi artırılıyor. En büyük 
sorun, başvuruların bu kadar hızlı 
büyüyeceğinin düşünülmemiş ve 
planlamamış olması. Buna rağmen 
bazı bölgelerde işler güzel gidiyor.”

14 milyon TL çöpe atıldı 
Kıroğlu, lisansız elektrik üreti-

cileri çözümlerini ortaya koyarken 
de somut öneriler sunuyor: “Aslında 
herhangi bir EDAŞ’ın lisanssız üre-
tim başvurusunu reddetme hakkı 
ve yetkisi yok. Ama pratikte bu ret 
kararlarıyla 14 milyon TL’yi çöpe 

attık. Gelin bir 14 milyon TL’yi 
daha çöpe atmayalım. Bunun çözü-
mü şeffaflıkta. TEİAŞ ve EDAŞ’lar 
trafo dağıtım merkezleri ve hat 
kapasitelerini internet sitelerinden 
açıklasınlar. Bunu her gün gün-

celleyebilirler. Avrupa’da internet 
üzerinden başvurup üç günde cevap 
alınabiliyorken bizde bunun 5 ay 
gibi bir zaman alması bir değişiklik 
ihtiyacı olduğunu gösteriyor.”

GÜN EŞTE  MA LIYETLER DÜŞTÜ  

Lisansız üretimde en fazla ilgi güneş enerjisi görüyor. Lİ-DER Başkanı Yalçın 
Kıroğlu konuya açıklık getiriyor: Güneş çok cazip bir enerji kaynağı. Çünkü 
kurulum maliyetleri geçtiğimiz yıllara göre çok büyük oranda düştü. Güneş ya-

tırımları 7-8 yıllar civarında kendini amorti edebilecek hale geldi. Artı, bazı kompo-
nentler Türkiye›de üretilmeye başlandı. 20›ye yakın panel üreticisi var. Derneğimize 
üye panel üreticileri de var. Güneşin bir kolaylığı da şu: İstenilen kapasitede yapı-
labiliyor. 100 kW’lık yapıp, daha sonra modül modül büyütebiliyorsunuz. Rüzgar 
ise baştan iyi planlanması gereken bir yatırım, çünkü sonradan büyütemiyorsunuz. 
Büyütmek isteseniz de çok zor.  Rüzgara ilgi ise biraz daha farklı. Geçtiğimiz hafta-
larda 2.5 MW rüzgar lisans başvurusu TREDAŞ’tan onay aldı. Bu hafta BEDAŞ’tan 
2.5 MW’lik bir onay gelecek. Arkasından UEDAŞ’tan bekliyoruz, Çanakkale’de iki 
farklı şirketin 2.5’er MW’lik rüzgâra dayalı lisanssız için başvuru yaptığını biliyoruz. 
Rüzgârda proje sayıları az ama kapasiteler büyük olacak. 

1
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Yapılan başvurularda 
cevap süresinin uzaması.

Proje onay sorunu

‘ÇED Gerekli Değildir’ 
belgesi

İmar aşaması

Bağlanabilirlik oranı 
sorunu

Muvafakkatname sorunu-
Lisanssız RES

Lisanslı projelerle 
etkileşim sorunu

Yabancı yatırımcı 
ilişkileri

LISANSIZ ELEKTRIK ÜRETIMINDE YAŞANAN SORUNLAR:

Lisanssız Elektrik Üretiminde Son Durum
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Türkiye, bu kış doğal gazda kritik bir sü-
reç yaşayacak. Bu karamsar saptamanın 
nedenlerini sıralayalım: Öncelikle kurak 
geçen bahar ve yaz ayları nedeniyle 

barajlarda azalan su, elektrik üretimini azaltıyor. 
Bu nedenle doğal gaz santrallarına daha fazla 
yük binecek. Bir diğer neden ise yaklaşan kış 
aylarının daha önceki yıllara oranla daha soğuk 
geçecek olması. Özellikle Aralık-Ocak döne-
minde; hem elektrik üretimi hem de ısınma 
amaçlı doğal gaz tüketimindeki olası talep artışı, 
arz sorununun yanında iletim konusunda da 
ciddi riskleri gün yüzüne çıkaracak.

Anımsayacaksınız, 2013 Aralık ayında ya-
şanan aşırı soğuklar nedeniyle günlük doğal gaz 
tüketimini 200 milyon metreküpe çıkmıştı. Ani 
talep artışı, doğal gazla çalışan elektrik santralla-
rının ikincil yakıta (Fuel oil, motorin) geçilmesi 
ve elektrik üreten barajların tam kapasite çalış-
tırılmasıyla karşılanmıştı. Ancak bu yılın geçen 

yıldan farkı, barajlardaki su seviyesinin kritik 
düzeylerde olması. Bu nedenle de elektrikteki 
talep artışı ancak doğal gazla çalışan santrallar-
dan karşılanabilecek. 

Bu kış, ısınma ve elektrik üretimi amaçlı 
günlük talebin 225-250 milyon metreküpü 
bulacağı tahminleri yapılıyor. Süreci kritik kılan 
da bu zaten. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasın-
daki siyasi gerginliğe paralel doğal gaz akışında 
yaşanabilecek olası bir kesinti, Türkiye enerji 
sistemi için kriz anlamı taşıyor. Zaten Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Ukrayna 
kaynaklı doğal gaz temininde sıkıntı yaşanabi-
leceğine hatırlatması yapmıştı. Yıldız’ın konuyla 
ilgili ‘Şahsi öngörüm böyle bir kriz yaşamayız 
ama böyle bir ihtimal var mı derseniz, Ukrayna 
kaynaklı böyle bir ihtimal var’ değerlendirmesi’ 
konunun hassasiyetini göstermesi bakımından 
önemli olsa gerek. 

DOĞAL GAZDA    ZOR DÖNEM
2013 kışında günlük 200 milyon metreküpe çıkan doğal gaz tüketiminin bu kış, 
barajlardaki suyun azalmasıyla birlikte 225-250 milyon metreküpe çıkabileceği 
tahminleri yapılıyor. Ancak mevcut iletim şebekesinin bu talebi karşılaması teknik 
olarak çok zor. Üstelik bu kışın geçen yıla oranla daha soğuk olacağı tahminleri 
var. Karşımızdaki manzara Türkiye’nin elektrik ve doğal gazda zor bir dönem yaşa-
yacağının sinyallerini veriyor…
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Arz-talep dengesi öne çıkıyor
Doğal gazda arz-talep dengesi-

nin yanında iletim şebekesinin de 
yeter halde olması önem arz ediyor. 
2014 yılı kışı için elektrik ve ısınma 
amaçlı tüketim tahmini olan 225-
250 milyon metreküplük talebi, 
mevcut gaz şebekesinin taşıması 
çok zor. Geçen kış 200 milyon met-
reküple günlük tüketim ve taşıma 
kapasitesi zirve yapılmıştı. Hatta 
şebeke yetersizliği nedeniyle kısmi 
kesintiler de yaşanmıştı. Bu yıl 
elektrik üretiminde daha fazla do-
ğal gaz kullanılacak olması, iletim 
şebekesindeki sıkıntıları artıracak. 
Artan doğal gaz talebinin karşılan-
ması için planlı tüketim ve tasarruf 
şart. Bunun yanında gaz arzı ve ile-
tim kapasitesi bakımından zaman 
zaman kesintilere de hazırlıklı ol-
mak gerekiyor. Havaların beklenti-
lerin aksine sıcak gitmesi de talebin 
karşılanması ve şebeke yeterliliğine 
de katkı sağlayacak. Enerji Bakanı 
Taner Yıldız’ın ‘Türkiye özellik-
le aralık ve ocak aylarında enerji 
kaynaklarının tümünü kullanmalı’ 
önerisini de durumun ciddiyetini 
anlatması bakımından önemli. 

ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN İHTİYAÇ FAZLA
Kış aylarında elektrikte günlük en yüksek tüketimin 800 
milyon kilowatsaat, doğalgazda ise en fazla 200 milyon met-
reküp olarak gerçekleşiyor. Bu rakamlar dikkate alındığında 
gazda arz-talep dengesinde önümüzdeki aylarda hassas bir 
durum söz konusu. TOBB Doğal Gaz Meclisi’nin çalışmasına 
göre düşük senaryoyla elektrik ihtiyacının yüzde 40 doğal 
gazla çalışan santrallardan elde edileceği varsayımıyla gün-
lük santralların gaz ihtiyacı  61 milyon metreküp olarak be-
lirlendi. Yüksek senaryo ve elektrik ihtiyacının yüzde 50’si 
gazla çalışan santrallardan elde edileceği varsayımı duru-
munda ise gaz ihtiyacı 76 milyon metreküpe yükseliyor. 

Bunun yanında aşırı soğukların olduğu dönemlerde günlük 
gaz tüketimi İstanbul ve Ankara’da yaklaşık yüzde 50 artış 
gösterdiği (İstanbul 38, Ankara 18 milyon metreküp) bilgi-
sine yer veriliyor raporda. Aynı çalışmaya göre, 2013 Aralık 
ayında yaşanmış olan çok soğuk günlerde elektrik santralla-
rına arz edilebilen doğal gaz miktarı günlük 35 milyon m3. 
Burada, aynı dönemde barajların doluluk oranı ve elektrik 
üretimindeki payının yüksek olmasını da gözardı etmemek 
gerekiyor. Eylül 2014’te elektrik üretiminde bazı günler do-
ğal gazın payının yüzde 55’lere çıkması (12 Eylül) durumun 
hassasiyetini anlatması bakımından önemli.

KAPAK DOĞAL GAZDA ZOR DÖNEM



İletim de arz da sorunlu 
Kışın ihtiyaç duyulan doğal 

gazın taşıması da arzı da bu kış için 
sorun olarak öne çıkacak iki unsur. 
EPDK ve BOTAŞ verilerine göre 
Türkiye boru hatlarının günlük 
taşıma kapasitesi maksimum 
197-200 milyon metreküp. İlave 
taşıma, mevcut altyapı ile müm-
kün gözükmüyor. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) 2013 
Yılı Sektör Raporu’na göre doğal 
gaz şebekesinde en yüksek çekiş 
(pik talep) 200,9 milyon metreküp 
ile 9 Ocak 2013 tarihinde gerçek-
leşti. Bu miktarın üzeri bir talebin 
karşılanması da hem taşıma kapa-
sitesi açısından hem de doğal gaz 
alım kontratları açısından çok zor. 
Tabi, gerek elektrik ve gerekse evsel 
tüketim amaçlı doğal gaz talep ve 
taşımalarının Marmara’da (ağırlık 
İstanbul) yoğunlaştığı da unutul-
mamalı. Enerji yönetimi, mutlaka 
bu tabloya bakarak bir çözüm üze-
rine çalışıyordur. Hatta bu senaryo-
lar için daha önce hazırlanan eylem 
planları da var. Fakat 2013 kışının 
tahminlerin üzerinde kurak geç-
mesi ve suyun barajlara az gelmesi 

‘’ZOR GÜN’’ YAŞANABİLİR
Kış aylarında elektrik üretimi ve ısınma 
amaçlı doğal gaz ihtiyacını karşılamak 
için gerekli tedbirler alınmaya çalışılsa 
da olumsuz durumlara da sektörün ha-
zır olması gerekiyor. Muhtemel kesinti-
ler elektrik üretimini olumsuz etkileme-
nin yanında birim fiyatlarında anormal 
düzeylere yükselmesine neden olabili-
yor. Rekabet Kurumu tarafından hazırla-
nan Doğal Gaz Sektör Araştırması’nda, 
doğal gazda arz-talep dengesizliği ne-
deniyle ortaya çıkan kesinti-kriz duru-
mu ( Zor Gün) ve oluşan yüksek fiyatlara 
dikkat çekiliyor: 13 Şubat 2012 tarihin-
de tüm kuzey yarım küre ile beraber ül-
kemizde de etkili olan çetin kış koşulları 
ile gaz talebinin hızla artması, Azeri ve 
İran gazındaki kesintiler, altyapı yatırım 
eksikliği ve sınırlı depo kapasitesinin 
etkisiyle BOTAŞ tarafından “zor gün”** 
ilan edilmiştir. Sıcaklık değerleriyle alt-
yapı sorunları yanında krizi tetikleyen 
bir başka etken gaz bazlı elektrik sant-
rallarının çoğunlukla fiyat belirleyici 

olmasından dolayı gaz fiyatlarındaki 
artışın otomatik olarak elektrik fiyatla-
rına yansıyor olmasıdır. Bu dönemde 
yaşanan doğal gaz tedarik kesintisi 
ve yüksek doğal gaz talebi nedeniyle 
BOTAŞ, konutlarda özellikle ısınma açı-
sından bir sıkıntı yaşanmaması için her 
yıl belirlenen kısıntı prosedürüne göre 
kesintilere gitmiş ve elektrik arzında 
zorunlu düşüş yaşanmıştır. 7792 MW’ı 
doğal gaz eksikliğinden kaynaklanan 
nedenlerle toplam 11 bin 320 MW’lık 
kurulu güç devre dışı kalmıştır. Serbest 
elektrik piyasası faaliyetlerinin yürütül-
düğü ve saatlik piyasa takas fiyatının 
yaklaşık 125 ile 200 TL/MWh arasında 
değiştiği Piyasa Mali Uzlaştırma Merke-
zi’nde (PMUM), 13.02.2012 tarihinde 
elektriğin en yüksek tüketildiği 10:00-
12:00 saatleri arası ve 14:00’da 2000 
TL/MWh seviyesine; gün ortalamasında 
ise 687 TL/MWh seviyesine ulaşmıştır. 
Bu seviyeler elektrik piyasası için rekor 
seviyede yüksek fiyatlardır. 

DOĞAL GAZIN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE PAYI 
YÜZDE 55 OLDU

Kaynak Pay (Yüzde)

Doğal gaz-LNG 55,2
Hidrolik 14,3
Taşkömürü-linyit 13,7
İthal kömür 12,5
Rüzgar 1,8
Fuel oil-Nafta-Asfaltit-LPG-Nafta 1,2
Biogaz-Diğerleri 0,5
Jeotermal 0,8

Kaynak: TEİAŞ, 12 Eylül 2014.
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bu senaryoları ve çözüm önerilerini 
büyük oranda geçersiz kılıyor. Tüm 
bu olumsuzluklara rağmen önce-
likle sanayini can damarı elektriğin 
kesilmemesi gerekiyor. Bunun için-
de öncelikle Marmara Bölgesi’nde 
elektrik santrallarının doğal gaz 
ihtiyacı karşılanacak. Kuşkusuz, çift 
yakıtlı santrallarda ikincil yakıtlara 
geçilmesi gibi önlemlerde var. Geri 
kalan miktar ve kapasite, konutların 
ısınma amaçlı doğal gaz ihtiyacının 
karşılanması için değerlendirilecek. 
Elektrik ve ısınma amaçlı doğal 
gazda tahminlerin üzerinde bir 
talep artışının devamı halinde ise 
planlı kesintilerin gündeme alınma-
sı kaçınılmaz olacak. 

Giriş noktaları kapasitesi sınırlı
Türkiye, ithal ettiği doğal gazı 

Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru 
hatlarıyla; Cezayir ve Nijerya’dan 
ise sıvılaştırılmış (LNG) olarak 
alıyor. Ayrıca acil ihtiyaç duru-
munda spot LNG alımı yanında 
TPAO’nun Silivri’deki yer altı 
deposu devreye alınıyor. Boru ve 

DOĞALGAZ ARZ-TALEP DENGESİ İÇİN ÖNERİLER*
 � Kış dönemlerinden önce TPAO ye-

raltı deposunun tamamen doldurulma-
sı sağlanmalı, LNG terminallerinin tam 
kapasite çalışması için gerekli hazırlık-
lar yapılmalı, gerekli kargo bağlantıları 
gerçekleştirilmeli.

 � Doğal gaz iletim şebekesinde kri-
tik bakım-onarım çalışmaları tamam-
lanmalı, arıza halinde gecikmeye yer 
vermemek için yedek parçalar hazır 
tutulmalı.

 � Elektrik sektöründeki kömür yakıtlı 
elektrik santralları ve havai iletim hatla-
rının emre amade tutulabilmeleri için 
bakım-onarım ihtiyaçları giderilmeli, 
arızalar ve/veya modifikasyon gereksi-

nimleri nedeniyle atıl durumda olan 
kömür santralları emre amade konuma 
getirilmeli.

 � TPAO ve BOTAŞ’ın yeraltı doğal 
gaz depolama yatırımları sonrasın-
da en az 60 – 70 milyon m3 artacağı 
öngörülen günlük arz miktarını kar-
şılayacak şekilde taşıma kapasitesini 
geliştirmeye yönelik boru hattı, kom-
presör vb. şebeke yatırımlarına bir an 
önce başlanılmalı.

 � Doğal gazın daha verimli ve tasar-
ruflu kullanımına yönelik bilinçlendir-
me kampanyaları düzenlenmeli. 
Kaynak: TOBB Doğalgaz Meclisi, 2014-

2018 Dönemi.

YILLARA GÖRE DOĞAL GAZIN SEKTÖREL TÜKETİMİ (MİLYON SM3)

Kaynak: BOTAŞ
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sıvılaştırılmış gaz ile yer altı depo-
sunun şebekeye verdiği maksimum 
doğal gaz miktarı 197-200 milyon 
metreküp. EPDK 2013 Doğal Gaz 
Sektör Raporu’na göre doğal gaz 
piyasasında faaliyet gösteren ithalat ve 
toptan satış şirketlerince 2013 yılında 
iletim şebekesine 9 ayı noktadan (ülke 
içi girişler dahil) toplam yaklaşık 46,7 
milyar m3 doğal gaz girişi yapıldı. Söz 
konusu giriş miktarının yüzde 79’u 
BOTAŞ ve yüzde 21’de özel sektör 
ithalat ve toptan satış şirketlerince 
gerçekleştirildi. Diğer taraftan, 2013 
yılında iletim şebekesinden toplam 
yaklaşık 46,5 milyar metreküp doğal 
gaz çekişi yapıldı. Şebekede en yüksek 
giriş ve çekiş, doğal gaz talebinin yük-
sek olduğu kış aylarında gerçekleşiyor. 
Burada talebi karşılamak için elinizde 
fazla doğal gaz alım kontratı olsa bile 
şebekenin maksimum taşıma kapasi-
tesi sınırlı olduğundan elinizdeki fazla 
gazda bir anlam ifade etmeyebiliyor. 

Arz kaynakları çeşitlendirilmeli 
Türkiye’nin gelecekte yaşayabilece-

ği muhtemel doğal gaz arz krizi, uzun 
zamandır masada olan ve konuşulan 
bir konu. Doğal Gaz Piyasası Arz Gü-
venliği Strateji Belgesi Strateji Belgesi 
2012’de, arz güvenliğine dikkat çeki-
liyor: Piyasanın arz rekabeti açısından 
henüz beklenen seviyeye ulaşmadığı, 
ülkemizin doğal gaz ithalatına bağımlı 
olduğu ve ulusal doğal gaz tüketiminin 
ekonominin büyümesine paralel olarak 
kararlı bir şekilde arttığı dikkate 
alındığında,  rekabetçi koşul ve fiyatlar 
altında arz kaynaklarının arttırılması 
ve çeşitlendirilmesi, arz kaynaklarında 
yaşanabilecek kesinti/ kısıntılar sonu-
cunda meydana gelebilecek sıkıntıların 
en aza indirilmesi, artan tüketimi 
karşılayacak doğal gaz yatırımlarının 
teminat altına alınması gereği açıktır. 

AYLIK EN YÜKSEK ÇEKİŞ MİKTARLARI*

*Milyon metreküp
Kaynak: EPDK, 2013

İSTANBUL-ANKARA VE BURSA’NIN AYLIK DOĞAL GAZ TÜKETİMİ*

*Milyon metreküp
Kaynak: EPDK, 2013

GÜNLÜK EN YÜKSEL DOĞAL GAZ ÇEKİM MİKTARLARI 

HAT-ÜLKE MAKSİMUM ÇEKİŞ

-Batı Hattı (Rusya) 42 milyon m3,

-Mavi Akım (Rusya)  48 milyon m3, 

-İran 28,5 milyon m3

-Azerbaycan 19 milyon m3, 

-Silivri depo 20 milyon m3

-Marmara Ereğlisi LNG 22 milyon m3

-Aliğa LNG 16 milyon m3

Toplam 195,5 milyon m3

KAPAK

Kasım 2014EnerjiPanorama 39

DOĞAL GAZDA ZOR DÖNEM



40  EnerjiPanoramaKasım 2014

ARZ YÖNLÜ TEDBİRLER
Gaz Tedariki

  Milli kaynakları üretim ve arama çalışmaları
  Konvansiyonel doğal gaz arama çalışmaları
  Konvansiyonel olmayan gaz arama ve üretimi
   Milli olmayan kaynaklar üretim ve arama
   İthalat piyasasının serbestleştirilmesi
   BOTAŞ’ın sözleşmeleri
   Yeni ithalat bağlantıları
   Tedarik piyasasında rekabet ve arz planlaması
   Spot piyasanın geliştirilmesi
   Depolama yükümlülüklerinin tespiti, ifası ve arz planlaması
   Tedarik piyasasının izlenmesi

Sistem Gelişim ve Güvenliği

  Yatırımları planlanması, onaylanması ve denetimi mekanizması
   Yeni yatırımların teşvik edilmesi
   Ölçme sistemleri ve akıllı şebekeler
   Sisteme erişimin düzenlenmesi
   Arz kesintisi eylem planları

DOĞALGAZ ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN YOL HARİTASI*

TALEP YÖNLÜ TEDBİRLER
  Talep planlaması ve yönetimi
   Evsel kullanım ve enerji verimliliği
   Elektrik üretimi
  Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve memnuniyetlerin geliş-

tirilmesi
   Serbest tüketici ve tedarikçi seçimi
   Son kaynak tedarikçisi uygulaması
   Doğal gaz piyasasında kurumsal yönetimin geliştirilmesi
   BOTAŞ ve TPAO’nun şirket statülerinin değiştirilmesi
   BOTAŞ’ın ayrıştırılması
   EPİAŞ’ın doğal gaz piyasasındaki rolü
   Türkiye’nin transit ve hub rolünün geliştirilmesi
   İhracat piyasası ve transit projeler
   Hub potansiyeli

Kaynak: Doğal Gaz Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi Stra-

teji Belgesi

KAPAK DOĞAL GAZDA ZOR DÖNEM
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Bitki ve hayvanların yani 
mikro-organizmaların 
organik madde kitlesi 
anlamına gelen biyoküt-

le, bitkilerin fotosentez yoluyla 
kimyasal enerjiye dönüştürerek 
depoladığı güneş enerjisini bün-
yesinde barındırıyor. 5346 sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun’da ise 
biyokütle; ‘organik atıkların yanı 
sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal 
hasat atıkları dahil olmak üzere 
tarım ve orman ürünlerinden ve bu 

ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya 
çıkan yan ürünlerden elde edilen 
kaynaklar’ olarak tanımlanıyor.

Avrupa Birliği’nin 2009/28/
EC sayılı Direktifinde biyokütle 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
biri olarak değerlendirilen “tarım, 
ormancılık ve ilgili endüstrilere 
(balıkçılık, su ürünleri gibi) ait 
biyolojik kökenli ve biyoçözünür 
olan ürün, atık ve artıklarla sanayi 
ve belediye atıklarının biyoçözünür 
parçaları” olarak ifade ediliyor.

Tanımlar farklı olsa da biyoküt-
le, artan enerji ihtiyacı için önemli 

bir kaynak olma yolunda ilerliyor.  
Elektrik, ısı ve ağırlıklı olarak 
ulaşım amaçlı kullanılan biyoya-
kıtlar, genellikle iki başlık altında 
ele alınıyor; verimi nispeten daha 
düşük olan geleneksel, birinci nesil 
biyokütle ve daha yüksek verim-
li, modern ikinci nesil biyoenerji 
ürünleri.

Geleneksel biyokütle kapsamın-
da ele alınan ürünler, yoğunlukla 
gelişmekte olan ülkelerde kullanı-
lan odun ve odun kömürü ve yemek 
pişirmede, ısıtmada ve aydınlatma-
da kullanılan hayvansal atıklardan 

Türkiye’yi biyoyakıtta 
‘altın günler’ bekliyor

Dünyada biyokütle 
kaynaklarına dayalı elektrik 

üretim tesislerinin kurulu gücü 77 GW’a 

ulaştı. Çin ile ABD ilk sıralar için yarışırken 

Türkiye’nin kapasitesi sadece 237 MW. 

Oysa sadece kullanılmayan tarım arazileri 

ve orman enerjisinden elde edilecek 

potansiyel gelir 50 milyar dolar 
düzeyinde…
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oluşuyor. Modern biyoenerji ürün-
leri ise temel olarak iki kategoride 
değerlendiriliyor:
• Biyoetanol, biyodizel gibi ula-

şımda kullanılan sıvı yakıtların 
üretimi,

• Organik atıkların yakma, piroliz 
ve gazifikasyon gibi yöntemlerle 
oksijen varlığında veya oksijen-
siz olarak yakılması ile enerji 
üretilmesi.

Biyokütle kaynaklarına biraz 
daha detaylı bakacak olursak, bu 
kaynakların hayatımızın hemen 
hemen her alanında karşımıza 
çıktığını görebiliriz. Örneğin; 
odun, ayçiçek ve soya gibi yağlı 
tohum bitkileri, buğday samanı, 
fındık kabuğu, tarımsal atıklar, çay 
atıkları, zeytin çekirdeği ve posası, 
atık kağıtlar, meyve sebze kabuğu 
gibi evsel organik atıklar, otlar; sap 
ve kök gibi diğer bitkisel atıklar, 
yosunlar, denizdeki algler, hayvan 
dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, 
atık su arıtma tesisi çamurları biyo-
kütle için kaynak oluşturuyor.

Biyokütle teknolojileri
Biyokütle kaynaklarından elekt-

rik, ısı ve yakıt üretimi birçok farklı 
teknoloji kullanımıyla gerçekleşiyor. 
Enerji üretimi için seçilmiş olan 
kaynaklar termo-kimyasal veya 
biyo-kimyasal çevirim yöntemleri 
ile istenilen teknolojiye uygun bir 
enerji formuna çevriliyor. Biyokütle 
çevrim sürecinden sonra elde edilen 
yakıtlar katı, sıvı ve gaz olmak üzere 
üçe ayrılıyor ve yatırımcılara ek 
gelir elde edebilme fırsatı sağlıyor. 
Hızla büyüyen biyokütle sektörüne 
paralel olarak yeni teknolojilerin 
araştırılması ve geliştirilmesi de 
devam ediyor.

Çin, dünya lideri olmaya hazırlanıyor
2012 yılında biyokütle kay-

naklarına dayalı elektrik üretim 
tesislerinin kurulu gücü 2011 
yılına kıyasla yüzde 10 büyüyerek 

77 GW’a ulaştı. Ülkeler bazında 
analiz edildiğinde en fazla kurulu 
güce sahip beş ülkenin Amerika 
Birleşik Devletleri (12 GW), Çin 
(10 GW), Almanya (6.9 GW), 
Brezilya (6.3 GW) ve Avusturya 
(4.3 GW) olduğu görülüyor.

2012-2017 yılları arasında glo-
bal biyokütle kurulu gücünün yüzde 
9 yıllık bileşik büyüme oranı ile 119 
GW’a ulaşması bekleniyor. 2020’ye 
kadar 30 GW biyokütle kurulu 
gücüne sahip olmayı hedefleyen ve 
yenilenebilir enerji sektöründe sabit 

AB toplam biyoyakıt üretimi (günlük bin varil) (EİA, 2014)

Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AB(27) 123.26 153.11 197.58 233.57 256.06 250.45
Almanya 59.4 63.8 65 58 62 65.3
Fransa 16.6 28 50.4 58 55 51.4
İspanya 8.2 10.5 10.3 22 24 20
İtalya 13.8 10.2 14.1 16.6 16.5 12.2
Belçika 0.02 0.49 3.2 5.8 10.6 13.5
Polonya 4 2.9 7 9 11 10.4
İngiltere 5 8.3 6.7 5.3 9 9
Avusturya 2.4 5.5 5.7 8.6 8.2 8.7

DOSYATürkiye’yi biyoyakıtta ‘altın günler’ bekliyor
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alım garantisi, vergi muafiyeti ve 
sübvansiyonlarla yatırımı destekle-
yen Çin’in 2017 yılında biyokütle 
bazlı elektrik üretim tesisleriyle 
lider ülke olması öngörülüyor.

Dünyada 2012 yılı için biyo-
kütle kaynaklarına dayalı elektrik 
üretimine bakıldığında 2011 yılına 
kıyasla yüzde 14 büyüme göstere-
rek 352 TWh’a ulaştı. Biyokütle 
kaynaklarından elektrik üretiminde 
Amerika Birleşik Devletleri 67 
TWh ile listenin başında geliyor. 
ABD’yi Çin (46 TWh), Almanya 

(35 TWh), Brezilya (28 TWh) ve 
kurulu güç listesinde yer almayan 
fakat biyokütle üretiminde ilk beşe 
giren Japonya (22 TWh) izliyor.

2011-2017 yılları arasında 
biyokütle kaynaklı elektrik üretimi-
nin yıllık bileşik büyüme oranları 
incelendiğinde yüzde 22 ile Çin, 
yüzde 9,6 ile Japonya’nın yüzde 8,9 
ile Brezilya’nın en yüksek potansi-
yele sahip olduğu görülüyor

Avrupa’da biyoyakıta özel teşvik var
Yenilenebilir enerji kaynaklarına 

özel bir önem veren Avrupa Birliği 
(AB) ülkeleri, biyoyakıt konu-
sunda önemli adımlar atıyor. AB 
ülkelerinde güneş kolektörleri, ısı 
pompaları, rüzgar gücü, jeotermal 
güç, küçük su kaynakları, biyomas 
ve biyogaz yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geniş bir kullanım 
alanı var. Özellikle Avusturya ve 
Almanya’da bu alana özel devlet 
desteği veriliyor.

Ülkelerin biyoyakıt tüketimle-
rine bakıldığında, en fazla tüketi-
min Almanya ve Fransa’da olduğu 

AB’de toplam biyoyakıt tüketimi (günlük bin varil) (EİA, 2014)

Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AB(27) 72.0243 122.195 172.277 235.573 289.42 327.85 340.43
Almanya 40.7 67 74 66 68 75.5 73.9
Fransa 9.52 18.4 34.3 54.6 59.0 55 56.5
İspanya 7.2 5.2 9.9 15 2.05 34 40
İtalya 4.1 4.6 4.2 16 27.3 35.2 36
İngiltere 2.1 4.5 8.6 18.8 23.5 29 27.2

Biyodizelde politika 
belirsizliği sürüyor

Akademisyenler, biyoyakıtlar konusu-
nun en sıkıntılı bölümünün biyodizel 
olduğunu belirtiyor. Biyodizel uygula-
maları için henüz bir politika belirlen-
mediğine dikkat çekilerek “Üretim ve 
dağıtım Maliye Bakanlığı’nın aldığı teb-
liğler ile yürütülüyor. Oysa potansiyeli iyi 
ele alarak, fosil kökenli dizele yeniden 
biyodizel katma zorunluluğu getirilme-
li” önerisinde bulunuyorlar. Bunun için 
üretim politikalarının belirlenmesi tek 
başına bir kurumun alacağı kararla ba-
şarılı olamaz. Bunun için ilgili sektörleri 
içine alan ve sektörü yönetecek ‘Biyoya-
kıt Üst Kurulu’ oluşturulması sektörün 
önerileri arasında yer alıyor.

DOSYA Türkiye’yi biyoyakıtta ‘altın günler’ bekliyor



görülüyor. Almanya biyoyakıt 
tüketiminde 2005 yılına göre 2011 
yılında yüzde 81,57’lik bir artış 
gösterdi. Fransa ise aynı dönemde 
9 katlık artış yaşadı. 27 AB ülkesi 
incelendiğinde ise 2005 yılından 
2011 yılına kadar 4,7 kat artış oldu-
ğu görülüyor.

Avrupa Birliği, ülkelere biyo-
yakıt üretimleri konusunda çeşitli 
direktifler veriyor. 1997 yılındaki 
Beyaz Belge Bildirisi’nde 2010 
yılı yenilenebilir enerji hedefi için 
5 milyon ton sıvı yakıt kullanımı 
öngörülmüştü. 2000 yılında yayın-
lanan Yeşil Belge’de 2020 hede-
finde de biyoyakıtların miktarının 
artırılması hedefleniyor. Biyoyakıtla 
ilgili olan diğer bir direktif 8 Mayıs 
2003 yılına aittir. Bu, ulaşım için 
biyoyakıtlar ve diğer yenilenebilir 
yakıtların kullanımının teşviği 
ile ilgi bir direktiftir, bu direktife 
göre; 31 Aralık 2005’te yüzde 2. 31 
Aralık 2010 itibarıyla yüzde 5.75 
kullanım olması hedeflendi. Yine 
hedefler arasında 2020’de yüzde 10, 
2030’da yüzde 25 biyoyakıt kullanı-
mı planlanıyor. AB, 2006’da aldığı 
bir kararla biyoyakıt sektörüne daha 
fazla teşvik ve destek sağlamayı ta-
ahhüt etti. AB’de tarımsal biyokütle 

potansiyelinin 2030 yılında ise bu 
değerin 142 milyon TEP’e ulaşaca-
ğı tahmin ediliyor.

Türkiye’de 5 yılda yüzde 49 büyüme
2012 yılında petrol, doğal 

gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar 
Türkiye’nin birincil enerji arzının 
yaklaşık yüzde 90’ını karşıladı. 
Arz güvenliğini artırmak ve çevre 
kirliliğine sebep olan sera gazlarını 
azaltmak amacıyla Türkiye yenile-
nebilir enerji politikalarına önem 
veriyor. 2005 yılında yürürlüğe gi-
ren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretim Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun ile yenilenebilir enerji 
alanındaki yasal düzenlemelerin 
yapılması Türkiye’de birincil enerji 
arzında yenilenebilir enerji payının 
geliştirilmesinin önünü açtı.

Yenilenebilir Enerji Kanunu 
dışında 5627 sayılı Enerji Verimli-
liği Kanunu ve 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu da yenilenebi-
lir enerjiye ilişkin düzenlemeler 
içeriyor. 2009 yılında yayınlanan 
Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz 
Güvenliği Strateji Belgesi’ne göre 
2023 yılında yenilenebilir enerjinin 

toplam üretimdeki payının yüzde 
30’a çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye’de yenilenebilir enerji 
ve biyokütlenin gelişimi: Yeni ama 
hızlı hidroelektrik hariç olmak 
üzere biyokütle, jeotermal ve rüzgar 
enerjisine dayalı kurulu güç verileri 
2008-2013 yılları arasında yüzde 
49 yıllık bileşik büyüme oranı ile 
büyüdü. 2013 yılı sonu itibarıyla 
toplam yenilenebilir enerjiye dayalı 
kurulu güç 3 bin 304 MW’a ulaştı. 
Yenilenebilir enerji içinde rüzgar 
enerjisi yüzde 83’lik bir paya sahip-
ken, biyokütlenin payı yüzde 7…

2008 yılında binde 6 gibi düşük 
bir paya sahip olan yenilenebilir 
enerjinin üretime olan katkısının 
2013 yılında yüzde 3,7’ye çıktığı 
görülüyor. Türkiye’de biyokütle 
kaynaklarına dayalı enerji üretimine 
yönelik araştırmalar 2000’li yıllarda 
başlayıp Yenilenebilir Enerji Kanu-
nu’nun yürürlüğe girmesini takiben 
özel sektörün de katkılarıyla hızla 
gelişmeye başladı. Elektrik üreti-
minde biyokütle kaynaklarına dayalı 
kurulu güç 2002-2013 yılları ara-
sında yüzde 22 yıllık bileşik büyüme 
oranı ile 2013 yılında 237 MW’a 
ulaştı. 2012 yılına kıyasla biyokütle 
kurulu gücü yüzde 49 büyüdü.

DOSYATürkiye’yi biyoyakıtta ‘altın günler’ bekliyor
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50 milyar dolarlık potansiyel var
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından Mayıs 2014 
tarihinde Samsun’da düzenlenen 
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. 
Ulusal Çalıştayı’nda sunulan rapor-
larda Türkiye ve dünyada biyoyakıt 
kullanımı ve potansiyeli ayrıntıla-
rıyla incelendi. Selçuk Üniversitesi, 
Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 
Bölümü’nden Fikret Akınerdem’in 
hazırladığı rapora göre Türkiye’nin 
enerji bağımlılığını azaltmak için 
biyoyakıtları kullanması gerekiyor.

Biyoyakıtlar, Türkiye’nin gün-
demine 2000’li yılların başından 
itibaren girmeye başladı. Gelişen 
süreçte iniş ve çıkışlar olsa da ni-
hayetinde Enerji ve Tarım Bakan-
lığı arasında, gıda ve biyodizelde 
kullanılmak üzere aspir bitkisinin 
sözleşmeli olarak üretimini ve 
satışını düzenleyen bir protokol 29 
Kasım 2013’te imzalandı. 

Türkiye’nin toplam 77.8 milyon 

hektar alanının 27 milyon 
hektarı tarımsal üretime 

uygun olsa da bunun ancak 20 
milyon hektarı üretimde kullanı-

lıyor. Geri kalanın bir kısmı üretim 
dışı bunun da yaklaşık 4.2 milyon 
hektarı yetersiz yağış nedeniyle 
nadasa bırakılıyor. Basit bir hesapla 
bu miktarda bir alanda aspir bitkisi 
üretilse, yaklaşık 5-6 milyon ton 
çekirdek, bundan da 2 milyon ton 
kadar da bitkisel yağ elde etme 
imkânı doğabilir.

Raporda Türkiye’nin yağlı 
tohum ihtiyacını da ithalatla karşı-
ladığına vurgu yapılarak 2013 yılı 
sonu itibariyle 4.5 milyar dolarlık 
ithalat yaptığı anımsatılıyor. Oysa 
sadece nadasa bırakılan alanlarda 
aspir üretimi yapılsa 2 milyon ton 
ham yağ elde ederek, bunun 1 mil-
yon tonunun yemeklik yağ ihtiyacı, 
diğer 1 milyon tonunun biyodizel 
üretiminde kullanılmasıyla enerji 
ihtiyacını karşılamada kullanılabilir.

2000 yılında 18 ton, 2006’da sa-
dece 100 ton olan aspir üretiminin 
2013 yılında 45.5 bin tona ulaşma-
sı, bu yolda doğru adımlar atıldığını 
gösteriyor. Kısacası, iki bakanlığın 
imzaladığı bu protokol potansiyelin 
doğru okunduğunu gösteriyor.

Aspir yanında ona eşdeğer 

iklimlerde yetişebilecek kolza, 
ketencik, ızgın gibi diğer bitkile-
rin de üretilmesiyle 2050 yılında 
Türkiye’de biyoyakıt üretiminin 
milyonlarca tonu, bunun parasal 
değerinin 50 milyar doları bulacağı 
tahmin ediliyor.

Bu rakama ulaşmanın zor ol-
madığını belirten akademisyenler 
gerekçeleri şöyle sıralıyor:
• 4.2 milyon hektar yetersiz yağış 

nedeniyle üretime alınmayan 
arazi var.

• Anavatanı Anadolu olan aspir, 
ketencik, ızgın ve pelemir gibi 
en kötü şartlarda dahi yetişecek 
bitkiler var.

• Üreticilere, bu arazileri kullan-
maya yönelik yüksek destekle-
meler uygulanıyor.

• Sanayiciler sözleşmeli modelle 
bu bitkileri ürettirme ve bunu 
alma isteğinde.

• Türkiye’de gıda ve enerji için 
ham yağ üretimine ihtiyaç var.

• Biyoyakıtları işleyecek yeni ve 
modern tesislerimiz hazır.

DOSYA Türkiye’yi biyoyakıtta ‘altın günler’ bekliyor



Alman enerji devi EWE 
AG’nin Türkiye’deki en 
büyük yatırımlarından 
olan Bursagaz, yaptığı 

çalışmalarla enerji sektöründe 
birçok şirkete öncülük ederken, 
kendi personeline verdiği değerle 
de öne çıkan şirketler arasında yer 
alıyor. Çalışanlarının memnuniyet 
ve motivasyonunu artırmak için 
çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler 
düzenleyen Bursagaz, bu kapsamda 
düzenlediği geleneksel voleybol 
turnuvasını bu yıl da devam ettirdi.

3’üncülük ve final maçlarının 
ardından düzenlenen ödül törenin-
de konuşan Bursagaz Genel Müdü-
rü Ahmet Hakan Tola, Bursagaz’da 

çalışan performansının üst düzeyde 
tutulması için yıl içinde birçok kül-
türel, sanatsal ve sportif faaliyetler 
gerçekleştirildiğini söyledi. 

Tola, “Çalışanlarımız, bu tür 
aktivitelerle iş dışında da birlikte 
vakit geçirme, farklı birimlerde 
görev yapan kişiler ile kaynaşma 
imkanı buluyorlar. Bizler de aynı 
zamanda çalışanlarımızla ilişkile-
rimizi güçlendiriyor, aramızdaki 
bağı kuvvetlendiriyoruz” ifadele-
rini kullandı. Ekip arkadaşlarının 
motivasyonunun kendileri için çok 
önemli olduğunu söyleyen Tola, “İş 
arkadaşlarımızı motive eden bu tarz 
etkinliklerin çalışanların iş perfor-
manslarına olumlu katkısı olduğu-

nu dile getirdi. 
Büyük bir mücadelenin veril-

diği turnuva sonucunda 1’incilik 
kupasını Yapım Kontrol takımı, 
2’ncilik kupasını SCADA Madrid, 
3’üncülük kupasını ise MHM ta-
kımları kaldırırken; birinci takımın 
oyuncularına küçük altın, ikinci 
takımın oyuncularına gram altın, 
üçüncü takımın oyuncularına ise 
yarım gram altın hediye edildi.

Bursagaz Genel Müdürü 
Ahmet Hakan Tola’nın elinden 
ödüllerini alan takımlar turnuva 
süresince keyifli vakit geçirdiklerini 
dile getirerek, yetkililere teşekkür 
ettiler.

BURSAGAZ geleneksel voleybol turnuvası 
renkli görüntülerle sona erdi

Enerji sektöründeki yenilikçi yaklaşımları ve gerçekleştirdiği sosyal projelerle adın-
dan sıkça söz ettiren Bursagaz, çalışanlarının motivasyonunu artırmak için gele-
neksel hale getirdiği voleybol turnuvası bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 
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Kömürden enerji üretimine özel önem veren 
kamu, portföyündeki termik santralların daha 
verimli çalışmasını sağlamak adına ardı ardına 
ihale açıyor. Yatağan, Hamitabat, Kemerköy, 

Seyitömer gibi ülke enerji haritasında önemli yere sa-
hip santralların ardından ÖİB, Soma, Tunçbilek ve Or-
haneli termik santrallarını satışa çıkardı. Şimdi ihaleye 
kimlerin katılacağı, oluşacak fiyat tartışılıyor. Enerji 
Panorama olarak, ihale öncesi potansiyel yatırımcı-
ları bilgilendirmek amacıyla bu santralları yakından 
tanıyan, kuruşlarında görev almış bir isim olan eski 
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdür Yardımcısı 
Muzaffer Başaran ile bir kez daha buluştuk. Başaran, 
potansiyel yatırımcılar için rehber niteliği taşıyacak 
biçimde söz konusu santralların elektrik üretimindeki 
yeri, bu santralların özellikleri, kömür rezervleri gibi 
kritik konuları anlattı. 

Öncelikle Türkiye’de kömür rezervi miktarı hakkında bilgi 
verir misiniz?

Türkiye’de 12,5 milyar ton linyit rezervi bulu-
nuyor. Bunun, 717 milyon tonu Manisa-Soma, 261 
milyon tonu Kütahya-Tavşanlı ve 37 milyon tonu da 
Bursa-Orhaneli bölgesinde yer alıyor. İletim hatları 

stabilitesi açısından Türkiye’nin batısında da üretim 
merkezleri olması gerektiğinden bu 3 santral yapıldı.   

Soma Termik Santralı hakkında bilgi verir misiniz?
Soma Termik Santralı, bildiğiniz gibi Manisa’nın 

Soma ilçesinde bulunuyor. Her biri 165 MW olmak 
üzere 6 üniteden oluşan santralın toplam gücü 990 
MW’dır. Üretim kapasitesi 6 milyon 435 bin MWh’dır.

Santral kömürü, Türkiye Kömür İşletmesi’nden 
(TKİ) alıyor, TKİ’de bu kömürü Soma’da bulunan çok 
sayıda açık ve kapalı ocaklardan temin ediyor. Santral-
daki ünitelerin kömür parametreleri şöyle: 

Üniteler MW Kal. Değer 
(kCal/kg)

Kül
(%)

Nem
(%)

Soma 1-4 660 2.400 41 21
Soma 5-6 330 1.550 51 21

Soma santralının kömür tüketimi 1.467 gr/
kWh’dir. Pülverize tip kazan Slovakya’dan SES Til-
mace firması tarafından imal edilmiş ve Türkiye’den 
Gama firması tarafından monte edildi. Türbin, Çek 
Cumhuriyeti’nden  Skoda firması imalatı, montajını 
yine Gama yaptı. 

YATIRIMCI  İÇ İN  
Soma, Tunçbilek ve Orhaneli rehberi 

Termik santralların ihalesine devam eden ÖİB, Soma, Tunçbilek ve Orhaneli için teklifleri almaya 
başladı. EP olarak, ihaheye katılmayı düşünen yatırımcılar için özel bir rehber hazırladık. Santralların 

özellikleri, eksikleri, avantaj ve dezavantajlarını uzmanıyla konuştuk…

Santral Ünitelerinin Ticari İşletmeye Geçiş Tarihleri:
Üniteler Ünite 1 Ünite 2 Ünite 3 Ünite 4 Ünite 5 Ünite 6

Tarih 29.09.1981 02.08.1982 26.05.1985 20.02.1985 02.08.1991 25.03.1992
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Santralın en büyük handikapı 
baca gazı kükürt arıtma tesisinin 
olmaması. Özelleştirme sonrası 
alacak firmanın hemen bu yatırıma 
başlaması gerekiyor. 1. ve 2. ünitede 
kül tutucu elektrofilitre rehabilitas-
yonunu tamamlandı. 3 ve 4’üncü 
üniteler için ihale yapıldı; şimdi-
ye kadar bir ünitenin montajı ve 
testleri tamamlandı. 4’üncü ünite de 
tamamlanmak üzere. Burada kritik 
konu şu, ilk iki ünitenin elektrofilt-
re sisteminin yaşları 30’u geçti, 3 ve 
4 de bu sınıra yaklaşıyor. Dola-
yısıyla ilk dört ünitenin komple 
rehabilitasyonu önem taşıyor. 

Tunçbilek Termik Santralının da mı 
arıtma tesis yok?

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki 
Tunçbilek santralı, bir ünitesi 65 
MW ve diğer iki ünitesi 150 MW 
olmak üzere toplam 365 MW güce 

sahip; yıllık üretim kapasitesi de 
2 milyon 788 bin 500 MWh’dir. 
Santralda baca gazı kükürt arıtma 
tesisi yok ve özelleştirme sonrası 
alacak firmanın hemen bu yatırıma 
başlaması gereklidir. Elektro filitre 
rehabilitasyonu için çok sayıda 
ihaleye çıkılmasına rağmen henüz 
olumlu sonuç alınamadı. 

Santral, kömürü TKİ tarafından 
işletilen yakındaki bir madenden 
alıyor. Santralın parametrelerini 
de kısaca şöyle özetleyebiliriz: 
Kalorifik değer 65 MW’lık ünite 
için 2.600-3.900 kCal/kg ve 150 
MW’lık üniteler için kalorifik 
değer 2.000 kCal/kg, kül %42, nem 

EÜAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı
Muzaffer Başaran

ANALİZYatırımcı için  Soma, Tunçbilek ve Orhaneli rehberi 
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%24’tür. Dizayn kömür tüketimi 1.125 gr/kWh.
65 MW ünite Avusturya’dan Elin firması tarafın-

dan yapıldı. 150 MW’lık ünitelerde, kazan pülverize 
tip olup Polonya’dan Rafako firması tarafından imal 
edildi. Türbin, Almanya KWU firması imalatıdır.

Santral Ünitelerinin Ticari İşletmeye Geçiş Tarihleri:
Üniteler Ünite 1 Ünite 2 Ünite 3

Ticari İşletme Tarihi 21.02.1966 15.08.1977 10.10.1978

Orhaneli Termik Santrali’ni teknik özellikleriyle anlatır 
mısınız?

Bursa’nın Orhaneli ilçesine 10 kilometre uzaklık-
taki bu santralın 210 MW’lık tek ünitesi var, üretim 
kapasitesi 1 milyon 365 bin MWh. Santral yakınındaki 
TKİ madeninden alınan kömürle ilgili parametreler de 
şöyle: Kalorifik değer 1.780-2.560 kCal/kg, kül %31, 
nem %26. Dizayn kömür tüketimi 996 gr/kWh’dir.

5 Şubat 1992 yılında işletmeye alındı. 

Soma, Tunçbilek ve Orhaneli Termik Santralları
Brüt Üretimleri (2008-2013) MWh

Santral Güç (MW) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Soma 990 5.208.412 4.495.922 3.867.782 5.019.548 5.063.009 3.622.549
Tunçbilek 365 1.607.335 1.606.055 1.659.340 1.791.041 1.547.224 1.436.141
Orhaneli 210 1.322.343 1.201.970 1.173.892 1.300.330 940.946 154.308
Toplam 300 8.138.090 7.303.947 6.701.014 8.110.919 7.551.179 5.212.998

Bu üç santralın Türkiye elektrik üretimindeki yerleri 
2012 2013

Türkiye toplam elektrik üretimi (MWh) 239.079.998 239.308.100

Kömürden elektrik üretimi (MWh) 65.055.334 60.870.800

Yerli kömürden elektrik üretimi (MWh) 36.131.252 31.410.500

3 santralın elektrik üretimi (MWh) 7.551.179 5.212.998

3 santralın Türkiye üretiminde payı ( % ) 3,16 2,18

3 santralın kömürlü santrallarda payı (% ) 11,61 8,57

3 santralın yerli kömürlü santrallarda payı (%) 20,90 16,60

Bu 3 santralın Türkiye toplam elektrik üretimi içindeki payları 
yüzde 2-3 gibi düşük bir rakam görünse de yerli kömürlü santrallar 
içindeki payları yüzde 16’nın üzerinde.

ÜÇ SANTRALIN ÜRETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2 bin 860 kişi çalışıyor 
2013 sonu itibariyle Santrallarda çalışan 

personel sayısı dökümü aşağıdadır. 
Santral adı Santral 

Personeli
Hizmet 
Alımı

Toplam

Soma 874 631 1.505
Tunçbilek 362 392 754
Orhaneli 278 323 601
Toplam 1.514 1.346 2.860

Orhaneli Santralı ile birlikte özelleşecek 
Bursa Linyitleri İşletmesi’nin 467 perso-
neliyle özelleşmeden direkt etkilenecek 
personel sayısı 3 bin 327’dir. Aileleri ile 
birlikte direkt etkilenen kişi sayısı 16 bini 
bulmaktadır.  

ANALİZ Yatırımcı için  Soma, Tunçbilek ve Orhaneli rehberi 



Fiyat düşük olabilir
Bu üç santraldan Orhaneli’de baca gazı kükürt arıtma tesisleri varken Soma ve Tunçbilek’te yoktur. Ancak Soma ve Tunçbilek’te 
halk kömür ocakları ve santralların kendileri için öneminin farkında olduklarından bunlara sahip çıkmaktadırlar. Bu da santralları 
alacak firmalar açısından bir avantajdır. 
Ancak bu santralların üçünde de kömür maliyetleri Seyitömer, Kangal, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Santralları kömür maliyet-
lerinden yüksek olduğundan ihalede teklif veren firmaların önceki santrallara göre daha düşük fiyat vermelerini bekliyorum.

Orhaneli’nde kömür 
maliyeti yüksek 

Orhaneli Santralı kömürü yanındaki kö-
mür ocağından alıyor. Buradaki kömür 
ocağında dekapaj oranı 1’e 10 civarında, 
yani 10 metreküp toprak kazıldığında 
1 ton kömür elde ediliyor. TKİ ve EÜAŞ 
santrallar için kömür fiyat protokolları 
yaparken TKİ’nin hedefi yıllık toplam ge-
lir beklentisini garantiye almak, EÜAŞ’ın 
da hedefi santrallar arasında kömür alı-
mında büyük fiyat farkları olmamasıydı. 
Dolayısıyla Orhaneli, Soma ve Çan’ın kö-
mür fiyatları olması gerekenden düşük 
tutulurken Seyitömer, Kemerköy ve Yeni-
köy’de kömür fiyatları olması gerekenden 
biraz yüksek oluyordu. Şimdi hem kömür 
hem de santral özel sektörde olunca 1’e 
10’luk dekapaj oranıyla Orhaneli’de 
elektrik üretimi doğal gazlı santralların 
maliyetinin üzerinde olacaktır.
Orhaneli Santralı, 2013 içinde santral-
da yapılan onarım ve rehabilitasyonlar 
nedeniyle 10 aya yakın çalıştırılmadı. 
Dolayısıyla santralı alacak firma yeni ona-
rımdan geçmiş bir santralı alacaktır. Öte 
yandan Orhaneli Santralında baca gazı 
kükürt arıtma tesisi de var bu nedenle ek 
bir harcama yapmak gerekmeyecek. 

Tunçbilek tamamen 
yenilenmeli
Tunçbilek ve Tavşanlı halkı da Soma da 
olduğu gibi kömür madenlerine ve sant-
rala çok bağımlı. Ancak Tunçbilek’te yapı-
lan elektrofilitre rehabilitasyonu Soma’da 
olduğu gibi başarılı olmadı. Tekrar tekrar 
yeniden ihaleye çıkılsa da henüz sonuca 
ulaşılamadı. İki adet 32 MW’lık ünite 
artık verimsiz hale geldiğinden, tamir 
masrafları büyük boyutlara ulaştığından 
12 Mart 2003 tarihinde tamamen devre 
dışı bırakıldı. Hala çalıştırılmaya çalışılan 
1966 yılı yapımı 65 MW’lık ünite de dev-
re dışı bırakılmalı. Bu ünitelerin türbin, 
jeneratör, fan, değirmen gibi ekipmanları 
üniversitelerin makine mühendisliği bö-
lümlerine bağışlanmalı ve yerlerine yeni 
üniteler yapılmalıdır.
 Geriye kalacak 150 MW’lık 2 ünitenin 
kül tutucu elektrofilitreleri yenilenmeli 
ve baca gazı kükürt arıtma tesisleri yapıl-
malıdır. 
 Ancak özelleştırme sonrası alacak firma-
nın ilk yapması gereken iş detaylı bir arı-
za analizi, teknik analiz yaptırıp ciddi bir 
fizibilite raporu sonrası santralda komple 
rehabilitasyona başlanmalı.

Soma’da filtre yapımı 
zorunlu
Kömürle içli dışlı Soma’da bulunan bu 
santrala halkın büyük tepkisi yok. Çün-
kü Soma halkının büyük çoğunluğunun 
kendisi veya yakınları ya kömür maden-
lerinde ya da santralda çalışıyor. Soma 
esnafı da büyük ölçüde madenlere veya 
santrala bağımlı. Soma halkı kül tutucu 
elektrofilitrelerde yapılan iyileştirmelerle 
bile mutlu oldu. Ancak özelleştirme son-
rası alacak firmanın baca gazı kükürt arıt-
ma tesisini mutlaka yapması gerekiyor.         
Özelleştirme sonrası alacak firmanın ilk 
yapacağı iş yüzde 28-29’lara düşen ter-
mik verimi yüzde 35-36’lara çıkarmak, 18 
gr/kWh’e yükselen fuel oil tüketimini 4-5 
gr/kWh’lere düşürmek için rehabilitas-
yonlara gitmek olmalı.
SEAŞ yönetimi santralda küçük çapta re-
habilitasyonlara başlamış ve bir kısmını 
gerçekleştirmiş olsa da rehabilitasyonda 
tüm santral komple ele alınmalı, detay-
lı bir arıza analizi, teknik analiz yapılıp 
ciddi bir fizibilite raporu sonrası bu işe 
girişilmelidir. Santralın bir diğer özelliği 
de elde edilen buharın şehir ısıtmasında 
kullanılmasını sağlayacak bir projeye sa-
hip olması. Bu proje de hayata geçirilme-
lidir. Çünkü diğer kömür santralları için 
de örnek olma özelliğini taşıyor.

ÖZELLEŞTİRME SONRASI YAPILMASI GEREKENLER 

ANALİZYatırımcı için  Soma, Tunçbilek ve Orhaneli rehberi 
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SABANCI ÜNIVERSITESI ENERJI 
TEKNOLOJILERI VE  

YÖNETIMI TEZSIZ YÜKSEK 
LISANS PROGRAMI

Bu program neden seçilebilir?
Programla enerji sektörünün 

dünyada ve Türkiye’de günden güne 
büyümesi ve yapılan yatırımların 
artmasıyla enerji teknolojileri ve 
yönetimi alanında uzmanlaşmış ve 
eğitim almış profesyoneller yetiştir-
mek amaçlanıyor. 

Kimler başvurabilir?
Hedef kitlesi; mühendislik, 

temel bilimler, ekonomi, yöne-
tim, siyaset, kamu politikaları gibi 
alanlardan gelen ve enerji sektörün-
de uzmanlaşmak isteyen, endüstri 
deneyimi olan profesyoneller olarak 
belirlenmiş. 

Eğitim yeri
Enerji Teknolojileri ve Yönetimi 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın 
dersleri Sabancı Üniversitesi Tuzla 
Kampusu ve Karaköy’deki Minerva 
Han’da yapılıyor.

Tel: 0 (216) 483 96 00
E-posta: energy@sabanciuniv.edu

YAŞAR ÜNIVERSITESI  
ENERJI HUKUKU  

TEZSIZ YÜKSEK LISANS 
PROGRAMI

Bu program neden seçilebilir?
Enerji Hukuku Yüksek Lisans 

programı enerji üretimi, transferi 
ve tüketimiyle  ilgili kavram ve so-
runları gerek hukuki gerekse sosyal, 
politik ve teknik yönleriyle analiz 
ederek programdan mezun olacak 
öğrencileri Türkiye ve Dünya enerji 
piyasalarına hâkim hale getirmeyi 
hedefliyor.

Kimler başvurabilir?
Programa başvuracak öğrenci-

lerin hukuk fakültesi mezunu olma 
zorunluluğu bulunmuyor. Başvuru 
için herhangi bir fakülteden lisans 
derecesine sahip olmak yeterli. 
Enerji Hukuku Yüksek Lisans 
programı, tezsiz bir yüksek lisans 
programı olması nedeniyle başvuru 
için ALES belgesi de aranmıyor.

Eğitim yeri
İzmir’de bulunan Yaşar Üniver-

sitesi’nin Selçuk Yaşar Kampusu’n-
da eğitimler veriliyor.

Telefon: 0232-411 5000
E-posta: sbe@yasar.edu.tr

ISTANBUL KEMERBURGAZ 
ÜNIVERSITESI MBA IŞLETME 
YÜKSEK LISANS PROGRAMI 

ENERJI YÖNETIMI
Bu program neden seçilebilir?

Enerji politikaları ve uygulama-
ları üzerinde çalışabilecek nitelikli 
uzmanlara olan ihtiyacın artması 
nedeniyle, sektörel ihtiyaçları göze-
terek enerji yönetimi alt uzmanlık 
dalı MBA İşletme Yüksek Lisans 
programının tasarlandığı belirti-
liyor. Bu programın temel amacı, 
enerji şirketlerinde görev yapabile-
cek yöneticiler yetiştirmek.

Kimler başvurmalı?
Enerji sektöründe yönetici 

profilinde çalışan veya çalışmak 
isteyenlerin genel bir MBA prog-
ramından daha çok alan ihtisas 
gereksinimlerine göre tasarlanan 
özel bir program ve bu doğrultuda 
başvuru sahipleri tercih ediliyor.

Eğitim yeri
İstanbul Kemerburgaz Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
dersler veriliyor.

Telefon: (212) 373 59 00
E-posta: sbe@kemerburgaz.edu.tr

EĞİTİM

ENERJİDE AKADEMİ ZAMANI
Okulların açıldığı dönem, her yaştan insan için ayrı bir heyecan 
demek. Yeni mezunlardan çalışanlara, alanda uzmanlaşmak is-
teyenlerden konuyu disiplinler arası boyutta inceleyen akade-
misyenlere, gazetecilere, öğrencilere ve elbette meraklısına… 
Kısacası öğrenme tutkusu asla bitmeyenler için enerji temalı 
yüksek lisans ve doktora programlarından bazılarını derledik.
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EGE ÜNIVERSITESI GÜNEŞ 
ENERJISI YÜKSEK LISANS 

PROGRAMI

Bu program neden seçilebilir?
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi 

Enstitüsü, 1978 yılından bu yana yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynakları (gü-
neş, biyokütle, rüzgâr, jeotermal) ile 
ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü 
öğrenim veren ve araştırma çalışma-
larında bulunan köklü bir araştırma 
enstitüsü. Lisansüstü eğitim, enerji 
teknolojisi ve enerji programı olmak 
üzere iki program kapsamında 
yürütülüyor. Ayrıca, bu programda 
yenilenebilir enerji teknolojileri 
konusunda tezli yüksek lisans eğitimi 
verilmekte olup mezuniyet sonrası 
istenirse doktora eğitimine de devam 
edilebiliyor.

Kimler başvurmalı?
Mezunların istihdam profilleri 

bölüme kimlerin başvurması gerek-
tiğini de özetler nitelikte: Yenilene-
bilir enerji teknolojileri sektöründe 
nitelikli çalışan. Üniversite ve 
araştırma enstitülerinde araştırmacı 
ve akademik personel. Kamu ya da 
özel sektör kuruluşlarında yenile-
nebilir enerji teknolojileri alanında 
danışman.

Ayrıca, programlara alınacak 
öğrenci sayıları ve aday öğrenciler-
de aranacak nitelikler, her yarıyıl 
başından önce ilan ediliyor.

Eğitim yeri
İzmir Bornova’da bulunan Ege 

Üniversitesi Güneş Enerjisi Ensti-
tüsü’nde dersler veriliyor.

Telefon: 0232 311 12 34
E-Posta: gunnur.kocar@ege.edu.tr

ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI 

(ITÜ) ENERJI BILIM VE 

TEKNOLOJI PROGRAMI

Bu program neden seçilebilir?
“Disiplinler arası bir konu olan 

“enerji” ile ilgili alanlarda, öncü 
nitelikte ileri bilimsel araştırmalar 
yapabilecek, üst düzey akademik 
formasyona sahip, farklı disiplin 
alanlarından edindiği bilgilerini 
bütünleştirip yorumlayarak, sorun 
çözme ve karar verme gibi üst 
düzey zihinsel süreçleri kullanıp 
özgün yeni bilgiler oluşturabilecek 
insan gücünü yetiştirmek” progra-
mın baş hedefi olarak gösteriliyor.

Kimler başvurmalı?
Enerji Bilim ve Teknoloji 

programı benzer yapıdaki ulus-
lararası kurumlarda olduğu gibi, 
her alandan öğrencilere açık olup 
özellikle makine, elektrik, kimya, 
maden, petrol ve doğal gaz, inşaat, 
çevre, meteoroloji, endüstri ve 
işletme mühendisliği, mimarlık, 
kimya, fizik ve matematik bölümü 
mezunları için öngörülen disiplinler 
arası bir program.

Eğitim yeri:
İstanbul Teknik Üniversitesi 

Enerji Enstitüsü Ayazağa Kampü-
sü’nde dersler veriliyor.

Telefon: +90 212 285 39 39- 39 37

E-posta: enerji@itu.edu.tr

IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI 

SÜRDÜRÜLEBILIR ENERJI 

YÜKSEK LISANS PROGRAMI

Bu program neden seçilebilir?
Programın amacı, enerji sek-

törünün gelecekteki vizyonunu 

teknik, ekonomik, siyasi, jeopolitik 

ve çevresel yönleriyle açık bir şe-

kilde katılımcılara aktarmak olarak 

belirtiliyor. Dersler, gerçek hayat 

pratiklerinden örneklerle konunun 

uzmanı kişiler tarafından seminer-

lerle destekleniyor. Türkiye’de ben-

zeri bulunmayan program, sürdürü-

lebilir enerji ve gelişimi konusunda 

uzmanlaşma imkanı sağlıyor.

Kimler başvurmalı?
Sürdürülebilir Enerji Yüksek 

Lisans Programı tezli ve tezsiz 

öğretim programlarıyla enerji 

sektöründe ortak işlevsel çıkarları 

paylaşan bankacı, imalatçı, avukat, 

danışman, memur, mühendis ve 

sivil toplum kuruluşu liderleri gibi 

çeşitli sektörlerden profesyoneller 

ve enerji sektörüne ilgi duyan yeni 

mezunlar için planlanmış.

Eğitim yeri:
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ders-

ler veriliyor.

Telefon: (232) 279 25 25

E-posta: evrim.ozyorulmaz@ieu.edu.tr

EĞİTİMENERJİDE AKADEMİ ZAMANI
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Elektrik, diğer pek çok 
emtianın aksine verimli 
olarak depolanamayan 
dolayısıyla aynı anda hem 

üretilip hem de tüketilmesi gereken 
bir ürün. Elektriğin bu kendine 
has özelliği, elektrik ticaretinin de 
en temel dinamiklerinden birisini 
oluşturuyor. Türkiye’de elektrik 
ticareti üretim, tedarik ve tüketim 
aşamalarından oluşuyor.  Geçmiş 

yıllardaki özelleştirme ve düzen-
lemelerle beraber elektrik üretim 
ve tedariği büyük ölçüde serbestle-
şerek rekabete açıldı. Günümüzde 
üretilen elektrik son tüketiciye 
ulaşana kadar pek çok kez alınıp 
satılır hale geldi. Bu sayede elektrik 
ticareti için her biri farklı riskler 
içeren farklı kanalların oluşturduğu 
bir elektrik ticaret haritası ortaya 
çıktı. Figür 1’deki haritanın ortaya 

koyduğu topoğrafyanın doğru 
okunup anlaşılması, elektrik tica-
retinde rol alan bütün oyuncuların 
iş modellerinin oluşturulmasında 
ve risklerinin yönetilmesinde esas 
teşkil ediyor.  Üretimden tüketime 
giderken, elektriğin izleyeceği her 
yol kendine özgü riskler içerir.

Elektrik ticareti açısından Tür-
kiye’de üretilen elektriğin üç temel 
kaynağı var: 

Türkiye fiziksel 
elektrik ticareti haritası

Figür 1. Türkiye Elektrik Ticareti Haritası
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1- Elektrik Üretim A.Ş 
(EÜAŞ), 

2- Yap İşlet (Yİ), Yap İşlet 
Devret (YİD), ve İşletme Hakkı 
Devri (İHD) santralları 

3- Serbest Üretim şirketleri. 

EÜAŞ ve Yİ-YİD-İHD sant-
ralları tarafından üretilen elektrik, 
önceden belirlenen tarifeler üzerin-
den doğrudan TETAŞ’a satılıyor. 
Bu açıdan TETAŞ halen Türki-
ye’nin en büyük elektrik tedarikçisi 
durumunda. TETAŞ’ın tedarik 
ettiği elektriğin çok büyük bir kısmı 
(yaklaşık yüzde 98’i) kanunlarla 
düzenlenmiş bir çerçevede dağıtım 
şirketleri tarafından alınıp serbest 
olmayan tüketiciye yine belirli tari-
feler üzerinden satılıyor. TETAŞ’ın 
tedarik ettiği elektriğin yüzde 2’lik 
küçük bir kısmı ise doğrudan ser-
best tüketiciye ve Dengeleme Güç 
Piyasası’na (DGP) satılıyor. 

Serbest üretim şirketleriyse 
ürettikleri elektriği çok farklı kanal-
lardan son tüketiciye ulaştırabiliyor. 
Bu şirketler elektriği: 
• İkili anlaşmalar ile doğrudan 

serbest tüketicilere, 

• Yine ikili anlaşmalar ile tedarik-
çilere ve 

• Spot piyasaya, yani Gün Öncesi 
Piyasası’na (GÖP) satabiliyor.  

Pek çok serbest üretim şirketi 
aynı zamanda tedarik lisansına da 
sahip olduğu için  ikili anlaşmalarla 
tedarikçilerden elektrik alabildiği 
gibi aynı zaman gün öncesi piyasa-
sından da elektrik temini yapabili-
yor. Bu nedenle Figür 1’de serbest 
üretim şirketleriyle tedarikçiler ve 
gün öncesi piyası arasındaki ticaret, 
çift yönlü oklarla ifade edildi. 

Yukarıdaki her üç kanalın da 
serbest üretim şirketleri açısından 
kendine has riskleri ve getirileri var. 

Elektrik, spot piyasadan alınıp sa-
tılırken, üretim sirketleri GÖP’teki 
fiyat dalgalanmaları ile karşı karşıya 
kalıyor. İkili anlaşmalar yoluyla 
elektrik alınıp satıldığında ise birim 
fiyat TETAŞ tarifesine veya GÖP 
fiyatlarına endekslenebileceği gibi 
taraflar arasında sabit bir fiyat da 
belirlenebiliyor. Bu noktada, serbest 
üretim şirketinin hangi satış ve 
tedarik kanallarını kullanacağı ve 
bu kanalların fiyatlarını nasıl be-
lirleyeceği klasik bir risk yönetimi 
ve portföy optimizasyonu problemi 
doğuruyor.

Kritik konu riski algılayabilmek
Son olarak elektrik tedarikçileri, 

serbest üretim şirketlerinden, diğer 
tedarikçilerden ve gün öncesi piya-
sasından temin ettikleri elektriği; 
yine serbest üretim şirketlerine, 
tedarikçilere ve serbest tüketicilere 
satabiliyor. Tedarikçiler de serbest 
üretim şirketlerine benzer şekilde 
ikili anlaşmalarında TETAŞ ta-
rifelerini, GÖP fiyatlarını refe-
rans alıyor. Esasen tedarikçilerin 

portföyleri, fiziki teslimata konu 
uzun (alım) ve kısa (satış) finansal 
sözleşmelerden oluşur. Fakat bu 
sözleşmelerin vadeleri, miktarları 
ve birim fiyatları birbirinden farklı 
olabilir. Bu farklılıklar tedarikçilerin 
portföylerinde zaman zaman açık 
pozisyonlara ve muhtemel zararlara 
yol açıyor.  

İdeal bir risk yönetiminde 
tedarikçi veya üreticinin, alım ve 
satış sözleşmelerini birbirlerini iptal 
edecek (cancel out) şekilde hazırla-
yarak bu sayede spot piyasalardaki 
dalgalanmalardan kendisini koru-
ması önem taşıyor. Fakat gerçek 
hayatta tedarik ve satış sözleşmele-
rini aynı anda imzalamak müm-
kün olmadığı için finansal riskleri 
tamamen ortadan kaldırmak da 
mümkün değil. Bununla beraber 
şirketler, elektrik piyasalarındaki iş 
modellerini ve risklerini ne kadar 
iyi anlarlarsa, sözleşme portföylerini 
risklerini daha iyi yönetmek üzere 
dizayn edebilir. Gelecek aylardaki 
yazılarımda bu konu ile ilgili detaylı 
örnekler üzerinde duracağım.     

VİZYONTürkiye fiziksel elektrik ticareti haritası
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2019 yılında operasyonel 
ve mükemmellik alanında 
Avrupa’nın ilk 10 şirketi 
olma hedefi doğrultusunda 

başlattığı ‘Mükemmellik’ sürecin-
de tüm dikkatleri üzerine çeken 
YEDAŞ, ödüle doymuyor. Busi-
ness Initiative Directions (BID) 
tarafından her yıl verilen Uluslara-
rası Kalite Ödülleri’nde geçtiğimiz 
yıl ‘Kalite Altın Tacı’nı alarak, 
bu ödülü alan ilk ve tek elektrik 
dağıtım şirketi olan YEDAŞ, bu 
yıl da mükemmellikte Avrupa’nın 
zirvesine çıkarak, Kalite Platin Tacı 
Ödülü’ne layık görüldü.  

Avrupa’nın en iyi şirketi seçildi
Merkezi İspanya’nın Madrid 

şehrinde bulunan Business Initi-
ative Directions (BID)’in Paris, 
Londra, Madrid, Cenevre, Frank-
furt ve New York’ta yapılan yıllık 
toplantılarında, toplam 90 ülkeden 
şirket liderlerinin bir araya gelerek 
yaptıkları oylama sonucunda her yıl 
verilen Uluslararası Kalite Yıldızı 
Ödülleri’nde (International Star 
Award Quality) ‘Kalite Platin Tacı’ 
ödülüne layık görülen YEDAŞ, 
Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan 
Hyatt Regency Paris Etoile Ho-
tel’de düzenlenen törenle Business 
Initiative Directions (BID) Başkanı 
Jose E. Prieto’dan ödülünü aldı. 
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu ve Şirketin üst yönetimi-
nin yer aldığı ödül töreninde YE-
DAŞ’ın ‘Mükemmellikteki Başarı 
Hikayesi’ anlatıldı. Geçtiğimiz yıl 
zirvenin habercisi ‘Kalite Altın Tacı’ 
alarak, Türkiye’nin ve sorumluluk 
bölgesinin gurur kaynağı olan YE-
DAŞ, bu yıl da Kalite Platin Tacı 
Ödülü’nü alan ilk ve tek elektrik 
dağıtım şirketi olarak ‘Avrupa’nın 
En İyi Şirketi’ oldu.

Üyelerden YEDAŞ’a tam not
YEDAŞ Genel Mü-

dürü Nurettin Türkoğlu, 
“Tamamen bağımsız bir 
kuruluş olan Business Ini-
tiative Directions’ın vermiş 
olduğu Uluslararası Kalite 
Ödülleri(IQS), tüm dünya 
üzerinde farklı ülkelerden 
kalite kültürünü özümseyen 
ve destek veren kuruluşlar 
olarak tanınan şirketler 
tespit edilerek veriliyor. Şirketi-
miz, 90 ülkedeki BID üyelerince, 
Toplam Kalite Yönetimi Kriterleri-
ne Uygunluk,  Liderlik, Yaratıcılık, 
Yenileşim ve İnovasyon,  Kurum-
sal Sosyal Sorumluluk Projeleri,  
Mükemmel Sonuçları Sürdürme, 
(Balanced Scorecard), Müşteriler 
İçin Değer Katma,  İleri Teknolo-
jiyi Kullanma,  Sürdürülebilir Bir 
Gelecek Yaratma gibi ana başlıklara 
verilen önem ile faaliyet gösterdiği 
sektörde rol model olma özelliğin-

den dolayı bu ödülü almaya 
hak kazanmıştır” dedi.

YEDAŞ mükemmellikte zirvede
YEDAŞ’ın iş süreçlerin-

de vazgeçilmezleri arasında 
yer alan ‘Liderlik’ ve ‘Kalite’ye 

verdiği önem sayesinde, bugün 
büyük dünya şirketleri arasında 

Avrupa’nın En İyi Şirketi 
seçildiğini kaydeden Genel 
Müdür Türkoğlu, ‘Geçen 

yıl zirvenin bir altında olan 
‘Kalite Altın Tacı’ ile ödüllendiril-
miştik. Bu ödül aslında zirvenin 
habercisiydi.  4 yaşındaki YEDAŞ 
tüm iş süreçlerinde benimsediği 
kalite ve sürdürülebilirlik anlayışı 
ile elektrik dağıtımı sektöründe 
farkındalık yaratmıştır. YEDAŞ 
olarak, dünyanın ve Avrupa’nın 
dikkatini çekiyoruz. ‘Kalite Altın 
Tacı’ ile başlayan mükemmellik 
sürecimiz, ‘Kalite Platin Tacı’ ile 
zirveye çıkmıştır” diye konuştu.

YEDAŞ AVRUPA’NIN EN İYİSİ

YEDAŞ’ın mükemmellikte başarı hikayesi ‘Kalite Platin Tacı’ Ödülü ile zir-
veye çıktı. YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu “Kalite Altın Tacı ile 
başlayan Avrupa’nın en iyi 10 şirketi olma vizyonumuz, ‘Kalite Platin Tacı’ 
taçlanmıştır” dedi
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24 ili kapsayan 20 dağıtım 
bölgesinde 1.5 milyonu 
aşkın aboneyi doğal gazla 
buluşturan Aksa Doğal 

Gaz, teknoloji yatırımlarıyla da 
sektöre öncülük ediyor. Türkiye’nin 
coğrafi olarak en büyük dağıtım 
ağını yöneten Aksa Doğal Gaz, 
bölgelerdeki hizmet kalitesini ve 
güvenliğini en yüksek teknolojiyle 
kurulan Sevkiyat Kontrol Merkezi 
ile destekliyor.

Aksa Doğal Gaz’ın dağıtım 

operasyonlarını yönettiği Sevkiyat 
Kontrol Merkezi, aynı zamanda 
ulusal iletim şebekesi operatörü 
BOTAŞ’ın Elektronik Bülten 
Tablosu’na da yüzde 100 oranında 
veri sağlayarak, Türkiye’nin arz 
güvenliğine ve serbest piyasa oluşu-
muna alt yapı oluşturarak katkıda 
bulunuyor.

EPDK sistemi inceledi
Kazancı Holding‘in yeni mer-

kezinde bu yıl içerisinde yenilenen 

Sevkiyat Kontrol Merkezi, kamu 
ve özel sektörden de tam not aldı. 
21 Ekim 2014 tarihinde EPDK 
Doğal Gaz Piyasası Dairesi Grup 
Başkanları Gökhan Efe, Kenan 
Tamer, Hüseyin Daşdemir ve 
Enerji Uzmanları Hayati Irkıçatal 
ile Ömer Oran’dan oluşan heyet 
tarafından incelenen Aksa Doğal 
Gaz Sevkiyat Kontrol Merkezi, 
mevzuatın öngördüğü tüm yüküm-
lülükleri başarıyla yerine getirmesi 
ile dikkat çekti. EPDK heyetinin, 

Aksa Doğal Gaz 
Sevkiyat Kontrol 

Merkezi tam not aldı

Aksa Doğal Gaz’ın 24 ili kapsayan 20 dağıtım bölgesindeki tüm verileri anlık olarak 
tek bir merkezde toplayan Sevkiyat Kontrol Merkezi, sistemi inceleyen EPDK Doğal Gaz 
Dairesi yetkililerinden ve sektörden tam not aldı.
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Aksa Doğal Gaz’ın İstanbul’da-
ki merkezinde gerçekleştirdiği 
incelemelere, sektörün önde gelen 
kuruluşlarından UGETAM’ın 
Stratejik Planlama ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Hüseyin Bulundu 
da katıldı.

Aksa Doğal Gaz bünyesinde-
ki dağıtım şirketlerinin gaz akış 
verilerini, üç saniyelik periyotlara 
kadar anlık izleyebilen Sevkiyat 
Kontrol Merkezi ile ilgili bilgiler 
alan EPDK heyetine, Aksa Doğal 
Gaz ve Elektrik Dağıtım Gru-
bu CEO’su Yaşar Arslan, Aksa 
Doğal Gaz Grup Genel Müdür-
leri Alper Konyalı ve Yücel Yazıcı, 
Operasyon Müdürü Şinasi Gölbaşı 
ve Stratejik Planlama Müdürü 
Seçkin Odabaşı eşlik etti. Sevkiyat 
Kontrol Merkezi’ndeki teknik 
incelemeye ve ardından düzenlenen 
bilgilendirme toplantısına 
GAZBİR Dernek Müdürü Cem 
Önal ve GAZMER Genel Müdürü 
Mustafa Ali Akman da katıldılar.

Hedef yüksek hizmet kalitesinde 
dağıtım hizmeti

EPDK heyetinin Aksa Doğal 
Gaz’daki temaslarının ardından 
değerlendirmelerde bulunan Aksa 
Doğal Gaz ve Elektrik Dağıtım 
Grubu CEO’su Yaşar Arslan, Sev-
kiyat Kontrol Merkezi’nin mevzu-
atın öngördüğü veri akışını yüzde 
100 oranında başarıyla sağlayabil-
diğini söyledi. Modern teknolojiyle 
kurulan sistemin, işletme faaliyetle-
rinin teknik emniyet ihtiyaçları için 
anlık veri ve iş emirleri üretebil-
diğine de dikkat çeken Arslan, 
sistemi Aksa Doğal Gaz müşteri-
lerinin de kullanabildiğini söyledi. 
Sevkiyat Kontrol Merkezi’ne 
internet üzerinden kullanıcı adı ve 
şifre ile giriş yapan müşterilerin, 
anlık tüketimlerini izleyebildiğini 
belirten Arslan, sistemin verileri 
otomatik faturaya dönüştürme 
özelliğine sahip olduğunu da 
kaydetti.

Enerji piyasasının önde gelen 
küresel çözüm ortaklarından 
Schneider Elektrik’in yazılımlarını 
kullanan, Aksa ve CELKO tarafın-
dan geliştirilen merkezin, dünyada 
işlevselliği en üst düzeyde olan 
gelişmiş sistemlerden biri olduğunu 
belirten Yaşar Arslan, değerlendir-
melerini şöyle sürdürdü: 

“Aksa Doğal Gaz olarak 24 ili 
kapsayan 20 dağıtım bölgesinde 10 
yılı aşkın bir süredir doğalgaz dağı-
tımını başarıyla gerçekleştiriyoruz. 
Grubumuz bünyesindeki Fırat ve 
Dicle elektrik dağıtım bölgelerin-
deki 9 şehirde de elektrik dağıtım 

faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ak-
sa’nın enerji piyasasının tüm değer 
zincirlerinde sahip olduğu bu engin 
tecrübe, kaliteli ve verimli hizmet 
sunmamızın temelini oluşturuyor. 
Türkiye genelindeki altı şehirde 
elektrik ve doğal gaz dağıtımını bir-
likte yapıyoruz. Bu iki dağıtım hiz-
meti arasında teknolojiye dayanan 
sinerjik bir bağ kurarak, gelecekte 
faaliyetleri entegre etmeyi hedefli-
yoruz. Böylece Türkiye’de, enerjinin 
tüketicilere verimli, güvenli ve 
yüksek hizmet kalitesi ile sunu-
munda lider konumumuzu daha da 
güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

Aksa Doğal Gaz ve Elektrik Dağıtım Grubu CEO’su
Yaşar Arslan

HABERAksa Doğal Gaz Sevkiyat Kontrol Merkezi tam not aldı
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Uluslararası Enerji Ajansı 
(The International Ener-
gy Agency-IEA), “First 
fuel-ilk yakıt” başlığı ile 

enerji verimliliğinin büyük eko-
nomiler için sadece gizli bir yakıt 
olmadığını vurgulayan bir girişle 
raporu açıyor. Yeni teknoloji kullan-
ma yoluyla enerji üretimini, kalite-
sini ve performansını düşürmeden 
tasarruf etmeyi ifade eden enerji 
verimliliği, kendi başına bir kaynak 
olmasa da üye ekonomiler için ön-
celikli bir hedef konumunda. Tür-
kiye dâhil 29 üyesi bulunan Enerji 
Ajansı’nın bu rapordaki analizleri, 
farklı sayılarda gruplandırılan üye 
ülkelerle diğer bölgeler arasındaki 
karşılaştırmaları içeriyor. Enerji 
Verimliliği Piyasası Raporu’nun “11 
ve 18 üye ülke”* gruplandırmaları 
içinde Türkiye, Portekiz, Slovakya, 
İrlanda ve Belçika gibi bazı üye 
ülkeler yer almıyor.

Öncelikle, 11 üye ülkenin 
1970’lerden beri enerji verimliliğini 

iyileştirmeye yönelik çalışmalarına 
yer veriliyor. Bu ülkelerde 2011 yılı 
verilerine göre, enerjide tasarruf 
edilen miktar 1.337 MTEP-M-
toe**. Tek başına tüm kaynaklardan 
yapılan tasarrufu aşan bu miktar, 
toplam nihai enerji tüketiminin 
(TFC) yüzde 59’una denk geli-
yor ve Avrupa Birliği’ndeki diğer 
ülkelerin yanı sıra Çin haricindeki 
tüm Asya ülkelerini geride bıra-
kıyor. Bu tasarruf oranı, aynı yıl 
Çin ve Amerika’daki toplam nihai 
enerji tüketimin ise sırasıyla yüzde 
80 ve yüzde 87’sine denk düşüyor. 
11 ülkedeki diğer yakıt türlerinin 
tedariki için gerekli olan enerji kul-
lanımı ise petrolde 1.202 MTEP, 
elektrik için 552 MTEP ve doğal 

gazda 509 MTEP. 

Enerji verimliliği görünmeyen bir güç
Rapor, enerji verimliliği finans-

manı ve getirdiği istikrar ortamı 
açısından da geniş bir değerlendir-
meye sahip. Verimlilik piyasasın-
daki riskleri aşmak için yardımcı 
konumda olan yenilikçi ürünler 
ve standartlarla pazara olan güven 
ciddi boyutlarda artmış durumda. 
IEA İcra Direktörü Maria van der 
Hoeven raporun tanıtımı için yap-
tığı konuşmada, “IEA ülkeleri için 
enerji güvenliğini artırmak, enerji 
faturalarını düşürmek ve iklim de-
ğişikliğiyle mücadeledeki hedeflere 
ulaşmak için enerji verimliliğinin 
sahne arkasında çalışan görünme-

Enerji verimliliğinin  
küresel değeri  
310 milyar dolar

DÜNYA GÜNDEMİ

TABLO-1: Seçilmiş bölge ve ülkelere göre, 2011 yılı enerji tasarrufu ile toplam nihai tüketim karşılaştırması

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “2014 yılı Enerji Verimliliği Piyasası Raporu” geç-
tiğimiz ay yayınlandı. Enerji verimliliğine yönelik yatırımların yenilenebilir ve 
fosil kaynaklara yapılan yatırımları geride bıraktığını belirten rapora göre, ve-
rimlilik piyasası tüm dünya çapında gittikçe büyüyor
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yen bir güç” olduğunu belirtiyor.
Rapor, OECD (Ekonomik Kal-

kınma ve İşbirliği Örgütü-Organi-
sation for Economic Co-operation 
and Development) ülkeleri dışında 
kalan ve gelişmekte olan ülkeler 
açısından enerji verimliliğinin çok 
daha büyük potansiyellere sahip ol-
duğunu iddia ediyor. Ulaştırma alt-
yapısındaki gelişmelerin ve verimli 
teknolojilere sahip yeni araçların bu 
anlamda önemli fırsatlar sundu-
ğunu söylemek mümkün. IEA’nın 
verimlilik tahminleri haklı çıktığı 
takdirde, 2020 yılına kadar küresel 
ulaşımda yakıt maliyetlerinin 190 
milyar dolar azalması bekleniyor.

Atık enerjinin önünü kesmek 
isteyen verimlilik piyasası, sadece 
maliyetleri kesmeye odaklanmı-
yor. Hızla gelişen kentsel ulaşım 
sistemlerinin en zayıf yönleri olan 
trafik sorunlarına ve yerel hava kir-
liliğini azaltmaya yardımcı olması, 
ön planda tutulan hedefler arasında.

Verimlilik için 22 milyar dolar destek 
kredisi

Çeşitli beklentilerin yer aldığı 

verimlilik başlığının çok yönlü 
finansal boyutu da raporda ayrıca 
inceleniyor. IEA’ya göre, küresel 
enerji verimliliği pazarının yaklaşık 
olarak yüzde 40’ı diğer bir deyişle, 
yıllık 120 milyar dolar bir tutar, 
borç ve öz kaynaklarla finanse 
ediliyor. Son yıllarda büyük artış 
gösteren enerji verimliliği iyileş-
tirmeleri, performans sözleşmeleri, 
özel taahhütler, karbon ve iklim 
finansmanı gibi destek fonlarıyla 
sadece 2012 yılında sağlanan kre-
diler 22 milyar doları aşıyor. Aynı 
yıl, enerji verimliliğinin küresel 
değerinin 310 ile 360 milyar dolar 
arasında gerçekleştiğini de hatırla-
talım.

IEA İcra Direktörü Hoeven’a 
göre “Enerji verimliliği, kredi 
verenlerin ve yatırımcıların artan 
ilgisiyle enerji sektörünün en hızlı 
büyüyen segmentlerinden biri.” 
Ekonomik büyümeyi destekle-
mesinin yanı sıra iklim değişikliği 
hedeflerine ulaşmak için de gerekli 
olan verimlilik piyasasındaki finan-
sın artan kullanımı için Hoeven 
son bir vurgu daha yapıyor: Pazarı 
tam olarak genişletmek için engel-

leri azaltmaya yönelik girişimlerin 
güçlendirilmesine devam edilmeli.”

Nihai tüketiminde 218 MTEP azalma 
Rapor, 18 üye ülke gruplandır-

masıyla geriye dönük varsayımlara 
da yer veriyor. 2001-2011 yılları 
arasında verimlilik kazanımları 
sayesinde birikmiş tasarruf 1 731 
MTEP olarak gerçekleşmiş. Varsa-
yıma göre, aynı süreçteki verimlilik 
çalışmalarından hiçbir kazanım 
olmasaydı, 2011 yılına gelindiğinde 
toplam nihai enerji tüketimi 218 
MTEP daha yüksek olacaktı. 

Uzun vadede küresel sıcak-
lıkların en fazla 2 °C artacağını 
tahmin eden IEA’ya göre, emisyon 
azaltmadaki hedefleri gerçekleş-
tirmek için en büyük pay yüzde 
40 oranında enerji verimliğinden 
gelecek. Küresel enerji sistemlerinin 
karbon salınımını azaltmak ve iklim 
değişikliğiyle mücadele hedefleri-
ne ulaşmak için oldukça fazla yol 
alması gerektiği ortada. Enerjinin 
verimli kullanımı ise bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesinde kullanılacak 
en önemli yöntemlerin, şüphesiz en 
başında geliyor.

Notlar:
*11 üye ülke: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya. 
18 üye ülke: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri Avustralya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Japonya, Kanada, Kore, Yeni Zelanda
**Million tonnes of oil-equivalent-Mtoe-MTEP: Ton Eşdeğer Petrol; bir ton ham petrolün yakılması ile elde edilen enerji miktarı.
The total final consumption (TFC): Toplam nihai enerji tüketimi.

TABLO-2: 18 IEA üyesi ülkenin enerji verimliliği iyileştirmeleri olmadan varsayımsal enerji tüketimi (2001-2011)

DÜNYA GÜNDEMİEnerji verimliliğinin  küresel değeri  310 milyar dolar
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Avrupa Birliği (AB) 
tarafından hazırlanan 
“Türkiye İlerleme Raporu 
2014”, bir taraftan Tür-

kiye’nin enerji alanındaki atılımını 
teyit ederken bir taraftan da hala 
devam eden nispeten küçük bazı 
sorunlara işaret ediyor. AB her yıl, 
aday ülkelerin birlikle çeşitli alan-
lardaki uyum seviyelerini değer-
lendirdiği bir rapor yayınlıyor. Dış 
politika, ulaşım, ekonomi, adalet, 
eğitim ve çevre gibi birçok konu-
nun değerlendirildiği raporların bir 
kısmı da enerji konusuna ayrılıyor. 
Bu yazıda, 2014 yılında Türkiye 
için yayınlanan ilerleme raporunun 
enerji konusundaki içeriğini değer-
lendireceğiz.

Türkiye için yayınlanan ilk 
rapor 1998 yılına ait ancak raporun 
içeriğinde, 1998 yılıyla aynı olan 
hemen hemen hiçbir şey yok. Bu 
aslında, Türkiye’nin ilerleme ra-
porlarının enerji alanındaki tavsiye 
ve eleştirilerini dikkate aldığını ve 
enerji sektörünü AB ile uyumlu şe-
kilde dönüştürebildiğini göstermesi 
bakımından sevindirici bir durum. 
İlk ilerleme raporlarından beri de-

vam etmekte olan enerji verimliliği 
gibi bazı eleştiriler ise Türkiye’nin 
henüz AB standartlarının gerisin-
de olduğu alanların görülmesine 
yardımcı oluyor.

Bölgesel bağlantılar taktir görüyor
Raporun, Türkiye enerji sektö-

rünü, enerji güvenliği, enerji piya-
sası, yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği başlıklarında ele aldığı 
görülüyor. Enerji güvenliği konu-
sunda, Güney Gaz Koridoru kapsa-
mında değerlendirilen TANAP’taki 
ilerleme ve Irak’ın kuzeyinden 3.2 
bcm doğal gaz ithaline yönelik 
gelişmeler övgüyle karşılanmış.  
Benzer şekilde, Gürcistan ve Bulga-
ristan’la tamamlanan enterkonekte 
iletim hatları da takdir ediliyor ve 
Avrupa çapındaki bir enterkoneksi-
yon altyapısı için bu adımlar önemli 
görülüyor. Her ne kadar bu alanda 
herhangi bir sorun tespit edilmiş 
olmasa da 2014-15 kış mevsiminde 
yaşanması olası bazı arz sıkıntıla-
rının, 2015 ilerleme raporuna bazı 
yansımaları olabileceği de gözden 
kaçırılmamalı.

Enerji piyasası açısından, yeni 

yasal düzenlemeler ve yayınlanan 
uygulama tüzüklerinin piyasanın 
işleyişindeki bazı belirsizlikleri 
azaltmaya katkısı olduğu ifade 
ediliyor. Elektrikte serbest tüketici 
eşiğinin düşmesiyle yüzde 85 teorik 
market açıklığına ulaşan piyasanın, 
kısa vadede yüzde 100 açıklığa 
ulaşması beklentisi not ediliyor. 
Diğer yandan, özelleştirmesi 
tamamlanan dağıtım şirketleriyle 
ilgili oluşan sıkıntıların, özellikle 
yüksek kayıp-kaçak oranı, piyasanın 
düzgün işlemesinin önündeki en 
ciddi engel olduğu da vurgulanıyor.

Üretim özelleştirmeleri konu-
sundaysa sürecin nispeten yavaş 
seyrettiğine dikkat çekiliyor. Ancak 
bu durumun altındaki sebeplerden 
birinin, küresel finans piyasaların-
daki artan borçlanma maliyetleri 
olduğunun vurgulanması, Türk 
enerji piyasasının Avrupalılaşması 
konusunda Türkiye’ye duyulan 
güvenin bir işareti. Bu güveni 
perçinleyen bir unsur olarak, enerji 
borsasının (EPİAŞ) kurulmasına 
yönelik atılan önemli adımlar göze 
çarpıyor. Fakat piyasanın ser-
bestleşmesi alanındaki en önemli 

2014 Türkiye İlerleme 
Raporu’nda Enerji Faslı
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sorunlardan birinin, fiyat mekaniz-
malarının halen tam olarak şeffaf ve 
maliyet temelli olmaması gösteri-
liyor ve Türkiye’de devletin, fiyat 
mekanizmalarını bir sübvansiyon 
ve siyaset aracı olarak kullanmaktan 
vazgeçmesinin gerekliliğine işaret 
ediliyor. Bu durum, “her ile doğal 
gaz” projesiyle birlikte düşünüldü-
ğünde, enerji tarifelerinin bir süb-
vansiyon aracı olarak kullanılması 
konusunun önemi ve derinliği daha 
da belirginleşiyor.

Verimliliğe kamu desteği isteniyor
Yenilenebilir enerji alanında, 

rüzgar santralleri için 3 bin MW 
ve güneş santralleri için 600 MW  
kurulu gücün lisanslama sürecinin 
tamamlanması olumlu bir gelişme 
olarak belirtilirken, 2012’de yüzde 

27 olan ve 2013’te yüzde 29’a çıkan 
elektrik üretimindeki yenilenebilir 
enerji payının artması, somut bir 
gösterge olarak övgüyle karşılanı-
yor. Bu oranların, birçok AB üyesi 
ülkeden bile yüksek olması, Türki-
ye’nin enerji alanındaki müzakere 
pozisyonunu güçlendirmeye devam 
etmekte olduğu yorumu yapılabilir. 
Raporda enerji verimliliği konu-
sunda, Enerji Bakanlığı’nın idari 
kapasitesinin hızla artırılmasının ve 
kamu sektörünün enerji verimliliği 
projelerinde topluma ve ekonomiye 
önderlik etmesinin önemi vurgula-
nıyor. Türkiye’nin enerji verimliliği 
siyasetinin, AB Enerji Verimliliği 
Yönergesi ile uyumlu hale getirilip 
işlerlik kazandırılması gerektiği de 
not edilen diğer alanlar arasında.

Özetle;
Raporun enerji alanında genel 

olarak Türkiye’yi, enerji güvenliği, 
serbestleşme ve yenilenebilir enerji 
alanlarında birlik ile uyum içinde 
gördüğü fakat enerji verimliliği başta 
olmak üzere enerji fiyat mekaniz-
maları ve enerji bürokrasisinin 
idari kapasitesi gibi konularda bazı 
eksikliklere işaret edildiği söylene-
bilir. Zaten raporun son kesiminde 
de Türkiye’nin, enerji alanında AB 
ile yüksek uyum içinde olduğu ifade 
ediliyor. Bu noktalardan hareketle, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi 
AB üyesi bazı devletlerin, enerji fas-
lının müzakerelere açılmasını siyasi 
gerekçelerle veto etmekten vazgeç-
meleri halinde, enerji konusundaki 
müzakerelerin hızla sonuçlandırıla-
bileceği yorumu yapılabilir.

VİZYON2014 Türkiye İlerleme Raporu’nda Enerji Faslı
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‘2 Mayıs’ lisans iptalleri EPİAŞ ve RES - GES 
yatırımlarını olumsuz etkiliyor

EPDK’nın bu yıl ağustos ayında 
peş peşe yaptığı ancak eylül ayında 
büyük ölçüde durdurduğu elektrik 
üretim lisansı iptallerinin artçı 
etkileri sürüyor. Lisansları iptal 
edilerek teminatları irad kaydedilen 
şirketlerin ve bu şirketlerin ortak-
ları ile yönetim kurulu üyelerinin, 
üç yıl süre ile lisans almaktan men 
edilmesi, piyasanın geleceğindeki 
belirsizlikleri arttırıyor. Lisansları 
iptal edilerek yasak kapsamına gi-
ren şirketlerin ve ortağı olan gerçek 
kişilerin, EPİAŞ’tan C grubu hisse 
almak üzere başvuruda bulunan 
şirketler arasında yer alması, EPİ-
AŞ’ın kuruluş işlemlerini geciktiri-
yor. Yine yasak kapsamındaki kişi 
ve şirketlerin büyük bir bölümünün, 
24-30 Nisan 2015 tarihleri arasında 
yapılacak RES ön lisans başvuruları 
için bir yıla yakın süredir zorunlu 
ölçümleri yaptırıyor olması da bir 

başka belirsizlik olarak değerlen-
diriliyor. Benzer bir durumun, 
TEİAŞ tarafından yılsonuna kadar 
büyük oranda tamamlanması bek-
lenen GES yarışmaları için de söz 
konusu olduğu belirtiliyor.

‘2 Mayıs’ lisans iptalleri ile ilgili 
gelişmeler, ekim ayı itibarıyla iki 
konu ekseninde izleniyor:

1-EPDK tarafından bu yıl 
ağustos ayında, toplam kurulu gücü 
23 bin MW’ı bulan 500’e yakın 
projenin lisansının iptal edileceği 
ifade edildi. Bu tarihe kadar çoğunu 
RES’lerin oluşturduğu bir bölüm 
lisans iptal edildi. Ancak EPDK, 
eylül ayında Kurum’un Hukuk 
Dairesi Başkanlığı’nın ‘Diğer ida-
relerden kaynaklanan gecikmelerin 
mücbir sebep sayılabilir’ yönündeki 
görüşü üzerine iptalleri durdurdu. 
Lisansı iptal edilen yatırımcılar 
arasında enerji piyasasının köklü 

yatırımcılarının da bulunmasının 
iptalleri durduran faktörler arasında 
olduğu ifade edildi. EPDK, Hukuk 
Dairesi’nin görüşünün ardından 
RES başvurularına ilişkin iptalleri 
durdurmasına rağmen, eylül ayı 
sonunda az sayıdaki HES lisansını 
iptal etti. Bugün itibarıyla RES 
lisans iptalleriyle tümüyle durmuş-
ken, HES lisans iptallerine ilişkin 
hazırlanan dosyalar da askıya 
alınmış durumda. 

Bir kısım yatırımcının yasak-
lanması sonucunu doğran lisans 
iptallerinin önce başlatılması, sonra 
da durdurulması piyasada hukuka 
uygun adil bir uygulama olarak 
değerlendirilmiyor. Lisansı iptal 
edilen şirketlerin ve bu şirketlerin 
hissedarları ile yasak kapsamına 
giren eski yöneticilerinin hemen 
hemen hepsinin EPDK aleyhine 
açtığı davaların ne zaman ve nasıl 

İnşaat öncesi izinlerini tamamlayamayan projelerin elektrik üretim lisanslarının iptal edilmesi ve lisans sahibi şirket or-
taklarının 3 yıl süreyle piyasa faaliyetinden yasaklanması, kuruluş işlemleri devam eden EPİAŞ başta olmak üzere GES 
yarışmaları ve gelecek yıl yapılacak RES başvurularını da etkiliyor

Lisans iptalleri nasıl durdu?
EPDK Hukuk Dairesi Başkanlığı, lisans iptallerinin devam 
ettiği süreçte Elektrik Piyasası Dairesi’nin 19 Ağustos 2014 
tarihli yazısına verdiği 22 Ağustos 2014 tarihli görüşte, 
süre uzatımı için gerekçe olabilecek mücbir sebepler tanı-
mına açılım getirdi. EPDK Hukuk Dairesi Başkanlığı, doğal 
afet, savaş ve seferberlik halleri gibi yaygın mücbir sebep 
halleri dışında; gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağ-
men oluşan “idarelerden kaynaklanan gecikmelerin” de 
mücbir sebep sayılabileceğini belirtti. 

Hukuk Dairesi ayrıca, her olayın ayrı ayrı değerlendiril-

mesinin uygun olacağını yönündeki görüşünü de elektrik 

Piyasası Dairesi’ne iletti. Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın bu 

görüşü üzerine Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı, henüz 

lisansı iptal edilemeyen projelere ilişkin yeni bir değer-

lendirme süreci başlattı. Bu kapsamda, RES lisansları için 

TÜBİTAK süreçleri incelenirken, HES lisansları için de kamu-

laştırma süreçleri incelenmeye başlandı.
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2015’te uygulanacak 
doğal gaz iletim tarifeleri 
için hazırlıklar sürüyor

BOTAŞ’ın 2015 yılında taşıtanlara uygulayacağı doğal gaz iletim tarifeleri 
ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Fiyat ve maliyetler ile ilgili çok hassas 
bir dönemden geçen piyasada, tarife çalışmalarının 14 Kasım’daki kapa-
site rezervasyon tarihinden önce açıklanması büyük önem taşıyor

BOTAŞ’ın EPDK ile ko-
ordineli yürüttüğü 2015 
yılı doğal gaz iletim tari-
feleriyle ilgili çalışmaları 

devam ediyor. BOTAŞ, 22 Ekim 
2014 tarihinde Marmara Ereğli-
si’ndeki LNG Terminali İşletme 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirdiği 
çok katılımlı bir toplantı ile 
konuyu bir kere daha tartıştı. Gaz 
arzındaki kısıtla birlikte henüz 
sonuçlanmayan fiyat revizyonu 
nedeniyle maliyetlerle ilgili hassas 
bir dönemden geçen piyasa, iletim 
tarifelerinin ne şekilde belirlene-
ceğine odaklandı. 

BOTAŞ kaynaklarının verdiği 
bilgiye göre, tarifelere ilişkin yol 
haritası henüz kesinleşmemiş 
gözüküyor. Ancak, 2013 yılı Ka-
sım ayında EPDK ve BOTAŞ’ın 
üzerinde mutabık kaldığı, fakat 
daha sonra askıya alınan yeni 
metodolojinin öngördüğü oransal 
değişime bu yıl bir adım daha 
yaklaşılma olasılığının yüksek 
olduğu belirtiliyor. Beklenti, 2015 
yılında uygulanacak tarifelerde 
“hizmet bedeli” ve “kapasite be-
deli” arasındaki dengenin koruna-
cağı yönünde. Hâlihazırda “yüzde 
65 hizmet bedeli – yüzde 35 
kapasite bedeli” şeklindeki oranın, 
küçük bir revizyonla “yüzde 60 

hizmet bedeli” ve “yüzde 40 kapa-
site bedeli” olacak şekilde revize 
edilmesi bekleniyor.

2013 yılında, yukarı bahsedi-
len oranların “yüzde 35 hizmet 
bedeli-yüzde 65 kapasite bedeli” 
olacak şekilde değiştirilmesi 
gündeme gelmiş ama değişiklik 
kabul görmemişti. Bir BOTAŞ 
yetkilisi, iletim tarifelerine ilişkin 
BOTAŞ’ın EPDK ile uyumlu 
bir çalışma süreci yürüttüğünü 
belirtti ve “Kapasite bedelinin 
tarifeler içerisindeki payının hızlı 
yükseltilmesi, piyasadaki kırılgan-
lığı arttırabilir. Bu nedenle radikal 
değişiklik olmasını beklemiyoruz” 
dedi. 

EPDK, Ekim 2013’te aldı-
ğı Kurul Kararı ile Doğal Gaz 
İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin 
Tarifelerine Esas Gelir Tavanları-
nın Belirlenmesine İlişkin Usul ve 
Esasları yayımlamış ancak uzun 
dönemli iletim tarife metodoloji-
sine temel teşkil edecek çalışma-
lar, geçen yıl kasım ayında alınan 
bir başka kurul kararı ile bir yıl  
ertelenmişti. İçinde bulunduğu-
muz yıl uygulanan ve halen geçer-
li olan iletim tarifeleri, 2013 yılı 
iletim ve sevkiyat kontrol tarife-
lerinin ÜFE oranında arttırılması 
ile belirlenmişti. 

sonuçlanacağı bekleniyor. Diğer 
yandan, iptallerin geri alınıp alın-
mayacağı veya az olasılık verilse de 
devam edip etmeyeceği belirsizliği-
ni koruyor.

2-6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu’nun lisans esasları başlıklı 
5’inci maddesinin 8’inci bendi 
uyarınca yasaklanan yatırımcıların 
akıbeti, piyasanın geleceğine ilişkin 
belirsizlikleri de beraberinde geti-
riyor. Kanun’un bahsedilen mad-
desinde yasaklama kapsamı şöyle 
tanımlanıyor:

“Lisansı iptal edilen tüzel kişi, 
bu tüzel kişilikte yüzde on veya 
daha fazla paya sahip ortaklar ile 
lisans iptal tarihinden önceki bir yıl 
içerisinde görevden ayrılmış olanlar 
dâhil, yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri, lisans iptalini takip eden 
üç yıl süreyle lisans alamaz, lisans 
başvurusunda bulunamaz, lisans 
başvurusu yapan tüzel kişiliklerde 
doğrudan veya dolaylı pay sahibi 
olamaz, yönetim kurullarında görev 
alamaz.”

Bu durumda olan şirketlerin, 
ortaklarının ve yönetim kurulu üye-
lerinin, EPİAŞ’tan C grubu hisse 
almak üzere başvuruda bulunan 
114 şirketin 100’ünü oluşturan 
elektrik firmalarının bir bölümü ile 
ortaklık ilişkisi içerisinde olması, 
EPİAŞ sürecini geciktiriyor. Belir-
tilen tarihe kadar EPDK’ya yapılan 
114 başvurudan 49 tanesi elektrik 
üretim şirketleri tarafından yapıldı. 

Bu şirketlerin talep ettiği his-
seler, toplam talep edilen hisselerin 
yüzde 32 ile en yüksek bölümünü 
oluşturuyor. Yine aynı şekilde yasak 
kapsamında bulunan kişilerin ve fir-
maların sahibi olduğu rüzgar ölçüm 
istasyonlarının, Nisan 2015’te alına-
cak RES ön lisans başvurularına da 
giremeyecek olması, lisans iptalle-
rine farklı bir boyut katıyor. Benzer 
durum, yapılacak GES yarışmalarını 
da olumsuz etkiliyor ve GES’te 
yaşanan gecikmelerin nedenlerinden 
biri olarak gösteriliyor
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Kıbrıs Rum yönetimi 
hükümet sözcüsü Nikos 
Hristodulidis, 21 Ekim 
Salı günü yapılan Ulusal 

Konsey toplantısında aldıkları 
kararları açıkladı. Hristoduli-
dis, Rum yönetiminin ‘münhasır 
ekonomik bölge’ ilan ettiği bölgede 
Türkiye’nin ‘Kıbrıs’ın egemenlik 
haklarını ihlal ettiğini’ öne sürdü. 
‘Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde 
hiçbir yeni faslın açılmasına izin 
vermeyeceklerini’ söyleyen Hris-
todulidis, aynı zamanda Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ne 
başvurmanın yollarını da arayacak-
larını açıkladı. 

Rum yönetimi, katılım müza-
kerelerindeki 33 fasıldan 6’sını tek 
taraflı olarak bloke ediyor. Üzerinde 
siyasi blokaj söz konusu olmayan 
ve teknik kriterlerinin yerine 
getirilmesi halinde müzakerelere 

açılabilecek üç fasıl bulunuyordu. 
Hristodulidis, Rum lider Nikos 
Anastasiadis’in de 6 Ekim’de BM 
Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’a bir 
mektup göndererek, Türkiye’nin 
münhasır ekonomik bölgelerindeki 
sözde provokasyonlarının Kıbrıs 
sorununun çözümü açısından 
olumsuzluklara yol açacağını 

bildirdiğini açıkladı.
Kıbrıs Rum yönetimi, ada 

açıklarındaki doğal gaz arama 
faaliyetlerine Türkiye’nin müdaha-
lelerini gerekçe göstererek, geçtiği-
miz şubat ayında yeniden başlayan 
adada birleşme müzakerelerinden 
bu ay çekildiğini açıklamıştı. Diğer 
yandan Avrupa Parlamentosu 
Başkanlar Konferansı, Türkiye’nin, 
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 
‘münhasır ekonomik bölge’ olduğu-
nu iddia ettiği alandaki eylemlerini 
Avrupa Parlamentosu’nun 12-13 
Kasım’da yapılacak mini oturumu-
nun gündemine aldı.

Akdeniz’de siyasi gerilim ‘enerji odaklı’ yükseliyor
TPAO’ya ait sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın Güney 
Kıbrıs’ın Türkiye tarafından kabul edilmeyen münhasır ekonomik böl-
gesi içerisinde çalışmalar yürütmesi, Akdeniz’deki gerilimi yükseltti

Münhasır ekonomik bölge sorununun dünü
1958 yılında kabul edilen 1. Deniz Hukuku Konferansı’na 
göre adaların kıta sahanlıkları bulunmuyordu. Mısır ile Tür-
kiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgeleri (MEB) Antalya kıyıları 
ile İskenderiye kıyıları arasında kalan Doğu Akdeniz’in orta 
noktasından yatay olarak çizilen çizginin üst kısmı, yani Kuzeyi 
Türkiye’nin MEB’i, Güneyi de Mısır’ın MEB’iydi. Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi (GKRY), 1982 yılında imzalanan ama Türkiye ile 
ABD’nin altına imza atmadığı 3. Deniz Hukuku Protokolü’ne 
dayanarak 2003 yılında tek yanlı olarak, sözde münhasır eko-
nomik bölgesini ilan etti. Münhasır ekonomik bölge (MEB) sı-
nırlarını belirleme anlaşmasına, İsrail ve Lübnan da dahil oldu. 
Mısır ise üçüncü taraf olarak hazır bulunmadığı müzakerelere 
rağmen daha sonra bu anlaşmaya dahil oldu. Bu anlaşma ile 
gerçekte Mısır’a ait olan doğalgaz rezervi bulunan 10-11-12 
No’lu parseller GKRY MEB’ine dahil oldu. (10-11 ve 12 no’lu 
parsellerin toplam alanı 10,500 km²’dir. Kıyaslama açısından 
Kıbrıs Adası’nın yüzölçümü 9,251 km²’dir. Dolayısıyla Mısır’ın 
kaybı, Kıbrıs adasının tamamından fazla bir alandır.) Mısır’ın 
bu değerli alanlara GKRY’ne bırakmasının, adeta hibe etme-
sinin altında, dönemin Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in ille-

gal kişisel çıkarlarının olduğu iddia edildi. Türkiye, uluslararası 
hukuka dayanarak, bölgedeki doğalgaz ve petrol rezervlerin-
de Türk tarafının da hakkı olduğunu belirterek sert tepki gös-
terdi. Daha sonra, 2011 yılında Arap baharı ile devrilen Hüsnü 
Mübarek’in ardından oluşan yeni Mısır yönetimi, GKRY ile 
2003 yılında imzaladığı MEB sınırlarını belirleme anlaşmasını 
bir yasa ile iptal etti. Böylece Kıbrıs’ın güneyindeki doğal gaz 
ve petrol rezervleri bulunan münhasır ekonomik bölgedeki 
dengeler değişmiş oldu.
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Faaliyet alanlarına enerjiyi 
de ekleyen Soyak Holding, 
Soyak Enerji şirketiyle 
hidroelektrik, jeotermal, 

rüzgar, güneş ve yerli kömür gibi 
yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına dayanan projeler yapıyor. 
Uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal 
sorumluluk çalışmalarına enerjiyi 
de ekleyen Soyak Holding, çevre 
başlığı altında çok sayıda projeye 
imza atıyor. 

2013 yılında hayata geçirilen 
“Akıllı Yıldızlar” adlı projesiyle 
İstanbul ve İzmir’de 33 devlet oku-
lundaki öğrenci, veli ve öğretmenle-
re enerji tasarrufu, enerjinin verimli 
kullanımı ve sürdürülebilir yaşam 
için önemi konularda farkındalık 
yaratmayı hedefleyen Soyak, söz 
konusu projeyi iki yıl sürdürecek.

Akıllı Yıldızlar Projesi’nde 
250 öğretmen, Bilgi Üniversitesi 
akademisyenleri tarafından hazırla-
nan eğitim programı ile 4 bin saat 

boyunca bilgilenip enerji öğretmeni 
olarak görev alacak. Proje kapsamın-
da yaklaşık 10 bin 4. sınıf öğren-
cisine 100 bin saat enerji tasarrufu 
eğitimi verilecek. Eğitim programını 
tamamlayan öğrenciler, enerji ko-
nusunda çevrelerini gözlemleyerek 
öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlik-
te tespit ettikleri sorunlara yönelik 
çözümler önerecekler. Böylece hem 
çocuklar enerji tasarrufu konusunda 
gönüllü gözlemciler haline gelecek-
ler, hem de çevrelerine yayacakları 
bilgi ile yakınları bu konularla tanış-
mış olacaklar.

Veliler de eğitiliyor
Projenin ayaklarından biri-

ni de veliler oluşturuyor. 10 bin 
veli toplamda 20 bin saat enerji 
tasarrufu konusunda seminerlere 
katılacak. Projenin gerçekleşeceği 
okullarda öğrenim gören toplam 
45 bin öğrenci de farklı zaman 
dilimlerinde en az 3 saat boyunca 

enerji şenliklerine katılacak. 
Böylece 135 bin saat boyunca enerji 
tasarrufu konusunda bilinçlendirme 
gerçekleştirecek. 

Proje, 2013-2014 ilkbahar öğ-
retim döneminde İstanbul Küçük-
çekmece ve Başakşehir ilçelerinde 
yer alan toplam 10 ilkokulda hayata 
geçirildi. 2014-2015 güz öğretim 
döneminde ise Arnavutköy İlçesi’n-
de yer alan 5 ilkokulda, İzmir’de ise 
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 
15 ilkokulda hayata geçirilecek. 
Proje aynı zamanda Yılmaz Soyak 
ve Bilge Soyak İlkokulu ile Erkut 
Soyak Anadolu Lisesi’nde uygu-
lanarak böylece toplam 33 okulda 
öğrencilerle buluşacak. 

İstanbul Küçükçekmece’de 
Altınşehir İlkokulu, Osman Zeki 
Üngör İlkokulu, Arif Nihat Asya 
İlkokulu, TOKİ Şehit Er Yılmaz 
Özdemir İlkokulu ve Musta-
fa Kemal Paşa İlkokulu’ndaki 
öğrenciler ve veliler enerji verim-

Soyak, ‘Akıllı Yıldızlar’la 
verimliliği öğretiyor

Soyak Holding, 2007 yı-
lında hayata geçirdiği ‘Ge-
leceğe Bir Damla Sakla’ 
ve 2013 yılında başlattığı 
‘Akıllı Yıldızlar’ projeleriy-
le ilk öğretim çağındaki 
çocuklara çevre, enerji 
verimliliği konularında 
eğitim veriyor… 
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liliği eğitimi aldı. Akıllı Yıldızlar, 
Başakşehir’de Bahçeşehir Süleyman 
Demirel İlkokulu, Hacı Ali Osman 
Gül İlkokulu, Mahmut Şevket 
Zırh İlkokulu, TOKİ Osmangazi 
İlkokulu ve Nurettin Topçu İlkoku-
lu’na da ulaştı. 

Akıllı Yıldızlar oyunu da başlatıldı
Proje kapsamında ilk önce bir 

web sitesi açıldı ardından da site 
üzerinden ‘Akıllı Yıldızlar Şehri’ 
oyunu da erişime açıldı. Akıllı 
Yıldızlar Şehri oyunuyla çocuk-
lar hem eğleniyor, hem de Akıllı 
Yıldızlar Okulu’nda edindikleri bil-
gileri Akıllı Yıldızlar Evi ve Akıllı 
Yıldızlar Sokağı’nda uyguluyorlar. 
Soyak Holding Kurumsal İletişim 
Koordinatörü Fatma Çelenk “Akıllı 
Yıldızlar Şehri oyunuyla çocuklara 
davranışlarını değiştirerek hem 
kendilerinin, hem şehirlerinin, 
hem de dünyamızın kazanacağını 
göstermek istiyoruz. Zaten oyunda 
da davranışlarındaki bazı 

küçük değişimlerle karbon salı-
mına ne kadar katkıda bulunduk-
ları ve kaç ağaç kurtardıklarını da 
görüyorlar” diyor. 

Web sitesinde yer alan onli-
ne ‘Akıllı Yıldızlar Şehri’ oyunu 
erişime açıldı. Akıllı Yıldızlar Şehri 
oyununun amacı enerji tasarru-
fu yaparak puan toplamak ve bu 
sayede karbon salımını azaltmak, 
ağaçları kurtarmak ve çevre dostu 
bir şehirde yaşamak. Akıllı Yıldız-
lar Şehri; ev, okul, sokak ve puan 
olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. 
Çocuklar Akıllı Yıldızlar Okulu’nu 
tıklayarak oyunla ilgili bilgileri 
edinebiliyor, nasıl puan kazanacak-
larını öğrenebiliyorlar. Çocuklar 
bu bilgileri edindikten sonra da 
Akıllı Yıldızlar Sokağı ve Akıllı 
Yıldızlar Evi’ne tıklayarak puan 
kazanacağı etaplara ulaşabiliyorlar. 
Puan merkezinden de kazandığı en 
yüksek puanları, kazandığı rozetleri 

ve kurtardığı ağaç 
sayısını öğrenebili-
yorlar. Ev bölümün-
de toplam 6 bin 
puan toplayanlar 
Gümüş Akıllı 
Yıldız rozetine, 
tüm oyun içinde 
toplam 8 bin puan 
kazananlar da Al-
tın Akıllı Yıldız 
rozetine sahip 
oluyor.

GELECEĞE BIR 
DAMLA SAKLA 

PROJESI
Soyak Holding’in imza attığı bir 
diğer sosyal sorumluluk projesi ise 
iklim değişikliği kaynaklı susuzluk 
tehlikesine dikkat çekmek amacıy-
la 2007 yılında başlatılan ‘Gelece-
ğe Bir Damla Sakla’ adlı çalışma. 
Öncelikle gençlerin bilinçlendiril-
mesini sağlamak amacıyla eğitim 
alanında başlatılan çalışmalar 
İzmir ve İstanbul’da 33 devlet 
okulunun su tüketim kanallarında 
tasarruf sağlayıcı düzenlemeler ve 
yenilenmeler yapıldı. Proje sonun-
da okullarda yüzde 60 oranında su 
tasarrufu sağlandı.
Çiğli Rotary Kulübü ile işbirliği ya-
parak İzmir’de 15, 2008 yılında ise 
İstanbul’da ise 18 devlet okulunun 
su tüketim kanallarını tasarruf sağ-
layacak biçimde yenilendi. 2009 
yılında ise proje kapsamına alınan 
tüm okullar arasında “Geleceğe Bir 
Damla Sakla” resim, şiir ve kompo-
zisyon yarışmaları düzenlenerek, 
öğrencilerin yaratıcılıklarını sergile-
melerine fırsat verildi. Projenin sanal 
ortamda da toplumun farklı kesimle-
rine ulaşmasını sağlamak amacıyla, 
2008’de Facebook üzerinden Soyak 
1. Sanal Barajı uygulaması başlatıldı. 
Bu uygulamada, 15 bin 736 kullanı-
cı tarafından toplam 723 bin ton su 
tasarrufu sağlandı. 

Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü
Fatma Çelenk

SOSYAL SORUMLULUKSoyak, ‘Akıllı Yıldızlar’la verimliliği öğretiyor
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TÜRKİYE’NİN KOMŞU ÜLKELERLE İLETİM 
HATTI KAPASİTESİ

İKLİMİN ENERJİYE ETKİSİ (KASIM-NİSAN)
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ENERJİDE DÖRT SEKTÖRÜN AYLIK İSTATİSTİKLERİ (2014)

AY ELEKTRİK 
 (Milyonkwh)

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 3.881 1.648.100 314.216

HAZİRAN 20.168 3.301 1.702.111 323.259
TEMMUZ 22.678 3.689 1.719.053  337.809 
AĞUSTOS 23.729  3.738   359.093 

EYLÜL 21.170      
EKİM 9.326       

KASIM        
ARALIK     

AÇIKLAMALAR:
*Doğalgaz, petrol, LPG verileri EPDK; Elektrik, TEİAŞ verileridir.
*Elektrik, Aylık Türkiye üretim toplamı.
*Doğalgaz, kamu-özel toplam ithalat miktarı.
*Petrol; benzin, motorin, fuel oil, gazyağı toplam satışları.
*LPG; LPG şirketlerinin otogaz-tüplü-dökme gaz toplam satışları.
*Ekim elektrik verileri, 16 Ekim itibariyledir.

İSTATİSTİK
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Enerji sektörü uzun zamandır beklenen açılış törenleri ve etkinlikleri ile yaza vedasını yaptı.
TANAP projesinin temelinin atılması, Vakfımız ev sahipliğinde gerçekleşen “Akdeniz Enerji Perspektifleri - Türkiye” Lansman 

toplantısı, Gaziantep’te yapılan 5. Türkiye Enerji Zirvesi, 2015 takviminde de çoktan yerini alan kongreler ve konferanslar 
geçtiğimiz ay en çok konuşulanlar ve paylaşılanlar arasında. Sonbaharın o alışkın olduğumuz yoğunluğu sosyal medya gün-

demindeki yerini hızla aldı.
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