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� Ruslar doğal gaz santrallarının peşinde
� Türkiye LNG’de hub olabilecek mi?
� Serbest tüketici limiti ne kadar düşecek?
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Yine göz açıp kapayıncaya 
kadar bir yılı daha geride 
bırakıyoruz. Hepimizin 
malumu Türkiye, son iki 
yılda büyük çalkantılar 
yaşadı. Referandum, bir 
yılda iki genel seçim, hü-
kümet değişiklikleri ve 15 
Temmuz’da yaşanan dar-
be girişimi... Her ne kadar 
güçlü ve temelleri sağlam 
bir ekonomiye sahip olsak 
da bu süreç, her kesimi 
etkiledi. En azından bü-
yüme rakamları var olan 
potansiyelin altında kal-
dı, yatırım iştahı azaldı, 
iç tüketim düştü. Özellikle 
dünya piyasalarında ya-
şanan döviz hareketliliği, 
tüm sektörlerde olduğu 
gibi enerjide de finans-
man sorunu yarattı. Bu 
“görece olumsuz” diyebi-
leceğimiz tabloya karşın 
alınan önlemlerin fayda-
sını gelecek yıldan itiba-
ren göreceğimizi tahmin 
ediyoruz. Enerji şirketleri-
nin finansman sıkıntısını 
azaltmak için BDDK’nın 
attığı adımlar, enerji bü-
rokrasinin aldığı önlemle-
rin kısa zamanda etkisini 
göstermesi herkesin bek-
lentisi... 
Bu sayımızın kapak habe-
rini “2016 yılı enerji gün-

lüğü”ne ayırdık. Gün gün, 
ay ay enerji dünyasında 
neler olduğunu inceleyip, 
önemli başlıkları sırala-
dık. Çalışmamızı inceledi-
ğinizde siz de göreceksiniz 
ki bu yıl, genel olarak ya-
sal düzenlemeler ve ulus-
lararası anlaşmaların yo-
ğunluğuna sahne olmuş. 
Doğal gaz, yenilenebilir 
enerji, kömür, lisanssız 
elektrik üretimi gibi konu-
larda hem Enerji Bakanlı-
ğı hem de EPDK çok sayıda 
düzenlemeye imza atmış. 
Bir diğer yoğun alan ise 
diplomasi olmuş. Özellik-
le İsrail ve Rusya ile baş-
layan iyi ilişkiler dönemi, 
çok sayıda olumlu geliş-
meyi ve uluslararası imza-
yı da beraberinde getirdi. 
Türk Akımı’nın onaylan-
ması, Akkuyu’da tekrar 
faaliyete geçilmesi, İsrail 
ile Doğu Akdeniz gazının 
transferi konusunda gö-
rüşmelerin başlaması, yı-
lın en önemli gelişmeleri 
arasında yer alıyor. 

***
Enerji Panorama olarak 
diğer yayınlardan farkı-
mız, dünyadaki gelişme-
lere de geniş yer verip, uz-
man kişilerin analizleriyle 
bu gelişmelerin yarataca-

ğı sonuçları tartışmamız. 
Bu sayımızda da iki ayrı 
analiz çalışmamız okur-
larımıza farklı pencereler 
açacak. Türkiye’nin do-
ğal gaz arzını çeşitlendir-
mek için bir süredir attığı 
adımların geldiği noktayı 
şaşırarak okuyacaksınız. 
Diğeri ise enerji dünyası-
nın başrol oyuncusu Rus-
ya ve AB ilişkileri... Bu ko-
nuyu çok daha uzun süre 
tartışacağız, zira görünen 
o ki Putin de geri adım 
atmayacak, AB de direni-
şini sürdürecek. Elbette 
bunun bölge enerji hari-
tasına ve Türkiye’ye olası 
yansımalarını incelemeye 
devam edeceğiz. 
Rusya’nın Türkiye’de do-
ğal gaz santrallarını yakın 
markaja almış olması da 
yeni bir dönemin başlangı-
cı olabilir. Deniz Suphi’nin 
haberinde bu durumun 
sektörü nasıl etkileyeceği-
ni okuyabilirsiniz. Serbest 
tüketici limiti, güneşte 
başlayan yeni süreç, kö-
mür çalıştayının sonuçları 
ve TENVA’nın uluslararası 
çalışmaları da diğer haber-
lerimiz arasında yer alıyor. 

Yılın son ayı, yılın en iyi 
ayı olması dileğiyle...

2016’ya veda ederken...



 
 Enerjini  Koru

Güzel günler enerji ister.
Enerjisa, “Enerjini Koru” hareketiyle Türkiye’yi enerji tasarrufuna çağırıyor.

Gel sen de enerjini koru. Çünkü güzel günler enerji ister. 
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Ruslar, Türkiye’de  dört doğal 
gaz santralının peşinde

TENVA, AB destekli lisanssız 
elektrik üretimi eğitimlerine 
başlıyor

Yerli üretime ‘1000 MW’lık güneş 
projesi’ dopingi
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Rusya Türkiye’deki enerji yatırımlarını artırmak 
için kolları sıvadı. Dünyanın en büyük doğal gaz 
rezervlerine sahip olan Rusya, Türkiye’deki doğal gaz 
santrallarıyla ilgileniyor.

80 ortaklık projesine imza atan AB ve Türkiye 
Cumhuriyeti destekli “Sivil Toplum Diyaloğu 
Programı”nın dördüncü döneminde uluslararası 
çalışmalarına hız veren TENVA da yer alıyor. 

Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi yatırımı için geri 
sayım başladı. Konya-Karapınar’da 1000 MW’lık 
güneş enerjisi projesi için yarışma 15 Aralık’ta 
yapılacak. 
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Putin soğuk  
savaşı tırmandırıyor

Yerli kömür için  
eylem planı hazırlandı
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Batılı medya organlarının en önemli gündem maddesi, Putin ve 

soğuk savaş taktikleri... Putin’in AB sınırlarına 300 bini aşkın asker 
göndermesiyle tedirgin olan AB, en büyük enerji tedarikçisi Rusya’nın 

amacını anlamaya çalışıyor. 

Kömür Eylem Planı Çalıştayı’nda bir araya gelen enerji 
bürokrasisi ve özel sektör, yerli kömürün ağırlığının nasıl 

artırılacağını tartıştı. 
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Z. Işık Adler 

SHell, Yol eMNİYeTİNİN peşİNİ BIRAkMIYoR!
 Yol emniyetini kurum kültürü-
nün yapı taşlarından biri haline 
getiren Shell, “Hedef Sıfırı Başa-
rıyoruz, Çünkü Önemsiyoruz” te-
masıyla bu yıl 7’incisini düzenle-
diği ‘Yol Emniyeti Konferansı’nı 
9 Kasım tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Konferansa trafik 
güvenliğini geliştirmek amacıy-
la yıllardır yürüttüğü çalışma-
larıyla dikkat çeken Erzurum 
Milletvekili Prof. Dr. Mustafa 
Ilıcalı, Shell Türkiye Ülke Başka-
nı Ahmet Erdem, Shell&Turcas 
CEO’su Felix Faber, Türkiye Tra-

fik Kazalarını Önleme Derneği 
Başkanı Hitay Güner, İstanbul 
Emniyeti Trafik Denetleme Şube 
Müdür Yardımcısı Mustafa İşlek 
ve konunun uzmanı çok sayıda 
yönetici, firma temsilcisi ve da-
nışman katıldı. 

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı 
konferansta, Shell’in ve kara 
nakliye operasyonlarındaki iş 
ortakları olan Ulusoy, Orpet, 
Acapet, Karınca Lojistik, Alışan 
Lojistik ve Ceva Lojistik’in yol 
emniyeti alanındaki örnek uy-

gulamaları anlatıldı, ileri sürü-
cülük teknikleri, defansif sürüş, 
yol mühendisliği gibi konularda 
çalışan eğitim kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları deneyim-
lerini paylaştı. Ayrıca Shell’in 
kara nakliye operasyonlarında 
görev alan, 2016 yılı boyunca 
emniyetsiz durumlara yaptıkları 
müdahaleler ve potansiyel trafik 
kazalarına karşı sergiledikleri 
emniyetli davranışlarla örnek 
olmuş sürücülere de ödülleri ve-
rildi.  

peTFoRM ToplANTISINA  
NATuRelgAz ev SAHİplİğİ YApTI

Petrol Platformu Derneği’nin (PETFORM) Gaz Gru-
bu çalışma toplantısı, Naturelgaz ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Düzenli aralıklarla gerçekleştiri-
len gaz grubu toplantılarında, doğal gaz ithalat ve 
toptan satışı faaliyetlerinde bulunan şirketlerin 
sorunları ve çözüm önerileri ele alınıyor. Toplan-
tılarda alınan kararlar çerçevesinde, PETFORM 
petrol ve doğal gaz piyasasındaki gelişmelere dair 
görüş ve önerilerini paylaşmak üzere yetkili kamu 
kurum ve kuruluşlarına resmi ziyaretler gerçek-
leştirerek, hazırlanan raporları sunuyor.

Naturelgaz CEO’su Kanat Emiroğlu toplantıda yap-
tığı değerlendirmede, “Petrol eskisi gibi büyüyen 

ve rakipsiz bir alan değil. 2019 
yılında doğal gazın, petrolü ge-
çerek 150 yıl sonra, dünyanın 
birinci büyük metası ola-
cağını ön görüyoruz. Bu 
da dünya enerji sektö-
rünün dinamiklerini, 
gerek petrol ve gaz 
olsun gerek kömür, 
elektrik ve yeni-
lenebilir olsun te-
melden değiştirecek” 
dedi. 
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Türkiye 
Şanghay enerji 

kulübü’nün 
dönem baŞkanI 

oldu
Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji 
Kulübü Dönem Başkanlığı yal-
nızca üye ülkeler arasında Rus 
alfabesindeki sıralamasına göre 
dönüşümlü olarak üstleniliyor-
du. 22 Kasım’da yapılan toplan-
tıda ülkelerin Rus alfabesine 
göre sıralı olarak dönem baş-
kanlığı yerine, gündem esasına 
göre başkanlığın belirlenmesi 
kararlaştırıldı. 

Yeni alınan kararlar doğrul-
tusunda, 2017 yılının dönem 
başkanının Türkiye olmasına 
oybirliği ile karar verildi. Sekre-
terya görevi, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı yürütecek ve 
dönem başkanlığı bir yıl olacak. 

Şanghay Enerji Kulübü, Çin, 
Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, 
Tacikistan, Afganistan, Türkiye, 
Hindistan, İran, Moğolistan, Pa-
kistan, Belarus ve Sri Lanka’nın 
katılımı  ile 2013 yılında kurul-
du. Şangay İşbirliği Örgütü’ne 
üye ülkeler, dünyada elekt-
rik üretiminin yaklaşık yüzde 
36’sını, doğal gaz üretiminin 
yüzde 23’ünü, ham petrol üreti-
minin yüzde 20,8’ini ve kömür 
üretiminin yüzde 60.25’ini kar-
şılıyor. Tüketimde ise doğal ga-
zın yaklaşık olarak yüzde 28’ini, 
ham petrolün yüzde 25.2’sini ve 
kömürün yüzde 65.1’ini tüketi-
mini gerçekleştiriyorlar. 

enerjisa’nın ‘İlham Perİlerİ’ 
sahaya indi

Sabancı Gönüllüleri Programı 
bünyesinde İlham Perileri pro-
je ekibi tarafından yürütülen 
“Görmediğin Olamazsın” proje-
sinin kadın temalı ilk söyleşi-
si, 12 Kasım 2016 tarihinde 80 
kişinin katılımıyla Ankara’da 
gerçekleşti.
Enerjisalı Sabancı Gönüllüleri 
tarafından kadın kişisel gelişi-
mi ve cinsiyet eşitliğiyle ilgili 
farkındalık yaratmak amacıyla 
başlatılan projede, kadınların 
başarılı örnek kişilerle bir ara-
ya gelmeleri sağlanarak ilham 
almaları amaçlanıyor. İlham 
perilerinin bir deneyim payla-
şım platformu oluşturmak için 

yola çıktığı bu projede daha 
fazla kadına ulaşılması hedef-
leniyor.

Söyleşide, Prosis Danışmanlık 
kurucusu ve yönetici ortağı Di-
lek Şen Güven, girişimcilik ala-
nında bir konuşma yaptı. Daha 
sonra Enerjisa CTO’su Gül Erol, 
sanatçı Gülsen Tuncer, spor 
eğitmeni Fatma Özturk Ceylan, 
uzakyol kaptanı Seda Turhan, 
uzakyol baş mühendisi Derya 
Yenice Oflu ve Prof.Dr. Ayşe 
Saktanber deneyimlerini pay-
laştı. Söyleşi, dinleyicilerin de 
eşlik ettiği eğlenceli bir zumba 
etkinliğiyle sonlandı. 

TüRkİYe’NİN MİNeRAl YAğ İTHAlATI geRİlİYoR
Türkiye’nin enerji ithalatı 
Ekim ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 16,9 dü-
şüş gösterdi. Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye’nin 
en büyük ithalat kalemlerin-
den olan mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen 
ürünlerin ithalatı, 2016 yılı 

ekim ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 16.9 aza-
larak 2 milyar 338,9 milyon do-
lar olarak gerçekleşti. Geçen yı-
lın aynı ayında 2 milyar 814,8 
milyon dolar seviyesinde bulu-
nuyordu. Yılın ilk 10 ayında ise 
ithalat yüzde 32,1 düşüşle 32,2 
milyar dolardan 21,9 milyar 
dolara indi.
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STk’lARDAN ÇeD ve SÇD SüReÇleRİNe YAkIN TAkİp
WWF-Türkiye, Avrupa Birliği’nin 
finansal desteğiyle beş ülkede 
yürüttüğü, Çevreye Uyumlu Sos-
yo-Ekonomik Kalkınma için Sivil 
Toplum Hareketi (CO-SEED) adlı 
projesini kamuoyuna duyurdu. 
Toplantıda, projenin Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) ve 
Stratejik Çevresel Değerlendir-
me (SÇD) süreçlerinin iyileşti-
rilmesine nasıl katkıda buluna-
cağının yanı sıra yıl sonunda 
açıklanması beklenen ilk SÇD 
Yönetmeliği’yle ilgili görüşler de 
paylaşıldı. 
Toplantının açılış konuşması-
nı yapan WWF-Türkiye Genel 
Müdürü Tolga Baştak, biyolojik 
çeşitlilik kaybı ve iklim deği-
şikliğinin, ekonomik refahın 
temelleri ve insan varlığı için 
ciddi bir tehdit oluşturduğuna 

dikkat çekti. Aralık ayında çık-
ması beklenen Stratejik Çevresel 
Değerlendirme Yönetmeliği’ne 
de değinen Baştak, “Yönetme-
liğin hazırlanması olumlu bir 
gelişme. Yatırım faaliyetlerinin 
kümülatif çevresel etkilerinin 
değerlendirilebilmesi için ÇED 

süreçleri öncesi SÇD ile ilişkilen-
dirilmesi gerek. Ulusal Yenilene-
bilir Enerji Eylem Planı, organi-
ze sanayi bölgeleri, tehlikeli atık 
yönetimi, nükleer enerji ve ma-
dencilik gibi faaliyetlerle ilgili 
kararların da SÇD’ye tabi olması 
gerektiğini düşünüyoruz” dedi. 

eNeRjİNİN zİRveSİ ADANA’DA BuluşTu 
Türkiye enerji piyasalarının tüm kesimlerini bir ara-
ya getiren ve bu yıl Doğu Akdeniz temasıyla gerçek-
leştirilen 7’nci Türkiye Enerji Zirvesi 24-26 Kasım 
tarihlerinde Adana’da düzenlendi. 100’e yakın ka-
tılımcının yer aldığı 8’i özel toplam 20 oturum ger-
çekleştirilen zirvede Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın 
yanı sıra KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih 
Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı. 
3 gün boyunca süren zirvede, Türkiye ve dünya 
enerji piyasalarındaki son gelişmeler, Türkiye ve 
yurtdışından sektör profesyonelleri ve uzmanlar 
tarafından değerlendirildi. Bölge ülkeleri arasın-
daki siyasi, diplomatik ve güvenlik sorunları ne-
deniyle bölgesel ilişkilerde gerilime yol açan Doğu 
Akdeniz enerji kaynakları ile ilgili son gelişmeler 
uluslararası hukuk, güvenlik, diplomatik, teknik 
ve ticari açılardan ele alındı. 
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AkSA ve TelepeRFoRMANce 
TRABzoN’DA ÇAğRI MeRkezİ AÇTI

Çağrı merkezi açma trendinin yeni üyesi Aksa Enerji oldu. 
Şirket, Teleperformance Türkiye işbirliğiyle Trabzon’da 
yeni çağrı merkezini hayata geçirdi. Çoruh Elektrik ve Fı-
rat Elektrik bölgelerine hizmet verecek olan çağrı merkezi-
nin açılış törenine Enerji Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. 
Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Trabzon illerine 
elektrik dağıtımı yapan Çoruh Elektrik ile Malatya, Tun-
celi, Bingöl ve Elazığ illerine elektrik dağıtımı yapan Fırat 
Elektrik, Teleperformance Türkiye’nin Trabzon’da oluş-
turduğu 80 kişilik donanımlı ekibi ile bu bölgelerdeki 3 
milyon 500 bin müşterisinin 7 gün 24 saat çağrılarına 
yanıtlayıp fatura sorgulama, elektrik tesis sorgulama ve 
kayıp-kaçak bilgilendirme alanlarında müşteri hizmetleri 
verecek. 

lİMAk, STATkRAFT’IN 
HeS’İNİ AlIYoR

Ortakları Cengiz ve Kolin ile yollarını 
ayıran Limak, enerjide üretime yo-
ğunlaşıyor. Limak Holding, Norveçli 
enerji şirketi Statkraft’ın Siirt’te 517 
megavat kapasiteli Çetin Barajı ve 
hidroelektrik santralini (HES) devral-
mak için iyi niyet anlaşması imzala-
dı. Şirket kaynakları, inşası yüzde 20 
oranında tamamlanan Çetin Barajı ve 
HES’in devri için teklifin Statkraft’tan 
geldiğini belirtti. Statkraft, bölgede 
yaşanan sorunlar nedeniyle santralın 
yapımını askıya almıştı. 

Yatırım tutarı 700 milyon euro olan 
santralın Limak’a devri için iki şir-
ket iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Bu 
tutarın 150 milyon doları Limak’ın 
özsermayesinden, 450 milyon doları 
ise banka kredilerinden karşılanacağı 
belirtiliyor. Hisse devrinin birkaç ay 
içinde tamamlanması bekleniyor.

TSkB jeoTeRMAl eNeRjİ İÇİN 
DüNYA BANkASI’NDAN kReDİ 

TeMİN eTTİ
Türkiye Sınai Kalkınma Ban-
kası (TSKB), Dünya Banka-
sı ile sürdürülebilir enerji 
yatırımlarında kullanılmak 
üzere yeni bir kredi anlaş-
ması imzaladı. Anlaşma 
kapsamında temin edilen 
150 milyon dolar tutarın-
daki krediyle Türkiye’deki 
jeotermal enerji yatırımları 
desteklenecek. 
Dünya Bankası “Jeotermal 
Geliştirme Projesi” çerçeve-
sinde ve Hazine Müsteşarlığı 
garantörlüğünde temin edi-
len krediyle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan TSKB 
Genel Müdürü Suat İnce, 
“Yenilenebilir enerji yatırım-
larını desteklemek, TSKB’nin 
en önemli sürdürülebilirlik 

öncelikleri arasında yer alı-
yor. Ülkemizin kurulu yeni-
lenebilir enerji kapasitesinin 
yüzde 13’ünün bankamız 
tarafından finanse edilmiş 
olması, bu alanda attığımız 
adımların net bir göstergesi. 
Dünya Bankası’yla imzaladı-
ğımız yeni anlaşmayla yeni-
lenebilir enerji yatırımlarına 
verdiğimiz desteği güçlen-
direcek olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. 
Sağlayacağımız bu desteğin 
ülkemizin jeotermal enerji 
kapasitesinin artırılması, 
düşük karbonlu ekonomiye 
geçişi ve enerjide dışa bağım-
lılığının azaltılması için fark 
yaratacak bir adım olduğuna 
inanıyoruz” dedi. 
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SeAT ATIk SuYu BİYogAzA 
DöNüşTüRDü 

Dünyaca ünlü otomobil üre-
ticisi SEAT, Aquila ile ortak 
gerçekleştirilen Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmaları so-
nucunda atık suyu biyoga-
za dönüştürmeyi başardı. 
Arıtılmış sudan elde edilen 
biyogaz, ilk yüzde 100 İs-
panyol alternatif yakıtı olma 
özelliğine sahip. 

SEAT ve Aqualia, Sıkıştırıl-
mış Doğal Gaz (CNG) ile ça-
lışan araçlarda kullanılmak 
üzere, atık sudan yüzde 100 
İspanyol ürünü yenilenebilir 
biyoyakıt elde etmek amacıy-
la inovatif SMART Green Gas 
projesi için güçlerini birleş-
tirdi. Böylece, tümüyle bi-
yometan yakıtı kullanan bir 
aracın CO2 emisyonu, ben-

zin kullanan bir araca göre 
yüzde 80 oranında düşüyor. 
Orta ölçekli bir atık su arıtma 
tesisi günde 1.000 m3’ten 
fazla biyogaz üreterek, yılda 
15 bin km yapan 300 aracın 
ihtiyacını karşılayabileyecek 
biyogaz üretebiliyor.

Bu ortak proje, yenilenebilir, 
yüzde 100 yerli gazın üreti-
miyle İspanyol otomotiv sek-
töründe alternatif yakıtların 
araştırılması ve üretimine 
katkı sağlayacak. Bunun asıl 
avantajı ise biyometan ile 
çalışan araçların etkin kul-
lanımı sayesinde, benzinle 
çalışan araçlara kıyasla “ku-
yudan tekerleğe” kadar CO2 
emisyonunun düşürülmesi 
olacak.

zoRlu’YA AlTIN vANA 
ve AlTIN volTAj 

öDülü
Zorlu Enerji, 7. Türkiye Enerji Zirvesi 
kapsamında düzenlenen ve şirketleri 
kurumsal sosyal sorumluluk bilinç-
lerine ve sektör başarılarına göre de-
ğerlendiren başarı ödüllerinden “Altın 
Vana” ve “Altın Voltaj” ödüllerini aldı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
desteğiyle 23-26 Kasım tarihleri ara-
sında Adana’da düzenlenen zirvede 
Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji başta 
olmak üzere sektöre ilişkin öngörü ve 
değerlendirmelerini sektör temsilci-
leri ve kamuoyuyla paylaştı. Zirvenin 
son günü yapılan ödül töreninde Al-
tın Voltaj ödülünü Zorlu Enerji Genel 
Müdürü Sinan Ak alırken, Altın Vana 
ödülü de Zorlu Enerji Doğal Gaz Grubu 
Genel Müdürü Fuat Celepci’ye takdim 
edildi.

elekTRİk keSİNTİleRİ TeleFoNlA HABeR veRİlecek
AKEDAŞ ve ELDER işbirliğiyle 
geliştirilen akıllı telefon uygu-
laması, elektrik kesintileri, 48 
saat önce ve ikinci defa da 30 
dakika öncesinden abonelere 
bildiriyor. E-kesinti mobil apli-
kasyonu, Türkiye’nin her yerin-
deki planlı elektrik kesintilerini, 
akıllı telefonlar aracılığıyla ön-
ceden haber veriyor. Uygulama-
yı kullanan abone bulunduğu 
mahalledeki kesintiyi 48 saat 
önceden cep telefonundan öğ-
renirken, kesintiden 30 dakika 
önce telefonuna son bir uyarı 
daha geliyor. Türkiye’de bir ‘ilk’ 
olan uygulama için hiçbir ücret 
ödenmiyor.

Uygulama, ELDER’in Türkiye’nin 
81 ili ve 970 ilçesinden sağladığı 
kesinti bilgilerini abonelere ile-
terek, kesintilere habersiz yaka-
lanmalarını önlüyor.
Proje ekibi lideri Kemal Önyurt, 
elektrik kesintileri konusunda 
aboneleri zamanında haberdar 
etmenin hayati öneme sahip 
olduğunu belirterek “Aboneler 
sadece bulundukları ilçeyi değil, 
seçtikleri ilçenin de kesintile-
rini görebilecek, böylece işyeri, 
yazlık gibi elektrik kesintisi bil-
gilerine ulaşılabilecek” dedi. Uy-
gulama, Apple Store ve Google 
Play’de ‘e-kesinti’ yazarak indi-
rilebiliyor. 





18 • Aralık 2016

remzi gür, Manisa’ya  
jes kuracak 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Remzi Gür’ün yap-
tığı Maspo Enerji’nin Manisa’da kurmayı plan-

ladığı 19.5 MW kurulu güce sahip jeotermal santralı 
projesinin ÇED süreci başladı. Maspo Jeotermal Enerji 
Santralı II projesinin Manisa’nın Alaşehir ilçesi sınırları 
içerisinde kurulması planlanıyor. 

250 milyon TL olarak açıklanan yatırım bedeli için 
Maspo Enerji, 2015 yılı Kasım ayında önlisans almış-
tı. Şirketin aynı zamanda, 10 MW kurulu güce sahip 
Maspo JES projesi için 2015 yılı Mayıs ayında aldığı 
önlisansı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında, söz 
konusu proje kapsamında sabit yatırım tutarı, KDV 
istisnası 88 milyon TL, gümrük vergisi muafiyeti 20 
milyon 870 TL teşvik verilmişti. 

Trabzon’a 22.32 MW 
kapasiteli hes kurulacak 

Trabzon’un Arsin ve Yomra ilçesi sınırları içeri-
sinde Bahser Enerji Elektrik Üretim tarafından 

kurulması planlanan 22.32 MWe kurulu güce sahip 
Kılıçlı regülatörü ve HES projesi için ÇED olumlu kararı 
verildi. Bahri Özyılmaz’a ait şirketin yapacağı projenin 
bedeli ise 71 milyon 994 bin TL olarak açıklandı. Söz 
konusu proje için 2014 yılında önlisans alan Bahser 
Enerji’nin, Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde 
15.88 MW kurulu güce sahip Esentepe HES projesi için 
de üretim lisansı bulunuyor. 

 YATIRIM   
Z. Işık Adler 

ToTal, 5 bin istasyonuna 
güNeş pANelİ kuRAcAk 

Total, 800’ü Fransa’da olmak üzere dünya ça-
pında 5 bin akaryakıt istasyonunun toplam 200 

MW kurulu güce sahip olacak güneş panelleriyle beş 
yıl içerisinde donatılması için bir program başlatıyor. 5 
bin akaryakıt istasyonuna kurulacak güneş panelleri-
nin toplam kurulu gücünün 200 MW olması planlanı-
yor. Güneş panellerini, Total’in iştiraki California mer-
kezli SunPower tedarik edecek. Söz konusu projenin 
yatırım maliyeti ise 300 milyon dolar olarak açıklandı. 
Bu yatırımla karbon emisyonlarının yılda 100 bin ton 
azaltılması ve elektrik faturasından da yıllık 40 milyon 
dolar tasarruf edilmesi hedefleniyor. 

aksa enerji ALTI RES’İNİ 
güriŞ’e saTacak 

Aksa Enerji, Kozbükü HES’ten sonra altı RES’in 
Güriş Şirketler Grubu’na toplam 259 milyon 

dolara satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açık-
ladı. Satış işlemi, EPDK, Rekabet Kurumu ve Ekonomi 
Bakanlığı’nın onayları sonrası tamamlanacak. 

Aksa Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre 
satışın gerçekleşmesi sonrasında elde edilecek nakit 
tahsilat, şirketin ana ortaklığının kısa vadeli yükümlü-
lüklerinin azaltılmasında kullanılacak. 

Aksa Enerji, geçen ay bağlı ortaklıklarından İdil İki 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 81 MW kurulu güce 
sahip Kozbükü hidroelektrik santralının 89 milyon 440 
dolara satışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyur-
muştu. Şirketin satacağını açıkladığı santrallar şöyle: 
2004 yılında üretim lisansı alınan Hatay’daki 60 MW 
kurulu güce sahip Sebenoba RES, 2003 yılında üretim 
lisansı alınan Manisa’daki 10.8 MW kurulu güce sahip 
Karakurt RES, 2004 yılında üretim lisansı alınan Balı-
kesir’deki 126.5 MW kurulu güce sahip Şamlı RES (12.3 
MW’ı inşa halinde), Çanakkale’de 5 MW kurulu güce sa-
hip Ayvacık RES, Balıkesir’deki 34.85 MW kurulu güce 
sahip kurulu güce sahip Kapıdağ RES (10.85 MW’ı inşa 
halinde) ve Hatay’daki 30 MW kurulu güce sahip Atik 
RES. Bu santralın 14 MW’ı inşa halinde bulunuyor. 
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alman eWe grubu 120 milyon euroluk yaTırım yapacak

Enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojile-
ri sektörlerindefaaliyet gösteren Alman EWE 

Grubu, Türkiye’deki yatırımlarını artırma kararı aldı. 
EWE Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Brü-
ckman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak ile Ankara’da yaptığı görüşmede EWE Turkey 
Holding’in gelecek üç yılda yaklaşık 120 milyon euro 
yatırım planladığını açıkladı. Matthias Brückmann ve 

EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante, 
bilgi teknolojileri ve enerji verimliliği alanlarındaki fa-
aliyetleriyle de Türkiye’de daha da büyümek istedikle-
rini belirttiler. 

“EWE Grubu yatırımlarına hız kesmeden devam 
etti. Bu yatırımlar, Türk ekonomisine olan güvenimizin 
bir kanıtıdır” diyen Brückman, Türkiye’de gaz, elektrik 
ve telekomünikasyon sektörleri arasında yakınsamayı 
hayata geçiren ilk şirket olduklarına dikkat çekerek, 
enerji verimliliği projeleriyle de büyük oranda tasarruf 
sağlayarak ekonomiye katkıda bulunduklarını açıkladı. 

Ayrıca EWE’nin çevre dostu enerji ve teknoloji-
ye yönelik stratejisini enerji verimliliği aktivitelerine 
odaklanarak Türkiye’de de uygulayacaklarını sözleri-
ne ekleyen Brückmann, “Bursagaz, Kayserigaz, EWE 
Enerji, Enervis, Millenicom ve BTC Türkiye şirketlerimiz 
ve 1.200’e yakın çalışanımızla müşterilerimize, sektö-
re ve ülkemize kalıcı değerler sunmak üzere çalışma-
larımıza devam edeceğiz” dedi. 

asunim ve phoenix solar türkiye’nin  
ilk lisanslı ges’ini devreye aldı

Akfen Enerji’ye ait Türkiye’nin 
lisanslı olarak devreye alın-

mış ilk GES projesi olan Solentegre 
GES faaliyetine başladı. Türkiye’de 
tek arazi üstündeki en büyük gü-
neş santralı olan Solentegre, 
Frankfurt Borsası’nda işlem gören 
Phoenix Solar ile Asunim Grup’un 
üye firmalarından Asunim Türkiye 
tarafından yapıldı. Elazığ’da bu-
lunan santralın tüm bakanlık ka-
bulleri gerçekleştirildi. Santralın 
kurulumu zorlu arazi koşullarına 
rağmen 4 ayda tamamlandı. So-
lentegre, Avrupa Birliği Gelişim 
Bankası’nın destekleriyle uygula-
maya alınması yönüyle de bir ilk 
özelliği taşıyor. 

Asunim Türkiye Kurucu Orta-

ğı ve Genel Müdürü Umut Gürbüz, 
“Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait bu 
zorlu projeyi, ilgili yasalara uygun 
bir şekilde başarılı olarak gerçek-
leştirdiğimiz için çok gururluyuz. 
Hali hazırda yüksek olan pazar pa-
yımızı daha da artırdığımız için de 
mutluyuz. Önümüzdeki dönemde 
yeni lisanslı projelerin kurulumla-
rına başlayacağız” şeklinde görü-
şünü belirtti.

Phoenix Solar Orta Doğu 
Genel Müdürü Klaus Friedl ise 
“Asunim ile olan işbirliğimiz ve 
ortaklığımız Türkiye pazarında-
ki varlığımızı güçlendiriyor. Foto-
voltaik santralların planlanması 
ve kurulumundaki tecrübemizle 
beraber zamanında ve uygun büt-
çeyle gerçekleştirdiğimiz projeler, 
ticari hacmimizi artırmamıza yar-
dımcı oluyor” dedi. 
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Çalık enerji, özbekisTan’da iki yeni projeye başladı

Çalık Enerji, Özbekistan’da 478 MW kurulu güce 
sahip Navoi kombine çevrim elektrik santralı 

projesinden sonra toplam 1,350 MW kurulu güce sa-
hip olacak iki yeni santral projesinin inşasına başlıyor. 
450 MW kapasiteli Navoi-2 elektrik santralı, başkent 
Taşkent’in 360 kilometre güneybatısında inşaa edile-
cek. İkinci proje olan Turakurgan elektrik santral (900 
MW) ise Namangan bölgesinde olacak. 

Toplamda 1.350 MW elektrik üretecek olan sant-
ralların inşaatlarına aralık ve ocak aylarında başla-
nacak. Santralların, 2019 yılı sonunda ve Mart 2020 
yılında ticari olarak işletmeye alınması planlanıyor. 

Çalık Enerji her iki proje için, konsorsiyum lideri 
olan Mitsubishi Cooperation ile tüm ticari ve teknik 
sorumlulukları üstlendi. Çalık Enerji proje kapsa-
mında, genel mühendislik, inşaat, mekanik-elektrik 
montaj işleri, BOP ekipman tedarik ve taşımacı-

lık işleri ile devreye alma çalışmalarını üstlenirken 
Mitsubishi de gas kompressor, gaz ve buhar tür-
binlerinden (M701F), ekipmanların imalatından ve 
Türkiye limanına sevkinden & devreye alınmasın-
dan sorumlu olacak. 

bedaŞ 5 yılda 1.5 Milyar tl yaTırım yapacak

2016 yatırım bütçesini 341 
milyon TL olarak açıklayan 

BEDAŞ, beş yılda 1 milyar 570 mil-
yon TL yatırım yapmayı planlıyor. Bu 
yatırımın 1 milyar 230 milyon TL’si 
doğrudan şebeke yatırımı olacak. 
İstanbul Avrupa yakasında 4.7 mil-
yon aboneye hizmet veren Boğa-
ziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 
dağıtım şebekesinin yüzde 70’inde 

bakım çalışmalarını tamamladığını 
açıkladı. Açıklamada, yapılan bakım 
çalışmaları ile 2016 yılı başından 
itibaren trafo arızalarında yüzde 75 
iyileşme sağlandığı belirtildi. 

Yıl geneline bakıldığında arı-
zaların yüzde 30’unun kış ayların-
da olduğuna dikkat çeken BEDAŞ 
Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu 
açıklamasında şu bilgileri de ver-

di: “2011-2015 yıllarında 625.5 
milyon TL yatırım yapan BEDAŞ, 
önümüzdeki beş yılda da 1.5 milyar 
TL yatırım yapacak. Bu yatırımın 1 
milyar 230 milyon TL’si doğrudan 
şebeke yatırımı olacak. BEDAŞ’ın 
2016 yatırım bütçesi de 341 milyon 
TL olarak belirlendi. Bunun yüzde 
69’unu, yani 235 milyon TL’lik kıs-
mını şebeke yatırımı oluşturuyor.” 

refahiye CnG ile doğal gaza kavuŞuyor

Henüz doğal gaz-
la tanışamayan 

5 il için harekete geçen 
EPDK, süreci tamamla-
maya çalışıyor. 6 şirke-
tin Ağrı ve Tunceli için 
Temmuz 2016 itibarıyla 
başlayan ihale sürecinde 
yeterlilik almasının ar-
dından bu ay söz konusu 
iller için ihaleye çıkılacak. 

Doğal gaz arzı sağ-

lanacak boru hatlarının 
uzak olduğu veya ula-
şılması mümkün olma-
dığı ilçelerde doğal gaz 
kullanımına imkân ta-
nınması amacıyla, EPDK 
tarafından mevzuat 
düzenlemesi yapıldı ve 
bu durumdaki ilçelere 
doğal gaz arzının sağla-
nabilmesi amacıyla CNG 
(Sıkıştırılmış Doğal Gaz) 

yöntemi benimsendi.
Mevcut durumda, 

Erzincan’ın Refahiye il-
çesini besleyecek doğal 
gaz boru hattı bulun-
madığı için bu ilçeye en 
hızlı doğal gaz arzının 
CNG yöntemi olduğuna 
ilişkin mutabakat sağ-
landı. CNG ve ilgili altyapı 
yatırımları yaklaşık 6 ay 
sürecek. Bu sistemle, 10 

bin 815 nüfuslu Refahiye 
ilçesinde doğal gaz arzı-
nın sağlanamadığı hiçbir 
yer kalmayacak.

EPDK kararıyla Gü-
müşhane Şiran, Çanak-
kale Lapseki ilçeleri ile 
Güzelyalı ve Dardanos 
beldeleri de doğal gaz 
dağıtım bölgesi kapsa-
mına alındı.



Bizim için enerji, ülkemize değer katmak demek. Gücümüzün kaynağı, uluslararası ortaklık kültürümüz ve güçlü kurumsal yapımız; 
insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ise en önemli ilkemiz. 85 yıldır bu bilinçle çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine 

katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.
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Z. Işık Adler 

Akenerji’nin genel müdürü değişti
Enerji sektöründe 1989 yılından beri 
faaliyet gösteren Akenerji Elektrik 
Üretim A.Ş. Genel Müdürü olarak gö-
rev yapan Ahmet Ümit Danışman, 
sürpriz bir kararla görevinden istifa 
etti. Danışman, Ocak 2008’den beri 

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Ge-
nel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 

üyeliği görevini sürdürüyor-
du. Danışman ayrıca, SEPAŞ 
Elektrik ve Egemer Elektrik 
Üretim A.Ş.’de Yönetim Ku-
rulu Başkanı, AKCEZ Enerji 
Yatırımları A.Ş.’de Yönetim 
Kurulu üyesi olarak görev 
yapıyordu. Danışman’ın 

bir başka görevi ise Aralık 2011 tarihinden bu yana 
sürdürdüğü Akkök Holding İcra Kurulu Üye’liğiydi. 

Ocak 2017 itibarıyla görevini Akenerji Üretim Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan Gençer’e devredecek olan 
Danışman, Akenerji Elektrik Üretim ve AKCEZ Enerji 
Yatırımları’nda Yönetim Kurulu Üyeliği ile SEPAŞ Elekt-
rik Perakende’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri-
ni sürdürecek. 

İş hayatına 1998’de Belçika merkezli Unit Interna-
tional SA ile başlayan Serhan Gencer, farklı şirketler-
de çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra 2009 
yılında Egemer Elektrik Üretim Genel Müdürü olarak 
Akenerji’ye katıldı. Gencer 1975 İstanbul doğumlu, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
mezunu, evli ve üç çocuk babası. 

Aytemiz’e Lukoil’den yönetici transferi 
Akaryakıt sektörünün tanınmış markalarından Aytemiz’de, LPG Satış, Kurumsal Satış, İs-

tasyon İşletmeciliği ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine İ. Gökhan 
Öztürk getirildi. 15 yıllık akaryakıt, LPG ve doğal gaz sektör deneyimi bulunan Öztürk, son 
olarak Lukoil’de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Bölgesi İş Geliştirme ve Teknik Operas-

yonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Öztürk, 2005 yılından 
itibaren çeşitli kademelerde görev aldığı Akpet Gaz’da da, 2007-2012 yılları arasında 

genel müdürlük yapmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan ve iyi derecede 
İngilizce bilen Öztürk, evli ve 2 çocuk babası.

EWE Turkey’in teknoloji  
müdürü değişti

Almanya’nın enerji şirketlerinden EWE 
AG’nin Türkiye pazarındaki faaliyetlerini yü-
rüten EWE Turkey Holding’in Bilgi Teknoloji-
leri Direktörü Kahraman Dinçer oldu. Dinçer, 
enerji sektöründeki deneyimi ve bilişim tek-
nolojileri alanındaki tecrübeleri ile yeni göre-
vinde ekibine liderlik edecek. Kariyerine 1998 
yılında bilişim alanında başlayan Dinçer, tek-
nik firmalarda enerji uzmanlığı ve mühendis-
lik görevlerinde bulundu. 2003 yılında enerji 

ve doğal gaz sektörüne, Türkiye’nin ilk doğal 
gaz dağıtım şirketi olan HSV’nin kurulumun-
da bilgi teknolojileri alanında liderlik yaparak 
geri döndü. 2007 yılında HSV’nin Çalık Hol-
ding’e satılması ile yaşanan Kayserigaz dö-
nüşümünde bilgi teknolojileri sorum-
lusu olarak görev aldı. Dinçer, 2010 
yılından bu yana EWE Turkey Holding 
Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak gö-
rev yapıyordu. 
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 ANKARA KULİSİ   
Deniz Suphi 

.

 �Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
elektrikte milyonlarca abonenin ve sektörün dört 
gözle beklediği 2017 yılında uygulanacak “ser-
best tüketici limiti”ni belirlemek için kolları sıva-
dı. Kurum’un, 2016 yılı için 3 bin 600 kilovatsaat 
olan sınırı, düşürmesi bekleniyor. EPDK kaynak-
larından aldığımız bilgiye göre, sınır 3 bin kilovat-
saate kadar çekilebilir. Buna göre yıllık tüketimi 3 
bin kilovatsaat olan her abone, elektrik ihtiyacını 
il ya da bölge sınırlaması olmaksızın istediği şir-
ketten veya tedarikçiden pazarlık yoluyla temin 
edebilecek. Böylece aboneler elektrik enerjisi-
ne daha ucuza sahip olabilecek, çünkü serbest 
elektrik ticareti yapan şirketler yüzde 10’a kadar 
daha ucuz elektrik satışı yapıyor.
EPDK’da ilgili dairenin, halen 3 bin 600 kilovat-

saat olan sınırla ilgili olarak, “Önceki yıllarda olduğu 
gibi 2017 yılında da düşüş devam etmeli” eğiliminde 
olduğu belirtiliyor.. Bu çerçevede, sınırın 3 bin kilo-
vatsaate kadar çekilmesi sürpriz olmayacak. 

“Sıfır limit için erken”
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun da bu “gö-

rüş” doğrultusunda, 3 bin 600 kilovatsaat olan sınırı, 
3 bin kilovatsaate indirmesine kesin gözüyle bakılı-
yor. Kurumun, sınırı 3 bin kilovatsaate çekmesi ha-
linde bu düzeyde tüketimi olan her abone, “serbest 
tüketici” olarak istediği bir kaynaktan ya da şirketten 
elektriğini satın alabilecek. 

Belli bir dönemde limiti sıfırlamayı hedefleyen 
EPDK, bu aşamada elektrik sektörünün de tüketici-
lerin uygulamaya henüz hazır olmadığı görüşünde. 
Sıfır limitli döneme geçiş için altyapıda bazı yatırım-
lar yapılması gerektiğine işaret eden kaynaklar, “Tü-
keticinin de tüm bölgeler yönünden bu uygulamaya 
hazırlanması gerekiyor” dedi. Kaynaklar, sıfır limitin 
en erken birkaç yıl sonra olabileceğini belirtiyor. 

104 TL AYLIK FATURASI 
OLANLARI KAPSAYACAK

EPDK’nın, yıllık 3 bin kilovatsaate düşürmesi halin-
de aylık tüketimi 250 kilovatsaat ve faturası 104 TL 
olan her abone, “serbest tüketici” olacak. Bu kapsa-
ma giren aboneler, EPDK’nın tarif ettiği kanalları iş-
leterek alacakları “serbest tüketici” belgesiyle elekt-
riğini istedikleri bir kaynaktan temin edebilecek.

Serbest tüketici limiti  
3 bin kilovatsaate çekilebilir

EPDK, yeni yılla birlikte devreye 
girecek olan yeni serbest 
tüketici limitini belirlemek üzere 
çalışmalara başladı. Kurum’un 
3 bin 600 KwH olan sınırı 3 bine 
çekmesi bekleniyor. Bu durumda 
aylık faturası ortalama 104 TL 
olan aboneler istedikleri şirketten 
elektrik alabilecek
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 TENVA’DAN HABERLER   
Esen Erkan

 � “Sivil Toplum Diyaloğu Programı” dördüncü döneminde, 
Türkiye Enerji Vakfı’nın (TENVA) da içinde yer aldığı top-
lam dokuz politika alanında 80 ortaklık projesine imza 
atıyor. Sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etra-
fında bir araya gelerek toplumların birbirini tanımaları, 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diya-
log kurmalarını sağlayan bu platform, Avrupa Birliği’nin 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından or-
tak finanse ediliyor. Programın teknik uygulamasından 
Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu ve sözleşme makamı 
Merkezi Finans ve İhale Birimi. Toplam 11 milyon euro 
hibe desteği sağlanan ve 2016’nın Şubat ayında başla-
yan proje süreçlerinde, artık son düzlüğe gelindi.
“Lisanstan Muaf-Lisanssız Elektrik Üretim Projesi” ile 

TENVA, AB destekli lisanssız elektrik 
üretimi eğitimlerine başlıyor

80 ortaklık projesine imza atan AB 
ve Türkiye Cumhuriyeti destekli “Sivil 
Toplum Diyaloğu Programı”nın dördüncü 
döneminde uluslararası çalışmalarına 
hız veren TENVA da yer alıyor. “Lisanssız 
Elektrik Üretim Projesi” ile platforma 
katılan TENVA, çalışmalarını aralık ayında 
vereceği eğitimlerle sürdürecek. Geçen ay 
Budapeşte’de özel bir eğitim çalışmasına 
katılan 5 TENVA eğitmeni, öğrendiklerini 
yerel paydaşlara aktaracak... 

Soldan sağa proje eğitmenleri: Özay TÜLEK, Can TUTAŞI, Serdar KOYUNCU, Şeyda ILGAZ, Cansu İNANÇ
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▶ TENVA, AB destekli lisanssız elektrik üretimi eğitimlerine başlıyor

Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nda yer alan TENVA, 
Enerji Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Bölgesel Bir-
liği-ERRA’nın ortaklığında proje çalışmalarını sürdü-
rülüyor. Lisanssız elektrik üretiminin ne olduğunu 
ve bu üretimden nasıl faydalanılabileceğini toplu-
mun her kesiminden ilgililerle paylaşma hedefi olan 
projenin eğitim faaliyetleri, bu ay TENVA’nın Ankara 
ofisinde yapılacak. Online eğitim platformu ve kitap 
formatında enerji sektörüne kazandırılacak olan 
proje eğitim içeriği; mevzuat, teknik, finans ve de-
ğerleme başlıklarından oluşuyor. Eğitimlerden so-
rumlu 5 TENVA eğitmeni, ERRA’nın Budapeşte’deki 
ana merkezinde kasım ayında gerçekleştirilen eği-
tim programına katıldı. Projenin ana teması ve hedef 
çıktılarını TENVA proje eğitmenlerinin yorumları ile 
Enerji Panorama’da paylaşıyoruz.

Cansu İNANÇ - Araştırma Görevlisi/ TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

“TENVA ve ERRA ortaklığında Budapeşte’de ger-
çekleştirilen eğitimde lisanssız elektrik üretimi fark-
lı konularda, farklı bakış açılarıyla değerlendirildi. 
Ele alınan konular finansal gereklilikler, ekonomik 
etmenler, mevzuatlar ve teknik alt yapı gereksinim-
leri olarak sıralanabilir. Eğitim süresince lisanssız 
elektrik üretiminin bu başlıklar göz önüne alınarak 
yapılandırılması gerektiğini gözlemledik.

Projenin de ana fikrini oluşturan lisanssız elekt-
rik üretiminde en çok tercih edilen güneş enerjisi, 
Türkiye için doğru bir yatırım alanı oluşturuyor. Özel-
likle, Türkiye güneş radyasyon haritası incelendiğin-

de ve güneşlenme süresi göz önüne alındığında, ül-
kemizin yüksek bir potansiyel barındırdığı görülüyor. 
Daha düşük üretim potansiyeline sahip olan birçok 
Avrupa ülkesinde, çatı tipi güneş enerjisi panelleri 
tercih ediliyor ve gerekli yatırım yapıldığında birey-
sel olarak gerek duyulan enerjinin büyük bir bölümü 
güneş enerjisinden karşılanıyor. Türkiye’nin enerjide 
dışa bağımlılık sorununu da kısmi olarak azaltabile-
cek olan lisanssız elektrik üretimi; doğru mevzuat 
yapısı, teknik altyapı ve toplumsal bilinçlendirme 
gerektiriyor. Solar panellere yapılacak yatırımla 
uzun vadede bireysel enerji harcamaları büyük bir 
ölçüde azaltılabilecek ve hatta ortadan kaldırılabile-
cek. Ancak yatırım yapmak ya da enerji harcaması 
yapmak konusundaki tercihin yönlendirilebilme-
si için toplumsal bilinçlendirme ve mevzuat büyük 
önem taşıyor. TENVA’nın öncülüğünde yürüttüğü-
müz projemiz, potansiyel yatırımcılar için lisanssız 
enerji üretimi eğitim programı ile toplumsal bilincin 
artırılmasını hedefliyor.”

Lisanssız Elektrik Üretimi Proje Eğitimleri 

bu ay TENVA’nın Ankara’daki merkezinde 

gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen 

ve 5 ayrı grup için tek günde tamamlanacak 

olan eğitimlere kayıt yaptırmak için TENVA’ya 

ulaşmak yeterli. 
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▶ TENVA, AB destekli lisanssız elektrik üretimi eğitimlerine başlıyor

Şeyda ILGAZ - Araştırma Görevlisi/ TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

“Yenilenebilir enerji alanında tez yazan bir yüksek 
lisans öğrencisi olarak, TENVA ve ERRA işbirliğinde 
düzenlenen bu proje kapsamında verilen eğitime 
katılmak birçok açıdan yararlı oldu. Özellikle yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından lisansız elektrik üre-
timi konusunda devlet desteğinin azımsanmayacak 
derecede çok olduğunu ve Türkiye vatandaşı olarak 
hepimizin hem tüketici hem de üretici olabileceğini 
detaylarıyla birlikte öğrenmiş oldum. Bununla bir-
likte Budapeşte’de katıldığımız eğitimi kısaca özet-
leyecek olursam; eğitimde, projenin asıl amacı olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarından lisansız elektrik 
üretimiyle ilgili Türkiye’de son yıllarda yapılan dü-
zenlemeler, işin teknik ve finansal tarafı detaylıca 
anlatıldı. Avrupa’da da oldukça popüler olan yenile-
nebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle ilgi-
li son trendleri, düzenlemeleri ve bu kaynaklardan 
elde edilen üretimde ulaşılmak istenen hedefleri 

dinlediğimiz eğitim oldukça profesyonel bir ortam-
da, alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. 
3 gün süren eğitimde, her sunum yaklaşık 2 saat 
sürdü ve sunum sonlarında sorularımıza içtenlikle 
cevap verildi. Böylesi verimli, eğitici bir proje içinde 
yer almaktan onur ve mutluluk duydum.”

Özay TÜLEK - Proje Direktörü / Metcap Enerji 
Yatırımları A.Ş. 

“Ülkemizde daha emekleme aşamasında olan 
lisanssız elektrik üretiminin teknik, ekonomik ve 
mevzuat açısından detaylı olarak ele alındığı TENVA 
tarafından ERRA’nın desteğiyle tertip ettiği eğitim 
oldukça verimli geçti. Özellikle enerji verimliliği, ye-
rinde üretim, elektrikli araçların etkileri ve lisanssız 
üretimin dağıtım sistemine etkileri Almanya, Kalifor-
niya ve Macaristan gibi ülkelerdeki durumları da ele 
alınarak analiz edildi. Ülkemizdeki lisanssız üretim 
potansiyelini, özellikle yenilenebilir enerji alanın-
da en verimli şekilde uygulamaya aktarmak ve bu 

Sivil Toplum Diyaloğu programının dördüncü döne-
minde, çevre; enerji; tüketicinin ve sağlığın korun-
ması; adalet, özgürlük ve güvenlik; iş kurma hakkı ve 
hizmet sunumu serbestisi; bölgesel politika ve yapısal 
araçların koordinasyonu; işletme ve sanayi politika-
sı; tarım ve balıkçılık ile eğitim başlıklarından oluşan 
toplam dokuz politika yer alıyor. Toplamda, 80 or-
taklık projesine yaklaşık 11 milyon Euro hibe desteği 
sağlanıyor.
Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bu-

güne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaş-

tıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve 

deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı 

alanda, yaklaşık 350 proje ile 600’ün üzerinde diya-

log temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye ülkelerinde 

geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak 

çalışma ve etkinliğe sahne oldu. Programın bugüne 

kadar gerçekleşen dönemlerinde diyalog projelerine 

yaklaşık 42.5 milyon euro destek sağlandı.
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▶ TENVA, AB destekli lisanssız elektrik üretimi eğitimlerine başlıyor

uygulamaları ülke geneline yaymak için TENVA’nın 
başlatmış olduğu bu inisiyatifin artarak devam et-
mesi için benzer inisiyatiflerin dağıtım şirketleri ve 
EPDK’nın da katılımıyla artmasını temenni ediyo-
rum. Bu projede emeği geçen tüm TENVA ekibine ve 
proje ekibine teşekkür ederim.”

Can TUTAŞI- Türkiye Koordinatörü / SolPEG
TENVA ve ERRA işbirliği ile 14-19 Kasım tarihleri 

arasında gerçekleştirilen bu başarılı eğitim ile farklı 
ülkelerdeki benzer uygulamalar ele alındı. Bu saye-
de karşılaşılan zorluklar, uygulama metodolojileri, 
beraberinde getirdiği avantajlar, şebekeye etkileri ve 
işin mali analizi gibi birçok konunun değerlendiril-
mesi yapıldı. Kazanılan tecrübelerin bu çalışmalarla 
biz eğitmenlere aktarılması ardından da biz eğit-
menler tarafından konuya ilgi duyanlara aktarılması 
bu çalışmanın ülkemizde yaygınlaşması açısından 
çok önemli. Sürekli gelişen enerji pazarını uluslara-
rası boyutta takip edebilmek, sürece daha kısa süre-
de adapte olabilmek ve daha hızlı yol alabilmek için 
bu tür çalıştaylar, eğitimler, teknik ve mali analizle-
rin yapılması olmazsa olmazlardan.”

Serdar KOYUNCU- Satış ve Pazarlama 
Direktörü / Metcap Enerji Yatırımları Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.

“Budapeşte’de diğer eğitmen arkadaşlarla bir-
likte “Lisanstan Muaf Elektrik Üretim Projesi” kap-
samında; dağıtım hattına bağlı kullanıcıların kendi 
elektriklerini nasıl üretebilecekleri hakkında eğitim 
aldık. Eğitimde bu sistemin mikro ve makro düzeyde 
uygulanabilirliği; teknik ve mali yönden ne gibi ge-
reksinimleri olduğu konusunda teorik ve pratik bil-
giler yer aldı. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere 
bu sistemin, ülkelere nasıl uygulandığı sunumlarla 
detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu sunumlar vesilesiy-
le Avrupa ve Amerika’nın bu konuda çok yol aldığını 
ve Türkiye olarak bu noktada neler yapabileceğimiz 
hakkında öngörülerde bulunduk. Proje, doğal olarak 
sahip olduğumuz zengin güneş enerjisi potansiye-
limizi nasıl daha verimli kullanabiliriz noktasında 
vizyonumuzun genişlemesine katkıda bulundu. TEN-
VA’ya bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında biz-
lere şans vermesi ve Türkiye enerji piyasasına olan 
katkılarından dolayı teşekkür ederim.”



 KAPAK  
Z. Işık Adler
.
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Enerjide her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 2016 yılı geçmişe oranla 
yatırımların azalıp yasal düzenlemeler ve uluslararası anlaşmaların daha yoğun 
olduğu bir yıl oldu. Enerji Panorama olarak gün gün gelişmeleri takip edip, siz 
okurlarımız için “Enerjinin 2016 Panoraması”nı çıkardık...
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▶ 2016’nın  ‘Enerji Panoraması”

Ocak 2106
1 Ocak: Yılın ilk haberi elektrik fiyatlarına gelen 

zam oldu. EPDK, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 
elektrik fiyatlarına yüzde 7 zam yaptı ve faturalar-
daki dağıtım, kayıp/kaçak, perakende satış ve iletim 
bedelleri tek bir kalem altında birleştirdi. 

 �Kıbrıs’ın her iki kesimindeki elektrik şebekesi, 
2016 yılının ilk günü KIB-TEK ve Güney Kıbrıs 
Elektrik İdaresi yetkililerinin görüşmelerinin ar-
dından Lefkoşa’nın Atalasa bölgesinde ve Güneş-
köy’ de kurulan iki bağlantıyla birleştirildi.
 �Enerjisa’nın ortağı olan Alman E.ON şirketi ikiye 
bölündü. E.ON yenilenebilir enerji, enerji şebeke-
leri ve müşteri odaklı hizmetlere konsantre ola-
cak. Nükleer, kömür ve doğal gaz gibi konvansi-
yonel enerji bölümü ise yeni kurulan Uniper adlı 
şirkete devredildi.
5 Ocak: CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 

elektrik faturaları üzerinden alınan TRT payının kal-
dırılması için kanun teklifi verdi.

7 Ocak: Çalık Enerji, Libya’da geçici süreliğine 
duran Khums Projesi kapsamında saha faaliyetleri-
ne yeniden başladığını açıkladı. 

11 Ocak: Aksa Enerji’nin Bolu Göynük Termik 
Santralı’nın ikinci fazı olan 135MW’lık bölümünün 
yatırımı tamamlanarak test üretimine başlandı. 

 �Milli Rüzgâr Santralı Projesi kapsamında tama-
men milli imkânlarla geliştirilen 500 KW gücün-
deki prototip türbin tamamlanarak İstanbul Arna-
vutköy’de Terkos Gölü civarına kuruldu. 
14 Ocak: Ekonomiye 1.1 milyar lira katkı sağla-

yacak olan ve özel sektör tarafından yapımı tamam-
lanan 39 ildeki 99 adet hidroelektrik santral ve ba-
rajın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımı ile Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenle-
nen törenle gerçekleştirildi.

21 Ocak: Enerji sektörünün en büyük oyuncula-
rından Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında ha-
yatını kaybetti. 

26 Ocak: Rekabet Kurulu, Gama Enerji’nin his-
selerinin bir kısmının Tenaga Nasional Berhad ta-
rafından Gama Holding A.Ş., International Finance 
Corporation ve IFC Global Infrastructure Fund Hol-
ding I Cooperatief U.A.’dan devralınması işlemine 
izin verdi.
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28 Ocak: Geçen nisan ayında 34 ülkeden 41 ile-
tim sistemi işleticisini barındıran Avrupa elektrik 
sistemi ENTSO-E’ye kalıcı olarak bağlanan Türki-
ye’nin sisteme tam üyelik beklentileri boşa çıktı. 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Avrupa elektrik 
sistemine tam üyelik yerine gözlemci üye yapıldı.

 �Çağla Elektromekanik, İranlı Arka Electric Tak-
ta’nın yüzde 80 hissesini satın aldı. Şirket, İran’da 
gaz santralı kurup Türkiye’ye elektrik satacak.
29 Ocak: Akıllı sayaç çözümleri üreticisi Dani-

markalı Kamstrup, Türkiye akıllı sayaç yol haritasıy-
la ilgili olarak tecrübelerini paylaşmak ve yerel satış 
ekibi ile bu gelişmeleri yakından takip etmek için 
İstanbul ofisini açtı. 

Şubat 2016
7 Şubat: Azerbaycan Enerji Bakanlığı 7 Şubat’tan 

itibaren Türkiye’ye günde 80 MW elektirk enerjisi ih-
racatına başlandığını açıkladı.

19 Şubat: Akenerji 2015 yılında 1.8 milyar TL’lik 
satış geliri elde ederken finansman yükünün etkisiy-
le 351 milyon TL zarar açıkladı. 

23 Şubat: ICCI 2015 Enerji Ödülleri’nin sahipleri 
belli oldu. Borusan EnBW’nin Balabanlı RES’i rüzgar 
yatırımlarında, Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji 
Üretim AŞ’nin Gönen Biyogaz ve Organik Gübre En-
tegre Tesisi biyokütle dalında Enerji Oscarı aldı. Jeo-
termalde GÜRMAT’a ait Efe II JES, verimlilik alanın-
da ise Tüpraş İzmit Rafinerisi ödüllendirildi. 

26 Şubat: Saray Holding ve Acarsan Holding 
ortaklığıyla 2012 yılında kurulan Greeneco Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş.’nin Denizli’de kurduğu 60 MW’lık 
jeotermal santralın yüzde 80’i tamamlanarak dene-
me üretimine başladı. 

Mart 2016
1 Mart: Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Şubat 

2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı’na 2014 yı-

lından bu yana aynı görevde bulunan Mustafa Yılmaz 
yeniden atandı. 

9 Mart: TÜİK, Türkiye’nin elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme sektöründe üretimi ve dağıtımının 
ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış verilerle 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gös-
terdiğini açıkladı. 

15 Mart: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aliağa 
Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santralı’nın özel-
leştirilmesi amacıyla yapılacak ihalede  ön yeterlilik 
ve son teklif verme tarihini uzattığını açıkladı. 

18 Mart: Avrupa’nın kojenerasyon şirketi Ener-G, 
PNQ Teknoloji Sistemleri A.Ş. ana distiribütörlüğün-
de Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.

21 Mart: TEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
Genel Müdürü Mükremin Çepni, 2013 yılı Ağustos 
ayında atandığı görevinden emeklilik nedeniyle ay-
rıldı. 

22 Mart: Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 
Olağan Genel Kurul toplantısında EPİAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı Müsteşarı Fatih Dönmez seçildi. 

23 Mart: EPDK lisanssız elektrikte ‘çantacıların’ 
önüne geçmek için dağıtım şirketlerinin patronları-
nın ve yöneticilerinin yakın akrabaları, eşi, çocuğu ve 
çalışanları kendi dağıtım bölgelerinde lisanssız üre-
tim faaliyetinde yer alamayacaklarına dair bir karar 
aldı. Kararda, projelerin üretim aşamasından önce el 
değiştiremeyeceği ve hisse devri yapılamayacağı da 
yer alıyor. 

 �Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini 
Çin’e gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, “Çin ile iliş-
kileri önemsiyoruz, yatırım işbirliğine odaklana-
cağız” dedi.
 �EPDK’nın ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
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Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımla-
yarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre rüzgar ve 
güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerine 
tüketim tesisi sayısına bakılmaksızın azami 1 MW 
tahsis yapılabilecek. 
31 Mart: EPDK, elektrik dağıtım şirketlerin bildi-

rimli veya bildirimsiz 12 saati aşan elektrik kesin-
tileri için kullanıcıya uzun süreli kesinti tazminatı 
ödemesine karar verdi. 

Nisan 2016
6 Nisan: TEMSA, çevreci yönüyle dikkat çeken 

yeni elektrikli otobüsü MD9 electriCITY’yi Adana’da 
düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

 � Işıklar Holding tarafından KAP’a yapılan açıkla-
mada, sermayesinde yüzde 15,78 oranında paya 
sahip olduğu Global Enerji’nin ihtiyati tedbir is-
temli olarak iflas erteleme talebi ile Bakırköy 5. 
Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurduğu duyu-
ruldu. 
7 Nisan: Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajan-

sı’nın paylaştığı verilere göre, 2015 yılında yenile-
nebilir enerji kapasitesi yüzde 8.3 büyüyerek 1.985 
GW’a ulaştı. Bu rakam tarihteki en hızlı büyüme an-
lamına geliyor. 

 �Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hü-
kümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu-
na Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.  
10 Nisan: Nurettin Türkoğlu’nun istifasının ar-

dından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi’nin genel 
müdürlüğüne Çalık Enerji Strateji ve Planlama Di-
rektörü Rıdvan Aktürk getirildi. 

13 Nisan: Türkiye’nin elektrik üretimindeki top-
lam kurulu gücü 74 bin MW seviyesinin üzerine yük-

seldi. TEİAŞ’ın verilerine göre, bu yılın ilk üç ayın-
da Türkiye’nin elektrik üretimi kurulu gücüne 893 
MW’lik yeni güç eklendi. 

 �Bir süredir fiyat konusunda sorun yaşayan 
Gazprom ve Türk şirketlerinin fiyat sorununu çöz-
dükleri ve bunu en kısa sürede açıklayacakları 
belirtildi.  
18 Nisan: Akenerji, Türkiye’de ilk kez sanal sant-

ral sistemini uygulayarak 904 MW’lık Erzin Doğal 
Gaz Kombine Çevrim Santralı’nın 20 ila 40 MW ka-
pasitesini paydaşların kullanımına açtı.

22 Nisan: Bilgin Enerji Grubu, Kuzey Irak’ta pet-
rol arama ve üretim lisanslarına sahip Londra mer-
kezli Genel Energy şirketine yüzde 10.5 hisseyle or-
tak oldu.

24 Nisan: Enerjisa’nın Adana’da kurulumunu 
tamamladığı 450 MW’lık Tufanbeyli Termik Santralı 
resmi bir törenle açıldı.

25 Nisan: TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çep-
ni’nin emekliye ayrılmasının ardından göreve AYE-
DAŞ eski Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu 
getirildi. 

28 Nisan: Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik sant-
ralları özelleştirme ihalesinin  nihai pazarlık görüş-
melerinde en yüksek teklif 324.1 milyon TL ile Bere-
ket Enerji’den geldi. 

Mayıs 2016
4 Mayıs: ELDER’in verilerine göre, Türkiye’deki 

elektrik dağıtım şirketleri, 2010-2015 döneminde 
toplam elektrik dağıtım şebekesi uzunluğuna 76 bin 
kilometrelik ilave yaptı. Böylece Türkiye’deki elektrik 
dağıtım şebekesinin toplam uzunluğu 1 milyon 63 
bin 706 kilometreye ulaştı. 

10 Mayıs: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Ener-
ji Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Bölgesel Birliği 
(ERRA)Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

11 Mayıs: Görevli elektrik tedarik şirketlerinin 
fatura tahsilatını kolaylaştırmak için Bakanlar Kuru-
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lu kararı çıkarıldı. Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik 
Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Ka-
dar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmaması-
na İlişkin Karar, yürürlüğe girdi. 

20 Mayıs: Türkiye’de açılan kapanan şirket sayı-
sı istatistiklerine göre, enerji sektörü en hareketli iş 
kollarından biri oldu. Yılın ilk dört ayında 833 enerji 
şirketi kurulurken, bu kategoride kapanan şirket sa-
yısı dört oldu. Nisan ayında ise kurulan şirketlerden 
140’ı enerji sektöründen... 

21 Mayıs: BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevine Başkentgaz Genel Mü-
dürü Burhan Özcan getirildi. 

24 Mayıs: Almanya Leipzig şehrinde yapılan 
EUROPEX Genel Kurul toplantısında, Enerji Piyasa-
ları İşletme AŞ’nin Avrupa Enerji Borsaları Birliği’ne 
üyeliği oybirliği ile kabul edildi. 

 �Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. hükü-
mette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini 
Berat Albayrak sürdürecek. 
25 Mayıs: EPDK Başkan Yardımcılığı görevine 

Hamdi Bildirici getirilirken, dört daire başkanlığına 
da yeni isimler atandı.  EPDK İnsan kaynakları Da-
iresi Grup Başkanı Hasan Ilıca, aynı dairenin baş-
kanlığını üstlendi. Başkan Danışmanı Yılmaz Tamer 
LPG Piyasası Daire Başkanlığı’na, Elektrik Dairesi 
Grup Başkanı Elif F. Karakaş Kamulaştırma Dairesi 
Başkanlığı’na atandı. Tarifeler Dairesi Grup Başkanı 
Hacı Ali Ulutaş ise Elektrik Dairesi Başkanlığı göre-
vine getirildi.

29 Mayıs: Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı görevi de yapmış olan Ali Rıza Alaboyun, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 
yardımcılığına atandı.

Haziran 2016
1 Haziran: Enerji borsasında EPİAŞ tarafından 

hazırlanan yeni gün öncesi piyasası (GÖP) yazılımı-
na geçildi. 

 �Gazeteci Metin Türkyılmaz’ın araştırmasına göre, 
1996 yılbaşından 2016 Nisan ayı sonuna kadar 
Türkiye toplam 2 trilyon 689,4 milyar dolarlık it-
halat gerçekleştirdi. Bu rakamın 547 milyar do-
larlık kısmı petrol ve gaz ithalatını da içeren 27. 
fasıl ürünlerinin ithalatına ödendi. Bu rakamın, 
toplam ithalat içindeki payı yüzde 20.3 oldu.  
18 Haziran: EPDK, elektrik dağıtım şirketlerinin 

kayıp kaçağı azaltacak Ar-Ge çalışmalarını teşvik 

etmek ve arttırmak amacıyla 5 yıllık toplam 203 mil-
yon TL’lik bir bütçe ayırdığını açıkladı. 

22 Haziran: EPDK’nın yayınladığı “Elektrik Piya-
sası 2015 Yılı Piyasa Gelişim Raporu”na göre, 2015 
yılında YEKDEM katılımcılarının elektrik üretimleri, 
2014 yılına kıyasla yaklaşık 3 kat artarak 17,72 TWh 
oldu. Bu miktarın 8.275.992 MWh’i yani yüzde 47’si 
ise rüzgardan elde edildi. 

24 Haziran: Yenilenebilir kaynaklardan üretilen 
elektriğin devlet tarafından satın alınması sırasında 
ilave katkı payı verilmesine ilişkin yeni bir düzenle-
me yapıldı. Yönetmelik, yenilenebilir enerji santral-
larında kullanılan yerli ekipman ve bütünleştirici 
parçaların işletmecilere sağlayacağı ilave satın alım 
garantisi rakamlarının nasıl belirleneceğini ayrıntı-
landırdı. 

28 Haziran: Çinli Western Power Industrial, Tür-
kiye’de 164 milyon dolar yatırımla enerji santralı 
kurmak üzere yüzde 67,5 hissesi İzmir Demir Çelik’e 
ait olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş ile anlaş-
ma imzalandığını duyurdu. 

29 Haziran: Demirtaş Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü, Bursa’da 49,5 MW’lık tamamen yerli 
kömüre dayalı DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi 
kuracağını açıkladı. 

Temmuz 2016
1 Temmuz: TETAŞ tarafından dağıtım şirketleri-

ne ve görevli tedarik şirketlerine yapılan ve 1 Tem-
muz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak aktif 
elektrik enerjisi bedeli kWh başına 14,80 Krş olacak.

 �EPDK, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde (1 Temmuz 
2016-30 Eylül 2016) vatandaşın nihai elektrik fa-
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turalarına yansıyacak bir fiyat artışı olmayacağını 
açıkladı.
7 Temmuz: Çalık Enerji’nin Türkmenistan’da 

inşa ettiği 254 MW gücündeki Watan Devlet Elektrik 
Santralı faaliyete başladı. 

18 Temmuz: Yöneylem Araştırması Derneği’nin 
2016 yılı uygulama ödülü, Enerji Piyasaları İşletme 
Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) Yerli Gün Öncesi Piyasası 
(GÖP) projesine verildi. 

27 Temmuz: EPİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Savaş görevinden isti-
fa etti. Savaş, EPDK tarafından Şubat 2015 tarihinde 
EPİAŞ’a Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür olarak atanmıştı. 22 Mart 2016 tarihindeki 
genel kurulda ise genel müdür olarak görevine de-
vam etmesi kararlaştırılmıştı. 

29 Temmuz: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcılığı’nın talebi üzerine, İstanbul 5. Sulh Ceza Ha-
kimliği, ODEN Enerji’yi de bünyesinde bulunduran 
Akbulut Grubu’na ait şirketlere kayyum atadı.

Ağustos 2106
1 Ağustos: EPDK’nın, Elektrik Şebeke Yönetme-

liği’nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’de ya-
yımlayarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tüketiciler 
tarafından iletim sistemine bağlanması talep edilen 
tüketim tesisinin/ tesislerinin bağlantı gücünün 50 
MW ve üzerinde olması halinde iletim sistemine 
bağlantı için uygun görüş verilecek.

3 Ağustos: Aksa Enerji, Türkiye’deki 7 bankadan 
800 milyon dolarlık kredi sağladı. Krediyle, daha 
önce Goldman Sachs, İş Bankası ve Garanti Banka-
sı’ndan alınmış kredi kapatıldı. 

 �ExxonMobil tarafından her yıl yayınlanan 2016 
Energy Outlook raporuna göre, 2014-2040 yılları 
arasında yüzde 25 oranında artması beklenen kü-
resel enerji talebinin yüzde 30’unu oluşturan 10 
kilit pazar arasında Türkiye de yer alıyor.
4 Ağustos: ELDER tarafından, elektrik piyasa-

larındaki güncel konuların incelenmesi, raporların 
hazırlaması, öngörü çalışmaları yapması, doktora 
ve yüksek lisans tezlerinin desteklenmesi amacıyla 
ELDER Akademik Danışma Kurulu oluşturuldu. 

5 Ağustos: BDDK, “Bankalarca Kredilerin ve Di-
ğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bun-
lar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Buna göre, 
bankalarca enerji sektöründe kullanılmak üzere kul-
landırılan ve ikinci grupta (yakın izlemedeki krediler 
ve diğer alacaklar) sınıflandırılan krediler ve diğer 
alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere yeni sözleş-
me koşullarına bağlanabilecek. 

8 Ağustos: EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönet-
meliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel ki-
şileri açıkladı. Buna göre, IC İçtaş’a Kadıncık 1 HES ve 
Kadıncık 2 HES için 49’ar yıl süreli üretim lisansı verildi. 

9 Ağustos: Uçak düşürme krizinin ardından Rus-
ya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ilk kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesiyle, Akkuyu 
nükleer santralının kuruluş çalışmalarının hız ka-
zanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. 

 �TETAŞ, yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santral-
larını işleten özel şirketlerden 2016 yılında 6 mil-
yar kWh elektrik alacak. Elektriğin fiyatı ise me-
gavatsaat (MWh) başına 185 TL olarak belirlendi.  
16 Ağustos: EPDK tarafından yayınlanan haziran 

ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’na göre, toplam-
da üretilen 106.053,40 MWh lisanssız elektrik üreti-
minin 96.612,08 MWh’ı güneşten üretildi. 

24 Ağustos: BEDAŞ, arıza ve kesintileri minimu-
ma indirmek için 700 bin TL yatırımla “Arıza Bulma 
Cihazı”nı devreye aldı. BEDAŞ’tan biri mühendis, ikisi 
teknisyen üç kişi, her gün İstanbul’un Avrupa yaka-
sını turlayarak arıza oluşabilecek noktaları önceden 
tespit edecek. 

EYLÜL 2016
2 Eylül: Sanko Enerji, Manisa’nın Salihli ilçesinde 

50 MW kapasiteli Jeotermal Enerji Üretim Santralı 
kuracağını duyurdu. 
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5 Eylül: EPDK, elektrik dağıtım hatları yüzünden 
yaşanan toplu kuş ölümlerini engellemek amacıyla 
Trakya EDAŞ’ın geliştirdiği Ar-Ge projesi için 895 bin 
lira destek vereceğini açıkladı. 

13 Eylül: EPİAŞ’ın 08 Eylül 2016 tarihli üyelik 
başvurusu, 13 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen 
APEX Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı. 

16 Eylül: Uluslararası Enerji Ajansı 2016 Dünya 
Enerji Yatırımı Raporu’na göre geçen yıl, dünyada 
enerji projelerine yapılan toplam kaynak aktarımı 
yüzde 8 düşüşle 1,8 trilyon dolar oldu.  2014 yılın-
da enerji yatırımları 2 trilyon dolar olarak gerçek-
leşmişti. Azalışta belirleyici olan petrol ve doğal gaz 
yatırımları ise her şeye rağmen en büyük paya sahip 
oldu.

19 Eylül: Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Aleksandr Medvedev, Rusya-Türkiye ilişkile-
rinin düzelmesinin ardından Gazprom’un Türkiye’de 
yeni doğal gaz elektrik santralının inşaatı veya mev-
cut santralların alımıyla ilgilendiğini söyledi. 

20 Eylül: S&P Global Platts tarafından yapılan 
dünyanın en büyük 250 enerji şirketi sıralamasında, 
ilk üç sırayı ExxonMobil, Korea Electric Power Corp.
ve Gazprom aldı. 

21 Eylül: Karsan’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk 
yerli ve elektrikli minibüsü Karsan Jest, IAA Han-
nover Fuarı’nda sergilendi. Karsan Jest isimli araç 
çevre dostu ve engelli erişim özelliğine sahip.

28 Eylül: Bereket Enerji Grubu, Aydın, Denizli, 
Muğla, İzmir ve Manisa illerindeki abonelere hizmet 
vermek üzere yeni bir çağrı merkezi kurdu. 

 �Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Karapınar’ın yanı sıra yeni alanların da YEKA ilan 
edilmesinin planlandığını söyledi. 

 �ABD kaya gazı ilk kez Türkiye’ye ulaştı. LNG for-
mundaki doğal gazı taşıyan Knutsen gemisi, Ege-
Gaz’a ait Aliağa Terminali’ne yanaştı.
29 Eylül: Enerji Bakanı Berat Albayrak doğal 

gazda 1 Ekim’den başlamak üzere hem tüketiciye 
hem sanayiye yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı. 

 �General Electric, geçen yıl satın aldığı Fransız 
Alstom’un Gebze’deki transformatör fabrikasını 
Türkiye’nin ilk akıllı fabrikasına dönüştüreceğini 
duyurdu.

Ekim 2106
1 Ekim: BOTAŞ, doğal gaz fiyatlarında yüzde 10 

indirim kararına bağlı olarak yeni gaz satış tarifesini 
açıkladı. 

3 Ekim: Özelleştirme İdaresi, Ankara’da Çayırhan 
termik santralının özelleştirileceğini duyurdu. 

 �Şah Deniz II sahasından çıkarılacak doğal gazı 
Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TANAP, Azerbay-
can Parlamentosu’nda da onaylandı. 
5 Ekim: EPDK’nın, ‘Silivri Yer Altı Doğal Gaz De-

polama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları’nda 
yaptığı değişiklikle TPAO’ya ait olan tüm hak ve yü-
kümlülükler BOTAŞ’ın oldu.

10 Ekim: WEC kapsamında Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azer-
baycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile bir araya 
geldi. Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıya-
cak Türk Akımı gaz boru hattı anlaşması Rusya ve 
Türkiye arasında  imzalandı. Rusya Türkiye’ye sattığı 
doğal gazın fiyatında indirime gitti. 

11 Ekim: Türkiye ile KKTC arasında elektrik ile-
tim hattı kurulmasını da içeren işbirliği anlaşması, 
Enerji Bakanı Berat Albayrak ve KKTC Ekonomi ve 
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Enerji Bakanı Sunat Atun arasında imzalandı. 
 �Enerjide sürdürülebilirliğe odaklanan Enerji Tri-
lemma Endeksi 2016 sonuçları yayınlandı. İlk üç 
sırada Danimarka, İsviçre ve İsveç yer alırken, 
Türkiye 46’ıncı sıraya yerleşti. 
14 Ekim: CLK Enerji Kars çağrı merkezi, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla açıldı.

21 Ekim: SEDAŞ ve Meram elektrik dağıtım şir-
ketleri, 226 kişiye istihdam sağlayan yeni çağrı mer-
kezini hizmete açtı.

22 Ekim: Bakanlar Kurulu, mevcut doğal gaz 
dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışındaki ilçelere 
doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Mü-
dürlüğü’nü görevlendirdi. 

28 Ekim: Zorlu Enerji, Osmangazi Elektrik Dağı-
tım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ’yi 
satın alacağını açıkladı. 

 �CLK Konsorsiyumu’nda hisse dağılımının yeniden 
yapılandırılması kararlaştırıldı. Boğaziçi, Uludağ, 
Akdeniz ve Çamlıbel dağıtım ve perakende şir-
ketlerinin üst çatısı konumundaki CLK Enerji’nin 
ortaklarından Limak Grubu, Cengiz ve Kolin’in 
Uludağ EDAŞ ve Uludağ Perakende şirketlerin-
deki paylarını devralacak. Boğaziçi, Akdeniz ve 
Çamlıbel EDAŞ şirketlerindeki Limak hisselerini 
ise Cengiz ve Kolin devralacak. 

Kasım 2106
3 Kasım: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 

Türk Akımı projesinin Avrupa’ya uzanması hakkında 
“Güney Akımı ile tattığımız acı deneyimlerin ardın-
dan, bu boru hattını Avrupa’da gerçekleştirileceğine 
dair Brüksel’den garanti aldıktan sonra hattı uzat-
maya hazır olabiliriz” açıklamasını yaptı. 

5 Kasım: Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu’nun 
elektrik dağıtımında faaliyet gösteren iki şirketi Bo-
ğaziçi ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yeni çağ-
rı merkezi Tekirdağ’da hizmete açıldı. 

8 Kasım: EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Doğal Gaz Piyasasında Depolama Yükümlülüklerine 
İlişkin Usul ve Esaslar”ı kararına göre, doğal gaz it-
hal eden tüzel kişiler için depolama yükümlülük ora-
nı yüzde 6, spot LNG ve toptan satış lisansı sahipleri 
için de yüzde 2 olarak belirlendi.

11 Kasım: Türkiye ile İsrail arasında inşa edilme-
si öngörülen doğal gaz boru hattı projesini gerçek-
leştirmek üzere kurulan çalışma grubu, İstanbul’da 
ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

15 Kasım: Çalık Enerji, Özbekistan’da toplam 
1.350 MW’lık iki yeni enerji santral projesinin daha 
inşasına başlayacağını açıkladı. 

21 Kasım: Aksa Enerji, Afrika kıtasında üçüncü 
bir proje için çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, Ma-
li’de 40 megavat kurulu güce sahip elektrik santralı 
kurulumu için Electricite du Mali şirketiyle anlaşma 
imzalandığını bildirdi.

23 Kasım: Şangay İşbirliği Örgütü’nde Enerji Ku-
lübü’nün 2017 dönem başkanlığı görevi verilen Tür-
kiye, üye olmadığı halde görev verilen ilk ülke oldu.

24 Kasım: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, YEKA ihalesine hazırlık için yoğun bir ek 
süre talebinin olduğunu ve sürenin uzatılabileceğini 
söyledi.

26 Kasım: Çin’in enerji devi Dongfang Elektrik, 
Türkiye piyasasında yatırım yapacağını açıkladı.

29 Kasım: Meclis Dışişleri Komisyonu, Türkiye 
ile Rusya arasında hayata geçirilecek olan Türk Akı-
mı Gaz Boru Hattı projesine ilişkin kanun tasarısını 
onayladı.
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 GÜNDEM   
Deniz Suphi 

 �Türkiye ile Rusya arasındaki buzların erimesiyle 
başlayan ilişkiler yeni bir noktaya doğru evriliyor. 
Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medve-
dev, eylül ayında yaptığı açıklamada, Moskova ile 
Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci 
kapsamında hızla ilerleyişi sonrasında, Türk Akı-
mı projesinin yeniden canlandırılması ile birlik-
te Türkiye’de yeni doğal gaz elektrik santralları 
kurmak ya da mevcut santralların aktiflerini sa-
tın almak istediklerini belirtmişti. Medvedev aynı 
konuşmasında “Türkiye’de enerji projelerinde 
yer almak istiyoruz. Fiyatlar düştüğü için doğal 

gazla elektrik üretimine ilgi arttı. Bu nedenle Tür-
kiye’deki projeleri yakından takip edeceğiz” de-
mişti. 
İşte Enerji Panorama’nın ulaştığı bilgiler, Med-

vedev’in bu açıklamalarının hayata geçeceğini gös-
teriyor. Ankara kulislerinde, Rusya’nın Türkiye’ye 
yönelik yeni yatırımları konuşuluyor ve güvenilir 

Ruslar, Türkiye’de  
dört doğal gaz santralının peşinde

Rusya Türkiye’deki enerji yatırımlarını artırmak 
için kolları sıvadı. Dünyanın en büyük doğal gaz 
rezervlerine sahip olan Rusya, Türkiye’deki doğal 
gaz santrallarıyla ilgileniyor. Rusya, bu çerçevede 
BİS Enerji’nin bir, Avusturyalı enerji devi OMV’nin 
bir ve üçüncü bir şirketin de iki santralını yakın 
markaja aldı…

Aleksandr Medvedev, doğal gaz santrallarıyla  
ilgilendiklerin açıklamıştı
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kaynaklar, Rusya’nın Türk Akımı’na koşut olarak yeni 
doğal gaz santralları için düğmeye bastığını belirti-
yor. Enerji Panorama’ya konuşan kaynaklar, bu çer-
çevede Rusya’nın 4 santralı mercek altına aldığını 
belirterek, “Rusya, BİS Enerji’nin Bursa’daki 486 me-
gavat santralını Avusturyalı OMV’nin 890 megavatlık 
Samsun santralınının yanı sıra bir başka şirketin de 
biri Antalya’da olmak üzere iki santralını incelemeye 
aldı” bilgisini verdiler. 

Bilindiği gibi BİS Enerji, bir süredir finansal so-
runlar yaşıyor ve şirketin bir kamu bankasına kredi 
borcu var. Ruslar, bu nedenle santral için bu kamu 

bankasıyla görüşüyor. Görüşmelerin ciddi bir nok-
taya ulaştığını söyleyebiliriz. Rusların Avusturyalı 
enerji devi OMV’nin Samsun santralı için de bu yön-
de bazı temaslarda bulunuyor. 

Ucuz gaz getirip elektrik fiyatlarını 
düşürebilirler 

Ruslar’ın, bu santralları satın almaları durumun-
da Türkiye’ye görece ucuz doğal gaz getirmeyi de 
planladığı belirtiliyor. Bu plan doğrultusunda işler 
ilerlerse Ruslar, ucuz gazı santrallarda elektriğe çe-
virecek ve piyasada elektrik fiyatları belli bir oranda 
düşecek.

İRAN YİNE VANAYI KISTI 
İran, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
kış mevsimiyle birlikte doğal ga-
zın vanasını kıstı. Gaz basıncı ve 
miktarı 22 Kasım’da saat 18.00 
itibarıyla aniden azalmaya başladı 
ve günlük kontrat miktarının yak-
laşık 10’da biri seviyesine kadar 
düştü.
BOTAŞ’ın yaptığı açıklamaya göre, 
İran Milli Gaz Şirketi NIGC’nin 22 
Kasım’da BOTAŞ’a gönderdiği me-
sajda, Mergenler kompresör istas-
yonunda teknik arıza olduğu ve 72 
saat içinde arızanın giderileceği ve 
kontrat şartlarının yeniden uygu-
lanmaya başlanacağının belirtildi-
ği kaydedildi.
NIGC’nin belirttiği 72 saatlik süre-
nin sonunda hala gaz sevkıyatın-
da iyileşme olmadığı ifade edilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi:
“İran’dan alınan doğal gazın tes-
limat basıncı ve miktarı 22 Kasım 
2016 saat 18.00 itibarıyla aniden 
azalmaya başlamış ve İran’dan do-
ğal gaz alımı günlük kontrat mikta-
rının yaklaşık 10’da biri seviyesine 
kadar düşmüştür.
Bu durum İran’ın geçmiş yıllarda 

olduğu gibi kış aylarında doğal gaz 
kontrat yükümlülüğünü yerine 
getiremediği dönemlerin benzer 
bir durumu olarak değerlendirili-
yor. Bu konuda NIGC’ye yazıyla da 
bildirimde bulunularak doğal gaz 
alım satım kontrat yükümlülük-
lerine uymaları istendi. İran’dan 
doğal gaz tedariğinde yaşanan bu 
sorun nedeniyle ortaya çıkan arz 
açığı, yer altı depolama tesisi, LNG 
terminalleri ve diğer kaynaklar-
dan gerçekleştirilen tedariklerle 
giderilmekte olup şehirlerimize ve 

sanayi tesislerimize kesintisiz bir 
şekilde gaz temin edilmektedir.”
Bu durum, bir anda serbest piyasa-
da ortalama günlük elektrik fiyat-
larının artmasına yol açtı. Elektri-
ğin günlük ortalama fiyatı, 14-15 
kuruştan, 17-18 kuruşa kadar çıktı. 
Sektör yetkilileri, bu durumu şu 
sözlerle değerlendirdi: “Gaz mik-
tarı düştü. Bir de bazı ithal kömür 
santralları bakım-onarıma geçti. 
Dolayısıyla elektrikte fiyatlar bir-
kaç kuruş yukarı doğru hareket 
etti.” 
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 HABER  
Mahir Arslan 

 �Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin değer-
lendirilmesi açısından yeni bir döneme kapı ara-
layacak 1000 MW’lık güneş santralı projesinin 
ihalesi 15 Aralık’ta yapılacak. 1000 MWe kurulu 
güç için 15 yıllık 8 dolar-cent/kWh alım garantisi 
üzerinden yapılacak yarışmada, en düşük teklifi 
veren tüzel kişi ile YEKA Kullanım Hakkı Sözleş-
mesi yapılacak.
Kaynak alanına ilişkin çevresel etki değerlendir-

me, jeolojik ve jeoteknik etütler, kamulaştırma, hari-
taların hazırlanması, parselasyon, imar çalışmaları 
ve elektrik iletim alt yapı çalışmalarının 5, 10, 15  
MW‘lık santrallarda her bir proje için ayrı ayrı yapıl-
ması gerekirken YEKA kapsamındaki alan için tek 
seferde yapılabilecek. Ayrıca YEKA kapsamında yerli 
üretim şartı getirildiği için teknoloji ve bilgi transfe-
rinin gerçekleşmesi sağlanacak.

600 bin evin enerjisini karşılayacak
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2000 hektar 

alan üzerine kurulacak santralın 1 milyar doların 
üzerinde bir yatırımla gerçekleştirileceğine dikkat 
çekerek, fabrika yatırımları için de 300 milyon do-
larlık bir yatırım yapılacağını kaydetti. Santralda 1.7 
milyar kWh’lik enerji üretileceğini ifade eden Albay-
rak, üretilen enerjiyle 600 binden fazla evin ihtiyacı-
nın karşılanacağını söyledi. 

12,9 MW’LIK GES İŞLETMEdE 
2013 yılının 10-14 Haziran tarihlerinde 600 MW 
GES için 7 bin 904 MW’lık başvuru yapılmıştı. TEİ-
AŞ, 2015 yılında yarışma sürecini tamamladı. Yarış-
ma sonuçlarına göre, en yüksek katkı payı 2 milyon 
711 bin TL/MW (Karaman), en düşük katkı payı ise 
68 bin TL/MW (Erzurum) olarak gerçekleşti. Haliha-
zırda işletmede olan 12.9 MW kurulu gücünde GES 
bulunuyor. Yaklaşık 373 MW kurulu gücünde ön li-
sans verilmiş GES var. 

Yerli üretime ‘1000 MW’lık güneş projesi’ dopingi

Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi yatırımı için geri 
sayım başladı. Konya-Karapınar’da 1000 MW’lık güneş 
enerjisi projesi için yarışma 15 Aralık’ta yapılacak. Sektör 
temsilcilerine göre, projeye yerli üretim şartı getirilmesi 
teknoloji ve bilgi transferi sağlayacak, yerli üretimle gittikçe 
düşen maliyetler de Türkiye’yi uluslararası piyasada önemli 
bir oyuncu haline getirecek 
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Bin kişiye istihdam 
Albayrak, elektrik alım noktasında fiyat eksiltme 

yoluyla en uygun fiyatı veren firmaya ihalenin ve-
rileceğini belirterek fabrika kurma, yerli üretim ve 
teknolojinin yerlileşmesi ve Ar-Ge şartının da iha-
lede olacağını anlattı. Albayrak, 5 farklı konuda 15 
yıl şartı getirdiklerini, 15 yıllık alım garantisi süresi 
boyunca üretimin içinde olduğu hızlı üretime geç-
menin teşvik edileceğini, böylece 24 ay geçmeden 
yerli üretime geçilecek bir süreçten bahsettiklerini 
söyledi. Yüzde 80 yerli mühendis çalıştırma şartı ge-
tirdiklerini ifade eden Albayrak, yerlilik şartının da 
ilk 500 MW için yüzde 65, ikinci 500 MW için de yüz-
de 75 olacağını açıkladı. Albayrak, toplam bin kişiye 
istihdam sağlanacağını kaydetti.

“Türkiye panel ihracatçısı olacak” 
Proje ile üç kritik amaçları olduğunu anlatan 

Albayrak, ilkinin enerji maliyetlerinin düşmesi ol-
duğunu ifade etti. İkinci olarak katma değerli tek-
nolojilerin Türkiye’de artmasının önemli bir anlamı 
olduğunu belirten Albayrak, son olarak da bölgedeki 
pazarlar için de bu yatırımın önemli olacağını kay-
detti. Albayrak, “Bu anlamda Türkiye enerji paneli 
ihraç eden ve ticaret hacmini genişleten bir ülkeye 
dönecek” şeklinde konuştu.

GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu

“YERLİ SANAYİ GELİŞECEK”
“1000 MW’lik Güneş Santralı Projesi bence sektörün ge-
lişimi açısından olumlu bir adımdır. Uzak Doğu üreticile-
rinin baskısından kurtulabilmek için yerli hücre üretimi 
yapabilmemiz gerekiyor. Elbette sadece üretim değil, aynı 
zamanda bu alanda bir Ar-Ge altyapısını da oluşturarak 
ürün geliştirme yeteneğine sahip olmalıyız. Aslında bu 
çalışma büyük bir projenin ilk adımı. Ülkemizde şu anda 
planlanan 7-8 bin MW’lık Yenilenebilir Kaynak Alanı 
(YEKA) mevcut ve bu alanların enerji üretimine açılması 
sırasında hücre ve ince film üretim teknolojilerinin de ül-
keye kazandırılması çok önemli. Hem enerji arz güvenliği 
açısından hem de yerli sanayinin gelişimi ve üretimlerin 
ihracatı açısından böyle bir çözüm bulunmuş olması se-
vindirici. Tahminlerimize göre bunun gibi iki ihale daha 
açılması sayesinde ülkemizde silikon teknolojisi ile üre-
tim yapan iki, ince film üretim teknolojisi ile üretim ya-
pan bir fabrika ile üç adet Ar-Ge merkezi kurulmuş olacak. 
Bu tesislerin tümünde yüzde 80 oranında yerli personel 
çalışacak olması da önemli bir avantaj. Ayrıca bu tesisle-
rin kuracakları Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerle olan 
ilişkileri de birçok teknik personel yetiştirilmesini sağ-
layacak. Elbette yerli panel üreticileri, daha ucuz hücre 
alma imkanına sahip olacak ve maliyetleri düşecek. Dü-
şük maliyetler de uluslararası arenada bu ürünleri satma 
olanağını getireceğinden ihracatımızı olumlu etkileyecek. 
Olumsuz yönleri ise tek bir alanda böyle bir tesis yapmak 
iletim açısından birçok maliyeti ve riski de beraberinde 
getirecek. Bu riskler ne kadar azaltılırsa bu tesislerin ku-
rulumu ve işletilmesi konusundaki avantajlar artacaktır.”
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 ANALİZ   
Esen Erkan 

 �Doğadaki değişken yapı, insanlığın kurduğu tüm 
medeniyetlere ve yapılara derin bir etki bırakıyor. 
Bu değişkenliğin mevsimlerle kendini gösterme-
si nedeniyle barınma ihtiyacı, yiyeceğe erişim ve 
güvenlik kaygıları, insanların ve hayvanların ya-
şadığı tüm zamanlarda bir çeşit biriktirme ihtiya-
cını ortaya çıkardı. İhtiyaç duyulan ve biriktirilen 
malın niteliklerinin uzun süreli olarak saklana-
bilmesi için de yine bu mala özgü depolar hazır-
lamak, uzun yıllardır insanoğlunun yapageldiği 
bir davranış. 
Bu ansiklopedik girişten sonra hepimizin bildiği 

gibi modern ekonomi ve para, farklı türde bir birik-
tirme olanağı sağlasa ve kendimizi güvende hisset-
tirse de söz konusu malların arz ve taleplerindeki 
dalgalanma parasal değerlerinde de değişimlere yol 
açıyor ve bu ürünlerin depolanmasının önemini bir 
kere daha ortaya çıkarıyor. 

LNG’dE FSRU döNEMi  
ve Türkiye arz güvenliği

Bu ay kullanıma alınacak ilk FSRU tesisi, yeni 
tesisler için yapılan başvurular, mevcut LNG 
tesislerinin kapasitesi ve karadaki doğal gaz 
depolama tesislerinin sayısında yaşanacak artış, 
kısa vadede Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğini 
sağlayacak adımlar. Her şey planlandığı gibi 
giderse Türkiye, hem doğal gazda hub olma 
hedefine ulaşabilir hem de LNG ithalatçısı 
unvanını kazanabilir...
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Enerji gibi hayati ve bazen para karşılığında bile 
bulunamayan bir ürün, dünyadaki tüm ülkeler için 
çok önemli bir ihtiyaç... Özellikle fosil kaynaklarda 
neredeyse tamamen dışa bağımlı olan Türkiye’nin 
ekonomisindeki yıllardır gözlemlenen cari açığın en 
büyük nedeninin enerji maliyeti olduğu bilinen bir 
gerçek. 

Nitekim bu maliyetler kadar önemli diğer bir 
maliyet, olası bir enerji kesintisinde (özellikle kış 
aylarında) yaşanabilecek üretimin durması, iletişi-
min aksaması ve güvenlik altyapısının çalışmaması 
gibi ortaya çıkabilecek sonuçlar, diğer birçok ülkede 
olduğu gibi Türkiye’yi de kaosa sürükleyebilir. İç 
veya dış nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek bu 
sonucu ortadan kaldırmak için alınacak en kritik ön-
lem, enerjiyi depolamak ve iletim hatlarının bakım 
ve güvenliğini sağlamak. Enerji bugün için elektrik 
formunda yüksek miktarlarda depolanamasa da do-
ğal gazın depolanmasında birçok yöntem geliştiril-
miş durumda. 

Doğal gaz depolamasında Türkiye nerede?
2016 itibarıyla kullandığı elektriğin yüksek bir 

oranını doğal gazdan üreten, doğal gazda da nere-
deyse tamamen dışa bağımlı olmasına karşın bu 
ürünün arzında bir kaynağa aşırı bağlı olan Türkiye 
için depolama kapasitesinin yükseltilmesi, en önem-
li öncelikler arasında geliyor. 

2016 yılında, bir önceki yıl en büyük doğal gaz 
tedarikçisi olan Rusya ile yaşadığı kriz nedeniyle 
Türkiye, büyük dersler aldı ve bu yılı doğal gaz arz 
çeşitliliğini sağlama yolunda önemli adımlar atarak 

geçirdi. 2016 yılının Aralık ayı ise FSRU denilen sı-
vılaştırılmış gazı depolayabilen ve tekrar gazlaştırıp 
sisteme verebilen yüzer LNG tesislerinin devreye 
alınması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. 

Günlük tüketim artarsa sorun başlayabilir
EPDK verilerine göre Türkiye’nin 2015 yılındaki 

toplam doğal gaz tüketimi 48 milyar metreküp, it-
halatı ise 48.5 milyar metreküp olarak gerçekleş-
ti. İthalatın yüzde 15.8’ine denk gelen 7.6 milyar 
metreküplük kısmı LNG olarak yapıldı. 2016 yılı so-
nunda da bu seviyede bir tüketim ve ithalat bekle-
niyor. 

Türkiye’nin tüketim ve ithalat miktarlarına 
bakıldığında doğal gaz depolama kapasitesi oransal 
olarak çok düşük kalsa da LNG teknolojisindeki ge-
lişmeler ve yeni yatırımlar, bu sorunun kısa sürede 
ortadan kaldırılmasını sağlayabilir.

Depolama tesisleri ve kapasitelerine geçmeden 
önce doğal gaz tüketimini yıllık değil günlük ra-
kamlarla incelemek, arz kesintisini ve güvenliğini 
anlama açısından daha önemlidir. Türkiye’nin yıllık 
tüketiminden yola çıkarak yapılacak bir hesapla-
mada günlük tüketim, 133 milyon metreküp civa-
rında çıkıyor. Kış aylarında bu tüketim doğal gazın 
konutlardaki yaygın tüketimi nedeniyle günlük 230 
milyon metreküpe kadar ulaşabiliyor. Türkiye doğal 
gaz altyapısı ise mevcut halinde günlük 180 milyon 
metreküpün üzerinde uzun süre tüketimin devam 
etmesi durumunda sorun yaşayabilir. (Rekor 25-26 
Ocak 2016 – günlük 235’er milyon metreküp). Yeni 
yapılacak depolama ve arz çeşitliliği sağlayacak te-
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sislerle günlük 280 milyon metreküp seviyelerinin 
karşılanabilir hale getirilmesi gerekiyor.

Doğal gazda arz güvenliğinin sağlanmasında en 
büyük sıkıntı da bu tür ‘peak’ zamanlarda yaşandığı 
için depolama kapasitesinin artırılması ve günlük 
arzın yeni tesislerle ihtiyaca göre esnek bir şekilde 
artırılabilmesi asıl önemi taşıyor. Bu nedenle de-
polama tesislerini ve esnek arz kapasitesine sahip 
LNG tesislerini sisteme günlük verebilecekleri gaz 
miktarıyla değerlendirmek daha gerçekçi bir seçe-
nek olarak ortaya çıkıyor.

Karadaki doğal gaz depolama tesisleri 
Türkiye, Silivri’deki Kuzey Marmara ve Değir-

menköy depolama sahaları ile yıllık 2,85 milyar 
metreküp gazı depolayabiliyor ve sisteme günlük 25 
milyon metreküp gazı arz edebiliyor. Bu tesis sana-
yi ve nüfusun yoğun olarak konumlandığı Marmara 
Bölgesi için hayati öneme sahip.

Buna ek olarak yapımı uzun yıllardır devam eden 
Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisinin ilk fazının 
2017 yılı içinde devreye alınması planlanıyor. İlk faz-
la günlük arz seviyesinin 20 milyon metreküpe, 2019 
yılı itibarıyla da günlük 40 milyon metreküpe ulaşıl-
ması planlanıyor. 

Karadaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
tesisleri 

Türkiye boru hatları ile aldığı doğal gaza ek ola-
rak yüksek tüketim dönemlerindeki açığını karadaki 
LNG tesisleri ile sağlıyor. Biri Marmara Ereğli’sinde 
BOTAŞ’a, diğeri de İzmir’de Egegaz’a ait kurulu top-
lam 2 adet tekrar gazlaştırma tesisi mevcut. 

Yıllık kapasitesi 6,2 milyar metreküp olan Mar-
mara Ereğlisi’ndeki tesis, sisteme günlük 18 milyon 
metreküplük gazı arz edebiliyor. Bu tesisin 2019 yılı 
sonunda günlük 27 milyon metreküp kapasiteye 
ulaşması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir’de Egegaz tarafından işletilen tesisin yıllık 
kapasitesi ise yıllık 6 milyar metreküp, günlük ise 
16,5 milyon metreküp dolayında. Bu tesisin kapasi-
tesinin de artırılması için çalışmalar var. 

Karada kurulu LNG tesislerinin kapasitelerinde-
ki artış, Türkiye için büyük öneme sahip. Buna ek 
olarak Türkiye, doğal gaz teknolojisinin en büyük 
avantajlarından biri olan FSRU (Floating Storage 
and Regasification Unit) ile 2016 Aralık ayı itibarıyla 
tanışıyor.

Denizde kurulu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
tesisleri kısaca FSRU olarak adlandırılan ilk tesisin 
yapımına ocak ayında başlanmıştı. Neredeyse rekor 
sürede kullanıma alınacak ilk FSRU tesisi, ETKİ Li-
man İşletmeleri tarafından İzmir’de bu ay devreye 
alınacak. Kolin Grubu’na ait ve kısaca ETKİ olarak 
adlandırılan tesisin yıllık 5 milyar metreküplük ka-
pasitesinin yanı sıra günlük kapasitesinin ilk etapta 
14 milyon metreküp ve yakın dönemde gerçekleşti-
rilecek geliştirmelerle 20 milyon metreküp olacağı 
belirtiliyor.

Bu tesise ek olarak EPDK’ya iki adet daha FSRU 
lisansı için başvuru yapılmış durumda. FSRU tesis-
lerinin yakın gelecekte daha çok kullanılacağını da 
başvurulardan birinin Türkiye’nin en büyük holdingi 
olan Koç Holding tarafından yapılmış olmasından 
anlayabiliriz.

Başvuruyu yapan şirketlerden biri olan ADG 
Enerji, Koç Holding bünyesindeki Aygaz şirketi al-
tında çalışıyor ve lisans almak için başvuru yaptığı 
tesis projesinin, yıllık 5 milyar metreküp kapasiteye 
ve günlük 14.1 milyon metreküplük doğalgaz arz 
kapasitesine sahip olması planlanıyor. 

Diğer başvuru sahibi şirket Maks Proje Geliştir-
me AŞ ise yıllık 6 milyar metreküp günlükse 17 mil-
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yon metreküp doğalgaz arz kapasiteli tesis kurmak 
istiyor.

Depolama, LNG ve FSRU ile gelişebilecek arz 
güvenliği

Bugün itibarıyla depolama ve LNG tesisleriy-
le günlük yaklaşık 59,5 milyon metreküplük doğal 
gaz arzı sağlanabiliyor. (Silivri 25 mcmpd, Marmara 
Ereğlisi 18mcmpd, Egegaz 16,5 mcmpd) 2016 Aralık 
ayı itibarıyla Etki FSRU ile bu miktar 74 milyon met-
reküpe çıkabilecek.

2017 yılı içinde ve beklendiği üzere yaz ayı iti-
barıyla Egegaz’ın kapasitesinin günlük 8,5 milyon 
metreküp artarak 25 milyon metreküpe çıkması, 
Etki FSRU’nun 14’ten 20 milyon metreküpe çıkma-
sı ve Tuz Gölü’nün günlük 20 milyon metreküp arz 
edebilen birinci fazının devreye alınmasıyla günlük 
toplamda 34,5 milyon metreküplük bir arz kapasi-
tesi artışı bekleyebiliriz. Bu artış, günlük 109 milyon 
metreküplük bir gaz arz kapasitesine karşılık geliyor.

2018 yılında Egegaz’ın kapasitesinin günlük 
39 milyon metreküpe çıkarılmasıyla çoğalacak 14 
milyon metreküplük arz kapasitesi, toplam kapasi-
teyi günlük 123 milyon metreküpe çıkarabilir.

2019 yılında ise Tuz Gölü doğal gaz depolama 
tesisinin ikinci fazının devreye girmesi bekleniyor. 

HUb OLMA HEdEFİ 
IŞIğINdA LNG 
ALTERNATİFİ

LNG’nin ülkeye getirebileceği bu ek kapasite, Tür-
kiye’nin bir süredir amaçladığı doğal gazda bir hub 
olma projesi için gerekli olan pazardaki arz fazlalığı-
nı sağlayabilmesi için önem taşıyabilir. 
Boru hatlarıyla İsrail, Kuzey Irak ya da Türkmen ga-
zının Türkiye’ye uygun fiyatlarla getirilmesi ve gazın 
gazla rekabet edebildiği bir borsa kurulabilmesi pro-
jeleri jeopolitik riskler, boru hatlarının endişe edilen 
güvenliği ve Kıbrıs sorunu gibi eski bir çok sorun ne-
deniyle hız kazanamıyor. 
Bu projelerin hub olma hedefinden önce gelen 
amacı, Türkiye doğal gaz arzını güven altına almak 
olarak görülüyor. Dünyada içine girilmesi bekle-
nen bol gaz-düşük fiyat döneminde gazın Katar gibi 
eski üreticilerin yanı sıra rekabeti artıracak ABD ya 
da Avustralya gibi yeni oyunculardan getirilmesi 
ve LNG ile yüksek arz kapasitesi yaratılması Türki-
ye’nin hem arz güvenliğini sağlama amaçlı birincil 
hedefine hem de bir hub olma amaçlı ikincil hedefi-
ne katkı sağlayabilir. 
Sonuç olarak, kullanıma alınan ilk FSRU tesisi, bu 
türde yeni tesisler için düzenleyici kuruma yapılan 
başvurular, mevcut LNG tesislerinin kapasitesinde 
yaşanması muhtemel artışlar ve karadaki doğal gaz 
depolama tesislerinin sayısında yaşanacak artış, 
kısa vadede Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğini 
yaşanacak çeşitlilik ile sağlamayı ve orta vadede de 
gaz bolluğu ve fiyat rekabeti yaşanabilecek bir ulus-
lararası piyasanın kurulmasını sağlayabilir. Böyle 
bir piyasa, daha ucuz gazı boru hatlarıyla sunabile-
ceğini düşünen İsrail, Türkmenistan ya da İran gibi 
aktörlerin söz konusu piyasaya olan ilgisini de artı-
racaktır.
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Bu tesisten gelebilecek günlük kapasite 20 milyon 
metreküp artış, arzı 143 milyon metreküpe çıkara-
bilecek.

Bunlara ek olarak bir FSRU tesisinin lisans alma 
ve kurulum süresi yaklaşık 2 yıl olarak hesaplanıyor. 
ADG Enerji ve Maks Enerji’nin lisans başvurusunda 
bulundukları iki tesis projesinin, günlük kapasiteleri 
toplamda 31 milyon metreküp. Bu tesislerin de 2019 
yılı sonu itibarıyla devreye alınmasıyla depolama, 
LNG ve FSRU tesislerinin doğal gaz sistemine arz 
edebilecekleri günlük kapasite 174 milyon metrekü-
pe kadar yükselebilir. 

Türkiye LNG ithalatçısı olabilir
Bu miktarın içerisindeki boru hatları ile gelen 

gazın depolandığı Silivri’den gelebilen günlük 25 
milyon metreküplük ve Tuz Gölü’nden gelmesi bek-
lenen günlük 40 milyon metreküplük gazın toplamı 
olan 65 milyon metreküplük gazı hesaba katmazsak 
(=109 mcmpd) Türkiye’nin günlük 109 milyon met-
reküplük gazı sistemine arz edebilecek kapasiteye 
sahip bir LNG ithalatçısı olması bu projeler ışığında 
mümkün gözüküyor. 

Söz konusu günlük miktar, tam kapasite kullanım 
düşünüldüğünde yıllık yaklaşık 38 milyar metrekü-
pe karşılık geliyor ki bu miktar, Türkiye’nin bugünkü 

toplam tüketiminin neredeyse yüzde 80’ini ifade edi-
yor. Ayrıca Türkiye’nin 2015 yılında yaklaşık 8 milyar 
metreküp olan LNG ithalatına göre 30 milyar metre-
küplük bir LNG kapasitesi artışı anlamına da geliyor. 

Yine çok yüksek gözüken bu miktar, 2021 yılın-
da sona ermesi planlanan Batı Hattı’nın bir Türk 
Akımı projesi tarafından ikame edilmemesi (yakla-
şık yıllık 16 milyar metreküp), doğuda İran ile Azer-
baycan’dan gelen gazın herhangi bir nedenle uzun 
süreli kesilmesi (iki ülke toplamı yaklaşık yıllık 14 
milyar metreküp) ya da doğal gaz tüketiminin bu 5 
yıllık süreçte artabilmesi durumunda da Türk doğal 
gaz sistemine neredeyse tam anlamıyla bir arz gü-
venliği sağlayabilecek. 

2019 sonunda bitmesi beklenen mevcut Batı 
Hattı’nın, Türk Akımı ile ikame edilecek olmasına yö-
nelik bir proje olsa da bu projenin tamamlanması, 
bölgedeki jeopolitik hareketliliğin durulması için ge-
reken süre ve düşük petrol fiyatları nedeniyle Rus-
ya’nın içinde bulunduğu ekonomik durum düşünül-
düğünde tam anlamıyla kesinleşmiş değil. 

Şüphesiz ki gerek LNG gerekse FSRU tesisleri, 
tam kapasiteyle çalışmak durumunda değil. Yukarı-
da belirtilen rakamları, tesislerin tam kapasite çalış-
maları durumunda erişebilecekleri miktarlar olarak 
görmek gerekiyor. 
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 ANALİZ  

 �Vladimir Putin’in AB sınırına 330 bin asker gön-
dermesiyle birlikte uzmanlar, Rus başkanının 
Avrupa için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu 
ifade etmeye başladı. İngiltere’nin uçaklarını, 
tanklarını ve birliklerini Rusya tehdidine karşı ül-
kenin doğusuna kaydırmasıyla Avrupa’da savaş 
endişesi baş göstermeye başladı.
NATO, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in 

AB ve müttefikleri sınırı boyunca 330 bin askeri yer-
leştirdiğine inanıyor.

Yandaki şekilde Rusya ve İngiltere’nin askeri 
karşılaştırmaları yer alıyor. Bu karşılaştırmaya göre 
hala endişelenmeli miyiz?  

Avrupa Reform Merkezi adlı düşünce kurulu-
şunda dış politika direktörü olarak görev yapan 
Ian Bond, askeri tarihçi Profesör Mark Almond ve 
emekli general Mike Jackson, bu durumu ve Putin 
tehdidinin nasıl kolayca yönetilebileceği konusunu 

Batılı medya organlarının en önemli gündem 
maddesi, Putin ve soğuk savaş taktikleri... 
Putin’in AB sınırlarına 300 bini aşkın asker 
göndermesiyle tedirgin olan AB, en büyük 
enerji tedarikçisi Rusya’nın amacını anlamaya 
çalışıyor. Think-tank kuruluşları ve uzmanlar 
“Putin, istediklerini bedel ödemeden elde etmek 
için askeri gücünü tehdit olarak kullanmaya 
çalışıyor. Batı, bunun karşısında durmalı” 
yorumları yapıyor. Bir başka kaygı noktası ise 
Rusya’nın askeri gücün yanı sıra enerji kozunu da 
devreye alıp almayacağı... 

P u T i N  
soğuk sAVAşı TıRMANdıRıYoR
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ele aldı. Bazı politikacılar Rus liderin yalnızca savaş 
tehdidinde bulunduğunu düşünürken, bazıları ise 
söz konusu askeri hareketliliği çok ciddiye almamız 
gerektiğini düşünüyor.

Rusya’nın elbette askeri bir tehdit olarak gö-
rülmesi gerekiyor. Çünkü askeri doktrin olarak NA-
TO’yu ana muhalifleri olarak görüyor; bu sebeple 
oldukça agresif yollar içeren tatbikatlar yapıyorlar. 
Bu kapsamda, 2009 yılında Polonya’nın başkenti 
Varşova’ya yönelik nükleer saldırı içeren bir askeri 
tatbikat simulasyonu gerçekleştirdiler.

Rusya istediklerini bedel ödemeden alma 
taraftarı 

Bu açıkçası büyük bir tehdittir. Bu tehdide karşı 
başınızı kuma gömüp hiçbir şey olmamış gibi davra-
namazsınız! Putin, NATO ülkelerine tehditler savurup 
onları yıldırarak askeri güç kullanmadan her istedi-
ğini elde edebileceğini düşünüyor ve bu tam da onun 
istediği gibi ideal bir durum olarak gerçekleşiyor. 
Pek çok kişinin konuştuğu Avrupa sınırları boyunca 
yerleştirilen 330 bin askerle amaçlanan, politikacı-
larımıza istediği şeyi Putin’e herhangi bir bedel öde-

meden verdirtmek. Örneğin Putin, NATO’dan kuv-
vetlerini Rusya sınırından 100 mil geriye taşımasını 
isteyebilir. Böyle bir istek karşısında bunu yerine 
getirmeye yönelik herhangi bir şey yapmayacağını-
zı gösterirseniz, o zaman Rusya tarafının oyunlarını 
bozabilir ve onların hesaplamalarında ciddi bir hata-
ya sebep olabilirsiniz.

NATO herhangi bir savaşta Ruslar için kolay 
lokma olmayacak. Putin bunun tersini düşünüyorsa 
ciddi bir yanılgı içinde olduğunu söyleyebiliriz. NA-
TO’nun askeri kapasitesini ele alacak olursak, 
bünyesinde yer alan İngiltere ve Fransa’nın yeterli 
donanıma sahip askeri güçleri var, ayrıca diğer ülke-
lerden Almanya, Polonya ve Türkiye’de de önemli bir 
asker güç bulunuyor. Yani bu ülkelerin hiçbiri, ABD 
askeri güçleri oraya ulaşana kadar geçecek kısa sü-
rede Rusya tarafından kolaylıkla ele geçirilebilecek 
ülkeler değil.

Putin risk almaya meyilli olduğunu göstermeye 
çalışıyor; ancak gerçek şu ki, Putin sadece hesapla-
nabilir riskleri almaya meyilli birisi. Örneğin, Ukray-
na’ya diğer ülkeler tam bir birlik içinde olduğunda 



48 • Aralık 2016

▶ Putin  soğuk savaşı tırmandırıyor

RUSYA-NATO GERİLİMİ VE ENERjİ 
POLİTİKALARINA YANSIMALARI

The Sun gazetesinin 29 Ekim 2016 
tarihli nüshasında Grant Rollings 
tarafından kaleme alınan yuka-
rıdaki köşe yazısı ile The Sun ve 
diğer yayın organlarının müteakip 
günlerde NATO-Rusya gerilimine 
dair ele aldıkları diğer değerlen-
dirmeler bir arada incelendiğinde; 
bu durumun açık bir şekilde Rus 
tarafının Batılı ülkelerden gerek 
ekonomik gerekse siyasi alanda 
bazı tavizler elde etmeye yönelik 
bir gerilim tırmandırma hamlesi 
olduğu ifade edilebilir.
Peki bu tür askeri hamleler ne gibi 
sonuçlar doğurabilir? Artan bu 
gerilim, askeri bir olayın patlak 
vermesine sebep olabilir mi? Ya 
da askeri bir gerilimle koparmayı 
umduğu kazanımları elde edeme-

mesi durumunda Rusya’nın bir 
sonraki hamlesi ne olabilir? Ve 
bütün bu sorulara verilecek ce-
vapların enerjiye yansıması nasıl 
olabilir?
Bütün bu sorulara iyimser ve kö-
tümser senaryolar çerçevesinde 
cevaplar verilebilir ve gerekli değer-
lendirmeler pek çok perspektiften 
gerçekleştirilebilir. Ancak önemli 
bir askeri güce sahip olan Rusya’nın 
elindeki tek kozun askeri yeterlilik 
ve yetkinlik olmadığını, bununla 
birlikte enerji kaynaklarının da Rus-
ya’nın dış politikada gerilim yarat-
mak için kullandığı bir başka koz 
olduğunu aklımızdan çıkartmamak 
gerekir. Arzu ettiği talepleri veya 
politik kazanımları askeri hamle-
ler ile kazanamaması durumunda 

Rusya’nın enerji kozunu oynaması 
muhtemel senaryolar dahilinde. 
Her ne kadar bu kozun ileri sürül-
mesi sonunda kaybet-kaybet duru-
munun da olduğu bir oyun teorisi 
denkleminin oluşmasına sebebiyet 
verse de NATO-Rusya arasında tır-
manacak bir gerilim kaçınılmaz 
olarak enerji sorununun da devreye 
girmesine yol açacaktır. 
“Kaybet-kaybet” alternatifi 
daha güçlü
Peki iki taraf için de içinde ciddi 
riskler barındıran enerji mesele-
sinin devreye girmesi neden bu 
kadar önemli? Yukarıda da açıkla-
dığımız gibi, bu meselenin Rusya 
ve NATO üyesi ülkeleri ‘kaybet-kay-
bet’ alternatifine doğru sürükleme-
si kuvvetle muhtemel. Bu durumda 

müdahalede bulunmadı; aksine yeni bir hükümet 
kurulana kadar bekledi ve mevcut olan belirsizlik 
durumundan istifade ederek söz konusu belirsizliğe 
bir yenisini eklemeyi tercih etti. 

Putin iyi bir poker oyuncusu 
Kısaca Putin, bir çılgın değil. Şunu akıldan çıkart-

mamak gerekir; “Poker oyunlarında kazananlar her 

şeyini tehlikeye atanlar değildir.” İyi poker oyuncula-
rı ellerine bakar, rakiplerine daha güçlü bir ele sahip 
olduklarını düşündürtür ve sonra büyük vuruşu ya-
parlar. Putin, daha ziyade bir poker oyuncusu tarzın-
da hareket ediyor. Yani Putin’in hamlelerini “zarları 
at ve ortaya çıkan sayıya göre hareket et” yaklaşımı 
şeklinde algılamak tam anlamıyla bir hata olur. 

Rusya’nın savaşa hazır olma konusundaki tüm 
konuşmaları, sinirleri gergin Batılı politikacılara, 
“Tanrım, baksanıza Ruslar çok kızgın. Bu yüzden on-
lara daha fazla ödün vermeliyiz” ifadesini söylettire-
bilmeye yönelik. Rusya’nın sağa sola silahlarını çe-
virerek tehditler savurması, elbette bazı Avrupalılar 
için korkutucu bir etki ortaya çıkarıyor ancak kork-
maktansa kararlı olmalıyız. Nihayetinde ortada aynı 
soğuk savaş sırasında olduğu gibi bir tehdit var. Bu 
tehdide yanıt vermenin yolu ise taviz vermek değil. 
Aksine sağlam durmak ve Ruslara herhangi bir şey 
denerseler karşılığında görecekleri, tek şeyin kendi 
kanları olacağı hususunu anımsatmaktır.
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▶ Putin  soğuk savaşı tırmandırıyor

da kim daha çok kaybedecek veya 
kim kaybettiklerinden daha çok et-
kilenecek sorularına yoğunlaşılma-
sı gerekiyor. Burada kayıp (nesnel 
anlamda) elbette önemli ama kay-
bedilenlerin ortaya çıkartacağı etki 
değerlendirmelerimiz için büyük 
önem arz ediyor. 
Hepimizin yakından takip ettiği 
petrol fiyatlarında uzun süredir 
yaşanan düşük fiyat seyri, Rusya 
gibi ekonomisi enerji kaynakları 
ihracatına önemli ölçüde bağımlı 
ülkeleri ciddi biçimde etkiledi. Fi-
yatların düşük seyrinin de piyasa 
gerekleri sebebiyle değil, ulusla-
rarası politika gereği olarak ger-
çekleştiği herkes tarafından kabul 
edilen bir gerçek. Ancak bu kadar 
önemli bir politik hamle karşısın-
da yaşanan ciddi ekonomik buna-
lıma rağmen, Rusya ve İran gibi 
ülkelerin yollarına devam edebil-
diklerini görüyoruz. Bunun sebe-
bini şu şekilde açıklayabiliriz:
- Söz konusu ülkelerdeki milliyetçi 
eğilim, yani zor durumda halkın 
birbirine ve ülkesine daha sıkı bağ-
lanması ve 
- Bu milliyetçi eğilime bağlı olarak 
ülkenin artan acı eşiği.
Nasıl ki her insanın farklı düzey-
lerde acı eşiği vardır, kimisi eline 
bir kıymık batsa ortalığı ayağa 
kaldırır, kimileri ise işkence görse 
bile sesini çıkartmaz, aynı şekil-
de toplumların da acı eşiği vardır. 
Bunu şu şekilde örneklendirebili-
riz. Ülkemizin yaşadığı 2001 krizi 
Yunanistan’da hala devam eden 
ekonomik krizle karşılaştırıldığın-
da çok daha büyük bir kriz olarak 

değerlendirilebilir. Ancak ülkemiz-
de 2001 krizi döneminde veya her-
hangi bir ekonomik kriz dönemin-
de Yunanistan ekonomik krizinde 
karşılaşılan sokak eylemlerine şa-
hit olunmadı. Aynı şekilde, Rusya 
ile özellikle Batılı NATO ülkelerini 
karşılaştırdığımızda bu anlamda 
ciddi farklılıkların olduğu açıktır. 
Putin mevkidaşlarına göre daha 
şanslı
Bütün bu anlatılar neden önemli? 
Çünkü, Rusya askeri hareketlilik-
le gerçekleştirmeye çalıştığı sinir 
harbini, bir üst seviyeye çıkarta-
rak ekonomik anlamda (özellikle 
enerji) ihracatı hususunda da ger-
çekleştirmeye çalışabilir.  NATO 
müttefiki ülkelere Ukrayna ben-
zeri bir enerji güvenliği sıkıntısı 
yaşatmayı bir tehdit olarak ortaya 
koyabilir veya gerçekleştirebilir. 
Özellikle doğal gaz kullanımının 
yoğun olduğu kış döneminde, ile-
ri sürülebilecek böyle bir hamle, 
NATO müttefiki ülkelerde önemli 
bir ekonomik ve sosyal gerilimin 
ortaya çıkmasına sebep olabilir. 
Elbette ki böyle bir hamle askerle-
rin bir yerden başka bir yere nakle-

dilmesi gibi ulusal maliyeti düşük 
bir hamle olmayacaktır. Böyle bir 
hamle, Rusya için bugünkü ve ge-
lecekteki getirilerini riske atmak 
anlamına gelecektir. Ancak kısa ve 
orta vadede milliyetçilik rüzgarla-
rının yoğun estiği ve acı eşiğinin 
göreceli olarak daha yüksek oldu-
ğu Rusya’da bu hamlenin sonuç-
larını yönetmek, Putin için diğer 
ülkelerde ki mevkidaşlarına göre 
daha kolay olacaktır.
Bu değerlendirme elbette ki bazı 
batılı politikacıların öne sürdüğü 
“Bu adam çılgın. Bu sebeple gerek-
li tavizleri vermek lazım” anlamı-
na gelmiyor. Bu değerlendirmeden 
çıkartılması gereken sonuç, mev-
cut askeri hareketliliğe bağlı gerili-
min bir başka boyuta taşınmasının 
önüne geçmek için gerekli önlem-
lerin alınmasıdır. Bununla birlikte 
soğuk savaş dönemi benzeri yaşa-
nan gerilimlerin, en azından yakın 
dönemde ortadan kalkmayacağı, 
bu sebeple NATO müttefiki olan 
ülkelerin özellikle enerji bağla-
mındaki kırılganlıklarını tekrar 
gözden geçirerek gerekli tedbirleri 
almaları gerektiğidir. 

Rusya, AB sınırına 300 bin asker gönderdi



 VİZYON   
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 �Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan 2016 
Türkiye İlerleme Raporu, genel itibarıyla Türki-
ye’nin AB’den ve AB değerlerinden uzaklaştığını 
iddia ediyor. Bu yönüyle de Türkiye’nin Avrupa-
lılaşma yolculuğunun adeta “AB’siz Avrupalılaş-
ma” şekline evirildiğinin açık bir beyanı görünü-
münde. Raporun başlangıç kısmında, AB’nin ve 
üye ülkelerinin kınamakta ve Türkiye’ye destek 
olmakta geç kaldıkları hain darbe girişiminin 
‘derhal’ kınandığı ve Türkiye’ye destek verildi-
ği gibi gerçek dışı bir ifade de yer alıyor. Buna 
karşılık, enerji konusunun ise ikili ilişkilerdeki 
en önemli işbirliği alanlarından biri olmayı sür-

dürdüğü tüm açıklığıyla kabul ediliyor. Ancak 
Türkiye’de özellikle doğal gaz piyasasının hızla 
geliştirilmesinin ve enerji verimliliğinde ilerleme 
sağlanmasının gerekliliği de vurgulanıyor. 
2016 raporunda Türkiye enerji sektörü, geçen 

yılki ifadeye benzer şekilde, ‘vasat hazırlıklı’ (mode-
rately prepared) olarak tanımlanıyor ve 2012 rapo-
rundaki ‘orta üstü gelişkin’ (moderately advanced) 
tanımlamasına kıyasla net bir gerilemeye işaret 
ediliyor. Raporun temel bulgusu, arz güvenliği ile 
elektrik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde, Türki-
ye’nin iyi bir gelişme gösterdiği ancak önümüzdeki 
dönemde yapması gerekenlerin, doğal gaz piyasa-
sı serbestleşmesinde ilerleme sağlamak, nükleer 
enerji konusunda topluluk müktesebatına uyum 
sağlayarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nu (TAEK) 
ıslah etmek, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde ma-
liyet temelli ve daha şeffaf bir tarife yapısına geçişi 
tamamlamak olduğu belirtiliyor. 

2016 Türkiye İlerleme 
Raporu’nda enerji faslı

AB 2016 Türkiye İlerleme Raporu, adeta Türkiye-
AB ilişkilerindeki tamiri zor yıpranmanın 
somutlaşmış hali gibi duruyor. Raporun enerji 
faslında da hissedilen bu yaklaşım, birçok eleştiri 
getirmiş. Enerji verimliliği, serbest piyasanın 
oluşumu, nükleer enerjide AB standartlarının 
yakalanmamış olması eleştiriliyor. Olumlu tek 
alan ise yenilenebilir enerjideki kapasite artışı...
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▶ 2016 Türkiye İlerleme Raporu’nda enerji faslı

Serbest piyasa eleştirisi
Anadolu Geçişi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin 

(TANAP), planlanandan önce, 2018’de faaliyete gire-
cek olmasının, ülkenin arz güvenliği açısından oluş-
turacağı rahatlamanın, Bulgaristan-Türkiye enter-
konnektörü ile birlikte düşünüldüğünde, Türkiye’nin 
hali hazırda iyi bir durumda olan enerji arz güveliği-
ni daha da iyileştireceği ifade ediliyor. Benzer şekil-
de, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ), ENTO-E’ye 
(European Network for Transmission System Ope-
rators for Electricity) gözlemci üye olması ve tica-
ri elektrik transferinin başlamasının da Türkiye’nin 
enerji arz güvenliği açısından olumlu olduğu not 
ediliyor. 

Enerji piyasaları konusunda, elektrik sektörü 
açısından, Üçüncü Enerji Paketi’yle uyumlu bir nok-
tada olunmasına ve yüzde 86 teorik piyasa açıklığı 
sağlanmasına rağmen sübvansiyonların kaldırılma-
sının sürekli olarak ertelenmesi, tam anlamıyla ser-
best bir piyasanın oluşmasını imkansız kılıyor de-
ğerlendirmesi de yapılmış. Bu eleştiri kısmen haklı 
olmakla birlikte, ülkenin iç siyasi ortamı göz önüne 
alındığında, bu durumun öngörülebilir bir gelecek-
te düzelmesini beklemek anlamlı olmaz. Doğal gaz 
piyasasının gelişimi konusunda ise açıkça söylemek 
gerekir ki AB raportörleri pek umutlu görünmemek-
le birlikte, piyasanın geliştirilmesi konusundaki ge-
reklilikler olarak tekrarlanıyor. 

Enerji verimliliğinde hiçbir gelişme yok!
Olumsuz görüşe karşın rapor, yenilenebilir ener-

jilerin gelişimi konusunda Türkiye’nin başarısını 
övüyor. Hem kapasite artışındaki hem de destek 
mekanizmalarındaki yerindeliğine vurgu yapılarak 
toplam elektrik üretiminin yüzde 32’sinin yenilene-
bilir kaynaklarla yapılması takdir ediliyor. Diğer ta-
raftan, enerji verimliliği konusunda ise yıllardır oldu-
ğu gibi bu yıl da Türkiye’yi tamamen başarısız bulan 
raporda bu konuda hiçbir gelişme kaydedilmediğine 
kesin bir şekilde yer veriliyor. Benzer şekilde, nükle-
er enerji ve nükleer güvenlik konularında da AB’ye 
uyum konusunda Türkiye’nin çok yavaş davrandığı 
kaydedilerek, TAEK’in yeniden yapılandırılmasının 
gerekliliği ifade ediliyor. 

Rapor, enerjiden bağımsız olarak, adeta Türki-
ye-AB ilişkilerindeki tamiri zor yıpranmanın somut-
laşmış hali gibi duruyor. Son yıllarda soğuyan ve bir-

çok konuda gerilen ilişkiler neticesinde, Türkiye’nin 
AB yolculuğundaki hızı ise sıfır mertebesine kadar 
inmiş durumda. Ancak, bu noktaya gelinmesinde, 
Türkiye kadar AB’nin de rolü olduğu yadsınamaz bir 
gerçek.

Göz ardı edilen konular dikkat çekiyor
Enerji konusunda ise tıpkı geçen yılki raporda ol-

duğu gibi, Türk Akımı projesinin üstünkörü bahsedi-
lerek geçiştirildiği izlenimi mevcut. Türkiye’nin, do-
ğal gazda yarıdan fazla bir bağımlılığa sahip olduğu 
Rusya’yla yaşadığı uçak krizinden sonra, askeri-si-
yasi krizin enerji alanına sıçramasını engelleyebil-
miş ve hiçbir ciddi kesinti yaşamamış olması, rapor-
da tamamen görmezden gelinmiş. Ayrıca, 31 Mart 
2015 tarihli elektrik kesintisinden geçen yıl da hiç 
bahsetmeyen raporun, bu yıl da o büyük kesintinin 
ardından hangi tedbirlerin alındığını hiçbir şekilde 
takip etmemesi, arz güveliği standartları açısından 
ilgi çekici.

Benzer şekilde, doğal gaz santralları için gelişti-
rilen yeni destek mekanizması da raportörlerin ta-
mamen ihmal ettikleri bir husus. Rapor, Türkiye’nin 
başlattığı yerli kömür hamlesini de görmezden ge-
liyor. Oysa, hem elektrik arz güvenliği hem uygula-
nacak teşvikin piyasaya etkileri hem de yürürlüğe 
giren Paris İklim Anlaşması açılarından önem arz 
eden bu politikanın, gelecek yıllardaki ilerleme ra-
porlarında Türkiye’ye yöneltilecek en büyük eleşti-
rilerden biri olacağını daha şimdiden tahmin etmek 
hiç de zor değil. Gelecekte eleştirilecek bir uygula-
manın, neden henüz yapılmadan önce, yol yakınken 
eleştirilmediği ise cevapsız durumda.
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 ETKİNLİK   
Z. Işık Adler

 �Hükümetin yerli enerji kaynaklarından daha faz-
la yararlanma stratejisi çerçevesinde kömüre 
olan ilgi de artıyor. Bu kapsamda yerli kömürün 
değerlendirilmesi için yapılan etkinliklerde konu, 
tüm detaylarıyla inceleniyor. 11-12 Kasım tarih-
leri arasında İstanbul’da düzenlenen “1.Kömür 
Eylem Planı Çalıştayı” da yerli kömür kaynağının 
önemine vurgu yapan etkinliklerden biri oldu. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himaye-
sinde Kömür Üreticileri Derneği tarafından dü-
zenlenen çalıştayda, yerli kömür kaynaklarının 
değerlendirilmesinde, aramadan enerji üreti-
mine kadarki tüm süreçlerdeki sorunlar, çözüm 
önerileri tartışılıp bir eylem planı ortaya kondu. 
Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı otu-

rumlarda sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra 
finansman ve yatırım modeli, teknoloji, potansiyel ve 
yatırım olanakları konuları tartışıldı. 

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yerli ve 
yenilenebilir kaynaklar için sektöre her türlü des-
teği verdiklerini belirterek “Birçok havzada büyük 
oranda kömür rezervi bulduk. Bu rezervin bizim için 
başka bir anlamı daha var. O da şu: Eski rezervleri-
mize oranla kalori anlamında daha yüksek değerde. 
Bu çerçevede Türkiye çok önemli bir adım attı” dedi. 

“Kimse kusura bakmasın, bu kaynağı 
kullanacağız”

Yerli kömür konusunda yolun başında olduklarını 

Kömür Eylem Planı Çalıştayı’nda bir araya gelen enerji bürokrasisi ve özel sektör, yerli kömürün 
ağırlığının nasıl artırılacağını tartıştı. İki gün süren çalıştayın ardından hazırlanan eylem planında, 
sektörü dünya standartlarına getirecek çalışmalar 19 maddeyle ilan edildi...

Yerli kömür için  
eylem planı hazırlandı
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▶ Yerli kömür için  eylem planı hazırlandı

da belirten Albayrak, “Paydaşlar olarak biz kömürün 
öneminin farkındayız. Antikömürcüler var. Onlar çok 
da önemli değil. Belki birkaç cümle koyarız masanın 
üzerine, isterseniz alın isterseniz almayın diyeceğiz. 
ABD yüzde 45, İngiltere yüzde 39 kullanıyor elektrik 
üretiminde. Kimse kusura bakmasın biz bu kaynağı-
mızı kullanacağız” açıklamasında bulundu. 

Yerli kömür konusundaki çalışmalara değinen 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mus-
tafa Yılmaz ise güncel tarih itibarıyla kurulu güçleri 
toplamı yaklaşık 14 bin 305 MW olan yerli kömür ya-
kıtlı termik santral tesisi ve projesi için lisanslama 
yaptıklarını söyledi. Söz konusu üretim tesislerin-
den kurulu güçleri toplamı yaklaşık 9 bin 250 MW’lık 
bölümünün işletmede olduğunu anımsatan Yılmaz, 
“Ayrıca 405 MW’lık bölümü işletmede bulunan top-
lam 540 MW kurulu gücündeki yerli asfaltit yakıtlı 2 
üretim tesisi için de lisans verdik” dedi. 

Kömürcüler 19 başlıklı eylem planı hazırladı
İki gün süren çalıştayın ardından “Kömür Eylem 

Planı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” açıklandı. Söz konu-
su bildirgede yer alan ana başlıklar şöyle: 

 �Madencilik ve termik santral yatırımı için alınması 
gerekli izin, ruhsat, lisans ve benzeri işlemler için 
ilgili kamu idarelerinin bu süreçleri hızlandırması 

önem taşıyor. ÇED süreçleri de dahil kamu idare-
lerindeki işlemlerin, daha kısa sürede neticelen-
dirilmesi için tüm idari süreçlerin tekrar gözden 
geçirilmesi konusunda ilgili kamu idareleri nez-
dinde gerekli girişimler yapılacaktır.
 �Özellikle kamu tarafından belirlenen başta orman 
bedelleri olmak üzere bütün izin bedellerinin yük-
sekliği, yatırımcıyı mali olarak zor durumda bıra-
kıyor. Maden ve santralın yapım ve işletme süreç-
lerinde tahsil edilen izin bedellerinin yerli kömür 
yatırımları özelinde muafiyet veya kısmi muafi-
yetler araştırılıp ilgili kamu idarelerince mevzu-
atsal düzenleme yapılması konusunda gerekli 
girişimlerde bulunulacaktır .
 �Sondaj ve arama faaliyetlerinin yatırımcı için 
oluşturduğu riskin yönetilmesi için sektöre ge-
rekli teşvikler sağlanmalıdır . Mevcut sondaj bilgi-
leri de dahil yeni sondaj bilgilerinin yatırımcılarla 
paylaşılması için gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılacaktır .
 �Önemli büyüklükteki yatırımlar için maden arama 
ve sondaj işlemleri kapsamında, özel sektör için 
oluşan risklerin kamu tarafıyla paylaşımı sağlan-
malıdır. Yerli kömür maden alanlarının etüdü için 
gereken işlemlerin kamu ve özel sektör tarafın-

“Paydaşlar olarak biz kömürün öneminin farkındayız. ABD 

yüzde 45, İngiltere yüzde 39 kullanıyor elektrik üretiminde. 

Kimse kusura bakmasın biz bu kaynağımızı kullanacağız”
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dan birlikte yapılması için ilgili kurumlar nezdin-
de gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 �Madencilik faaliyetlerinin gerektirdiği iş sağlığı 
ve iş güvenliği kapsamındaki konulara yönelik 
çalışmalar, sektörün sürdürülebilirliği açısından 
önemlidir. Bu konuda maden çalışanlarının eği-
timi ve gerekli ekipmanlar gibi hususlarda çalış-
maların yapılması için bir enstitünün kurulması 
hususunda girişim başlatılacaktır.
 �Özel koruma alanları ile özel kanunlarla korunan 
alanlarda madencilik ve termik santral yatırımla-
rının çevreye ve doğal yaşama zarar vermeden 
gerçekleştirilebilmesi yaşamsal öneme sahiptir. 
Kamu idareleri ve sektör, bu alanlar içinde yapı-
lacak yatırımlar için aranacak kriterleri uluslara-
rası standartları dikkate alarak tekrar belirlemek 
için birlikte gerekli çalışmaları başlatacaklardır.
 �Madencilik faaliyetlerinde kamu kurum ve kuru-
luşlarının yetki kullanımlarının sınırları daha da 
netleştirilerek, bakanlıklar ve diğer kamu kurum-
ları arası yetki karmaşası giderilecektir.
 �Yerli kömüre dayalı elektrik santral yatırımları 
için lisanslama sürecindeki maliyetlerin azaltıl-
ması adına kamu tarafından talep edilen teminat 
miktarlarının asgari düzeye indirilmesi için ge-
rekli düzenlemeler yapılacaktır .
 �Yatırım projelerinin finansmanında kalkınma ve 
katılım bankalarının kullanılabilmesi için gerekli 
mevzuat çalışmalarının yapılması için tarafların 
bir araya gelmesi ve çalışmalara başlanılması 
sağlanacaktır.
 �Özel sektör marifetiyle yapılacak ve işletilecek 
santrallar için de uygulanabilecek alım garantisi 
ve benzeri teşvik mekanizmalarının kullanılabil-
mesi açısından yasal düzenleme çalışmalarına 
başlanması için girişimlerde bulunulacaktır.
 �Madencilik alanında iş güvenliği ve sağlığı konu-
larında kısa orta ve uzun vadeli yol haritaları ha-
zırlanması önemlidir. Bu kapsamda kısa vadede 
madencilik faaliyetlerinin bilimsel ve teknik açı-
dan tekrar modellenmesi amacıyla kurulması, 
uzun vadede ise sistem için gerekli sertifikasyon 
ve akreditasyon çalışmaları yapılacaktır.
 �Ülkemiz imalat sanayinin kömür santrallarının 
yapımına azami katkı sağlaması gerçekleştiril-
melidir. Bu tesislerin imalat ve inşaatının belirli 
oranda yerli imalat sanayi tarafından yapılabil-

mesi için sektörler arasında gerekli koordinasyon 
sağlanacak ve destek mekanizmalarının oluştu-
rulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 �Dünya madenciliğindeki iyi uygulama örnekleri 
incelenip ülkemizdeki madenlerin daha iyi işletil-
mesini sağlayacak mekanize üretim yöntemleri-
nin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar üniversi-
teler ile birlikte gerçekleştirilecektir.
 �Madencilik ve santral yapım ve işletme işlerinde 
hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı personelle-
rin kalifikasyonlarının arttırılması için, hem teorik 
hem de pratik açıdan gelişmelerini sağlamak için 
yoğun programlar düzenlenecektir. 
 �Madencilik ve santral süreçlerinde sistemin gö-
rünürlüğü ve ölçülebilmesi önemlidir. Ölçemedi-
ğinizi tanımlayamazsınız ve yönetemezsiniz. Bu 
kapsamda özellikle büyük projelerde gerekli saha 
bulgularının sistematik olarak üretilmesi ve pay-
laşılması sağlanacaktır.
 �Kömür yatırımlarının kamuoyu nezdindeki algısı-
nın düzeltilmesi hem madencilik hem de elektrik 
üretimi faaliyetlerinde olmazsa olmaz bir husus-
tur. Kömürü olduğundan daha farklı gösteren 
çevrelerin faaliyetlerine cevap olacak nitelikte 
kamuoyu bilgilendirme programlarına ağırlık ve-
rilmelidir.
 �Madencilik ve santral teknolojilerinde çağdaş ge-
lişmeleri ve temiz teknolojileri kamuoyu ile pay-
laşarak ve bilgi asimetrisini yok edecek yazılı ve 
görsel medya programlarına ağrılık verilecektir. 
Konuya ilişkin kamu spotu çalışmaları yapılacak-
tır ve sosyal medya imkanları da değerlendiril-
melidir.
 �Önemli yatırımlar için tesislerin çevresel etkile-
rini gerçek zamanlı olarak takibini saplayacak 
ve bölgede yaşayan halka tesisin çalıştığı anda 
emisyon değerlerini eş zamanlı gösterecek sis-
temler halka açık yerlerde konumlandırılacaktır.
 �Bugün dünyada ülkelerin enerji konuları sadece 
o ülkenin enerji konusu değildir. Birçok uluslara-
rası ilişkiler ve politikalar diğer ülkelerin enerji 
potansiyeli ve pozisyonlarına göre oluşturulmak-
tadır. Yerli kömürden elektrik üretimi de ülkemiz 
dışındaki çevrelerce bundan dolayı yakın ilgi ile 
takip edilmektedir. Bu durumda vatandaşımızın 
bu bağlamda bilgilendirilmesi ve meselenin sa-
hiplenilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
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Deniz Suphi

 �Rusya’dan Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avru-
pa’ya Karadeniz’in altına döşenecek iki boru hat-
tıyla doğal gaz taşıyacak Türk Akımı Projesi’nin 
Hükümetlerarası Anlaşması, TBMM’de kabul 
edildi. Anlaşmaya göre hattın toplam kapasitesi 
31.5 milyar metreküp olacak. Denizden geçen 
bölüm bir, kara bölümü ise iki ayrı hattan oluşa-
cak. Kabul edilen anlaşmaya göre, kara hatların-
dan birini BOTAŞ inşaa edecek. Diğer hat, Türkiye 
ve Rusya’nın (yüzde 50’şer payla) ortak kuracak-
ları şirket tarafından yapılacak. Deniz hatlarının 
yapım ve işletmesini Rusya üstlendi. Projenin 30 
Aralık 2019’dan önce işletmeye alınacağı da an-
laşmada yer alıyor.  

Türk Akımı anlaşmasında yer alan diğer 
maddeler şöyle: 

  Her biri yıllık 15,75 milyar metreküp teknik tasa-
rım kapasitesine sahip iki hattan oluşan Türk Akı-
mı, yıllık maksimum 31,5 milyar metreküp teknik 
tasarım kapasitesine sahip olacak. 
  Rusya Federasyonu’ndan başlayan (Krasnodar 
bölgesi içindeki Russkaya kompresör istasyonun-
dan) hat, Karadeniz üzerinden Türkiye’nin deniz 
kıyısındaki alım terminaline ulaşacak. Devamında 
Türkiye toprakları üzerinden komşu devletlerle 
olan sınırlarına kadar uzanacak. 

  Karadeniz’in altına döşenecek boru hatlarının ya-
pımını ve işletmesini (deniz geçişi) Rusya üstle-
necek.  
  Türkiye topraklarında karada iki ayrı boru hattı 
inşa edilecek. Türkiye’de kalacak gaz için döşene-
cek boru hattının yapımını ve işletmesini BOTAŞ 
üstlenecek. 
  Karada inşa edilecek diğer boru hattı için Türkiye 
ve Rusya yüzde 50’şer ortak oldukları bir şirket 
kuracak. Bu hat üzerinden Avrupa’ya 15 milyar 
750 milyon metreküp gaz taşınacak. 
  Proje, 30 Aralık 2019’dan önce işletmeye alınacak. 
  Avrupa’ya taşınacak 15 milyar 750 milyon metre-
küplük gaz için inşa edilecek boru hattının kapa-
sitesinin tamamı Rusya tarafından kullanılacak.
  Türk Akımı boru hattının uygun ve güvenilir şe-
kilde işletimini sağlamak ve hat üzerinden doğal 
gazın kesintisiz akışı için şirketler, hattın ilgili bö-
lümleri için bakım dahil olmak üzere tüm gerekli 
önlemleri alacak.
  Taraflar, projenin hayata geçirilmesi için ulusal 
kanunlarının izin verdiği ölçüde bayrak muafiyet 
izinleri ve Türkiye Cumhuriyeti münhasır eko-
nomik bölgesi ve kara sularında çalışma izinleri 
dahil olmak üzere personel, malzeme, teknik uz-

YAKIN PLAN Deniz Suphi

Her yönüyle Türk Akımı projesi
TBMM’de kabul edilen hükümetlerarası 
anlaşmayla Türkiye ile Rusya arasında 
kurulacak olan Türk Akımı projesi resmen 
başlamış oldu. 2019 yılında işletmeye alınması 
planan boru hattının tüm ayrıntılarına Enerji 
Panorama ulaştı…
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manlık, araçlar, gemiler, aletler, 
aygıtlar, yedek parçalar, teda-
rik maddeleri, hidrokarbonlar 
(yakıt dahil) ve inşaat ve kuru-
lum makineleri ve ekipman-
ları için ülkeleri içerisinde 
sınır ötesi erişim sağlanması 
amacıyla basitleştirilmiş usul-
lerin kullanımını sağlayacak.

Bazı istisnalar ve kolaylıklar
 �Projenin uygulanmasına ilişkin gerek 
deniz gerek kara bölümü (ortak şirket) şirketleri 
Damga Vergisi’nden muaf tutulacak. 
 �Deniz bölümü ve Avrupa’ya gaz taşıyacak hattın 
tarifeleri, Türkiye’nin doğal gaz piyasasını düzen-
leyen yasalara tabi olmayacak.  
 �Türkiye deniz bölümü şirketini; mühendislik da-
nışmanlık, inşaat öncesi ve inşaat tesisi işletme, 
ön tasarım ve tasarım (ön yatırım çalışmaları, 

tasarım ve mühendislik gibi) hizmetleri yö-
nünden KDV’den istisna tutacak.

 � Deniz bölümü şirketi gelir üzerin-
den alınan vergilerden de muaf tutuldu. 

 � Türkiye, gaz taşıma hizmetlerini 
KDV’den istisna tutacak ve BOTAŞ’ın 
inşaa edeceği hat hariç olmak üzere 

projenin hayata geçirilmesiyle bağlantı-
lı mal/iş/hizmet alımlarında ödenen KDV 

iade/telafi/mahsup hakkını deniz bölümü 
şirketine (Rus şirkete) ve Avrupa’ya taşınacak 
gazı inşaa edecek ortak şirkete de sağlayacak. 
Böyle bir durumda iade süresi üç ay olacak 
 �Türkiye, BOTAŞ’ın karaya inşa edeceği hat hariç 
olmak üzere, projenin uygulanmasıyla  ile bağ-
lantılı inşaat ve onarım işleri ödemelerine gelir 
veya kurumlar stopaj vergisi istisnası sağlayacak. 
 �Türk tarafı, deniz bölümü şirketine 10 yıl süre ile 
zarar aktarımı hakkı tanıyacak. 

ANLAŞMAzLİK HALİ
 î Taraflar arasında anlaşmanın uygulanmasından 

veya yorumlanmasından doğacak her tür uyuşmazlık 
istişareler veya müzakereler yoluyla çözülecek.

 î Anlaşmazlıkların çözümü için herhangi bir tarafça 
teklif yapılırsa, anlaşmanın uygulanması ve anlaş-
mazlıkların çözülmesi için önerileri değerlendirmek 
üzere görüşmeler düzenlenecek.

 î Herhangi bir anlaşmazlığın, söz konusu istişareler 
ve müzakerelerin başlama tarihinden itibaren altı ay 
içerisinde çözülememesi durumunda anlaşmazlık, 

taraflardan herhangi birinin talebiyle, tahkim mahke-

mesine taşınacak.

 î Söz konusu tahkim mahkemesi, her bir vaka için 

belli usuller çerçevesinde kurulacak. Her bir taraf, 

tahkim bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren iki  ay 

içinde bir hakem atayacak. Atama tarihinden itibaren 

iki ay içinde, bu şekilde atanan hakemler her iki tara-

fın onaylaması halinde tahkim mahkemesinin başka-

nı olacak bir üçüncü ülke vatandaşı seçecek.

Türkiye, 

mümkün olan en 

kısa sürede Rusya’nın 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kıyı 

bölümünde proje kapsamında 

araştırma yürütmesi için 

gerekli olan izinleri 

(alım terminali dahil) 

oluşturacak.



İnsanoğlu, her geçen gün dünyanın yeniden ürettiği kaynakları dahi daha fazla tüketiyor. Bu nedenle 
artık sosyo-ekonomik aktivitelerimizi sürdürülebilir bir yaklaşımla sürdürmeliyiz. Enerji sektöründe 
daha yakıcı bir sorun olarak karşımıza çıkan sürdürülebilirlik için yenilenebilir enerjiye hem kamu hem 
de özel sektörün daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Tüketiciler ise verimlilik konusunda duyarlı 
davranmak zorunda...  
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 DÜNYA GÜNDEMİ   
Dr. Alessandro Costa*

 �Sürdürülebilirlik hayatımızda her geçen gün 
daha önemli rol oynamaya başladı. Halihazırdaki 
sosyo-ekonomik aktivitelerimiz, yaşam kalitemi-
zi ve piyasa kurallarını derinden etkileyen veya 
tehdit eden çevresel etkileri sebebiyle bu şekilde 
daha fazla büyümeye devam edilemeyeceği artık 
herkesin farkına vardığı bir durum. Bu yüzden 
mevcut yolumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Mo-
dern dünyanın en önemli oyuncularından olan ve 
sürdürülebilir politika ve çözümlerin son yıllarda 
büyük önem kazandığı enerji sektörü için de bu 
durum özellikle geçerli.
Konu enerjiye gelince, şu sıralar sıklıkla yıkıcı bir 

dönüşüm yaşadığımız dillendiriliyor. Son 10-15 yıllık 
dönemde pek çok ezber bozan gelişmeye şahit ol-
duğumuzu göz önüne alınca, bu kesinlikle doğru bir 

saptama...  Hızlı bir dinamizme neden olan etmenle-
ri ve bunların sınırlarını algılamaya yönelik ufak bir 
sürdürülebilirlik yolculuğuna çıkmak konuyu derin-
lemesine anlamak için yeterli. Bu yolculukla temiz 
enerji teknolojilerine doğru gerçekleşen küresel 
dönüşümün neden inkar edilemez bir şekilde ger-
çekleştiğini ve neden “sürdürülebilirlik” kelimesinin, 
enerji konsepti içerisinde şu an en moda kelime ola-
rak yerini aldığını ipuçlarına ulaşabileceğiz.

Enerji sürdürülebilirliğinin teorik açıdan pek 
çok tanımı var ancak biz bu sürdürülebilirlik yolcu-
luğumuzda Dünya Enerji Konseyi’nin (DEK) ortaya 
koyduğu yaklaşımı benimsiyoruz. DEK’e göre enerji 
sürdürülebilirliği, enerji üçlemesi (energy trilem-
ma) denkleminin ortaya koyduğu üç temel konuya 

dÜNYA GÜNdEMİ Dr. Alessandro Costa* .

Enerji sürdürülebilirliğine yolculuk
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yönelik çözümü kapsıyor. Enerji üçlemesinin bu üç 
temel konusu ise enerji güvenliğinin sağlanması, 
enerji eşitliği/satın alınabilirliğinin sağlanması ve 
enerji üretimi ve kullanımının çevresel etkilerinin 
minimize edilmesi şeklinde ifade ediliyor. 

Farklı ama ilintili 4 faktör...
Açık bir şekilde insanların bütün aktivitelerini 

mümkün kılan en temel şey enerji. DEK’in bu yak-
laşımını ele aldığımızda ise ilginç ve bir o kadar da 
bariz bir şekilde enerjinin sosyo-ekonomik aktivite-
lerin temelinde ne kadar derinlemesine yer aldığını 
görebiliyoruz. Bu derinlemesine bağıntının bizi nasıl 
sürdürülebilir gelişmeye yönlendireceği ise çoğun-
lukla çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik refahı 
ayrıştırmayan çözüm önerilerini ortaya çıkarmasına 
bağlı. Bu noktada odaklanılması gereken şey ise en 
iyi uygulamaların bulunması ve bu uygulamaların 
farklı coğrafyalara yayılımıdır.

Enerji sürdürülebilirliğinin ne yöne doğru evril-
diği konusunda dört ayrı ama birbiri ile ilintili faktör 
önemli rol oynuyor. Bunlar, yeşil enerji teknolojile-
rinin ve süreçlerinin mevcudiyeti, finansal kriz ve 
sonrası durum-düşen petrol fiyatları ile birlikte-, kü-
resel çevresel etkinin sembolik bir göstergesi olarak 
Dünya Limit Aşımı Günü (The Earth Overshoot Day) 
ve bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan büyük değişim... 

Bugünün teknolojisi kuşkusuz sürdürülebilir 
gelişme açısından sınırlandırıcı bir faktör değil. 

Hiç şüphe yok ki bu yüzyıl içerisinde yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği teknolojileri hızlı bir ge-
lişim gösterdi. Performans ve üretim maliyetleri 
açısından geçmişle kıyaslama yapacak olursak fo-
tovoltaik güneş panelleri veya rüzgar türbinlerinin 
büyüklüğü, performansı ve dirençliliğindeki geliş-
meler bunu bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Benzer 
gelişmeyi gerek çeşitlilik açısından gerekse etkililik 
açısından piyasada yer alan enerji verimliliği çözüm 
önerilerinde de görmek mümkün. 

Kamu-özel sektör işbirliği artıyor
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin uygulanma-

sında sadece çevresel duyarlılık değil, birden fazla 
etmen rol oynuyor. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, 
çevresel düzenlemelere uyum konusunda sosyo-e-
konomik faktörler olan kazanç, tasarruf ve istih-
damla kıyaslandığında yenilenebilir enerji teknoloji-
lerinin geliştirilmesindeki başarının daha önemli bir 
rol oynadığı ortada. Örneğin, enerji verimliliği çözüm 
önerileri çevresel hassasiyetle alakalı olarak kaynak 
ve maliyette tasarruf ve yeni iş olanaklarının ortaya 
çıkartılması ile ilgili. Ancak yenilenebilir enerjiden 
elektrik üretimi- özellikle rüzgar ve güneş- ilave 
katma değerler ortaya çıkarıyor. Bunlara örnek ola-
rak ise konvansiyonel elektrik üretim santrallarına 
kıyasla uygulama kolaylığı ve kurulum süresinin 
kısalığını söyleyebiliriz. Bu durumda mevcut tekno-
lojiler arasındaki seçim iş planları ve piyasa talebi 
üzerinde önemli bir etki gösteriyor. 
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Şirketlerin hayır amaçlı bir motivasyona sahip 
olmadıkları herkesçe bilinen bir gerçek, fakat özel-
likle uluslararası finansal krizin başlangıcından iti-
baren büyük ölçekli şirketlerin sosyal taahhütlerini 
yoğunlaştırma eğiliminde olduklarını fark ediliyor. 
Örneğin, Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (SE4ALL) 
programı veya nispeten yeni bir girişim olan Ulus-
lararası Ulaşım Forumu’nun “Ulaşım Sektörünün 
Karbondan Arındırılması Projesi” gibi kurumsal gi-
rişimlerde giderek artan bir şekilde özel sektörün 
katılımı görülüyor. Kamu tarafından yönlendirilen 
girişimler, kamu-özel sektör ortaklıkları (PPP) ve bu 
kapsamda özel sektörün finans ve uzmanlık alan-
larındaki destekleri sayesinde daha iyi uygulanma 
olanağı buluyor. 

Bununla birlikte, Ar-Ge alanında azalan kamu 
harcamalarının da özel sektör girişimleri tarafından 
desteklendiği pek çok örnekte görülüyor. Bu durum, 
hızlandırıcı veya teşvik edici programların oluşturul-
ması yoluyla yeni girişimlerin gelişimini teşvik eden 
kurumsal girişimlerin kayda değer bir şekilde yer al-
dığı enerji sektöründe özellikle geçerli. Günümüzde, 
kamu finansmanının yetersiz kaldığı durumlarda özel 
sektör oyuncuları, yenilikçilik ya da sosyal kalkınma 
gibi piyasayı güçlendirebilecek, yeni piyasaların or-
taya çıkmasını sağlayacak inisiyatifleri teşvik ederek 
ortak çıkar alanlarında kamuya destek veriyor. 

Ekonomik kriz bile yenilenebilir enerjiyi 
engelleyemedi 

Yeni teknolojiler etrafında bir piyasa oluşturul-
ması, büyük ölçüde özel sübvansiyonlar ve teşvik 
mekanizmalarının benimsenmesiyle gerçekleşiyor. 
Örneğin yenilenebilir enerji kaynaklarının birçok 
Avrupa ülkesinde yaygınlaştırılmasında söz konusu 
teşvikler hiç kuşkusuz önemli bir rol oynadı. Ancak 
önemli bir kazanç kaynağı olan bu teşvikler ve bun-
ların uygulanmasına bağlı olan gerçekleşmelerin 
maalesef artık sona erdiğini görüyoruz. 

2008 mali krizinin ardından gelen süreçte, 
bazı ülkeler teşvik yolu ile gerçekleştirilen yoğun 
kamusal desteği sürdürmekte sıkıntı yaşadılar ve 
buna bağlı olarak sübvansiyonları veya teşvikleri 
azaltmak, sona erdirmek zorunda kaldılar. İtalya ve 
İspanya, cömert PV teşvikleri döneminin nasıl be-
lirgin bir şekilde sona erdiğinin iki örneği... Birçok 
yerde finansman olanaklarında daralma gözlendiği 
halde, bu durum bile sürdürülebilir enerji uygula-
malarının yayılımını durduramadı. Buradan finansal 
kaynaklar yetersiz olduğu durumlarda bile verimlili-
ğin artırılmasına yönelik yatırımların makul ve man-
tıksal olduğu fikrine ulaşılabiliriz. Bu tartışmadan, 
özellikle yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan 
Avrupa kıtasının önemli bir bölümünde, enerji gü-
venliğini sağlamaya yönelik yenilenebilir enerji kay-
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naklarına yatırım yapmanın iyi bir strateji olduğu so-
nucunu çıkartabiliriz. Genel anlamda, bu yaklaşımla 
ifade edilen yatırım getirisi, petrol (ve gazın) fiyatı 
ile ilişkili olup, petrol ve gaz piyasasındaki mevcut 
düşük rakamlar, yenilenebilir enerji uygulamaları-
nın potansiyel getirisinin tamamını göstermesine 
engel oluyor. Yine de her geçen gün daha fazla yeni-
lenebilir enerji kaynağından elektrik üretimi, şebeke 
elektrik fiyatına yaklaşıyor. Ernst & Young tarafından 
bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, yenile-
nebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim fiya-
tının elektrik şebeke fiyatına erişmesi durumunda, 
ne olacağına yönelik ilginç bir soruya yer verilmişti. 
Bunlara dayanarak, orta vadede Avrupa kıtası için 
dünyadaki diğer bölgelerde olduğu gibi örneğin Bre-
zilya, elektrik fiyat oluşumunda teknolojiler arasında 
tarafsızlığının ortaya çıkacağını öngörüyorum.

Yukarıda da bahsettiğim Dünya Limit Aşım 
Günü’nün sembolik değerinden kısaca bahsetmek 
istiyorum. Ekonomik büyümemizi gezegenimizin 
taşıma kapasitesiyle artık eşleştiremeyeceğimi-
zi ilk fark ettiğimiz zaman, bir ölçüde günümüzde 
yaşanan en büyük aksaklığı fark ettiğimiz andır. Bu 
durum bizde bu yola uygun bir alternatif bulma ve 
sonunda daha sürdürülebilir bir kalkınma arayışını 
benimseyerek daha yeşil bir ekonomi için harekete 
geçme ihtiyacı doğurdu. Dünya Limit Aşımı Günü ise 
her yıl o güne kadarki ekolojik borçlarımızı biriktir-
diğimiz gün olarak karşımıza çıkıyor. Yani dünyadaki 
doğal kaynakların antropik tüketiminin, yeryüzünün 

doğal kaynakları aynı yıl içinde yeniden üretme ka-
pasitesini aştığında ortaya çıkıyor. İlk kez 1987’de 
hesaplandığından beri, 19 Aralık olarak belirlenmiş-
ti, bu tarih her yıl daha da geriye gidiyor; yaklaşık 
olarak 30 yıl sonra 8 Ağustos eşiğine gerilemesi 
bekleniyor. Bu basit gösterge bile, çevre üzerinde-
ki etkimizi azaltmamız gerektiğini gösteriyor. Enerji 
üretimi kesinlikle çevresel tükenmenin en büyük ne-
denlerinden biri; bu nedenle, uluslararası anlaşma-
lar ve yerel girişimler tarafından yansıtıldığı üzere, 
enerji sektörünün çevresel eylemler için büyük bir 
hedef olduğu açık. Komuta ve kontrol yaklaşımının, 
piyasa politikaları ve araçlar -iklim değişikliği ile 
mücadele kredi ve borsa işlemleri veya yeşil serti-
fikalar gibi- ile desteklenirse daha etkili olduğu ka-
nıtlandı. Bu çözümlerin teorik kaldıracı ise çevresel 
faaliyetlerle ekonomik canlılık arasındaki açığın ka-
patılmasına bağlı. 

*Dr. Alessandro Costa, Uluslararası Venedik Üni-
versitesi Strateji Geliştirme ve Uluslararası İşbirliği 
Başkanı. Dünya Enerji Konseyi Çalışmalar Komitesi 
üyesi ve Avrupa Karşılaştırmalı Kentsel Çalışmalar 
Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi de olan Costa ayrı-
ca, AB-Çin Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Komis-
yonu’nda kıdemli danışman olarak görev yapıyor. 
Bu makale, Dr. Alessandro Costa’nın 29 Eylül 2016 
tarihli Elektor Energy, bir önceki adıyla European 
Energy Review dergisine verdiği röportaj çevrilerek 
derlendi. 
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 İK & YÖNETİM  

 �Doğru açıdan bakacak olursak, “özür dilemek” 
karşılıklı iknanın bir aracı değil, kişisel bir deği-
şimin meyvesi olmalıdır. Kişisel deneyimimden 
bir örnek verecek olursam; bir sunumu en son 
10 yıldan daha fazla bir zaman önce batırmıştım. 
Artık kendimi bildiğimi hazırlıklarımın yeterli ol-
duğunu ve bu sebeple artık asla böyle bir şeyin 
tekrar etmeyeceğini düşünürdüm. Ama yakın za-
manda yeniden bir sunuma çıktım ve mahvettim.
Sunum gerçekten önemsediğim bir gruba yapı-

lacaktı. Ama nasıl olduysa söylediğim veya yaptığım 
birkaç şey kişilere ters geldi. Grup içinden bazıları, 
ortaya koyduğum örneklerin birkaçını buldu. Bazıla-
rı ise onların daha önce gördükleri şeyleri anlattığım 
için hayal kırıklığına uğradı. Eve dönüş yolculuğu bir 
işkenceye dönüştü benim için. 

Dönüş yolunda uçakta o anları tekrar düşünür-
ken, beni tutan gruba hissettiklerimi ifade eden bir 
not yazmaya başladım. Bu benim için mahçup edici 
bir deneyimdi. Yazdığım nota şekil veren düşüncele-
rim şu şekildeydi:

dürtüleriniz doğru olsun. Özür dilemek, “güven 
tazelemek veya bütünlüğü sağlamak”la ilgili olabi-
lir. Benim düşünceme göre, eğer amacınız sadece 
güven tazelemeksa dürtüleriniz manipülatiftir. Ne 
zamanki diğerlerinin beklentilerini karşılama husu-
sunda zafiyet gösterirsiniz, o zaman güvende bir ko-
puş meydana gelir. Diğerleri ya saiklerimize dair gü-
venlerini kaybederler ya yeteneklerimize ya da her 
ikisine birden. Onların çıkarlarına önem vermediği-
miz veya onların çıkarlarını korumak için yeterince 
donanımlı olmadığımız sonucuna varırlar.

Örneğin, yakın zamanda gerçekleştirdiğim su-

Özür dilemekle ilgili yazılanların çoğu temel 
olarak manipülatiftir, çünkü odaklanılan nokta 
daha ziyade tekniğe, yani başkaları tarafından 
affedilmeye yönelik psikolojik uygulamalardır. 
Örneğin, “Patronumun, oğlumun veya 
komşumun bana yeniden güvenebilmesini 
sağlamak için neler söylemeliyim?” şeklindedir. 
Bu yaklaşımla gerçekleştirilen özür dilemeler, 
günümüzde güvene yönelik gerçekleştirilen en 
tehlikeli saldırılar arasında gösteriliyor... 

Gerçek  
bir özür için  
gerekli olanlar
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▶ Gerçek  bir özür için  gerekli olanlar

numda müşterilerim, “Joseph yöneticilerimizle na-
sıl iletişim kuracağını bilmiyor” sonucuna ulaştılar. 
(Onun yeteneklerine artık güvenmiyoruz.) Veya “Jo-
seph sadece bir girizgâh yaptı. Bizi umursamadığı 
için doğru bir hazırlık yapmamış” şeklinde, bir şüphe 
kafalarında oluştu. (Onun güdülerine artık güvenmi-
yoruz)

Temel sorun ‘bütünlük problemi’
Bu hataların ortaya çıkarttığı bir ilişki proble-

mi ama temelinde daha derin bir problem yer alı-
yor; bütünlük problemi. Bütünlük problemi, ortaya 
koyduğum performansla nasıl olmayı arzu ettiğim 
arasındaki farktır. Benim amacım yaşamları ve or-
ganizasyonları geliştirmek; oysa o gün kendi bek-
lentilerimin gerisine düştüm. İşte bu bir bütünsellik 
problemidir. 

Uzmanlar tarafından çözmemiz gereken prob-
lem, ilişki problemiymiş gibi özür mekanizmasına 
yönelik tavsiyeler sıklıkla veriliyor. Böyle yaparak 
bütünsellik problemini tamamıyla pas geçiyorlar. Bu 
şekilde özür, limit aşımına uğramış bir banka hesabı 
gibi ele alınıyor; güven yetersizse sadece biraz daha 
yüklemek lazım ki kötü zamanda tekrar çekebilelim 
şeklinde. Esas olarak bu, özrün ilkesiz ve manipüla-
tif bir şeklidir. Bu durum ise özrü hak etmeden sa-
hiplenmeye yönelik bir girişimdir. 

Istıraplı uçak yolculuğum boyunca öncelikli dü-
şüncemin bütünsellik problem olmasını istedim. 
Zamanımın çoğunu sadece müşterilerimin benden 
ne yapmamı istediklerine değil asıl kim olmam ge-
rektiği hususunda gösterdiğim zafiyeti karşılamak 
uğruna harcamam gerektiğine karar verdim.  İçten 
bir pişmanlık ve metanet duygularından ortaya çı-
kan özür işe yarıyor çünkü bu özür işe yaramayı hak 
ediyor. Bu sebeple güdüleriniz güveni elde etmeye 
yönelik değil güveni hak etmeye yönelik olmalıdır. 
Bu yüzden nasıl özür dileyeceğimize dair endişele-
nerek vakit kaybetmek yerine affedilmeyi nasıl hak 
edebilirim düşüncesi üzerine zaman harcamamız 
gerekmektedir. 

Güdü ve becerilerinizi geliştirin
Uçak havalandığı sırada, sunum yaptığım kişile-

rin hassasiyetlerine nasıl dikkatsiz ve umursamaz 
kaldığımı fark etmeye başladım. Çoğunlukla övgü 
dolu olan değerlendirmelerin beni ufak da olsa bir 
grubun ihtiyaçlarını ve beklentilerini uygun bir şekil-

de karşılayamadığım gerçeğinden uzaklaştırmasına 
yıllar boyunca izin verdiğimi fark ettim.

Özümseyerek öğrenin
Kendi güvenimi hak etmeden, başkalarının gü-

venini hak edemem. Kalbim doğru yerdeyse düşün-
celerim geçmiş hatalarımı düzeltme ve gelecekte 
yapabileceğim hatalardan kaçınmaya dair yeni ta-
ahhütler üzerine odaklanmalı. Ortaya çıkarttığım 
hasarı kabullenmeliyim. Beklentilerinin ne şekilde 
karşılanmadığını öğrenmek üzere başkalarını has-
sasiyetle dinlemeliyim. Kişisel görüşlerim hakkında 
onlara karşı elbette dürüst olmalıyım ancak önce-
likli odaklanmam gereken onların dünyasına gire-
bilmek ve davranışlarımı onların bakış açılarıyla 
görebilmek olmalı. Ondan sonra, gelecekte olmak 
istediğim tarzda bir kişi olabilmek için güdülerimi 
ve becerilerimi geliştirmek üzere kendimi yeniden 
dönüştürmeliyim. Uçuşum devam ederken müşteri-
min benimle ne konuştuğunu düşünmeye başladım. 
Kendimi korumayı bir kenara bıraktım ve olaya on-
ların penceresinden bakmaya çalıştım. Sonuç olarak 
diğer pek çok şeyin yanı sıra herhangi birini kırabile-
cek esprilerden veya mizah öğelerinden kaçınmam 
gerektiği sonucuna ulaştım. Ayrıca hizmet verdik-
lerimin beklentileri konusunda daha açık ve net ol-
mam gerektiğine dair kendime taahhütte bulundum. 

Doğru bir sebepten ötürü özür sunun
En iyi özür sizin hesap verebilirliğinizin anlık bir 

görüntüsüdür. Bu sayede başkaları sizin içsel ahla-
ki diyaloglarınıza-onların duygularına nasıl karşılık 
verdiğiniz ve kendi eylemlerinizi nasıl muhakeme 
ettiğiniz-gizli ve gerçek bir göz atma imkanına sahip 
olurlar. Özrün amacı hiçbir zaman başkalarından ne 
alabilirim olmamıştır. Bu karar onlara kalmıştır. Bazı 
kişiler affetmeye hazırdır bazıları ise yavaş yavaş 
affeder. Bunu kontrol edemezsiniz. Kontrol edebile-
ceğiniz tek şey sizin kendi bütünselliğinizi ne kadar 
hızlı geri kazanabileceğinizdir.

Müşterim ile şu şekilde yeniden iletişime başla-
dım, “Dünkü amacım size gerçekleştirmekte oldu-
ğunuz hayati önemdeki işinizde yardımcı olmaktı. 
Ancak yardımcı olamadığım gibi görünen o ki bu 
kapsamda ki çabaları da baltaladım. Üzgünüm….”

Özrün amacı güven tazelemek değil, bunu hak 
ettiğimizi başkalarına göstermektir. Ka
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YEKDEM başvuruları 17.4 GW’a ulaştı 
EPDK, 31 Ekim’e kadar YEKDEM’e katılmak için başvuran santral listesini açıkladı. Listede, 
toplam kurulu gücü 17 bin 383 MWe olan 647 santral yer aldı. Ortalama YEKDEM fiyatı ise 8.14 
cent/kWh oldu… 

 �Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2017 yılında 
YEKDEM’e katılmak için 31 Ekim tarihine kadar 
başvuruda bulunan santralların listesini açıkladı. 
Geçen yıl 15.2 GW kurulu güce sahip 560 santra-
lın başvurduğu YEKDEM’e bu yıl, 17.4 GWe kurulu 
güce sahip 647 santral başvurdu. 16 santralın 
başvurusu ise uygun bulunmayarak liste dışı 
bırakıldı. YEKDEM’e başvuran 647 santralın, bu 
yıl işletmeye alınanlar hariç, geçen yılki toplam 
elektrik enerjisi üretimleri 40.2 TWh oldu. 
Listede 11,084 MWe kurulu güce sahip 418 HES, 

5 bin 233 MWe kurulu güce sahip 141 RES, 752.1 
MW kurulu güce sahip 29 JES, 300 MWe kurulu güce 
sahip 57 adet biyokütle, biyogaz ve atık tesisiyle bir-
likte 13.3 MWe kurulu güce sahip 2 GES yer aldı. 

2017’de RES’lerin tamamına yakını 
YEKDEM’e katılıyor 

Verk Enerji, EPDK tarafından açıklanan 2017 Ön 
YEK Listesi’ne dayanarak yaptığı çalışma sonrasın-
da, kurulu gücün yüzde 98.6’sına karşılık gelen 147 
RES’in 141’inin 2017 yılında YEKDEM’e katılacağını 
belirtti. EPDK, 31 Ekim 2016 tarihi itibarıyla alınan 
2017 YEKDEM başvurularını ‘Ön YEK Listesi’ kap-
samında düzenledi. 9 Kasım 2016 tarihinde yayım-
lanan liste, itirazlar sonrasında nihai halini alacak. 
Bu liste ve güncel EPDK lisans veri tabanı bilgileri 
dahilinde, 147 adet RES ile kurulu gücün 5 bin 310.1 
MWe düzeyine ulaştığı, ön listeye göre, toplam gü-
cün yüzde 98.6’sının YEKDEM’e katılacağı belirtildi. 

 ENERJİ IQ   
Emre Ertürk
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YEKDEM başvuruları 17.4 GW’a ulaştı
EPDK, 31 Ekim’e 
kadar YEKDEM’e 
katılmak için 
başvuran santral 
listesini açıkladı. 
Listede, toplam 
kurulu gücü 17,383 
MWe olan 647 santral 
yer aldı. Ortalama 
YEKDEM fiyatı ise 8.14 
USDcent/kWh oldu.

(Enerji IQ 15.11.2016) 
EPDK, 2017 yılında YEKDEM’e 
katılmak için 31 Ekim tarihine 
kadar başvuruda bulunan 
santrallerin listesini açıkladı. Geçen 
yıl 15.2 GW kurulu güce sahip 560 
santralin başvurduğu YEKDEM’e 
bu yıl 17.4 GWe kurulu güce sahip 
647 santral başvurdu. 16 santralin 
başvurusu uygun bulunmayarak 

liste dışı bırakıldı. YEKDEM’e başvuran 647 
santralin, bu yıl işletmeye alınanlar hariç, geçen 
yılki toplam elektrik enerjisi üretimleri 40.2 
TWh oldu. 

Listede 11,084 MWe kurulu güce sahip 

418 HES, 5,233 MWe kurulu güce sahip 141 
RES, 752.1 MW kurulu güce sahip 29 JES, 300 
MWe kurulu güce sahip 57 adet biyokütle, 
biyogaz ve atık tesisi ile birlikte 13.3 MWe 
kurulu güce sahip 2 GES yer aldı.

YEKDEM’e başvuran santrallerin 
kaynak türlerine göre sayısal dağılımı

YEKDEM’e başvuran santrallerin kurulu 
güçlerinin kaynak türlerine göre dağılımı

Verk Enerji, EPDK tarafından açıklanan 2017 Ön YEK Listesi’ne dayanarak yaptığı 
çalışma sonrasında, kurulu gücün % 98.6’sına karşılık gelen 147 RES’in 141’inin 
2017 yılında YEKDEM’e katılacağını belirtti.

EPDK, 31 Ekim 2016 tarihi 
itibariyle alınan 2017 YEKDEM 
başvurularını Ön YEK Listesi 
kapsamında düzenledi. 9 Kasım 2016 
tarihinde yayımlanan liste, itirazlar 

sonrasında nihai halini alacak. 
Bu liste ve güncel EPDK lisans 
veri tabanı bilgileri dahilinde, 

147 adet RES ile kurulu gücün 5,310.1 
MWe düzeyine ulaştığı, 2017 Ön YEK 

Listesi’ne göre toplam gücün %98.6’sının 
YEKDEM’e katılacağı belirtildi.

Verk Enerji’nin detaylı YEKDEM 
analiz raporu, Nihai YEK Listesi’nin 
açıklanmasından sonra yayımlanacak.

2017 yılında RES’lerin tamamına yakını YEKDEM’e katılıyor

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Diğer [MWe] 848,35 1013,60 2055,30 2175,40 920,60 30,11 77,10
YEKDEM [MWe] 469,10 685,00 75,90 824,80 2732,14 4317,29 5233,00
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Yüzde 10.25 indirimde ‘retro-aktivite’ dilemması 
10 Ekim 2016 tarihinde Türk ve 
Rus yetkililerce açıklanan doğal 
gaz indirimi henüz gerçekleşmedi. 
Enerji IQ’nun her iki tarafın üst 
düzey yetkililerinden edindiği 
bilgilere göre indirim, Türkiye’nin 
geçmişe dönük retro-aktivite 
koşulu nedeniyle uzlaşma 
zeminine taşınamıyor

Rusya Federasyonu ile Türki-
ye Cumhuriyeti arasında 10 Ekim 
2016 tarihinde Türk Akımı projesi 
için imzalanan hükümetler ara-
sı anlaşma sırasında açıklanan 
doğal gaz indirimi, hala uygulan-
ma aşamasına gelmedi.10 Ekim 
tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
23. Dünya Enerji Kongresi sıra-
sında Rusya Devlet Başkanı Putin, 
indirim konusunda mutabık kal-
dıklarını, Rus Enerji Bakanı Novak 
ise indirim konusunda Gazprom’a 
çalışma yapmaları için talimat 
verdiklerini açıklamıştı. Bu sıra-
da Rus basınında, indirimin ithal 
edilecek ilave gaz hacmine bağlı 
olacağı yönünde haberler yayın-
lanmıştı. Enerji Bakanı Berat Al-
bayrak ise geçen ay indirim ko-
nusunda ‘’teknik müzakerelerin’ 
sürdüğünü açıklamıştı. 

Enerji IQ, konuya yakın Rus ve-
Türk taraflarla görüşerek, kurdaki 
yükseliş nedeniyle alış ve satış fi-
yat dengesi etkilenen doğal gaz fi-
yatlarının geleceğine ilişkin bilgi-
leri derledi. Kıdemli bir Gazprom 
Export yetkilisi, Türkiye’ye veri-
lecek indirimin nihai alış fiyatına 
ne oranda ve nasıl yansıtılacağına 
karar verilmediğini söyledi. Aynı 
yetkili, tahkim sürecinin hatırlatıl-
ması üzerine, devam eden tahkim 
süreci sonuçlanmadan bir karara 
varmanın da Gazprom Export için 
zor olacağını belirtti.

Konuyla ilgili Enerji IQ’ya bilgi 
veren Enerji Bakanlığı’ndan üst 
düzey bir yetkili ise ABD dolar 
kurundaki artış nedeniyle Tür-
kiye’nin alım fiyatında indirim 
almasının zaruri olduğuna de-
ğindi ve görüşmelerin, indirimin 
geçmişe dönük uygulanmasına 
imkan tanıyacak retro-aktivite 

koşulunu içerecek şekilde deva-
mı yönündeki taleplerini Gazprom 
Export’a ilettiklerini söyledi. 

Bakanlık yetkilisi, Gazprom 
Export’un indirimin retro-aktivi-
te’yi içerecek şekilde uygulanma-
sı yerine mutabık kalınan tarih 
itibarıyla uygulanması yönünde 
görüş bildirdiğini ancak iki ülke 
arasındaki çok boyutlu gelişen 
ilişki nedeniyle uzlaşmanın uzak 
olmayacağını söyledi. İndirim 
oranı konusunda her iki yetkili 
de oran telaffuz etmezken Türk 
yetkili, yüzde 10.25 oranı üzerin-
de durulduğunu söyledi. Konuya 
yakın bir özel sektör yetkilisi ise 
eğer uzlaşma olursa geçmişe 
dönük cüzi bir indirim ile birlikte 
geleceğe dönük azami yüzde 5 ci-
varında bir indirimin söz konusu 
olabileceğini, ancak Rus tarafının 
indirim konusunda çok istekli ol-
madığını belirtti. 

RETRO-AKTİVİTE 2015’TE dE GÜNdEME GELMİŞTİ 
BOTAŞ ve Gazprom Expor t, 2014 yılı sonunda başlayan ve 2015 yılı sonuna kadar sonuçlanamayıp çözüm için 
tahkime giden fiyat müzakeresi sürecinde de retro-aktivite maddesi üzerinde uzlaşamamıştı. BOTAŞ ve Gazprom 
Export, geçen yıl şubat ayında 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde yüzde 10.25 indirim üzerinde anlaşmış ancak 
BOTAŞ son anda anlaşmayı imzalamaktan kaçınmıştıkez Enerji IQ’nun 123’üncü sayısında gündeme taşıdığımız 
bu gelişme üzerine, Gazprom Export, Türkiye’ye doğal gaz ithal eden 7 özel şirketle nisan ayında sözleşme imzala-
maya başlamış ve özel sektörle, BOTAŞ’ın yüzde 10.25 indiği varsayılan fiyatı baz alınarak anlaşmıştı.  
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YEKDEM başvuruları 17.4 GW’a ulaştı
EPDK, 31 Ekim’e 
kadar YEKDEM’e 
katılmak için 
başvuran santral 
listesini açıkladı. 
Listede, toplam 
kurulu gücü 17,383 
MWe olan 647 santral 
yer aldı. Ortalama 
YEKDEM fiyatı ise 8.14 
USDcent/kWh oldu.

(Enerji IQ 15.11.2016) 
EPDK, 2017 yılında YEKDEM’e 
katılmak için 31 Ekim tarihine 
kadar başvuruda bulunan 
santrallerin listesini açıkladı. Geçen 
yıl 15.2 GW kurulu güce sahip 560 
santralin başvurduğu YEKDEM’e 
bu yıl 17.4 GWe kurulu güce sahip 
647 santral başvurdu. 16 santralin 
başvurusu uygun bulunmayarak 

liste dışı bırakıldı. YEKDEM’e başvuran 647 
santralin, bu yıl işletmeye alınanlar hariç, geçen 
yılki toplam elektrik enerjisi üretimleri 40.2 
TWh oldu. 

Listede 11,084 MWe kurulu güce sahip 

418 HES, 5,233 MWe kurulu güce sahip 141 
RES, 752.1 MW kurulu güce sahip 29 JES, 300 
MWe kurulu güce sahip 57 adet biyokütle, 
biyogaz ve atık tesisi ile birlikte 13.3 MWe 
kurulu güce sahip 2 GES yer aldı.

YEKDEM’e başvuran santrallerin 
kaynak türlerine göre sayısal dağılımı

YEKDEM’e başvuran santrallerin kurulu 
güçlerinin kaynak türlerine göre dağılımı

Verk Enerji, EPDK tarafından açıklanan 2017 Ön YEK Listesi’ne dayanarak yaptığı 
çalışma sonrasında, kurulu gücün % 98.6’sına karşılık gelen 147 RES’in 141’inin 
2017 yılında YEKDEM’e katılacağını belirtti.

EPDK, 31 Ekim 2016 tarihi 
itibariyle alınan 2017 YEKDEM 
başvurularını Ön YEK Listesi 
kapsamında düzenledi. 9 Kasım 2016 
tarihinde yayımlanan liste, itirazlar 

sonrasında nihai halini alacak. 
Bu liste ve güncel EPDK lisans 
veri tabanı bilgileri dahilinde, 

147 adet RES ile kurulu gücün 5,310.1 
MWe düzeyine ulaştığı, 2017 Ön YEK 

Listesi’ne göre toplam gücün %98.6’sının 
YEKDEM’e katılacağı belirtildi.

Verk Enerji’nin detaylı YEKDEM 
analiz raporu, Nihai YEK Listesi’nin 
açıklanmasından sonra yayımlanacak.

2017 yılında RES’lerin tamamına yakını YEKDEM’e katılıyor

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Diğer [MWe] 848,35 1013,60 2055,30 2175,40 920,60 30,11 77,10
YEKDEM [MWe] 469,10 685,00 75,90 824,80 2732,14 4317,29 5233,00
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2016 yılı Ekim  ayında gerçek-
leşen toplam 21,61 GWh elektrik 
üretiminin %63,4’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
ri, üretimdeki paylarını bir önceki 

1  Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

aya göre 2 puan artırırken, geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine göre 4,4 
puan artırmıştır.

Serbest üretim şirketlerini 
%16,2’lik oran ile yap işlet sant-
ralleri ve %14,7’lik oran ile EÜAŞ 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin kalan %5,7’lik oranını ise 
İşletme Hakkı Devir Santralleri ve 

Yap İşlet Devret Santralleri oluş-
turmaktadır2. 

Ekim ayı içerisinde gerçek-
leşen toplam üretimin %37,5’i 
kömür santralleri, %35,8’i doğal 

2  Kaynak olarak 31 Ekim 2016 tarihli 
TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kul-
lanılmaktadır.
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gaz ve LNG santralleri tarafından 
karşılanmıştır. Doğal gaz ve kö-
mür santrallerini %14,6 ile hidro-
lik barajlı santraller izlemektedir. 
Hidrolik akarsu santralleri ise 
toplam üretimin %3,9’luk kısmını 
oluşturmaktadır. 2016 yılı Eylül 
ayında %6,3’lük bir orana sahip 
olan rüzgâr santrallerinin 2016 
Ekim ayında toplam üretimdeki 
payları %5,2 olarak gerçekleş-

miştir3. 
Gerçekleşen üretim verilerine 

göre, 2016 Eylül ayında toplam 
üretimin %72,1’lik bir kısmını 
karşılayan termik santraller 2016 
Ekim ayında 2,6 puanlık bir artış 
ile toplam üretimin %74,7’lik kıs-
mını karşılamaktadırlar. 

3  Kaynak olarak 31 Ekim 2016 tarihli 
TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kul-
lanılmaktadır.

2016 yılı Ekim ayında ortalama 
piyasa takas fiyatı (PTF), 2015 yılı 
Ekim ayı ortalama elektrik fiya-
tına göre %2,1 oranında artarak, 
140,51 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu değer, 2015 yılı Ekim 
ayında 137,63 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. Eylül ayı ortala-
ma piyasa takas fiyatı bir önceki 
ayın ortalama fiyatı olan 139,75 
TL/MWh’e göre %0,5 daha yüksek 

kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılı Eylül ayında %6,3’lük bir orana sahip olan rüzgâr 
santrallerinin 2016 Ekim ayında toplam üretimdeki payları %5,2 olarak gerçekleşmiştir3.  

 
Gerçekleşen üretim verilerine göre, 2016 Eylül ayında toplam üretimin %72,1’lik bir kısmını 
karşılayan termik santraller 2016 Ekim ayında 2,6 puanlık bir artış ile toplam üretimin 
%74,7’lik kısmını karşılamaktadırlar.  

 
2016 yılı Ekim ayında ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 2015 yılı Ekim ayı ortalama elektrik 
fiyatına göre %2,1 oranında artarak, 140,51 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu değer, 2015 
yılı Ekim ayında 137,63 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayı ortalama piyasa takas fiyatı 
bir önceki ayın ortalama fiyatı olan 139,75 TL/MWh’e göre %0,5 daha yüksek 
gerçekleşmiştir. Ekim ayında en yüksek piyasa takas fiyatı 4 Ekim tarihinde 173,27 TL/MWh 
olarak gerçekleşirken, en düşük ortalama PTF, 29 Eylül günü 118,98 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.  

                                            
3 Kaynak olarak 31 Ekim 2016 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kullanılmaktadır. 
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gerçekleşmiştir. Ekim ayında en 
yüksek piyasa takas fiyatı 4 Ekim 
tarihinde 173,27 TL/MWh olarak 
gerçekleşirken, en düşük ortala-
ma PTF, 29 Eylül günü 118,98 TL/
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Ekim ayında pik saat-
lerde4 165,32 TL/MWh olarak ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
yılın aynı döneminde gerçekleşen 
160,97 TL/MWh’lik değere göre 
%2,7 oranında artmıştır5. Pik sa-
atler ortalaması, bir önceki ayın 
pik saatler ortalama değeri olan 
166,17 TL/MWh’e göre %0,5 daha 
düşüktür. 2015 yılı Ekim ayında 
pik dışı (off-peak) saatler ortala-
ması 114,29 TL/MWh iken, bu de-
ğer 2016 yılı Ekim ayında 115,69 
TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve 
%1,2 oranında bir artış kaydet-
miştir.

2015 yılı Ekim ayı içerisinde 
toplam 20.994.780 MWh olan 
elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%4,1lik bir artma göstererek 2016 
yılı Ekim ayında 21.850.083 MWh 
değerine yükselmiştir6. 2015 yılı 
Ekim ayında günlük ortalama 
28.205 MWh olan talep, 2016 yılı 

4  Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki 
saatleri ifade eder.

5  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında kay-
nak olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
Piyasa Gelişim Raporları PTF ortala-
maları kullanılmaktadır.

6  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Ra-
porları 2015 ve 2016 yılları Günlük Ra-
porları ile 31 Ekim 2016 tarihli TEİAŞ 
Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu kullanıl-
maktadır.
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2015 yılı Ekim ayında günlük ortalama 28.205 MWh olan talep, 2016 yılı Ekim ayında 29.368 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 
2016 yılı Eylül ayı sonunda 78.072 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,46’lık bir artışla 
2016 yılı Ekim ayı sonunda 78.434 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %61,2’lik 
kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin 
toplam kurulu güçteki payı %26 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %7,8’lik bir orana sahip 
iken yap işlet devret santralleri %2,1’lik bir orana sahiptir. 

 

2016 yılı Ekim ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,4’lük kısmı doğal gaz ve LNG 
yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %25’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %20,4’lük oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 

                                            
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
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8  Kaynak olarak 31 Ekim 2016 ta-
rihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 31 
Ekim 2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi raporları kullanılmaktadır.

9   2016 yılı Ekim ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır.
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santraller %10,4’lük bir orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %5,9’luk bir 
kısmını oluşturmaktadır8.  

 
2015 yılı Ekim ayında 3,85 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2016 
yılının 10’uncu ayında 2015 yılının aynı ayına göre %7 oranında bir azalma ile 3,58 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2015 yılı Ekim 
ayında 1,29 milyar m3 iken bu miktar 2016 yılının aynı döneminde %21 oranında azalarak 
1,02 milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğal gaz tüketimine oranı 2015 yılı Ekim ayında %33,4 iken, bu oran 2016 Ekim 
ayında %28,4 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

                                            
8 Kaynak olarak 31 Ekim 2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 31 Ekim 2016 tarihli TEİAŞ Yük 
Tevzi Bilgi Sistemi raporları kullanılmaktadır. 
9  2016 yılı Ekim ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 

-

20.000			

40.000			

60.000			

80.000			

100.000			

120.000			

140.000			

160.000			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Doğalgaz	Tüketimi	(1000*Sm3)

2015	Ekim	Elektrik 2016	Ekim	Elektrik 2015	Ekim	Toplam 2016	Ekim	Toplam

Aralık 2016 • 69



Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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TEKSTİL GİYİM BOYA APRE SAN. ve TİC. A.Ş.
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Fabrika: Akçaburgaz Mah. 58. Sk. Esenyurt - İstanbul / Türkiye  Tel: +90 (212) 886 26 39 - Fax: +90 (212) 886 86 94 e-mail: kohlerfabrika@kohlersayac.com.tr
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� Ruslar doğal gaz santrallarının peşinde
� Türkiye LNG’de hub olabilecek mi?
� Serbest tüketici limiti ne kadar düşecek?
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