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Birkaç yıldır “zor” geçecek denilen bir 
kış mevsiminin içindeyiz. Doğu bölge-
sinin yanı sıra batıda da alışageldiği-
mizin ötesinde soğuk ve yağışlı günler 
geçiriyoruz. Tüm hayatı etkileyen bu 
durum, en çok enerji sektörünü sıkıntı-
ya soktu. Aralık ayından bu yana elekt-
rik kesintilerinde ciddi bir artış var. Bu 
tüketiciye yansıyan tarafı... Ana iletim 
hatlarının kopması ve yetkililerin açık-
lamalarına göre yurtdışı kaynaklı siber 
saldırılar kesintileri artırdı. Bir diğer 
önemli sorun ise hem tüketicileri hem 
de sektörümüzü yakından ilgilendiri-
yor. Doğal gazda yaşanan sıkıntı... 
Bir ayı aşkın bir süredir hanelerde tü-
ketimin artması nedeniyle doğal gaz 
çevrim santrallarına gaz akışı kesildi. 
Elektrik üretimi yenilenebilir özellikle 
de kömür santrallarına kaydırıldı. Arz-
da yaşanan bu sıkıntı, toptan piyasada 
elektrik fiyatlarının rekor kırmasına 
yol açtı. Bu durum tüketicilere yan-
sımasa da hem dağıtım hem de özel 
tedarik şirketlerinin zarar yazması 
anlamına geliyor. Bir başka zarar ise 
elektrik kesintilerinin sanayiye olan 
olumsuz etkisi. Otomotiv, tekstil gibi 
Türkiye’nin ihracatında önemli payı 
olan sektörlerin temsilcileri, kesintiler 
nedeniyle zararlarının milyon dolarla-
ra ulaştığını açıkladı. Zarar yazan hat-
ta var olan durumun sürmesi halinde 
iflasın eşiğine geleceğini söyleyen bir 
başka kesim ise doğal gaz çevrim sant-

ralı üreticileri... Talebin en yoğun oldu-
ğu dönemde üretimi durdurmak zorun-
da kalan santrallar, “dayanamayacak” 
noktaya geldi. Bu yıl yeni yatırımların 
da devreye gireceğini düşünürsek do-
ğal gaz sektörünün işinin zor olduğunu 
söylemek mümkün. 
Enerji yönetimi yukarıda sıraladığımız 
sorunların farkında elbette... Bu ne-
denle de özellikle doğal gazda Türki-
ye’nin portföyüne genişletmeye, depo-
lama kapasitesini artırmaya çalışıyor. 
Geçen ay açılışı yapılan FSRU tesisi bu 
noktada çok önemli ancak esas sorun 
kesintilerle ilgili haberimizde de ayrın-
tılarını açıkladığımız Türkiye’nin ile-
tim altyapısının yetersizliği. Kamunun 
bu noktada da devreye girmesi gerekti-
ğini düşünüyor sektör... 
Yılın bu ilk sayısında yukarıda özetle-
diğimiz tabloyla ilgili çok sayıda haber 
ve analizi okuyabilirsiniz. Ancak kapak 
haberimiz çok daha farklı bir konuyla 
ilgili... İlk bakışta otomotiv sektörünün 
ana konusu olarak görülse de enerjinin 
tüm bileşenlerini ilgilendiren elektrik-
li araçlar. Dünyada kullanım oranı git-
tikçe artan elektrikli araçlar, hem akar-
yakıt sektörü hem de elektrik enerjisi 
üreticileri için yeni bir gündem madde-
si olmaya aday. Soru, artan bu elektrik 
talebi nasıl karşılanacak? Şimdiden 
önlem almaya başlamak gerekiyor.
Keyifli okumalar...

Türkiye altyapısını  
güçlendirmek zorunda

 

 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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İşte elektrik  
kesintisine yol açan tablo

Türkiye- Avrupa Birliği 
diyaloğuna sivil toplum büyük 
katkı sağlıyor

Dünyada ve  
Türkiye’de LNG

Elektrikte sayaç bedeline kur darbesi:
Sektör sayaçta yüzde 35 artış istiyor

Hacker tehlikesinin farkında olmak ve  
riskleri azaltmak

26 40 49 60
Doğal gazda konut ve ticarethane tüketimi 180 
milyon, doğal gaz santrallarında ise 55 milyon 
metreküpe ulaştı. Oysa ülke altyapısının izin verdiği 
miktar 205 milyon metreküp… Altyapı yetersiz 
olunca kesintiler de kaçınılmaz hale geldi…

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğini 
güçlendirmek, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 
diyaloğu artırmak amacıyla geliştirilen Sivil Toplum 
Diyaloğu Programı, yeni dönem çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Dünya enerji sektöründe gittikçe daha güçlü bir 
oyuncu haline gelen LNG’nin geleceğini bölgesel 
sorunlar ve kaya gazı şekillendirecek. 

Elektrik sektöründe son dönemde serbest piyasada artan fiyatlar kadar 
sayaç bedelleri de en önemli gündem konusu olarak öne çıkıyor. 

Gelişen teknoloji ve artan iş ortaklıkları enerjide siber saldırıların daha kolay 
gerçekleşmesine zemin hazırlayabiliyor. Saldırıları önlemek için doğru bir 

siber risk yönetimi sistematiği oluşturulmalı.
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Z. Işık Adler 

EPDK, ElEKTRİğE TAvAN fİYAT gETİRDİ
EPDK, üreticilerin kaynaklarını 
doğru yönetebilmeleri, tedarik-
çilerin mali sürdürülebilirlik-
lerini sağlama ve muhtemel ar-
tışların vatandaşa yansımaması 
için spot elektrik piyasasındaki 
fiyatlara megavatsaat başına 
500 TL’lik tavan getirildiğini 
açıkladı. Kurum’dan yapılan 
açıklamada, kararın ağır mev-
sim koşulları ve elektrik enerjisi 
arz-talep dengesi dikkate alına-
rak alındığı belirtilirken “Kara-
rın hedefi, fiyatlarda görülmesi 

muhtemel dalgalanmaların, 
elektrik tedarikçilerinin mali 
sürdürülebilirlikleri ile üretici-
lerin kaynaklarını doğru yöne-
tebilmeleri üzerindeki olumsuz 
etkilerini önlemek ve enerji fi-
yatlarındaki olası artışın vatan-
daşlarımıza yansımasını engel-
lemektir” denildi. 

Açıklamada, alınan bu kararla 
Kurul’un hem tüketiciyi hem 
tedarikçiyi hem de üreticiyi fi-
yatların öngörülemeyecek şe-
kilde yükselip-alçalmasından 

korumayı amaçladığı ve mevsim 
koşullarının enerji fiyatlarına 
etkisini azaltmaya çalıştığı kay-
dedildi. Kurul’un konuya ilişkin 
son kararıyla, Gün Öncesi Piya-
sası’ndaki ve Dengeleme Güç 
Piyasası’ndaki azami fiyat limi-
tinin 6 Ocak 2017 ve 1 Mart 2017 
tarihleri arasındaki dönem için 
500 TL/MWh olarak revize edil-
diği hatırlatıldı.

ElEKTRİK fİYATI ARAlIK AYINDA YüzDE 5 ARTTI
Yurtiçi üretici enerji fiyatları, aralık ayında bir 
önceki aya göre yüzde 5,06 artarken, artış oranı 
bir önceki yıla göre yüzde 4.53 oldu. Türkiye İsta-
tistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ana 
sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Ara-
lık ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve 
yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. Bir 
önceki aya göre fiyatlar yüzde 5,06 artarken, bir 
önceki yılın aynı ayına göre ise fiyatlardaki artış 
yüzde 4,53 olarak gerçekleşti.
Yurtiçi elektrik ve gaz sektörü üretici fiyatları ay-
lık yüzde 1,35 artarken, yıllık yüzde 11,79 düşüş 
gösterdi. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü üre-
tici fiyatları ise aylık yüzde 0.25 düşerken, yıllık 8 
artış gösterdi. Aynı ayda su temini yurtiçi üretici 
fiyatları aylık yüzde 0,54, yıllık yüzde 7,21 arttı.
Bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı yüzde 17,58 

ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,63 ile ana 
metaller ve yüzde 3,96 ile metal cevherleri alt sek-
törlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve 
doğal gaz yüzde 6, tütün ürünleri yüzde 2,52, ağaç 
ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,34 ile 
bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü 
alt sektörler oldu.

DEMİRöREN vE RoSNEfT MoToRİN ANlAşMASI İMzAlADI
Demirören Holding Grup şirke-
ti Total Oil Türkiye A.Ş. ve Ros-
neft Grup şirketi Petrocas Ener-
gy arasında Türkiye’ye motorin 
sevkiyatı konusunda anlaşma 
imzalandı. Söz konusu anlaşma 
Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da 

gerçekleştirilen Dünya Enerji 
Kongresi’nde tarafların petrol 
ürünlerinin tedariği ve işbirliği 
konularında ana hatları ile mu-
tabık kalmalarının ardından im-
zalandı. Sözleşme Rosneft rafi-
nerilerinde üretilecek olan yıllık 

maksimum 550 bin motorinin 
sevkiyatını kapsıyor. İlk sevkiyat 
Ocak 2017 yılında gerçekleşecek. 
Demirören Grubu, bu sevkiyatı 
Türkiye’deki perakende akar-
yakıt ve otogaz istasyonlarında 
kullanacak.
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EPİAş, SERBEST TüKETİcİ İçİN PoRTAl AçTI
EPİAŞ, serbest elektrik tüketici-
sinin tüketim, sayaç ve tedarikçi 
bilgilerine dair verilere kolayca 
ulaşabileceği portal, 30 Aralık 
2016’da devreye aldı. Proje kap-
samında 54 servis ve 29 ekran 
hazırlandı, güvenlik ve yük test-
lerini içeren teknik testler başarı 
ile tamamlandı. Serbest Tüketici 
Portalı, EPİAŞ sisteminde kayıtlı 
olan, serbest tüketici niteliğinde-
ki müşterilere yönelik geliştiril-
di. Tüketicilerin, e-devlet üzerin-
den kimlik doğrulaması yaparak 
kullanacağı portalda abonelik 
işlemleri, endeks verileri, elekt-
rik enerjisine ait tedarik ve talep 
bilgilerine kolaylıkla ulaşabilme 
imkânı bulacak.
Ölçüm noktalarına ait güncel 
abone ve sayaç okuma bilgile-
rinin yer aldığı merkezi bir veri 

havuzunun oluşturulması, son 
tüketici sayaç okuma ve fatura 
şikâyetlerinde otokontrol sağ-
lanması ile hem son tüketici 
hem de EPDK nezdindeki şikâ-
yetlerin azalması öngörülüyor. 
Portalın kullanımı ile birlikte 
aynı zamanda özel tedarikçiden 
enerji tedariki sağlayan serbest 
tüketicilerin en büyük sorun-

larından biri olan endeks bilgi-
sine ulaşabilmesi, portalda yer 
alan endeks verileri sayesinde 
piyasadaki tedarikçilere olan 
güvenin sağlanmasını ve serbest 
tüketici olma oranının artması-
nı sağlayacağı, endeks kontrolü 
sayesinde de yanlış faturalandı-
rılmanın önüne geçileceği öngö-
rülüyor.

IcSg İlE TüRKİYE vE İTAlYA ENERjİSİNİ BİRlEşTİRİYoR
Türkiye’nin en büyük enerji 
fuarı olma özelliğini taşıyan 
5. Uluslararası İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler Kongre 
ve Fuarı (ICSG İstanbul 2017), 
19-21 Nisan 2017 tarihleri ara-
sında İstanbul Kongre Merke-
zi’nde gerçekleşecek. HHB Expo 
tarafından düzenlenen fuara 5 
binden fazla katılımcı iştirak 
edecek; aralarında İngiltere, 
İtalya, Çin, İsveç, Avusturya, Po-
lonya ve Umman’ın da yer aldığı 

ülkelerin pavilyonları boy göste-
recek. ICSG İstanbul 2017’nin, 
İtalya’nın ülke partnerliğinde 
düzenlenecek olması da sıkıntılı 
bir süreç yaşayan Avrupa Birli-
ği-Türkiye arasındaki ilişkileri 
açısından büyük önem taşıyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
himayesinde, EPDK ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin des-
tekleriyle gerçekleşecek olan 
ICSG İstanbul 2017’de akıllı şe-
beke ve akıllı şehir konuları ma-
saya yatırılacak. Enerji alanın-
daki araştırmaları, yayınları ve 
dünyanın çeşitli yerlerinde ver-
diği seminerlerle tanınan ABD 
Virginia Tech ARI direktörü Prof. 
Dr. Saifur Rahman’ın ana konuş-
macısı olduğu kongrede, CEO’la-
rın yer alacağı özel bir panel ola-
cak. CEO paneline Çalık Holding 
Başkanı Ahmet Çalık, Limak 
Holding Başkanı Nihat Özdemir 
ve AKSA Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 
Başkanı Yaşar Arslan’ın katılımı 
kesinleşti. 
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SHEll RİMulA, cAPE 
TowN’DA SüRüş 

MücADElESİNE Ev 
SAHİPlİğİ YAPTI

Güney Afrika’nın simgesi Batı Cape’de 
düzenlenen Shell Rimula Expedition 
Challenge aktivitesinde 21 farklı ülkeden 
gelen 150’den fazla katılımcı, takımlar 
halinde dört gün boyunca, Challenge Day 
Şampiyonası’nda mücadele etti. Ülkele-
rindeki kampanyalar neticesinde katıl-
maya hak kazanmış katılımcılar, Cape 
Town’da Shell Rimula’nın koruduğu ağır 
vasıta araçlarının yer aldığı bir dizi mü-
cadele alanında problem çözme ve sürüş 
yeteneklerini sınadı. Takımlar, etkinlik-
te Shell Rimula’nın Dynamic Protection 
Plus teknolojisine hakim olmanın yanı 
sıra bu teknolojiyi doğrudan anlamaya 
yönelik interaktif Shell Rimula Techno-
logy Zone deneyimi de yaşadı. 
Shell Rimula Expedition Challenge’a 
Türkiye’de Shell Madeni Yağlar distribü-
törlerinden OMF Yard. Malz. Paz. A.Ş’nin 
bünyesinde olduğu MLS Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Sami Özdemir, Özgün 
A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Özdoğan, Ak-
canlar Holding Başkan Yardımcısı Özcan 
Akcan katıldı. Ekibe, Shell Madeni Yağlar 
Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak ve 
Distribütör Kanalı Satış Müdürü Sinan 
Küçük eşlik etti.

oPET’TEN TEKNolojİK BİR 
YENİlİK DAHA:  

‘AKIllI DoluM’ 
Akaryakıt sektörünün 
önemli oyuncusu OPET, 
yeni geliştirilen ‘Akıllı 
Dolum Sistemi’ ile müş-
terisini ve aracını elekt-
ronik ortamda pompa sis-
temine kaydederek tüm 
Türkiye’deki akaryakıt 
istasyonlarından uygun 
yakıtın alınabilmesini 
sağlıyor. OPET müşterile-
rinin bu sisteme dahil ola-
bilmeleri için SMS atma-
ları yeterli oluyor. Yakıt 
yazıp aralarında boşluk 
bırakarak plaka numarası 
ve yakıt tipini (dizel ya da 
benzin) ekleyerek 6738’e 
SMS atılarak sisteme dahil 
olunuyor. Sisteme kaydını 
yaptıran OPET müşterileri, 
istasyonlarda yakıt alımı 
sırasında otomatik olarak 
araç tipine uygun yakıtı 
alıyor. Dolum sırasında 
sisteme kayıtlı olandan 
farklı bir yakıt istenirse 
uyarı veriliyor ve olası bir 
hatanın önüne geçiliyor. 
OPET Pazarlama ve İle-
tişimden Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı 
Timuçin Güler, sistemin 
önemini şöyle açıkladı: 
Akaryakıt istasyonların-
daki mevcut uygulamada 
yakıt dolumu öncesinde, 
yazarkasa cihazına ilgili 
aracın plaka bilgisi giri-
liyor, benzin ya da dizel 

seçeneğine göre dolum 
gerçekleştiriliyor. Pompa 
görevlileri, depo kapakla-
rındaki ürün tipi etiketle-
rine, müşterinin yönlen-
dirmesine ya da bazı araç 
modelleri için belli ürün 
tiplerine göre dolum ya-
pıyor. Bu dolumun yanlış 
gerçekleşmesi halinde 
araç motorlarında cid-
di hasarlar oluşabiliyor. 
Sektörde ortak bir sorun 
olan bu duruma, OPET’in 
geliştirdiği ‘Akıllı Dolum 
Sistemi’ ile tüketicinin 
her zaman aracına doğru 
tipte yakıt alımını garan-
tiye alan yeni bir hizmet-
le çözüm 
get i r i l i -
yor. 
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ENERgY cHAllENgE’IN KAzANANI oDTü olDu 
EIF’in gelenekselleşen yarışması “Energy Chal-
lenge” birinci takımı ODTÜ oldu. Keyifli anların 
yaşandığı yarışmaya ODTÜ, İTÜ, Erciyes, Batman 
ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi katıldı. Ya-
rışmanın sponsoru olan OMV Petrol Ofisi A.Ş.’de 
gerçekleşecek oryantasyon programına katılım 
hakkına sahip olan öğrenciler, sektörün liderleri 
ile işbirliği yapma, sektörü tanıma ve kariyer plan-
lamalarını geliştirme imkânını elde etti. Üçüncüsü 
düzenlenen Energy Challenge, beş üniversite ara-
sında “Petrol Ürünleri” konusunda gerçekleşti. 
Energy Challenge kurul başkanlığını yapan İstan-
bul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, 
gençlik enerjisinin EIF’e daha çok yansımasını 
istediğini söyledi. Karaosmanoğlu, “Öğrencileri-
mizin sektörümüzü daha yakından tanımalarını 
ve mesleki donanımlarını geliştirmelerini destek-

leyerek ödüllendiriyoruz. Öğrencilerimiz petrol 
ürünleri başlığı altında bilgi ve hızlarıyla yarıştı. 
Akaryakıt, yağlama yağı, eko-sürüş ve güncel pet-
rol sektörü konularındaki sorularıma cevap veren 
takımların birincisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, ferdi bi-
rinci ise Nizami Abbasov oldu” dedi.

ENERjİSA, gAzİANTEP’İ ‘AKIllI şEHİR’ YAPAcAK

Enerjisa, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı 
işbirliği ile Toroslar 
EDAŞ bölgesindeki Ga-
ziantep’te, ‘akıllı şehir’ 
örnek uygulamasına 
başladı. KRİTA (Akıllı 

Şehirlerde Kritik Altya-
pıların Yönetimi Pro-
jesi) adı verilen proje, 
yeni nesil enerji sistem-
lerinin tanıtılacağı bü-
tüncül yapısıyla, akıllı 
şehir projeleri arasında 
öncü nitelikte olacak. 

Projenin tanıtımı Gazi-
antep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma 
Şahin ve Enerjisa Da-
ğıtım Şirketleri Genel 
Müdürü Murat Pınar’ın 
katıldığı bir toplantıyla 
Gaziantep’te yapıldı. 

EPDK Ar-Ge fonuyla 
yürütülen ve 2018 yı-
lının haziran ayında 
tamamlanması hedef-
lenen proje, 3.6 milyon 
liraya mal olacak. Proje 
kapsamında, 2014 yı-
lında Uluslararası Park 
ve Rekreasyon Yönetim 
Federasyonu (IFPRA) 
tarafından en özellikli 
park ilan edilen ve için-
de kafe, restoran, oyun 

alanları ve tematik bö-
lümler de bulunan 100. 
Yıl Atatürk Kültür Par-
kı’nda yeni nesil ener-
ji sistemlerine ilişkin 
uygulamalar yapılacak. 
Bu uygulamalar, elekt-
rik altyapısını iyileştir-
me ve yenileme çalış-
maları, park alanında 
güneş enerjisi üretim 
sistemleri kurulumu, 
enerji depolama pilot 
sistemi kurulumu ve 
elektrikli şarj altyapısı 
kurulumunu içerecek. 
Bu sistemlere ek olarak 
park alanı içerisinde 
gürültü ve hareket sen-
sörlerine sahip akıllı 
aydınlatma uygulaması 
da gerçekleştirilecek. 
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7 BİN 700 ENERjİ PRofESYoNElİ ANKARA’DA BuluşTu

9. Uluslararası Ener-
ji Kongresi ve Fuarı 
(EIF), Ankara’da dün-
yanın önde gelen ener-
ji sektörü karar alıcıla-
rını, uzmanlarını, özel 
sektör temsilcilerini 
bir araya getirdi. 165 
yerli ve yabancı firma-
nın stant açtığı etkin-

liğe, Türkiye ve yurt-
dışından 7 bin 700 
profesyonel ziyaretçi, 
CEO ve STK temsilcile-
ri katıldı. Dünyada ve 
Türkiye’de enerjinin 
geleceği, yenilenebi-
lir enerji türlerinin 
önemi ve kullanımı, 
petrol ve doğal gaz 

gibi enerji kaynakla-
rının durumu başta 
olmak üzere önemli 
birçok konu hakkında 
konuşmaların yapıl-
dığı fuara yoğun ilgi 
ve katılım vardı. Katı-
lımcıların yüzde 51’in 
yatırımcı firma, yüzde 
58’inin CEO ve genel 

müdür olduğu EIF’de 
toplamda 34 oturum 
ve 12 workshop ger-
çekleşti. 

Global Enerji Derneği 
Başkanı Çiğdem Dilek 
EIF sonrası yaptığı 
açıklamada, “EIF her 
yıl olduğu gibi bu yıl 
da Türkiye’nin enerji-
sine yön verdi. Türki-
ye’de enerji üretmenin 
öneminin her geçen 
gün daha da anlaşıl-
dığı bu ortamda böyle 
bir fuarla yeni çalış-
malara ortam sağla-
mak her şeyin ötesin-
de bu ülkenin ferdi 
olarak bizi çok mutlu 
ediyor” dedi.

800 BİN ABoNE SERBEST TüKETİcİ olMA HAKKINI KAYBEDEBİlİR
Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu’nun 
(EPDK) 2017 yılında 
serbest yıllık tüketim 
limitini 3 bin 600 ki-
lovat saatten 2 bin 400 
kilovat saate düşürmesi 
ile aylık 82 liranın üze-
rinde elektrik faturası 
ödeyen yaklaşık 8.4 
milyon abone, serbest 
tüketici kapsamına 
girdi. Düzenlemenin 
ardından bir açıklama 
yapan Boğaziçi Elekt-
rik Genel Müdürü Halit 
Bakal, yeni dönemin 
müşteri lehine olaca-
ğını belirterek, “İndiri-

min yanı sıra yaptığı-
mız özel anlaşmalarla 
sağlık sigortası, bedava 
akaryakıt, mobil inter-
net ve uçak bileti gibi 
kampanyalar ımız la 
elektrik tüketicilerinin 
yanında olmaya devam 
edeceğiz. Tüketicilerin 
bunlardan yararlanma-
ları için aboneliklerini 
üzerlerine almaları ge-
rekiyor. İstanbul Avru-
pa yakasında aboneliği 
üzerine olmayan 800 
bin abonemiz var” dedi.

Bakal, Boğaziçi Elekt-
rik’te serbest tüketici 
hakkını kullanmayan 

halen 170 bin olan 
müşteri sayısının yeni 
limitle birlikte 870 
bine ulaşacağını dile 
getirdi. Bakal, ayrıca 
yeni limitle birlikte İs-
tanbul’un Avrupa yaka-
sındaki 4.2 milyon kul-
lanıcının 1 milyon 
250 binine denk 
gelen yüzde 
31’lik kısmın 
s e r b e s t 
t ü k e t i c i 
sınırına 
e r i ş t i -
ğini de 
kaydetti.
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Ağrı ve Tunceli  
doğal gaza kavuşuyor

EPDK’nın doğal gaza ulaşımı olmayan iller için yaptığı 
ihalelerin ikisinde kazananlar belli oldu. Ağrı il merkezi 

ve Doğubayazıt ilçeleri için yapılan ihaleyi 4.460 kuruş/kWh 
bedelle Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. kazandı. İhale sonucu, 
Kurul tarafından onaylandığı takdirde lisanslama işlemleri 
tamamlanacak.

Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesi için yapılan ihalede 
Aksa Doğal Gaz Dağıtım, Fernas İnşaat, Akmercan Turizm, 
Siirt Batman Doğal Gaz Dağıtım ve Alöz Mühendislik şirket-
leri yarıştı.

Yılın son ihalesi ise Tunceli ili için yapıldı. Akmercan Gru-
bu’nun sıfır dağıtım bedeli teklifiyle kazandığı ihaleyle şirket, 
8 yıl boyunca tüketicilere gazı aldığı fiyattan satacak. 8 yıl 
sonra EPDK tarafından hesaplanacak tarifelerini uygulan-
maya başlanacak. EPDK önümüzdeki süreçte, Artvin, Şırnak 
ve Hakkari ihalelerini de tamamlayarak doğal gazın tüm iller-
de kullanılabilir hale gelmesini hedefliyor. 

Akfen enerji’nin  
2017 yaTırım büTçesi 

1.8 milyAr Tl

Akfen Holding’in Mersin Ulusal Limanı’na 
mega gemilerin limana uğramasını 

sağlamak amacıyla inşa ettiği Doğu Akdeniz 
Terminali’nin açılış töreninde konuşan Akfen 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 
2017 yılında toplam 6 milyar TL’lik yatırım 
yapacaklarını açıkladı. Hamdi Akın, bunun 1,8 
milyar TL’lik kısmıyla enerji alanında yatırım 
yapmayı planladıklarını belirtti. Akın, “Türki-
ye’nin hızla artan enerji talebine katkı sağla-
yabilmek adına hidro, güneş ve rüzgar pro-
jelerimizi çeşitlendirerek yenilenebilir enerji 
alanındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
Son olarak geçtiğimiz kasım ayı içinde Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi 
yapılan Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait top-
lam 178 MW gücündeki Menzelet ve Kılavuzlu 
hidroelektrik santralları için 1 milyar 250 mil-
yon TL ile en yüksek teklifi verdik. İlgili sant-
ralların grubumuza en kısa sürede devri için 
gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” dedi. 

ÇAkrA elekTrik,  
karaman’a Hes kuracak

Çakra Elektrik, Karaman’da 
Fariske Deresi üzerinde 

22,269 MW kurulu gücünde Ketir 
HES kurmayı planlıyor. Projenin 
inşaatının iki yıl sürmesi ve ma-
liyetinin de 91 milyon 560 bin 
TL olması öngörülüyor. Projenin 

ekonomik ömrü ise yaklaşık 50 
yıl. Ketir Regülatörü ve HES pro-
jesinde üretilen enerji, 477 MCM 
iletkenli enerji nakil hattı vasıta-
sıyla 6 km uzaklıktaki Daran HES 
TM’ne iletilecek.

Projeye ilişkin, halkı bilgilen-

dirmek, görüş ve önerilerini almak 

amacıyla ÇED Yönetmeliği’nin 9. 

maddesi gereğince geçen ay ka-

tılım toplantısı düzenlendi. Gerekli 

incelemelerin ve yasal sürecin ar-

dından proje start alacak. 

greenpeace’in Hedefi 1 MİLYON ÇATI

Greenpeace Akdeniz, ‘Gü-
neşe Yelken Aç’ projesi ile 

3 yıl içinde 1 milyon çatıya güneş 
panelleri kurarak toplamda 6 GW 
kurulu güce ulaşmayı amaçlıyor.

Greenpeace Akdeniz İklim ve 
Enerji Kampanya Sorumlusu Duygu 
Kutluay, Greenpeace Akdeniz’in Gü-
neşe Yelken Aç projesi ile ulaşmak 
istediği amacın 3 yıl içinde 1 milyon 

çatıya küçük ölçekli de olsa güneş 
panelleri kurmak ve toplamda 6 GW 
kurulu güce ulaşmak olduğunu söy-
ledi. Kutluay “Bu proje, Paris anlaş-
ması ile küresel sıcaklıktaki artışın 
1.5 derecede kısıtlanması hedefi 
açısından önemli proje. Bu sadece 
bizim hedefimiz değil. Paris Anlaş-
ması’na 193 ülke de imza atarak, 
bunu hedeflediklerini gösterdi. Av-

rupa’da 2050’de iki kişiden birinin 
kendi enerjisini üreteceği öngörü-
lüyor. Bu nedenle önümüzdeki dö-
nemde güneş enerjisinden elektrik 
üretilmesi daha da önem kazana-
cak” diye konuştu. Kutluay, bugüne 
kadar hep “Hayır” pankartlarıyla ha-
tırlanan çevre kuruluşunun tarihin-
de ilk kez bir projeye evet dediğini de 
vurguladı. 

rusya ve JaponyA 1 milyAr dolArlık fon kuracak

Rusya ve Japonya önümüz-
deki beş yılda enerji ve alt-

yapı projelerine yatırım yapmak 
amacıyla 1 milyar dolarlık ortak 
fon oluşturma kararı aldı. Rusya 
Devlet Başkanı Putin ile Japonya 
Başbakanı Abe, geçen ay Tokyo’da 
yaptıkları açıklamada, iki ülkenin 
önümüzdeki beş yıl içinde ortak-
laşa gerçekleştirmeyi planladıkla-
rı enerji ve altyapı projeleri için 1 
milyar dolar değerinde ortak fon 
oluşturma kararı aldıklarını açık-

ladılar. Rusya Doğrudan Yatırım 
Fonu ve Japonya Uluslararası İş-
birliği Bankası kurulacak bu fona 
500’er milyon dolar koyacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu 
Başkanı Kirill Dmitriev açıklama-
dan bir gün önce verdiği demeçte, 
Japonya ve Rusya’nın ilaç, şehir 
planlama ve enerji gibi alanlar-
da ikili projelere yatırım yapacak 
1 milyar dolar büyüklüğünde fon 
oluşturacaklarını bildirmişti.

Suudi ArAbiSTAn ilk res’ine kavuşacak

Suudi Arabistan kamu pet-
rol şirketi Aramco, Suudi 

Arabistan’ın ilk rüzgar santralı-
nın kurulumuna başlıyor. Santral 

önümüzdeki ay elektrik üretmeye 
başlayacak. Aramco bir açıkla-
ma yaparak, ülkenin enerji arzını 
çeşitlendirme planı çerçevesinde 
başlattıkları rüzgar enerjisi pi-
lot projesi kapsamında ülkenin 
ilk rüzgar enerjisi santralı için GE 
türbinlerinin ülkeye sevkedildiği ve 
santralın önümüzdeki ay elektrik 
üretmeye başlayacağını duyurdu.

Türbinlerin sevkiyatının Suu-
di Arabistan’ın yenilenebilir enerji 
piyasası için tarihi bir dönüm nok-
tası olduğunun vurgulandığı açık-
lamada, santralın 2.75 MW kuru-

lum kapasitesinde olduğu ve 250 
hanenin elektrik ihtiyacını karşıla-
yabilecek kadar elektrik üreteceği 
ifade edildi. Santral ülkenin ku-
zeybatı kesiminde Turaif’de bulu-
nan Aramco depolama tesislerine 
elektrik sağlayacak.  

Yenilenebilir enerji üretimi 
toplamın sadece birini oluşturan 
Suudi Arabistan 2030 yılına kadar 
yenilenebilir enerji kapasitesini 9.5 
GW’a çıkarmayı, elektrik üretimin-
de petrolün payını ise yılda 18 bin 
600 varil azaltmayı planlıyor. 
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ağaoğlu, 4 milyAr Tl’yi enerJiye yaTıracak 

Ağaoğlu Enerji Grubu, Bur-
sa ve Yalova’daki iki rüzgar 

enerji santralı projesi için Alman 
Nordex Energy GmbH ile türbin 
tedarik sözleşmesi imzaladı. Ağa-
oğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı 
konuşmada, inşaat yanında yeni-
lenebilir enerjiye de önem verdik-
lerini vurgulayarak, 2016 yılında 
yaklaşık 370 milyon TL’lik enerji 
yatırımı yaptıklarını söyledi. Ağa-
oğlu “Bugün de Yalova-Bursa sı-
nırları içinde faaliyete geçecek 
olan 68,4 MW’lık güce sahip olacak 
rüzgar türbini projesinin ihale söz-
leşmesinin, dünyanın önde gelen 
firmalarından Nordex ile imzala-
yacağız. Bu proje için de yaklaşık 

330 milyon TL harcadık” diye ko-
nuştu. 

Ağaoğlu Enerji Grubu Başka-
nı Hakkı Ağaoğlu ise yeni pro-
jeleri hakkında bilgi verdi. Ön-
celikle 2018 yılında 125 MW’lık 
Tatlıpınar RES ve 39 MW’lık 
Kartal RES projelerini devreye 
sokacaklarını söyleyen Ağa-

oğlu, “2020 yılına kadar başta 
Konya Sertavul’daki 450 MW’lik, 
2 milyar 350 milyon lira değe-
rindeki rüzgar yatırımı olmak 
üzere 3.2 milyar liralık yatırım 
daha yapacağız. Grubumuzun 
enerjideki toplam yatırımı 2020 
yılına kadar 4 milyar lirayı bula-
cak” dedi. 

van’ın güneş kapasiTesi arTıyor

Gün Güneş Enerjisi Elektrik, Van’ın Tuşba ilçesinde 
45 MW’lık Arısu adlı güneş enerjisi santralı ku-

racağını açıkladı. 749 bin metrekare alan üzerinde ku-
rulacak olan santralın 208 milyon 512 TL’ye mal olması 
bekleniyor. Ortalama yıllık 90 milyon kWh elektrik üre-
tilecek ve üretilen elektrik Van 380 TM’nin 154 kV ba-
rasına bağlanacak. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin 
ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili açıkla-
masında, proje ile ilgili Van Valiliği’ne sunulan dosyanın 
incelenip uygun bulunarak projeye ilişkin Çevresel Etki 
Değerlendirmesi sürecinin başladığı duyuruldu.

bingöl’e 49.5 mW’lık res kuruluyor

Metafor Yenilenebilir Enerji, Bingöl’ün Karlıo-
va ilçesinde 49.5 MW kurulu gücünde rüzgar 

enerji santralı kuracak. Metafor Yenilenebilir Enerji Ve 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından, Bingöl İli 
Karlıova İlçesi, Boncukgöze, Bahçeköy, Yeniköy, Kay-
nak, Kaynarpınar, Toklular, Soğukpınar ve Kızılçubuk 
Köyü mevkiinde “Metafor Rüzgar Enerji Santrali” nin 
kurulup işletilmesi planlanıyor.

123 milyon 750 bin TL bedelli proje kapsamında 
24 adedi 2 MWm, 1 adet türbin ise 1,5 MWm kurulu 
gücünde olmak üzere toplam 25 rüzgar türbini kuru-
lacak. Tesiste yılda 173.250.000 kWh/yıl üretilerek, 
mevcut enerji nakil hattı vasıtasıyla ulusal şebekeye 
aktarılacak. Projenin 30 ay içinde tamamlanarak işlet-
meye geçmesi planlanıyor. Projenin işletmeye alınma-
sı ile ekonomik ömrünün de 49 yıl olması bekleniyor.
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Sinan Ak, Zorlu Enerji Grubu Başkanı oldu 
2012 yılında eneri grubu başkan-

lığını kaldıran doğal gaz ve elektrik 
ayaklarında birer genel müdürlük 
oluşturan Zorlu Grubu, yeniden baş-
kanlık modeline döndü. 2012 yılından 

bu yana Zorlu Enerji Genel Müdü-
rü olarak görev yapan Sinan 

Ak, Zorlu Enerji Grubu Baş-
kanı oldu. Ak, elektrik üre-
timi, satışı ve ticaretinden; 
enerji santralları inşası, 
bakımı, onarımı ve işlet-
me hizmetleri ve doğal 
gaz dağıtımı ve doğal gaz 
ticaretine kadar enerji 

sektöründe çok geniş bir yelpazede faaliyet göste-
ren Zorlu Enerji Grubu’nun yatırım ve vizyonuna li-
derlik edecek.

1971 yılında Ankara’da doğan Sinan Ak, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’n-
den 1995 yılında mezun oldu. Çalışma yaşamına 
Evgin Yatırım Menkul Değerler’de yatırım uzmanı 
olarak başlayan Ak, ABD’deki Old Dominion Univer-
sity’de işletme yüksek lisans programını tamam-
ladı. 2000 yılında Zorlu Holding bünyesinde göreve 
başlayan Sinan Ak, 2002 yılına kadar Vestel Komü-
nikasyon’da Finans Şefi, 2002-2006 yılları arasında 
ise Vestel Beyaz Eşya’da Finans Müdürü olarak ça-
lışmalarını sürdürdü. Deneyimli yönetici, 2006 yılın-
da Zorlu Enerji Grubu’na katıldı.

Zafer Demircan EÜAŞ yönetimine katıldı
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde 

açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Dr. Za-
fer Demircan atandı. 1969 yılında Gölcük’te 
doğan Demircan, ilk ve orta öğrenimini Koca-
eli’de tamamladı. Demircan, 1993 yılında Ege 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde 
lisans, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühen-
disliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamam-
ladı ve 2001 yılında da doktora programını 
bitirdi. 

1993-2001 yılları arasında Hacettepe 

Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak 
çalışan Demircan, İngiltere’de UMIST ve EXE-
TER üniversitelerinde çalışmalar yaptı. Yine 
bu süre içerisinde değişik sanayi projelerinde 
proje yöneticisi ve danışmanlık faaliyetlerini 
yürüttü. 2002 yılında Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu’nda göreve başlayan Demircan 
enerji uzmanı, grup başkanı olarak görev yap-
tı. Demircan, 2012 yılından bu yana Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Enerji 
İşleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. 

Cansız, ETKB müşavirliğine atandı
TPIC Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Cansız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

müşavirliğine getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, açık bulunan bakanlık mü-

şavirliği pozisyonuna Mithat Cansız’ın atanmasına karar verdi. Atama kararı bugünkü 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Enerji projeleri ve kamu-özel işbirliği (PPP) projelerinde çeşitli çalışmalar yap-

mış olan Mithat Cansız, 25 Şubat 2010 tarihinde TPIC Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 

atanmıştı. 17 Mart 2010 tarihinde ise TPIC Genel Müdürü olan Cansız, 28 Eylül 

2016 tarihinde ise TPIC Yönetim Kurulu Başkanlığı kadrosuna getirilmişti. 

EWE Enerji’ye Kızılay’dan transfer 
EWE Turkey Holding şirketlerinden EWE Ener-

ji’nin Satış ve Pazarlama Direktörü Kadir Bulut 
oldu. “Üstün hizmet kalitesi kurum kültüründe 
önemli yer tutan, çalışan kalitesinin yüksek olduğu 
EWE Enerji ailesine katıldığım için çok mutluyum” 
sözleriyle görüşlerini dile getiren Bulut, “Sektörde 
teknoloji yatırımları ve hizmet kalitesi ile farklıla-
şacak olan EWE Enerji’nin başarısı için genç ve di-
namik bir ekiple birlikte çalışacağız” dedi.

Kariyerine Logomotif Multimedia’da başlayan 
Bulut, 7 yıl boyunca Accenture GmhB’de İletişim 
ve Teknoloji Uzman Danışmanı görevini yürüttü. 
Kariyeri boyunca teknoloji alanında önemli proje-
lerde, IBM Türkiye’de Yönetim Danışmanlığı ve Türk 
Telekom’da Organizasyon/Süreç ve Tasarım Mü-

dürlüğü ve İş Geliştirme Müdürlüğü gibi 
üst düzey pozisyonlarda görev alan Bu-
lut’un organizasyon tasarım tecrübesi 
ve teknolojik arka planı ile telekomü-
nikasyon sektörüne benzer şekilde 
büyüyen enerji sektöründe EWE 
Enerji’nin başarılarına katkıda 
bulunması bekleniyor. Son 
olarak Türk Kızılayı’nda Ge-
nel Müdür Yardımcılığı’nı yü-
rüten Bulut, İstanbul Erkek 
Lisesi ve Boğaziçi Üniversi-
tesi Matematik Bölümü me-
zunu. Bulut, çok iyi derecede 
İngilizce ve Almanca biliyor.

TEİAŞ’ın genel müdür yardımcıları değişti
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’de (TEİAŞ) iki 

genel müdür yardımcısı görevden alındı, 
yerlerine iki yeni isim getirildi. Bu değişik-
liğe göre, TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Bayram 
ile Abdülkadir Ongun başka bir 
göreve atanmak üzere görevin-

den alındı. Boşalan kadrolara 
Enerji Bakanlığı Müşaviri Ni-

hat Ismuk ve Bünyamin Ba-
kır atandı. 

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bö-
lümü mezunu olan Bünyamin Bakır, kurumda 1996 yılında 
mühendis olarak çalışmaya başladı. Farklı pozisyonlarda 
görevler yürüten Bakır, geçen yıl TEİAŞ ‘müşavir kadrosuna 
atanmıştı. 

Sakarya Üniversitesi mezunu olan Nihat Ismuk, uzun 
süre özel sektörde elektrik mühendisi, firma sahibi ve orta-
ğı olarak görev yaptı. Mimar Mühendisler Grubu üyesi olan 
Ismuk, son olarak Gübre Fabrikaları’nda çalışıyordu. Ismuk, 
Ekim 2016’ta Enerji Bakanlığı Müşaviri olarak atanmıştı. 

Park Elektrik’te bayrak değişimi
Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaygusuz görevinden ayrıldı. Aynı göreve 

Salih Selim Şenkal getirildi. Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 8 

Aralık 2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında, istifasını sunan yönetim kurulu üye-

si Yakup Kaygusuz’un A Grubu imza yetkisi kaldırıldı. Kaygusuz’un istifasıyla boşalan 

yönetim kurulu üyeliğine, Salih Selim Şenkal atandı ve kendisine A Grubu imza yetkisi 

verildi. 

Halen Ciner Enerji ve Madencilik Grubu Başkanlığı bünyesindeki Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü görevini yürüten Şenkal’ın adaylığı, yapılacak ilk genel kurulu toplantısın-

da pay sahiplerinin onayına sunulacak. 



24 • Ocak 2017 Ocak 2017 • 25

▶ “TENVA Fırat Üniversitesi’nin konuğuydu  TENVA’DAN HABERLER   
Esen Erkan

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNİN 
TEMELLERİ

•	 Lisansız	Elektrik	Üretiminin	(LEÜ)	Tanımı
•	 LEÜ	Nedir?
•	 LEÜ’nün	Dağıtık	Üretim	 (DÜ)	 ile	Benzerlikleri	 ve	

Farkları	Nelerdir?
•	 LEÜ	Türkiye’de	Ne	Zaman	Başladı?
•	 LEÜ’nün	Amacı	Nedir?
•	 LEÜ’nde	Kullanılan	Teknolojilerin	Görünümü
•	 LEÜ	için	Temel	Düzenleyici	Çerçeve
•	 İlgili	Mevzuat

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE 
KULLANILAN TEKNOLOJİLER

•	 Rüzgâr	Enerjisi
•	 Kojenerasyon
•	 Atıktan	Üretilen	Enerji
•	 Güneş	Enerjisi

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE  
HUKUKİ KONULAR

•	 Arka	Plandaki	Mevzuat
•	 Elektrik	Piyasası	Kanunu	(6446	Sayılı	Kanun)
•	 Yenilenebilir	Enerji	Kaynaklarının	Elektrik	Enerjisi	

Üretimi	 Amaçlı	 Kullanımına	 İlişkin	 Kanun	 (5346	
Sayılı	Kanun)

•	 Elektrik	Piyasasında	Lisanssız	Elektrik	Üretimine	
İlişkin	Yönetmelik

•	 LEÜ	Yatırımlarında	Hukuki	Süreçler
•	 Akış	Şeması

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ  
YATIRIMININ MALİ ANALİZİ

•	 Türkiye’de	Sabit	Fiyattan	Satın	Alma	Garantileri
•	 Bir	Nakit	Akışı	Örneği

	� “Lisanstan	Muaf	(Lisanssız)	Elektrik	Üretim	Pro-
jesi”	ile	Sivil	Toplum	Diyaloğu	Programı’nın	dör-
düncü	 döneminde	 yer	 alan	 Türkiye	 Enerji	 Vakfı	
(TENVA),	Macaristan’daki	Enerji	Piyasası	Düzen-
leyici	 Kuruluşları	 Bölgesel	 Birliği-ERRA’nın	 or-
taklığında	proje	çalışmalarını	sürdürülüyor.
Lisanssız	elektrik	üretiminin	ne	olduğunu	ve	na-

sıl	 faydalanılacağı	 toplumun	 her	 kesiminden	 ilgili-
lerle	paylaşma	hedefiyle	yola	çıkan	projenin	eğitim	
faaliyetleri,	17	Aralık’ta	Ankara’da	CK	Farabi	Hotel’de	
gerçekleştirildi.	Bir	gün	süren	eğitimlerde	5	eğitmen	
ve	TENVA’nın	proje	direktörleri	yaptıkları	sunumlar-
la	konuyu	tüm	ayrıntılarıyla	katılımcılarla	paylaştı.	

Şubat	 2017	 içerisinde	 online	 eğitim	 platformu	

ve	kitap	formatında	enerji	sektörüne	kazandırılacak	
olan	eğitim	içeriği;	mevzuat,	teknik,	finans	ve	değer-
leme	başlıklarından	oluşuyor.	Proje	kapsamında	ya-
pılacak	workshop	çalışmaları,	meslek	lisesi	semine-
ri	ve	ulusal	konferans	için	çalışmalar	sürdürülürken	
gelen	yoğun	talep	üzerine	eğitimlerin	başka	illerde	
de	 düzenlenmesi	 planlanıyor.	 Proje	 kapsamındaki	
etkinlikler	 ve	 çalışmalar	 hakkında	 detaylı	 bilgiye,	
TENVA	web	sitesinden	ve	Twitter	hesabından	ulaş-
mak	mümkün.	

E-öğrenme	 platformunda	 Türkçe	 ve	 İngilizce	
olarak	kamuoyu	ile	paylaşılacak	olan	eğitimlerin	su-
num	başlıkları	şöyle:

Lisanssız elektrik üretimi  
eğitimleri kitap olacak 

17 Aralık’ta Ankara’da yapılan “Lisanssız Elektrik Üretim Projesi” kapsamındaki 
eğitimler enerji sektörü çalışanları, öğrencileri ve konunun meraklıları tarafından 
yoğun ilgiyle karşılandı. TENVA tarafından yürütülen ve Şubat 2017’de 
tamamlanacak olan proje kapsamında eğitimler kitap haline getirilecek ve 
e-öğrenme platformu ile projenin daha uzun yıllar kalıcı olması sağlanacak... 

TÜRKİYE VE AVRUPA 

BİRLİĞİ FİNANSE EDİYOR
“Sivil Toplum Diyaloğu Programı” dördüncü döne-
minde Türkiye Enerji Vakfı-TENVA’nın da içinde yer 
aldığı toplam dokuz politika alanında 80 ortaklık 
projesine imza atıyor. Sivil toplum kuruluşlarının, 
ortak bir konu etrafında bir araya gelerek toplumla-
rın birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan 
öncü platform Sivil Toplum Diyaloğu, Avrupa Birli-
ği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kap-
samında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından ortak finanse ediliyor. Programın teknik 
uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu 
ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi.

“TENVA Fırat Üniversitesi’nin konuğuydu 
TENVA “Lisanssız Elektrik Üretimi Sunumu” ile Fırat Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Kulübü’nün 7 

Aralık’ta düzenlediği Enerji Zirvesi etkinliğine katıldı
Yenilenebilir	 enerji	 kaynakları	

teması	ile	düzenlenen,	TENVA	direk-
törleri	 Dr.	 Fatih	 Cemil	 Özbuğday	 ve	
Esen	Erkan’ın	katıldığı	etkinlik,	Fırat	
Üniversitesi	 öğrencileri	 tarafından	
büyük	bir	ilgi	gördü.	Balıkesir	Rüzgar	
Santralı	 İşletme	 ve	 Bakım	 Müdürü	
Nihat	Arı,	TENVA	Direktörü	Dr.	Fatih	
Cemil	Özbuğday	ve	Enerji	Sistemle-
ri	ve	Makine	Mühendisi	Vural	Cantuğ	
Akkaş	 tarafından	 gerçekleştirilen	
sunumların	 öncesinde	 Elazığ	 Umut	
Özel	Eğitim	ve	Rehabilitasyon	Merke-
zi	özel	bir	gösteriyle	zirvede	yer	aldı.

Fırat	 Üniversitesi	 Enerji	 Sistem-
leri	 Mühendisliği	 Kulübü’nün	 yoğun	
çalışmaları	 sonucunda	 ilk	 kez	 dü-
zenlenen	 ve	 her	 yıl	 düzenli	 olarak	

gerçekleştirilmesi	 planlanan	 zirve	
kapsamında,	 tüm	 konuşmacılara	 ve	
destek	 veren	 kuruluşlara	 teşekkür	
plaketi	verildi.	



 HABER   
Esen Erkan
.
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rinde	geniş	bir	coğrafyada	gerçekleştirilen	yüzlerce	
ortak	 çalışma	 ve	 etkinliğe	 sahne	 oldu.	 Programın	
bugüne	 kadar	 gerçekleşen	 dönemlerinde  diyalog	
projelerine	 yaklaşık	 42.5	 milyon	 avro	 destek	 sağ-
landı.	Sivil	Toplum	Diyaloğu’nun	Türkiye	ve	AB	açı-
sından	önemini,	sürdürülen	çalışmaların	getirdiği	ve	
getireceği	katkıları	özel	haberimizde	bulabilirsiniz.

Hedef: Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 
Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi

Avrupa	Birliği	 ve	 Türkiye	 arasında	 devam	 eden	
katılım	müzakereleri	üç	bölümden	oluşuyor:
1)	Kopenhag	 siyasi	 kriterlerinin	 yerine	 getirilmesi	

ve	siyasi	reformların	gerçekleştirilmesi,
2)		AB	müktesebatının	üstlenilmesi	ve	uygulanması,
3)	Türkiye	ile	AB	toplumları	arasında	sivil	toplum	di-

yaloğunun	güçlendirilmesi.	Bu	diyalog	Türkiye	ve	
AB’den	sivil	toplum	kuruluşları	arasındaki	karşı-
lıklı	anlayışı	geliştirmeyi	hedefliyor.	
Avrupa	 Konseyi	 de	 “Katılım	müzakerelerine	 pa-

ralel	olarak,	Birlik	her	aday	ülkeyle	kapsamlı	bir	si-
yasi	ve	kültürel	diyaloğa	girecektir.	Kişileri	bir	araya	
getirerek	karşılıklı	anlayışı	 iyileştirmek	amacıyla,	bu	
kapsamlı	 diyalog	 sivil	 toplumu	 da	 kapsayacaktır.”		
açıklaması	 ile	bu	diyaloğu	desteklediğini	açıkça	dile	
getiriyor	 ve	 geliştirilecek	 diyaloğun	 temel	 amacını	
sonraki	genişlemelerin	doğuracağı	fırsat	ve	zorlukla-
rın	ele	alınarak,	AB	ve	aday	ülke	kamuoylarının	daha	
iyi	bir	şekilde	bilgilendirilmesi	olarak	tanımlıyor.

Türkiye	ile	Avrupa	Birliği	arasındaki	siyasi	ilişki-
lerde	dönemsel	olarak	inişli	çıkışlı	süreçler	yaşansa	
da	 temelleri	 daha	 önce	 atılan	 ortak	 çalışmalar	 ve	
sivil	 toplum	kuruluşlarının	 ilişkileri	 kesintiye	 uğra-
madan	devam	ediyor.	Bunlardan	biri	de	Sivil	Toplum	
Diyaloğu	Programı	kapsamında	gerçekleştirilen	ça-
lışmalar...	

Türkiye	Enerji	Vakfı’nın	(TENVA)	da	yer	aldığı	Si-
vil	Toplum	Diyaloğu	Programı’nın	dördüncü	ayağın-
da		çevre;	enerji;	tüketicinin	ve	sağlığın	korunması;	
adalet,	özgürlük	ve	güvenlik;	iş	kurma	hakkı	ve	hiz-
met	sunumu	serbestisi;	bölgesel	politika	ve	yapısal	

araçların	koordinasyonu;	işletme	ve	sanayi	politika-
sı;	tarım	ve	balıkçılık	ile	eğitim	başlıklarından	oluşan	
toplam	dokuz	politika	alanında	80	ortaklık	projesine	
yaklaşık	11	milyon	avro	hibe	desteği	sağlanıyor.

Sivil	 Toplum	Diyaloğu	 Programı,	 Türkiye	 ve	 Av-
rupa	 Birliği	 üyesi	 ülkelerden	 sivil	 toplum	 kuruluş-
larının,	 ortak	 bir	 konu	 etrafında	 bir	 araya	 gelerek,	
toplumların	birbirini	 tanımaları,	 karşılıklı	 bilgi	 alış-
verişinde	bulunmaları	ve	kalıcı	diyalog	kurmalarını	
sağlayan	bir	platform	olarak	geliştirildi.	2008	yılın-
dan	bu	yana	yaklaşık	350	proje	ile	600’ün	üzerinde	
diyalog	temelli	ortaklığa,	Türkiye	ve	AB	üye	ülkele-

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğini güçlendirmek, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 
diyaloğu artırmak amacıyla geliştirilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı, yeni dönem çalışmalarını 
sürdürüyor. Toplam dokuz politika alanında 80 ortaklık projesine yaklaşık 11 milyon avro hibe desteği 
sağlayan çalışmaların önemli bir başlığını da “Enerji” konusu oluşturuyor

Türkiye- Avrupa Birliği diyaloğuna  
sivil toplum büyük katkı sağlıyor

ENERJİ, STRATEJİK ÖNEME  
SAHİP ALANLARDAN BİRİ

Enerji arz güvenliğini temin etmek üzere enerji piyasaları-
nın geliştirilmesi, Güney Gaz Koridoru ve Akdeniz’de yeni 
bir gaz merkezi oluşturulması, karbonsuz ekonomiye dö-
nüşüm, teknoloji ve yenilikçilik gibi başlıklar, AB’nin önü-
müzdeki dönemde izleyeceği stratejilerin içinde yer alıyor. 
Türkiye’nin de enerji alanında yol haritası, kaynak çeşit-
lendirilmesi ve arz güvenliğinin sağlanması temelinde 
şekilleniyor. Ülkemizin dahil olduğu doğal gaz iletim ve 
bağlantı projeleri AB piyasası ile entegrasyonu temin eder-
ken, AB’nin arz güvenliğine ve kaynak çeşitlendirmesine 
de katkı sağlayacak. Yine bu kapsamda AB ile sınır ötesi 
elektrik ticaretinin gerçekleşmesine yönelik yürütülen tek-
nik çalışmalar sonunda, TEİAŞ ile ENTSO-E (Avrupa Elekt-
rik İletim Sistem Operatörleri Ağı) bağlantısı, kalıcı bir bağ-
lantıya dönüşmüş durumda. Yenilenebilir enerji sektörü 
de Türkiye ile AB arasında enerji alanında yakın işbirliğine 
imkan sağlayacak ve iklim politikalarını da destekleyecek 
güçlü potansiyele sahip bir sektör olarak görülüyor.
Türkiye, genel itibarıyla 2001’den beri yürüttüğü çalışma-
larla AB mevzuatına uyum açısından önemli ilerlemeler 
kaydetti. Hali hazırda ülkemiz değişen AB mevzuatını da 
yakından takip ediyor ve uyum çalışmalarını da sürdürü-
yor. Diğer taraftan Türkiye ile AB enerji arz güvenliği ve 
kaynak çeşitlendirmesi bakımından aynı önceliklere sahip. 
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olmak	üzere,	Türkiye’de	AB	hakkında	daha	fazla	
bilgi	ve	anlayışa	sahip	olunmasının	sağlanması.

Program 2008’den beri AB Bakanlığı 
tarafından uygulanıyor

Katılım	 Öncesi	 Mali	 Yardım	 (IPA)	 çerçevesinde	
finansman	 sağlanan	 Türkiye	 ve	 AB	 arasında	 Sivil	
Toplum	Diyaloğu	Programı,	Türkiye’den	ve	AB	üyesi	
ülkelerden	sivil	 toplum	kuruluşları	arasında	işbirli-
ğinin	geliştirilmesi	ve	karşılıklı	diyalog	ortamına	ze-
min	oluşturması	amacıyla	2008	yılından	bugüne	de-
ğin	Avrupa	Birliği	Bakanlığı	tarafından	uygulanıyor.	

Programın	 tamamlanan	 ilk	 üç	 aşamasında;	
“Kentler	ve	Belediyeler”,	“Meslek	Kuruluşları”,	“Üni-
versiteler”,	“Diyalog	için	Gençlik	Girişimleri”,	“Tarım	
ve	Balıkçılık”,	 “Kültür	 ve	Sanat”,	 “Medya”	 ve	 “Siyasi	
Kriterler”	temalarında	hibe	programları	yürütülmüş	
durumda.

Programın	halen	devam	eden	ve	2017	yılı	sonun-
da	 tamamlanması	 öngörülen	 dördüncü	 aşamasın-
da	ise	fasıl	başlıklarıyla	alakalı	9	farklı	alanda	hibe	
programı	uygulanıyor.	Bu	alanlar	çevre;	enerji;	tüke-
ticinin	ve	sağlığın	korunması;	adalet,	özgürlük	ve	gü-
venlik;	iş	kurma	hakkı	ve	hizmet	sunumu	serbestisi;	
bölgesel	politika	ve	yapısal	araçların	koordinasyonu;	
işletme	 ve	 sanayi	 politikası;	 tarım	 ve	 balıkçılık	 ile	
eğitim	 olarak	 belirlendi.	 Program	 kapsamında	 bu-
güne	kadar	350’nin	üzerinde	projeye	yaklaşık	42.5	
milyon	avro	hibe	desteği	sağlandı.	

Sivil	 toplum	kuruluşları	arasında	geliştirilen	di-
yalog	 projeleri	 ile	 elde	 edilen	 kazanımların,	 proje	
bütçelerinin	maddi	 değerini	 aşan	 bir	 öneme	 sahip	
olduğunun	vurgulanması	gerekiyor.	Bu	projeler,	top-
lumların	birbirini	 yakından	 tanıması,	 kültürler	ara-
sında	 sağlam	 ve	 kalıcı	 köprüler	 inşa	 edilmesi	 açı-
sından	 büyük	 önem	 taşıyor.	 Hazırlanan	 ve	 hayata	
geçirilen	projeler,	bir	yandan	Türkiye	ile	AB’nin	pay-
laştığı	 ortak	 değerleri	 gün	 ışığına	 çıkarırken,	 diğer	
yandan	iki	taraf	arasındaki	farklılıkların	bir	zenginlik	
kaynağı	olarak	geleceğe	taşınmasının	önünü	açıyor.	

Programın dördüncü dönemi 2017 yılında 
tamamlanacak

Uygulama	süreci	2016	yılı	Şubat	ayında	başlayan	
projenin	dördüncü	aşamasında	dokuz	farklı	alanda	
yürütülen	proje	destekleniyor.	Program	kapsamında	
Türkiye’den	ve	AB	üye	ülkelerinden	sivil	toplum	ku-
ruluşları	tarafından	ortaklaşa	geliştirilen	80	projeye	
yaklaşık	11	milyon	avro	kaynak	aktarıldı.	Ülkemizde	

18	 farklı	 ilde	 uygulanacak	 hibe	 projelerinden	 15’i,	
8	 farklı	AB	üyesi	ülkeden	sivil	 toplum	kuruluşunun	
liderliğinde	 uygulanırken,	 kalan	 65	 proje	 Türk	 sivil	
toplum	kuruluşlarının	 liderliğinde	yürütülüyor.	Sivil	
Toplum	 Diyaloğu’nun	 dördüncü	 aşamasında,	 Tür-
kiye	 ile	AB	arasında	kurulan	ortaklıklar	 sayesinde;	
biyolojik	çeşitliliğin	korunması,	 yenilenebilir	enerji-
nin	desteklenmesi,	 organ	 ve	 kan	bağışının,	 sporun	
ve	sağlıklı	yaşamın	teşvik	edilmesi,	insan	kaçakçılı-
ğı	 ile	mücadele,	gıda	güvenliği,	bölgesel	politikanın	
güçlendirilmesi	ve	erken	okul	terkleri	 ile	mücadele	
gibi	onlarca	konuda	ortak	çalışmalar	gerçekleştirili-
yor	ve	farkındalık	artırılıyor,	sivil	toplum	kuruluşlar	
arasında	diyalog	daha	da	güçleniyor.

Başarılı projeler ve nitelikli çıktılar için 
tecrübeli ortaklıklar şart

Sivil	Toplum	Diyaloğu’nun	dördüncü	döneminde	
yürütülen	‘Enerji	Hibe	Programı’	kapsamında	8	pro-
je	uygulanıyor.	Bu	projelere	yaklaşık	1.1	milyon	avro	
kaynak	aktarıldı.	Projelerin	her	biri	güncel	konulara	
değiniyor.	Güneş	enerjisi	santrallarının	kurulumun-
dan	lisanssız	enerji	üretimine,	enerji	verimliliğinden	
yenilenebilir	 enerji	 teknolojilerine	 kadar	 pek	 çok	
alanda	 çalışmalar	 yapılıyor.	 Sivil	 Toplum	 Diyaloğu	
Programı	 kapsamında	 yürütülen	 projeler	 ile	 hibe	
faydalanıcıları	Avrupa	Birliği	üyesi	ülkelerden	enerji	
alanında	faaliyet	gösteren	muadil	kuruluşlar	ile	ya-
kın	 çalışma	 fırsatı	 elde	 ediyorlar.	 Bu	 çalışmaların	
sonucunda	her	iki	taraf	da	enerji	alanındaki	bilgi	bi-
rikimini	artıyor,	çoğu	zaman	ise	yeni	işbirliği	imkân-
ları	doğuyor.	Bu	noktada,	sivil	toplum	kuruluşlarının	
ortak	 seçimi	 sırasında	 ince	 eleyip	 sık	 dokumaları	
öncelikli	bir	önem	arz	ediyor.	Bu	 tarz	hibe	projele-
rinde	tecrübeli	ortaklıklar,	başarılı	projeler	ve	nite-
likli	çıktılar	almak	için	anahtar	niteliğinde	görülüyor.

2005	yılında	yayınladığı	bir	tebliğ	ile	Avrupa	Ko-
misyonu,	 Avrupa	 Birliği	 ve	 aday	 ülkeler	 arasında	
sivil	 toplum	diyaloğunun	daha	fazla	güçlendirilme-
si	 için	hedef	 ve	önceliklerin	belirlendiği	bir	 strateji	
geliştirdi.	Bu	strateji	bilgi	açığını	azaltabilmek,	kar-
şılıklı	anlayışı	pekiştirmek	ve	böylece	Avrupa	Birli-
ği’nin	genişlemesiyle	ortaya	çıkacak	zorlukların	yanı	
sıra	 fırsatların	 da	daha	 iyi	 anlaşılmasını	 sağlamak	
amacıyla	vatandaşlar	ve	farklı	kültürler	ile	politik	ve	
ekonomik	sistemleri	yakınlaştırmayı	amaçlıyor.	

Bu	diyalog	sürecini	desteklemek	amacıyla	Avru-
pa	Birliği	Bakanlığı	tarafından	“Avrupa	Birliği	ile	Tür-
kiye	arasındaki	Sivil	Toplum	Diyaloğununun	Gelişti-
rilmesi”	başlığı	altında	bir	program	geliştirildi.	

Bu diyaloğun temel hedefleri şöyle 
sıralanıyor:
•	 AB	ile	Türkiye’deki	sivil	toplum	kuruluşları	arasın-

daki	 işbirliğinin	 ve	 karşılıklı	 deneyim	paylaşımı-
nın	güçlendirilmesi,

•	 Türkiye’nin	AB	içinde	daha	iyi	tanınması	ve	anla-
şılması,	Türkiye’nin	kültürü	ve	tarihi	dâhil	olmak	
üzere	AB’de	Türkiye	hakkında	daha	fazla	bilgi	ve	
anlayışa	sahip	olunmasının	sağlanması	ve	böyle-
ce	genişleme	sürecindeki	fırsat	ve	zorluklara	yö-
nelik	farkındalığın	artırılması,

•	 AB’nin	 Türkiye	 içinde	 daha	 iyi	 tanınması	 ve	 an-
laşılmasının	 sağlanması.	 Kuruluşu,	 işleyişi	 ve	
politikalarının	 temelini	 oluşturan	 değerler	 dâhil	

5. DÖNEM DUYURUSU  2017 
YILI İÇERİSİNDE YAPILACAK

Avrupa Birliği Bakanlığı, Sivil Toplum Diyaloğu 
Programı’nı 2008 yılından beri çok yıllı programla-
ma yaklaşımı ile yürütüyor. Bakanlığın deneyimleri 
sayesinde program, başlangıcından bugüne kadar 
hem Türkiye’deki hem de AB üyesi ülkelerdeki sivil 
toplum kuruluşları tarafından büyük bir ilgiyle kar-
şılanıyor. Program sayesinde, AB ve Türkiye’den sa-
yıları yüzlerle ifade edilen sivil toplum kuruluşları, 
ortak hedefler ve değerler etrafında bir araya geliyor. 
Programa yakın ilgi gösteren sivil toplum kuruluşları-
na Enerji Panorama olarak bir de haberimiz var: Ha-
berimizin hazırlık sürecinde, Sivil Toplum Diyaloğu 
Programı’nın beşinci dönem hazırlık çalışmalarının 
da büyük bir hızla sürdürüldüğü bilgisini aldık. İlgili 
kurumlar ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile 
de mutabık kalındıktan sonra, programın bir sonra-
ki dönemi kamuoyuna duyurulacak ve 2017 yılı içe-
risinde mümkün olan en erken tarihte duyuru yapıl-
ması planlanıyor. Programdan faydalanmak isteyen 
sivil toplum kuruluşları, Bakanlığın (www.ab.gov.tr) 
ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın (www.sivil-
toplumdiyalogu.org) internet sitesini düzenli olarak 
takip edebilir.
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	�Otomotiv	 ve	 enerji	 sektörünün	 son	 yıllarda	 he-
yecanla	 izlediği	 konu	 elektrikli	 araçlar…	 Hızla	
gelişen	 teknolojisi,	 üreticilerin	 elektrikli	 araç	
yatırımlarını	artırıp	art	arda	yeni	modeller	çıkar-
ması,	uluslararası	kuruluşlar	ve	yerel	hükümet-
lerin	destekleri,	elektrik	araca	olan	ilgiyi	artırıyor.	

Aslında	 birçoğumuz	 elektrikli	 araçların	 yakın	
dönem	 teknolojisi	 olduğunu	 düşünüyoruz	 oysa	 ta-
rihi	otomobil	kadar	eski…	Zira	elektrikli	otomobiller	
19.yy’ın	 ortalarında	 ve	 20.yy’ın	 başlarında	 oldukça	
popülerdi,	hatta	konforu	ve	kullanım	kolaylığı	nede-
niyle	petrollü	otomobillere	göre	daha	çok	tercih	edi-
liyordu.	Ancak	içten	yanmalı	motor	teknolojisindeki	
ilerlemeler,	 petrollü	 otomobillerin	 geniş	 çeşitliliği,	
Ford	gibi	şirketlerin	strateji	değişikliği	nedeniyle	po-
pülerliğini	yitirdi.	Daha	sonraki	yıllarda	bazı	canlan-
dırma	çabaları	da	yetersiz	kalınca	elektrikli	otomo-
billerin	parlak	günlerine	dönüşü	2010’lı	yıllara	kaldı.	

Türkiye’de	 ilk	 elektrikli	 otomobil,	 II.	 Abdülhamit	
tarafından	 İngiltere’den	sipariş	edildi.	Magnus	Volk	
ve	Moritz	 Immisch	 adlı	 iki	mühendisin	 özel	 olarak	
hazırladığı	bu	otomobil,	 ön	kısmında	 tek	bir	büyük	
teker	yerine	birbirine	yakın	iki	küçük	tekere	sahipti,	
Immisch	tarafından	patenti	alınan	20	Amper	48	Volt	
1	 beygirlik	motoru	 vardı.	 Abdülhamit	 bu	 otomobil-
den	çok	memnun	kalmıştı	ve	bu	iki	mühendisi	ödül-
lendirmişti,	bu	sayede	mühendisler	uluslararası	üne	
kavuşmuşlardı.

Çevre	duyarlılığının	artması,	 sürdürülebilir	eko-
nomi	 talebinin	 daha	 fazla	 taraftar	 bulması,	 iklim	
değişikliği	 ve	 azalan	 fosil	 yakıtlar	 gibi	 nedenlerle	
elektrikli	otomobiller	son	10	yıldır	yeniden	gündeme	
geldi.	2000’lerin	sonlarında	küresel	ekonomik	dur-
gunluk,	otomobil	üreticilerine	aşırılığın	sembolü	ola-
rak	görülen	fazla	yakıt	tüketen	spor	amaçlı	araçları	
(SUVs)	 azaltarak	 küçük,	 hibrit	 ve	 elektrikli	 araçları	
yaygınlaştırma	 taleplerini	 artırdı.	 Bu	 günleri	 önce-
den	 fark	eden	Kaliforniyalı	 otomobil	üreticisi	Tesla	
Motors,	2004	yılında	Tesla	Roadster	üzerinde	geliş-
tirmelere	başladı,	2008	yılında	ilk	satışını	yaptı.	Mart	
2012’ye	 gelindiğinde	 Tesla,	 en	 az	 31	 ülkede	 2	 bin	
250’den	fazla	Roadster	modeli	satmıştı.	Bu	rüzgara	
Uzak	Doğulu	üreticiler	de	eklendi;	Mitsubishi	ve	Nis-
san	da	pazara	girince	Avrupa	ve	Amerikalı	otomotiv	
üreticileri	 de	 ürün	 porftöylerine	 elektrikli	 araçları	
eklemeye	başladı.	

2015	yılsonu	rakamlarına	göre,	dünyada	en	çok	
ABD’de	275	bin	104,	Japonya’da	108	bin	248,	Çin’de	
83	bin	198,	Hollanda’da	43	bin	762	ve	Norveç’te	40	
bin	887	elektrikli	araç	kullanılıyor.	Elektrikli	araçla-
rın	 toplam	 pazardan	 aldığı	 pay	 oranları	 incelendi-
ğinde	Norveç’te	bu	oranın	yüzde	13’e	geldiği,	Hollan-
da’nın	yüzde	4,	ABD’nin	yüzde	2.5	ve	İsveç’in	yüzde	2	
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Gelişen teknoloji, iklim değişikliğinin getirdiği çevreci yaklaşım otomotiv ve enerji endüstrisini de 
dönüşüme zorladı ve 18. Yüzyılın gözdesi olan elektrikli araçlar yeniden hayatımıza girdi. Batarya 
sorununun çözülmesi, şarj istasyonu sayısının artması ve fiyatlarının düşmesiyle birlikte tüketiciler 
de elektrikli araçları tercih etmeye başladı. Araştırmalar, birkaç on yıl sonra dünya otomotiv 
stoğunun yüzde 40’ının elektrikli araçlardan oluşacağını gösteriyor. Bu dönüşüm, “artacak elektrik 
talebinin nasıl karşılanacağı” sorusunu da beraberinde getiriyor…
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rapora	 göre,	 ABD’de	 elektrikli	 araç	 satışları	 rekor	
düzeye	ulaştı.	Kasım	2015	ile	Kasım	2016	arasında	
130	binin	üzerinde	plug-in	hibrid	veya	pille	çalışan	
elektrikli	araç	satıldı.	ABD’de	bugüne	kadar	542	bin	
elektrikli	 araç	satıldığı	açıklandı.	Ocak-Kasım	2016	

döneminde	 ABD’deki	 elektrikli	 araç	 sa-
tışlarında	Tesla	Model	S	zirvede	yer	alır-
ken	ikinci	sıranın	sahibi	21	binden	fazla	
satışla	Chevy	Volt	oldu.	

Avrupa’da yaygınlaşma 2025 yılını 
bulacak

Aralık	 ayında	 düzenlenen	 C40	Kent-
leri	Belediye	Başkanları	Zirvesi’nde	Pa-
ris,	 Meksiko,	 Madrid	 ve	 Atina	 belediye	
başkanları,	 tüm	 dizel	 motorlu	 taşıtları	
2025	 itibarıyla	 tamamen	 yasaklamayı	
taahhüt	 etti.	 Ayrıca,	 AB	 bisiklet	 kulla-
nımını	 ve	 yaya	 ulaşımını	 teşvik	 etmek	
için	de	pek	çok	adım	atıyor.	Hollanda	ve	
Norveç,	 2025	 yılından	 itibaren	 petrollü	
araçların	satışını	yasaklayan	bir	yasa	ta-
sarısını	onayladı.	Medyada	sıkça	yer	bu-
lan	Almanya’nın	elektrikli	araç	üretimini	
teşvik	için	benzinli	ve	dizel	araçların	sa-
tışını	 2030	 yılından	 itibaren	 yasaklama	
planları	uzun	zamandır	gündemde.

Wood	 Mackenzie’nin	 araştırmasına	
göre,	 Avrupa’da	 elektrikli	 araçlarının	
benimsenmesi	en	az	2025	yılını	bulacak	

ve	süreç	sancılı	geçecek.	Çalışmaya	göre,	ilk	olarak	
maliyetlerin	düşmesi	ve	pil	ömrünün	ve	araç	men-
zilinin	 artması	 gerekli.	 Mackenzie,	 yeni	 araçların	
yüksek	maliyetleri	sınırlı	pil	ömrü	ve	araç	menzili	ile	
birleşince,	 içten	 yanmalı	motorlarla	 (ICE)	 karşılaş-

oranına	ulaştığı	görülüyor.	

Elektrikli	araçların	gelecek	10	yılda	hızla	büyü-
mesi	bekleniyor.	Hatta	McKinsey	tarafından	hazırla-
nan	bir	raporda,	2030	yılına	gelindiğinde	dünyadaki	
tüm	 araç	 sayısının	 yüzde	 40’a	 yakınının	 elektrikli	
olacağı,	 bazı	 bölgelerde	 bu	 oranın	 çok	 daha	 yük-
sek	 seviyelere	 çıkacağı	 belirtiliyor.	 Hükümetlerin	
aldığı	 kararlar	 da	 bu	 trendi	 destekliyor.	 Avrupa	 ve	
ABD’de	Paris	İklim	Anlaşması	kriterlerine	uyum	için	
çok	 radikal	 kararlar	 alıyor.	 Almanya	 ve	Norveç	 bu	
önlemleri	petrol	ürünleriyle	çalışan	araçları	yasak-
lamaya	 kadar	 vardırdı.	 Almanya	 Federal	 Konseyi,	
2030	 yılından	 sonra	 petrolle	 çalışan	 otomobillerin	
kullanımının	yasaklayacağını	açıkladı.	Şu	anda	dizel,	
benzin	ve	LPG	gibi	farklı	akaryakıt	türlerinin	kullanı-
mına	izin	verilse	de	2030	yılına	kadar	kademeli	bir	
şekilde	bu	akaryakıtların	tüketilmesi	düşürülecek	ve	
2030	yılı	sonrasında	sadece	hidrojen	ya	da	elektrik-
le	çalışan	araçlar	kullanılacak.	Norveç	ise	2025	yılı	
itibarıyla	 petrol	 kullanımına	 izin	 vermeyecek.	 Aynı	
yaklaşımı	Uzak	Doğu	ülkelerinde	görmek	mümkün.	

ABD’de 540 binden fazla elektrikli araç 
satıldı

ABD	 genelinde	 31	 binden	 fazla	 elektrikli	 araç	
şarj	aleti	işleten	ChargePoint	tarafından	yayınlanan	

TESLA SATIŞIN LİDERİ
ChargePoint raporuna göre, Kasım 2016’dan itiba-
ren satılan tüm elektrikli araçların yüzde 53’ü plug-
in (fişli) hibritler (PHEV); yüzde 47’si ise bataryalı 
versiyon araçlardan (BEV) oluşuyor. Rapora göre 
2016’daki elektrikli araç satışları türüne ve marka-
larına göre şöyle sıralanıyor:

İlk 5 Plug-in (fişli) hibrit araç (PHEVs):
 î Chevy Volt
 î Ford Fusion
 î Ford C-MAX Energi
 î BMW X5
 î Audi A3 e-tron

İlk 5 bataryalı elektrikli araç (BEVs)
 î Tesla Model S
 î Tesla Model X
 î Nissan LEAF
 î BMW i3
 î Fiat 500e

Tablo3: 2020 yılında elektrikli araç hedefi

Ülkelerin 
açıkladığı 
hedefler

2015 
(Bin 
araç)

2020 hedefi 
(milyon) 

EA 2016-
2020 arası 
satış payı

2020 top-
lam pazar 

payı
Avusturya 5.3 0.2 13 % 4 %

Çin* 312.3 4.6 6 % 3 %

Danimarka 8.1 0.2 23 % 9 %

Fransa 54.3 2.0 20 % 6 %

Almanya 49.2 1.0 6 % 2 %

Hindistan 6.0 0.3 2 % 1 %

İrlanda 2.0 0.1 8 % 3 %

Japonya 126.4 1.0 4 % 2 %

Hollanda** 87.5 0.3 10 % 4 %

Portekiz 2.0 0.2 22 % 5 %

Güney Kore 4.3 0.2 4 % 1 %

İspanya 6.0 0.2 3 % 1 %

İngiltere 49.7 1.6 14 % 5 %

ABD*** 101.0 1.2 6 % 2 %

Toplam 814.1 12.9 7 % 3 %
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TÜRKİYE YAVAŞ AMA EMİN ADIMLARLA 
İLERLİYOR 

Türkiye,	Batılı	 ülkelerin	aksine	elektrikli	 araçlar	
konusunda	daha	temkinli	bir	yaklaşıma	sahip.	Ülke-
de	2016	yılında	85kW	altı	23	adet	ve	121kW	üstü	21	
adet	olmak	üzere	toplam	44	adet	elektrikli	otomobil	
satışı	gerçekleşti.	2016	yılı	Aralık	ayı	sonunda,	1600	
cc	altı	motor	hacmine	sahip	hibrit	otomobil	satışları,	
886	adetle	geçen	yıla	göre	yüzde	8	daraldı.	1801cc	-	
2000cc	aralığında	2016	yılında	89	adet,	2500cc	üstü	
ise	35	adet	hibrit	 otomobil	 satışı	 gerçekleşti.	 2016	
yılında	toplam	1.010	adet	hibrit	otomobil	satışı	ger-
çekleşti.

Türkiye’deki	en	büyük	sorun	şarj	konusunda	ya-
şanan	altyapı	yetersizliği.	Bu	nedenle	çok	sayıda	şir-
ket,	elektrikli	araçlarını	Türkiye’de	satışa	sunamıyor.	
Şarj	 istasyonu	sayısını	artıracak	çalışmalar	arasın-
da	yeni	 yapılan	konutların	otoparkları	 ve	AVM	oto-
parklarına	şarj	noktası	yapılması	yer	alıyor.	

Öte	 yandan	 kamu	 da	 bu	 konuda	 attığı	 adımları	
hızlandırdı.	Örneğin	Enerji	Piyasası	Düzenleme	Ku-
rumu,	elektrikli	araçların	şarj	edilebilmesi,	kullanılan	
elektriğin	 faturalandırılması	 ekseninde	 çalışmalar	
yaparken,	 konunun	 teknik	 ve	 ekonomik	uygulama-
sında	 ortaya	 çıkabilecek	 aksaklıklara	 karşı	 da	 ön-
lemler	alıyor. Söz	konusu	aksaklıklara	ilişkin	olarak	
ise	 geçmişte	 kuruma	 sunulan	 Ar-Ge	 çalışmaların-
daki	veriler	inceleniyor.	Elektrikli	araçların	şebekeye	
olan	teknik	etkileriyle	şarj	istasyonlarında	oluşacak	

faturalama	 işlemleri	hakkında	yapılan	 inceleme	ve	
değerlendirmelerde	bir	noktaya	gelinirken,	insanla-
rın	daha	etkin	bir	şekilde	evden,	sokaktan	ve	işinden	
araçlarını	 şarj	 edebileceği	 sistem	 arayışı	 sürüyor.	
Sistem,	mevcut elektrik şebekesi	altyapısıyla	araç-
ların	şarj	edilebilmesi	esasını	baz	alıyor.

İzmir	 Büyükşehir	 Belediyesi,	 çevre	 bilincini	
geliştirmek	 amacıyla	 kentteki	 çeşitli	 otoparklara	
elektrikli	araç	şarj	istasyonları	kurmaya	başladı.	İlk	
etapta	3	istasyon	monte	eden	İzelman	A.Ş.,	otopark	
bedelini	ödeyen	vatandaşların	otomobillerini	ücret-
siz	şarj	edebileceğini	açıkladı.	Bu	çevreci	yatırımla	
İzmir’deki	elektrikli	otomobil	sayısının	artması	bek-
leniyor.

Türkiye	Elektrikli	ve	Hibrid	Araçlar	Derneği (TE-
HAD)	kurucusu	Berkan Bayram,	bu	yıl	otomotiv	fir-
malarının	yeni	modelleri	arasına	elektrikli	ve	hibrid	

tırıldığında	 elektrikli	 araçların	 yaygın	 kullanımının	
engellendiğini	savunuyor.

Bugün,	 Avrupa’daki	 yollarda	 her	 500	 arabadan	
birinin	elektrikli	araç	olduğu	hesaba	katılıyor	ve	pil	
maliyetlerinin	kilovat	saat	başına	200-400	dolar	ara-
sında	 değiştiği	 ve	 bu	maliyetin	 kilovat	 saat	 başına	
yaklaşık	olarak	100	dolara	düşene	kadar	toplumun	
geneli	tarafından	kabul	görme	olasılığının	olmadığı-
nın	altı	çiziliyor.

Çinli elektrikli araçlar Leonardo DiCaprio’ya 
emanet

Çin,	sadece	dünyanın	en	büyük	otomotiv	pazarı	
değil;	 aynı	 zamanda	 dünyanın	 en	 büyük	 elektrikli	
otomobil	 pazarı	 olarak	 yükseliyor.	 2016’da	ülkede-
ki	elektrikli	araç	filosu,	ABD’deki	ya	da	tüm	Avrupa	
ülkelerindeki	 toplamdan	 yüksek	 bir	 miktarla,	 600	
binin	 üzerinde	 gerçekleşerek	 ikiye	 katlandı.	 İklim	
esnekliğini	geliştiren	projeler	için	çalışan	Leonardo	
DiCaprio	 Vakfı,	 yıllar	 boyunca	 toplamda	 61	milyon	
dolar	desteği	bu	çalışmaların	geliştirilmesi	için	Çinli	
otomotiv	üreticisi	BYD	şirketine	verdi.

DiCaprio,	 “Dünyanın	her	yerindeki	 insanlar	 fosil	
yakıtlarla	 çalışan	 otomobillerin	 verimsiz	 olduğunu	
ve	 gezegene	 büyük	 bir	 tehdit	 oluşturduğunu	 fark	
ediyor.	Çin’de	 ve	 sonrasında	 tüm	yollar	 temiz	araç	
sayısını	 artırma	 çabasına	 katılmaktan	 çok	 mutlu-
yum”	 sözleriyle	 neden	 destek	 verdiğini	 açıklıyor.		
DiCaprio’nun	 iklim	değişikliğine	vurgu	yapmak	 için	
üç	yıl	boyunca	pek	çok	kesimden	sorumlular	ve	uz-

manlarla	görüştüğü	belgesel,	‘Before	the	Flood’	(Tu-
fandan	Önce)	belgeseli	de	bu	konuya	vurgu	yapıyor.	
DiCaprio’nun	 marka	 yüzü	 sözleşmesi	 BYD’nin	 e6	
modeli	için	2017	yılı	boyunca	devam	edecek.

Şarj istasyonları sayısı hızla artıyor
Uzak	Doğu	ülkeleri	elektrikli	araç	şarj	istasyonu	

konusunda	önemli	 bir	mesafe	kat	 etmiş	durumda.	
2016	 son	 aylarında	 Japonya’daki	 elektrikli	 şarj	 is-
tasyon	 sayısının	 ülkedeki	 petrol	 satış	 istasyon	 sa-
yısını	geçtiği	açıklandı.	Nissan	tarafından	yürütülen	
araştırmaya	 göre,	 Japonya’daki	 elektrikli	 araç	 şarj	
istasyonu	sayısı	40	bini	aşarak,	ülkedeki	yaklaşık	35	
bin	akaryakıt	istasyonunu	geride	bıraktı.

ABD’de	 ise	 halihazırda	 yaklaşık	 114	 bin	 500	
akaryakıt	 istasyonu	 bulunurken,	 ülkedeki	 elektrik-
li	araç	şarj	 istasyonlarının	sayısı	yalnızca	9	bin	ci-
varında.	 Ancak	 ABD’de	 özel	 şarj	 istasyonlarına	 ek	
olarak,	 yaklaşık	 500	 milyon	 adet	 duvar	 tipi	 prizin	
de	bulunduğunu	da	belirtmek	gerekiyor.	ABD	Ulaş-
tırma	Bakanlığı,	ülkedeki	48	otoyol	koridorunun	her	
50	kilometresini	elektrikli	araçların	ulaşımına	uygun	
şekilde	elektrik	şarj	istasyonları	ile	donatma	kararı	
aldı.	 Bu	 kararla	 birlike	 ABD’de	 yaklaşık	 40	 bin	 ki-
lometre	 otoyolda,	 elektrikli	 araçlar	 şarj	 tükenmesi	
tehlikesi	yaşamadan	rahatça	hareket	edebilecekler.	
ABD’de	 şu	 anda	 Tesla’nın	 otoyollara	 yerleştirdiği	
Supercharger	 istasyonları	 bulunuyor	 ancak	bunlar	
sadece	Tesla	sahiplerine	hizmet	veriyor.	

MİLLİ OTOMOBİL DE  
ELEKTRİKLİ OLACAK

Bir süredir ‘milli otomobil’ üretme çalışmalarını sür-
düren Türkiye de elektrikli otomobilde karar kıldı. 
2018 yılında üretimine başlanması planlanan yerli 
otomobilin bataryası için Bosch’la bir çalışma baş-
latıldı. Türkiye’nin üreteceği aracın diğerlerinden 
farkı batarya yerine menzil uzatıcı konvansiyonel 
motora sahip olması olacak. 
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cılara	az	kullanım	ömrü	sunması,	elektrikli	araçların	
yaygın	olarak	kullanılmaya	başlamasına	önemli	bir	
engel	oluşturuyor.

Bu	sorunu	ortadan	kaldırarak	pillerin	üretebildi-
ği	ve	depolayabildiği	enerji	miktarını	önemli	ölçüde	
arttırılması	planlanıyor.	Enerji	yoğunluğunu	10	katı-
na	çıkarması	beklenen	yeni	tür	lityum	hava	pili	tek-
nolojisi	nefes	alma	özelliğine	sahip.	Bu	piller	yolcu-
luk	esnasında	kullanılırken	havadaki	oksijen	lityum	
iyonlarla	 tepkimeye	 giriyor.	 Elektrikle	 çalışan	 bir	
otomobilin	tek	şarjla	en	az	800	km	yol	kat	edebilme-
sini	sağlayan	lityum	hava	pilleri	üzerinde	çalışmaya	
devam	ediyor.	Bu	piller	tek	bir	dolumla	uzatılmış	pil	
ömrü	 sağlayarak	 aracın	 seyir	 esnasında	 havadan	
oksijen	almasını	sağlıyor.	

Bu	 alanda	 çalışan	 şirketlerden	 biri	 olan	 Bosch,	
geçen	yıl	yaptığı	açıklamada,	2020	yılında	elektrikli	
otomobillerin	menzilini	iki	katına	çıkaracak	batarya-
ları	 piyasaya	 süreceğini	 açıkladı.	Öte	 yandan	Tesla	
da	 yeni	 geliştirdiği	 elektrikli	 batarya	 ile	 hem	 pilin	
ömrünü	uzatıyor	hem	de	kısa	sürede	bir	Ferrari	ka-
dar	hıza	ulaşılmasını	sağlıyor.	Tesla	Motors’un	üret-
tiği	elektrikli	batarya,	kendi	araçlarının	saatte	60	mil	
(96	kilometre)	hıza	2,5	saniyede	ulaşmasını	sağlıyor.	araçları	 da	 eklediğini	 söyledi.	 Model  yelpazesinde	

yaşanan	artışın	gelecek	yıl	üretime	de	yansıyacağını	
belirten	Bayram,	“Elektrikli	ve	hibrid	araç	satışları-
nın	artması	ve	yollarda	daha	fazla	görünür	olması,	
şarj	istasyonlarının	da	doğrudan	artacağı	anlamına	
gelir”	diye	konuştu.	

Bayram,	bu	 istasyonların	yaygınlaşabilmesi	 için	
yapılması	gerekenleri	de	şöyle	sıraladı:
	�Otoban	üstü	hızlı	şarj	noktaları	belirlenmeli,	
	�AVM	 veya	 iş	 merkezleri	 gibi	 bölgelerdeki	 istas-
yonlar	artırılmalı,	
	�Şehir	içi trafik yoğunluğuna	uygun	bölgelerde	hız-
lı	şarj	noktaları	oluşturulmalı,	
	�Pilot	bölgeler	seçilerek	buralardaki	akaryakıt	 is-
tasyonlarında	şarj	noktaları	zorunlu	kılınmalı,	
	�Filo	ve	kiralık	araçlara	özel	şarj	 istasyonları	ku-
rulmalı,
	�Online faturalama	ve	izleme	bilgi	altyapısı	geliş-
tirilmeli,	
	� İstasyonların	kurulumunu	ve	 tüketiciler	 için	sıfır	
emisyonlu	ulaşımı	tercih	etmelerinden	dolayı	teş-
vik	mekanizması	işletilmeli.

Teknoloji şirketleri batarya sorununu çözdü
Elektrikli	 araçların	 yaygınlaşamamasının	 önün-

deki	en	büyük	engel	batarya	sorunuydu.	Ancak	hem	
otomotiv	 üreticileri	 hem	 de	 teknoloji	 şirketleri	 bu	
soruna	çözüm	bulacak	yeni	ürünler	geliştirmeye	de-
vam	ediyor.	Hâlihazırda	elektrikle	çalışan	otomobil-
ler,	lityum	iyon	pil	teknolojisiyle	tek	şarjla	160	km’ye	
kadar	yol	kat	edebiliyor.	Lityum	iyon	pillerin	kullanı-

EVİNİZE ÖZEL ŞARJ İSTASYONU
Elektrikli araç sahipleri isterlerse kendilerine özel 
şarj istasyonları da kurdurabiliyor. Ev elektriği gü-
cünü simgeleyen 3.7 kW’lık bir istasyonun kurulum 
maliyeti 800 Euro. AVM otoparklarındaki gibi çok 
daha kısa sürede şarj eden 22 kW’lık bir istasyon 
kurdurmanın bedeli ise 1770 Euro. Bu istasyonla-
rı dış mekanda bir duvara astırmak için de ekstra 
200 Euro, ayaklı kurulumu için de 400 Euro daha 
ödemek gerekiyor. Bu istasyonları ihtiyacı olanlara 
kiralamak da maliyeti düşüren yöntemler arasında 
gösteriliyor. 

ELEKTRİK TÜKETİMİNİ 
ARTIRMASINDAN KORKULUYOR 

Doğaya atık bırakmadığı için çevre dostu olarak 
gösterilen elektrikli otomobiller için uzmanlar baş-
ka bir tehlikeye işaret ediyor. Uzmanlar bu araçlara 
elektrik üretmek için Avrupa’da en az 50 nükleer 
santrala daha ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.
Financial Times’in haberine göre, yakın gelecekte 
elektrikli araçların 150 GigaWatt’lık ekstra bir elekt-
rik tüketimine yol açacağı belirtiliyor. Gazete, bu 
tüketimi karşılamak için Birleşik Krallık’ta yapımı 
süren 3.2 GW’lık Hickney Point Nükleer Santralı’nin 
kapasitesinde çalışacak en az 50 güç santralı daha 
inşa edilmesi gerektiğini söylüyor. Nükleer santral-
leri kapatmayı tartışan AB’ye 50 santralın daha inşa 
edilmesi beraberinde birçok tartışmaları da getire-
cek gibi.
Bu durumun doğaya en çok zarar veren yakıt olan 
kömürle elektrik üreten Polonya gibi ülkeler için 
daha fazla kömür santralı anlamına geldiğini ve tam 
bir çevre felaketine yol açacağı tahmin ediliyor. Av-
rupa Çevre Ajansı Araştırma Proje Müdürü Magda-
lena Jóźwicka, elektrikli arabaların birçok yararının 
olduğunu ama soru işaretlerini de beraberinde ge-
tirdiğini belirtti. Jóźwicka “Açıkça yararları var an-
cak beraberinde bazı riskleri de taşıyor” dedi.
Bir araştırma “AB elektriği sadece kömürden üretil-
seydi, elektrikli otomobiller çevreyi petrolle çalışan 
araçlardan daha çok kirletirdi” sonuçlarını ortaya 
koyuyor.



 YAKIN GÜNDEM   
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Gaz tüketiminde rekor kırıldı 
İstanbul’un	Avrupa	yakasında	yaklaşık	25	milyon,	

Anadolu	yakasında	15.6	milyon	(toplam	40.6	milyon),	
Ankara’da	18	milyon,	İzmir’de	9	milyon,	Bursa’da	7.5	
milyon,	Eskişehir’de	3.3	milyon	günlük	gaz	tüketili-
yor.	 Türkiye	 genelinde	 günlük	 dağıtım	 şirketlerinin	
satışı	 180	milyon	metreküpe	ulaşıyor. Gaz	santral-
ları	da	günlük	50-55	milyon	metreküp	gaz	çekiyor.	
Bu	veriler	dikkate	alındığında,	günlük	gaz	talebi	235	
milyon	metreküpü	 aşıyor.	 Oysa	Türkiye’nin	mevcut	
gaz	alt	yapısı	205	milyon	metreküplük	tüketime	izin	
veriyor.	 Enerji	 yönetimi,	   şehirlerden	 gelen	 ısınma	
amaçlı	gaz	 talebini	karşılamak	 için	santrallara	gaz	
akışını	kesiyor.	Santrallara	gaz	akışı	ay	içinde	yüzde	
90	oranında	kısıldı.	Bu	da	doğal	olarak	elektrikte	arz	
yönlü	 sıkıntılara	 yol	 açtı.	 Enerji	 yönetimi,	 bu	 sıkın-
tıyı	 aşmak	 için	 yerli	 ve	 ithal	 kömür	 santralların	 ve	
HES’lere	ağırlık	verdi.

Elektrikte ‘tavan fiyat’ uygulaması gelebilir 
Arz	açığına	bağlı	olarak	serbest	piyasada	elekt-

rik	fiyatları	artış	gösterdi.	Saatlik	bazda	elektrik	fi-
yatı	ay	içinde	1.9	TL	düzeyine	kadar	çıktı.	Bazı	saat-
lerde	de	fiyat	1.5	TL	oldu.	Ortalama	fiyat	da	58	kuruş	
olarak	kayda	geçti.	Enerji	yönetimi,	elektrik	fiyatları-
nın	ciddi	biçimde	yükselmesi	üzerine	harekete	geçti.	
Elektrik	üreticileriyle	görüşmeler	yapıldı	ve	serbest	
piyasada,	elektrikte	“tavan	fiyat”	uygulaması	günde-
me	 alındı.	 Bu	 yolla,	 fiyatların	 istismar	 edilmesinin	

önüne	geçilmesi	hedefleniyor.

2017’de devreye girecek yatırımlar önem 
taşıyor

Türkiye	 Doğalgaz	 Dağıtıcıları	 Birliği	 (GAZBİR)	
Derneği	 Başkanı	 Yaşar	 Arslan,	 konuyla	 ilgili	 yaptı-
ğı	 değerlendirmede,	 “Elektrik	 santrallarında	 kısıntı	
yapılmasaydı,	 günlük	 tüketimde	 240	 milyon	 met-
reküpün	 üzerine	 çıkılacaktı.	 Doğal	 gaz	 santralları	
standart	piyasa	şartlarında,	günlük	50	milyon	met-
reküp	doğal	gaz	tüketimi	yapıyor.	Şu	anda	bu	miktar	
günlük	20	milyon	metreküpe	kadar	inmiş	durumda”	
dedi.

Türkiye’de	 genellikle	 yılın	 son	 aylarında	 konut	
başına	günlük	 tüketimin	6-7	metreküp	seviyesinde	
gerçekleştiğini	 belirten	 Arslan,	 10	 Aralık’tan	 itiba-
ren	günlük	tüketimin	arttığını	söyleyerek	“21	Aralık	
itibarıyla	konut	başına	günlük	tüketim	11	metreküp	
ve	üzerine	çıkmaya	başladı,	bu	da	konut	başına	tü-
ketimde	yüzde	50	artış	anlamına	geliyor”	yorumunu	
yaptı.	

Arslan,	doğal	gaz	arzı	 için	devreye	alınacak	ya-
tırımların	kritik	önemine	işaret	ederek,	“Pik	gün	ih-
tiyacının	karşılanması	için	2017’de	devreye	girecek	
yatırımlar	büyük	önem	taşıyor.	Devreye	yeni	girecek	
yeni	 tesisler	 ve	 iletim	hattı	 yatırımlarının	 kış	 orta-
sına	yetişecek	olması	nedeniyle	şu	anda	bir	miktar	
sıkıntımız	var.	Ancak	2018	kışında	bu	etki	biraz	daha	
hafifleyecektir”	dedi.

	�Yılın	son	ayına	ülke	genelinde	özellikle	de	büyük	
kentlerde	 yaşanan	 elektrik	 kesintileri	 damga	
vurdu.	Tek	sorun	bu	da	değil,	doğal	gaz	çevrim	
santrallarına	 verilen	 gazın	 kesilmesiyle	 toptan	
piyasada	rekor	kıran	elektrik	fiyatları	da	bir	baş-
ka	konu…	Her	iki	sorunun	temelinde	de	artan	do-
ğal	gaz	talebi	yatıyor.	Enerji	Panorama,	elektrikte	
serbest	piyasada	fiyatların	artmasına	ve	yer	yer	
kesintilere	yol	açan	doğal	gaz	talebiyle	ilgili	ola-
rak	hazırlanan	arz	ve	tüketim	tablosuna	ulaştı.

Türkiye,	Rusya	ve	İran’dan	programlananın	üze-
rinde	 doğal	 gaz	 çekiyor.	 Rusya’dan	Batı	Hattı’ndan	
günlük	 41.7	 milyon	 metreküp	 yerine	 yaklaşık	 44	
milyon	 gaz	 geliyor.	 İran’dan,	 günlük	 28.5	 milyon	
metreküp	yerine	31.4	milyon	gaz	çekiliyor.	Azerbay-
can’dan	19.2	milyon	metreküp	gaz	ithal	ediliyor.	Ali-
ağa	LNG	tesisinden	22,	Marmara	Ereğlisi	LNG	tesi-
sinden	de	13	milyon	metreküp	gaz	sisteme	veriliyor.	
Toplam	gaz	arzı	200-205	milyon	metreküp	arasında	
seyrediyor.	 

İşte elektrik  
kesintisine yol açan tablo

Doğal gazda konut ve ticarethane tüketimi 180 milyon, doğal gaz santrallarında ise 55 milyon 
metreküpe ulaştı. Oysa ülke altyapısının izin verdiği miktar 205 milyon metreküp… Altyapı yetersiz 
olunca kesintiler de kaçınılmaz hale geldi…
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çısı	ve	ihracatçısı	ülkelerin	günümüzdeki	durumunu	
değerlendirdik.

Geçtiğimiz	yıl	süresince	LNG	tekrar	gazlaştırma	
tesislerinden	 Egegaz’ın	 kapasitesinin	 artırılması	
için	çalışmalar	yürütülürken,	Türkiye’de	bir	 ilk	olan	
ve	sisteme	günlük	20	milyon	metreküp	gaz	sağlaya-
bilecek	ilk	yüzer	LNG	santralı	da	devreye	alındı.	Yü-
zer	doğal	gaz	depolama	ve	tekrar	gazlaştırma	tesisi	
(FSRU)	olarak	da	bilinen	bu	 tesisler,	 sadece	Türki-
ye’nin	değil,	doğal	gaz	ihracatçısı	diğer	ülkelerin	de	
enerji	geleceğinde	önemli	rol	oynayacağa	benziyor.

FSRU tesisi sayısı dörde ulaşacak
Ayrıca	 FSRU	 teknolojisi	 hızlı	 kurulum	 özelliği	

sayesinde,	LNG	 ticaretini	artırma	potansiyeline	sa-
hip.	Doğal	gazın	yalnızca	boru	hatları	ile	yakın	kom-
şu	pazarlara	 taşınan	bir	ürün	olmaktan	çıkıp	uzak	
pazarlara	taşınabilen	bir	ürün	olması,	piyasa	payını	
artırması	ve	bu	sayede	de	petrol	fiyatından	bağımsız	
bir	 fiyata	sahip	olarak	başat	bir	enerji	ürünü	olma	
yolunda	hızlanmasını	sağlayacağa	benziyor.

Türkiye’de	ilk	kez	devreye	alınan	Etki	FSRU’nun	
ardından	 Hatay	 Dörtyol’da	 BOTAŞ’a	 ait	 bir	 tesisin	
daha	 kurulması	 bekleniyordu,	 sürpriz	 bir	 şekil-
de	EPDK’ya	 iki	adet	daha	FSRU’nun	kurulması	 için	
başvuru	yapıldı.	Bunlara	ek	olarak,	 karada	da	 inşa	
edilebilecek	 tesislerle	 yakın	 gelecekte	 Türkiye’nin	
doğal	 gaz	 arz	 güvenliğinin	 artırılmasına	 ek	 olarak	
arz	 bolluğu	 yaratılması	 ve	 bir	 ticaret	merkezi	 için	
altyapının	da	oluşması	mümkün	olabilir.	Doğal	gazın	
dünyadaki	 mevcut	 kullanımındaki	 artış	 ve	 taşıma	
sistemlerinin	 gelişmesi	 de	 bu	 yönde	 bir	 gelişimin	

gerçekleşeceğine	işaret	ediyor.

LNG 1941’de ticari ürün haline geldi
LNG’nin	 dünya	 enerji	 sahnesine	 çıkışı	 19’uncu	

yüzyıla	kadar	uzanıyor.	İngiliz	kimyacı	ve	fizikçi	Mic-
hael	Faraday,	doğal	gaz	da	dahil	olmak	üzere	çeşitli	
gazların	sıvılaştırma	deneylerini	yapmış,	Alman	mü-
hendis	Karl	Von	Linde	ise	ilk	sıvılaştırma	kompresör	
makinesini	1873’te	Münih’te	inşa	etmiş.	LNG’nin	at-
mosferik	basınçla	tanklara	depolandığı	ilk	ticari	sı-
vılaştırma	tesisi	ise	Ohio	Cleveland’da	1941’de	inşa	
edilmiş,	böylece	doğal	gazın	sıvılaştırılması	ile	uzak-
taki	noktalara	taşınabilmesi	ihtimali	yükselmiş.	

1959	yılına	gelindiğinde	dünyanın	ilk	LNG	tankeri	
olan	ve	2.	Dünya	Savaşı’ndan	kalma	bir	yük	gemi-
sinden	dönüştürülerek	oluşturulan,	The	Methane	Pi-
oneer	 tankeri	ABD’nin	Güneydoğu	sahilindeki	Lake	
Charles’tan	 Birleşik	 Krallık’taki	 Canvey	 adalarına,	
doğal	gazı	sıvılaştırılmış	olarak	taşıdı.	Bu	olay,	yük-
sek	miktardaki	gazın	okyanus	aşırı	 yerlere	güvenli	
olarak	taşınabilmesinin	tarihteki	ilk	örneğidir.	Takip	
eden	14	ay	boyunca	7	kargo	daha	ufak	sorunlarla	da	
olsa	aynı	rota	üzerinden	Birleşik	Krallığa	ulaştırıldı,	
İngiliz	yöneticiler	Venezuela’dan	LNG	ithalatı	proje-
leri	 üzerinde	 çalışmalara	 başladı.	 Fakat	 ticari	 an-
laşmalar	tamamlanmadan	önce	Libya	ve	Cezayir’de	
yüksek	miktarlarda	gaz	keşfedildi.	

Cezayir’deki	sahalarda	önemli	miktarda	gaz	üre-
tilmesi	ile	de	Birleşik	Krallık	ilk	LNG	ithalatçısı,	Ce-
zayir	ise	ilk	LNG	ihracatçısı	oldu.	O	günden	bu	yana	
Cezayir	 dünyanın	 en	 büyük	 LNG	 tedarikçilerinden	
biri	oldu.	

	�Türkiye’nin	 doğal	 gaz	 tüketimi	 kış	 şartlarının	
ağırlaşmasıyla	 artış	 eğilimi	 göstererek,	 günlük	
tüketimlerde	rekor	seviyelere	yaklaşıyor.	Önceki	
yıllara	 bakıldığında	 da	 soğuk	 geçen	 yılbaşı	 dö-
nemleri	 ve	 yılın	 ilk	 ayının	 son	 haftaları,	 günlük	
doğal	gaz	tüketimlerinin	zirveye	ulaştığı	dönem-
ler	olarak	tarihe	geçmişti.	Günlük	doğal	gaz	tüke-
timinde	tüm	zamanların	rekoru	geçen	yılın	ocak	
ayında	 kırılmış,	 Türkiye	 25-26	 Ocak	 2016	 tari-
hinde	günlük	235’er	milyon	metreküp	doğal	gaz	
tüketmişti.	Bu	yılın	ocak	ayında	da	kış	şartlarının	
sertleşmesi	yeni	tüketim	rekorlarını	görmemize	
yol	açabilir.	

Türkiye	 doğal	 gaz	 sistemine	 bakıldığında	 talep	
tarafında	 200	 milyon	 metreküp	 ve	 üzerindeki	 se-
viyelerin	 sistemi	 tehlikeye	 sokabilme	 ihtimali	 ne-
deniyle	 2016	 yılında	 ek	 arz	 sağlanması	 için	 yoğun	
çalışmaların	 yürütüldüğüne	 tanık	 olduk.	 Bu	 ek	 arz	
da	LNG	ile	sağlanmıştı.	Benzer	bir	dönemi	yaşaya-
cağımızın	sinyalleri	güçlü	yani	Türkiye	yine	LNG	se-
çeneğini	kullanmak	durumunda	kalacak.	

Enerji	 Panorama	 olarak	 bu	 sayımızda	 gaz	 sek-
töründe	 yeni	 teknolojilerle	 dünyada	 önemi	 giderek	
artan	 LNG’nin	 kullanımındaki	 artışı,	 dünya	 enerji	
sahnesine	 çıkışı	 ve	 tarihsel	 boyutuyla	 LNG	 ithalat-

Dünyada ve Türkiye’de LNG
Dünya enerji sektöründe gittikçe daha güçlü bir oyuncu haline gelen LNG’nin geleceğini 
bölgesel sorunlar ve kaya gazı şekillendirecek. Dünya ekonomisinin yavaşlaması, gaza 
ulaşmayı engelleyen güvenlik sorunları, ABD’nin kaya gazı kozu gibi ana başlıklar 
LNG’ye olan talebi etkilese de pazar payının artacağı konusunda görüş birliği var...
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▶ Dünyada ve Türkiye’de LNG▶ Dünyada ve Türkiye’de LNG

Asya’ya ilk gaz Alaska’dan gitti
Sıvılaştırarak	 taşıma	 konseptinin	 kendini	 kanıt-

lamasıyla	 yeni	 sıvılaştırma	 ve	 ithalat	 terminalleri	
Atlantik	ve	Pasifik	bölgelerinde	 inşa	edilmeye	baş-
landı.	1971	 ile	1980	yılları	arasında	ABD’de	4	adet	
deniz	 terminali	 yapıldı,	 1979’da	 253	 milyar	 kübik	
feetlik	 gaz	 giriş	 kapasitesine	 ulaşıldı.	 1970’lerde	
Asya	da	ithalata	başladı;	ABD’den	Asya’ya	yapılan	ilk	
LNG	ithalatı	1969’da	Alaska	gazının	Japonya’ya	gön-
derilmesiyle	 gerçekleşti.	 Bu	 olaydan	 sonra	 dünya	
LNG	piyasası,	hem	Avrupa’da	hem	de	Asya’da	hızla	
büyümeye	devam	etti.	1999	yılında	da	Atlantik	hav-
zasındaki	 ilk	sıvılaştırma	tesisi	Trinidad’da	üretime	
başladı.	

Bu	gelişmenin	ardından	ABD’deki	doğal	gaz	talebi	
ikiye	katlandı,	elektrik	üretiminde	doğal	gaz	kullanımı	
başladı	ve	ülke	içindeki	doğal	gaz	fiyatları	yükselişe	
geçti.	 Sonuç	 olarak	ABD’de	 sıvılaştırılmış	 doğal	 gaz	
piyasasına	 olan	 ilgi	 80’lerdeki	 durulmanın	 ardından	
tekrar	 yükseldi	 ve	 kullanılmayan	 tekrar	 gazlaştır-
ma	tesisleri	aktifleşti.	Hem	ABD’de	hem	de	dünyada	
LNG’ye	 olan	 talep	 giderek	 artarken,	 2005	 yılına	 ge-
lindiğinde	 ise	 devrimci	 nitelikteki	 bir	 gelişme	 olan	
dünyanın	 ilk	 gemi	 üzerine	 kurulu	 tekrar	 gazlaştır-
ma	 tesisi	Meksika	Körfezi’nde	 kullanılmaya	başlan-
dı.	 Dünyanın	 birçok	 yerinde	 buna	 benzer	 projelerin	
inşasına	 devam	 ediliyor.	 Günümüzde	 uluslararası	
gaz	ticaretinin	yüzde	33,4’ü	LNG	ile	yapılıyor.	Dünya	
LNG	ithalatının	günümüzdeki	lideri	ise	Katar...

Kaya gazı dengeleri değiştirmeye aday
Uluslararası	 Gaz	 Birliği’nin	 (IGU)	 2016	 Dünya	

LNG	Raporu’na	göre,	Katar	106,4	milyar	metreküple	
LNG	ihracatı	yapan	ülkeler	arasında	açık	ara	farkla	
birinci	sırada	yer	alıyor.	Katar’ı	39,1	milyar	metreküp	
ile	Avustralya	ve	27,2	metreküplük	ihracatla	Malez-
ya	takip	ediyor.	

Dünya	 doğal	 gaz	 ihracatında	 günümüzdeki	
sıralama	 bu	 şekilde	 olsa	 da	 Avustralya’nın	 ve	
ABD’nin	kaya	gazı	devrimi	sayesinde	yakın	gelecekte	
ciddi	miktarlarda	ihracat	seviyelerine	gelmesi	bek-
leniyor.	Bu	 iki	yeni	aktörün	gaz	arz	edeceği	pazar-
ların	Katar’ın	var	olan	pazarlarına	girmek	şeklinde	
mi	el	değiştireceği,	yoksa	yeni	oluşan	pazarlara	mı	
gireceği	 önümüzdeki	 dönemde	 doğal	 gaz	 sektörü-
nün	 ihracat	 tarafında	 yaşanacak	 rekabeti	 şekillen-
direcek.	Buna	rağmen	Katar,	ABD	ve	Avustralya’daki	
doğal	 gaz	 endüstrisinde	 çalışan	Exxon	 ve	 Chevron	
gibi	ABD’li	şirketlerin	kendi	aralarında	ne	kadar	re-
kabete	gireceğini	de	yakın	dönemde	göreceğiz.

Dünyadaki	en	yüksek	doğal	gaz	rezervine	sahip	
ülkeler	Rusya,	 İran,	 Katar	 ve	Türkmenistan	 şeklin-
de	 sıralanıyor.	 Rusya’nın	 finansal	 zorluklarla	 LNG	
ihracatında	 atılım	 yapamaması,	 İran’ın	 yaptırımlar	
sonrası	 dönemde	 petrolü	 önceliklendirmesi,	 Türk-
menistan’ın	 ise	 Afganistan’daki	 güvenlik	 sorunla-
rı	 nedeniyle	 güneye,	 Hazar’ın	 statüsündeki	 belir-
sizlik	 nedeniyle	 de	 batıya	 açılamaması	 nedeniyle	
denizlere	 açılan	 yollarının	 kapanması	 ve	 yalnızca	
Çin	pazarına	arz	sağlaması	nedeniyle	bu	dörtlü	ara-
sında	Katar,	hem	rezervlerinin	 fazlalığı	hem	de	bi-
rim	başına	maliyetteki	gücü	sayesinde	bir	süre	daha	
LNG	sektörünün	lideri	olarak	kalabilir.

İthalatın lideri Japonya
İthalat	tarafında	dünya	doğal	gaz	ticaretine	bakıl-

dığında	ise	Japonya’nın	açık	ara	yüksek	talebi	dikka-
ti	çekiyor.	Japonya’nın	doğal	gaz	ithalatının	bu	denli	
yükselmesinin	en	büyük	sebebi	ise	Fukuşima	kazası	
sonrasında	doğal	gaza	olan	 talebin	artması	olarak	
görülüyor.	BP’nin	2016	yılında	yayınladığı	istatistik-
lere	göre,	Japonya	24	adet	tekrar	gazlaştırma	tesisi	
ile	yıllık	118	milyar	metreküplük	doğal	gaz	ithal	edi-
yor.	Japonya’yı	43,7	milyar	metreküple	Güney	Kore	

ve	26,2	milyar	metreküple	Çin	takip	ediyor.	
Bu	ülkelerin	ardından	sırasıyla	Hindistan,	Tayvan,	

İngiltere,	 İspanya	ve	Türkiye	geliyor.	Bu	sekiz	ülke-
deki	LNG’ye	olan	talep,	dünya	LNG	ticaretine	de	yön	
verecek.	Örneğin	Fukuşima	kazası	sonrası	LNG	tale-
bini	yükselten	Japonya’nın	 tekrar	nükleer	 tesislere	
öncelik	 vermesi	 talepte	 daralmaya	 neden	 olabilir.	
Çin’in	büyümesinde	gerçekleşebilecek	bir	artış,	do-
ğal	gaz	talebini	artırsa	da	bu	ihtiyacın	Türkmenistan	
ve	Rusya’dan	gelecek	boru	hatları	ile	yapılması	ter-
cih	edilebilir.	Son	olarak,	dünya	sıralamadaki	ülkeler	
arasında	 talebi	az	da	olsa	artırabilecek	ülkeler	 ise	
İspanya	ve	Türkiye	olarak	görülebilir.	

Türkiye’nin de talebi artacak
İspanya’da	 geçtiğimiz	 yıllarda	 devreye	 alınan	

fakat	 ekonomik	 durum	 ve	 doğal	 gaz	 talebindeki	
daralma	 nedeniyle	 kullanılmayan	 ya	 da	 düşük	 ka-
pasitede	kullanılan	doğal	gaz	tekrar	gazlaştırma	te-
sisleri	mevcut.	Bu	tesisler	aktif	olarak	kullanılmaya	
başlanarak,	İspanya	ile	diğer	Avrupa	ülkeleri	arasın-
da	enterkoneksiyonların	artırılması	söz	konusu	ola-
bilir.	Bu	durum	da	İspanya’nın	ithalatının	artmasına	

ve	halihazırdaki	tesislerini	daha	yüksek	taleple	kul-
lanabilmesini	sağlayabilir.	

Türkiye’ye	bakıldığında	Rusya	gazının	ithalattaki	
oranının	 makul	 seviyelere	 indirilme	 çabası,	 Kuzey	
Irak’taki	 güvenlik	 sorunları,	 İsrail	 gazı	 için	 Kıbrıs	
çözümü	ön	koşulu,	Türkmenistan	gazı	için	Hazar’ın	
statüsündeki	belirsizlik,	İran’la	devam	eden	sorunlar	
gibi	nedenler	Türkiye’nin	de	arz	güvenliğini	LNG	ile	
sağlama	yoluna	gitmesine	neden	olacağa	benziyor.	

Bu	bilgiler	ışığında,	dünya	LNG	ticaret	hacminin	
önümüzdeki	dönemde	yukarı	yönlü	bir	grafik	çizme-
si	beklense	de	Japonya	ve	Çin	gibi	yüksek	miktarlı	
ithalatçıların	 taleplerinde	meydana	 gelebilecek	 bir	
azalma	geçici	 de	 olsa	 LNG	 ticaretinde	 görülen	 se-
viyelerin	 korunması	 gibi	 bir	 sonuca	 neden	 olabilir.	
Ancak	 orta	 ve	 uzun	 vadede	 LNG’nin	 dünya	 doğal	
gaz	ticaretindeki	etkinliğini	ve	payını	artıracağı	elde-
ki	veriler	ışığında	daha	gerçekçi	bir	senaryo	olarak	
ortaya	 çıkıyor.	 Kısa	 vadede	 yaşanabilecek	 bir	 dur-
gunluk	ise	Türkiye	gibi	ülkeler	için	LNG	fiyatlarında	
yaşanabilecek	düşüş	ve	yeni	 tesislerin	daha	ucuza	
kurulumunun	sağlanması	açısından	bir	avantaj	sağ-
layabilir.
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▶ Şebeke endüstrilerinde yeni düzenleyici modeller:  Britanya’daki RIIO örneği

düstrilerinin	düzenleyici	çerçevesinde	bir	değişikliği	
de	zorunlu	kıldı	ve	OFGEM’in	(Britanya’nın	düzenle-
yici	otoritesi)	enerji	şebekesi	regülasyonunu	ayrıntılı	
bir	şekilde	ele	aldığı	RPI-X@20	Projesi’nin	neticesin-
de,	RIIO	adıyla	yeni	bir	model	ortaya	çıktı.

RIIO modeli ve önceki düzenleyici modelden 
farkı

“Revenue	set	 to	deliver	strong	 Incentives,	 Inno-
vation	and	Outputs”	ya	da	“Revenue	=	 Incentives	+	
Innovation	+	Outputs”	 ifadelerinin	kısaltmasıyla	adı	
ortaya	çıkan	RIIO	modeli,	daha	önce	kullanılan	RPI-X	
adıyla	 bilinen	 gelir	 tavanı	 rejimine	 ek	 olarak	 arzu	
edilen	çıktıların	veya	sonuçların	elde	edilip	edilme-
diğiyle	bağlantılı	olarak	bir	ceza	ve	ödül	sistemi	de	
barındırıyor.	Buna	göre	düzenleyici	otorite,	girdiler-
den	daha	çok	çıktılarla	ilgilenecek	ve	aşağıdaki	çık-
tılarla	ilgili	şebeke	firmaları	için	performans	ölçümü	
yapılacak:
•	 Müşteri	memnuniyeti
•	 Güvenilirlik	ve	elverişlilik
•	 Güvenli	şebeke	hizmetleri
•	 Bağlantı	koşulları
•	 Çevresel	etki
•	 Sosyal	yükümlülükler
•	 Fiyat

Eğer	 bir	 şebeke	 firması	 enerji	 sektörünün	
güvenli,	güvenilir	ve	düşük	karbonlu	olması	için	veya	
tüketicinin	 ödediği	 para	 karşılığında	 aldığı	 değerin	
artması	için	yenilik	yapar	ve	diğer	firmaların	önüne	
geçerse	hem	daha	yüksek	getiriler	elde	edecek	hem	
de	daha	az	düzenleyici	denetimle	karşı	karşıya	kala-
cak.	Öte	yandan,	bunları	başaramayan	firmalar	 ise	
hem	düşük	getirilere	hem	de	daha	fazla	düzenleyici	
denetime	maruz	kalacak.	En	uç	noktada	ise	başarı-
sız	şebeke	firmaları	için	yaptırım	ya	da	lisans	iptali	
riski	söz	konusu	olacak.	Bu	doğrultuda,	RIIO	mode-
linin	gelir	tavanı	düzenlemesi	ile	birlikte	uygulanan	
çıktı-temelli	 özendirici	 düzenleme	 olarak	 görmek	
mümkün	(Lehr,	2013).2

Bu	noktada	ortaya	çıkan	sorulardan	birisi	de	so-
mut	çıktıların	nasıl	belirleneceği.	Şebeke	firmaları-
nın	hazırlayacağı	ve	OFGEM’in	onaylayacağı	iş	plan-
ları,	bu	sorunun	yanıtını	içeriyor.	Buna	göre,	şebeke	

2  Lehr, R.L. (2013). New Utility Business Models: Utility 
and Regulatory Models for the Modern Era. Electricity Jour-
nal, 26(8): 35-53.

firmalarının	 OFGEM	 tarafından	 onaylanmak	 üzere	
iş	modellerinin	nasıl	değişeceğine,	kritik	fonksiyon-
ları	 nasıl	 yerine	 getireceklerine,	 hangi	 performans	
metriklerini	kullanmak	istediklerine	ve	bu	metrikle-
re	göre	neyin	başarı,	neyin	başarısızlık	sayılacağına	
dair	iş	planlarını	hazırlamaları	gerekiyor.3

RIIO’nun vurgu yaptığı iki unsur: 
Sürdürülebilirlik ve tüketiciler

RIIO	modeli	ile	ilgili	resmi	belgeler	incelendiğinde,	
özellikle	iki	unsur	üzerinde	fazlaca	vurgu	yapıldığını	
görüyoruz:	Sürdürülebilirlik	ve	tüketiciler.	Sürdürü-
lebilirlikle	alakalı	olarak	şebeke	firmalarının	finanse	
edilebilirliği	öne	çıkıyor.	Düzenleyici	otorite	OFGEM,	
yukarıda	zikredilen	yatırım	ihtiyacının	karşılanması	
için	firmalara	zorluk	çıkartmak	istemiyor.	OFGEM’e	
göre	daha	 fazla	şeffaflık	ve	 tahmin	edilebilirlik	ya-
tırımcıları	rahatlatırken,	finansman	sağlayıcılara	da	
sektörü	daha	cazip	kılacak.	Daha	fazla	tahmin	edi-
lebilirlik	adına,	fiyat	kontrollerinin	güncellenmesinin	
daha	uzun	aralıklarla	ve	daha	az	sıklıkla	yapılması	
(8	yılda	bir)	olumlu	bir	değişiklik.	Bu	değişikliğin	bir	
başka	sonucu	ise	firmaların	verimsizlikleri	ortadan	
kaldırmak,	 inovasyon	 yapmak	 ve	 operasyonlarını	
uyarlamak	için	yeterince	zamana	sahip	olmaları.	

Bütün	bu	düzenleme	sürecinde	OFGEM,	şebeke	
firmalarının	kararları	nasıl	aldığına,	kendilerini	nasıl	
finanse	 ettiklerine,	 hizmetlerini	 nasıl	 sunduklarına	
dair	mikro	düzeyde	bir	denetim	yapmayacak	ve	sa-
dece	çıktılara	odaklanacak.	Dolayısıyla	OFGEM’in	8	
yıllık	tarife	dönemleri	başlamadan	evvel	iş	planlarını	
onaylayacağı	zaman	diliminde	iş	yükünün	çok	fazla	
olacağı	ancak	tarife	döneminin	diğer	kısmında	göre-
ce	daha	az	bir	iş	yüküyle	karşılaşacağı	söylenebilir.	

Sonuç	olarak,	RPI-X	modeli	Britanya’ya	zamanın-
da	büyük	faydalar	getirmiş	olsa	da	Britanya’nın	ge-
leceğe	yönelik	hedeflerini	karşılamak	için	yeterli	bir	
düzenleyici	model	değildi.	Çözüm	olarak	ise	maliyet	
düzenlemesinden	 firmaların	 iş	 planı	 hazırladığı	 ve	
iş	 planında	belirtilen	 çıktıları	 gerçekleştirdiği	 ölçü-
de	ödüllendirildiği	veya	gerçekleştiremediği	ölçüde	
cezalandırıldığı	RIIO	modeline	geçildi.	 İlk	 tarife	dö-
neminin	 sonunda	RIIO	modelinin	 ne	 kadar	 başarılı	
olduğuna	ilişkin	ilk	verileri	elde	edeceğiz.

3  RIIO modelinin uygulanmasına dair ayrıntılı bir belge 
için bakınız: https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publicati-
ons/51871/riiohandbook.pdf

	�Pratikte	 fiyat	 tavanı	 düzenlemesi	 veya	 gelir	 ta-
vanı	düzenlemesi	olarak	gerçekleşen	özendirici	
düzenleme,	 doğal	 tekel	 niteliğine	 sahip	 birçok	
şebeke	 endüstrisinin	 düzenlenmesinde	 yıllardır	
kullanılıyor.	Özendirici	düzenleme	deneyimini	en	
uzun	 süre	 yaşayan	 ülkelerden	 birisi	 de	 Büyük	
Britanya.	 Popüler	 adıyla	 “RPI-X”	 olarak	 bilinen	
bu	 düzenleyici	 çerçeve,	 Britanya’da	 şebeke	 en-
düstrilerinde	 özelleştirmelerin	 başlamasından	
bu	yana	şebekelerde	yaklaşık	35	milyar	sterlinlik	
bir	yatırım	yapılmasını	sağlarken,	aynı	zamanda	
daha	düşük	fiyatların	oluşmasını	ve	hizmet	kali-
tesinin	artmasını	sağladı.	Ancak	son	zamanlarda	

gerek	şebeke	teknolojisinde	yaşanan	değişiklik-
ler	gerekse	düşük	karbonlu	ekonomi	hedefi,	şe-
beke	yatırımlarında	öngörülerin	çok	üzerinde	ya-
tırım	yapılmasını	gerektiriyor.	Buna	göre,	düşük	
karbon	 ekonomisini	 yakalamak	 ve	 arz	 güvenli-
ğini	korumak	 için	Britanya’da	2020	yılına	kadar	
32	milyar	sterlinlik	bir	şebeke	yatırımı	gerekli.	Bu	
rakam,	son	20	yılda	yapılan	yatırımların	neredey-
se	iki	katı	ve	mevcut	düzenleyici	varlık	tabanının	
yüzde	75’ine	karşılık	geliyor.1	
Bütün	bu	yatırım	ihtiyacı,	Britanya’da	şebeke	en-

1  https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/51870/
decision-doc.pdf

Şebeke endüstrilerinde yeni 
düzenleyici modeller:  
Britanya’daki RIIO örneği

Gelişen teknoloji ve düşük karbonlu ekonomi hedefi çerçevesinde 
şebeke endüstrisinde kullandığı yöntemin değiştiren Britanya, RIIO 
adını verdiği yeni bir sisteme geçti. Ülkenin düzenleyici otoritesi 
OFGEM, şirketleri müşteri memnuniyeti, güvenilirlik ve elverişlilik, 
güvenli şebeke hizmetleri, bağlantı koşulları, çevresel etki, sosyal 
yükümlülükler ve fiyat kriterlerine göre değerlendirecek... 
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▶ Güney Avustralya ‘black out’  olayının perde arkası...

28	Eylül	2016	günü	saat	16:18’de	Avustralya’nın	
Güney	Avustralya	 eyaletinde	 büyük	 çaplı	 bir	 elekt-
rik	kesintisi	meydana	geldi.	Bu	elektrik	kesintisinde	
yaklaşık	 850	bin	 abone	 yani	 1826	MW’lık	 bir	 talep	
etkilendi.	

Güney Avustralya bölgesel elektrik talebi
Avustralya	Enerji	Piyasaları	 İşleticisi	 (AEMO)	ta-

rafından	 gerçekleştirilen	 incelemeler	 neticesinde	
konu	 ile	 ilgili	üç	ayrı	rapor	hazırlandı.	Bu	raporlar-
dan	ilki,	olayın	gerçekleşmesinden	yaklaşık	bir	haf-
ta	sonra	5	Ekim	2016	tarihinde	hazırlandı,	19	Ekim	
tarihinde	açıklanan	ikinci	rapor	daha	çok	ilk	raporun	
geliştirilmesinden	oluşuyordu.	Bu	analizimize	konu	
olan	en	kapsamlı	ve	son	rapor	ise	Aralık	2016’da	ya-
yınlandı.	Söz	konusu	raporda;
	�Bölgesel	elektrik	kesintisi	ve	bunun	sebepler	zinciri,	

	�Kesinti	sonrası	şebekenin	yeniden	ayağa	kaldırıl-
ması	 süreci	 ve	 arzın	 normal	 seviyeye	 geri	 geti-
rilmesi
	�Piyasanın	 askıya	 alındığı	 süre	 içerisinde	 şebeke	
performansı	ve	piyasa	operasyonları
	�Bundan	sonrası	için	önerileri	konu	alınıyor.	
Büyük	elektrik	kesintisi	öncesinde	elektrik	şebe-

kesi	her	zamanki	gibi	güvenli	işletim	koşulları	altın-
daydı	 ve	 elektrik	 piyasası	 ise	 her	 zamanki	 normal	
koşullar	 altında	 operasyon	 gösteriyordu.	 AEMO	 ta-
rafından	 yayınlanan	 raporlarda,	 üç	 ayrı	 iletim	 hat-
tının	şebekeden	çıkması	ve	buna	bağlı	olarak	elekt-
rik	 üretim	 santrallarının	 otomatik	 olarak	 devreden	
çıkması	 neticesinde	 elektrik	 şebekesi	 çöktüğü	 ve	
büyük	 bir	 elektrik	 kesintisine	 yol	 açtığı	 ifade	 edili-
yor.	 Bu	 tür	 durumlar	 nadiren	 yaşandığı	 için	 ulusal	

YAKIN PLAN .  .

Güney Avustralya ‘black out’  
olayının perde arkası...

28 Eylül 2016 tarihinde Güney Avustralya eyaletinde gerçekleşen büyük elektrik kesintisi nedenleri, 
olay sırasında yaşananlar ve sonrasında alınacak önlemler rapor haline getirildi. Konuyu üç ayrı 
raporla inceleyen Avustralya Enerji Piyasaları İşleticisi (AEMO), üretim porftöyünün çeşitlendirilmesi, 
doğal olayların daha yakından izlenmesi, alternatif plan oluşturulması ve diğer kurumlarla işbirliğinin 
geliştirilmesine karar verdi

elektrik	 piyasası	 için	 ‘olağandışı	
vaka’	 olarak	 sınıflandırılıyor.	 Gü-
ney	Avustralya’da	gerçekleşen	bu	
kesinti	kapsamında	pek	çok	rüz-
gar	 santralının	 şebekede	 ortaya	
çıkan	sorun	sebebiyle	üretimleri-
ni	 düşürdükleri	 veya	 şebekedeki	
sorunun	büyümesine	bağlı	olarak	
da	üretimden	çıktıkları	belirlendi.	
Bunun	 sebebi	 olarak	 da	 rüzgar	
türbinlerindeki	 güvenlik	 sistem-
lerinin	 bu	 şekilde	 tasarlanmış	
olmasından	 kaynaklandığı	 gös-
teriliyor.	 Sisteme	 bağlı	 olan	 pek	
çok	 rüzgar	 santralının	 benzer	
özellikte	 güvenlik	 sistemlerine	
sahip	oldukları	ve	olası	bir	bütün-
sel	arıza	esnasında	bu	santralla-
rın	 güç	 azaltımına	 gittiklerinden	
AEMO’nun	 haberdar	 olmaması	
raporda	dikkat	çeken	bilgiler	ara-
sında	yer	alıyor.	

Şekil	1’deki	Güney	Avustralya	
eyaletinin	 elektrik	 üretim	 yapı-

sını	 incelediğimizde,	 AEMO’nun	
rüzgar	 santrallarında	 bulunan	
güvenlik	sistemleri	ile	ilgili	yeterli	
bilgiye	sahip	olmamasının	ne	ka-
dar	büyük	bir	hata	olduğu	daha	iyi	
anlaşılıyor.	Şebekeye	bağlı	elekt-
rik	 üretim	 santrallarının	 yüzde	
48’ini	düzensiz	bir	üretim	yapısı-
na	sahip	rüzgar	santralları	oluş-
turuyor	ve	bu	santrallar	şebeke-
de	ortaya	çıkan	herhangi	bir	hata	
sonucunda	 kademeli	 olarak	 sis-
temi	terk	ederek	sistemin	çökme	
sürecini	 hızlandırıyor.	 Şekil	 2’de	
vaka	esnasında	rüzgar	santralla-
rından	elde	edilen	toplam	üretim	
gücündeki	 ciddi	 düşüş	 dikkatleri	
çekiyor.	

Üretim porftöyünün 
çeşitlendirilmesi gerekiyor

Vaka	 neticesinde	 açığa	 çıkan	
sistemdeki	 bu	 açığın	 ortadan	
kaldırılması	 en	 azından	 sınırlan-
dırılmasına	yönelik	 ise	AEMO	ta-

rafından	 rüzgar	 santrallarındaki	
bu	 güvenlik	 sistemlerine	 bağlı	
sınırlandırmalar	 hakkında	 bilgi	
verilmesi	ve	bu	sistemlerin	doğru	
bir	şekilde	yönetilmesi	konusun-
da	bir	dizi	önlem	alındı.	

Bu	 olay,	 elektrik	 üretim	 port-
föyüne	yenilenebilir	 elektrik	üre-
tim	 santrallarının	 önemli	 oranda	
eklenmesi	 neticesinde	 ortaya	
çıkan	 değişimin	 sorgulanmasına	
sebep	oldu.	Konvansiyonel	elekt-
rik	 üretim	 santrallarının	 sistem-
deki	 düzensizlikleri	 takip	 eden	
aktif	 kontrol	 sistemlerine	 sahip	
oldukları	 göz	 önüne	 alındığında,	
bu	 santralların	 büyük	 çoğunlu-
ğu	 yerine,	 yenilenebilir	 elektrik	
üretim	santralları	 yani	daha	 faz-
la	asenkron	ve	 invertörlere	bağlı	
üretim	 santrallarının	 dahil	 edil-
mesi,	 şebeke	 yönetimi	 açısından	
ciddi	 riskleri	 de	 beraberinde	 ge-
tiriyor.	 Üretim	 portföyünde	 artan	
miktarda	 bu	 özelliklere	 sahip	
üretim	 santrallarının	 yer	 alması,	
süresi	belli	 olmayan	zaman	ara-
lıkları	 şeklinde	 sistem	 duraksa-
malarına	 ve	 olağandışı	 olaylara	
karşı	sistemin	daha	düşük	direnç	
göstermesine	yol	açıyor.	Bu	yüz-
den,	söz	konusu	 teknik	zorlukla-
rın	etkin	ve	etkili	düzenlemeler	ve	
piyasa	mekanizmalar	 vasıtasıyla	
sağlıklı	 bir	 şekilde	 yönetilmesi	
zorunlu.	 Bu	 konuda	 dikkat	 edil-
mesi	 gereken	 diğer	 başlıklar	 ise	
kullanılan	 enstrümanların	 hem	
etkili	 hem	de	düşük	maliyetli	 ol-
masının	sağlanması	ve	paydaşlar	
ile	sektörel	sivil	 toplum	kuruluş-
larıyla	işbirliğinin	artırılması...	

Kasırga beklentinin ötesinde 
etkili oldu

Vakanın	 tetikleyici	 unsuru	
olan	 iletim	hatlarının	 sistem	dışı	
kalmasının	 sebebi	 olarak,	 hızı	

şekil 1: güney avustralya eyaleti elektrik üretim portföyü (vaka öncesi)
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belirli	bölgelerde	190	-260	Km/s	
ulaşan	 kasırga	 olayı	 gösteriliyor.	
Kasırga	 sırasında	 275	 kV’lık	 tek	
devre	 ve	 275	 kV’lık	 iki	 devreli	
iletim	 hatları,	 eş	 zamanlı	 olarak	
devre	 dışı	 kaldı.	 AEMO,	 çeşitli	
kaynaklardan	 meteorolojik	 bilgi-
lere	 ulaşabilme	 imkanına	 bağlı	
olarak	 vaka	 öncesinde	 gerekli	
şebeke	 riskini	 ve	 ortaya	 çıkabi-
lecek	hasar	olasılığını	analiz	etti.	
Mevcut	 veriler	 bağlamında	 ger-
çekleştirilen	 değerlendirmelerde	
iletim	hatlarının	yeniden	sınıflan-
dırılmasına	 ihtiyaç	 duyulmadığı	
kanısına	 ulaşıldı.	 Paydaşlardan	
kasırga	hızının	normalin	 çok	üs-
tünde	gerçekleşebileceğine	yöne-
lik	herhangi	bir	uyarı	gelmemesi	
de	değerlendirme	sonucunun	bu	
şekilde	 ortaya	 çıkmasının	 bir	 di-
ğer	sebebi	olarak	görülebilir.	So-
nuçta	 tahminlerin	 çok	 ötesinde	
bir	 şiddette	 gerçekleşen	 kasırga	
ve	buna	bağlı	ortaya	çıkan	olaylar	
zinciri...

Şebekenin	 çökmesinden	son-
ra	bir	diğer	önemli	olay	ise	çöken	
şebekenin	en	kısa	zamanda	aya-
ğa	 kaldırılması	 konusu.	 Bu	 aşa-
mada	AEMO	 tarafından	öncelikle	
şebekede	 ortaya	 çıkan	 hasarın	

boyutları	 tespit	 edildi	 ve	 hasar	
gören	 iletim	hatlarının	kamu	gü-
venliği	 açısından	 herhangi	 bir	
tehlike	 oluşturup	 oluşturmadığı	
hususunda	 gerekli	 değerlendir-
melerde	 bulunuldu.	 Sistemi	 ye-
niden	 başlatabilme	 yeteneğine	
sahip	 yan	hizmet	 servis	 sağlayı-
cısı	üretim	santralları	vasıtasıyla	
şebeke	ayağa	kaldırıldı.	

Yeterli ve detaylı bir prosedür 
yoktu

Şebeke	 çökmesine	 bağlı	 ola-
rak	AEMO,	 piyasa	 operasyonları-
nı	 askıya	 aldı	 ve	 piyasa	 belirsiz-
likleri	 ortadan	 kalkana	 kadar	 da	
bu	 durumu	 sürdürdü.	 Bu	 süre	
sırasında	 piyasa	 operasyonları	
AEMO	 tarafından	 talimatlandırıl-

dı	ve	vakanın	gerçekleştiği	Güney	
Avustralya	bölgesine	yönelik	ayrı	
bir	 fiyatlandırma	 mekanizma-
sı	 hayata	 geçirildi.	 Bu	 aşamada	
dikkat	çeken	önemli	bir	sorun	da	
piyasaların	askıya	alınması	duru-
munda	şebeke	yönetimine	 yöne-
lik	yeterli	ve	detaylı	bir	prosedü-
rün	 olmamasıydı.	 Bu	 durum	 göz	
önüne	alındığında,	her	ne	sebeple	
olursa	olsun,	piyasa	mekanizma-
sının	 durdurulduğu	 durumlara	
yönelik	 işleyiş	mekanizmalarının	
detaylandırılmasına	 ve	 bu	 esna-
da	paydaşların	azami	katkı	ve	ka-
tılımlarının	sağlanması	gerekiyor.	

Güney	 Avustralya	 bölgesinde	
gerçekleşen	 şebeke	 çökmesi	 ve	
buna	 bağlı	 büyük	 çaplı	 elektrik	
kesintisinin	 sadece	 Avustralya	
için	değil,	diğer	ülkeler	içinde	ör-
nek	 bir	 vaka	 olarak	 ele	 alınması	
gerekiyor.	Gerek	vaka	öncesi,	ge-
rek	vaka	esnası	gerekse	de	vaka	
sonrasında	 yapılanlar	 veya	 ya-
pılmayanlar,	 piyasa	 işleticileri	 ve	
düzenleyici	 kurumlar	 açısından	
önemli	kazanımların	elde	edilme-
sini	sağlamalı,	ulusal	şebeke	gü-
venliğinin	bu	deneyimleri	de	göz	
önüne	 alınarak	 tekrar	 ve	 tekrar	
risk	 değerlendirmesinin	 gerçek-
leştirilmesi	gerekiyor.	

şekil 2: vaka günü rüzgar santrallarının toplam üretim miktarı

	�Elektrik	sektörü,	yeni	yıla	dolar	kurunda	yaşanan	
artışın	etkisiyle	girdi.	Dolar	kurunun,	3.5	TL	dü-
zeyine	kadar	çıkması,	sektörün	de	maliyetlerinin	
artmasına	yol	açtı.	Kur	etkisi,	sektörün	her	alanı-
nı	etkilemiş	durumda…	Ancak	özellikle	sayaç	ko-
nusu	 sektörün	 gündeminde	 önemli	 yer	 tutuyor.	
Sayaç	üreticilerinin	dergimize	yaptığı	açıklama-
ya	göre,	kurun	son	dönemde	hızla	yükselmesine	
paralel	maliyetler	de	artmış	durumda.	Üreticiler,	
ek	maliyet	yükünün	en	az	yüzde	30-35	oranında	
olduğuna	 vurgu	 yapıyor.	 Sektör	 temsilcilerinin	
dile	getirdiği	başlıklar	şöyle:	

 � Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şu 
anda sayaç için hangi fiyatı uyguluyor? 

2016	yılı	 birim	 fiyatlarını	uyguluyor,	o	da	23-24	
TL	civarında…	

 � Konutlarda kullanılacak ortalama bir 
sayacın yeni fiyatı ne kadar olursa 
maliyetlerinizi karşılar? 

Tek	faz	30	TL,	üç	 faz	70	TL	olursa	üretici	 rahat	
bir	nefes	alır.

 � EPDK ile sayaç fiyatı konusunda 
yaptığınız görüşmelerden çıkan sonuç 
nedir?

2015-2016	yılında	yapılan	görüşmelerden	olum-
lu	bir	dönüş	olmadı.

 � Sayaçlarda, yeni bazı uygulamalar söz 
konusu mu? 

Evet,	her	dağıtım	şirketi	sorumlu	olduğu	bölge-
deki	koşullara	göre	yeni	uygulamalar	ve	donanım-
larda	değişiklikler	istiyor.

Elektrikte sayaç bedeline kur darbesi:
Sektör sayaçta yüzde 35 artış istiyor

Elektrik sektöründe son dönemde serbest piyasada artan fiyatlar kadar sayaç bedelleri de en önemli 
gündem konusu olarak öne çıkıyor. Sayaç üreticileri, dolar kurunda yaşanan artışa işaret ederek, 
maliyetlerinin yüzde 30-35 oranında arttığını belirterek, sayaç bedellerinin artmasını istiyor

Yerel yöneticiler kasırganın şiddetini tahmin edemeyince önlemler 
yetersiz kaldı
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▶ Serbest tüketici limitindeki indirimler, elektrik tedarik pazarında rekabeti getirecek mi?

için	HHI	olması	gerekenden	düşük	çıkıyor.	Yani	esa-
sında	piyasada	yoğunlaşma	416,64	değerinin	işaret	
ettiğinin	çok	daha	üstündedir1.		

Burada	 dikkati	 çeken	 husus,	 tedarik	 pazarında	
halen	dağıtım	bölgelerini	elinde	bulunduran	teşeb-
büslerin	yoğun	bir	şekilde	hâkim	durumda	olmala-
rı,	bu	gruplar	 ile	ekonomik	bütünlük	 içerisinde	yer	
alan	 firmalar	 dışında	 bağımsız	 olarak	 nitelendiri-
lebilecek	 tedarik	 şirketlerinin	 pazar	 kazanımları-
nın	sınırlı	kalmasıdır.	Ülkenin	büyük	bir	bölümünde	
doğal	 gaz	 dağıtım	 faaliyeti	 de	 gerçekleştiren	Aksa	
grubunun	ise	sahip	olduğu	bölgelerde	kurulu	görevli	
tedarik	şirketleri	bakımından	bölge	tüketim	seviye-
sinin	düşük	olması	nedeniyle	payının	düşük	olması-
na	rağmen	bağımsız	tedarik	şirketi	marifetiyle	ülke	
çapında	 hatırı	 sayılır	 bir	 pazar	 büyüklüğüne	 sahip	
olmasıdır.	2015	yılında	yaklaşık	6	TWh	elektrik	pa-
zarlayan	tedarik	şirketinin	pazar	payı	%3,08	olarak	
gerçekleşmiştir.	 Regüle	 müşterilere	 satış	 yapma	
hakkı	 kanunen	 olmayan	 Aksa	 bakımından	 gerçek	
pazar	payı	serbest	tüketici	pazar	payı	olmak	gerekir	
ki	bu	da	%5,4	olarak	hesaplanabilir.	Burada	ister	is-
temez	“yakınsama”	kavramı	akla	gelmektedir.

Teknoloji ve telekom şirketleri avantajlı 
görünüyor

Yakınsama,	 bazı	 ve	mal	 ve	 hizmetlerin	 birlikte	
sunulmasında	ölçek	ve	kapsam	ekonomilerine	da-

1  Aslında HHI hesabında tüm görevli tedarik şirketlerinin 
tek bir değer olarak dikkate alınması daha isabetli olurdu. Ya 
da her bir bölge için HHI indeksinin ölçülmesi esasında tam 
da doğru bir yaklaşım olarak benimsenebilir. Örneğin A böl-
gesinde serbest tüketicilere tedarik yapan şirketler dikkate 
alınarak.

yalı	maliyet	avantajı	olarak	tanımlanabi-
lir.	Özellikle	meskenler	bakımından	elekt-
rik	tedarik	faaliyeti	yaygın	bir	pazarlama	
ve	satış	ağına	gereksinim	duyuyor;	 tele-
kom	ve	doğal	gaz	dağıtım	şirketleri	hâli-
hazırda	bu	ağa	sahip	olmakla	bu	alanda	
yakınsama	 avantajını	 da	 bünyelerinde	
barındırıyor.	Ancak	özellikle	telekom	şir-
ketler	bakımından	asıl	nokta-ı	nazar	baş-
kadır:	 Giderek	 daha	 tüketici	 ve	 teknoloji	
odaklı	 bir	 yapıya	evrilen	pazar	bakımın-
dan	telekom	şirketlerinin	pazarlama-sa-
tış-müşteri	 ilişkileri	ve	 tüketici	 tercihleri	
bakımından	 sahip	 oldukları	 karşılaştır-
malı	üstünlüklerini	bu	alana	taşıyabilme	

potansiyelidir	söz	konusu	olan.	Tam	da	bu	nedenle	
IDC	 Energy	 Insights	 tarafından	 Avrupa’da	 yerleşik	
enerji	şirketlerinin	(utility)	yöneticileri	üzerinde	ger-
çekleştirilen	bir	anket	çalışmasında	yerleşik	düzle-
ne	en	büyük	meydan	okumanın	Apple	ve	Google	gibi	
teknoloji	 şirketleri	 ile	 telekom	 şirketlerinden	 kay-
naklanacağının	öngörüldüğü	ortaya	çıkmıştır2.	Kay-
gı	özellikle	telekom	sektöründen	elektrik	perakende	
sektörüne	 altüst	 edici	 (disruptive)	 bir	 sızmanın	 ol-
masıdır	ki	bunun	örnekleri	her	geçen	gün	çoğalıyor.	

Serbest	 tüketici	 limitinin	 indirilmesi	 konusuna	
geri	dönersek,	bu	ve	devam	edecek	indirimlerin	te-
lekom	 şirketlerinin	 de	 ilgisini	 çekeceği	muhakkak.	
Hâlihazırda	Türk	Telekom’un	21	Ocak	2016	tarihin-
de	 EPDK’dan	 tedarik	 lisansı	 almış	 olduğunu	 görü-
yoruz.	Avrupa’da	da	Orange,	T-Mobile	vb.	şirketlerin	
elektrik	tedarik	sektöründe	faaliyet	gösterdikleri	bi-
liniyor.	Apple	ve	Google	tarafından	bu	alanda	yürü-
tülen	faaliyetler	zaten	ortada.	Ancak	Türkiye	özelin-
de	bakıldığında	bu	limit	düşümünün	yine	de	yüksek	
seyrettiğini	 ifade	etmek	gerekir.	 En	azından	henüz	
erken	olduğu	ifade	edilmelidir.	Bunun	en	az	iki	ne-
deni	aşağıdaki	şekilde	ortaya	koyulabilir.

İlk	 olarak,	 son	 yıllarda	düşük	seyreden	elektrik	
fiyatları,	YEKDEM’in	tedarikçiler	üzerindeki	yükü	vb.	
hususlar	 tedarik	 şirketlerini	 ciddi	 düşük	marjlarla	
karşı	karşıya	bırakıyor.	Çok	kaba	bir	hesaplama	ile	
ve	bir	 tedarikçinin	tüm	alımlarını	GÖP’te	yaptığı	ve	
müşteri	portföyünün	yük	eğrisi	ile	PTF’yi	oluşturan	
yük	eğrisinin	özdeş	olduğu	varsayımı	altında	enerji	

2  IDC Energy Insights White Papaer, “Designing the New 
Utility Business Models”, Ekim 2015.

4628	sayılı	Elektrik	Piyasası	Kanunu	ilk	çık-
tığında	9	milyon	kWh	olan	serbest	 tüketici	
limitinin	 her	 yıl	 belirli	 bir	 oranda	 düşürül-
mesini	 öngören	 hüküm	gereği	 limit,	 EPDK	

tarafından	her	yıl	için	düşürülerek	belirleniyor.	2016	
yılı	bakımından	3	bin	600	kWh	olan	 limit	22	Aralık	
2016	tarihli	Kurul	 toplantısında	beklentinin	üzerin-
de	bir	oranda	indirilerek	2	bin	400	kWh	olarak	tespit	
edildi.	Bu	daha	çok	sayıda	tüketicinin	serbest	tüketi-
ci	niteliğini	haiz	olarak	istediği	tedarikçiden	elektrik	
alabilmesi	anlamına	geliyor.	EPDK	tarafından	yapı-
lan	açıklamada	teorik	piyasa	açıklığının	bu	indirim-
le	 birlikte	 2017	 yılı	 için	 yüzde	 90	 seviyesinde	 ger-
çekleşeceği	 belirtildi.	 Elektrik	 talebinin	 yüzde	 90’ı	
teorik	olarak	 istediği	 tedarikçiden	elektrik	almakta	
serbest.	 Ancak	 bu	 kendi	 başına	 tedarik	 pazarında	
rekabetin	işler	olduğuna	işaret	eder	mi?	Bizce	hayır.	

Piyasada	rekabetin	sayısal	olarak	ölçülebilmesi	
bakımından	 çeşitli	 göstergeler	 kullanılabilir	 ancak	
biz	 burada	 detayına	 girmeden	 daha	 niteliksel	 bir	
analiz	yapmaya	gayret	edeceğiz.	Tedarikçisini	seçe-
rek	serbest	tüketici	olma	hakkını	kullanan	tüketici-
lerin	toplam	tüketicilere	oranını	veri	olarak	biliyoruz.	
Ancak	 serbest	 tüketici	 hakkını	 kullanarak	 tedarik-
çisini	seçmiş	tüketicilerin	ne	kadarının	regüle	port-
föydeyken	de	elektrik	tedariki	yaptığı	görevli	tedarik	
şirketinden	 elektrik	 almaya	 devam	 ettiğini,	 ne	 ka-

darının	 ise	başka	bölgelerde	 imtiyaz	sahibi	 görevli	
tedarik	şirketleri	de	dâhil	olmak	üzere	ikamet	edilen	
bölgede	yerleşik	olmayan	şirketlerden	tedarik	ger-
çekleştirdiğine	 ilişkin	 bir	 veriye	 ulaşamadık.	 Bizce	
tedarik	pazarında	rekabetin	gelişkinliği	de	bu	oranla	
ilişkili	olmak	durumunda.	“Switching	rate”	olarak	bi-
linen	meşhur	göstergeyi	de	bu	anlamda	algılamak	
lazım	gelir.	Yoksa	görevli	tedarik	şirketinden	elektrik	
almaya	devam	etmek	suretiyle	bir	portföyden	diğe-
rine	 geçmek	 durumunu	 da	mevcut	 görevli	 tedarik	
şirketinin	marjlarında	değişime	sebep	olmanın	öte-
sinde	rekabetçi	bir	ilerleme	olarak	kaydetme	olana-
ğı	olmadığı	kanaatindeyiz.

2015	 yılı	 EPDK	 Sektör	 Raporu’na	 bir	 bakalım:	
Tedarik	 lisansı	 sahipleri	 tarafından	 yapılan	 satış	
miktarı	 toplam	188	TWh	 iken	 bunun	 yaklaşık	 yüz-
de	 74,6’ının	 21	 adet	 görevli	 tedarik	 şirketi	 tarafın-
dan,	yüzde	11,5’e	yakın	kısmının	ise	TETAŞ	ve	yine	
görevli	 tedarik	 şirketlerle	 aynı	 ekonomik	 bütünlük	
içerisinde	olan	şirketler	tarafından	satıldığını,	kalan	
yüzde	13,5’lik	kısmın	ise	bağımsız	tedarik	şirketleri	
tarafından	pazarlandığını	 görüyoruz.	EPDK	 tarafın-
dan	hesaplanan	HHI	ise	416,64.	Esasında	bu	değer	
anlamsız,	 zira	EPDK	hesabında	görevli	 tedarik	 şir-
ketlerinin	tekel	olarak	satış	yaptıkları	regüle	müşte-
riler	de	var	ve	bu	nedenle	her	görevli	tedarik	şirketi	
kendi	 bölgelerinde	 bu	 imtiyazdan	 yararlandıkları	

Serbest tüketici limitindeki 
indirimler, elektrik tedarik 
pazarında rekabeti getirecek mi?

EPDK’nın serbest tüketici limitini beklentilerin aksine daha hızlı düşürmesi yeni bir 
tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu limit liberalleşmeyi getirecek mi? Var olan veriler 
bugüne kadar başarılı olunmadığını gösteriyor. Gerekli olan yurt çapında pazarlama-
satış ağına sahip, tüketici odaklı olmayı kurumsal kültür olarak yerleştirmiş ve bu 
alanda teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek şirketlerin sayısının artması... 
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alım	maliyeti	(PTF	+	YEKDEM)	ile	sanayi	müşterileri	
regüle	tarifeleri	arasındaki	marjın	(brüt	marj)	orta-
lamada	MWh	başına	40	TL	civarında	seyrettiği	göz-
lemleniyor.	 Aynı	 marj	 ticari	 ve	mesken	 tüketicileri	
için	ise	54	TL	civarında	seyrediyor.	

Elektrik	 piyasalarının	 serbestleştirilmesi	 süre-
cinde	 piyasanın	 açılması	 anında	 müzakereye	 açık	
arz	 fazlasının	 bulunmasından	 söz	 edilir.	 Benzer	
şekilde	 perakende	 rekabetin	 tam	 olarak	 sahneye	
çıkma	 sürecinde	 yani	 serbest	 tüketici	 limitinin	 sı-
fırlanması	 sürecinde	 de	 tedarik	marjlarının	 yeterli	
seviyede	 olması	 gerekmektedir.	 Ancak	bu	 takdirde	
riski	yüksek	olan	bu	pazara	yeni	girişler	olacak,	bu	
sayede	rekabet	artacak	ve	marjlar	zamanla	ve	reka-
betin	etkisiyle	düşme	eğilimine	girecektir.

Diğer	 sorun	 pazarın	 halen	 rekabetçi	 bir	 yapıya	
ulaşmamış	 olmasıdır.	 Bunu	 yukarıda	 kısaca	 açık-
ladık.	Piyasada	halen	kısmen	Aksa	dışında	yerleşik	

şirketlerle,	yani	hem	regüle	ve	son	kaynak	tedarikin-
de	tekel	hakkını	elinde	bulunduran	hem	de	bölgedeki	
dağıtım	şirketi	ile	aynı	ekonomik	bütünlük	içinde	yer	
alan,	 görevli	 tedarik	 şirketleri,	 rekabet	 edebilecek	
nitelikte	rakip	teşebbüsler	halen	yer	almamaktadır.

Pazarlama ağı ve müşteri odaklı kültür ön 
plana çıkacak

Burada	yeni	girişlerin	görevli	tedarik	şirketleri	ba-
kımından	ciddi	bir	rekabet	riski	oluşturabilmeleri	her	
şeyden	önce	yukarıda	değindiğimiz	iki	faktöre	bağlı:	
Pazarlama	ve	satış	ağı	ve	müşteri	odaklı	kültür.	Dikey	
bütünleşik	geleneksel	utility	kültürünü	devralmış	yer-
leşik	şirketlerin	müşteri	karnesinin	pek	de	iyi	olduğu	
söylenmez.	 Müşteri	 odaklı	 bir	 yaklaşımı	 belirleme	
iddiasında	olan	yeni	tedarik	şirketlerinin	 ise	mevcut	
marjlarla	 yurt	 çapında	bir	 pazarlama-satış	 ağı	 kur-
maları	çok	zor.	Burada	yine	yakınsama	olgusuna	vur-
gu	yaparak	yazımızı	bitirelim:	Yurt	çapında	pazarla-
ma-satış	ağına	sahip,	tüketici	odaklı	olmayı	kurumsal	
kültür	olarak	yerleştirmiş	ve	bu	alanda	teknolojik	ge-
lişmelere	ayak	uydurabilecek	yapılar	geleceğin	elekt-
rik	tedarik	pazarına	yön	vermeye	aday.	

Tüm	tüketiciler	serbest	tüketici	olduğu	ve	‘retail	
choice’	 aşamasına	 geçtiğimizde	 piyasada	 şirketle-
rin	 performansını	 yukarıdaki	 şemada	 göstermeye	
çalıştığımız	 içsel	parametrelerin	yanı	sıra	olası	 re-
kabete	 aykırı	 davranışların	 düzenleyici	 otorite	 ve	
rekabet	otoritesi	 tarafından	ne	etkinlikte	önlenece-
ği	de	önem	arz	ediyor.	Son	olarak,	tüm	tüketicilerin	
serbest	olduğu	bir	ortamda	son	kaynak	tarifelerinin	
yapısı	 ve	 metodolojisi	 de	 serbest	 tüketiciler	 bakı-
mından	her	zaman	bir	alternatif	olacağından	piya-
sada	karlılık	bakımından	da	belirleyici	etkiye	sahip	
olacak	 dolayısıyla	 düzenleyici	 risk	 de	 var	 olmaya	
devam	edecektir.			
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rinden	 vazgeçmeye	 söz	 vermişti.	 Cumhuriyetçiler,	
Obama’nın	 planlarını	 ‘kömürle	 savaş’ın	 bir	 parçası	
olarak	görüp	alay	ederken	bir	engel	de	ABD	Yüksek	
Mahkemesi	 tarafından	 çözülmesi	 beklenen	 yasal	
düzenlemeler	olmuştu.

Akademide	 yapılan	 çalışmalar	 ise	 temiz	 ener-
ji	 planları	 uygulamada	 olmasa	 bile	 kömürün	 yeni	
enerji	 santralları	 kurma	 konusunda	 diğer	 enerji	
kaynakları	 ile	 rekabet	 edemeyeceğini	 gösteriyor.	
Austin’deki	 Teksas	 Üniversitesi	 (UT)	 araştırmacı-
larının	 geliştirdiği	 modele	 göre,	 ülkenin	 büyük	 bir	
bölümünde	doğal	gaz	ve	rüzgar	en	ucuz	enerji	kay-
nakları	 olarak	 görülüyor.	 Modelden	 yararlanarak	
yapılan	 haritaya	 göre,	 3110	 şehrin	 yaklaşık	 yüzde	
75’inde	 (pembe	ve	orta	mavi	alanlar)	doğal	gaz	ve	
rüzgar	 enerjisi,	 kurulacak	 kömür	 santralından	 hali	
hazırda	daha	uygun	maliyetlere	sahip.

Kömür	fabrikalarının	karbon	emisyonlarının	be-
lirli	bir	kısmı	için	vergi	ödemesini	isteyen	temiz	ener-
ji,	planları	haritada	kırmızı	ile	gösterilen	yerleri	kap-
sıyor.	 Hesaplamalara	 göre,	 kömür	 santrallarından	
alınan	karbon	vergileri	nedeniyle	hem	yenilenebilir	
kaynaklar	hem	de	doğal	gaz	daha	kârlı	konumda.	

Araştırmayı	 yürüten	 Teksas	 Üniversitesi	 Enerji	
Enstitüsü	mühendisi	 ve	müdür	 yardımcısı	 Michael	

	�Başkan	 seçilen	 Donald	 Trump,	 ABD	 kömür	 en-
düstrisi	için	üretimi	ve	istihdamı	arttırıcı	politika-
lar	izlemeyi	taahhüt	etmiş	olsa	da	akademik	ana-
lizler,	ucuz	doğal	gazın	yanı	sıra	rüzgar	ve	güneş	
enerjisi	 fiyatlarındaki	 düşüşün	 kömürle	 çalışan	
yeni	bir	enerji	santralı	kurmak	için	ABD’de	uygun	

çok	az	yer	kaldığını	gösteriyor.	
Trump,	kömür	gücünü	artırmak	için	Başkan	Ba-

rack	Obama’nın	 iklim	değişikliği	girişimleri	 ve	 “Te-
miz	 Enerji	 Planı”	 (Clean	 Power	 Plan-CPP)	 olarak	
adlandırılan	 ve	 elektrik	 santrallarından	 kaynak-
lanan	 sera	 gazı	 kirliliğini	 sınırlayan	 düzenlemele-

DÜNYADAN Esen Erkan .

Trump’a rağmen kömür enerjisi 
rekabette zorlanacak

20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD’nin yeni başkanı Trump’ın yürüteceği enerji politikaları 
uzunca bir süredir tartışılıyor. Trump yönetiminin Obama yönetimi sürecinde kömür üretimine 
getirilen kısıtlamaların birçoğunu iptal etmesi beklenirken ucuz doğal gaz fiyatları ve yükselen 
yenilenebilir enerji ile kömürün gücü yine de canlanacak gibi görünmüyor. Yeni yönetim kömüre 
daha az kısıtlama getirse ve çevresel düzenlemeler yapılmasa bile ABD’nin birçok yerinde temiz enerji 
üretimi en ucuz seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor

ABD’de karbondioksit emisyonlarından alınan 

metrik ton başına 62 dolarlık fiyatın yanı sıra 

çevresel ve halk sağlığı ile ilgili maliyetler de 

eklendiğinde, kömür haritadan kayboluyor; 

nükleer enerji ise (haritadaki açık mavi alanlar) 

genişliyor...
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ayırdığından,	genel	elektrik	hattı	 ilçe	hatlarını	takip	

edemiyor	 ve	 haritalar	 bu	 noktalarda	 hangi	 alanla-

rın	en	fazla	elektriği	kullandığını	hesaba	katamıyor.	

Webber’e	göre	araştırma	görsellerindeki	bu	eksik-

liklere	rağmen	kamu	hizmetleri	düzenleyicileri,	sivil	

toplum	 savunucuları	 ve	 halk	 elektrik	 şebekesinin	

evrimini	 şekillendiren	 farklı	 güçler	 hakkında	 geniş	

bir	bilgiye	ulaşabilecek.

ABD’deki	mevcut	koşulları	yan-
sıtan	yukarıdaki	haritada	gaz,	baş-
ta	batı	 ve	güneydoğu	olmak	üzere	
listenin	üst	sıralarında	yer	alırken;	
rüzgar,	 orta	 batının	 büyük	 bölü-
münde,	 Apalaş	 bölgesinin	 ve	 ku-
zeydoğunun	bir	bölümünde	yer	alı-
yor.	Güneş	enerjisi	şehirlerin	yüzde	
13’ünde	ön	plana	çıkarken	başlıca	
güneşli	 bölge	 avantajlarını	 güney-
doğu	 ve	 güneybatı	 taşıyor.	 Başta	
güneydoğu	 ve	 Apalaş	 bölgesinin	
geneli	olmak	üzere	şehirlerin	yüz-
de	 10’unda	 en	 ucuz	 enerji	 kömür.	
Buna	 karşılık,	 Obama’nın	 temiz	
enerji	planlarının	hayata	geçirildiği	
senaryoda,	kömür	kullanımının	 te-
sislere	karbon	yakalama	sistemleri	
maliyetleri	 yüklemesi	 nedeniyle,	
ilçelerin	 yalnızca	 yüzde	 3’ünde	 en	
ucuz	seçenek	kömür	oluyor.

Araştırmanın	 doğal	 gaz,	 rüz-
gar	 ve	 güneş	 enerjisinin	 ardından	

diğer	bir	kazanan	olarak	sunduğu	kaynak	 ise	nük-
leer	 enerji.	 Modele	 göre,	 ABD’nin	 nükleer	 enerjisi	
ilçelerin	 yüzde	 13’ünde	 en	 ucuz	 alternatif	 haline	
gelerek	 kömürü	 yerinden	 ediyor.	 Ancak	 önemli	 bir	
nokta:	çalışmaları	süren	bu	model,	nükleer	atıkların	
bertaraf	masraflarını	karşılamıyor;	bu	modelde	fe-
deral	 hükümet	 nükleer	 enerji	 santrallerinden	 öde-
me	alıyor.

Webber,	 “ABD	Elektrik	Şebekesinin	karbonsuzlaştı-
rılmasının	temiz	enerji	planı	olmadan	bile	karşılana-
bileceğini”	öne	sürüyor.	“En	büyük	nokta,	gaz	fiyatla-
rının	düşük	kalması;	bu	durumda	kömür	için	durum	
gittikçe	zorlaşacak.”

Enstitüde	 yapılan	 bu	model	 çalışması,	 ışıkların	
açık	kalma	maliyetlerinden,	yeni	 iletim	hatları	 inşa	
etmenin	çevre	üzerindeki	etkilerine,	yeni	enerji	dü-
zenlemeleri	nedeniyle	oluşan	her	 tür	masraf	kale-
mini	 inceleyen	 oldukça	 geniş	 bir	 girişimin	 parçası.	
Yeni	modele	eşlik	eden	online	hesap	makineleri	ve	
haritalama	araçları	 sayesinde	 kullanıcıların	 gaz	 fi-
yatları	 ve	 çevre	 maliyetleri	 de	 dahil	 olmak	 üzere,	
çeşitli	 değişkenleri	 ayarlamaları	 ve	 ülkenin	 enerji	

geleceğinin	şehirler	düzeyinde	nasıl	değiştiğini	gör-
melerine	olanak	sağlanıyor.

Kömür ‘ucuz’ olma özelliğini yitirecek
Araştırmanın	 bazı	 sınırlamaları	 da	 var.	 Mevcut	

kömür	 santrallarının	 kapatıp	 kapatılmaması	 Oba-
ma’nın	 temiz	 enerji	 düzenlemeleri	 hayata	 geçecek	
olsa	en	büyük	etkiye	sahip	olacak	konulardan	biriydi	
ve	bu	modele	dahil	değil.	Geçtiğimiz	haziranda	ya-
yınlanan	ABD	Enerji	 Bilgi	 İdaresi	 (EIA)	 araştırması,	
planın	 elektrik	 şebekesinin	 toplam	 şebeke	 payının	
2015’te	 yüzde	 33	 iken	 2030’da	 yüzde	 21’e	 çekile-
ceğini	 öngördüğünü	 ve	 plan	 gerçekleşmese	 bile	
kömür	 payının	 her	 durumda	 30’a	 kadar	 ineceğini	
açıklamıştı.	 Ayrıca	model	 her	 değişkeni	 illere	 göre	

TRUMP’IN ENERJİ POLİTİKALARI İLE  
ABD ENERJİ SEKTÖRÜNDE BEKLENEN 10 BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

1. Temiz Enerji Planına elveda.
2. Federal topraklarda artan enerji üretimi.
3. Ucuz doğal gaz fiyatları nedeniyle yeni kömür planlarına erteleme ama daha az kısıtlama.
4. Rüzgar enerjisi endüstrisi, ABD’nin sembolü kel kartalları öldürme noktasında serbest geçişini kaybediyor.
5. Rüzgar ve güneş enerjisi orantısız sübvansiyonları kaybediyor.
6. Benzine karıştırılması gereken etanol daha yakından inceleniyor.
7. Yucca Dağı uzun yıllardır süren mücadeleye rağmen nükleer atıkları kabul etmeye başlıyor.
8. Yeni nesil nükleer enerji artmaya devam ediyor.
9. Hidro enerji uzun süren gerilemesini tersine çeviriyor.
10. Doğal gaz ihracatı artıyor.

MİLYONERLER KABİNESİ
20 Ocak’ta başkanlık görevine resmen başlayacak olan Trump, yeni kuracağı kabinede enerji bakanlığı için 
eski Teksas Valisi Rick Perry’yi seçtiğini açıkladı. Trump, seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, Perry’nin Teksas 
Valisi olduğu dönemde enerji kaynaklarını ve altyapısını geliştirerek eyalette “uzun süreli bir büyüme ve refah 
dönemi” yarattığını söyledi. Trump, “Amerika’yı enerji alanında bağımsız hale getirmek ve yeni refah artışı 
sağlamak için ülkenin geniş doğal kaynak varlığını en iyi şekilde değerlendireceğini” ifade etti. Ayrıca Dışişleri 
Bakanlığı koltuğuna Rusya’dan “Dostluk Nişanı” alan Exxon Mobil CEO’su Rex Tillerson’ı aday gösterilirken 
finans devi Goldman Sachs’ten üçüncü transferi yapan Trump, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörlüğü’ne de şir-
ketin başkanlarından Gary Cohn’u seçti. Durum böyle olunca kabinenin adı şimdiden “Milyonerler Kabinesi” 
olarak anılıyor.

ANAHTAR GÖSTERGELER Ekim 2016 Ekim 2015’e Göre Değişim

Toplam Net Elektrik Üretimi (Bin MWh) 312,788 0.2%

Konut Perakende Elektrik Fiyatı (Cent / kWh) 12.45 -2.1%

Perakende elektrik satışlar (Bin MWh) 291,985 -1.4%

Isıtma Derecesi-Günler 168 -26.3%

Doğalgaz Fiyat, Henry Hub ($ / MMBtu) 3.01 27.3%

Doğal Gaz Tüketimi (Mcf) 775,514 -6.0%

Kömür Tüketimi (Bin ton) 54,638 1.8%

Kömür Stokları (Bin ton) 163,474 -6.9%

Nükleer Üretim (Bin MWh) 60,733 0.3%

Kaynak: U.S. Energy Information Administration (EIA) http://www.eia.gov/electricity/monthly/update/
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▶ Enerji, Kıbrıs’ta çözümün sebebi değil ödülü olmalı

Rum tarafına hoşgörü devam ediyor
Rum	tarafı,	Kıbrıs	sorununda	Türk	taraflarına	(Tür-

kiye	ve	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti)	karşı	uzlaşmaz	
tavrını	ve	aşırı	 toprak	isteklerini	yıllardır	sürdürüyor	
olmasına	rağmen,	uluslararası	toplum	nezdinde	hiç-
bir	ciddi	bedelle	karşılaşmadı.	Türklerin	“evet”,	Rum-
ların	“hayır”	demesine	rağmen	AB	tarafından	verilen	
hiçbir	sözün	tutulmadığı	2004	Annan	Planı	referandu-
mu	bu	durumun	en	iyi	örneği.

Kasım	2016’da	yapılan	ve	çözüm	konusunda	her	
kesimi	umutlandıran	Mont	Pelerin	görüşmelerinin	de,	
Rum	tarafının	aşırı	toprak	talepleri	sebebiyle	çökme-
sine	rağmen,	Rum	tarafı	ne	AB	ne	de	başka	bir	ulus-
lararası	 aktör	 tarafından	 eleştirilmedi.	 Dolayısıyla	
Rum	tarafının,	görüşmelerden	istediği	sonucu	alınca-
ya	kadar,	aşırı	isteklerinde	diretmesini	önleyici	hiçbir	
sebep,	 ödeyeceği	hiçbir	bedel	bulunmuyor	 ve	bu	da	
Rum	tarafını,	görüşme	masasına	hep	yüksek	talepler-
le	oturmak	konusunda	cesaretlendiriyor.	

Türkiye motivasyonunu kaybediyor
Türkiye	açısından	ise	Kıbrıs	sorununun	çözümünü	

gerektiren	en	önemli	siyasi	motivasyon	kaynağı,	Tür-
kiye’nin	AB’ye	üyelik	müzakereleriydi.	Fakat	ilişkilerin	
geldiği	nokta	itibarıyla,	Türkiye-AB	ilişkilerinde	o	denli	
büyük	sorunlar	oluştu	ki,	görüşmelerde	Kıbrıs	konusu	
alt	sıralara	düştü.	Tersten	bakıldığında	birkaç	yıl	ön-
cesine	kadar,	Kıbrıs	sorunu	çözüldüğünde	Türkiye’nin	
AB	üyeliği	yolunda	önünün	açılacağı	yorumu	yapıla-
bilirdi.	Ancak	şu	anda,	Türkiye-AB	ilişkileri,	Kıbrıs	so-
runundan	neredeyse	 tamamen	bağımsız	 bir	 şekilde	
kötüleşiyor.	Türkiye’de	Kıbrıs	sorununun	çözümü	için	
gereken	siyasi	motivasyonu	sağlayan	AB’ye	üyelik	iş-
tiyakına	paralel	şekilde,	Türkiye’nin	siyasi	motivasyo-
nu	da	azalmış	durumda.	Diğer	bir	deyişle,	Türkiye’nin	
dış	 politikada	 ödemekte	 olduğu	 toplam	 siyasi	mali-
yet	 içerisinde,	 Kıbrıs	meselesinin	 yarattığı	maliyetin	
oransal	olarak	azaldığı	bir	ortamda,	Türk	taraflarının	
pozisyonları	da	nispeten	daha	katlanılabilir	bir	hal	al-
mış	durumda.

Üstelik,	 taraflar	arasında	Kıbrıs’ın	 taksimi	mese-
lesini	 yaratan	şartların	da	önemli	bir	 kısmı	 varlığını	
sürdürüyor.	Kıbrıs	Barış	Harekatı,	temel	itibarıyla	Tür-
kiye’nin	hem	Yunanistan’a	karşı	askeri	caydırıcılık	te-
sis	etme	mecburiyetinin	hem	ülkenin	güney	sahilleri-
nin	güvenlik	altına	alınması	ihtiyacının	hem	de	Ege	ve	
Akdeniz’deki	deniz	yetki	alanlarının	paylaşımı	konu-
sunun	bir	ürünüydü.	1	Anılan	her	üç	sebep	de	siyaset	

ve	güvenlik	temeline	dayanıyor	ve	yine	her	üçünde	de	
Türkiye	ve	Yunanistan	arasındaki	sürtüşmelerin	hala	
sürdüğü	 görülüyor.	 Dolayısıyla	 Kıbrıs	 Barış	 Hareka-
tı’nın	Türkiye’ye	sağlamış	olduğu	faydalara,	ne	yazık	
ki	hala	ihtiyaç	duyuluyor.	

Enerji	 ise	bu	resimde	çözümün	muhtemel	ekono-
mik	faydaları	arasında	yer	alıyor.	Kıbrıs	sorununun	çö-
zülmesi	halinde,	Leviathan	ve	Tamar	sahalarına	ek	ola-
rak,	Aphrodite	sahasındaki	doğal	gazın	da	en	ekonomik	
ve	makul	şekilde	değerlendirilmesi	kolaylaşacak.	Hatta	
belki,	çözümün	ortak	inşası	kapsamında	Aphrodite	sa-
hası,	tarafların	ortak	yatırımlarına	da	konu	olabilecek.	
Ancak	bu	mutlu	tablo,	Kıbrıs	sorununun	çözülememesi	
yüzünden,	gerçekçilikten	uzak	kalmaya	devam	ediyor.	
Amerika	Birleşik	Devletleri	Başkan	Yardımcısı	Joe	Bi-
den’ın	 Mayıs	 2014’teki	 Kıbrıs	 ziyareti	 de	 bu	 durumu	
değiştirmeye	yetmedi,	ne	yazık	ki…

Öncelikle siyasi sorunlar çözülmeli
Enerjinin,	 Kıbrıs	 sorununu	 tek	 başına	 çözmeye	

yetmeme	ihtimali	ise	temel	olarak	bölgesel	jeopolitik	
kapsamında,	siyasetin	mi	yoksa	ekonominin	mi	önde	
geldiğiyle	 yakinen	 ilintili.	 Türkiye,	 yakın	 tarihinde	 ilk	
kez	 bu	 kadar	 ciddi	 beka	 sorunları	 yaşarken,	 içeride	
ve	dışarıda	güvenlik,	sağlanması	gereken	bir	eksiklik	
durumundayken,	 askeri-siyasi	mecburiyetlerin,	 eko-
nomik	 ihtiyaçlara	 baskın	 çıkması	 çok	 doğal	 bir	 du-
rum.	Diğer	bir	deyişle,	Kıbrıs	sorununun	çözümü,	yine	
askeri	ve	siyasi	gerçekçilik	penceresinden	gerçekleş-
tirilmeli	 ve	 çözümün	muhtemel	 ekonomik	 faydaları	
konusunda	en	iyisi	umulmalı.	Çünkü	sadece	müstak-
bel	ekonomik	çıkarların	şaibeli	 cazibesinin,	Kıbrıs’ta	
çözümü	sağlamayacağı	görülüyor.	

Enerji	temelli	refah	iştahıyla	birleşmiş	bir	Kıbrıs’ta,	
bir	an	için	enerjiyi	denklemden	çıkaralım.	Enerjinin	ge-
tireceği	 ekonomik	 refahın,	 bölgenin	 enerji	 rezervleri	
tükendikten	sonra	veya	muhtemel	bir	fiyat	düşüklüğü	
döneminde	sürdürülemediği	bir	ortamda,	bugün	çözül-
meden	üstü	örtülen	askeri	ve	siyasi	kaygıların,	ileride	
tarafları	tekrar	ve	belki	çok	daha	kötü	bir	şekilde	karşı	
karşıya	 getirme	 ihtimali	 olduğu	 göz	 ardı	 edilmemeli.	
Bu	sebeple,	Kıbrıs’ta	kalıcı	istikrarı	hedefleyen	çözüm-
ler,	 ekonomik	 temelli	 değil,	 askeri-siyasi	 temelli	 bir	
uzlaşmaya	ve	ortak	yaşam	arzusuyla	bir	araya	gelme	
fikrine	dayanmalı.

Kısaca	enerji,	Kıbrıs	 sorununun	çözülmesinde	 tek	
başına	yeterli	değil.	Bu	yüzden	enerji,	Kıbrıs	sorununda	
çözümün	sebebi	değil,	ödülü	olarak	görülmeli.

	�Doğu	Akdeniz’de	keşfedilen	önemli	hidrokarbon	
rezervleri,	Kıbrıs	sorununun	çözümü	için	önemli	
bir	fırsat	yaratmış	olsa	da	gelinen	noktada	ener-
jinin,	Kıbrıs	sorununun	çözümüne	tek	başına	yet-
meyebileceği	görülüyor.	Bu	durumun	oluşmasın-
da,	 tarafların	karşılıklı	pozisyonlarının,	siyasi	ve	
ekonomik	olarak	hala	 ‘sürdürülebilir’	 olması	 ve	
Kıbrıs’ın	 bölünmesine	 sebep	olan	 şartların	 tam	
anlamıyla	ortadan	kalkmamış	olması	etkili.	Tür-
kiye-Avrupa	 Birliği	 (AB)	 ilişkilerinin	 yıpranması	
ise	diğer	önemli	sebepler	arasında.
İsrail-Lübnan-Kıbrıs-Mısır	 dörtgeninde	 keşfedi-

len	önemli	hidrokarbon	rezervleri,	60	yıllık	Kıbrıs’ın	
taksimi	 meselesinin	 çözülmesinde	 yeni	 ve	 olumlu	
bir	 parametre	 olarak	 ele	 alınıyor.	 Gerçekten	 de	 bu	
proje,	 olası	 bir	 çözüm	 sayesinde,	 hem	 ada	 halkla-
rının	 hem	 de	 bölge	 ülkelerinin	 refahına	 ve	 arala-
rındaki	 işbirliği	 ortamına	 önemli	 katkı	 yapabilecek	

ekonomik	 değere	 sahip.	 Ancak	 bölgesel	 sorunlar	
yüzünden,	 siyasi	 yapılabilirlik	 açısından	 zayıf	 kalı-
yor.	Çünkü	Kıbrıs	sorunu,	Doğu	Akdeniz	jeopolitiğinin	
‘sabit’	değişkenlerinden	biri...

Sık	 sık	 adadaki	 çözümsüzlüğün	 sorumlusu	
olarak	 gösterilen	 Rauf	 Raif	 Denktaş’ın	 2012’deki	
ölümünün	 üzerinden	 beş	 yıl	 geçmesine	 rağmen	
Kıbrıs	 sorununun	 hala	 çözülememiş	 olması,	 çö-
zümsüzlüğün	kişilerden	ziyade	yapısal	sebepler-
den	kaynaklandığını	gösteriyor.	Bunların	ilki,	Rum	
tarafının	pozisyonunun	ciddi	hiçbir	siyasi	ve	eko-
nomik	bedel	üretmiyor	olmasının,	Türk	ve	Rum	ta-
rafları	arasında	yarattığı	asimetri.	İkincisi,	Türkiye	
açısından	 çözümü	 zorlayan	 siyasi	 motivasyonun	
zayıflamış	 olması.	 Üstelik,	 Kıbrıs	 sorununu	 ya-
ratan	 şartların	 bütünüyle	 ortadan	 kalkmadığı	 da	
söylenebilir.

Enerji, Kıbrıs’ta çözümün 
sebebi değil ödülü olmalı

Enerjinin getireceği refahı düşünerek üstü örtülen askeri ve siyasi kaygıların, ileride tarafları tekrar 
ve belki çok daha kötü bir şekilde karşı karşıya getirme ihtimali göz ardı edilmemeli. Bu sebeple, 
Kıbrıs’ta kalıcı istikrarı hedefleyen çözümler, ekonomik değil, askeri-siyasi temelli bir uzlaşmaya ve 
ortak yaşam arzusuyla bir araya gelme fikrine dayanmalı…

Çözümü engellediği iddia edilen Rauf Denktaş’ın 
ölümünün ardından da aynı sorunlar devam ediyor
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▶ Hacker tehlikesinin farkında olmak ve  riskleri azaltmak

ğı	 çalışma	ve	 toplantılarında,	 “siber	 riskleri”	 enerji	
sektörü	 için	 en	 önde	 gelen	 risk	 faktörlerinden	 biri	
olarak	okuyor.	Konseyin	verdiği	rakam	ve	öngörüle-
re	göre,	küresel	ölçekte	petrol	ve	gaz	endüstrisinin	
siber	güvenlik	yatırımlarının	2018’e	kadar	1,87	mil-
yar	dolara	ulaşması	bekleniyor.

Siber	saldırılarda	hem	niceliksel	hem	de	nitelik-
sel	 bir	 artış	 gözlemleniyor.	 Siber	 saldırılar	 sonucu	
ülkelerin	 elektrik	 altyapısına	 sızılması	 vakaları	 ve	
bu	 altyapılara	 zarar	 verilmesine	 ilişkin	 örneklerin	
sayısı	 gün	 geçtikçe	 artıyor.	 Aralık	 2015’te	 Ukray-
na’daki	 geniş	 çaplı	 elektrik	 kesintisinin	 sebebinin	
siber	saldırı	olduğunun	doğrulanmasının	neredeyse	
yıl	dönümünde,	ABD’de	Vermont	elektrik	tesisine	si-
ber	saldırılarla	sızma	girişiminin	bertaraf	edildiğinin	
basında	geniş	yer	bulmasıyla	bu	tehdidin	uzun	süre	
gündemden	düşmeyeceği	anlaşılmış	oldu.1	Bununla	

1  The Telegraph, “Systemic, relentless, predatory’ Russian 
cyber threat to US power grid exposed as malware found on 
major electricity company computer”, 31.12.2016, Erişim: 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/31/russian-ha-
ckers-penetrated-vermont-electric-utility-report/ 

beraber,	ülkemizde	geçen	ay	gerçekleşen	geniş	çaplı	
elektrik	kesintisinin	arkasında	siber	saldırı	izlerinin	
aranıyor	olması	da	artık	siber	uzaydan	gelen	tehdit-
lerin	hem	politika	yapıcılar	ve	sektör	tarafından	da	
son	derece	ciddiye	alındığının	en	önemli	göstergesi.

Hedef odaklı tehditlere dönüştü
Günümüzde	 enerji	 ve	 diğer	 kritik	 tesisleri	 he-

def	alan	saldırılar	analiz	edildiğinde,	saldırı	 tipleri-
nin	 basit	 bilgisayar	 korsanlığı	 vakalarından	 ziyade	
“gelişmiş	 hedef	 odaklı	 tehditler”e	 doğru	 evrildiğini	
söylemek	 mümkün.	 Hesaplamalara	 göre,	 bir	 da-
kikalık	 bir	 elektrik	 kesintisinin	herhangi	 bir	 kurum	
için	15,447	doları	bulabilecek	bir	ekonomik	maliyet	
doğurabileceği	hesaplanıyor.	Yine	uzmanların	öngö-
rülerine	göre,	ABD’de	elektrik	altyapısına	yönelik	bir	
siber	saldırının	maliyeti	1	trilyona	kadar	çıkabiliyor.	
Siber	güvenlikte	bilinen	ve	en	çok	konuşulan	vaka	
tipleri	kritik	bilgilerin	çalınması,	siber	casusluk	gibi	
eylemler	 olarak	 kaydedilirken,	 enerji	 sektörü	 için	
asıl	tehdidin	fiziksel	süreçleri	hedef	alan	EKS’lerde-
ki	(Endüstriyel	Kontrol	Sistemlerinin	Siber	Güvenli-
ği)	 siber	 güvenlik	 açıkları	 olduğunun	 altını	 çizmek	
gerekiyor.	 Bu	 çerçevede,	 sektör	 açısından	 yalnızca	
fiziksel	 tehditler	 bazında	 önlemler	 almanın	 artık	
yetersiz	kaldığı	ve	bütüncül	bir	güvenlik	anlayışının	
ortaya	koyulmasının	elzem	hale	geldiği	açık.	

Bu	 öngörüler	 çerçevesinde,	 enerji	 sektörü	 için	
artık	 somut	 bir	 tehdit	 haline	 gelmiş	 siber	 riskle-
ri	azaltmak	ve	asgari	düzeye	 indirgemek	mümkün	
mü?	 Tehditlerle	 mücadele	 edebilmek	 için	 kurum-
ların	nasıl	bir	aksiyon	planı	oluşturması	ve	ne	gibi	
önlemleri	alması	gerekiyor?	Bu	soruların	cevapları,	
26-27	 Aralık	 2016	 tarihlerinde	 Bilgesam’ın	 ev	 sa-
hipliğinde	ve	Uluslararası	Kritik	Altyapıları	Koruma	
Profesyonelleri	 Birliği’nin	 (IACIPP)	 katkılarıyla	 ger-
çekleşen	“Enerji	Sektöründe	Siber	Güvenlik	Riskleri-
nin	Yönetimi”	eğitiminde	arandı.	Farklı	kurumlardan	
19	katılımcı	ile	gerçekleşen	etkinlikte	teorik	eğitimin	
yanı	 sıra	katılımcılarla	paylaşılan	 risk	değerlendir-
me	araçları	ve	etki	analizi	raporları	ile	katılımcıların	
kendi	risk	ve	tehdit	değerlendirmeleri	yapmalarına	
da	olanak	sağlanmış	oldu.	

Teknoloji geliştikçe risk de artıyor
Eğitmenlerden	Demiröz	Consultancy’nin	kurucu-

su	Özkan	Demiröz’e	 göre,	 enerji	 sektörü	 için	 siber	
riskleri	yönetmenin	temelinde,	öncelikle	riskleri	bü-

Enerji	 altyapıları	 ve	 bu	 altyapıların	
besleyerek	 ayakta	 tuttuğu	 diğer	 ya-
şamsal	 kritik	 altyapılar,	 hemen	 he-
men	 her	 ülkede	 terörist	 gruplar	 ve	

ya	diğer	illegal	nitelikli	organizasyonların	en	
çok	 hedef	 aldığı	 noktaları	 oluşturuyor.	 Bu-
nunla	beraber,	enerji	sektörünün	kendi	içinde	
birbiriyle	 ve	 diğer	 sistemlerle	 teknolojik	 ile-
tişimsel	bağlantısının	hızla	yoğunlaşması	ve	
bu	sektörde	sayısallaşması	giderek	artması,	
sektörün	pek	de	aşina	olmadığı	“siber	güven-
lik”	sorununu	ortaya	çıkardı.	Örneğin,	Dünya	
Enerji	Konseyi	 (WEC)	son	zamanlarda	yaptı-

KONUK YAZAR Ayhan Gücüyener Uluslararası Kritik Altyapı Güvenliği Profesyonelleri Birliği, Bölge Sorumlusu

Gelişen teknoloji ve artan iş ortaklıkları enerjide 
siber saldırıların daha kolay gerçekleşmesine zemin 
hazırlayabiliyor. Saldırıları önlemek için doğru bir siber 
risk yönetimi sistematiği oluşturulmalı. Bu yapının 
içinde çalışanların ve son kullanıcıların farkındalığının 
geliştirilmesi, sürdürülebilir eğitimler ya da risklerin 
transfer edilmesi başlıkları mutlaka yer almalı. Siber 
risklerin yönetimi çabalarının başarılı olmasının temelinde 
ise risklere çok disiplinli/paydaşlı yaklaşabilmek ve riskleri 
bütüncül olarak görebilmek yeteneği yatıyor… 

Hacker tehlikesinin 
farkında olmak ve  
riskleri azaltmak
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tüncül	olarak	görülmesi	yatıyor.	Hacmi	giderek	bü-
yüyen	bir	pazar	olarak,	‘nesnelerin	interneti’nin	(IoT)	
geleceğine	bakıldığında,	cihazların	kontrol	edileme-
yen	bir	şekilde	ağlarımıza	bağlanmasının	gelecekte-
ki	siber	riskleri	hatırı	sayılır	şekilde	arttırması	bek-
leniyor.	Bunun	yanı	sıra	daha	karmaşık	hale	gelmeye	
başlamış	altyapılar	ve	gölge	(shadow)	IT	sistemleri-
nin	doğuracağı	güvenlik	açıkları	kurumlar	açısından	
büyük	bir	risk	oluşturabilir.	Her	ne	kadar,	kurumlar	
kendi	özelinde	doğru	siber	güvenlik	aksiyonlarını	or-
taya	koyuyor	olsalar	dahi,	beraber	iş	yapılan	ortak-
lar,	taşeronlar,	üçüncü	kişiler	gibi	dışarıdan	ağımıza	
bağlanan	aktörlerin	kim	olduğu,	ağımıza	nasıl	bağ-
landığının	güvenlik	açısından	denetlenmesi	de	kritik	
öneme	sahip.	Bu	çerçevede,	ufukta	görülmeye	baş-
lamış	 siber	güvenlik	 tehditlerine	karşı	 “Kuruluştan	
İtibaren	Güvenlik”	(Security	by	Design)	bakış	açısının	
geliştirilmesi	ve	merkeze	alınması	şart.	Öte	yandan	
Demiröz’e	göre,	her	ne	kadar	kurumlar	tekil	olarak	
önlemlerini	alıyor	olsa	da	sektör	içi	ve	sektörler	ara-
sı	işbirliği	oldukça	kritik	bir	role	sahip.

Demiröz’e	 göre,	 enerji	 sektörü	 için	 siber	 risk	
yönetimi,	 risk	 temelli	bakış	açısı	geliştirilerek	de-
ğerlendirilebilir.	 Örneğin,	 Enerji	 SOME’si	 olarak	
belirlenen	 EPDK	 tarafından	 da	 enerji	 sektörü	 için	
zorunlu	kılınmış	ISO	27001	uygulaması	aslında	risk	
temelli	ölçümlerin	yapıldığı	bir	siber	güvenlik	çer-
çevesi.	 Bununla	 beraber,	 temel	 kontrollerin	 yapıl-

masının	ardından,	her	kurum	için	birbirinden	farklı	
olan	ve	görülemeyen	risklerin	de	yönetilmesi	gere-
kiyor.	Bu	çerçevede,	herhangi	bir	siber	saldırı	kar-
şısında,	bir	kurumun	nasıl	ve	hangi	nitelikli	kayba	
uğrayacağını	ölçümleyen	etki	analizlerinin	mutlaka	
önceden	 tüm	 iş	 birimlerinin	 katılımıyla	 yapılması	
gerekiyor.	Siber	risklerle	ortaya	çıkabilecek	etkiler,	
finansal	ve	ekonomik	değerlerle	ölçülebileceği	gibi,	
kurum	imajının	zedelenmesi	gibi	kolayca	hesapla-
namayan	faktörleri	de	kapsayabiliyor.	Unutmamak	
gerekiyor	ki,	riskler	her	kurumun	farklı	dinamikle-
re	sahip	olması	siber	riskleri	de	çeşitlenebiliyor.	Bu	
farklı	risklerin	görülmesi	ve	yönetilmesi	ise	doğru	
bir	etki	analizine	dayanarak	ve	tehdidin	ortaya	çık-
ma	olasılığını	da	hesaplayarak	mümkün	olabiliyor.	
Tüm	 bütüncül	 değerlendirmelerin	 yapılmasının	
ardından,	 alınacak	 önlemlerin	 her	 zaman	 teknik	
olmadığının	da	reçeteye	mutlaka	not	olarak	düşül-
mesi	gerekiyor.	Nitekim	doğru	bir	siber	risk	yöne-
timi	 sistematiğinin	 temelinde,	 çalışanların	 ve	 son	
kullanıcıların	 farkındalığının	 geliştirilmesi,	 sürdü-
rülebilir	eğitimler	ya	da	risklerin	transfer	edilmesi	
önlemler	de	bulunuyor.	Son	olarak	Demiröz’e	göre,	
siber	 risklerin	yönetimi	çabaların	başarılı	olması-
nın	 temelinde	 risklere	 çok	 disiplinli/paydaşlı	 yak-
laşabilmek	ve	riskleri	bütüncül	olarak	görebilmek	
yeteneğinin	yattığını	unutmamak	gerekiyor.	

Hedeflerinizi belirleyin
Başarılı	bir	kariyer,	zorlu	bir	yoldan	geçer.	Bunun	

için	 öncelikle	 yapmamız	 gereken	 neyi	 neden	 iste-
diğimize	 karar	 vermek.	 Çünkü	 böylece	 daha	 amaç	
odaklı	ve	kararlı	adımlar	atabilirsiniz.	Kendinize	kar-
şı	dürüst	olmak	en	önemli	başlangıç	noktası.	İstedi-
ğiniz	 kariyer	 ve	onu	neden	 istediğinizi	 iyi	 düşünün	
ve	bunu	temellendirin.	Çok	para	kazanmak	mı	 isti-
yorsunuz?	Yoksa	ünlü	olmak	mı?	İsteklerinizin	neye	
dayandığını	bilin.	Gideceğiniz	yer	aynı	olsa	da	hangi	
noktadan	yola	çıktığınız	çok	önemli.	Çünkü	çıkış	nok-
tanız	yol	üstündeki	motivasyonunuzu	belirleyecek.

Haftalık ve aylık hedefler koyun 
Sonrasında	güçlü	ve	zayıf	yanlarınıza	odaklanın.	

Objektif	olun.	Ne	çok	acımasız	bir	şekilde	yetenek-
lerinizi	hakir	görün	ne	de	onları	abartın.	Hepsinden	
önemlisi,	 bu	 özelliklerinizden	 hangilerinin	 gelişi-
me	açık	olduğuna	karar	verin	ve	istediğiniz	kariyer	
doğrultusunda	 onları	 geliştirmeye	 başlayın.	 Küçük	
hedefler	belirlemenin	önemi	her	yerde	karşımıza	çı-
kıyor.	Motivasyonunuzu	yüksek	tutmak	için	bundan	
daha	bir	yöntem	yok.	Haftalık	ve	aylık	hedefler	belir-
leyin	ve	bunun	için	kendinizi	ödüllendirin.	Bu	şekilde	
hem	kat	ettiğiniz	yolu	görebilir	hem	de	gelişiminiz-

Yeni bir yılda neler yapacağımıza, neyi bırakıp neye başlayacağımıza ve hangi hedeflere ulaşmak 
için çalışacağımıza dair planları belirledik, her yıl olduğu gibi... Bunlar arasında şüphesiz kariyer 
hedefleriniz de var. Yaşam platformu Uplifers’ın katkılarıyla hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni 
yılda atacağınız en önemli adımları planladık

2017 kariyer HedefLeri:  
Zirveye giden yolda hızlı bir başlangıç yapmaya ne dersiniz?
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deki	 sağlamlaşan	 ve	 zayıf	 kalan	 yanları	 sıkı	 sıkıya	
takip	edebilirsiniz.

Yardım almaktan çekinmeyin
Daha	 önce	 sizin	 geçtiğiniz	 yoldan	 geçmiş,	 aynı	

hedefe	 yürümüş	 kişilerden	 ilham	 alın,	 mümkünse	
onlara	 danışın.	 Karşılaşabileceğiniz	 engelleri	 tanı-
manız	 ve	 hazırlıklı	 olmanız	 için	 size	 yardımcı	 ola-
caklardır.

Korkularınızla yüzleşin
İçinde	 bulunduğunuz	 sektörden	 mutsuzsanız	

veya	okuduğunuz	bölümden	apayrı	bir	 yolda	yürü-
mek	istiyorsanız,	korkmayın.	Toplumda	kabul	gören	
bir	meslekte	yürümek	yerine	bambaşka	bir	yolda	mı	
ilerlemek	istiyorsunuz?	Bir	ressam	veya	dağ	tırma-
nışçısı	olmak	istiyor	olabilirsiniz.	İçinde	bulunduğu-
muz	para	dünyasında	küçük	yere	sahip	bu	meslek-
lerle	kendinizi	kanıtlamak	için	çok	çalışmak	zorunda	
kalacak	olabilirsiniz.	Ancak	 ‘çok	çalışmak’	zaten	 iyi	
bir	kariyer	için	en	başta	göze	aldığımız	şey	değil	mi?

İstediğiniz	kariyer	doğrultusunda	ortaya	koyduk-

larınızdan	korkmayın.	Bir	yazar	mı	olmak	istiyorsu-
nuz,	bunun	 için	yeni	ve	yaratıcı	adımlar	mı	attınız?	
Onları	 paylaşmaktan	korkmanız	 sizi	 sadece	geriye	
götürecektir.	 Paylaşın	 	 ve	 öneri	 alın.	 Çok	mu	 fazla	
eleştiriliyorsunuz?	Daha	 fazla	 insana	danışın.	Hep-
si	olumsuzsa	bir	şeyler	ters	gidiyordur.	Yarattığınız	
şeye	inanıyorsanız	onun	arkasında	durun	ve	devam	
edin	ya	da	unutun.	Olumsuz	yorumlar	aldığınız	bir	
yazı,	sizi	başladığınız	işi	bırakmaya	itiyorsa	o	adımı	
silin.	Yeni	bir	yazı	yazın	ve	devam	edin.	Bu	tüm	diğer	
kariyerler	için	geçerli.

Korkularınızı bertaraf edin
Amerikalı	kişisel	gelişim	yazarı	Tim	Ferris’e	göre	

sizi	 alıkoyan	korkuları	 yenmek	üç	başlıkta	 toplanı-
yor.	Bunlar;	ortaya	çıkacağına	inandığınız	olumsuz-
luklar,	bu	olumsuzlukları	ortadan	kaldırabileceğiniz	
yöntemler	ve	başladığınız,	şu	an	bulunduğunuz	nok-
taya	geri	dönmek	için	yapabilecekleriniz...

Bu	liste	size	korktuğunuz	şeylerin	ne	kadar	geçi-
ci	ve	düzeltilebilir	olduğunu	gösterecektir.	Mümkün	
olduğunca	detaylı	yazmaya	bakın.

İşTE 2017’DEN İTİBAREN İş 
HAYATINDA Bİzİ BEKlEYEN YENİlİKlER
Farklı jenerasyonların iş gücüne katılımıyla bir-
likte, iş hayatının her alanında büyük bir de-
ğişim yaşanıyor. Özellikle Y kuşağının işyeri 
dinamiklerinin değişimine etkisi oldukça 
fazla. Uzmanların açıklamalara ve araş-
tırmalar gösteriyor ki, Y jenerasyonu 
insanları uzaktan çalışma konu-
sunda daha kararlı ve işbirlikçi 
bir tavır sergiliyor. Ayrıca bu 
jenerasyonun çalışanları; bir-
birlerine teknolojik olarak 
daha bağlı, işleri daha hızlı 
bitirmek adına teknolojinin 
tüm nimetlerinden faydala-
nıyorlar.

Peki tüm bu veriler neden 
önemli?
Paw Research Center’ın 
yaptığı bir araştırmaya göre, 

bugün Amerika’daki çalışan in-
sanların yüzde 30’u Y kuşağı, 
genç nüfusun çoğunlukta oldu-
ğu ülkemizde de durum farklı 
değil. Her ne kadar X kuşağın-
dan sonra gelmeleri iş hayatın-
da çok yol kat etmelerine neden 
olacak olsa da, 1946-1964 arası 
doğumlu ‘baby boomer’ kuşa-
ğının sahneden çekilmesiyle Y 
jenerasyonu daha önemli pozis-
yonlarda görev alacak.
Özellikle Y kuşağının liderlik po-
zisyonuna gelmesi ve sonrasında 
gelen Z kuşağının da (2000’ler-
de doğan gençlik) iş hayatına 
atılmasıyla, 2017 yılından iti-
baren iş hayatı dinamiklerinde 
ve operasyonlarda önemli deği-
şiklikler meydana gelecek ve bu 
değişikliklerin etkisi uzun yıllar 
sürecek. İşte iş hayatında bizi 
bekleyen yenilikler:

 �E-mail ile iletişimin 
modası geçiyor

 �E-mail, çalışanların 
iletişimi konusunda en 
etkili iletişim aracı olarak 
görülüyor.

Bugün birçok şirket iletişim 
yöntemi olarak e-mail’i görme-
sine karşın, bazı şirketler de 
yavaş e-mail trafiğini düşürmek 
ve daha verimli bir iç iletişimi 

sağlamak adına radikal kararlar 
almaya başladılar.
Bir Fransız bilişim teknoloji 
firması, geçtiğimiz günlerde 
e-mail yoluyla iletişimi ortadan 
kaldırdığını açıkladı. Şirketin 
CEO’sunun yaptığı açıklamaya 
göre, çalışanların aldığı 200 
e-mail’in sadece yüzde 10’u 
önem arz ediyor ve yüzde 18’i de 
spam’e düşüyor. Şirket, 74 bin 
çalışanı olmasına karşın, daha 
etkili bir iç iletişim adına anlık 
mesajlaşma ve canlı chat uygu-
lamalarını kullanmaya başladı.

Geleneksel ofis tasarımları de-
ğişiyor
Steve Jobs’un Pixar’da başarıyla 
uyguladığı ve tüm bilgisayar uz-
manlarının, animatörlerin, yö-
neticilerin tek bir binada toplan-
dığı ofis sistemini hatırlayanlar 
olacaktır. Bu sistem, problemle-
rin çözümü ve fikirlerin daha sık 
paylaşılması konusunda adeta 
bir örnek teşkil etmişti. 
İş dünyasının modern liderleri, 
eskisi gibi aparatlarla bölün-
müş ofisleri benimsemeyecek 
ve herkesin birbirini görebildi-
ği, rahatlıkla iletişime geçebil-
diği ofis tasarımlarını benimse-
yecek. Açık ofisler; iletişimi ve 
etkileşimi artırırken, problem 

çözümü, işbirliği ve çalışanların 
gelişimi konusunda şirketlere 
yardımcı olacak.

İş saatleri esneklik kazanıyor
Teknoloji, iş hayatında gele-
neksel çalışma saatleri olan 9-6 
arası çalışma sistemini elimi-
ne etmeyi kolay hale getiriyor. 
Teknolojiyi ustaca kullanan Y 
kuşağı liderleri, iş ortamını ve 
iş saatlerini çalışanlar için daha 
esnek hale getirerek, çalışanla-
rın en verimli olduğu sürede ve 
en mutlu oldukları yerde çalış-
malarına izin veriyorlar.
İş hayatıyla özel hayat arasın-
daki bariyer giderek çöktükçe, 
çalışanların iş hayatından kop-
ması giderek daha da zor olacak. 
Çalışma saatlerinin esnek olma-
sına neden olan bu durum, bir 
yandan çalışanların müdürleri-
ni ve patronlarını etkilemesine 
yardımcı olurken, aşırıya kaç-
tığı noktalarda çalışanın moral 
olarak daha hızlı tükenmesine 
neden olmaktadır.
İster Y kuşağı gençleriyle yöne-
timsel boyutta iş yapıyor olun 
isterseniz de işbirliği içinde 
olun, iş yerlerinde ve ofislerde 
gerçekleşecek bu değişimler sizi 
2017 ve sonrası için hazır hale 
getirecektir.



 RAPOR   
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▶ TÜSİAD’DAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

	�Türkiye’nin	en	önemli	iş	dünyası	derneklerinden	
Türk	Sanayicileri	ve	İşadamları	Derneği	(TÜSİAD)	
“Ekonomi	Politikaları	Perspektifinden	İklim	Deği-
şikliğiye	Mücadele”	başlıklı	bir	çalışma	hazırlattı.	
Bilkent	Üniversitesi	Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	Erinç	
Yeldan’ın	 proje	 koordinatörlüğünde	 hazırlanan	
çalışmada	 4	 Kasım	 2016’da	 yürürlüğe	 giren	
Paris	 İklim	 Anlaşması’nın	 Türkiye’de	 emisyon	
azaltımına	yönelik	politika	araçları	üzerinde	tar-
tışmalara	ivme	kazandırdığına	dikkat	çekilirken,	
iş	dünyası	ve	kamunun	bu	yeni	süreçte	yapması	
gerekenlere	yönelik	öneriler	paylaşılıyor.
Rapor,	5	Aralık	2016	tarihinde	TÜSİAD,	REC	Tür-

kiye,	Global	Compact	Türkiye	ve	İş	Dünyası	ve	Sür-
dürülebilir	Kalkınma	Derneği	işbirliğiyle	düzenlenen	
“İklim	Değişikliği	ile	Mücadele	ve	Özel	Sektör”	baş-
lıklı	konferansta	tanıtıldı.	

Konferansta,	 “Sürdürülebilir	 Kalkınma	 Hedef-
leri	ve	Paris	 İklim	Anlaşması	 iş	dünyası	 için	neden	
önemli?	COP	22’nin	Türkiye	açısından	sonuçları	ne-
ler?	 İş	dünyası	Sürdürülebilir	Kalkınma	Hedeflerini	
ve	iklim	değişikliğini	nasıl	algılıyor?	İklim	değişikli-
ğiyle	mücadeleye	katkı	sağlayacak	politika	araçları	
neler?	Bu	araçlar	Türkiye	ekonomisini	nasıl	etkiler?”	
sorularına	yanıt	arandı.

Açılış	 konuşması	Türk	Sanayicileri	 ve	 İş	Adam-
ları	 Derneği	 (TÜSİAD)	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Metin	
Akman	tarafından	gerçekleştirilen	konferansta,	Pa-
ris	Anlaşması	 sonrası	 süreçte	Türkiye’de	 iklim	de-
ğişikliğiyle	 mücadele	 tartışıldı.	 Çevre	 ve	 Şehircilik	
Bakanlığı	 Müsteşar	 Yardımcısı	 ve	 İklim	 Değişikliği	
Baş	 Müzakerecisi	 Mehmet	 Emin	 Birpınar,	 COP	 22	
sonrasıyla	 ilgili	 değerlendirmelerde	 bulundu.	 Aynı	
zamanda	sürdürülebilir	kalkınma	hedeflerinin	anla-
şılması,	benimsenmesi	ve	uygulanmasına	katkı	sağ-
lamayı	amaçlayan	konferans,	bu	çerçevede	özellikle	
7.	(Erişilebilir	ve	Temiz	Enerji),	13.	(İklim	Eylemi)	ve	
17.	(Hedefler	için	Ortaklıklar)	hedeflere	odaklandı.

Konferansta	REC	Türkiye	Direktörü	Rıfat	Ünal	Say-
man	ve	Birleşmiş	Milletler	Kalkınma	Programı	(Prog-
ramdan	Sorumlu)	Türkiye	Mukim	Temsilci	Yardımcısı	
Atila	 Uras’ın	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	 Hedefleri	 ve	
özel	sektör	perspektifini	ele	aldığı	bir	oturum	yapıldı.

Konferansın	son	bölümünde	ise	TÜSİAD	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Metin	Akman’ın	moderatörlüğünde,	İş	
Dünyası	ve	Sürdürülebilir	Kalkınma	Derneği	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Canan	Ercan	Çelik	ve	Global	Compa-
ct	Türkiye	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mustafa	Seçkin’in	
katıldığı	bir	kapanış	oturumu	gerçekleştirildi.

TÜSİAD tarafından hazırlanan “Ekonomi Politikaları Perspektifinden İklim 
Değişikliğiye Mücadele” adlı rapora göre, Türkiye için istihdam artışı ile 
sürdürülebilir ve çevre dostu bir büyüme aynı anda sağlanabilir…

TÜSİAD’DAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
“Hem istihdam artışı sağlayabilir 

hem de çevreci olabiliriz”

YENİlENEBİlİR İçİN 
öNgöRülEBİlİR BİR YATIRIM 
oRTAMI oluşMAlI
Oldukça kapsamlı analizlerden 
oluşan TÜSİAD raporunda dün-
ya gündemi ve uluslararası yü-
kümlülükler inceledikten sonra 
Türkiye’ye geniş bir yer veriyor. 
Raporda iklim değişikliğine kar-
şı uygulanabilecek piyasa temel-
li mekanizmalar incelenerek iki 
araca vurgu yapılıyor. 

  Vergilendirme (örn. kar-
bon vergisi) ya da teşvik 
(örn. enerji verimliliği 
destekleri, yenilenebilir 
enerji teknoloji desteği, 
yenilenebilir enerji alım 
garantisi),

  Kota tahsisine dayalı 
emisyon ticareti sistemi 
(ETS)

 î Emisyon ticareti sistemleri ara-
sında en önemli uygulama Kyoto 
Protokolü çerçevesinde AB üyele-
rince kurgulanmış durumda. Bu-
nun yanı sıra enerji verimliliğini 

ve yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımını özendirmeyi 
amaçlayan enerji verimliliği ser-
tifikaları (beyaz sertifikalar) ve 
yenilenebilir enerji sertifikaları 
ticaret sistemleri de bulunuyor. 
Kuşkusuz, gelişen piyasa koşulları 
doğrultusunda bu uygulamalara 
yenileri de eklenebilir.

 î -Vergilendirmenin ve ETS’nin 
güçlü ve zayıf yanları olduğu bi-
liniyor. Karbon ticaretine dayalı 
emisyon kontrolü, piyasa rasyo-
nalitesine daha uygun olmakla 
birlikte denetim ve izleme aşa-
malarında ciddi sorunlarla karşı-
laşabilmektedir. Buna ek olarak 
ticarete konu olacak kotaların 
tahsisinde yöntemin ne olacağı, 
tahsis sırasında pozitif fiyatlama 
yapılıp yapılmayacağı ve/veya fi-
yatın nasıl belirleneceği, sektörel 
belirlemelerin nasıl yapılacağı ko-
nuları sistemin başarısı için kritik 

önem taşıyor. Öte yandan 
bu sistemin kurgulanmasında sek-
törel değişkenlik ve şirketlerin ka-
tılımcılığı merkezi önemdedir.

 î -Diğer yandan vergilendirme-
ye dayalı kontrol mekanizmaları 
doğrudan üreticiler ile nihai tü-
keticiler arasında katılıklar oluş-
turmakta ve piyasa aktörlerinin 
kararlarını olumsuz yönde etkile-
mektedir.

 î -İklim değişikliğiyle mücadele-
de piyasa temelli mekanizmalar 
yanı sıra akaryakıt, enerji verim-
liliği ve sera gazı emisyonlarına 
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▶ TÜSİAD’DAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

ilişkin teknolojik standartlar ve bunlara bağlı kısıt-
lamalar da kullanılabiliyor. Bunlara ek olarak, enerji 
performans sertifikaları, yeşil tahviller de emisyon 
azaltımına yönelik diğer enstrümanlar arasında sa-
yılabilir.

Karar vericilerden beklenen...
 î Düşük karbon ekonomisine geçiş için sektörel uy-

gulamaları ve uluslararası rekabetçiliği de dikkate 
alacak şekilde mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. 

 î Yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırım hızının 
arttırılması için alınacak tedbirler bu anlamda da 
önemli bir adım olacaktır. Bu çerçevede rüzgar ve 
güneş enerjisi ihaleleri kapsamında önlisans/lisans 
başvurularına teknik, idari ve finansal ölçütler geti-
rilmelidir. Ayrıca öngörülebilir bir yatırım ortamının 
oluşabilmesi için teşvik sistemi ve diğer mevzuatın 
uzun vadeli uygulanması büyük önem arz taşıyor.

 î Enerji verimliliğini iyileştirmek üzere, sektörler 
bazında yol haritaları oluşturulmalı ve enerjide libe-
ralizasyon adımları hızlandırılmalıdır. Bununla bir-

likte elektrik ve doğal gaz sektörlerinde liberal piyasa 
yapısına geçilmesi, verimlilik potansiyelinin etkin şe-
kilde değerlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

 î ETS’ye yönelik olarak ülkemizdeki en önemli ek-
siklik sektörel düzeyde karbon emisyonları verisinin 
yeterli detayda sağlanmamış olmasıdır. Veri envante-
rinin bu yönde geliştirilmesi bu adımın uygulanması 
bakımından bir önkoşuldur.

 î İstihdamın yanı sıra düşük karbon ekonomisine 
geçişe hizmet edecek alternatif teknolojilere yatırımı 
özendiren vergi avantajları büyük fayda sağlayacak-
tır. Örneğin karbon salımı düşük ürün ve hizmetler-
de (standart ve regülasyonlarla uyumlu) vergilerin 
düşürülmesi büyük önem taşıyor. 

 î Bu durum, nötr vergi de dahil olmak üzere iklim 
değişikliğiyle mücadele amacıyla yeni bir politika ara-
cının uygulanması söz konusu olduğunda, sektörel ve 
küresel rekabet gücünü ve makro ekonomi politikaları-
nı da gözeten ve tek bir araçla sınırlı olmayan kapsamlı 
bir paketin kurgulanması gereğini ortaya koyuyor.
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enerjide batık krediler  
1.144 milyar TL’ye yükseldi

TBB Risk Merkezi’nden elde edilen verilere göre elektrik, gaz ve su kaynakları sektörlerinden oluşan 
enerji piyasasındaki tasfiye olunacak alacak miktarı Ekim 2016 itibarıyla 1.144 milyar TL’ye (327 
milyon dolar) ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 arttı.

Türkiye	Bankalar	Birliği	Risk	Merkezi’nden	(TBB-
RM)	edinilen	verilere	göre	ülke	ekonomisinde	yaşa-
nan	durgunluk,	krediye	olan	talepleri	olumsuz	etki-
lerken,	 tasfiye	 olunacak	 alacak	miktarını	 da	 rekor	
seviyede	arttırdı.

TBB-RM	 üyesi	 kuruluşlar	 tarafından	 kullandı-
rılan	nakit	 krediler,	Ekim	2016	 itibarıyla	bir	 önceki	
yılın	 aynı	 dönemine	göre	 sadece	 yüzde	12	 artarak	
1.968	milyar	TL	oldu.	Bir	önceki	aya	göre	olan	artış	
ise	yüzde	2	seviyesinde	gerçekleşti.

Tasfiye	olunacak	alacaklar	 ise	Ekim	2016	 itiba-
rıyla	bir	önceki	 yılın	aynı	dönemine	göre	 rekor	sa-
yılabilecek	yüzde	35	artışla	66	milyar	TL	oldu.	Aynı	

dönemdeki	tasfiye	olunacak	alacak	oranı	 ise	yüzde	
2.7’den	yüzde	3.2	seviyesine	yükseldi.

Elektrik,	gaz	ve	su	kaynakları	sektörlerinden	olu-
şan	 enerji	 piyasası,	 bir	 yıl	 içerisinde	 yüzde	 29’luk	
kredi	büyüme	hızıyla	en	yüksek	artışın	gerçekleştiği	
sektör	oldu.	Enerji	piyasasının	kullandığı	brüt	kredi	
miktarı	bu	artışla	geçen	yılki	100.5	milyar	TL	seviye-
sinden,	Ekim	2016	itibarıyla	129.6	milyar	TL’ye	yük-
seldi.	 Buna	 karşın,	 enerji	 piyasasındaki	 batık	 kredi	
oranı	 ise	 Ekim	 2016	 döneminde,	 geçen	 yılın	 aynı	
dönemine	göre	yüzde	15.6	artarak	1	milyar	144	mil-
yon	TL	oldu.	Batık	kredi	olarak	adlandırılan	 tasfiye	
olunacak	kredilerde	en	yüksek	artış	 ise	yüzde	53.3	

 ENERJİ IQ   
Emre Ertürk

2017’nin ilk torba yasası hazırlanıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017 yılının ilk torba yasa tasarısı için çalışmalarını hızlandırdı. 
Kamu kuruluşlarından gelen görüşler doğrultusunda oluşturulan çok maddeli taslak, öncelikli 
konuları içerecek şekilde rafine edilmeye çalışılıyor…

Enerji	 ve	 Tabii	 Kaynaklar	 Ba-
kanlığı,	 2017	 yılında	 yapılacak	
kanun	değişiklikleri	için	kamu	ku-
rumlarından	 aldığı	 görüşler	 çer-
çevesinde	 bir	 torba	 yasa	 taslağı	
oluşturdu.	 Oldukça	 fazla	 sayıda	
konu	ve	madde	içeren	taslak,	yılın	
son	 haftası	 Müsteşar	 Fatih	 Dön-
mez	 başkanlığında	 düzenlenen	
toplantıda	 değerlendirildi.	 Enerji	
Bakanlığı	Hukuk	Müşavirliği	tara-
fından	koordine	edilen	yasa	deği-
şikliği	 ile	 ilgili	 olarak	 toplantıda,	
önceliği	bulunmayan	konuların	çı-
kartılması	ve	daha	rafine	bir	tas-
lakla	ilerlenmesi	kararlaştırıldı.

Enerji	 IQ’nun	 edindiği	 bilgile-
re	 göre	 Petrol	 Piyasası	 Kanunu,	
LPG	Piyasası	Kanunu,	madencilik,	
ETKB	Teşkilat	Kanunu	 ve	BOREN	
gibi	 enstitülerle	 ilgili	 maddeler	

torba	 yasadan	 çıkartılacak.	 Yine	
aynı	şekilde	Elektrik	Piyasası	Ka-
nunu	ile	ilgili	maddeler	de	azaltı-
lacak.	4646	sayılı	Doğalgaz	Piya-
sası	 Kanunu’nun	 cezalarla	 ilgili	
9.	 maddesine	 eklenecek	madde-
nin	 de	 bu	 yıl	 gündeme	 alınması	
planlanan	 geniş	 çaplı	 doğal	 gaz	

kanunu	 değişikliğinde	 eklenmesi	
kararlaştırıldı.

Torba	 yasanın,	 Anayasa	 deği-
şikliği	 görüşmelerinin	 ardından	
TBMM’ye	sunulması,	referandum-
dan	 önce	 de	 TBMM	 Genel	 Kuru-
lu’nda	 görüşülerek	 yasalaşması	
hedefleniyor.

ile	taşımacılık	ve	yüzde	45.9	ile	ülke	ekonomisini	do-
mine	eden	inşaat	sektöründe	gerçekleşti.

Tasfiye edilecek alacakta taşımacılık ilk 
sırada

Diğer	yandan	krediler	içinde	en	yüksek	paya	sa-
hip	imalat	sanayine	sağlanan	krediler	ise	son	bir	yıl	
içinde	 yüzde	 4.3	 arttı.	 Tüzel	 ve	 gerçek	 ticari	 müş-
terilere	 kullandırılan	 ticari	 kredilerin	 toplam	 nakit	
krediler	içindeki	payı	Ekim	2016	itibarıyla	bir	önceki	
yılın	aynı	dönemine	göre	0.8	puan	artarak	yüzde	77.7	

oldu.	İmalat	sanayi	yüzde	26.2	ile	ticari	krediler	için-
de	en	yüksek	paya	sahip	olan	sektör	olurken,	bu	sek-
törü	perakende	ticaret	(yüzde	17.1)	ve	inşaat	sektörü	
(yüzde	11)	takip	etti.

Ekim	2016	itibarıyla	tahsili	gecikmiş	alacak	oranı	
en	yüksek	olan	sektör,	yüzde	4.2	ile	toptan	ve	pera-
kende	sektörü	oldu.	Bunu	yüzde	4	ile	inşaat	sektörü	
takip	etti.	Tasfiye	olunacak	alacak	tutarının	son	bir	yıl	
içinde	en	fazla	arttığı	sektör	ise	yüzde	53.3	ile	taşı-
macılık,	depolama	ve	haberleşme	sektörü	oldu.
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▶ EPDK elektrikteki serbest tüketicileri uyardı▶ EPDK elektrikteki serbest tüketicileri uyardı

EPDK	 Başkanı	 Mustafa	 Yılmaz	 serbest	 tüketici-
lerin	 imzalayacakları	 sözleşmelere	 dikkat	 etmesi	
gerektiğine	dair	uyarılarda	bulundu.	Yılmaz	“Serbest	
tüketiciler	haklarını	ve	yükümlülüklerini	çok	 iyi	bil-
meli.	Kurumumuzun	web	sayfasında	bu	konuda	özel	
bir	 düzenleme	 yaptık.	 Web	 sayfamıza	 bakmadan	
kimse	 serbest	 tüketici	 sözleşmesi	 imzalamama-
lı.	 Vatandaşlarımız	 sözleşme	 imzalayacağı	 şirketin	
web	sayfamızdaki	 tedarikçi	 listesinde	olup	olmadı-
ğını	mutlaka	kontrol	etmeli”	dedi.

Kurum,	serbest	tüketicilerin	dikkat	etmesi	gerek-
en	konuları	şöyle	sıralıyor:	
	î Serbest	tüketici	hakkını	kullanmaya	başladığınız-
da	mevcut	sayacınız	mekanik	ise	elektronikle	de-
ğiştirilecektir.	Yeni	sayaca	ilişkin	maliyeti	dağıtım	

şirketi	karşılar,	tüketiciden	bedel	talep	edemez.
	î Önceki	yıl	tüketimi	belirlenen	limiti	aşan	tüketici-
ler	yeni	yılda	serbest	tüketici	hakkını	kullanabilir	
fakat	serbest	tüketici	iken	herhangi	bir	yılda	son	
belirlenen	limitin	altında	tüketim	yaparsa	serbest	
tüketicilik	hakkını	takip	eden	yılda	kaybeder,	takip	
eden	yılın	şubat	ayından	itibaren	düzenlenen	tari-
feden	enerji	almaya	başlar.
	î Serbest	 tüketici	 hakkını	 kullanan	 tüketici	 tüke-
timle	ilgili	iki	belge	alır.	Birincisi	tüketim	miktarını	
içeren	okuma	bildirimi	olup,	dağıtım	şirketince	bı-
rakılır	veya	tüketicinin	talep	etmesi	halinde	elekt-
ronik	 ortamda	 gönderilir.	 İkinci	 belge	 ise	 fatura	
olup,	 tüketiciye	 elektrik	 satan	 tedarik	 şirketince	
gönderilir.

	î Tüketiciler	faturadaki	tüketimleri	ile	okuma	belge-
sindeki	 tüketim	miktarını	 karşılaştırabilir,	 uyum-
suzluk	 varsa	 elektrik	 aldıkları	 tedarik	 şirketine	
başvurabilir.
	î Elektrik	alım	satım	sözleşmenizde	süre	taahhüdü	
varsa	taahhütle	ilgili	güncel	bilgilerin	tedarik	şir-
ketinin	keseceği	 faturada	yer	alması	zorunludur,	
bu	bilgileri	faturadan	takip	edebilirsiniz.	Taahhüt-
le	ilgili	faturada	yer	verilmesi	zorunlu	bilgiler	ise	
taahhüdün	süresi,	sürenin	kaçıncı	ayında	bulunul-
duğu	ve	 taahhüdün	sona	erme	tarihi	 ile	 taahhü-
dün	 bozulması	 halinde	 uygulanacak	 cezai	 ücret	
ve/veya	cayma	bedellerinin	uygulama	esaslarına	
ilişkin	bilgilerdir.
	î Mesken	 tüketicisi	 serbest	 tüketici	 hakkını	 kulla-
nırken	 Tüketicinin	 Korunması	 Hakkında	 Kanun	
kapsamında	aşağıda	yer	alan	haklara	da	sahip:
	î Tüketici,	belirsiz	süreli	veya	süresi	bir	yıl	ve	daha	
uzun	olan	belirli	süreli	abonelik	sözleşmesini	her-
hangi	 bir	 gerekçe	 göstermeksizin	 ve	 cezai	 şart	
ödemeksizin	 istediği	 zaman	 feshetme	 hakkına	
sahiptir.

	î Süresi	 bir	 yıldan	 az	 olan	 belirli	 süreli	 abonelik	
sözleşmesinde	 tedarikçi	 tarafından	 sözleşme	
koşullarında	 değişiklik	 yapılması	 halinde	 veya	
tüketicinin	 hizmetten	 yararlanmasına	 engel	 ola-
bilecek	geçerli	bir	sebebin	varlığı	halinde	tüketici	
sözleşmeyi	feshedebilir.
	î Tüketici,	taahhütlü	sözleşme/anlaşma	imzalamış	
(süresi	 bir	 yıldan	 az)	 ise	 sözleşme/anlaşma	 yü-
rürlüğe	girdikten	sonra	14	gün	içinde	cayma	hak-
kına	sahiptir.
	î Belirli	 süreli	 abonelik	 sözleşmelerine,	 sözleş-
menin	belirlenen	 süre	 kadar	uzayacağına	 ilişkin	
hükümler	konulamaz.	Ancak	abonelik	sözleşme-
sinin	 kurulmasından	 sonra,	 sözleşmenin	 sona	
ereceği	tarihe	kadar	tüketicinin	talepte	bulunması	
veya	 onay	 vermesi	 hâlinde	 abonelik	 sözleşmesi	
uzatılabilir.
	î Tüketiciden	 güvence,	 depozito	 veya	 teminat	 adı	
altında	bir	ücret	alınması	söz	konusu	 ise	bu	üc-
retin	tutarı	ve	aboneliğin	sona	ermesi	durumunda	
tüketiciye	ne	kadar	süre	içerisinde	ve	ne	şekilde	
iade	edileceğine	ilişkin	bilgi	sözleşmede	yer	alır.

ePdk elektrikteki serbest tüketicileri uyardı

EPDK, serbest tüketicilerin dikkat etmesi 
gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. 
EPDK Başkanı Yılmaz, “Serbest tüketiciler 
anlaşma yapmadan önce web sitemizi ziyaret 
ederek onlar için hazırladığımız kılavuzu 
okursa, hak kayıpları önlenmiş olur” dedi



2016	 yılı 	 Kasım	 ayında	 ger-
çekleşen	 toplam	 22,39	 GWh	
elektrik	üretiminin	%64’ü	serbest	
üretim	 şirketleri	 tarafından	 ger-
çekleştirilmiştir.	 Serbest	 üretim	
şirketleri,	üretimdeki	paylarını	bir	
önceki	 aya	 göre	 0,6	 puan	 artırır-

1  Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

ken,	 2015	 yılının	 aynı	 dönemine	
göre	6,5	puan	artırmıştır.

Serbest	 üretim	 şirketlerini	
%16,1’lik	 oran	 ile	 yap	 işlet	 sant-
ralleri	ve	%13,9’luk	oran	ile	EÜAŞ	
santralleri	 izlemektedir.	 Toplam	
üretimin	 kalan	 %6’lık	 oranını	 ise	
İşletme	Hakkı	Devir	Santralleri	ve	
Yap	 İşlet	 Devret	 Santralleri	 oluş-

turmaktadır2.	
Kasım	 ayı	 içerisinde	 gerçek-

leşen	 toplam	 üretimin	 %37,9’u	
doğal	 gaz	 ve	 LNG	 santralları,	
%36,4’ü	 kömür	 santralları	 tara-
fından	 karşılanmıştır.	 Doğal	 gaz	

2  Kaynak olarak 30 Kasım 2016 ta-
rihli TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu 
kullanılmaktadır.

APLUS ENERJİ KASIM 2016 ANALİZİ1 

2016 yılı Kasım ayında gerçekleşen toplam 22,39 GWh elektrik üretiminin %64’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketleri, üretimdeki paylarını 
bir önceki aya göre 0,6 puan artırırken, 2015 yılının aynı dönemine göre 6,5 puan artırmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini %16,1’lik oran ile yap işlet santralleri ve %13,9’luk oran ile EÜAŞ 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin kalan %6’lık oranını ise İşletme Hakkı Devir 
Santralleri ve Yap İşlet Devret Santralleri oluşturmaktadır2.  

Kasım ayı içerisinde gerçekleşen toplam üretimin %37,9’u doğal gaz ve LNG santralları, 
%36,4’ü kömür santralları tarafından karşılanmıştır. Doğal gaz ve kömür santrallarını %13,5 
ile hidrolik barajlı santrallar izlemektedir. Hidrolik akarsu santralleri ise toplam üretimin 

                                            
1 Aylık bazda en güncel verilerden faydalanılmıştır. 
2 Kaynak olarak 30 Kasım 2016 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kullanılmaktadır. 
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ve	 kömür	 santrallarını	 %13,5	
ile	 hidrolik	 barajlı	 santrallar	
izlemektedir.	 Hidrolik	 akarsu	
santralleri	 ise	 toplam	 üretimin	
%3,1’lik	kısmını	oluşturmaktadır.	
2016	yılı	Ekim	ayında	%5,2’lik	bir	
orana	sahip	olan	rüzgâr	santral-
lerinin	 2016	 Kasım	 ayında	 top-
lam	 üretimdeki	 payları	 %6	 ola-
rak	gerçekleşmiştir3.	

3  Kaynak olarak 30 Kasım 2016 ta-
rihli TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu 
kullanılmaktadır.

Gerçekleşen	üretim	verilerine	
göre,	 2016	 Ekim	 ayında	 toplam	
üretimin	 %74,7’lik	 bir	 kısmını	
karşılayan	termik	santrallar	2016	
Kasım	 ayında	 1puanlık	 bir	 artış	
ile	toplam	üretimin	%75,7’lik	kıs-
mını	karşılamaktadırlar.	

2016	yılı	Kasım	ayında	ortala-
ma	piyasa	takas	fiyatı	(PTF),	2015	
yılı	 Kasım	 ayı	 ortalama	 elekt-
rik	 fiyatına	 göre	%10,8	 oranında	
artarak,	 148,06	 TL/MWh	 olarak	
kaydedilmiştir.	Bu	değer	2015	yılı	

Kasım	 ayında	 133,69	 TL/MWh	
olarak	 gerçekleşmiştir.	 Ekim	 ayı	
ortalama	 piyasa	 takas	 fiyatı	 bir	
önceki	 ayın	 ortalama	 fiyatı	 olan	
140,51	TL/MWh’e	göre	%5,4	daha	
yüksek	 gerçekleşmiştir.	 Kasım	
ayında	 en	 yüksek	 piyasa	 takas	
fiyatı	 25	Kasım	 tarihinde	186,17	
TL/MWh	 olarak	 gerçekleşirken,	
en	 düşük	 ortalama	 PTF,	 13	 Ka-
sım	günü	116,13	TL/MWh	olarak	
gerçekleşmiştir.	

2016	 yılı	 Kasım	 ayında	 pik	
saatlerde4	 174,84	 TL/MWh	 ola-
rak	 gerçekleşen	 ortalama	 PTF,	
bir	 önceki	 yılın	 aynı	 döneminde	
gerçekleşen	 152,25	 TL/MWh’lik	
değere	göre	%14,8	oranında	art-
mıştır5.	 Pik	 saatler	 ortalaması,	
bir	önceki	ayın	pik	saatler	ortala-
ma	değeri	olan	165,32	TL/MWh’e	
göre	 %5,8	 daha	 yüksektir.	 2015	
yılı	Kasım	ayında	pik	dışı	(off-pe-
ak)	saatler	ortalaması	115,13	TL/
MWh	iken,	bu	değer	2016	yılı	Ka-
sım	ayında	 121,28	TL/MWh	ola-
rak	gerçekleşmiş	ve	%5,3	oranın-
da	bir	artış	kaydetmiştir.

2015	 yılı	 Kasım	 ayı	 içerisin-
de	 toplam	21.347.787	MWh	olan	
elektrik	talebi	bir	önceki	yıla	göre	
%6,3’lük	bir	artış	göstererek	2016	
yılı	 Kasım	 ayında	 22.682.446	

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

5  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

%3,1’lik kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılı Ekim ayında %5,2’lik bir orana sahip olan rüzgâr 
santrallerinin 2016 Kasım ayında toplam üretimdeki payları %6 olarak gerçekleşmiştir3.  

Gerçekleşen üretim verilerine göre, 2016 Ekim ayında toplam üretimin %74,7’lik bir kısmını 
karşılayan termik santrallar 2016 Kasım ayında 1puanlık bir artış ile toplam üretimin %75,7’lik 
kısmını karşılamaktadırlar.  
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yüksek gerçekleşmiştir. Kasım ayında en yüksek piyasa takas fiyatı 25 Kasım tarihinde 186,17 

                                            
3 Kaynak olarak 30 Kasım 2016 tarihli TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kullanılmaktadır. 
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MWh	değerine	yükselmiştir6.	2015	
yılı	Kasım	ayında	günlük	ortalama	
29.537	 MWh	 olan	 talep,	 2016	 yılı	
Kasım	ayında	31.503	MWh	olarak	
gerçekleşmiştir.	

2016	 yılı	 Ekim	 ayı	 sonunda	
78.434	MW	olan	toplam	kurulu	güç	
değeri	 %0,20’lik	 bir	 artışla	 2016	
yılı	Kasım	ayı	sonunda	78.592	MW	
olarak	 kaydedilmiştir.	 Toplam	 ku-
rulu	 gücün	%61,2’lik	 kısmını	 ser-
best	 üretim	 şirketleri	 oluşturur-
ken,	EÜAŞ	ve	EÜAŞ’a	bağlı	ortaklık	
santrallarının	 toplam	 kurulu	 güç-
teki	 payı	 %26	 seviyesindedir.	 Yap	
işlet	 santralları	%7,8’lik	 bir	 orana	
sahip	iken	yap	işlet	devret	santral-
leri	%2,1’lik	bir	orana	sahiptir.

2016	 yılı	 Kasım	 ayı	 sonun-
da	 oluşan	 toplam	 kurulu	 gücün	
%28,6’lık	 kısmı	 doğal	 gaz	 ve	 LNG	
yakıt	 tipi	santralları	 ile	karşılanır-
ken,	%24,7’lik	kısmı	barajlı	hidrolik	
santrallar	tarafından	karşılanmak-
tadır.	Bu	yakıt	tiplerini	%22’lik	oran	
ile	 kömür7	 izlemektedir.	 Akarsu	
tipi	 hidrolik	 santrallar	 %9’luk	 bir	
orana	sahipken	rüzgâr	santralları	
toplam	 kurulu	 gücün	 %6,8’lik	 bir	
kısmını	 oluşturmaktadır8.	 Toplam	

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 kullanılmak-
tadır.

7  Kömür santrallarını taş kömürü, 
linyit ve ithal kömür santralları oluştur-
maktadır. TEİAŞ kurulu güç tablolarında 
asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile bir-
likte sınıflandırılmaktadır.

8  Kaynak olarak 30 Kasım 2016 ta-
rihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 30 
Kasım 2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi 

TL/MWh olarak gerçekleşirken, en düşük ortalama PTF, 13 Kasım günü 116,13 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir.  

 

2016 yılı Kasım ayında pik saatlerde4 174,84 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 152,25 TL/MWh’lik değere göre %14,8 oranında 
artmıştır5. Pik saatler ortalaması, bir önceki ayın pik saatler ortalama değeri olan 165,32 
TL/MWh’e göre %5,8 daha yüksektir. 2015 yılı Kasım ayında pik dışı (off-peak) saatler 
ortalaması 115,13 TL/MWh iken, bu değer 2016 yılı Kasım ayında 121,28 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiş ve %5,3 oranında bir artış kaydetmiştir. 

2015 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 21.347.787 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 

                                            
4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
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%6,3’lük bir artış göstererek 2016 yılı Kasım ayında 22.682.446 MWh değerine yükselmiştir6. 
2015 yılı Kasım ayında günlük ortalama 29.537 MWh olan talep, 2016 yılı Kasım ayında 
31.503 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 
2016 yılı Ekim ayı sonunda 78.434 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,20’lik bir artışla 
2016 yılı Kasım ayı sonunda 78.592 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
%61,2’lik kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık 
santrallarının toplam kurulu güçteki payı %26 seviyesindedir. Yap işlet santralları %7,8’lik bir 
orana sahip iken yap işlet devret santralleri %2,1’lik bir orana sahiptir. 

2016 yılı Kasım ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,6’lık kısmı doğal gaz ve LNG 
yakıt tipi santralları ile karşılanırken, %24,7’lik kısmı barajlı hidrolik santrallar tarafından 
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kurulu	 gücün	 %1’lik	 kısmı	 li-
sanssız	 ve	 lisanslı	 güneş	sant-
ralları	tarafından	oluşmaktadır.

2015	 yılı	 Kasım	 ayında	 4,31	
milyar	 m3	 olarak	 kaydedilen	
toplam	doğal	gaz	tüketimi,	2016	
yılının	11’inci	ayında	2015	yılının	
aynı	 ayına	 göre	 %9,1	 oranında	
bir	artış	ile	4,70	milyar	m3	olarak	
gerçekleşmiştir.	Elektrik	santral-
larında	tüketilen	doğal	gaz	mik-
tarı	2015	yılı	Kasım	ayında	1,25	
milyar	m3	 iken	bu	miktar	2016	
yılının	aynı	döneminde	%7,4	ora-
nında	 azalarak	 1,16	 milyar	 m3	
olarak	 kaydedilmiştir9.	 Elektrik	
santrallarında	 tüketilen	 doğal	
gaz	miktarının	toplam	doğal	gaz	
tüketimine	oranı	2015	yılı	Kasım	
ayında	%29	 iken,	 bu	 oran	 2016	
Kasım	ayında	%24,6	olarak	ger-
çekleşmiştir.

2015	 yılı	 Kasım	 ayında	 ba-
rajlı	santrallarda	fiili	olarak	ge-
len	su	miktarı	2.872,0	hm3	ola-
rak	 kaydedilmişken,	 bu	 miktar	
%28,6	 oranında	 azalma	 göste-
rerek	2016	yılı	Kasım	ayı	sonun-
da	2.051,3	hm3	seviyesine	geri-
ledi.10	 Bu	 değer	 2016	 yılı	 Ekim	
ayı	 değeri	 olan	 2.465,4	 hm3	
değerine	göre	%16,8	daha	azdır.

Sistemi raporları kullanılmaktadır.

9   2016 yılı Kasım ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğal gaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlü-
ğü raporlarından alınmaktadır.

10  Kaynak olarak TEİAŞ 07-12-
2016 tarihli İşletme Faaliyetleri Gün-
lük Su Durumu raporu kullanılmak-
tadır.

%6,3’lük bir artış göstererek 2016 yılı Kasım ayında 22.682.446 MWh değerine yükselmiştir6. 
2015 yılı Kasım ayında günlük ortalama 29.537 MWh olan talep, 2016 yılı Kasım ayında 
31.503 MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 
2016 yılı Ekim ayı sonunda 78.434 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,20’lik bir artışla 
2016 yılı Kasım ayı sonunda 78.592 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
%61,2’lik kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık 
santrallarının toplam kurulu güçteki payı %26 seviyesindedir. Yap işlet santralları %7,8’lik bir 
orana sahip iken yap işlet devret santralleri %2,1’lik bir orana sahiptir. 

2016 yılı Kasım ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,6’lık kısmı doğal gaz ve LNG 
yakıt tipi santralları ile karşılanırken, %24,7’lik kısmı barajlı hidrolik santrallar tarafından 

                                            
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları ile 31 Ekim 2016 tarihli 
TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu kullanılmaktadır. 
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Kuruluşlar 
2016 Kasım Sonu İtibariyle Kurulu Güç (%)

EÜAŞ + EÜAŞ'a Bağlı Ortaklık Santralleri İşletme Hakkı Devredilen Santraller
Yap İşlet Santralleri Yap İşlet Devret Santralleri
Serbest Üretim Şirketleri Lisanssız Santraller
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Yakıt Cinsleri 
2016 Kasım Sonu İtibariyle Kurulu Güç (%)

Fuel-Oil + Nafta + Motorin Taş Kömürü + Linyit + Asfaltit İthal Kömür
Doğalgaz + LNG Diğer Yen. + Atık + Atıkısı + Pirolitik Yağ Çok Yakıtlılar Katı + Sıvı
Çok Yakıtlılar Sıvı + D. Gaz Jeotermal Hidrolik Barajlı
Hidrolik Akarsu Rüzgar Güneş
Termik (Lisanssız) Rüzgar (Lisanssız) Güneş (Lisanssız)

karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %22’lik oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
santrallar %9’luk bir orana sahipken rüzgâr santralları toplam kurulu gücün %6,8’lik bir 
kısmını oluşturmaktadır8. Toplam kurulu gücün %1’lik kısmı lisanssız ve lisanslı güneş 
santralları tarafından oluşmaktadır. 

 
2015 yılı Kasım ayında 4,31 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2016 
yılının 11’inci ayında 2015 yılının aynı ayına göre %9,1 oranında bir artış ile 4,70 milyar m3 
olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallarında tüketilen doğal gaz miktarı 2015 yılı Kasım 
ayında 1,25 milyar m3 iken bu miktar 2016 yılının aynı döneminde %7,4 oranında azalarak 
1,16 milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. Elektrik santrallarında tüketilen doğal gaz miktarının 
toplam doğal gaz tüketimine oranı 2015 yılı Kasım ayında %29 iken, bu oran 2016 Kasım 
ayında %24,6 olarak gerçekleşmiştir. 

                                            
7 Kömür santrallarını taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralları oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
8 Kaynak olarak 30 Kasım 2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 30 Kasım 2016 tarihli TEİAŞ Yük 
Tevzi Bilgi Sistemi raporları kullanılmaktadır. 
9  2016 yılı Kasım ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğal gaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
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2015 yılı Kasım ayında barajlı santrallarda fiili olarak gelen su miktarı 2.872,0 hm3 olarak 
kaydedilmişken, bu miktar %28,6 oranında azalma göstererek 2016 yılı Kasım ayı sonunda 
2.051,3 hm3 seviyesine geriledi.10 Bu değer 2016 yılı Ekim ayı değeri olan 2.465,4 hm3 
değerine göre %16,8 daha azdır. 

                                            
10 Kaynak olarak TEİAŞ 07-12-2016 tarihli İşletme Faaliyetleri Günlük Su Durumu raporu 
kullanılmaktadır. 
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