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 Doğal gaz indirim temmuzda mı olacak? 
”Hub olmak için ticaret de yapmalısınız”
YEKDEM’de kartlar yeniden dağıtılıyor
Sabancı da kömüre teşvik istedi
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İstanbul, 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında 
23. Dünya Enerji Kongresi’ne ev sahipliği 
yapıyor. Üç yılda bir düzenlenen ve “Dünya 
Enerji Olimpiyatları” olarak da anılan bu dev 
organizasyonda, küresel gelişmeler, politik 
çözümler ve yatırım fırsatları 
değerlendiriliyor.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar 
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Panorama’dan…

Siz de farkındasınızdır, geçmişte yaz ayları yaklaştığında hepimiz, 
işlerin biraz daha rutin gideceği, hareketliliğin daha az yaşanaca-
ğı bir dönemin başladığını düşünürdük. Bu, hem iş dünyası hem 

de siyaset için geçerliydi... Ancak artık yaz ayları da herkes açısından 
oldukça hareketli geçiyor... Elektrik tüketiminin sıcaklar nedeniyle re-
kor düzeylere ulaştığı yaz aylarında, hem kamu hem de özel sektör ke-
sintilerin yaşanmaması için çok daha planlı ve dikkatli hareket ediyor. 
Dağıtım şirketleri, mevsim koşulları nedeniyle yapamadıkları yatırım-
ları hızlandırıyor, şebekeleri yeniliyor. Bir yandan da “soğuk” geçeceği 
tahmin edilen kış ayları için hazırlık yapılıyor. Dolayısıyla enerji sektörü 
için “işlerin rutine bağlandığı” bir dönem yok. 

Dergimizdeki haberler ve dosya çalışmalarını okuduğunuzda aynı duy-
guya kapılacaksınız. Enerji sektörü, bir yandan teknolojik yenilikleri 
sorgulayıp daha verimli çalışmanın yollarını ararken, kamu da yeni dü-
zenlemelerle sektörün sorunlarını gidermeye çalışıyor. TBMM günde-
minde olan Elektrik Kanunu’nda değişiklikler içeren tasarı, bunun bir 
örneği... Bu tasarı, elektrik faturalarında yaşanan tartışmalara, mahke-
melerin aldığı farklı kararlara son verecek, dağıtım şirketlerinin de işini 
kolaylaştıracak. Ancak komisyonda yapılan sürpriz değişikliğin sektörü 
memnun etmediği de bir gerçek...

Kapak konumuzu son günlerin popüler sektörü LNG’ye ayırdık. Türki-
ye’nin arz güvenliğini çeşitlendirmek için özel önem verdiği LNG, sa-
dece biz değil, birçok ülke için de ciddi bir aktör haline geldi. Amerika 
kıtasından Uzakdoğu’ya kadar birçok ülke LNG yatırımlarına ve anlaş-
malarına hız vermiş durumda. Dünya enerji pazarının yıldızı parlayan 
oyuncusu LNG hakkındaki yatırımları ve Türkiye jeopolitiğinin avantaj 
ve dezavantajlarını ayrıntılarıyla haberimizde bulacaksınız. 

ABD Başkanı Obama’nın enerji danışmanlığını yapan John McDonald, 
geçen ay ISCG toplantısı için İstanbul’a geldi. Türkiye’nin enerji politi-
kalarına bakışını bizlerle paylaşan McDonald, önemli tavsiyelerde bulu-
narak Türkiye’nin hem enerji ticareti yapması gerektiğini hem de tekno-
lojiden yararlanarak altyapısını yenilemesini önerdi. 

Sektörün bir diğer önemli konusu ise doğal gazda indirim olup olma-
yacağı. Bu konuda hem Enerji Panorama ekibi hem de ICIS, sektörün 
nabzını tutan çalışmalar yaptı. Sektör, bu konuda ikiye bölünmüş du-
rumda... Görüşler ve nedenlerini bu iki haberimizde bulabilirsiniz. 

Enerji Panorama dergisi, gelecek ay 3 yaşını dolduruyor. Doğum günü-
müzün getirdiği heyecanla sizler için yine dopdolu bir dergi hazırlamaya 
başladık bile... 

Keyifli okumalar... 

Sıcak, daha da sıcak olacak...
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Temiz ve verimli enerji ile petrol 
fiyatları hep düşük kalabilir

Sabancı da yerli linyit için teşvik 
istedi

Enerji komisyonundan 
sektöre son dakika sürprizi23 24 26

Obama’nın enerji danışmanı McDonald, “Türkiye’nin 
dışa bağımlılıktan kurtulması için enerji hub’ı olma 
kartını iyi kullanıp transit projelerin yanı sıra enerji 
ticareti de yapmalı” diyor. 

TBMM Enerji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu’nda 
yer alan dağıtım şirketlerinin heyecanla beklediği 400 
milyon TL’lik destek kararını tasarıdan çıkardı. Sektör, 
Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınan 
kredilerle yapılan yatırımların

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 
Tufanbeyli Kömür Santralı’nın açılış töreninde yerli 
linyiti ekonomiye kazandıracak projelerin 
desteklenmesini istedi. 

Tü
rk

iye
 En

er
ji 

Va
kf

ı •
 Yı

l: 3
 • 

Sa
yı

: 3
5 

• M
ay

ıs
  2

01
6

Abone Olmak İçin...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 Doğal gaz indirim temmuzda mı olacak? 
”Hub olmak için ticaret de yapmalısınız”
YEKDEM’de kartlar yeniden dağıtılıyor
Sabancı da kömüre teşvik istedi

Enerji Panorama
Mayıs 2016
Yıl: 3 • Sayı: 35

30

YükSelen lnG pazarı ve 
TürkiYe jeopoliTiğine 
eTkileri



İndirim beklentisi  
iş dünyasını ikiye böldü

Beklenen YEKDEM düzenlemesi geldi 
Piyasada iyi ticaret yapmayan cezasını çekecek28 36

ICIS’in son anketine göre; Türkiye’deki enerji ve 
doğal gaz şirketleri, 2016 yılında gaz tarifelerinde 
düşüş olmasını bekliyor. Buna karşın bazı şirketler, 
yapılacak bir indirimin daha sonra geriye alınacağını 
söylüyor...
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Paris iklim 
anlaşması’nı 
ilk günde 175 
ülke imzaladı 

Aralık ayında Paris’te düzen-
lenen İklim Konferansı’nda kabul 
edilen Paris Anlaşması’nın bir 
yıllık imza süreci, 22 Nisan’da New 
York’ta yapılan bir törenle başladı. 
İmza sürecinin ilk gününde an-
laşmaya Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 175 ülke imza attı.  

2015’in Aralık ayında Paris’te 
kabul edilen yeni iklim anlaşması 
ile küresel sıcaklıklardaki artışı 1,5 
°C’nin altında tutmanın önemi 
üzerinde anlaşılmış, her ülkenin 
bu hedefe ulaşmak için sunduğu 

katkılar kayıt altına alınmıştı. Paris 
Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi 
için küresel sera gazı emisyonları-
nın en az yüzde 55’inden sorumlu 
55 veya daha fazla ülkenin aynı 
zamanda anlaşmaya taraf olması ve 

bu ülkelerin hükümetlerinin metni 
onaylaması gerekiyordu. Aralarında 
ABD ve Çin’in de bulunduğu bazı 
ülkeler, kendi onay süreçlerini 2016 
yılı içinde tamamlamayı amaçladık-
larını duyurdu. 

TSKB, iKinci Kez ‘DüşüK KarBon Kahramanı 
ÖDülü’nün SahiBi olDu 

Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası, Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 
tarafından 3’üncü İstanbul Karbon 
Zirvesi kapsamında verilen Düşük 
Karbon Kahramanı (Low Car-
bon Hero) Ödülü’ne bu yıl da layık 
görüldü. Ödül, karbon konusuna 
öncelik veren; tüm üretim, tüketim 
ve iş süreçlerine karbonu entegre 
ederek bu konuda olumlu çıktılar 
alan firmalara veriliyor. 

İki yıl üst üste bu ödüle layık 
görülmelerinden büyük mutluluk 
duyduklarını belirten TSKB Genel 
Müdür Yardımcısı Ece Börü, 

“Türkiye’nin ilk karbon-nötr ban-
kası olarak, Türk özel sektörünün 
düşük karbonlu ve daha verimli 
bir üretim düzeyine geçmesi, en 
önemli önceliklerimiz arasında yer 
alıyor. Geleceğe yatırım yaptığımız 
Karbon-Nötr Bankacılık Projesi’yle 
kendi faaliyetlerimizden kaynak-
lanan çevresel etkileri azaltmayı, 
paydaşlarımızda ve toplumun farklı 
kesimlerinde karbon duyarlılığını 
artırmayı, finans sektörünün dö-
nüştürücü gücüyle düşük karbonlu 
bir geleceğe giden yolda öncü 
olmayı hedefliyoruz” dedi.

ToTal, yenilenebilir enerji için özel birim kurdu
Fransız enerji şirketi Total, 

geçen ay yaptığı açıklamada, orta ve 
uzun vade zorluklarına hazırlanmak 
için yaptığı yeni organizasyon planı 
çerçevesinde yeni bir “Gaz, Yeni-
lenebilir Enerji ve Enerji Birimi” 
oluşturduklarını duyurdu. Şirketin 
yeni birimi, 1 Eylül tarihinde faali-

yete girecek. Açıklamaya göre yeni 
birim, doğal gaz arama ve çıkarma, 
yenilenebilir enerji ve enerji verim-
liliği çalışmalarını yürütecek. 

Total CEO’su Patrick Pouyan-
né, gaz piyasalarında talebi karşıla-
mak ve ürünlerinde yeni çıktılarını 

belirlemek için öngörülü bir strateji 
geliştirmek istediklerini belirte-
rek, yenilenebilir kaynaklardan 
enerji üretecekleri ve satacaklarını 
söyledi. Şirket, yeni organizasyonu 
çerçevesinde işten çıkarmalar yapa-
cağını da belirtti. 
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AksA, hibrit jenerAtör üretti

Aksa Jeneratör, Ar-Ge çalışmaları ile ürettiği ve 
jeneratör alanında geleceğin teknolojisi olarak kabul 
edilen yeni hibrit jeneratörlerini Almanya’nın Münih 
şehrinde üç yılda bir gerçekleşen ‘Bauma İnşaat Makine 
ve Malzemeleri Fuarı’nda görücüye çıkardı. Yeni jenera-

tör, güneş ve rüzgar enerjisi ile entegre kullanım sağlıyor. 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, Ar-Ge 

alanındaki çalışmalarının tabanını yenilenebilir enerji 
kaynaklarının oluşturduğunu belirterek, “Geliştirdi-
ğimiz hibrit jeneratörün teknik özellikleri, teleko-
münikasyon alanlarına uygun yüksek kalitede güç ve 
etkinlik için tasarlandı. Aynı zamanda ücra ve yüksek 
rakımlı sert iklim koşullarına uygun olan ürünümüz 
RMS yazılım sistemi sayesinde, kullanıcılara uzaktan 
erişim ve veri girişlerini kontrol etme imkânı tanıyor. 
Müşterilerimiz harita üzerinden kurulum yapılan tüm 
bölgelerin kontrolünü gerçekleştirerek, renkli göster-
gelerle durumlarını takip edebiliyor. Bu özellikleri ile 
hibrit jeneratörümüzün telekomünikasyon sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar tarafından ilgiyle izleneceğini 
düşünüyoruz” dedi.

türkiye’de kArbon ticAretini cArbomArt yApAcAk
Green Consult and Finance 

(GCF) tarafından, TÜBİTAK ve 
KOSGEB desteğiyle hazırlanan 
Türkiye’nin ilk karbon kredile-
ri ticaret platformu Carbomart 
(www.carbomart.com) kullanıma 
açıldı. Türkiye’nin de dahil olduğu 
gönüllü karbon piyasasında hizmet 
veren Carbomart, yenilenebilir 
enerji yatırımcılarından yoğun ilgi 
görüyor. Karbon kredisi satıcıları-

nın projelerini çevresel, sosyal ve 
ekonomik sürdürülebilirlik kriter-
lerine göre ücretsiz olarak listeleye-
bilecekleri platform, satıcılara farklı 
miktarlara göre çoklu fiyatlandırma 
seçenekleri de sunuyor.

GCF’nin kurucusu Yalçın 
Yılmaz, gönüllü karbon piyasasında 
yalnızca emisyon ticareti yapıl-
madığını belirterek, “Bu piyasada 
ticareti yapılan asıl unsur, bir sosyal 

sorumluluk projesinin sürdürülebi-
lir kalkınmaya yönelik katkısıdır. O 
nedenle karbon kredisi projelerini 
değerli kılacak ve onlara yönelik 
talebi arttıracak olan, o projenin 
yarattığı kadın istihdamı, proje böl-
gesinde yaşayan insanların eğitimi-
ne verdiği destek veya o bölgedeki 
endemik bir türün varlığını devam 
ettirmesine sağladığı katkı olabilir” 
dedi. 

‘serhAt özyAr ödülü’nü, Ayşe özmen kAzAndı
TENVA araştırmacısı Dr. Ayşe 

Özmen, tez çalışmasıyla “Serhat 
Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı 
Ödülleri”nde Onur Ödülü’ne değer 
görüldü.

2002 yılında hayatını kaybeden 
bilim insanı Serhat Özyar’ın anısını 
yaşatmak amacıyla Elektrik Mü-
hendisleri Odası (EMO), Bilim ve 
Ütopya Kooperatifi ile Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğre-
tim Elemanları Derneği (ÖED) ta-
rafından düzenlenen “Serhat Özyar 
Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülleri” 
2016 yılı sahiplerini buldu.

TENVA ekibinden Dr. Ayşe 
Özmen, Prof. Dr. Gerhard W. 
Weber danışmanlığında yapmış 
olduğu “Değişik Sektörlere Uygu-
lamalarıyla Birlikte Sağlam Konik 
Optimizasyon ile Eğri Modelleri ve 
Ağların Sağlam Tanımlanmasın-
daki Gelişimler” isimli tez çalışma-
sıyla Serhat Özyar Onur Ödülü’nü 
kazandı. Enerji Panorama ekibi 
olarak Prof. Dr. Weber ve Dr. 
Özmen’i kutluyor, başarılı çalışma-
larının devamını diliyoruz.
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stAtkrAft, Çetin hes’i  
güvenlik nedeniyle sAtıyor

Norveçli enerji şirketi Statkraft, 
henüz devreye alınmamış Siirt’te 
bulunan 517 MW’lık Çetin Hid-
roelektrik santralını satma kararı 
aldığını açıkladı. Norveçli grubun 
yaptığı açıklamaya göre, şirket bu 
kararı bölgede yaşanan güvenlik 
sıkıntıları sebebi ile aldı. 

Statkraft Basın Sözcüsü Lars 

Magnus Günther’in yaptığı açık-
lamada, “Aldığımız karar bizler 
için de üzücü oldu. Proje süresince 
hem yükleniciler hem de bölgesel 
güvenlik sorunları ile karşılaştık ve 
bu sebeplerden ötürü santralı satma 
kararı aldık” dedi. 

Çetin HES, Siirt kent merkezi-
ne 65 kilometre uzaklıkta, Şirvan ve 

Pervari ilçesi arasındaki Botan Çayı 
üzerinde bulunuyor. Şirket santralın 
inşaatına 2012 yılında başlamıştı 
ve projenin 2015 yılında tamam-
lanması öngörülüyordu. Statkraft, 
316 milyon euro yatırım yaptığı 
santralın inşaatını geçtiğimiz aralık 
ayında durdurmuştu. 

elektrik dAğıtım özelleştirmeleri kitAp oldu 
Dr. Ayhan Sarısu, Doç. Dr. 

Yüksel Yalova, Gökmen Topuz ve 
Prof. Dr. Özlem Atay tarafından 
kaleme alınan ve Detay Yayıncı-
lık’ca Mart 2016’da yayın hayatına 
kazandırılan “Elektrik ve Türki-
ye Örneğinde Elektrik Dağıtım 
Hizmetlerinin Özelleştirilmesi” adlı 
683 sayfalık kitap, son dönemde 
Türkiye’nin elektrik dağıtım sektö-
ründe yaşanan gelişmeleri anlatıyor. 
Kitap, bu alandaki özelleştirme 
uygulamaları, kamu hizmetle-
rinin özel sektöre gördürülmesi 
bağlamında ele alınarak konu ile 
ilgili süreçler, uygulamaya geçirilen 
politikalar, teknik çalışmalar ve 
raporlar gözden geçirilerek yayıma 
hazırlandı. 

Türk elektrik sektöründe 
yaşanan değişimler dönemler 
çerçevesinde incelenerek genel 

resmi okuyucuların rahatlıkla 
görmesi sağlamayı amaçlayan kitap, 
sektörün gelişimi sadece Türkiye 
perspektifinden değil aynı zaman-

da, elektriğin doğuşundan başlayıp, 
reformlar öncesi sektörün örgütlen-
me yapısına kadar, gelinen süreçteki 
değişimleri de ele alıyor. 

Yazarlar, okuyucuya özellikle 
Türk elektrik sektörüne dair merak 
edilen, belki de daha önce üzerinde 
sıkça tartışılmayan elektrik üzerine 
kurulu bir yaşamın tarihsel süreç-
lerine ve o koşullardan günümüzde 
hangi noktaya gelindiğine dair 
önemli ipuçları da sunuyor. “Kamu 
hizmeti sunumu” açısından önemli 
değerlendirmeler de yapan yazarlar, 
genel olarak Türkiye’de hassas bir 
konu olan özelleştirme ve özelleş-
tirmenin elektrik sektöründeki yan-
sımalarını da okurlarına aktarıyor. 
Bu çalışma, okuyucuya bütünsel bir 
birikimi aktaran, belki de herkesin 
geleceğe dair ipuçlarını keşfedeceği 
bir çalışma olarak dikkat çekiyor. 
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shell, tüm dünyAdA “emniyet 
günü”nü kutlAdı

Shell, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 
2007’den bu yana her yıl bir günü “Emniyet Günü” adı altında, tüm pay-
daşlarının katılımıyla düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutluyor. Shell Tür-
kiye tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Emniyet Günü’nde, “Hedef 
Sıfırı Başarıyoruz, Çünkü Önemsiyoruz” temasıyla Türkiye genelinde yol 
emniyeti, kişisel emniyet ve operasyonel emniyet konularına odaklanıldı. 

Shell’in “Hedef Sıfır” olarak adlandırdığı, çevreye ve insan hayatına 
zarar verebilecek her türlü kazanın engellenmesi vizyonu doğrultusunda 
gerçekleştirilen etkinliklere, Shell Türkiye’nin çalışanları, müteahhitleri, 
bayileri ve iş ortakları katıldı. 

Gün boyunca düzenlenen emniyet odaklı interaktif etkinliklerle ve 
grup çalışmalarıyla katılımcıların, emniyet konusunda daha bilinçli ve 
donanımlı hale gelmesi sağlanıyor. 

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ah-
met Erdem, “Emniyet, tüm dünyadaki Shell çalışanlarının sahiplendiği, 
Shell kültürünün değerli bir parçası. Her yıl emniyet konusunu işlemeye 
ayırdığımız bir günde çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve iş 
ortaklarımızla biraraya gelerek emniyet performansımızı sürekli iyileştire-
cek planlar yapıyor, fikirler geliştiriyoruz. Yılın 365 günü aklımızdan hiç 
çıkmayan ve tüm operasyonlarımızın olmazsa olmaz parçası olan emniyete 
adadığımız bu güne tüm paydaşlarımızın yüksek bir enerji ile sahip çıktığı-
nı  görmekten onur duyuyorum” dedi. 

enervis, eWe 
ile enerji 

verimliliği 
sAğlAyAcAk

Sanayi ve binalarda enerji 
verimliliği, enerji yönetimi, sistem 
danışmanlığı ve

uygulamaları ile birlikte yenile-
nebilir enerji yatırımları alanlarında 
faaliyet gösteren Enervis, EWE 
AG’nin geliştirdiği enerji yönetimi 
metodolojisini, Almanya Çevre 
Bakanlığı’nın hibe desteği ile Tür-
kiye’ye getiriyor. 

Enervis Genel Müdürü Osman 
Kipoğlu proje ile ilgili yaptığı 
açıklamada ‘’Enerji verimliliği 
etütlerinin daha sistematik ve etkin 
bir şekilde yürütülmesi için Alman-
ya’da yaygın olarak kullanılan DIN 
16247 normuna uygun bir şekilde 
gerçekleştirilecek olan Türkiye’de 
Enerji Verimliliği projesinin, 
işletmelerin enerji yönetimi bakış 
açılarına yeni bir soluk getireceğine 
inanıyoruz” dedi. 

Firmalara ücretsiz olarak 
sunulacak ve bir yıl sürecek proje, 
Mayıs 2017’de kapanış etkinliği 
ile tamamlanacak. Proje ile güncel 
enerji verimliliği mevzuatı hak-
kında bilgilendirme, işletmelerin 
enerji tüketim profillerinin ortaya 
çıkarılması, iyi uygulama örnekle-
rinin değerlendirilmesi, işletmeler-
deki enerji verimliliği iyileştirme 
projelerinin tespiti, işletme enerji 
yöneticilerinin enerji ön etüdü 
konusunda yetkinliğinin artırılması 
planlanıyor. mitsubishi ile exxon, yeni gAz 

türbini geliştirecek
Japon Mitsubishi Heavy Industries ve Amerikan Exxon Mobil birlikte 

yeni gaz türbini teknolojileri geliştirecekler. Mitsubishi Heavy Industries 
bir basın açıklaması yaparak, yeni gaz türbini teknolojileri geliştirmek için 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Mitsubishi Heavy Industries Com-
pressor Corporation (MCO) ve Mitsubishi Hitachi Power Systems’ın 
(MHPS) Amerikan Exxon Mobil ile bir takım oluşturduklarını bildirdi. 

Açıklamaya göre, şirketler LNG birim maliyetlerini azaltmak için 
son model kompresör teknolojileri yanında Mitsubishi’nin en son H-100 
gaz türbinlerinin geliştirilmesi ve yeni uygulamaların keşfi için işbirliği 
yapacak.



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

katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.
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leitWind, 80 metre kAnAtlı  
türbin üretti

Rüzgar enerjisi sektöründe yük-
sek performansı ile dikkat çeken 
Leitwind, 80 metrelik kanat çapıyla 
dikkat çeken yeni rüzgar türbinini 
Türkiye’de tanıttı. Alandaki rüzgar 
hızına bağlı olarak rakiplerinden 
yüzde 30-50 arasında daha fazla 
enerji üretme kapasitesi sunan yeni 
tirbünler, ‘direct drive teknolojisi’ ile 
de dişli sistemlere oranla daha uzun 
süreli kullanımı garanti ediyor. Bu 
sistemle, sistem döner parçası ve 
sürtünme azaltılırken, eskime ve 
bakım ücretleri düşüyor. Bu sayede 

daha az rüzgarlı alanlarda da enerji 
üretimi sağlanabiliyor. 

Teleferiklerde, kar traktörle-
rinde, paletli taşıtlarda, kentsel 
ulaşımda, rüzgar tribünlerinde ve 
kar makinelerinde uzmanlaşmış ve 
teknolojik olarak yenilikçi şirketler 
grubu olan HTI’ın bir parçası olan 
Leitwind, Türkiye’deki ilk şubesini 
bir yıl önce açtı. Şirket, Türkiye 
rüzgar enerjisi pazarında ilk kuru-
lumlarını Tokat ve Çanakkale’de bu 
ay içinde gerçekleştirecek. 

sedaş, müşTeri ilişkilerini Teknoloji ile yöneTecek 
Elektrik dağıtım hizmetlerinde 

sürdürülebilir müşteri memnuni-
yetine odaklanan SEDAŞ, bilişim 
teknolojisi altyapısına sahip olan 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) 
sistemi ile yeni bir döneme giriyor. 
SEDAŞ’ın elektrik dağıtım hizmet-
lerinde sürdürülebilir müşteri mem-
nuniyeti sağlayacak “Mi4biz” bilişim 
alt yapısıyla, her konu başlığında 
ayrı bir süreç tasarlanabilmesine ve 

her sürece farklı eskalasyon süreleri 
tanımlamasına da olanak sağlıyor.

SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, 
Bolu ve Düzce illerinde bulunan 
müşteri hizmetleri merkezlerindeki 
müşteri temsilcileri, tüm talepleri 
aynı sistem üzerinden yöneti-
yor, ilgili departmanlar arasında 
evrak ve bilgi akışını tek program 
üzerinden sağlıyor. MİY sistemi, 
müşterilerinden gelen arıza ve ka-

çak ihbarları ile talep ve önerilerin 
ilgili birimlere iletilmesini, sorunun 
çözümlenmesini, müşteriye geri 
dönüş yapılmasını ve müşterilerin 
iletişim kayıtlarına ait raporların 
alınmasına imkân sağlıyor. MİY 
üzerindeki müşteri hizmetleri, çağrı 
merkezi, idari işler yardım masası, 
ICT yardım masası ve evrak kayıt 
sekmeleriyle çalışanların talepleri-
nin alınması sağlanıyor. 

 Akenerji sAnAl ihAleyle kApAsite sAtıyor 
Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan 

ilk üretim şirketi Akenerji, enerji piyasasındaki ürün 
çeşitliliğine yeni bir soluk getirdi. 904 MW’lık Erzin 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı’nın 20 ila 40 
MW kapasitesi, sanal santral ihalesi ile paydaşların 
kullanımına açıldı. Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim 
Santralı’nın üretim kapasitesinin 40 MW’a kadar 
hakları, 2016 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 
ihaleyi kazanan firmalara tahsis edilecek. Akenerji bu 
yöntemle, paydaşlarına belirlenen dönemler boyun-
ca üretim kapasitesini, santral kurulum maliyetleri, 
arızalar, bakımlar ve krizlerden etkilenmeden kullanım 
hakkı sunuyor. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akenerji Genel 
Müdürü Ahmet Ümit Danışman, “Bu hizmetin enerji 
sektörüne girmek isteyen ancak yatırım maliyetlerini 
göze alamayan paydaşlarımız için bir fırsat olacağına 
inanıyoruz. Bu hizmeti, başlangıçta 40 MW’a kadar 
kullanıma sunuyoruz. Daha sonra belirlenen tarihlerde 

ve ilave kapasitelerde ihaleler gerçekleştirmeyi planlı-
yoruz. İlk ihalemizde 2016 üçüncü çeyrek için 40 MW 
kullanım hakkını Vitus Commodities Enerji kazanır-
ken, ikinci ihalede 2016 dördüncü çeyrek için 20 MW 
kullanım hakkını Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan 
Satış A.Ş  kazandı” dedi. 
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www.aytemiz.com.tr

Artık
daha güçlüyüz!

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

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

hizmet vermek için hızla büyüyoruz.
Artık daha güçlüyüz.



Rusya, Suriye’de enerji anlaşmaları imzalıyor
Suriye Başbakanı Vail Na-

dir Halki, Rusya ile 850 milyon 
euro değerinde altyapı anlaşması 
imzaladıklarını söyledi. Halki’nin, 
Rus Ria-Novosti haber ajansında 
yer alan açıklamasında, “Rusya, 
Suriye’nin savaş nedeniyle zarar 
gören altyapısının yenilenmesi 
fikrine ilgi gösterdi. Bu kapsamda 
birçok anlaşma imzalandı. Bun-
ların arasında 600 ve 250 milyon 
euroluk iki anlaşma da var” dedi. 
Rus enerji şirketi “İnter Rao” ile 
Tirşin-3 elektrik santralının yapımı 
için gerekli finansmanın sağlan-
ması konusundaki görüşmelerde 
son aşamaya gelindiğini belirten 
Halki, “Her iki tarafı da memnun 

edecek bir finansman anlaşmasının 
sağlanması için son aşamaya geldik” 
ifadelerini kullandı.

Halki, tarım ve enerji alanların-
daki projeleri için Rusya’dan mali 
yardım beklediklerini ifade ederek, 
Rus firmalarını enerji, petrol rafine-
risi, iletişim ve petrol arama gibi 
projelere katılmaya davet etti.

Çin, yüzen nükleer 
santral kuracak

Çin, Güney Çin Denizi’nde 
suni ada çalışmalarını kolaylaş-
tırmak için açık denizde yüzen 
nükleer santral inşa etmeyi tasarlı-
yor. Çin resmi yayın organlarında 
yer alan haberlere göre, denizde yol 
alabilen ve açık deniz projelerinde 
sabit enerji temin edecek yüzen 
nükleer santral platformu inşası ko-
nusundan Çin’in gelişim sağladığı 
bildiriliyor.

Çin Gemi İnşa Endüstri Şirketi 
(CSIC) Direktörü Liu Cingguo, 
farklı faktörlere bakıldığında yüzen 
nükleer santral isteğinin epeyce 
kuvvetli olduğunu, bu santralların 
denizde sondaj platformlarında da 
kullanılabileceğini belirtti. Çin’in 
ilk yüzen nükleer santral platfor-
munun 2019 yılında suya indiril-
mesi tasarlanıyor.

Adana’ya iki termik 
santral yapılacak

Çukurova Demtaş Enerji tara-
fından Adana’da ithal kömüre daya-
lı 600’er MW’lık iki yeni termik 
santral kurulması planlanıyor. Çu-
kurova Demtaş Enerji Üretim 
Ticaret A.Ş., Adana’nın Yumurta-
lık ilçesinde Demirtaş Mahallesi 
yakınlarında 600’er MW kurulu 
gücünde Ece Termik Santralı ve 
Hande Termik Santralı kurulması 
planlanıyor. 

69,26 hektar alan üzerinde 
kurulacak Ece Termik Santralı 
ve  70,71 hektar alan üzerinde 
kurulması planlanan Hande Termik 
Santralı’nda ithal kömüre dayalı 
pulverize kazan teknolojisi kullanı-
lacak. Her bir tesisin proje maliyeti 
1 milyar 800 milyon TL olarak 
hesaplandı. 

Hande Termik Santralı, atık 
depolama alanı (kül/cüruf ) ve deniz 
deşarjı entegre projesi ve Ece Ter-
mik Santralı, atık depolama alanı 
(kül/cüruf ) ve deniz deşarjı entegre 
projesi ile ilgili Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi süreci başladı. 

Kuzey-Güney Enerji 
Koridoru için imzalar 
atıldı

Ermenistan’ın başkenti Eri-
van’da bir araya gelen Ermenistan, 
Rusya, İran ve Gürcistan enerji 
bakanları, “Kuzey-Güney Enerji 
Koridoru” projesinin yol haritasını 
imzaladı. Ermenistan Enerji ve 
Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
Areg Galstyan, “Kuzey-Güney 
Enerji Koridoru”nun oluşturulması 
amacıyla hazırlanan yol haritasında 
sorumlu taraflarla atılacak adımlar 
için takvimin de belirlendiğini 
açıkladı. 

Enerji alanında bölgesel işbirliği 
sağlayacak proje kapsamında, 2019 
yılına kadar elektrik iletim hatları 
inşa edileceğini anımsatan Galst-
yan, iletim hatlarının bazılarının 
inşaatının başladığını belirtti.

Galstyan, “Ermenistan ile 
İran arasında 400 kilovatlık enerji 
iletim hattının (çift hat) çalışmaları 
başladı. Finansman konusunda 
hiçbir sıkıntı yok. 2018 yılı sonu-
na kadar hattı hizmete açacağız. 
Güney yönünde elektrik enerjinin 
paylaşımını 1200 kilovata ulaştır-
mayı öngörüyoruz. Kuzey yönünde, 
yani Gürcistan’da ise şu an rekabet 
paketini hazırlıyoruz” dedi.

Enerji paylaşımının gücü, birin-
ci aşamada 350 megavat olurken, 
2021 yılına kadar 700 kilovata 
ulaşacak. Söz konusu döneme ka-
dar, İran-Ermenistan 400 kilovatlık 
elektrik enerji iletim hattının (çift 
hat) hizmete açılması da öngörü-
lüyor.
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Bilgin Enerji, Genel Enerji’ye yüzde 10,5 ortak oldu
Bilgin Enerji Yatırım Hol-

ding’in bünyesinde bulunan Bilgin 
Grup Doğal Gaz, Kuzey Irak’ta 
uzun süredir petrol üretimi yapan, 
Genel Energy Plc’nin yüzde 10,5 
hissesini satın aldı.  Bu alımla Bil-
gin Enerji, hissedarlarını daha çok 
Batılı fonların oluşturduğu Genel 
Energy’de ikinci büyük hissedar 
olarak petrol ve gaz sektörüne 
girmiş oldu.

Enerji sektöründe 1992 yılın-
dan beri faaliyet gösteren Bilgin 
Enerji, bugüne kadar 6 adet hidro-
elektrik, 5 adet de rüzgar santralı 
olmak üzere toplam 11 santral 

kurdu. Rüzgar santrallarının toplam 
kurulu gücü 395 MW, hidroelekt-
rik santrallerinin ise 477 MW.

Bilindiği gibi Genel Energy, 
Kuzey Irak’ta petrol ve doğal gaz 
çıkarmak üzere Mehmet Emin 
Karamehmet ve Mehmet Sepil 
tarafından kuruldu. 2011 yılında, 
Nat Rothschild ve Tony Hayward 
tarafından kurulan İngiliz petrol 
yatırım şirketi Vallares ile birleşen 
Genel Energy’nin, Kuzey Irak’ta 
toplam 6 bölgede petrol ve gaz ara-
ma ve çıkarma ruhsatı var. Şirket, 
Taq Taq ve Tawke sahalarında fiili 
olarak petrol üretimi yapıyor. 

Avrupa’nın en büyük filosunu İzmir kuracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

400 elektrikli otobüsle Avru-
pa’nın en büyük filosunu kurmaya 
hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, “yüzde 40 yerli üretim” 
şartıyla alacağı 400 araçla geleceğin 
teknolojisi olarak görülen ve çevreci 
yönleriyle  dikkat çeken elektrikli 
otobüslerde Avrupa’nın en büyük 
filosuna sahip olacak.

Kalkınma Bakanlığı’nın bu ko-
nuda yatırım programına aldığı ilk 
proje olan İzmir’in elektrik otobüs-
leri için kente gelen Dünya Bankası 
Grubu kuruluşu IFC’nin (Ulusla-
rarası Finans Kurumu) yetkilileri, 
yaptıkları teknik araştırmaları İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
geçtiğimiz yıllarda “AB Belediye 
Başkanları Sözleşmesi”ne (Co-
venant of Mayors) taraf olarak 
2020 yılına kadar yetkisi içindeki 
alanlarda karbondioksit salınımını 
en az yüzde 20 oranında azaltmayı 
taahhüt eden kentler arasında ye-
rini almıştı. Büyükşehir Belediyesi, 
çevreci özelliğiyle ile ön plana çıkan 
elektrikli otobüslerle de bu hedefi-
ne katkı yapmayı planlıyor.

Kıbrıs GES sayısını 
artırıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nin en büyük ikinci güneş 
enerjisi santralı, ODTÜ Kuzey 
Kıbrıs Kampüsü’nde açıldı. 1000 
kWp kurulu güce sahip olan 
santral, üniversitenin ihtiyacı olan 
elektrik enerjisinin yüzde 20’sini 
karşılayacak. Bu üretim sayesinde 
yıllık yaklaşık 1 milyon kilog-
ram karbondioksitin atmosfere 
salınmasının önüne geçilecek. 
Avrupa’da Güney İspanya’dan 
sonra güneş enerjisini en çok alan 
bölgenin KKTC olduğu biliniyor. 
KKTC’de kurulan en büyük güneş 
santralı, 1.270 kWp kurulu güçle 
Lefkoşa’da bulunuyor.

Odaş Elektrik, madencilik yapmaya başladı
Odaş Elektrik, şirketin iştira-

ki bünyesinde bulunan sahalarda 
madencilik faaliyetlerine başla-
dığını açıkladı. Şirketten yapılan 
yazılı açıklamaya göre, söz konusu 
maden sahaları, Odaş Elektrik’in 
yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı 
konumundaki Suda Maden bün-
yesinde yer alıyor. Suda Maden’in 
Kütahya-Uşak bölgesindeki Murat 
Dağı’nda iki adet altın ve antimu-

an işletme ile iki adet de arama 
olmak üzere 4 maden ruhsatı 
bulunuyor. Suda Maden’in ayrıca 
Karaağaç Altın ruhsatına yaklaşık 
5 km uzaklıkta yer alan Uğurluca 
ruhsatının ilk belirlemelere göre, 
altın kaynağı içerdiği, Karaağaç 
ruhsatıyla beraber düşünüldüğün-
de, eş yönlü çalışmayla ekonomik 
anlam kazanabileceği belirtildi. 
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BP TüRKİYE’nİn PAzARlAMASI 
ERGEnEKOn’A EMAnET

BP Türkiye’den yapılan açıkla-
maya göre, Dilek Ergenekon, 
BP Türkiye Akaryakıt Pazarlama 
Müdürlüğü görevine atandı. 11 
Nisan itibarıyla bu göreve getiri-
len Ergenekon, BP’nin akaryakıt 
faaliyetlerinde kurumsal marka 
kimliği, stratejik ve taktiksel pa-
zarlama programlarının gelişti-
rilmesi ve yönetimi gibi sorumlu-
luklar üstlenecek. 
Ergenekon ayrıca, müşteri iliş-
kileri yönetimi, müşteri sadakat 
programları, ürün yönetimi ve 

marka koordinasyonu gibi faali-
yetleri de yürütecek. Ergenekon, 
bu görevinde BP Avrupa ve Güney 
Afrika Bölgesi Pazarlama Müdü-
rü’ne rapor verecek ve bu bölge-
nin yönetim ekibinde yer alacak.
Ergenekon, İstanbul Teknik Üni-
versitesi İşletme Mühendisliği 
alanında lisans eğitimini tamam-
layarak, Marmara Üniversitesi 
üretim yönetimi ve pazarlama 
alanında yüksek lisans yaptı. 
BP Türkiye’deki yeni görevinden 
önce Sütaş’ta pazarlama direk-

törü olarak çalışan Ergenekon, 
Pepsico ve Ülker gibi ulusal ve 
uluslararası şirketlerin bünye-
sinde görev almıştı. 

SOcAR’dA üST YönETİM dEğİşTİ
SOCAR Türkiye CEO’su Kenan 
Yavuz görevini Yatırımlar Genel 
Müdür Yardımcısı Zaur Gahra-
manov’a devretti. 25 Nisan 2016 
tarihli yönetim kurulu kararıyla 
aynı tarihten geçerli olmak üze-
re daha önce SOCAR Yatırımlar 
Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapan Zaur Gahramanov, 
SOCAR Türkiye Genel Müdürü 
olarak atandı. Kenan Yavuz, yeni 
dönemde grup şirketlerindeki yö-
netim kurulu üyeliklerini devam 
ettirecek.
SOCAR Türkiye Yönetim Kuru-
lu Başkanı Vagif Aliyev, yönetim 
değişimine ilişkin yaptığı açık-

lamada Kenan Yavuz’a, SOCAR 
Türkiye’ye sağladığı tüm özverili 
katkıları için teşekkür ederken; 
Zaur Gahramanov’a yeni görevin-

de başarılar diledi.
Kenan Yavuz’un görev süresi bo-
yunca SOCAR Türkiye’ye bağlılıkla 
hizmet ettiğini vurgulayan Aliyev 
şöyle konuştu: “Yavuz’un Petkim 
ile Türkiye’nin sanayileşmesi-
ne yaptığı katkılar açıktır. Kenan 
Yavuz, grup şirketlerimizdeki yö-
netim kurulu üyeliklerini devam 
ettirecektir. CEO’luğu boyunca 
hem şirketlerimizin yatırımlarının 
ilerlemesine hem de Türkiye’nin 
enerji sektöründe rekabetçi bir 
konuma erişmesi adına önemli 
katkılarda bulunmuştur.”
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ÇAlIK’TA TüRKOğlu GöREvİnİ AKTüRK’E dEvRETTİ
Çalık Holding iştiraklerinden 
olan ve Samsun, Sinop, Çorum, 
Ordu, Amasya illerinde elektrik 
dağıtım hizmeti veren Yeşilırmak 
Elektrik Dağıtım Şirketi’nde ge-
nel müdürlük görevine Rıdvan 
Aktürk atandı. Görevi 11 Nisan 
2016 tarihinde Nurettin Türkoğ-
lu’ndan devralan Aktürk, Çalık 
Enerji’de Strateji ve Planlama 
Direktörlüğü görevindeydi. 
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği mezunu olan Aktürk, 
yüksek lisansını da bu üniver-

sitede tamamladıktan sonra 
London Middlesex University 
Business School’dan MBA de-
recesi aldı. 2006 yılında Çalık 
Enerji bünyesine katılan Aktürk, 
görev değişikliği öncesinde Ça-
lık Enerji’deki görevinin yanı sıra 
YEDAŞ, ARAS EDAŞ ve Kosova 
Elektrik’te yönetim ve icra kuru-
lu üyeleri olarak görev yaptı. 
Kurulduğu günden bu yana YE-
DAŞ’ın yöneticiliğini yapan ve 
çok sayıda ödül kazanan Nuret-
tin Türkoğlu, görevini gözü arka-

da kalmadan, gönül rahatlığıyla 
devrettiğini vurgularken, şirket-
teki donanımlı ekibin YEDAŞ’ı, 
2011-2015 döneminde olduğu 
gibi 2016-2020 döneminde de 
başarıyla yöneteceğine duyduğu 
inancı dile getirdi. 
Türkoğlu, Çalık Enerji ve YE-
DAŞ’ta çok güzel, heyecanlı, aktif 
yıllar geçirdiğinin altını çizerek 
çalışma arkadaşlarına ve pay-
daşlarına teşekkür etti. 



EMO’dA YEnİ YönETİM BElİRlEndİ
Elektrik Mühendisleri Odası 45. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkan-
lığı’nı bir önceki dönemde de aynı 
görevi yapan Hüseyin Yeşil üst-
lendi. 
Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
45. Olağan Genel Kurulu’nda be-
lirlenen yeni yönetim kurulu ilk 

toplantısını yaparak görev da-
ğılımını gerçekleştirdi. EMO 45. 
Dönem Başkanlığı’na Hüseyin 
Yeşil yeniden seçilirken, başkan 
yardımcılığını Kübülay Özbek, 
yazmanlığı Hüseyin Önder, say-
manlığını İbrahim Aksöz üstlen-
di. Diğer yönetim kurulu üyeleri 

ise Yusuf Gündoğan, Kadir Özkan 
ve Bahadır Acar’dan oluştu. İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden 
mezun olan Yeşil, serbest mü-
hendis olarak çalışıyor. Yeşil, 
1970’li yıllardan itibaren EMO’da 
ve TMMOB’da çeşitli görevlerde 
bulundu. 
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TAncAn TETAş YönETİM 
KuRulu üYESİ Oldu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcılığı yapan ve daha öncesinde EPDK Kurul Üyesi 
görevinde bulunan Abdullah Tancan, Türkiye Elekt-
rik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde 
açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atan-
dı. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
Üyesi Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Mü-
dürü oldu. Türkiye Petrolleri Genel Müdür Yardım-
cısı Serdal Azarsız başka bir göreve atanmak üzere 
bu görevinden alınırken, Azarsız’dan boşalan yere 
ve boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine Süleyman 
Çalık getirildi. Enerji Bakanlığı müşavirliği görevine 
ise Ertuğrul Altın atandı. 

TEdAş’dA lEvEnTOğlu 
dönEMİ BAşlAdI

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlü-
ğü’ne Halil İbrahim Leventoğlu getirildi.  TEDAŞ 
Genel Müdürü Mükremin Çepni’nin emekliye 
ayrılmasının ardından göreve AYEDAŞ’ın eski 
genel müdürü Halil İbrahim Leventoğlu geti-
rildi. 22 Nisan itibarıyla geçerli olan atama ile 
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) 
Genel Müdürü olan Leventoğlu, TEDAŞ Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli-
ği mezunu olan Leventoğlu, Aktaş Elektrik, İG-
DAŞ’ta üst düzey yöneticilik yaptı. 

ThOMSEn, PETdER’dE BAşKAnlIğA dEvAM EdEcEK
Petrol Sanayi Derneği’nin (PET-
DER) Olağan Genel Kurul Top-
lantısı 8 Nisan 2016 tarihinde 
yapıldı. Toplantıda PETDER’in 
geçmiş döneme ait faaliyetleri 
ve 2016 yılı bütçesi genel kuru-
lun onayına sunuldu, yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri seçildi. 
Ayrıca anında oylamalarla ger-
çekleştirilen anket çalışmasıy-
la, genel kurul üyelerinin PET-
DER’in faaliyetleri hakkındaki 
görüşleri de değerlendirildi.

Genel kurulun ardından yapılan 
ilk yönetim kurulu toplantısın-
da Martin Thomsen’in yöne-
tim kurulu başkanlığını, Tamas 
Mayer’in başkan yardımcılığını, 
Adnan Ünal’ın da muhasip üye-
liği görevlerini sürdürmelerine 
karar verildi. Yönetimde yer alan 
diğer isimler ise şunlar: Ekrem 
Ekmenci, Ahmet Erdem, Antoi-
ne Tournand, Ahmet İzzet Eke ve 
Mustafa Ergi. 



Hampetrol fiyatlarının 
düşmesi Türkiye’nin 
doğal gaz faturasını da 
ciddi biçimde hafifletti. 

BOTAŞ’ın, doğal gaz alım fiyatı, 
ortalama 350-400 dolar düze-
yinden, bu yılın ikinci çeyreğinde 
175-180 dolara kadar düştü. Sadece 
BOTAŞ’ın değil, özel sektör gaz 
ithalatçılarının da alım fiyatlarında 
düşüşler oldu. 

BOTAŞ, serbest tüketicilere ga-
zın 1000 metreküpünü 782 TL’den 
(dolar kuru 2.80 TL alındığında 
279 dolardan) satıyor. Bu fiyat, 
piyasa için belirleyici oluyor. Buna 
göre gerek BOTAŞ, gerekse de özel 
sektör, maliyetler düşüldüğünde her 
bin metreküpte 90-100 dolar karla 
gaz satışı yapıyor.

vergi borcunu sıfırlayacak
BOTAŞ, gaz fiyatının yüksek 

seyrettiği önceki yıllarda zam yap-
mayarak, ithal ettiğinin altında bir 
fiyatla tüketicilere gaz satışı yaptı. 
Bu nedenle zarar etti ve vergi borcu 
birikti. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı yetkilileri, BOTAŞ’ın 
ham petrol fiyatlarının düşmesiyle 
birlikte gaz alım maliyetinin de 
düştüğünü belirterek, “BOTAŞ, 

bu dönemde geçmiş zararları-
nı telafi ediyor, diğer yandan da 
vergi borcunu sıfırlamaya çalışıyor. 
BOTAŞ’ın, birikmiş ve geçmişten 
gelen yüz milyonlarca (2.3 milyar 
TL düzeyinde) TL’lik vergi borcu 
söz konusu. BOTAŞ, uzun yılların 
ardından finansman yönünden ilk 
kez nefes almaya başladı” yorumu-
nu yapıyor. 

1 Temmuz beklentisi
Ankara’da enerji kulislerinde 

gazda indirim konusunda tah-
minler de yapılıyor. Enerji Pano-
rama’nın görüşlerine başvurduğu 
enerji uzmanları, BOTAŞ’ın yılın 
üçüncü çeyreğinde gaza indirim 

yapmasının “makul” göründüğünü 
belirterek, “BOTAŞ, 1 Temmuz’da 
ya da ağustos ayında gaza indirim 
yapabilir” dedi. Enerji uzmanları, 
BOTAŞ’ın çift haneli indirim 
yapmasının sürpriz olmayacağı 
görüşünü dile getirdi.

Uzmanlar, İran aleyhine gaz 
fiyatı konusunda açılan tahkimi 
Türkiye’nin kazandığını, ancak 
fiyat konusunda henüz bir anlaşma 
zemini oluşmadığını belirterek, “Bu 
süre içinde İran’la da indirim ko-
nusu netleşirse BOTAŞ’ın eli biraz 
daha rahatlayacak. Bu durumda 
BOTAŞ, çok daha rahat koşullarda 
gaza indirim yapabilecek” görüşünü 
dile getirdi.

Temmuzda doğal gazda çift 
haneli indirim bekleniyor

RuSYA’dAn TAhKİM hAMlESİ
Rus enerji şirketi Gazprom, BOTAŞ’la gaz fiyatında yapılacak indirim konusunda an-
laşamamış, konu uluslar arası tahkime yansımıştı. Gazprom’un, özel sektöre sattığı 
gazda yüzde 10.25’lik indirimi sonlandırması, tahkim hamlesi olarak değerlendiri-
liyor. Sektör uzmanları, “Gazprom, Türkiye’de özel sektöre Batı Hattı üzerinden yıl-
da 10 milyar metreküp gaz satıyor. Aynı boru hattından BOTAŞ da gaz ithal ediyor. 
Gazprom, özel sektörün yüzde 10.25’lik indirimini kaldırdı. Gazprom, bu yolla aynı 
boru hattından BOTAŞ ve özel sektöre iki farklı fiyattan gaz satıldığı yönünde Tür-
kiye’nin gündeme getireceği tezin dayanağını ortadan kaldırdı. Bu çok önemli bir 
konudur” tezini savundu.

BOTAŞ ve özel sektör, doğal gaz fiyatlarının düşmesiyle sattıkları her bin 
metreküpte 90-100 dolar düzeyinde kar ediyor. Ankara kulislerinde bu 
düşüşün tüketiciye de yansıtılması gerektiğini konuşuluyor, beklenti 1 
Temmuz’da fiyatlarda indirim olması yönünde...

hABER & Deniz Suphi 
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Sabancı Holding ve Alman 
E.ON ortaklığı Enerji-
sa’nın Adana’nın Tufan-
beyli ilçesinde kurduğu 

yerli linyitle çalışan Tufanbeyli 
Kömür Santralı, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı bir törenle açıldı. 150’şer 
MW’lik üç üniteden oluşan Tufan-
beyli Termik Santralı’nın iki ünitesi 
Aralık 2015 tarihinden bu yana 
elektrik üretimi yapıyor. Üçüncü 
ünite ise kısa bir süre sonra şebeke-
ye bağlanacak. 

Adana’da yapılan açılış töreni-
ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra Enerji Bakanı 
Berat Albayrak, çok sayıda poli-
tikacı, bürokrat, Sabancı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sa-
bancı, Enerjisa’nın ortağı E.ON’un 
CEO’su Johannes Teyssen ve 
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı 
Suzan Sabancı da katıldı. 

Açılış töreninde bir konuşma 
yapan Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Güler Saban-
cı, enerji sektörünün, ekonomik 
gelişim ve ülke insanının yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi bakımın-
dan büyük önem taşıdığını vurgu-

ladı. Son 10 yılda hükümetin enerji 
politikalarına ve ülkenin geleceğine 
güvenle, Türkiye elektrik ve doğal 
gaz sektörünün toplam 100 milyar 
TL’lik yatırım yaptığını belirten 
Sabancı, “Enerjisa olarak ortağı-
mız E.ON ile birlikte 11 milyar 
dolarlık yatırımı biz yaptık. 3 bin 
700 MW’ye ulaşacak kapasitemizle, 
kaynaklar bakımından çeşitlendi-
rilmiş yüksek verimli bir portföye 
ulaştık. 14 ilde 30 milyon insana 
elektrik ulaştırıyoruz” dedi. 

Gaz ithalatı 6 milyar dolar azalacak 
Yerli enerji kaynaklarına yapıl-

mış yatırımların, ülke ekonomisinin 
büyümesi, enerji güvenliği ve cari 
açığın iyileştirilmesi açısından 
büyük önem taşıdığını kaydeden 

Sabancı şöyle devam etti: 
“Sayın Bakanımız çok iyi bili-

yor, Tufanbeyli santralında olduğu 
gibi, linyit rezervlerimizin ekono-
miye kazandırılmasıyla, Türkiye’nin 
doğal gaz faturasının 6 milyar 
dolar azalacağı öngörülüyor. Yerli 
kaynakların desteklenmesi büyük 
önem taşıyor. Linyitimizin kalitesi 
düşük kalorili. Dolayısıyla bugün 
burada açılışını yapacağımız çevre 
dostu ileri teknoloji santralları ger-
çekleştirebilmemiz için çok yüksek 
yatırım gerekiyor. Bugünkü piyasa 
koşullarında bu projelerin mutla-
ka desteklenmesi gerekiyor. Aksi 
takdirde gerçekleşmesi ve devam 
etmesi mümkün değil. Bu konuda 
ilgililerden en kısa zamanda yeni 
düzenlemeler bekliyoruz.” 

Sabancı da yerli linyit için teşvik istedi

E.On: TüRKİYE’Yİ EvİMİz GİBİ GöRüYORuz
Enerjisa’nın yüzde 50 ortağı Alman enerji şirketi E.ON’un CEO’su Johannes Teyssen, 
konuşmasında Türkiye’yi kendi evleri gibi gördüklerini söyleyerek “Pek çok ülke gibi, 
Türkiye’yi de evimiz olarak adlandırıyoruz. Sabancı ile üç yılı aşkın başarılı bir ortaklık 
sürdürüyoruz ve toplam 11 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bu santralla yerel kay-
nakları ekonomiye kazandırarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Kömürün düşük kalitede 
olması nedeniyle en üst teknolojiyi kullanmayı çevre halkının yararı için tercih ettik. İş 
güvenliği standartları ile her işçinin evine sağlıklı bir şekilde dönmeleri sağlanıyor. Bu 
tesis, bu ortaklık, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunuyor” dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Tufanbeyli Kömür 
Santralı’nın açılış töreninde yerli linyiti ekonomiye kazandıracak projelerin 
desteklenmesini istedi. Sabancı, “Aksi takdirde bu projelerin gerçekleşmesi 
ve devam etmesi mümkün değil” dedi

Z. Işık Adler & AÇIlIş
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ABD Başkanı Barack 
Obama’nın başkanlık ya-
rışındaki kilit danışman-
larından olan ve şu anda 

General Electric Küresel Akıllı 
Şebeke Strateji Grubu Başkanı olan 
John D. McDonald, geçtiğimiz ay 
İstanbul’da yapılan ICSG 2016 
Akıllı Şebeke ve Şehirler Kongre 
ve Fuarı’nın konuşmacılarından 
biriydi. Toplantıda vizyoner bir ko-
nuşma yapan John D. McDonald’la 
düşen petrol fiyatları, ABD’nin 
enerji politikaları, yenilenebilir 
enerji ve akıllı şebekeler çerçevesin-
de bir söyleşi yaptık. 

Öncelikle düşen petrol fiyatlarını sormak 
istiyorum. Sizce fiyatların bu kadar düşmesinin 
nedeni nedir ve daha da düşer mi? 

Petrol fiyatlarının düşmesinin 
çeşitli nedenleri var, uzmanlar farklı 
görüşler açıklıyor, elbette hepsinin 
etkisinin olduğunu düşünüyorum. 
Fiyatların düşmesinde ABD’de son 
dönemde hızlı bir ilerleme içinde 
olan shale gazı ve petrolü kaynakla-
rının ekonomiye kazandırılması var. 
Fiyatların ne kadar düşeceğini ya da 
ne zaman yükseleceğini bilmek şu 
anda zor ama birçok ülkeyi etkile-
diğini görüyoruz. 

Shale gaz, aslında ABD ve dolayısıyla dünya 
siyasetini de yeniden şekillendirdi diyebilir 
miyiz?

ABD, önceden büyük ölçüde 
petrol ihraç eden bir ülkeydi. Do-
layısıyla ABD’nin, Ortadoğu’daki 
petrol kaynaklarına ihtiyacı vardı, 
bu nedenle de bölgedeki siyasetle 
de ilgileniyordu. Dolayısıyla da 
ABD’nin Ortadoğu politika-
sı, enerji kaynakları temelinde 
şekilleniyordu. Shale teknolojisinin 
gelişmesiyle ABD artık ihracat-
çı bir ülke haline geldi, önceki 
dönemlere göre daha güçlü ve 
daha aktif. Kendi kendine yetebi-

Enerji hub’ı olmak için 
ticaret de yapmalısınız

Obama’nın enerji danışmanı McDonald, “Türkiye’nin dışa bağımlılıktan 
kurtulması için enerji hub’ı olma kartını iyi kullanıp transit projelerin yanı 
sıra enerji ticareti de yapmalı” diyor. McDonald’ın bir diğer önerisi de 
yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra enerji verimliliğini artırmak, 
şebeke altyapısını da teknolojiden yararlanarak yenilemek... 

RöPORTAJ & Z. Işık Adler 
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len, enerji ihtiyacını kendi başına 
karşılayabilen yani eskisinden çok 
daha fazlasını yapabilen bir ülke 
konumunda. Bence ABD, geleceğin 
en büyük enerji ihracatçısı olma 
yolunda önemli bir adım attı.

Rusya’nın elindeki enerji kartını kullanarak 
Avrupa Birliği ve diğer ülkeler üzerinde siyasi 
baskı kurduğu iddiaları var. Sizin bu konudaki 
değerlendirmeniz nedir?

Enerji kaynağını elinde tu-
tuyorsan haliyle siyasette de söz 
sahibi olmak istersin. Rusya’nın 
bu yönde hareket ettiği olduğu 
konuşuluyor. Ancak hem kaya gazı 
konusundaki gelişmeler, ABD’nin 
ihracatçı konuma ulaşması enerji 
ithalatçısı ülkelerin lehine gelişme-
ler. Ayrıca enerji verimliliğinin de 
giderek gelişen teknolojilerle önem 
kazanması, ülkelerin dışa bağımlılı-
ğını azaltan gelişmeler olarak önem 
kazanıyor. 

Türkiye de enerji konusunda dışarıya bağımlı 
bir ülke ancak enerji kaynaklarının ortasında 
yer alıyor. Şu anda devam eden ve halinde 
uluslararası projeler var. Başarılı olma olanağı 
nedir?

Evet, örneğin şu anda TANAP 
gibi önemli bir proje yürütülüyor. 
Konumu itibarıyla Türkiye, önemli 

bir noktada ancak bunu lehine 
çevirecek adımları atması gereki-
yor. Enerji hub’ı olmak, bu hedefi 
koymak önemli ancak sadece hub 
olmak tek başına yeterli değil. Bu 
pozisyonu güçlendirmek için yani 
bölgesel siyasi gerginliklerden daha 
az etkilenmek için enerji ticareti de 
yapıyor olması gerekiyor. Bunun 
için de iyi siyasi ilişkiler gerekiyor, 
Türkiye komşularla ilişkilerini 
geliştirmek zorunda. 

Türkiye’nin enerji portföyünü çeşitlendirmesi 
için neler önerirsiniz?

Türkiye’nin en önemli kaynağı, 
yenilenebilir enerji... Bence özel-
likle güneşte büyük bir potansiyele 
sahipsiniz. Bunun yanı sıra biliyor-
sunuz yenilenebilir enerjilerin sü-
rekliliği yok, bu durumlarda devreye 
girecek kaynağınız olmalı. Termik 
santral teknolojileri çok gelişti, bu 
alanda yatırımlara hız verdiğinizi 
biliyorum, bu iyi bir durum ancak 
iyi planlanması gerekiyor. Bunun 
yanı sıra nükleer santral projeleriniz 
var. Ancak en önemli sorun şebeke 
altyapısı. Merkezi şebeke kullanıl-
dığı için elektrik kayıpları da fazla 
oluyor. Biz de General Electric ola-
rak Türkiye’nin şebekelerini akıllı 
şebekeye dönüştürmeye çalışıyoruz. 

Politika, 
standart, 
teknoloji 
gerekiyor

Sizin de dikkat çektiğiniz 
gibi Türkiye, enerji 
verimliliğine son yıllarda 
özel bir önem veriyor. 
Gözlemleriniz nedir, doğru 
yolda mıyız?

Önünüzde ciddi örnekler var, 
örneğin ABD... ABD, enerjide 

yeni kaynakların yanı sıra dijital-
leşmeye dönük çalışmaları artır-
dı. Bazı eyaletler, bu konuya özel 
önem verdiler ve kısa zamanda 
enerji verimliliğinde ciddi so-
nuçlara ulaştılar. Bunun için po-
litikacıların bu işe inanmaları ve 
gerekli düzenlemeleri yapmaları 
gerekiyor. Kısaca üç şart gerekiyor: 
Teknoloji, standartlar ve politika...
Elektrik şebekelerinin verimliliğini 
artırmak için yapılacak 1 dolarlık 
bir yatırım, 3 yılda 5-6 dolar ola-
rak geri dönüyor. Yeni sistemlerle 
verimliliği artırmanın yanı sıra 
kesintilerin engellenmesi, süre-
lerinin düşürülmesi de mümkün. 
Hatta proaktif davranıp arızaları 
önceden saptamak mümkün hale 
geliyor. 

"Komşularla ilişkilerinizi geliştirmelisiniz"

RÖPORTAJ Enerji hub’ı olmak için ticaret de yapmalısınız
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Hükümet tarafından Türki-
ye Büyük Millet Mecli-
si’ne (TBMM) gönderilen 
“Elektrik Piyasası Kanunu 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı, 
TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji 
Komisyonu’nda kabul edildi.  Tasa-
rıda, elektrik dağıtım şirketleri için 
önemli bir maddeler yer alıyor. An-
cak sektörün heyecanla beklediği 
2006-2010 birinci tarife uygulama 
döneminde Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu’ndan (EPDK) izin 
alınmadan Avrupa Yatırım Bankası 
(AYM) ve Dünya Bankası’ndan 
(DB) alınan kredilerle yapılan 
yatırımların tarife hesaplamalarında 
dikkate alınması öngören kararı son 

dakikada tasarıdan çıkardı. Karar, 
elektrik dağıtım sektöründe şok 
etkisi yarattı.

Sektör temsilcileri, bu dönemde 
yaklaşık EPDK’nın onaylamadığı 2 
milyar TL’lik bir yatırımın söz ko-
nusu olduğunu, bunun yaklaşık 400 
milyon TL’lik bölümünün AYM ve 
DB kredisiyle yapıldığını kaydetti.

Sektör temsilcileri, bu kredilerin 
5 yılı geri ödemesiz, 15 yıl vadeli 
olduğunu belirterek, “Ödemesiz 

dönemler geride kaldı. Bu kredile-
rin ana paraları ödenmeye başlandı. 
Sektörün, yatırım için kullandığı ve 
kredisini ödediği paranın elektrik 
tarifesine yansıtılması bekleniyor-
du” dedi. 

Tüm maliyetler tüketiciye 
yansıtılacak 

Tasarıda, elektrikteki kayıp-ka-
çak tartışmasına nokta koyacak 
bir madde de yer alıyor. Tasarı, 

Elektrik dağıtım şirketlerine  
400 milyon TL’lik son dakika şoku

TBMM Enerji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan dağıtım 
şirketlerinin heyecanla beklediği 400 milyon TL’lik destek kararını 
tasarıdan çıkardı. Sektör, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan 
alınan kredilerle yapılan yatırımların

AnKARA KulİSİ & Deniz Suphi 
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elektrikte oluşan tüm maliyetlerin 
tüketiciye yansıtılmasını öngörüyor. 
Yasada, maliyet kalemleri olarak 
kayıp-kaçak bedeli, sayaç okuma 
bedeli, perakende satış hizmet be-
deli, iletim sistemi kullanım bedeli 
ve dağıtım bedeli tek tek sayılacak.

Mevzuat gereği ve uygulamada 
tüketiciden alınan bedellere ilişkin 
eklenen hükümlerle konunun 
hiçbir tereddüte mahal vermeyecek 
şekilde düzenlenmesinin amaçlan-
dığı belirtiliyor. 

Sektör temsilcileri, son dönem-
de Yargıtay’ın elektrikte kayıp-ka-
çak bedellerinin abonelere iadesine 
ilişkin aldığı kararlara işaret ederek, 
“Yargıtay, kayıp-kaçak gibi mali 
bir konunun yasayla düzenlenme-
sini istiyor. Yine Yargıtay, idareye 
(EPDK) kayıp-kaçak oranlarının 
belirlenmesiyle ilgili verilen yetkiye 
de dikkat çekerek, kayıp-kaçakta alt 
ve üst sınırların yasal olarak tayin 
edilmesinin önemini vurguluyor. Bu 
düzenleme, Yargıtay’ın işaret ettiği 
hususlara dönük” yaklaşımı içinde... 

nükleer, genel müdürlüğe bağlanıyor 
Tasarıyla uluslararası anlaşma-

lar gereğince kurulma aşamasında 
olan nükleer güç santrallarıyla ilgili 
olarak uygulamada karşılaşılan 

sorunların giderilmesi de amaçla-
nıyor. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ana hizmet 
birimleri arasında yer alan Nükleer 
Enerji Proje Uygulama Dairesi, 
“Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü” 
adıyla yeniden yapılandırılacak. 
Kıyı Kanunu’nda yer alan kıyılar, 
sahil şeritleri, doldurma ve kurutma 
yoluyla kazanılan arazilere ilişkin 
yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayı-
cı hükümler rafineri, petrokimya 
tesisleri ve milletlerarası anlaşma 
hükümleri uyarınca yapılması ön-
görülen tesisler hakkında uygulan-
mayacak.  

kDv istisnası da gelecek
Tasarı ile ‘Petrolün Boru Hatla-

rı ile Transit Geçişine Dair Kanun’ 
kapsamında yapılan ve milletlerara-
sı anlaşma hükümleri çerçevesinde 
uygulamaya alınan petrol boru 
hattı yapımıyla ilgili mal teslimi 
ve hizmet ifaları KDV’den istisna 
tutulacak.

Elektrik Piyasası Kanunu 
uyarınca, Türkiye Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi tarafından öden-
mesi gereken kamulaştırma bedel-
leri ile birlikte diğer giderlerin de 
ödenebilmesine imkan sağlanıyor.

TüKETİcİlER 
hAKEM 
hEYETİnE dEğİl 
Adlİ YARGIYA 
GİdEcEK

TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Ko-
misyonu’nda kabul edilen tasarıyla 
elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak 
bedeline yönelik düzenleme yapıldı. 
Buna göre, elektrik dağıtım tarifeleri; 
dağıtım sistemi yatırım harcamala-
rı, sistem işletim maliyeti, teknik ve 
teknik olmayan kayıp maliyeti, kes-
me-bağlama hizmet maliyeti, sayaç 
okuma maliyeti gibi bedellerden olu-
şacak. Kayıplara ilişkin (teknik ve tek-
nik olmayan-kaçak elektrik) maliyetler, 
dağıtım tarifelerinde yer alıp elektrik 
abonelerine yansıtılacak. Böylece, 
mevcut uygulamanın, tereddüt ya-
şanmayacak şekilde kanunlaştırılması 
amaçlanıyor. 
Düzenleme uyarınca elektrik tarifeleri-
ne ilişkin olarak açılan davalarda, adli 
yargı ve tüketici hakem heyetleri yeri-
ne idari yargı devreye girecek. Açılmış 
olan mevcut davalar da düşmüş sayıla-
cak. Başka bir maddeyle de EPDK’nın 
kurul üye sayısı 9’dan 7’ye düşürüldü.

ANKARA KULİSİ Elektrik dağıtım şirketlerine  400 milyon TL’lik son dakika şoku

Mayıs 2016EnerjiPanorama 27



Dünyanın en büyük petro-
kimya bilgi sağlayıcısı olan 
ICIS tarafından yapılan 
anketinin bulgularına göre, 

Türk doğal gaz şirketleri küresel 
piyasa koşullarını yansıtacak şekilde 
düzenlenmiş doğal gaz tarifelerinde 
ekim ayına göre ortalama yüzde 
6.4’lük bir düşüş bekliyor. Tarife-
lerde düşüş bekleyen şirketlerle, 
hükümetin bu yıl bir değişiklik 
yürürlüğe sokması ihtimali olma-
dığına inanan şirketler arasında 
görüşler neredeyse eşit biçimde 
dağılmış durumda. 

Bir doğal gaz şirketinin yöneti-
cisin, bu düşüşün yüzde 15-20 ara-
sında değişebileceğini söylemesine 
karşın tarifelerde düşüş bekleyen 

şirketler oranın yüzde 15’e yakın 
olması ihtimalinin daha yüksek 
olduğunu belirtiyor. 

Buna karşın, ICIS’in tüm 
beklentilerin ortalamasını aldığında 
bulduğu değer yüzde 6.4 oldu. Eğer 
yüzde 6.4’lük azalma yürürlüğe 
girerse, bu durum serbest tüketiciler 
için düzenlenmiş doğal gaz tarifle-
rini bin standart metreküp (kcsm) 
başına 735.51 Türk lirasına (TL) 
kadar düşürebilir (257.89 dolar/
kscm, 7.073 dolar/MMBTu).

Düşüş bekleyen şirketlerin 
çoğuna göre hükümet, bu durumu 
ekim ayında duyurabilir. Buna karşın 
görüşülen şirketlerden biri, tarife 
düşüşünün 1 Temmuz’dan itibaren 
yürürlüğe girebileceğini söyledi. 

Genel bir kural olarak doğal gaz 
tarifelerindeki değişiklikler, elektrik 
tarifelerinde de değişiklik olmasını 
tetikler. Örneğin, geçmişte doğal 
gaz tarifesinde yüzde 10’luk bir 
artış olması elektrik tarifelerinde 
yüzde 5’lik bir artışı da beraberinde 
getirmişti. 

Fakat ICIS’in görüştüğü yedi 
şirketin doğal gaz tarifelerinde bir 
düşüş beklemesine rağmen gö-
rüşmeye katılanlardan sadece ikisi 
elektrik tarifesinde yüzde 5’lik bir 
azalma beklediğini ifade etmiştir. 
Buna göre ortalama elektrik tari-
feleri düşüşü beklentisi yüzde 0.8 
düzeyinde. 

İndirim beklentisi  
iş dünyasını ikiye böldü

ICIS’in son anketine göre; Türkiye’deki enerji ve doğal gaz şirketleri, 2016 
yılında gaz tarifelerinde düşüş olmasını bekliyor. Buna karşın bazı şirketler, 
yapılacak bir indirimin daha sonra geriye alınacağını söylüyor...

Çeviri: TEnvAKOnuK YAzAR & Aura Sabadus/Turkish Energy Hub Daily Editör 
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Destekleyici savlar
Gaz tarifesi en son Ekim 2014 

tarihinde değiştirildi. O tarihte 
hükümet, yüzde 9’luk fiyat artışı 
olacağını duyurmuştu. Bu artış, 
serbest tüketiciye uygulanan dü-
zenlenmiş tarifeyi 782.38 TL/kscm 
düzeyine getirmişti. Fakat petrol 
fiyatlarındaki değişiklikleri ve Türk 
Lirası’ndaki dalgalanmayı normal-
de yansıtması gereken bu tarife, o 
tarihten sonra değişmedi. 

Şu anda elektrik ve doğal gaz 
sektörlerinde faaliyet gösteren 
bazı şirketler, düşüşün kaçınılmaz 
olduğunu çünkü petrol fiyatlarının 
son 10 yılın en düşük seviyesin-
de bulunduğunu ve Avrupa hub 
fiyatlarının nispeten ucuz olduğunu 
söylüyor. 

Bu arada Türk Lirası’nın geçen 
yıl önemli düzeyde dalgalı bir seyir 
izleyerek ABD dolarına karşı eylül 
ayı başında 3.05 TL düzeyinde son 
zamanların en büyük değer kaybını 
yaşamasına karşın şu anda Türk 
Lirası stabilize oldu ve bu durum 
piyasaya daha fazla güven veriyor. 

Görüşülen şirketlerden biri, 
halen petrol fiyatıyla bağlantılı olan 
ve ham petrol değerlerindeki hare-
ketlenmeleri yansıtan küresel gaz 
fiyatlarının önceki yıllardan daha 
düşük olduğuna da dikkat çekti. 

Bu katılımcı, “Japonlar LNG’yi 
4.50 dolar /MMBTu fiyatıyla alıyor 
olsa bile, eğer serbest piyasaya 
yönelik ilerleme kaydetmek istiyor-
larsa (Türk hükümeti) Türkiye için 
fiyatı yapay biçimde yüksek tutmak 
makul olmayacaktır” yorumunu 
yaptı.   

Gaz piyasalarındaki diğer kay-
naklar, hükümetin yüzde 15-20’lik 
bir tarife düşüşü üzerinde durma 
olasılığı olduğunu kabul ederken 
TL’de yeniden ortaya çıkabilecek 
dalgalanma gibi ekonomik endişe-
lerin hükümetin tarifeleri düşürme-
sinin önünde engel teşkil edebilece-
ğini de vurguladı. 

karşı savlar
Şüpheci yaklaşan gaz ve enerji 

şirketleri, Türkiye’nin sıcak bir yaz 
için hazırlandığını ve bunun da 
serbest piyasadaki enerji fiyatlarının 
artacağı anlamına geleceğini ifade 
etti. 

“Eğer hükümet indirim ya-
pacaksa indirimi üçüncü çeyrekte 
geri almak zorunda kalacak. Sizin 
de bildiğiniz üzere, tarifeler spot 
fiyatların arkasında kaldı. İkinci 
çeyrek fiyatlarındaki artışın, üçüncü 
çeyrek tarifeleri üzerinde de etkisi 
olur. İkinci çeyrekte yüzde 5’lik bir 
azalma sağlarsanız üçüncü çeyrek-
te yüzde 10’luk bir artış yapmak 
zorunda kalırsınız. Eğer bunu 
yapmazsanız sadece yüzde 5’lik bir 
artış yapmak zorunda kalırsınız 
ve bu daha akla uygundur. Aynı 
mantık gaz fiyatları için de geçerli. 
Gaz tüketimi artacak, petrol fiyat-
ları artacak, bu sebeple hükümetin 
indirim yapması sonrasında da 
daha yüksek fiyat artışları getirmesi 
mantıklı değil.”

Başka bir kaynak da aynı 
görüşleri dile getirerek geçen yılın 
başından beri spot fiyatların keskin 
bir azalış eğilimi gösterdiğini ve 
bu durum kâr paylarını daralttığı 
için termal enerji tesisi üreticileri-
nin zaten zor koşullarla mücadele 
ettiğini belirtti. Bu kaynak, eğer 
tarife düşerse dağıtım şirketlerinin 
düzenlenmiş piyasadan satın alma-
ya başlayacağını da sözlerine ekledi. 

“Buna göre daha az şirket, 
EPİAŞ’tan (serbest piyasa) elektrik 
satın alacak ve kaçınılmaz olarak 
spot düşecek. Enerji üreticileri, 
düşük spot fiyatları yüzünden zaten 
zor günler geçirdiği için EPDK 
üreticileri sabotaj etmemek adına 

bu şekilde hareket etmeyecektir.”  
Bu oyuncu görüşlerini şöyle 

sürdürdü: “Tarifelerdeki düşüş 
sadece tüketicileri olumlu anlamda 
etkileyecek, fakat geri kalan herkesi 
olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra 
tarife düşüşüne gerek yok, çünkü 
yakın bir zamanda seçim olmasını 
beklemiyoruz.” 

Uyarılar
Doğal gaz ve elektrik fiyatların-

da değişiklik yapma hakkının Türk 
hükümetinin uhdesinde olmasına 
rağmen, ICIS 2012’nin başından 
beri aralıklı olarak anketler yapıyor. 
Bu anketlerin amacı piyasa katı-
lımcılarının tarife artış ve düşüşü 
hakkında beklentilerini ortaya 
koymak ve Türkiye’deki elektrik ve 
gaz piyasalarında daha fazla şeffaf-
lık olması amacıyla katılımcıların 
taleplerini takip etmek. 

Anket en az 10 şirkete ulaşmayı 
hedefliyor. Standart hale getirilmiş 
sorularla kimlik açıklama zorun-
luluğu olmadan veri toplanıyor. 
Tarife artış ve düşüş beklentisinin 
ortalaması ICIS’le paylaşılan tüm 
yüzdelik rakamların aritmetik orta-
laması alınarak bulunuyor. Öngörü-
len tarife artışının zamanlaması her 
ay ICIS’le paylaşılan tüm yüzdelik 
rakamların ortalamasını yansıtır.  

KONUK YAZAR İndirim beklentisi  iş dünyasını ikiye böldü
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Yükselen LNG 
pazarı ve Türkiye 
jeopolitiğine etkileri

LNG, dünya enerji satrancında etkili bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. 
Doğal gaz ticaretindeki payı geçen yıl yüzde 33’e ulaşan LNG, daha 
esnek taşıma koşulları nedeniyle cazibesini artırıyor. Doğal gaz boru 
hatlarında yaşanan sorunlarının yaşandığı günümüzde sadece 
Türkiye değil, birçok ülke LNG’yi bir çare olarak görüyor. LNG’nin 
etkinliğini ve payını artırmasıyla da doğal gaz fiyatlarının petrolden 
bağımsız hale gelip daha da ucuzlayacağı öngörüsü, LNG’yi cazip 
kılan bir diğer unsur. Şu anda Katar’ın ihracat şampiyonu olduğu 
LNG piyasasında yakında yeni ülkeleri de ilk sıralara tırmanırken 
göreceğiz...
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Sıvılaştırılarak küçültülen ve 
tankerlerle taşınan doğal 
gaz (LNG), yalnızca doğal 
gaz arzını çeşitlendirmeye 

çalışan Türkiye açısından değil, aynı 
zamanda Avustralya, Amerika Bir-
leşik Devletleri gibi son dönemde 
yaptıkları atılımlarla sektöre ihracat 
tarafından girmeye başlayacak 
aktörler açısından da önemli bir 
yöntem olarak öne çıkıyor. 

1970’li yıllarda doğal gaz tica-
retinde yüzde 3 olan LNG’nin payı, 
geçen yıl itibarıyla yüzde 33’lere 
çıktı. Enerji çevrelerinde Avust-
ralya’nın geleceğin en büyük LNG 
ihracatçısı olarak anılmaya başlan-
ması, ABD’nin Avrupa’ya LNG 
ile doğal gaz ihraç etmesi ve birçok 
LNG tesisinin dünyada inşa halin-
de olması bu yöntemin gelecekte 
daha da çok kullanılacağını gözler 
önüne seriyor. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu 
coğrafyada yaşanan politik sorun-
ların doğal gaz boru hattı projeleri 
üzerinde kurduğu baskıyı, LNG ile 
doğal gaz arzı yönteminin geçmişi-
ni, günümüzdeki gelişimini ve Tür-
kiye’ye içinde bulunduğu bölgede 

ne gibi kazanımlar sağlayabileceğini 
inceledik.

Türkiye coğrafi olarak Rusya, 
Hazar, İran, Irak ve yeni keşifler-
le Doğu Akdeniz gibi doğal gaz 
kaynaklarının tam ortasında yer 
almasına karşın birçok politik engel 
nedeniyle, bu kaynaklardan çok azı-
na erişebildiği hatta var olan enerji 
odaklı ticari ilişkilerde de yine bu 
politik krizler nedeniyle düşüşlerin 
yaşandığı bir dönemden geçiyor. 
Türkiye’ye boru hatları ile gaz teda-
rikinin önündeki en büyük engelleri 
politik sorunlar oluşturuyor.

Türkiye, siyasi gerginliklerin 
ortasında

Doğu Akdeniz gazında, Kıbrıs 
sorunuyla ilgili olarak Münhasır 
Ekonomik Bölge çatışmalarının 
ortaya çıkması ve Gazze’de yaşa-
nan kriz, İsrail ile Türkiye arasında 
önümüzdeki dönemde gerçek-
leştirilebilecek bir doğal gaz boru 
hattı projesinin önündeki en büyük 
engeller olarak öne çıkıyor. Suri-
ye’deki insanlık dramı haline gelen 
iç savaş ve IŞİD realitesi ise Arap 

yarımadasından gelebilecek boru 
hattı temelli tedariki engelliyor. 

Kuzey Irak Bölgesel Yöneti-
mi’nin sağlayabileceği doğal gazın 
önündeki engeller ise; mevcut 
yönetimin içerisindeki siyasi müca-
deleler, yüzde 70’i devlet memuru 
yapılmış fakat düşük petrol gelirleri 
nedeniyle maaşları ödenemeyen bir 
halk, IŞİD’le savaşta yaşanan zor-
luklar, Bağdat yönetiminin baskıları 
ve Kuzey Irak petrolünün dünya 
pazarlarına erişiminde hayati olan 
Kerkük-Yumurtalık boru hattına 
terör örgütü tarafından yapılan 
saldırılar olarak öne çıkıyor. 

Uluslararası yaptırımların kal-
dırıldığı ve pazara tekrar petrol ve 
doğal gaz ihraç etmeye hazırlanan 
İran için ise düşük petrol fiyatları, 
yüksek gelir elde ederek, gaz taşıma 
yollarını kurmanın önündeki en 
büyük engel... İran’ın zengin gaz 
kaynaklarına rağmen eski teknolo-
jisi ve altyapısı nedeniyle önümüz-
deki 10 yıl boyunca gelir elde etme-
de, görece daha kolay olan petrole 
ağırlık vereceği yorumları yapılıyor. 
Ancak yaptırımların kaldırılması 
sürecinde ABD Başkanı Barrack 
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Obama’nın yaptırımlar sonrası 
dönemde ABD’li şirketlere öncelik 
verilmesini istediği ve bu isteğinde 
de ilerleme kaydettiği biliniyor. 
Dünyadaki LNG teknolojisinde 
lider olan bu şirketlerin ise İran 
gazını Hürmüz Boğazı üzerinden 
LNG ile uluslararası piyasalara 
iletmeleri sürpriz olmayacak. Ancak 
İran’daki hidrokarbon kaynaklarının 
çıkarılması ve ticarileştirilmesinde 
kullanılan iş modeli bu şirketle-
rin de işlerini zorlaştıracak gibi 
gözüküyor.

Hazar bölgesi de istikrarsızlık yaşıyor
Hazar coğrafyasında, zengin 

gaz yataklarına sahip Türkmenis-
tan, Hazar’ın henüz belirlenmemiş 
statüsü nedeniyle sahip olduğu gazı 
Batı’ya aktarmakta zorluk yaşıyor. 
Bu bölgedeki Çin ilgisi ve Hin-
distan’a yönelen projeler nedeniyle 
Türkmenistan’ın gaz ihracatının 
boru hatları ile Çin ve Hint pazar-
larına yapılması bekleniyor. Türkiye 
üzerinden Azeri gazının Avrupa 
pazarlarına iletilmesini amaçlayan 
TANAP projesi, şu anda gerçekleş-
tirilmeye en yakın proje olarak öne 
çıkmakta. Buna rağmen yine düşük 
petrol fiyatları nedeniyle finan-
sal açıdan zor bir dönem geçiren 

Azerbaycan’ın son dönemde Erme-
nistan’la sıcak savaşa varan anlaş-
mazlığı bölgedeki istikrarı yeniden 
bozma potansiyeli gösteriyor. 

Türkiye’nin enerji arzında en 
büyük partneri olan Rusya ile jet 
uçağının düşürülmesi sonrasında 
yaşadığı kriz ise iki ülke arasındaki 
enerji ticaretine henüz elle tutulur 
bir zarar vermedi. Rusya da Kırım’ı 
ilhakı sonrasında karşılaştığı 
uluslararası yaptırımlar ve düşük 
petrol fiyatları nedeniyle finansal 
olarak çetin bir dönemden geçiyor. 
Bu zorluklar, Türkiye’de hayata 
geçirmeye çalıştığı nükleer santra-
lını dahi etkilemiş durumda. Tüm 
bu zorlukların, jet krizi sonrasında 
Türkiye’ye karşı gaz arzını bir 
şekilde sekteye uğratarak girişebile-
ceği bir yaptırımın da önünü kestiği 
yorumları yapılıyor. 

Ancak Türkiye, Rusya ile yaşa-
dığı bu kriz sonrasında enerji arzını 
gerek kaynak anlamında gerek de 
enerjinin türü anlamında çeşitlen-
dirmesi gerektiğini bir kez daha 
anladı ve 2015 Aralık ayı itibarıyla 
doğal gaz arzında LNG’nin payını, 
sahip olduğu LNG terminallerini 
kullanarak yüzde 20’nin üzerinde 
tuttu. Ayrıca Türkiye, Katar ile yeni 
LNG tesislerinin yapımı için gö-

lnG, TüRKİYE’nİn 
PAzARlIK Gücünü 

ARTIRAcAK
Türkiye bu ve benzeri projelerin görüşme ve 
müzakerelerine, LNG tesisleri ile arzını çeşit-
lendirmiş olarak girebilirse yalnızca bu gazı 
Türkiye gaz sistemine getirmeyi değil, bu 
gazı sonrasında istediği fiyattan Avrupa’ya 
aktarmak için gerekli re-export hakkını da 
elde edebilir. Ayrıca doğal gaz ticareti ile ge-
lişebilecek ikili ilişkiler, Türkiye’nin bölgedeki 
ve mevcut krizlerin çözümündeki rolüne de 
şüphesiz katkıda bulunacaktır.
Türkiye, doğal gaz ithalatında yüzde 15 olan 
LNG payını kısa vadede artırması, kış şartların-
da günlük 250 milyon metreküp ve üzerine 
çıkması beklenen günlük maksimum doğal 
gaz talebinin karşılanmasında yaşanacak 
sıkıntıların önüne geçecek, Rusya ve İran ile 
ömrünü tamamlayan her doğal gaz kontratı 
sonrasında yapılacak fiyat pazarlıklarında Tür-
kiye’nin elini güçlendirecektir. 
Sonuç olarak önümüzdeki dönemde, dünya 
doğal gaz ticaretinde LNG’nin payının Avust-
ralya ve ABD gibi aktörlerle artması, yalnızca 
bir doğal gaz taşıma yönteminin öne çıkma-
sına değil, aynı zamanda doğal gazın esnek 
bir şekilde uluslararası pazarlara ulaşıp, petrol 
fiyatından bağımsız bir şekilde doğal gaz fi-
yatının belirleneceği bir değişim döneminin 
kapılarını açacaktır. Doğal gazın yüzen dev 
sıvılaştırma tesislerinde (FLNG) sıvılaştırılma-
sı ve ülkenin artabilecek tüketimi için yüzen 
depolarda sıvı halde depolanması gibi uygu-
lamalar çoğalacak. Bu yeni dönemde Türkiye, 
LNG tesisleri için gerekli yatırımları yapması 
ve çeşitlendirme prensibi ile doğal gaz arz gü-
venliğini sağlaması durumunda, potansiyel 
projelerde avantajlı pozisyonlar sağlayacak, 
enerjide ticaret merkezi olma gibi bir amaca 
ulaşmaya daha da yaklaşacak.
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rüşmeler yaptı ve halihazırda kul-
landığı 2 tesise 3’üncüsünü eklemek 
ve depolama kapasitesini artırmak 
için çalışmalara hız verdi.

lnG tarihi ve dünyadaki durumu
Doğal gazın sıvılaştırılmasıyla 

ilgili çalışmaların tarihi 19’uncu 
yüzyıla kadar uzanıyor. İngiliz 
kimyacı ve fizikçi Michael Faraday, 
doğal gaz da dahil olmak üzere 
çeşitli gazların sıvılaştırma deneyle-
rini yapmış, Alman mühendis Karl 
Von Linde ise ilk sıvılaştırma kom-
presör makinesini 1873’te Münih’te 
inşa etmiş. LNG’nin atmosferik 
basınçla tanklara depolandığı ilk 
ticari sıvılaştırma tesisi ise Ohio 
Cleveland’da 1941’de inşa edilmiş, 
böylece doğal gazın sıvılaştırılması 
ile uzaktaki noktalara taşınabilmesi 
ihtimali yükselmiş. 

1959 yılına gelindiğinde 
dünyanın ilk LNG tankeri olan ve 
2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir 
yük gemisinden dönüştürülerek 
oluşturulan, The Methane Pione-
er tankeri ABD’nin Güneydoğu 
sahilindeki Lake Charles’tan 
Birleşik Krallık’taki Canvey adaları-

lnG’nİn TEKnİK özEllİKlERİ
Doğal gazın atmosfer basıncında -162 
°C’ye kadar düşürülmesi ve sıvı faza 
geçirilmesi ile elde edilen LNG, ilk ha-
line oranla 6 yüz kat küçülür. Bu sayede 
yüksek miktardaki gaz, düşük basınçlar 
halinde daha düşük hacimlerde sakla-
nabilir ve tankerlerle taşınması ekono-
mik olarak da uygun hale gelir. 
Sıvılaştırma sürecinde doğal gazın için-
deki oksijen karbondioksit ve kükürt 
bileşenleri ve sudan arındırıldığı için 
sıvılaştırılmış doğal gaz, boru gazına 
göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıt 
olarak tanımlanıyor. 
LNG TİCARETİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti 
ana olarak, sıvılaştırma, taşıma ve tekrar 
gazlaştırma olarak üç aşamadan oluşu-
yor. Kara alanlarında ülkeler arasındaki 
sınır geçişleri, anlaşmazlıklar, terör risk-
leri ve coğrafyadan kaynaklı teknik zor-

luklar, denizlere kıyısı olan ve tesisleri 
oluşturabilecek ekonomik güçteki ülke-
lerde sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretini 
erişim esnekliği avantajı nedeniyle ön 
plana çıkarıyor. 
Ancak doğal gazın, boru gazı ve LNG 
olmak üzere farklı metotlarla taşınması 
tek bir doğal gaz fiyatı oluşmasını en-
gelliyor, doğal gaz fiyatları ülkeler arası 
yapılan kontratlarla ya da spot piyasalar 
üzerinden belirleniyor. LNG ticaretinin 
artması ve bugünkü yüzde 30’luk ha-
cimden yüzde 50 ve üzerindeki hacim-
lere çıkmasıyla doğal gazın uluslararası 
pazarda tek bir fiyattan veya petroldeki 
WTI ya da Brent petrol fiyatlarında ol-
duğu gibi birbirine yakın fiyatlardan 
satılması mümkün olacak. Günümüzde 
uluslararası piyasada fiyatı oluşturula-
bilen petrolün tankerlerle taşınma ora-
nı, yüzde 70’ler seviyesinde.
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na, doğal gazı sıvılaştırılmış olarak 
taşıdı. Bu olay, yüksek miktardaki 
gazın okyanus aşırı yerlere güvenli 
olarak taşınabilmesinin tarihteki ilk 
örneğidir.

Takip eden 14 ay boyunca 7 
kargo daha ufak problemlerle de 
olsa aynı rota üzerinden Birleşik 
Krallığa ulaştırıldı, İngiliz yöne-
ticiler Venezuela’dan LNG itha-
latı projeleri üzerinde çalışmalara 
başladı. Fakat, bu ticari anlaşmalar 
tamamlanmadan önce Libya ve 
Cezayir’de yüksek miktarlarda gaz 
keşfedildi. 

Cezayir’deki sahalarda önem-
li miktarda gaz üretilmesi ile de 
Birleşik Krallık ilk LNG ithalatçısı, 
Cezayir ise ilk LNG ihracatçısı 
oldu. Bu olaydan bu yana Cezayir 
dünyanın en büyük LNG tedarikçi-
lerinden biri oldu. 

Sıvılaştırarak taşıma konsep-
tinin kendini kanıtlaması ile yeni 
sıvılaştırma ve ithalat terminalleri 
Atlantik ve Pasifik bölgelerinde 
inşa edilmeye başlandı. 1971 ile 
1980 yılları arasında ABD’de 4 adet 
deniz terminali yapıldı, 1979’da 
253 milyar kübik feet’lik gaz giriş 
kapasitesine ulaşıldı. 

1970’lerde asya’da ithalata başladı
ABD’den Asya’ya yapılan ilk 

LNG ithalatı ise 1969’da Alaska 
gazının Japonya’ya gönderilmesi ile 
gerçekleşti, bu olaydan sonra dünya 
LNG piyasası hem Avrupa’da hem 
de Asya’da hızla büyümeye devam 
etti. 1999 yılına gelindiğinde At-
lantik havzasındaki ilk sıvılaştırma 
tesisi Trinidad’ta üretime başladı. 
Bu gelişmenin ardından ABD’deki 
doğal gaz talebi ikiye katlanarak 
yükseldi, elektrik üretiminde doğal 
gaz kullanımı başladı ve ülke için-
deki doğal gaz fiyatları yükselişe 
geçti. Sonuç olarak ABD piyasasın-
da sıvılaştırılmış doğal gaz piyasası-
na olan ilgi 80’lerdeki durulmanın 
ardından tekrar yükselişe geçti ve 
kullanılmayan tekrar gazlaştırma 
tesisleri aktifleşti. 

Hem ABD’de hem de dünyada 
LNG’ye olan talep giderek artar-
ken, 2005 yılına gelindiğinde ise 
devrimci nitelikteki bir gelişme 
olan dünyanın ilk gemi üzerine 
kurulu tekrar gazlaştırma tesisi 
Meksika körfezinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Dünyanın bir çok 
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. 

katar-avustralya savaşının kazananı 
kim olacak?

Katar, Amerikan Exxon 
şirketinin faaliyetleri ile dünya 
LNG ihracatının 3’te 1’ini elinde 
bulunduruyor. LNG ihracatında bu 
ülkeyi günümüz itibarıyla Endo-
nezya, Malezya ve Cezayir takip 
ediyor. Ancak, kaya gazı devriminin 
ardından artan doğal gaz üretimi 
ile ABD’nin ve Chevron şirketinin 
dünyanın en büyük LNG ithalat-
çısı haline getirmek için çalışmalar 
yaptığı Avustralya’nın, Katar’ı önü-
müzdeki dönemde geride bırakması 
bekleniyor. 

Ancak bu rekabette Avustralya 
ve ABD’nin payını artıracağı birçok 
kesimce kabul edilirken, bu öne 
çıkışın Katar’ın veya diğer ithalatçı-
ların mevcut pazarlarına girerek mi 
yoksa yeni pazarlar oluşturarak mı 
yapılacağı ve ardından yaşanacak 
gelişmeler LNG sektörünün ve do-
ğal gaz fiyatları açısından devrimsel 
nitelikte değişimlere yol açacak. 

Bu değişimlerde en önde geleni 
ise doğal olarak fiyatlar... LNG 
alıcısı ülkeler son dönemde talep 
ettikleri gazı, düşen petrol fiyatları 
nedeniyle, spot piyasadan almayı 
tercih ediyor ve uzun vadeli kont-
ratlar yapmaktan kaçınıyor. 
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lnG arttıkça fiyatlar da düşecek
Uluslararası piyasada halen pet-

rol fiyatlarına endeksli olarak fiyatı 
hesaplanan doğal gazın, petrolden 
bağımsız bir fiyat oluşturabilmesi 
için ise LNG’nin payının dünya 
doğal gaz ticaretinde artması gere-
kiyor. Çünkü, deniz yolları ile uzak 
pazarlara erişim esnekliği, boru 
gazının pahalı hale geldiği pazarla-
ra girişi sağlayacak ve pazar payının 
arttıracak. Diğer bir ifadeyle, ‘Doğal 
gazın fiyatının petrolden ayrı olarak 
belirlenmesi olasılığı’ ile ‘LNG’nin 
dünya doğal gaz ticaretindeki oranı’ 
arasında bir korelasyon var. 

Alıcı ülkeler, uzun vadeli boru 
gazı veya LNG kontratları yerine, 
spot piyasada buldukları en ucuz 
tankeri, tekrar gazlaştırma tesisleri-
ne getirecek ve gaz ithal edecekler. 
Bu da serbest piyasa kuralları gereği 
bir veya birkaç bölgeye özgü gaz 
fiyatının oluşmasını sağlayacak. 
Enerji uzmanları bu türde bir fiyat 
oluşumunun LNG’nin toplam do-
ğal gaz ticaretindeki payının yüzde 
60’lara gelmesi ile gerçekleşebilece-
ğini belirtiyor. 

Exxon ve Chevron gibi Ame-
rikan şirketlerinin, gerek geleceğin 
liderleri Avustralya ve ABD’de ve 
halihazırdaki lider Katar’da sahip 
oldukları, gerek İran pazarında 
elde etmeleri beklenen pazar payı 
göz önünde bulundurulduğun-
da, LNG’nin toplam doğal gaz 
ticaretindeki oranının yüzde 60’lara 
çıkıp, uluslararası piyasada petrol-

den bağımsız bir doğal gaz fiyatı 
belirlenmesi önümüzdeki 15 yıllık 
periyodda sürpriz olmayacak.

Türkiye enerji arzını çeşitlendirmek 
zorunda 

Doğal gaz, Türkiye için nere-
deyse tüm illerine ulaşmış bir enerji 
kaynağı olması, elektrik üreti-
mindeki yüksek payı ve temiz bir 
enerji kaynağı olması nedeniyle en 
stratejik ürünlerden biri. 

Öte yandan, doğusunda enerji 
zengini batısında ise enerji talebi 
yüksek bir coğrafyada bulunan 
Türkiye, bu özelliği ile gelecekte bir 
enerji ticaret merkezi (hub) olma 
niyetinde. Ancak bunu yapabil-
mek için hiç şüphesiz öncelikle 
kendi enerji arzını çeşitlendirmek 
durumunda. Çünkü enerji arz 
çeşitliliğini ve güvenliğini Türkiye 
üzerinden geçecek projelerle sağla-
maya çalışmak bu projelerdeki rolü 
daha önemsiz hale getirme riskini 
yaratacak ve hub olma potansiyeli 
ortadan kaldırabilecek sonuçlar 
yaratabilecek.

Diğer bir ifadeyle Türkiye için 
doğal gaz arzında tek ülkenin tercih 
edilmesi ya da günlük maksimum 
tüketimleri karşılamada uyarılar 
veren bir sistemin devamı; ortaya 
çıkacak projelerde müzakere elini 
güçlü tutamama ve bu projeler-
de kaynak çeşitliliğini sağlamaya 
yaklaşmış olmakla yetinme gibi 
sonuçlara neden olabilir.

AKdEnİz’dE 
GüÇlER 
dEnGESİ

Uluslararası LNG piyasasının yukarıda 
belirtilen verileri ışığında, 2015-2025 
yılları arasında doğal gaz arzının yüz-
de 40’lık bir kısmını LNG ile “karşılaya-
bilecek tesisleri” elinde bulundurarak, 
doğal gaz ithalatının yüzde 30’unu 
LNG ile karşılayan, doğal gaz depola-
ma tesisleriyle kriz durumlarını em-
niyete almış ve tüm kaynak ülkelerin 
ithalat oranını yüzde 20’nin altında 
tutabilen bir Türkiye doğal gaz siste-
mi, TANAP gibi ortaya çıkabilecek boru 
hatları projelerinde müzakere gücünü 
daha ileri bir pozisyona getirebilecek, 
re-export hakkı gibi hub olmak için 
olmazsa olmaz şartlardan birine sahip 
olmayı sağlayabilecek. Avustralya ve 
ABD gibi oyuncuların, Akdeniz LNG pi-
yasasına da girecek olması ve bölgede 
kaynaklara sahip ülkelerin bu durum-
dan endişelenmelerine sebep oluyor. 
Örneğin, İsrail yönetimi yaklaşan LNG 
rekabeti nedeniyle Doğu Akdeniz’de 
keşfedilen kaynaklarını hızlı bir şekil-
de ticarileştirmek için sahalarında çalı-
şacak enerji şirketleri ile olabildiğince 
hızlı bir gaz ticarileştirme süreci baş-
latmak istedi. Ancak ülkedeki düzen-
leyici otorite, şirketlerin tekelleşecek 
olmaları nedeniyle buna izin vermedi. 
Öte yandan buradaki mevcut kaynak-
ların miktarı ve güvenlik endişeleri 
sıvılaştırma tesislerinin kurulmasını 
zorlaştırıyor. Bu nedenle Türkiye’ye 
deniz altından bir boru hattı yapılması 
olasılığını öne çıkarıyor. 
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Yenilenebi-
lir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması 

(YEKDEM) kapsamında, devletin 
elektrik alım garantisinden yararla-
nan santrallar, artık tüm üretiminin 
değil, tahmin ettiği üretiminin 
bedelini tahsil edebilecek. Gün 
Öncesi Piyasa sistemi katılımcısı 
haline getirilen bu santrallar, üretim 
tahmini yapıp, bu tahmini tuttur-
mak zorunda. Söz konusu santral-
ların yol açtığı dengesizlik maliyet-
lerine bu tesislerin işletmecileri de 
katlanmak durumunda kalacak. 

Yenilenebilir Enerji Kaynakla-
rının Belgelendirilmesi ve Des-

teklenmesine İlişkin Yönetmelik’te 
yapılan değişikliğe göre, YEKDEM 
kapsamındaki onaylanmış elektrik 
üretim projesinde yer alan kay-
naktan farklı bir enerji kaynağının 
kullanıldığının belirlenmesi ha-
linde, ihlali belirlenen tüzel kişiler, 
EPDK kararıyla hemen YEKDEM 
kapsamından çıkartılacak.

Yanıltıcı bilgi belge verene de ceza
Kuruma yapılan başvurularda 

başvuru sahibinin yanıltıcı bilgi 
veya belge verdiğinin ya da düzen-
lediğinin tespiti halinde, üretim 
lisansı sahibi tüzel kişi, anılan 
yönetmelik kapsamındaki haklar-
dan yararlandırılmayacak. Ödenmiş 

tutarlar ise faiziyle birlikte katılım-
cıya fatura edilecek. Bu kapsamda 
tahsil edilen tutar, takip eden uzlaş-
tırma dönemi YEKDEM gelirine 
eklenecek.  

Gerekli şartları taşımadığı halde 
YEKDEM’den faydalandığı tespiti 
edilen katılımcının, geçmişe dönük 
olarak YEKDEM kapsamında bu-
lunduğu her bir uzlaştırma dönemi 
için kendisine ödeme yapılan birim 
fiyatla ilgili uzlaştırma dönemi, pi-

Beklenen YEKDEM düzenlemesi geldi 
Piyasada iyi ticaret yapmayan 

cezasını çekecek

YEKDEM santrallarına verilen desteklerin piyasa yapısını 
bozduğu eleştirileri yeni düzenlemeyi beraberinde getirdi. 
Disiplin altına alınan bu kapsamdaki santrallar artık tahmin 
ettiği üretimin bedelini tahsil edebilecek

hABER & Deniz Suphi 
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yasa takas fiyatı ve sistem marjinal 
fiyatından küçük olan arasındaki 
fark ve üretim miktarları kullanı-
larak hesaplanan bedel de faiziyle 
birlikte katılımcıya fatura edilerek 
tahsil edilen bedel izleyen uzlaş-
tırma dönemi YEKDEM gelirine 
eklenecek.

üretim tahminini tutturamayan 
yanacak

Yönetmeliğin geçici 1’inci 
maddesinden sonra gelmek üzere 

“tolerans katsayısı” başlıklı yeni bir 
geçici madde eklendi. Tolerans kat-
sayısı başlangıç değeri 0,98 olarak 
belirlendi. Bu da şu anlama geliyor:

“YEKDEM kapsamındaki 
rüzgar santralı işletmecilerinden 
Gün Öncesi Piyasası’nda işlem 
yaparken, üretim tahminini tuttur-
maları isteniyor. Tahminde yanılma 
payı yüzde 2 olarak belirlendi. Yani 
yüzde 2 eksik ya da yüzde 2 fazla 
tahmin yapması halinde bundan bir 
zarar görmeyecek.”

15 Bİn MEGAvAT GİRdİ, SORun ORTAYA ÇIKTI
EPDK, konuyla ilgili olarak yaptığı açık-
lamada, 2016 yılı için YEKDEM’e dahil 
olmak üzere başvuruda bulunan tesis-
lerin kurulu gücünün 15 bin megavatı 
geçmesiyle dengeleme birimlerinin 
YEKDEM’e girmesi sonucunda sistem 
işletim sorunlarının ortaya çıktığını vur-
guladı. Açıklamada, bu nedenle düzen-
lemelere hız verildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, değişiklikle, gün içi pi-
yasasında ticaret yapılarak dengesizlik-
lerin en aza indirilmesi, portföyün doğru 
bir biçimde yönetilerek üretim tahmin-
lerinin en doğru şekilde yapılması ve 
piyasaya arz edilmesi ile rezervuarlı 
hidrolik santralların üretimlerinin port-
föy gelirini maksimize edecek şekilde 
optimize edilmesi amaçlanıyor. Destek 
mekanizması kapsamındaki tesislerde 

üretilen enerjinin katılımcılar tarafın-
dan yapılan ikili anlaşmalarda, Gün 
Öncesi Piyasası’nda (GÖP) ve Gün İçi 
Piyasası’nda (GİP) değerlendirilebilece-
ğine işaret edilen açıklamada, YEKDEM 
kapsamındaki tesislerin, katılımcıların 
portföyünde kalmaya devam edeceği ve 
dengesizlikleri de yine kendi portföyleri 
içerisinde değerlendirecekleri belirtildi.  

cEzA SİSTEMİ 
EPDK’nın açıklamasında, yeni YEK-
DEM dizaynı ile verimlilik artışı yaşa-
nacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
“Bu artıştan hem üreticiler hem de 
tüketiciler faydalanacak. Portföyünü 
düzgün yöneten, piyasalarda iyi po-
zisyon alan ve dengesizliklerini en aza 
indiren katılımcıların sağlıklı üretim 
planlaması, dengesizliklerin azaltıl-
ması, tersiyer yedek ve yan hizmetler 
gibi sağladıkları ek hizmetler karşılığı 
eski teşvik mekanizmasına göre daha 
fazla kazanç elde etmesi mümkündür. 
Piyasalarda iyi ticaret yapamayan ve 
dengesizliklerini azaltamayan katılım-
cıların ise riskleri bizzat kendilerine 
yüklendi. Bunun YEKDEM kapsamın-
daki santralların doğru bir şekilde 
yönetilmesini teşvik edeceği, tüketi-
cilerin üzerindeki yükü ise azaltacağı 
değerlendiriliyor.”

HABER Beklenen YEKDEM düzenlemesi geldi Piyasada iyi ticaret yapmayan cezasını çekecek
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Son yıllarda artan enerji ta-
lebi çerçevesinde, her ülke 
için öz kaynak durumunda 
olan yenilenebilir enerji 

kaynakları (YEK), uygulanan farklı 
politikalarla teşvik ediliyor. Bu ça-
lışmanın ilk bölümünde YEK’lerin 
desteklenmesinde kullanılan farklı 
düzenleyici politikaları inceleyece-
ğiz. İkinci bölümde ise ülkemizde 
kullanılan destekleme politikası 
irdeleyip mevcut sistemin artı ve 

eksi yönlerini analiz edeceğiz. 
Yenilenebilir enerji yatırım-

larının desteklenmesinde yaygın 
olarak sabit fiyatlı alım garantisi 
ve prim sistemi (Feed-in tariff/
premium), kota yükümlülükleri / 

yenilenebilir portfolyo standartları 
(Quota obligations/RPS), yenile-
nebilir enerji sertifikaları (Tradeble 
green certificates), ihale sistemi ve 
net ölçüm sistemi (Net metering) 
yaygın olarak kullanılıyor. 

Yenilenebilir enerji kaynakları 
destekleme mekanizmaları-1

Enerji yönetiminin gündeminde olan yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı için çeşitli teşvik yöntemleri var. Bu yöntemler farklı talepler 
ve beklentiler göz önüne alarak şekillendirilmiş... 

* Yazarın kendi görüşleri olup çalıştığı kurumun görüşünü yansıtmamaktadır

KOnuK YAzAR & İbrahim Halil Kılıç/ İTÜ Enerji Enstitüsü* 
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Sabit fiyatlı alım garantileri 
(FiT), yenilenebilir enerji tekno-
lojilerine yapılan yatırımlara ivme 
kazandırmak, elektrik üretim port-
föyü içerisinde YEK’lerin payını 
arttırmak için kullanılan en yaygın 
destek mekanizmalarından biri. 
FiT, yenilenebilir enerji yatırımcıla-
rına ürettikleri elektrik için ödeme 
garantisi veriyor. Bu ödemeler, 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
ekonomik ömrüne göre belirlendiği 
için periyotları farklılık gösterebili-
yor. Teknolojinin türü, proje boyutu, 
kaynakların kalitesi ve proje yerine 
göre farklılık gösterdiği için çoğu 
durumda, teşvik ödemeleri elekt-
rik üretiminin marjinal maliyetini 
yansıtacak şekilde ayarlanıyor. 

FiT mekanizmasının sağlıklı 
bir şekilde amacına ulaşması için üç 
temel parametrenin sürdürülebilir 
bir şekilde planlanması gerekiyor. 
Bunlar; sisteme garantili erişim, 
istikrarlı ve uzun vadeli enerji alım 
anlaşmaları ve fiyatların YEK’ler-
den üretilen gücün birim maliyetle-
ri yansıtacak şekilde uygulanması...

FiT sisteminin gelişmiş 
versiyonu olan prim sistemi ise 
yatırımcılar için dinamik bir teşvik 
sunuyor. Prim ödemeli sistemde, 

yenilenebilir enerji yatırımcıları, 
mevcut elektrik piyasası fiyatları 
üstünde sabit veya değişken prim 
ödemesi alıyor. FiT sisteminden en 
önemli farkı, yatırımcılar arasındaki 
rekabet korunması. 

kota yükümlülüğü yatırımı da artıyor
Kota yükümlülükleri, bir diğer 

ifadeyle yenilenebilir portfolyo 
standartları (RPS), FiT ile birlikte 
hükümetlerin YEK’lerin çeşitliliği-
ni desteklemek için kullandığı yay-
gın destekleme mekanizmalarından 
biri. FiT sisteminden farklı olarak, 
fiyat bazlı yerine miktar bazlı olarak 
işliyor. 

Kota yükümlülüğü mekaniz-
masının en önemli ayağını, ihale 
sistemleri ve TGS’ler oluşturuyor. 
YEK’lerden elektrik üreten ve/veya 
tüketen oyuncular, yenilenebilir 
enerji kullanım miktarını arttır-
dıkları her birim başına ticarete 
konu sertifika/emtia elde ediyor. 
Buna karşın bu program kapsa-
mında, kendi kota yükümlülüğünü 
karşılama durumunda başarısız 
olan yükümlü taraf ceza ödemek 
zorunda kalıyor. Bu uygulamayla 
doğrudan yeni yenilenebilir elektrik 
santrallarına yatırım yapılması ya 

TüKETİcİlER dE 
üRETİcİ 

OlABİlİYOR
Net ölçüm sisteminin asıl amacı, öz 
tüketimini karşılamak amacıyla yerin-
de elektrik üretme fırsatı sunan ve öz 
tüketimlerini aşan elektriği belirli bir 
fiyattan satma imkânı vermek. Daha 
net bir ifadeyle net ölçüm sisteminde 
temel amaç, tüketicileri yenilenebilir 
enerji teknolojilerine yatırım yapma-
ya teşvik etmek. Net ölçüm sistemin-
de uygulama alanı genellikle fotovol-
taik, rüzgar gibi yenilenebilir enerji 
teknolojilerinde küçük ölçekli yenile-
nebilir enerji tesislerini kapsıyor. Bu 
sistemde, sayaçlar hem elektrik tüke-
timini hem de tüketiciler tarafından 
üretilen elektriği kayıt altına alıyor. 
Daha düşük maliyetli olduğu için öz 
tüketimini sağlamak isteyen yatırım-
cılar tarafından kolaylıkla uygulana-
biliyor. En önemli avantajlarından 
biri de elektriğin üretilmediği ve/veya 
tüketilmediği saatlerde ihtiyacını veya 
ihtiyaç fazlasını değerlendirebilme 
garantisi..
YEK’lerin desteklenmesinde politika 
hedefleri doğrultusunda çalışmalar 
yürütülüyor. Uygulanan bu politikala-
rın amacına göre, farklı mekanizmalar 
ortaya çıkıyor. Politika amacı olarak 
rekabetin ya da YEK’lerin hedeflenen 
kabul edilebilir bir düzeye çıkarılma-
sında hangisinin önemli olduğunun 
ortaya konulması gerekiyor. 

KONUK YAZAR Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmaları-1
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da diğer üretici veya tedarikçilerden 
yeşil sertifika satın alınmasının 
teşvik edilmesi amaçlanıyor. 

Yenilenebilir enerji sertifikaları 
(TGS), YEK’lerden elektrik enerjisi 
üretildiğini belgeleyen sertifikalar-
dır. TGS sisteminin temel amacı, 
elektrik piyasasında YEK’lerden 
üretilen elektriği teşvik etmek ve 
mevcut piyasa şartlarında YEK’ler-
den üretimin yaygınlaştırılmasını 
sağlamak. Yenilenebilir enerji 
sertifikalarının fiziksel enerjiden 
farklı olarak sahip olduğu ekono-
mik değer neticesinde yenilenebilir 
enerji ticaretini de kolaylaştırıyor.

TGS sisteminde üretici 
şirketler, YEK’lerden üretilen 
elektrik için sertifikaya sahip 
oluyor. Üretilen elektrik sertifika 
ile birlikte satılabildiği gibi, ayrı 
olarak da ticarete konu olabiliyor. 
Satılmasıyla sahiplik el değiştiriyor, 
aynı şekilde yeni sertifika sahibi de 
sertifikayı satabiliyor. Sertifikalara 
olan talep ise farklı mekanizmalar-
la oluşuyor. Tüketicilerin gönüllü 
olarak yenilenebilir enerji sertifikası 

talep etmesi, düzenleyici kurumla-
rın tüketiciler veya diğer aktörlere 
yenilenebilir enerji sertifikaların 
belirli miktarını satın almalarını 
regüle etmesi veya hükümetin 
kendisinin de sertifika alıcısı olarak 
hareket etmesi TGS sistemine olan 
talebin artmasını sağlayabilir.

projeler serbest piyasada belirleniyor
İhale sistemini, yenilenebilir 

enerji yatırımcılarının, enerji alım 
anlaşmalarına ve hükümetlerin uy-
guladığı fonlara erişim için rekabete 
dayalı gerçekleştirilen teklif süreçle-
ri kapsamında uygulanan destek-
leme mekanizması olarak tarif 
edebiliriz. İhale sistemleri, miktar 
bazlı olabildiği gibi, finansal destek, 
yatırım odaklı ya da üretim bazlı da 
olabiliyor. FiT ve RPS uygulamala-
rının farklı bir versiyonu olan ihale 
sisteminin en temel farkı, projelerin 
rekabete dayalı serbest piyasada 
belirlenmesidir. Farklı yenilenebilir 
enerji teknolojileri için ayrı ihale 
sistemleri bulunuyor. Yatırım yap-

maya hak kazanan yatırımcılar için 
ihale sonucunda belirlenen fiyattan 
alım garantisi, düzenleyici kurum 
tarafından sağlanıyor. 

İhale sistemine göre, yatırım-
cılar birbirleriyle rekabet içinde 
olmalı çünkü arz tarafında gerçek-
leşen rekabetle maliyetler zamanla 
düşüyor. Dolayısıyla, ihale siste-
minin daha rekabet edilebilir ve 
maliyetlerin azaltılmasında daha 
verimli olduğu düşünülebilir.

İbrahim Halil Kılıç Kimdir?
1990 doğumlu İbrahim Halil Kılıç, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Meta-
lurji ve Malzeme Mühendisliği bö-
lümünden mezun oldu. İş hayatına 
uluslararası danışmanlık firmasında 
yenilenebilir enerji projelerinden 
sorumlu mühendis olarak başlayan 
Kılıç, yüksek lisansına İTÜ Enerji Ens-
titüsü’nde enerji ekonomisi alanında 
devam etmektedir. İbrahim halen 
özel bir firmada enerji ticaret uzmanı 
olarak çalışıyor.

KONUK YAZAR Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmaları-1
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•	 Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu tarafından, 1 Mayıs 2016 
tarihinden itibaren TEİAŞ ile-
tim sistemi kullanım ve sistem 
işletim tarifelerinin 14 bölge 
bazında üreticiler ve tüketici-
ler için uygulanmasında baz 
alınacak Yöntem Bildirimine 
İlişkin Kurul Kararı, 25 Nisan 
2016 tarih ve 29694 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

•	 Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından, Lisanssız 
Elektrik Üretimine ilişkin 
yapılan mevzuat değişiklik-
leri doğrultusunda yapılması 
gerekenlere ilişkin duyuru, 19 
Nisan 2016 tarihinde internet 
sitesinde yayımlandı. 

•	 Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından, doğal gaz 

dağıtım lisansı sahibi şirket-
lerin, dağıtım şebekeleri için 
kurmakla yükümlü oldukları 
‘sevkiyat kontrol merkezlerine 
ilişkin 07 Nisan 2016 tarih ve 
6196 sayılı Kurul Kararı, 19 
Nisan 2016 tarihinde EPDK 
internet sitesinde yayımlandı.

•	 Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu tarafından, Sayaç Kont-
rol Bedellerine İlişkin Usul 
ve Esaslara ilişkin 07 Nisan 
2016 tarih ve 6199 sayılı Kurul 
Kararı, 16 Nisan 2016 tarih ve 
29686 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

•	 Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından, Dağıtım 
Sistemi Sistem Kullanım 
Anlaşması, Tüketiciler İçin 
Dağıtım Sistemine Bağlantı 

Anlaşması ve Üretim Faaliyeti 
Gösteren Tüzel Kişiler İçin 
Dağıtım Sistemine Bağlantı 
Anlaşması’na ilişkin 30 Mart 
2016 tarih ve 6193 sayılı Kurul 
Kararı, 16 Nisan 2016 tarih ve 
29686 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

•	 Linyit ve Taşkömürü Çıkaran 
ve Özel Hukuk Tüzel Kişile-
rinin Ruhsat Sahibi Olarak 
İşlettikleri Yer Altı Maden 
İşletmelerine, Yer Altındaki 
Maden İşlerinde Meydana 
Gelen Maliyet Artışlarının 
Karşılanması Amacıyla Destek 
Verilmesine İlişkin 2016/8673 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 
8 Nisan 2016 tarih ve 29678 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Nisan ayında yayımlanan 
mevzuat değişiklikleri...

Figen Özer & MEvzuAT
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından 2007 
yılından itibaren verilmeye 
başlanan ve tutarı milyar-

lara ulaşan petrol piyasası şirketle-
rine yönelik maktu para cezalarına, 
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği 
iptal kararı sektörü hareketlendirdi. 
Yıllardır birçok tartışmaya, davaya, 
yürütmeyi durdurma, iptal karar-
larına konu olan cezalarla verilen 
iptal kararı yeni bir hukuk tartış-
ması başlattı. 

Danıştay 13. Dairesi, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 
bazı maddelerinin iptali ve yürür-
lüğünün durdurulması talebiyle 
Anayasa Mahkemesi’ne başvur-

muştu. Konuyu inceleyen Anayasa 
Mahkemesi, “akaryakıt bayilerine 
belli yükümlülükleri yerine getir-
memeleri halinde öngörülen maktu 
idari para cezalarına ilişkin bazı dü-
zenlemeler, Anayasa’ya aykırı bulu-
narak” iptal kararı verdi. Mahkeme, 
kanunun bazı hallerde öngördüğü 
850 bin ve 600 bin liralık idari para 

cezalarını oy çokluğuyla Anayasa’ya 
aykırı buldu.

Aslında bu karar çok önemli 
bir değişime işaret ediyor çünkü, 
lisanslarının devamı süresince, 
bayisi olduğu dağıtıcı haricinde 
diğer dağıtıcı ve onların bayilerin-
den akaryakıt ikmali yapanlara 850 
bin lira idari para cezası verilmesini 

Anayasa Mahkemesi'nin 
kararı, yeni davalara 

örnek olacak

Anayasa Mahkemesi, bayisi olduğu şirketler dışında ikmal yapan 
akaryakıt bayilerine verilen cezaları yasaya aykırı bularak iptal 
etti. Milyonlarca liralık cezalarla boğuşan akaryakıt sektörünü 
hareketlendiren bu kararın ardından diğer ceza maddelerinin iptali için 
de dava açılması bekleniyor

hABER & Neşet Hikmet 
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düzenleyen hüküm iptal edilmiş 
oldu. 

Mahkeme tarafından, sözleşme 
yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini 
pazarladığı anlaşılacak şekilde faali-
yetine devam etmeyen bayilere 600 
bin lira idari para cezası verilmesini 
öngören düzenleme de iptal edildi. 

Yüksek mahkemenin gerekçeli 
kararında, “hukuk devletinde ceza 
hukukuna ilişkin düzenlemelerde 
olduğu gibi, idari yaptırımların da 
kanun koyucunun takdir yetkisinde 
olduğu ancak kanun koyucunun 
bu yetkiyi anayasal sınırlar içinde 
adalet, hakkaniyet ve kamu yararı 
ölçütlerini göz önünde tutarak 
kullanması gerektiği” belirtildi.

“ekonomik büyüklük dikkate alınmalı”
Kanunun tanımladığı cezalarda 

işletmelerin ekonomik büyüklü-
ğü ve sınıfına ilişkin herhangi bir 
kademelendirme yapılmadığına 
dikkat çekildi. Kararda, bu cezaların 
tek pompa ile faaliyet gösteren ve 
cirosu yüksek olmayan akaryakıt 
bayisi için ağır sonuçlar doğuraca-
ğına vurgu yapıldı.

Anayasa’nın ikinci maddesi-
ne aykırı olarak, idari para cezası 
uygulanırken fiilin işleniş şekli, 
failin kusur durumu, ikmal edilen 
akaryakıt miktarı gibi hususların da 
dikkate alınmadığı belirtildi. Karar 

metninde, “Bu itibarla bayilerin 
bağlı bulundukları dağıtıcı haricin-
de başka dağıtıcılardan veya onların 
bayilerinden akaryakıt ikmal etme-
leri halinde, bayilerin kusur durumu 
dikkate alınmadan, ekonomik 
büyüklüklerine ve sınıflarına göre 
adil bir denge gözetilmeden, itiraz 
konusu kuralla ölçülü ve makul ol-
mayan idari para cezası ile cezalan-
dırılmaları, hukuk devletinin gereği 
olan adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle 
bağdaşmamaktadır” denildi.

Bu nedenlerle söz konusu ku-
ralların, Anayasa’nın 2’inci madde-
sine aykırı olduğu belirtilirken, iptal 
hükümlerinin 9 ay sonra yürürlüğe 
girmesi kararlaştırıldı.

Geçmişe  doğru geçerli değil 
Mahkemenin bu kararı geç-

mişte ağır para cezaları ödemiş 

olar bayileri heyacanlandırdı ancak 
Anayasa’nın 153’üncü maddesi ve 
mahkeme kararı geçmişe yönelik 
cezaların kalkacağı umudunu orta-
dan kaldırdı. Anayasa Mahkemesi 
iptal kararları geçmişe yürütüle-
mezken, Anayasa Mahkemesi kara-
rın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine 
karar verdiğinden geçmiş dönemi 
kapsaması mümkün olmadı. 

Karar, yalnızca kanunun 7’nci 
maddesinin 4’üncü fıkrasının 
üçüncü cümlesi ve 8’inci maddesi-
nin 2’nci fıkrasının a bendinde yer 
alan hususların cezalarını kapsıyor. 
Bu durumda diğer maddelerin de 
iptali için yerel mahkemelerin veya 
Danıştay’ın Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurması gerekiyor. Ancak bu 
kapsamda hukukçular, itiraz süreci 
ile ilgili farklı kanuni yollara gidile-
bileceği değerlendirmesi yapıyor.  

HABER Anayasa Mahkemesi'nin kararı, yeni davalara örnek olacak
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İsveçli enerji şirketi Vattenfall, 
Kuzey Avrupa’nın en önemli 
elektrik enerjisi tedarikçilerin-
den biri ve son bir kaç yıldır 

azalan talep ve düşen elektrik 
fiyatları karşısında karını artırmak 
için oldukça çaba gösteriyordu. 
2015 yılının başında 1.000 çalışanı-
nın işine son vermek zorunda kalan 
şirket, Ringhals 1 ve 2 nükleer 
reaktörlerini de kapatma kararı al-
mıştı. Vattenfall, 2015 yılının ikinci 
çeyreğinde yaklaşık 3,4 milyar dolar 
kayıp yaşadığını açıklamış ve rekor 
bir kayıpla adından söz edilmişti.

Nisan ayında yaklaşık 7 bin 500 
çalışanıyla Almanya’daki dört kö-
mür santralı ve ilgili madenlerinin 
satışı için Çek enerji şirketi EPH 
ile anlaştığını açıklayan Vattenfall, 
büyük miktarda sera gazı üreten bir 
satışa imza atmış oldu. İsveç hü-

kümeti, Vattenfall firmasının yeni 
kömür santralı yatırımı yapmasını 
yasaklıyor ancak santral ve maden-
lerin yasaktan muaf bir firmaya 
satılması ile kömür yatırımlarının 
önü tekrar açılıyor.

Greenpeace Nordic sözcüsü 

Almanya’nın 
kömürle imtihanı 
nereye kadar sürecek?

Avrupa’nın en büyük enerji şirketlerinden Vattenfall, sürdürülebilir 
enerji hedefleri için Alman linyit varlıklarını Çek enerji grubu EPH’ye 
satacaklarını duyurdu. Bu satışın Almanya’nın kömürden çıkma 
hedeflerini yavaşlatacağı konuşuluyor.

dünYA GündEMİ & Esen Erkan  
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Annika Jacobsson yaptığı açık-
lamada, 2030 yılına kadar ömür 
biçilen bu kömür santrallarının Çek 
enerji şirketi EPH’ye satılmasının 
Almanya’daki yeni kömür yatırım-
larını tetikleyeceğini belirtiyor. Po-
lonya’dan kömür kaynağı sağlayacak 
olan EPH’ye devredilen santrallarla  
Almanya’nın emisyon oranlarının 
artışı kaçınılmaz görünüyor.

Barclays: alman kömür üretimi 2030 
yılına kadar değersiz

Öte yandan, devir satışının 
muhtemel sonuçları üzerine odak-
lanan pek çok çalışma, ülkenin kö-
mürle olan ilişkisinin uzun soluklu 
olmayacağını açıklıyor. Barclays 
danışmanlık firmasının analistle-
rine göre, Alman enerji sektörüyle 
ilgili bilgilerin yansımaları, özel-
likle de Almanya’nın kendisi için 
belirlediği enerji verimliliği ve 2030 
yılı yenilenebilir enerji hedefleriyle 

birlikte düşünüldüğünde, 2030 yılı-
na gelinceye kadar kömür ve linyit 
işletiminin çok az olacağı yönünde.

Barclay’ın temel senaryosunda 
mevcut hedefler, 2020-30’da gerçek 
anlamda 28 Euro/MWh ortalama 
baz yük fiyatı (konstant 2019 Euro) 
olacağını, ve Avrupa Emisyon 
İzni (EUA) fiyatının reel anlamda 
yalnızca 5 Euro/MWh olacağını 

varsayıyor.
2°C’lik senaryosunda ise 2021-

2030 yılları arasında ortalama EUA 
fiyatının  (‘örneğin 1 ton karbon-
dioksit emisyonuna izin için) en az 
45 Euro/ton (konstant 2019 Euro) 
olması ve bu nedenle de ortalama 
baz yük fiyatlarının 55-60 Euro/
MWh (konstant yine 2019 Euro) 
olması gerekiyor.

lİnYİTİn 
YERİnİ dOğAl 
GAz AlAcAK

2030’a kadar, Almanya’nın toplam kö-
mür ve linyit üretimi sadece 50 TWh 
(temel senaryodaki 190TWh’nin aksi-
ne) ve Almanya’nın toplam doğal gaz 
yakıtlı üretimi ise temel senaryodaki-
nin iki katına çıkarak 150 TWh oluyor.
Analizlerin sonucunda, önümüzdeki 
10 yılda doğal gazın linyitin yerini al-
dığı ve diğer yandan kömür ve linyit 
santrallarının ortalama olarak daha az 
kullanılıp işletim ömürlerinin kısal-
ması bekleniyor. Tüm bunlarla birlik-
te, gelecek 10 yılın sonunda çalışan az 
sayıdaki kömür santralının da azınlık-
ta kalacağı tahmin ediliyor. 

Annika Jacobsson 
Greenpeace Nordic sözcüsü

DÜNYA GÜNDEMİ Almanya’nın kömürle imtihanı nereye kadar sürecek?
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ICSG Uluslararası Akıllı Şe-
bekeler ve Şehirler Kongre ve 
Fuarı’nın dördüncüsü, 20-21 
Nisan tarihlerinde Haliç Kong-

re Merkezi’nde düzenlendi. İki gün 
süren ve çok sayıda toplantıya ev 
sahipliği yapan kongredeki konuş-
malarda dünya örnekleri tartışıldı, 
geleceğin teknolojileri anlatıldı. 
Onlarca ülkeden yüzlerce kişinin 
katıldığı etkinliğin açılış konuşma-
larını Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Fatma Güldemet Sarı, İsveç Enerji 
Bakanı İbrahim Baylan, Avustur-
ya Viyana Şehircilik Bakanı Dr. 
Michael Ludwig, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ali 
Rıza Alaboyun, İstanbul Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve 
UGETAM Başkanı Prof. Dr. Ümit 
Doğay Arınç yaptı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Fatma Güldemet Sarı, şehirlerin 
hızlı büyümesinin teknolojik geliş-
meleri de hızlandırdığını belirterek, 
“Şehirler hem sorunların hem de 

çözümlerin merkezi haline geldi. 
Akıllı binalar, akıllı şebekeler, akıllı 
şehirler de bu planın farklı birer 
parçası. Bu nedenle iş gücünün 
daha verimli kullanıldığı, doğanın 
korunduğu, çöpün dönüştürüldüğü 
elektriğin doğal kaynaklarla üretilip 
yeniden kullanıldığı sistemler için 
hızla çalışıyoruz. Akıllı şehirlerin 

Çok sayıda belediye başkanının kendi şehirlerine yaptıkları çalışmaları 
anlattığı ICSG Fuarı’nda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Topbaş, kentteki günlük hareketin 28 milyonu 
geçtiğini, yakında 50 milyona ulaşacağını belirterek akıllı şehrin 
kaçınılmaz olduğunu söyledi

İstanbul’da günlük hareket, 
50 milyon kişiyi geçecek

ETKİnlİK & Z. Işık Adler 

46  EnerjiPanoramaMayıs 2016



Türkiye’de uygulanabilmesi için 
tüm mevzuat alt yapısı tamamlan-
dı” dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun 
da konuşmasında akıllı enerji akıllı 
yönetiminin bir gereklilik olduğu-
na dikkat çekerek şunları söyledi: 
Yenilenebilir enerji ile kastettiğimiz 
parayı, zamanı, mekanı, sistemi 
çok iyi yönetmek. Skala sistemi ile 
biz nereden, ne zaman ve ne kadar 
enerji ihtiyacımız olduğunu ortaya 
koyabilirsek doğru zamanda doğru 
enerjiyi verimli şekilde kullanabi-
liriz.” 

“150 milyon lira bütçe ayırdık” 
“Artan rekabet, verimlilik 

arayışları küçük ölçekli üretim 
ünitelerinin hızla gelişmesi gibi 
birçok nedenden ötürü tek yönlü 
trafik akışı artık yetersiz kaldı. İşte 
bu sebeple çift yönlü trafik akışının 
sağlanmasının yolu akıllı şebekeler-
den geçiyor” diyen EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, “EPDK olarak 
tüm elektrik dağıtım şirketlerinin 
akıllı şebeke yapısını kurmalarını 

istiyoruz. Elektrik dağıtım şirket-
lerinin vatandaşlarımıza daha iyi 
hizmet vermesi için akıllı şebeke 
kurmalarını sağlayacak mevzuat 
düzenlemelerini yaptık. Elektrik 
dağıtım şirketleri için 2016-2020 
uygulama dönemi için yaklaşık 150 
milyon liralık Ar-Ge bütçesi ve 1 
milyar liralık şebeke işletim sistemi 
yatırımları planladık” dedi. 

9 milyar kişinin yüzde 70’i şehirde 
olacak

“Dünya nüfusunun 7 milyar 
olduğu 2050 yılında, bunun 9 
milyara ulaşacağı öngörüldüğünde 
yüzde 70’i şehirlerde yaşayacak” 
diyen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: İstanbul’da günlük 
hareketlilik 28, 5 milyona ulaştı. 
Yakın gelecekte şehrin nüfusunun 
3 katına ulaşacak yani 50 milyonu 
geçecek. Biz bunun önüne geç-
mek bu sistemleri kurgulamak, bu 
ihtiyaçları karşılamak zorundayız. 
Bu hareketlilik kaçınılmaz. İnsanlar 
daha hızlı yaşamaya alıştı. 

MEGA şEhİR 
SAYISI 28’E 

ulAşTI
Viyana Şehircilik Bakanı Dr. Michael 
Ludwig, 1990’larda dünya çapında 
10 mega şehir varken 2015 yılında bu 
sayının 28’e ulaştığını belirterek şun-
ları söyledi: “Öngörülere göre bu sayı, 
2030 yılında 41’e ulaşacak. Viyana’da 
önceliğimiz, sosyal konu ve altyapı ça-
lışmaları. Viyana ve Fedaral Hükümet 
Başkanlığı arasında bir mütakabat im-
zalandı. Viyana böylece akıllı şehirler 
içinde Avrupa’da marka şehir haline 
gelmeyi hedefliyor. Akıllı şehir, akıl-
lı konut projelerimiz devam ediyor. 
Viyana, 200 bin konuta sahip. Vatan-
daşlarımıza kira yardımı da yapıyo-
ruz. Gerçekleştirdiğimiz bir şehircilik 
projesi, Avrupa’nın en önemli konut 
projelerinden biri. Ulaştırma, altyapı, 
yayalar için yürüyüş yolları, yeşil alan-
ları bölgeyi cazip kılıyor. Gerçekleştiri-
len bu kongrenin akıllı şebekeler ve 
şehirler alanında küresel zorlukların 
analiz edilmesi açısından çok faydalı 
olacağına inanıyorum.

ETKİNLİK İstanbul’da günlük hareket, 50 milyon kişiyi geçecek
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Sosyal tarifeyi “enerji 
maliyetlerini ödemekte 
zorlanan kırılgan tüketici-
lerin ödediği bedelin diğer 

tüketicilere kıyasla daha düşük ol-
masını sağlayan fiyat düzenlemesi” 
olarak tanımlayabiliriz. Sosyal tari-
feden genellikle gelir düzeyi belirli 
bir sınırın altında kalan meskenler, 
düşük maaşlı emekliler, elektrik tü-
ketimi yüksek olan kronik hastalar 
gibi maddi desteğe ihtiyacı olan 
tüketiciler yararlanabiliyor. 

Sosyal tarife iki şekilde uy-
gulanabilir. Birinci yöntem, sosyal 
tarifeden yararlanan tüketiciler için 
elektrik fiyatlarının diğer tüketi-
cilere uygulanan tarifenin altında 
belirlenmesi. Bir diğer yöntem ise 
doğrudan destek… 

Doğrudan destek yönteminde, 
tüketicinin faturasında yer alan 
bedelde indirim yapılmıyor, bunun 
yerine tüketiciye fatura edilen be-
delin bir kısmı (ya da tamamı) bir 
kamu kurumunca karşılanıyor. 

Türkiye’de yasal altyapı var mı?
Elektrik Piyasası Kanunu’nda 

hem indirimli tarife hem de doğru-
dan desteği mümkün kılan hüküm-
ler mevcut. Kanunun geçici birinci 
maddesinin ikinci fıkrasında, 2015 
yılı sonuna kadar uygulanan ulusal 
tarifede çapraz sübvansiyon yapıla-
bileceği hükmü var. Aynı madde-
nin dördüncü fıkrasında, kendine 
verilen yetkiyi kullanan Bakanlar 
Kurulu uygulamanın süresini beş yıl 
daha uzatıldı.1 

Çapraz sübvansiyon, ‘bir faa-
liyet, bölge ya da abone grubuna 
ilişkin maliyetin bir kısmının ya da 
tamamının diğer faaliyetler, bölge-
ler ya da abone grupları tarafından 
karşılanması’ olarak tanımlanabilir.2 

Desteklenmek istenen tüketici-
lerin maliyeti, çapraz sübvansiyon 
yoluyla diğer tüketiciler tarafından 
karşılanabiliyor. Mevcut tarife 
uygulamasında şehit aileleri ile 
muharip/malul gaziler alt abone 
grubu çapraz sübvansiyonun açık 
bir örneğini oluşturuyor.3 Bu abone 
grubuna giren tüketicilere, diğer 
meskenlerden daha düşük bir tarife 
uygulanıyor ve maliyeti düzenlenen 
tarifeden enerji alan diğer tüketici-
lere dağıtılıyor. 

Tüketicilerin desteklenmesine 

Elektrikte  
sosyal tarife uygulaması

KOnuK YAzAR & Ercüment Camadan / Enerji Uzmanı-EPDK * 
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ilişkin kanundaki temel hüküm-
de doğrudan destek öngörülüyor. 
17’nci maddenin yedinci fıkrasında 
“belirli bölgelere veya belirli amaç-
lara yönelik olarak tüketicilerin 
desteklenmesi amacıyla sübvan-
siyon”un ancak “fiyatlara müda-
hale edilmeksizin” yapılabileceği 
hükme bağlanıyor. Aynı fıkrada, 
sübvansiyonun tutarının Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenen ilgili bir 
kurumun bütçesinden karşılanacağı 
belirtiliyor. Bazı bakanlıkların, bazı 
faaliyetler için doğrudan destek 
uygulmasını hayat geçirdiklerini 
biliyoruz. Maddi desteğe ihtiyacı 
olan meskenler için ise böyle bir 
uygulama örneği bulunmuyor.

Doğrudan destek kaçınılmaz olacak
Kanundaki konuya ilişkin diğer 

bir hüküm ise son kaynak tedarik 
tarifesinin tüketimi az olan tüketi-
ciler için diğerlerinden farklı belir-
lenebileceğine dair hükümdür. Son 
kaynak tedarik tarifesi, tedarikçisini 
seçmemiş olan serbest tüketicilere 
uygulanan bir yöntem. Kanunun 

17’nci maddesinde belirlenecek bir 
miktarın altında elektrik tüketen 
tüketicilere, sosyal ve ekonomik 
durumlar gözetilerek ayrı bir tarife 
yapılabileceği hükme bağlanmış 
durumda. Halihazırda meskenlerin 
önemli bir kısmı serbest tüketici 
olmadığından son kaynak tedarik 
tarifesi kapsamına girmiyor. Bu 
nedenle bu hükmün, kapsamlı 
bir şekilde uygulanması mevcut 
durumda mümkün değil. Herke-
sin serbest tüketici olması halinde 
de büyük tüketicilerin önemli bir 
kısmı tedarikçisini seçerse ciddi bir 
indirim beklenmemeli. Beklene-
bilecek şey, en fazla tedarikçilerin 
karının bir miktar kısıtlanması olur 
ki bu durumda da tüketicilerin öde-
diği bedel piyasa fiyatının altında 
olamaz. 

Özetle, kamu kurumlarınca ka-
muoyuyla paylaşılan dokümanlarda 
öngörüldüğü şekilde, tüketicilerle 
tedarikçiler arasında doğrudan alış-
verişin gerçekleştirildiği bir piyasa 
oluştuğu takdirde (en azından uzun 
vadede) doğrudan destek yöntemi 

kaçınılmaz olacaktır. Doğrudan 
desteğin maliyeti ise ilgili bir kamu 
kurumu tarafından karşılanacaktır. 
Desteğin boyutunun yüksek olması 
halinde elektrik tüketen tüm tüke-
ticilere uygulanması planlanan yeni 
bir fon tartışmasıyla karşılaşmamız 
süpriz olmayacaktır. 

Sosyal tarife kaçak elektrik 
kullanımını bitirir mi?

İnternette hızlı bir arama 
yapıldığında sosyal tarifenin kaçak 
sorununu önemli oranda çözece-
ğine dair haber ve yorumlarla kar-
şılaşıyoruz. Sosyal tarife, gerçekten 
kaçak kullanımı asgariye indirir mi? 
Evet, sosyal tarife kaçak kullanımı 
bir miktar azaltabilir. Ancak, sosyal 
tarifenin tek başına kaçağı bitire-
ceği düşüncesi fazlasıyla iyimserdir. 
Neden?

Sosyal tarifenin kaçağı ortadan 
kaldırması için kaçak kullanımın 
ana nedeninin gelir düzeyinin 
düşüklüğü olduğunun kabul edil-
mesi gerekir. Yani, aileler gelirleri 
yetmediğinden ve elektrik borçla-

KONUK YAZAR Elektrikte  sosyal tarife uygulaması
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rını ödeyemediklerinden elektriği 
kaçak kullanmak zorunda kalmaları 
gerekir. Yeterli gelirleri olduğunda 
ya da elektrik fiyatları yeterince 
düşük olduğunda bu aileler, borçla-
rını ödeyecekler ve elektriği kaçak 
kullanmayacaklar. Böyle aileler 
vardır ancak kaçak kullanım içeri-
sinde bu ailelerin temel ihtiyaçları 
için kullandıkları elektriğin payının 
ihmal edilebilir ölçüde olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 

Kaçak elektrik kullanımında, 
belli bölgelerde yoğunlaşan tarımsal 
sulamanın, ticarethanelerin ve mes-
kenlerdeki enerji israfının payı daha 
fazla. Elektriği bedava olarak ve 
devasa boyutlarda kullanan tüketi-
cilerin aylık kullanımlarının sadece 
100-150 kilowat-saatinin ücretsiz 
ya da indirimli olması, bu tüketici-
leri kaçak kullanımdan vazgeçirmek 
için yeterli olmaz. Kaçak kullanımı 
caydırmak için ek yaptırımların da 
hayata geçirilmesi kaçınılmaz. Bu 
nedenle sosyal tarife konusu, kaçak 
elektrik bağlamından çıkarılmalı ve 

sosyal elektrik tarifesine gerçekten 
ihtiyacı olanlar için hızlı adımlar 
atılmalıdır.4

Yaygın uygulanan bir sosyal tarifenin 
maliyeti ne olur?

Şimdi sosyal bir tarifenin tüm 
yoksul vatandaşlarımıza uygu-
lanması halinde ortaya çıkacak 
maliyeti kabaca hesaplayalım. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2014 yılı için yoksul sayısını 
yaklaşık 11.3 milyon kişi olarak 
hesapladı.5 TÜİK tarafından aynı 
yıl için her hanehalkında ortalama 
3.6 fert bulunduğu da açıklandı.6 
Fakir ailelerde, aile büyüklüğünün 
genel ortalamanın biraz üzerinde 
olduğunu ve 4.5 olduğunu varsaya-
lım. Bu durumda sosyal tarifeden 
yaklaşık olarak 2.5 milyon aile fay-
dalanacaktır. Birim bedelin EPDK 
tarafından 1 Nisan 2016 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere yayım-
lanmış fon, pay ve vergiler hariç 
tek zamanlı toplam mesken tarifesi 
olduğunu düşünelim.7 Son olarak 

fakir ailelerin kullandığı ilk 100 ya 
da 150 kilowat-saatin8 bedelinin 
tamamının ya da yüzde 50’sinin bir 
devlet kurumu tarafından karşılan-
dığını varsayalım. Bu varsayımlar 
dahilinde bu kurumun yükleneceği 
toplam yaklaşık maliyet tabloda 
görülüyor. 

Yoksul ailelere sosyal tarifenin 
yaklaşık maliyeti

Tabloda da görüldüğü üzere, 
yukarıda sayılan varsayımlar dahi-
linde, yoksul ailelere uygulanacak 
sosyal tarifenin yaklaşık maliyeti 
500 milyon TL ile 1.5 milyar TL 
arasında değişiyor. Bu maliyetin 
yüksekliği nedeniyle kurumların 
bütçesinden değil de diğer tüm 
elektrik tüketicilerinin elektrik 
fiyatına dahil edilecek yeni bir 
sosyal vergiyle karşılanması yoluna 
gidilmesi halinde elektrik fiyatları 
(sosyal tarifenin kapsamına göre) 
yüzde 0.8-2.5 oranında artacaktır. 
Sosyal tarifenin maliyetinin çapraz 
sübvansiyon yoluyla diğer tüketici 
gruplarına yüklenmesi halinde de 
elektrik fiyatları yine benzer oran-
larda artacaktır. 

* Bu yazıda yer alan görüş ve 
yorumlar yazarın kendisine ait olup 
ilgili olduğu kurumların düşünceleri-
ni yansıtmamaktadır. 

Dipnotlar
1  Konuya ilişkin alınmış olan 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24/12/2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanmıştır. 
2  Çapraz sübvansiyonun tanımı ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Enerji Piyasası Bülteni’nin 43. sayısında yer alan “Elektrik Ta-

rifelerinde Çapraz Sübvansiyon” adlı yazıya erişmek için: http://web.enerjiuzmanlari.org.tr/en-us/arsiv/b%C3%BCltenler/2016/
say%C4%B143.aspx 

3  Bkz: ‘Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4 
üncü maddesi: http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/6136 

4  Öncelikli olarak kimlerin ve nasıl desteklenebileceğine dair bir ön çalışma Barış Sanlı, Fatih Dönmez ve Murat Alanyalı tarafından 
“Türkiye Bağlamında Enerji Yoksulluğu ve Kırılgan Tüketici” başlığı altında kaleme alınmıştır. Erişim için: http://www.barissan-
li.com/calismalar/2015/bsanli-donmez-alanyali-enerjiyoksullugu.pdf 

5  TÜİK tablolarına http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1013 bağlantısından erişilebilmektedir. 11.3 milyon medyan gelirin 
yüzde 50’sine göre hesaplanmış olan yoksul sayısıdır. Medyan gelirin yüze 60’ı baz alındığında yoksul sayısı 16.5 milyonu bulmak-
tadır.

6  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18624 
7  Tarife tablolarına erişim için http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik/H=1;MT=4L;G=126;AG=1;S=3;S-

NO=0;SKY=0; 
8  Bütün yoksul ailelerin en az 100 ya da 150 kWh elektrik tükettiğini varsayıyoruz.

Tamamı Yıllık Maliyet (TL)

Yüzde 50

Desteklenen aylık 
 miktar

150 kWh 1,5 milyar 752 milyon

100 kWh 1 milyar 501 milyon

KONUK YAZAR Elektrikte  sosyal tarife uygulaması
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• Termik Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri



Solarbaba’nın sektörün 
ortak sorunlarını ortaya 
koymak ve birlikte çözüm 
üretmek amacıyla gerçek-

leştirdiği 2. Güneş Enerjisi Çalış-
tayı sonuçları raporlaştırıldı. 80’den 
fazla şirket üst düzey yetkilisiyle 
farklı alanlardaki uzmanlardan 
oluşan çalışma gruplarında 19 soru 
tartışıldı. Türkiye güneş enerjisi 
sektörü teknik, hukuki, finans baş-
lıkları kapsamında incelendi. Yönel-
tilen sorular, sektörü büyük oranda 
temsil eden paydaşlarca yanıtlandı. 
Farklı alanlardan seçilen ve her biri 
sekiz kişiden oluşan 12 çalışma 
grubu oluşturuldu. Çalıştay öncesi 
anket de düzenlendi,  bu kısımda 
ise sektörün görüşleri derlendi. 

“Türkiye Güneş Enerjisi 
Sektöründeki Temel Problem-
ler ve Çözüm Önerileri” başlıklı 
raporu tematik başlıklar altında 
önümüzdeki dönemlerde ara ara 
paylaşacağız. Bu sayıda çatı üzeri 
GES hakkında sektör görüşlerini 
aktaracağız. 2 Şubat’ta düzenlenen 
etkinlikte, güneş enerjisi sektörü-
nün küresel ölçekte dikkat çeken 
pazarı çatı üzeri GES’lere yer 

verilerek pazarın kendine özgü so-
runları ve çözüm önerileri soruldu. 
Çatı pazarı hakkındaki sorunlar 
konusunda çalışma grupları, iki 
fikir üzerinde ortaklaştı. Çatıda 
büyük statik problemlere dikkat 
çekilerek binanın en son biten 
bölümü olarak kalitenin çok düşük 
olduğu belirtildi. İkinci sorun da 
‘Kat Mülkiyeti Kanunu’ çevresinde 
yoğunlaştı. Bu kanun nedeniyle 

Çatıların enerji kaynağı olması 
için teşvik şart

Solarbaba tarafından düzenlenen ‘2. Güneş Enerjisi Çalıştayı’nın sonuçları 
‘Türkiye Güneş Enerjisi Raporu’ adıyla yayımlandı. Raporda özellikle çatı 
üzeri GES uygulamalarında yaşanan sorunlara dikkat çekilerek mevzuatın 
daha kolaylaştırıcı hale getirilmesi öneriliyor... 
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yatırım kararı almanın zor olduğu 
bildirildi.

Sektörü temsil eden katılımcılar 
bulundukları çalışma gruplarında 
bu konuyu ele alarak aşağıdaki 
çözüm önerilerinde bulundu.
•	 Örnek çatı projeleri yapılıp 

kamuoyuna tanıtılsın
•	 TOKİ, KİPTAŞ gibi devlete ait 

bina stoklarında uygulama yapıl-
masın, kamuda mecburi olsun

•	 Özel muafiyet ve teşvikler 
getirilsin

•	 OSB’ler için özel uygulama ve 
mevzuat olsun, yüksek teşvik 
verilsin

•	 5 yıllık yerli üretim desteği çatı 
uygulamalarında 10 yıla çıkar-
tılsın

•	 Çatı kiralama uygulamasının 
mevzuatsal olarak önü açılsın

•	 Evsel uygulamalar kolaylaşsın
•	 Öztüketim için özel vergi 

indirim paketi hazırlansın ve 
bu sayede ilk yatırım maliyetleri 
düşürülsün

•	 GES uygulaması yapan binalar-
dan daha az vergi alınsın

•	 İkili anlaşma serbest bırakılsın, 
öncelik sanayide olsun

•	 Büyük ölçekli konut projelerine 
güneş enerjisi zorunluluğu gelsin

•	 Küçük projelerde alım garantisi 
20 yıla çıkartılsın

•	 Küçük çatı projeleri için trafo 
merkezlerinde ayrı bir kota 
ayrılsın 

•	 Yeni binaların çatıları, GES ku-
rulumuna uygun şekilde yapılsın

•	 Çatı yenileme programları içine 
entegre edilsin 

•	 Şahıs şirketi kurma zorunluluğu 

kaldırılmalı 
•	 Öztüketim taahhüt eden 

uygulamalar için trafo merkezi 
sınırlaması olmasın 

•	 Küçük projeler için GES 
kurmak elektrik abonesi olmak 
kadar hızlı ve kolay olmalı 

•	 kWh üzerine mahsuplaşma (net 
metering) mevzuatı oluşturul-
malı. 

Solarbaba Çatı Çalıştayı 31 Mayıs’ta
Güneş enerjisi sektörü için çok 

önemli olan finans, çatı pazarı, kali-
te, mevzuat gibi konu başlıklarında 
düzenlenecek konferanslardan ilki 
çatı üzeri GES hakkında olacak. 
Türkiye’de ekonomik, teknik ve 
hukuki olarak evsel-ticari ve sanayi 
tipi çatı pazarının önünün kapalı 
olduğu görülüyor. Dünyadaysa 
güneş elektriği sektörünün en hızlı 
büyüdüğü çatı üzerine kurulan gü-
neş elektriği santralları aynı zaman-
da enerji kooperatifleri, kümelen-
meleri, kitlesel fonlama, alternatif 
finans yöntemleri, ikili sözleşmeler 

gibi çok farklı finans yöntemlerini 
de mümkün kılıyor. 

Güneş enerjisi sektör paydaş-
ları, Güneş Enerjisi Çalıştayı’nda 
dile getirdikleri gibi bu konuya 
da çözüm talep ediyor. Çatı üzeri 
GES’lerin yaygınlaşması için kap-
samlı tartışmalar yürütülecek Solar 
Çatı 2016, 31 Mayıs’ta Beşiktaş 
Conrad Otel’de yapılacak. 

15 yıldır çatı konusunda ka-
muoyu ve sektörü bilinçlendirme 
faaliyetleri yürüten sivil toplum 
örgütü Çatı Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği’yle birlikte organi-
ze edilecek etkinlikte,  sağlıklı 
sonuçlara ulaşılması hedefleniyor. 
Çalıştayda, dünyada güneş enerjisi 
kullanımında çatı uygulamalarının 
durumu, Türkiye’deki çatı tiplerinin 
uygunluk durumları konuşulacak ve 
çatıların hukuki statüleri dünyadan 
örneklerle karşılaştırılacak. Ayrı-
ca, çatı pazarı için uygun finans 
modellerinin de ele alınacağı ve 
gün boyu sürecek çalışma raporlaş-
tırılacak. Bu rapor, Enerji Bakanlığı 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
iletilecek. 

Çalıştay’a katılım için kayıt for-
mu doldurulması gerekiyor, http://
www.solarbaba.com/solarcati-kayit 
adresi üzerinden kayıt yaptırılabilir. 
Bilgilendirme, paylaşma ve öğrenme 
amacının dışında katılımcılara geniş 
yelpazede bir networking imkanı da 
sunan etkinlikte, güneş enerjisinin 
ruhuna uygun, dinamik ve şeffaf 
diyaloglara ev sahipliği yapacak çok 
çeşitli aktiviteler de olacak. 

ETKİNLİK Çatıların enerji kaynağı olması için teşvik şart
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Sanayi devriminin gerçek-
leşmesi ve medeniyete 
yaptığı katkılar, çoğunlukla 
fosil kaynaklı yakıtlardan 

enerji üretilmesi ve bu enerjinin 
tüketilmesi ile mümkün oldu. En-
düstriyel devrimin ortaya çıkışıyla 
birlikte endüstriyel organizasyo-
nu şekillenen ve bu endüstriyel 
organizasyonun on yıllarca (hatta 
yüz yıllarca) neredeyse aynı kaldığı 
enerji piyasalarında, son yıllarda 
hem etkileri iyice hissedilen küresel 
ısınma hem de teknolojik ve eko-
nomik gelişmeler nedeniyle yeni bir 

kavram öne çıktı: Sürdürülebilirlik. 
“Enerji üretimi ve tüketiminde 

sürdürülebilirlik”, en basit haliyle 
enerji piyasasının şimdiki ve gele-
cekteki aktörlerinin doğayla uyum-

lu bir şekilde ve ekonomik açıdan 
zorlanmaksızın enerji üretim ve 
tüketim ilişkilerini kurabilmeleri-
ni ve koruyabilmelerini sağlayan 
koşulların oluşmasını gerektirir. Bu 
koşulların ortaya çıkması ise enerji 

Sürdürülebilir üretim ve 
tüketim için enerji piyasalarının 
endüstriyel organizasyonu

Sürdürülebilirlik, enerji piyasalarının en temel teması haline geldi. 
Enerji piyasalarında üretimde ve tüketimde sürdürülebilirliğin 
sağlanması için çevresel uyumun birincil öncelik olduğu, rekabet 
ve düzenleme politikalarının bu önceliğe hizmet ettiği ve kamu 
teşviklerinin yatırımların tamamlayıcısı olduğu bir endüstriyel 
organizasyon öngörülmeli   

vİzYOn & Dr. Fatih Cemil Özbuğday/TENVA Direktörü  
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piyasalarının endüstriyel organizas-
yonunda bir dönüşümün sağlanma-
sıyla mümkün olabilir. Endüstriyel 
organizasyonu, en genel haliyle 
piyasadaki rekabet politikaları, 
düzenleyici politikalar, kamu teş-
vikleri, piyasa yapısı ve piyasadaki 
firmaların stratejik davranışlardan 
oluşan bir bütün olarak özetlemek 
mümkün. 

Öncelik çevresel uyum mu ekonomik 
olmak mı?

Sürdürülebilirlik kavramının iki 
unsuru (çevresel uyum ve ekonomik 
olma), her zaman tamamlayıcılık 
arz etmeyebilir ve bazı zaman-
lar aralarında bir öncelik tercihi 
yapılmak zorunda kalınabilir. Bu iki 
unsur arasında bir öncelik sıralama-
sı yapılırsa çevresel uyum, kesinlikle 
ekonomik olmaktan önce gelmeli. 
Zira çevresel uyum eksikliğinden 
kaynaklanan dolaylı maliyetler 
topluca değerlendirildiğinde (sağlık 
harcamaları, temiz su ve gıdaya eri-

şim problemleri vs) ölçek açısından 
oldukça yüksek bir meblağa karşılık 
geliyor. 

rekabet, düzenleme ve sahiplik
Enerji üretimi ve tüketiminde 

sürdürülebilirliği sağlamak için 
enerji değer zincirinin yarışılabi-
lir her halkasında rekabete izin 
verilmesi gerekiyor. Bu rekabet, 
öncelikle çevresel uyum noktasında 
gerçekleşmeli. Enerji üretimi ve 
tüketimi sürecinde doğaya en az 
zarar veren enerji teknolojiler tercih 
edilmeli. Rekabetin ikinci aşaması 
ise finansal bağlamda olmalı. Çev-
reyle en uyumlu enerji teknolojileri 
arasında en maliyet-etkin firmala-
rın öne çıkmasına izin verilmeli. 

Enerji değer zincirinin yarı-
şılabilir olmayan halkalarında ise 
(doğal tekel yapısına sahip dağıtım 
ve iletimde olduğu gibi) düzenleyici 
politikalar ve şeffaflık, rekabetin di-
sipline edici etkisini kısmen ortaya 
çıkarabilir. Bu bağlamda örneğin, 
elektrik ve doğal gaz iletim ve dağı-
tım şirketleri halka arz edilmeli, bu 
şirketlerin hisseleri borsada işlem 
görmeli ve her türlü operasyonel 
ve finansal bilgileri kamuya açık 
olmalıdır. 

Sahiplik kriterini ise teorik ola-
rak, etkin bir düzenlemenin olduğu, 
yarışılabilir segmentlerde rekabetin 

aksamadan işlediği ve şeffaf olan 
enerji piyasalarında, firmalarının 
kamu sahipliği ile özel sahipliği 
arasında sürdürülebilirlik açısından 
bir fark olmaması olarak açıklamak 
mümkün. Ancak kamu sahipliği, 
bir önceki cümlede sözü edilen 
yapıyı engelleyici mahiyetteyse 
enerji piyasalarında firmaların özel 
sahipliği sürdürülebilirlik açısından 
tercih edilir. 

kamu teşvikleri
Kamu tarafından enerji ya-

tırımlarına verilen teşvikler, kısa 
vadede sürdürebilirliği destekler 
gibi görünse de uzun vadede sür-
dürülebilirliğin önündeki en büyük 
engeldir. Enerji yatırımcılarının, 
kamu teşviklerine bağımlı hale 
gelmesi risk iştahlarının azalma-
sı, tembel bir yatırımcı profilinin 
ortaya çıkmasına yol açar. Dahası, 
her bir kamu teşvikinin bir kamu 
kaynağı tarafından finanse edilmesi 
gerektiğinden, teşviklerin uzun 
vadeye yayılması kamu finansma-
nının da uzun vadede bozulması 
anlamına gelir. Dolayısıyla, enerji 
piyasalarında üretim ve tüketimin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için kamu teşviklerinin oldukça 
kısa süreliğine ve yatırımların 
ikâmesi olarak değil tamamlayıcısı 
olarak verilmesi gerekir. 

VİZYON
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Günler hızla geçip gidiyor 
ve dinlenip rahatlayacak 
zaman bulmakta zorlanı-
yoruz, değil mi?

Yapılacaklar listesi hiç azalma-
dığı gibi, her gün yeni maddeler ek-
lenerek çoğalıyor. Arkadaşlarımızla 
eskiden olduğu gibi çokça vakit 
geçirmek istiyoruz, ancak görevler 
ve yapılacaklar listesi azalmadığı 
için sosyalleşmeye zaman ayıramı-
yoruz.

Hayatımızı organize etmek 
istiyoruz ve hep bunun bir gün 

olabileceği hayalini kuruyoruz. Eğer 
tüm bunları düşünmekten yorul-
duysanız size iyi bir haberimiz var! 
Zihninizdeki bu umutsuz mücadele 
olmadan daha üretken olabilirsiniz; 
ancak öncelikle sahip olduğunuz 7 
kötü alışkanlığı terk etmeniz gere-
kiyor. İşte o alışkanlıklar:

1. Her şeyi yapılacaklar listesine 
yazmak

Elbette gereken her şeyi yaz-
manız gerekir ancak yapılacak işleri 
önceliklendirmeniz daha doğru 

değil mi?
David Allen, “Getting Things 

Done” adlı kitabında ‘2 Minute 
Rule’ yani ‘2 Dakika Kuralı’nı 
tavsiye ediyor. Bu kurala göre, eğer 
bir görev 2 dakikadan az zaman 
alıyorsa, o işi daha sonra yapmak 
yerine şimdi yapmalısınız, yapaca-
ğınız iş ne olursa olsun. Bu şekilde 
davranmanız, işi ileri ertelediği-
nizde başına gelecek olası dikkat 
dağınıklığının veya işi unutmanızın 
önüne geçiyor.

üretkenliğinizi artırmak için terk   etmeniz gereken 7 alışkanlık

Herkesin çok işi var ve yapılacak işler listesi gün geçtikçe uzuyor. Liste uzadıkça sorunlar da artıyor. Ancak 
zamanı verimli kullanmak, odaklanmak ve daha fazla sosyal ortamlarda bulunmak elinizde. Bunun için 
terk etmeniz gereken bir o kadar keyif verici ama bir o kadar da zararlı 7 alışkanlık var...
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2. Görevlere saygı duymamak
Yapılacaklar listesinde olan 

işinizi bitirmeye çalışıyorken, 
gerçekten o işe hak ettiği değeri 
verdiğinizi düşünüyor musunuz?

Şimdi geleceğe yönelik potan-
siyel bir müşteriye e-mail attığınızı 
hayal edin. Bu şirketiniz için önem-
li bir anlaşma olacak ve siz de şir-
ketiniz de kendi isminizi duyurmak 
için çabalıyorsunuz. İşi mahvetmek 
istemiyorsunuz ancak kelimeler 
aklınıza bir türlü gelmiyor. Sonun-
da Facebook’unuzu açıyorsunuz 
ve dikkatinizi dağıtan bir müzik 
dinlemeye başlıyorsunuz. Üzerinde 
uğraştığınız işi bırakıp daha sonra 
yeniden o işe odaklanacağınıza dair 
kendinize söz veriyorsunuz.

İşte yapılan büyük bir hata! 

Tonlarca işinizin olması belki 
de yapmanız gereken işlere tam 
konsantre bir şekilde davranma-
dığınızdan, işe hak ettiği değeri 
vermemenizden kaynaklanıyordur. 
Sonucunda da dikkatinizi dağıtan 
şeylere teslim olarak sürecin aksa-
masına neden oluyorsunuz.

3. Günlük farkındalık egzersizi 
yapmamak

Oldukça şaşırtıcı bir şekilde 
birçok insan, günlük farkındalık 
egzersizlerini yapmayıp daha sonra 
günlerin çok hızlı geçtiği konusun-
da dert yanıyor.

Zihninizle ahenkli olmadığınız-
da, düşüncelerinizin sürekli geçip 
gittiğini ve bir işe odaklanmakta 
zorlandığınızı fark edeceksiniz. 

Farkında olmak için hemen bir 
kalem ve kağıt alın. Kağıdı ikiye 
bölecek şekilde bir tarafa amaçla-
rınızı ve hedeflerinizi, diğer tarafa 
da hayal kırıklıklarınızı ve önünüze 
çıkan engelleri yazın. Daha sonra 
bilgilerinizi kullanarak amaçlarınıza 
ulaşmak için önünüze çıkan psiko-
lojik engelleri aşmanıza yardımcı 
olacak bir strateji geliştirin.

4. aynı anda birçok işi yapmaya 
çalışmak

Görevleri yığınlama, odaklanma 
yeteneğinizi kullanmanız açısında 
size katkı sağlıyor.

Eğer e-mail yazıyorsanız bey-
ninizdeki belirli bir kısım aktive 
oluyor. Normalde bir işe odaklan-
mak için 10-15 dakikalık psikolo-

üretkenliğinizi artırmak için terk   etmeniz gereken 7 alışkanlık
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jik engeli kırmanız gerekir ve bir 
kere e-mail yazmak konusunda 
tam konsantre olduğunuz o alana 
girdiğinizde her seferinde kendinizi 
geliştirirsiniz.

Yine de görevler arasında geçiş 
yaptığınızda beyniniz odaklanmak 
konusunda sorun yaşıyor ve bu 
durum dikkatinizin kolayca dağıl-
masına neden oluyor. Ayrıca bir 
işi tam manasıyla yapmak varken, 
elinizde iki tane yarım yamalak 
yapılmış iş oluyor.

Neden e-mail ile ilgili işlerinizi 
tek seferde halledip daha sonra 
kafanızı boşaltmış bir şekilde diğer 
işlerinize başlamıyorsunuz? Bu 
şekilde davranarak hem zihninize 
yardım etmiş olursunuz hem de 
zaman probleminizin çözümüne 
katkıda bulunursunuz.

5. egzersiz için işe ara vermemek
Eğer yeterince hareket etmezse-

niz enerji kaybedersiniz ve vücu-
dunuzda yeterli kan akışı olmazsa 
zihniniz odağını kaybederek daha 

verimsiz çalışmanıza olur. Bu 
durum da yapılacak işlerinize etki 
eder.

Ara sıra kendinize küçük 
molalar verin, ayağa kalkıp silki-
nin ve vücudunuzun üzerinizdeki 
gerginliği atmasına izin verin. Bu 
egzersizi yapılacak işler listeniz 
dayanılmaz boyutlara ulaştığında 
kendinizi yenilemek için uygulayın. 
Yapacağınız bu küçük egzersiz gün 
boyu odağınızı geri kazanmanıza 
yardımcı olacaktır.

6. Çok sık ve fazla ara vermek
Her ne kadar ara vermek 

yenilenmenize yardımcı olsa da 
çok sık ara vermek odaklanmanız 
gereken işten uzaklaşmanıza neden 
olacağı için zararlıdır. Bu yüzden 
her zaman iş ile dinlenme zamanı 
arasında denge kurun ve kendinize 
en uygun şekilde bunu ayarlayın; 
çünkü kendiniz için en uygun 
dengeyi yine kendiniz ayarlayabi-
lirsiniz.

7. kendi yöntemini kullanmamak
Elbette uzman görüşü almak 

önemlidir, fakat bu görüş, sizde iş-
lerlik kazanıyorsa anlamlı hale gelir. 
Gerçek şu ki, üretkenlik konusunda 
her şeye iyi gelen tek bir yöntem 
yok. Üretken olmak için dene-
yimlerinizden ilham alarak kendi 
sisteminizi kendiniz yaratmalısınız; 
çünkü kendi sisteminizi oturtmaz-
sanız, kaçınılmaz bir şekilde dikkat 
dağıtıcılarının esiri olursunuz.

Hedefleri tutturmak kolay bir 
iş değildir. Hayal edin, her gün 
yapılacak işler listenizi tamamla-
saydınız nasıl hissederdiniz? Her 
ne kadar tüm hedefleri yakalamak 
kolay olmasa da, odağınızı yeniden 
geri kazanıp yapılacak işleri hallet-
meniz mümkün. Ve bu 7 maddeyi 
hayatınıza geçirdiğiniz takdirde, 
üretkenlik konusunda zamanın size 
düşman olmadığını anlayacaksı-
nız; çünkü zaman sizin yanınızda 
olacak.

YÖNETİM&İK Üretkenliğinizi artırmak için terk   etmeniz gereken 7 alışkanlık

58  EnerjiPanoramaMayıs 2016



Yeşilırmak Elektrik Dağı-
tım Anonim Şirketi’nde 
(YEDAŞ) yaşanan yöne-
tim değişikliğiyle genel 

müdür olan Rıdvan Aktürk, göreve 
başladıktan sonra yerel yöneticileri 
ziyaret etti. Çalık Enerji Strateji ve 
Planlama Direktörlüğü görevinden 
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Ano-
nim Şirketi (YEDAŞ) Genel Mü-
dürlüğü’ne atanan Rıdvan Aktürk, 
göreve başladığı ilk gün nezaket 
ziyaretlerine başladı. İlk ziyaretini 
Samsun Valisi İbrahim Şahin’e 
gerçekleştiren Aktürk, ikinci ziya-
retini Samsun Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a 
yaptı. Son ziyaretini ise Samsun İl 
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’a 
gerçekleştiren Aktürk, günün anısı-
na hediyeler takdim etti. Ziyaretten 
duydukları memnuniyetleri ifade 
eden Vali Şahin, Başkan Yılmaz ve 
Emniyet Müdürü Yavuz, YEDAŞ 
Genel Müdürü Rıdvan Aktürk’e 
teşekkür etti ve yeni görevinde ba-
şarılar diledi. Karşılıklı sohbetle son 
bulan ziyaretlerin sonunda Aktürk, 
günün anısına Vali Şahin ve Başkan 
Yılmaz’a, Sinop ilinde desteklenen 
bıçak ustası Cengiz Özekes tarafın-
dan geyik boynuzundan yapılmış el 
yapımı bıçak hediye etti.

ikinci durak Sinop oldu
YEDAŞ’ın Yönetim Kurulu 

toplantısı nedeniyle Sinop’ta bulu-
nan Çalık Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Çalık ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Sinop Valisi Dr. 
Yasemin Özata Çetinkaya’yı maka-
mında ziyaret etti. Ziyarete Çalık’ın 
yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Çalık Enerji Genel Müdürü Doç. 
Dr. Osman Saim Dinç, YEDAŞ 
Genel Müdürü Rıdvan Aktürk ve 
YEDAŞ Sinop İl Koordinatörü 
Murat Kılıç katıldı. Çalık Hol-
ding’in enerji sektöründeki kurulu-
şu olan Çalık Enerji’ye bağlı olarak 
Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve 
Sinop İllerinde elektrik dağıtımı 
hizmeti sunan YEDAŞ’ın yeni uy-
gulama dönemindeki planlanan ça-
lışmaları hakkında bilgi veren Çalık 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Çalık ve YEDAŞ Genel 
Müdürü Rıdvan Aktürk, “Sinop ili-
mizle beraber sorumlu olduğumuz 
komşu şehirlerde yaşayan yaklaşık 
3 milyon müşterimize kaliteli ve 
kesintisiz elektrik dağıtımı hizmeti 
sunmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz 5 
yıllık süre içerisinde YEDAŞ olarak 
dağıtım alt yapımıza ciddi yatı-
rımlar gerçekleştirdik. Yeni yatırım 
dönemi ile birlikte enerji dağıtım 
alt yapımızı daha da güçlendirece-
ğiz” dedi.

Çalık Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Çalık ve YEDAŞ 
Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, 
Sinop Valisi Dr. Yasemin Özata 
Çetinkaya’ya YEDAŞ’ın ileriye 
dönük yapmayı planladığı çalışma-
lar ve yeni projeleri hakkında da 
kısa bilgiler aktardılar. Karşılıklı iyi 
niyet temennilerinin iletilmesinin 
ardından ziyaret sona erdi.

YEDAŞ yönetiminden yerel 
yöneticilere ziyaret turu

Çalık Holding yöneticileri ve 
YEDAŞ’ın yeni genel müdürü 
Rıdvan Aktürk, elektrik 
dağıtımı yaptıkları bölgelerin 
yerel yöneticilerini ziyaret 
ederek şirketin yeni hedeflerini 
paylaştı...
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İkincil mevzuat ve lisans hü-
kümlerine aykırılık olması ha-
linde üç ayrı yaptırım gündeme 
gelebilecek. 

1. Aykırılığın giderilmesi ihtarı,  
2. Aykırılığın tekrar edilmemesi 

ihtarı,  
3. İhtara gerek olmaksızın doğ-

rudan idari para cezası tatbik 
olunması.  
Bunlardan ilki, karar anı itiba-

rıyla aykırılığın halen devam ettiği 
durumlarda uygulanacak. Burada 
herhangi bir tereddüt yoktur. Aykı-
rılık halen devam ediyorsa fail ay-
kırılığın sonlandırılması noktasında 
ihtar edilecek. Burada kast edilenin, 
aykırılığın tüm taraflar bakımından 
tüm hüküm ve sonuçlarıyla ortadan 

kaldırılabildiği mütemadi suçlar 
olduğu kanısındayım. Zira ortada 
devam eden bir aykırılığın bulun-
ması ancak bu fiiller bakımından 
olanaklı oluyor. Burada önemli olan 
aykırılığın tüm taraflar bakımından 
tüm hüküm ve sonuçlarıyla ortadan 
kaldırılabilme keyfiyetidir. 

Aykırılığın tekrar edilmemesi 
ise hem ani hem de temadi eden 
kabahatler bakımından söz konusu 
olabilecek. Şöyle ki, bu seçenek 
aykırılığın niteliği itibarıyla devam 

etme kabiliyetini haiz olduğu 
mütemadi suçlar bakımından, karar 
anı itibarıyla temadinin mevcut 
olmadığı, belirli bir süre önce sona 
erdiği durumlarda uygulanıyor 
olması gerekir. Ani suçlar bakımın-
dan ise eğer aykırılık olmuş bitmiş, 
yani netice gerçekleşmiş ancak 
tersine bir karar veya işlemle aykırı-
lığın düzeltilmesi imkânı, az da olsa 
varsa ikinci seçeneğin uygulanması 
gerekir. 

Kısacası ilk iki seçenek, aykı-

Elektrik piyasasına ilişkin idari 
para cezalarında yeni dönem-2

Bir önceki sayıda elektrik piyasasında idari para cezalarının yeni 
dönemini incelemeye başladık. Bu çalışmanın ikinci bölümünde temel 
olarak “keyfiyet” konusunu inceleyeceğiz. 

KOnuK YAzAR & Tolga Turan  
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rılığın düzeltme imkânı olduğu 
hallerde ve neticenin ani veya mü-
temadi olmasına göre farklı şekil-
lerde uygulanabilecek alternatifler 
olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, 
tarifelerle ilgili olarak temadi şek-
linde fazla tahsil edilen bir bedelin 
mevzu bahis olması durumunda, 
fazla tahsil etme keyfiyeti devam 
ediyorsa aykırılığı gider ihtarına 
hükmedilecek, keyfiyet devam et-
miyorsa aykırılığı tekrar etme ihtarı 
söz konusu olacak.8 

Tarife ile ilgili fazla tahsilat tek 
bir işleme inhisar eden ani nite-
likteyse lisans sahibine aykırılığın 
tekrar edilmemesi ihtarı verilecek. 
Ancak her halükarda fazla alınan 
bedeller, iade edilerek aykırılık 
giderilecek. Ya da mevzuat gereğI, 
sözleşme yapması gereken bir tüke-
ticiyle sözleşme yapmaktan imtina 
eden bir görevli tedarik şirketinin 
durumunda aykırılığın giderilmesi 
ihtarı verilecek. Bu şekilde görevli 
tedarik şirketi, tüketici ile sözleşme 
yaparak aykırılığı giderecek. 

Telafisi olmayan durumlarda 
uyarmadan para cezası verilecek

Tartışmalı bir örnek verelim. 
Görevli tedarik şirketinin piyasada 
rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici 
etki doğuran davranış veya ilişkile-
rinin tespit edildiğini ve bu konuda 
Kurul tarafından öngörülecek ted-
birlere uymakla yükümlü olmasına 
rağmen tedbirin gereğini yerine 
getirmediğini ve ihmali olarak 
ortaya çıkan bu neticenin temadi 
ettiğini varsayalım. Soruşturma 

ve karar anı itibarıyla tedbir halen 
yerine getirilmemişse yani netice 
temadi durumundaysa aykırılığın 
giderilmesi ihtarı verilecek. Eğer 
soruşturma ve karar anı itibarıyla 
tedbirin gereği yerine getirilmiş ve 
aykırılıksona ermişse benzer şekilde 
aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 
yapılacak. Aykırılığın niteliği gereği 
düzeltme imkânı yoksa doğrudan 
idari para cezasına hükmedilecek. 

Bu son seçenek, doğrudan 
idari para cezasına hükmedilmesi 
keyfiyeti, istisnai niteliği olan bazı 
özel şartların ortaya çıkması sonucu 
uygulanabilecek. “Niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olmayacak şekilde 
aykırı davranılması” durumunda 
ihtara gerek kalmaksızın idari para 
cezası uygulanacağından, hangi ay-
kırılıklarda nitelik gereği düzeltme 
imkanının olmadığı konusu önem 
taşıyor. Ancak bu şartın gerçekleş-
mesi durumunda, lisans sahibine 
uyarı yapılmadan doğrudan idari 
para cezası verilecek. Bu şartın han-
gi hallerde gerçekleşmiş sayılacağı-
na ilişkin unsurlar, gerek Kurul’un 
gelecekteki uygulamaları gerekse bu 
uygulamaların dava konusu olması 
durumunda mahkemelerin hüküm-
leri ile somutlaşacak. Ancak yine de 
bazı öngörülerde bulunarak konuya 
ışık tutmaya çalışacağız. 

Önce keyfiyeti bir kavram olarak 
unsurlarına ayıralım: 

Ortada 6446 sayılı Kanun, 
ikincil mevzuat veya lisans hüküm-
lerine, Kurul kararlarına ve tali-
matlara aykırılık olacak, yani netice 

gerçekleşmiş ve/veya gerçekleşmek-
te olacak (ani veya mütemadi),  
•	 Aykırılığı düzeltme imkânı 

bulunmayacak,  
•	 Bu imkânsızlık aykırılığın nite-

liğinden kaynaklanacak. Ancak 
bu üç unsur bir arada bulunduğu 
zaman, lisans sahibi hakkında 
doğrudan idari para cezası uy-
gulanabilecek. Bir örnek vermek 
gerekirse, bir üretim şirketinin 
Lisans Yönetmeliği’nin 19’uncu 
maddesinin (b) bendi hükmünü 
ihlal ederek yük alma veya atma 
talimatlarına uygun hareket 
etmediğini varsayalım. Bura-
da ani bir kabahat var ancak 
talimatın yerine getirilmemesi 
zaman bakımından önemli 
olduğu için artık aykırılığın 
düzeltilmesi imkanı yoktur. Fail 
hakkında üçüncü seçeneğin 
uygulanması gerekir. Bir başka 
örnek: Primer frekans kontrolü-
ne katılım yükümlülüğüne riayet 
edilmediğini düşünelim. Bu 
durumda da zaman unsurunun 
ön plana çıkarılması ve geriye 
dönük olarak bu yükümlülüğün 
yerine getirilmesinin mümkün 
olmaması nedeniyle ihtara gerek 
olmayan haller değerlendirilmesi 
yapılabilecek mi?  
Benzer bir konu 31 Mart 2015 

tarihli ülke çapında gerçekleşen 
elektrik kesintileriyle ilgili olarak 
da ortaya atılabilir. Elektrik Şebeke 
Yönetmeliği ve Elektrik Piya-
sası Yan Hizmetler Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca bazı yükümlü-
lüklerini yerine getirmediği tespit 

KONUK YAZAR Elektrik piyasasına ilişkin idari para cezalarında yeni dönem-2
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edilen ve bu suretle yurt çapında ya 
da bölgesel olarak elektrik kesin-
tilerine sebep olduğu saptanan 
elektrik üretim lisansı sahipleri 
bakımından nasıl bir yaptırım 
uygulanacaktır? Aykırılık duru-
ma  göre, temadi eden veya ani bir 
aykırılık olarak değerlendirilebilir. 
Ancak bir kere elektrik kesinti-
leri gerçekleştikten sonra niteliği 
itibarıyla düzeltilemeyecek nitelikte 
bir aykırılık olarak sınıflandırabilir 
miyiz?9 Burada ortaya çıkan ve 
başka birçok faktörün de gerçekleş-
mesinde katkısı bulunan neticeden 
yönetmelik hükmünü ihlal eden 
lisans sahibi sorumlu tutulabilir 
mi? Tutulabilir ise bunun şartları 
nelerdir?10 Bu ve benzeri konularda 
EPDK uygulamalarını hep birlikte 
bekleyip göreceğiz. 

Özetle kanun, ikincil mevzuat 
veya lisans hükümlerine aykırılık 
ister ani ister mütemadi şekilde 
gerçekleşsin eğer aykırılığın ortadan 
kaldırılması nitelik icabı mümkün 
değilse ihtar kurumu artık zorunlu 
olarak sarf edilmesi gereken bir 
aşama olmaktan çıkıyor ve fail 
hakkında doğrudan idari para ce-
zası uygulanması mümkün oluyor. 
Hangi hallerde aykırılığın ortadan 
kaldırılmasının nitelik icabı müm-
kün olmadığı ise her somut olayın 
özelliklerine göre tespit olunmak 
gerekir. 

Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri 
Dağıtım şirketleri hem doğal 

hem hukuki tekel olarak, görevli 
tedarik şirketleri ise hukuki tekel 
olarak faaliyet gösterdikleri için her 
ikisinin de faaliyetleri düzenlemeye 
tabi oldu. Özellikle, dağıtım şirket-
lerinin kardeş teşebbüs niteliğini 
taşıyan görevli tedarik şirketlerini, 
diğer bağımsız tedarikçiler aleyhine 
kayırmalarını önlemek bakımından 
ayrıştırma kurallarının da etkin bir 
şekilde uygulanması son derece 
önemli…

Bu minvalde, basında bazı 
görevli tedarik şirketleri ve dağıtım 
şirketleri bakımından işlenen bazı 
fiillerin, ihtara gerek olmayan haller 
kapsamında değerlendirilerek idari 
para cezası verildiği yönünde ha-
berler çıkmaya başladı. Bu çerçeve-
de, dağıtım şirketlerinin eşit taraflar 
arasında ayrım gözetmeksizin 
faaliyette bulunma yükümlülüğüne 
veya mevzuat gereği paylaşılmaması 
gereken bilgilerin paylaşılması ben-
zeri fiilleri ile görevli tedarik şir-
ketlerinin tüketicileri toplu olarak 
veya otomatik olarak herhangi bir 
ikili anlaşma ve enerji alım-satım 
bildirim formu imzalamadan, ser-
best tüketici portföyüne kaydetmesi 
veya piyasada rekabeti engelleyici 
ve kısıtlayıcı faaliyette bulunması 
gibi fiiller nedeniyle uygulanacak 
yaptırımın ihtara gerek olmayan 
haller kapsamında değerlendirildiği 

ve bu doğrultuda EPDK tarafından 
idari para cezası uygulandığı bilgisi 
enerji kulislerinde konuşuluyor. 

Esasında elektrik piyasasında 
dağıtım şirketleri ve görevli tedarik 
şirketlerinin bazı uygulamalarının, 
piyasada 4054 sayılı Kanun kapsa-
mında rekabet ihlali niteliğinde ol-
duğuna dair Rekabet Kurumu’nun 
tespitlerini içeren meşhur ELDER 
yazısından11 itibaren piyasada 
tedirgin bir havanın hakim olduğu 
söylenebilir. Bu yazıda da benzer 
tespitler yer alıyor ancak Rekabet 
Kurulu tarafından konu hakkında 
da herhangi bir soruşturma açılma-
sına gerek görülmedi. 

EPDK’nın elinde hangi dağıtım 
ve görevli tedarik şirketleri bakı-
mından buna benzer tespitler olup 
olmadığını bilmiyoruz. Ancak ben-
zer uygulamalara ilişkin tespitlerin 
yer aldığı Rekabet Kurumu’nun 
söz konusu yazısının ELDER’e ya-
zılmış olması diğer lisans sahipleri 
bakımından benzer uygulamaların 
olduğuna işaret edebilir. Bu ise 
önümüzdeki süreçte benzer so-
ruşturma ve idari yaptırımların bu 
şirketler bakımından da gündeme 
geleceği anlamına gelebilir. 

Sonuç yerine 
Hem ELDER yazısı hem de 

basına yansıyan haberler birlik-
te değerlendirildiğinde, dağıtım 
şirketleri ve görevli tedarik şirketle-
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rinin kendi aralarındaki ilişkilerde 
çok daha hassas olmaları gerektiği 
ortaya çıkıyor. Zira EPDK tarafın-
dan bu nevi aykırılıklarda “ihtara 
gerek olmayan haller” maddesini 
işletildiğine tanık oluyoruz. Burada 
son olarak dikkati çeken iki husus 
var. 

Birincisi, aynı ihlaller bakımın-
dan hem 4054 sayılı Rekabetin Ko-
runması Hakkında Kanun’da hem 
de 6446 sayılı Kanun’da yer alan 
yaptırım hükümlerinin yarışması 
söz konusu olabilir mi? Bu konuda 
Kabahatler Kanunu’nun içtimaya 
ilişkin 15‘inci madde hükümleri 
çok açıktır: 
•	 Bir fiil ile birden fazla kabahatin 

işlenmesi halinde bu kabahatlere 
ilişkin tanımlarda sadece idari 
para cezası öngörülmüş ise en 
ağır idari para cezası verilir.
Esas itibariyla burada Reka-

bet Kurumu ve EPDK arasında 
zamanla yasal bir zemine oturtul-
ması gerekli bir işbirliği mekaniz-
ması mevcut olmalı ve Kabahatler 

Kanunu’nun yukarıda sözü edilen 
hükmüne işlerlik kazandırılmalı. 
Söz konusu fiiller bakımından 
Rekabet Kurumu tarafından olası 
bir cezanın miktarının daha yüksek 
olacağı değerlendirildiğinde EPDK 
tarafından konunun ele alınması, 
potansiyel olarak cezaların daha 
düşük olması anlamına da gelebi-
lecektir. 

İkinci husus, kabahatler hu-
kukunda silsile kavramı ile ilintili. 
“İçtima” başlıklı 15’inci maddenin 
ikinci fıkrasında “Aynı kabahatin 
birden fazla işlenmesi halinde herbir 
kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı 
idari para cezası verilir” hükmü var. 
Buradan çıkan sonuç, kabahatler 
bakımından zincirleme yani silsile 
kabul edilmemiş olduğudur. EPDK 
çeşitli uygulamalarında bu kuraldan 
hareketle fiil başına ceza uygulama-
sına gitti. Bu soruşturmalarda, en 
azından basına yansıyan haberlerden 
bu yönde bir tatbikata gidilmediği 
anlaşılıyor ve bunun da pratik açıdan 
oldukça yerinde olduğu değerlen-

diriliyor. Zira böyle bir uygulama, 
6446 sayılı Kanun’un 16’ncı madde-
sinin üç ve dördüncü fıkralarının da 
uygulanmasını beraberinde getirebi-
lir. Sanıyoruz ki bu durum sektörde 
şu anda en istenmeyecek hadiselerin 
başında gelir. 

Tolga Turan kimdir?
İş yaşamını BASEAK Avukatlık Ortak-
lığı’nda sürdüren Tolga Turan, 10 yıl 
boyunca EPDK’da kıdemli danışman 
olarak görev yaptı. Turan, enerji, reka-
bet, regülasyon ve uluslararası ticaret 
alanında yerli ve yabancı şirketlere 
hukuki ve ekonomik danışmanlık 
yapıyor. Ankara Üniversitesi Kamu 
Yönetimi lisans (2002), Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişki-
ler yüksek lisans (2007) derecelerine 
sahip olan Turan, Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi bünyesinde Ekono-
mi Hukuku yüksek lisans programına 
devam ediyor. 

Dipnotlar
8 Esas itibarıyla mütemadi bir kabahat bakımından temadi bitmiş ise temadi süresince devam eden blok halinde ani bir suçun varlığı 
da hayal edilebilir. 
9 Böyle bir aykırılıkla ilgili “netice sebebiyle ağırlaşma” müessesesi muvacehesinde bir analiz bu yazı dizisinin ikinci kısmında ele 
alınacaktır. 
10 6446 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi bizim kanaatimizce göre “netice sebebiyle ağırlaşmış suçun” 
özel bir halinden ibarettir. Ve bu müessesesinin işletilebilmesi için bazı unsurların varlığı gerekir. Biz buna ilişkin analizimizi bu 
yazının ikinci kısmı olarak ayrı bir çalışmada ortaya koyacağız. 
11 Rekabet Kurumu I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın ELDER’e muhatap 20.02.2015 tarih ve 2070 sayılı yazısı. 
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Enerji sektörü, güneş ener-
jisinin hızlı yükselişiyle, 
diğer alternatif enerjiler-
deki atılımlarla ve petrol 

ve doğal gazdaki iniş çıkışlarla son 
yıllarda önemli değişikliklere sahne 
oldu. Sürekli değişen bu sektörde 
başarıyı arayan profesyoneller için 
bu gelişmelere hâkim olmak şüphe-
siz büyük önem taşıyor.

2012’de “Enerji İnovasyonu ve 
Gelişmekte Olan Yeni Teknoloji-
ler Programı”nı başlatan Stanford 
Mesleki Gelişim Merkezi, kurs 
yelpazesini son dönemde güncelle-
yerek enerji elde etme, dağıtım ve 
saklama konusundaki yeni tek-
nolojileri de bünyesine dâhil etti. 
Program bünyesinde geliştirilen 
yeni kurslarla alanda çalışanların 
enerji sektörünü daha derinleme-
sine anlamaları, bilgi ve uzmanlık-
larını paylaşan küresel anlamda en 
iyi araştırmacılara erişebilmeleri 
sağlanıyor.

Güncellenmiş konular arasına 
eklenen “Solar Hücreler” dersi, 
Stanford Öğretim Üyesi Mike 
McGehee (Madde Bilimi ve 
Mühendislik) tarafından verili-

yor. Ders kapsamında, fotovoltaik 
teknolojisindeki en son gelişmeler 
incelenirken farklı maddelerden, 
boya duyarlı ve çok fonksiyonlu 
hücrelerden elde edilmiş solar hüc-
releri karşılaştırıyor. “Fosil Yakıtla-
rın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” 
konusunda ise Stanford Öğretim 
Üyesi Mark Zoback ( Jeofizik Bölü-
mü) ders veriyor ve enerji sektörü-
nü karbondan arındırma çabaları-
nın petrol ve doğal gaz endüstrisini 
ve teknolojilerini nasıl etkilediği, bu 
sayede düşük karbonlu ekonomiye 
geçişe nasıl yardımcı olunabileceği-
ni ele alınıyor.

isteyen herkes ders alabilir
Yeni eklenen bir diğer ders ise 

enerji tasarrufunu arttırmak için 
insan faktörüne yoğunlaşan “Enerji 
Tasarrufuna Yönelik Davranışsal 
Tasarım” adını taşıyor. Katılım-
cılardan kullanıcı davranışlarını 
anlamaları ve enerji tasarrufunu et-
kileyen stratejiler oluşturmaları için 
tasarıma dayalı düşünmeleri bek-
lenen dersi, Stanford Üniversitesi 
Yeryüzü, Enerji & Çevre Bilimleri 
Fakültesi’nin Uygulama Hocası ve 

Stanford ChangeLab Direktörü 
Banny Banerjee veriyor.

Paris’te düzenlenen İklim Kon-
feransı’nda kabul edilen Paris An-
laşması’nın bir yıllık imza süreci 22 
Nisan’da başladı. İmza sürecinin ilk 
gününde, Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 175 ülkenin anlaşma-
ya imza attığı düşünüldüğünde, 
küresel ısınmayı kısıtlamaya yönelik 
eylem planı zorunluluğunun, 
dünyanın her yerinde endüstrinin 
sürdürülebilir enerjiye yönelmesini 
sağlaması bekleniyor.

Programın akademik yöneticisi 
Profesör McGehee, “Stanford gibi 
üniversiteler, iklimle ilgili ihtiyaçla-
ra çözüm bulma yönünde merkezi 
bir role sahip. Araştırmalarımızı 
enerji sektöründeki profesyonel-
lerle paylaşmak bu çabaya katkıda 
bulunmanın yalnızca bir yoludur” 
diyor. 

Halka açık olan “Enerji İno-
vasyonu ve Gelişmekte Olan Yeni 
Teknolojiler Programı”na kayıt için 
herhangi bir tarih yok, yani isteyen 
herkes istediği zaman kaydolabilir. 
Ayrıntılı bilgiye scpd.stanford.edu 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Stanford enerji inovasyonu için 
çevrimiçi ders veriyor

Enerji sektöründeki yeni teknolojileri, üretim süreçlerini, inovasyonları takip etmek, bilginizi artırmak istiyorsanız 
Standford Üniversitesi’nin başlattığı eğitim programını kaçırmamanızı öneririz...

AKAdEMİ & Esen Erkan  
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386 üst düzey yöneticiyle 
yapılan anket çalışmasıyla, 
dünyanın farklı yerlerindeki 
üreticilerin, inovasyon ve 

teknoloji odaklı dönüşüme hazır-
lanmak için hangi adımları attığını 
inceleyen “Küresel Üretim Sektö-
rünün Geleceğine Bakış” raporu 
yayınlandı. 

KPMG tarafından hazırlanan 
raporun anketine Amerika, Avrupa 
ve Asya’dan, çoğunluğu yıllık 
cirosu 5 milyar doların üzerindeki 
şirketlerin üst düzey yöneticileri 
katıldı. Rapor, dünya ekonomisinde 
yaşanan değişim ve belirsizliklerle 
birlikte teknolojinin, inovasyonların 
ve inovatif oyuncuların etkisiyle 
üretim sektörünün büyük bir dönü-
şüme gireceğini belirtiyor. 

Sanayiyi inovasyon kurtaracak

KPMG tarafından hazırlanan ve dünyada üretim sektörünün geleceğine 
odaklanan raporda dünya devleri, geleceklerini inovasyonda görüyor. 
Bu gerçeğe KPMG Türkiye Ortağı Hakan Ölekli, “Etrafımız dönüşümü 
mümkün kılacak faktörlerle çevrili olduğu halde üreticilerin pek azının 
gerçekten dönüştüğünü görüyoruz” yorumunu yapıyor...

İnOvASYOn & Esen Erkan 
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inovasyona dayalı büyüme modeli 
ar-Ge’yi destekliyor

KPMG Türkiye Endüstriyel 
Üretim Sektör Lideri ve Şirket Or-
tağı Hakan Ölekli, KPMG Küresel 
Üretim Sektörünün Geleceğine Ba-
kış raporunun sonuçlarını şöyle de-
ğerlendirdi: “Dünya ekonomisinde 
yaşanan değişim ve belirsizlik dö-
nemine baktığımızda, teknolojinin, 
gerçekleştirilen inovasyonların ve 
inovatif oyuncuların etkisiyle üretim 
sektörünün büyük bir dönüşüme 

gireceğini söyleyebiliriz. Biraz daha 
yakından baktığımızda ise etrafımız 
dönüşümü mümkün kılacak faktör-
lerle çevrili olduğu halde üreticilerin 
pek azının gerçekten dönüştüğünü 
görüyoruz” yorumunu yaptı.  

Uyarlama yetmez dönüşüm şart 
Şirketlerin işletme yapılarını 

dönüştürmeye değil uyarlamaya 
odaklandıkları için maliyet yapı-
larında, tedarik zincirlerinde ve iş 
modellerinde küçük değişiklikler 
yapmakla yetindiklerini belirten 
Hakan Ölekli, “Raporun sonuçları-
na göre inovasyona dayalı büyüme 
modeline odaklananlar Ar-Ge’ye 
yaptıkları yatırımı artırıyor. Verimli-
liği ve yenilikçiliği artırmak için yeni 
üretim teknolojilerini kullanmaya 
başlıyor. Bunun sonucunda daha 
hızlı, şeffaf ve talebe dayalı tedarik 

zincirlerine ve entegre iş planlaması 
modellerine duyulan ihtiyaç artıyor. 
İnovasyon alanında mücadeleyi 
kazanmak isteyen üreticilerin hem 
teknolojiye hem de yetenekli iş 
gücüne daha fazla yatırım yapmaları 
gerekecek” şeklinde konuştu. 

İnOvASYOn 
ORTAKlIK 

KülTüRünü dE 
GElİşTİRİYOR

Şirketlerin inovasyonu artırmak için 
ciddi oranlarda yeni üretim teknoloji-
lerine yöneldiğini ortaya koyan rapor-
da öne çıkan bulgular şöyle:
• Üreticiler gittikçe daha fazla ino-

vasyon odaklı olmaya başlıyor ve 
Ar-Ge verimliliğini ve değerini 
artırmayı hedefliyor.

• Üreticiler kendilerini çetin re-
kabet koşullarına hazırlarken, 
satışları artırmak ve maliyetleri 
düşürmek en önemli öncelikleri 
arasında yerlerini koruyor.

• Üreticiler arasında çığır açan ino-
vasyon yapma anlayışı yaygınla-
şıyor ve Ar-Ge’ye yapılan yatırım 
artıyor.

• Üreticiler piyasaya sürme hızını 
artırmak ve inovasyon maliyet-
lerini düşürmek için yeni ortak-
lıklar yapıyor ve yeni teknolojiler 
kullanmaya başlıyor.

• Üretim sektöründe tedarik zinciri 
ile ilgili öncelikler arasında mali-
yetleri düşürmek ve yeni ürünle-
ri piyasaya sürmeye hazır olmak 
üst sıralarda yer alıyor.

• Tedarikçi performansı ve kapa-
sitesi ile ilgili kaygılar önemli 
olmaya devam ederken, tedarik 
zinciri süreç takibi ilginç bir şekil-
de önemli kaygılar arasında yer 
almıyor.

İNOVASYON Sanayiyi inovasyon kurtaracak
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Mart 2016 içerisinde gerçekleşen toplam 21.762,3 
GWh elektrik üretiminin %61,9’u Serbest Üretim 
Şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketleri üretimdeki paylarını bir önceki aya göre 2,6 
puan geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 8,0 puan 
artırmıştır.

Serbest üretim şirketlerini %18,2’lik oran ile EÜAŞ 
santralleri ve %12,8’lik oran ile Yap İşlet Santralleri 
izlemektedir. Toplam üretimin kalan %7,1’lik oranını ise 

1  Aylık bazda en güncel verilerden faydalanılmıştır.

İşletme Hakkı Devir Santralleri, Otoprodüktör Santral-
leri ve Yap İşlet Devret Santralleri oluşturmaktadır2. 

Mart 2016 içerisinde toplam üretimin %29,2’si 
doğalgaz ve LNG santralleri, %31,0’i kömür santralleri 
tarafından karşılanmıştır. Doğalgaz ve kömür santralle-
rini %19,6 ile hidrolik baraj ve %11,4 ile hidrolik akarsu 
santralleri izlemektedir. 2016 yılı Şubat ayında %5,5 
orana sahip olan rüzgâr santralleri ise 2016 Mart ayında 

2  Kaynak olarak TEDAŞ Yük Tevzi Raporları 2016 yılı Mart 
ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır.
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toplam üretimdeki paylarını %5,6’ya yükseltmiştir3. 
Gerçekleşen üretim verilerine göre, 2016 Şubat 

ayında %68,2’lik üretimi karşılayan termik santraller 
2016 Mart ayında toplam üretimin %61,8’lik kısmını 
karşılamaktadırlar. Yenilenebilir enerji üretiminde ise 
bu oran 2016 Şubat ayında %31,8 iken, 2016 Mart 
ayında %8,2 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Mart ayında Gün Öncesi Piyasası 
ortalama elektrik fiyatı, 2015 yılı Mart ayı ortalama 
elektrik fiyatına göre %12,4 oranında azalarak, 108,97 

3  Kaynak olarak TEDAŞ 2016 Mart ayı İşletme Faaliyetleri 
Raporu üretim-tüketimin kuruluşlara ve kaynaklara dağılımı 
kullanılmaktadır.

TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu değer 2015 Mart 
ayında 124,40 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 2016 
yılında ortalama elektrik fiyatındaki düşüşün ana 
nedenleri olarak, sıcaklıkların mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesi ve artan arza karşılık elektrik tale-
bindeki artışın aynı oranda olmaması gösterilebilir.

2016 yılı Mart ayında pik saatler ortalaması4 
132,45 TL/MWh olarak gerçekleşen PTF, bir ön-
ceki yılın 146,95 TL/MWh’lik değerine göre %9,9 
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saatler ortalama PTF, bir önceki ayın ortalama değeri 
olan 134,64 TL/MWh’e göre %1,6 daha düşüktür. 
2015 Mart ayında pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 
101,83 TL/MWh iken, bu değer 2016 Mart ayında 
85,50 TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %16,0 oranın-
da azalmıştır.

2015 Mart ayı içerisinde toplam 21.549.918 MWh 
olan elektrik talebi bir önceki yıla göre %2,8’lik bir 
artış ile 2016 Mart ayında 22.154.635 MWh değeri-
ne yükselmiştir6. 2015 Mart ayında günlük ortalama 

Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır.
6  Kaynak olarak TEDAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 

28.965 MWh olan talep, 2016 Mart ayında 29.778 
MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2016 Şubat ayı sonunda 73.146,7 MW olan 
toplam kurulu güç değeri %1,2’lik bir artışla 2016 
Mart ayı sonunda 74.039,4 MW olarak kaydedilmiş-
tir. Toplam kurulu gücün %59,3’lük kısmını serbest 
üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı 
ortaklık santrallerinin toplam kurulu güçteki payı 
%27,4 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,2’lik bir 
orana sahip iken yap işlet devret santralleri %3,1’lik bir 

yılları Günlük Raporları kullanılmaktadır.
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2016 Şubat ayı sonunda 73.146,7 MW olan toplam kurulu güç değeri %1,2’lik bir artışla 2016 
Mart ayı sonunda 74.039,4 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %59,3’lük kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı %27,4 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,2’lik bir orana sahip iken 
yap işlet devret santralleri %3,1’lik bir orana sahiptir.  

 

2016 Mart ayında sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,6’lık kısmı doğalgaz ve LNG 
yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %26,1’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %21,5 ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %9,3’lük bir orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %6,2’lik bir 
kısmını oluşturmaktadır8.  

                                            
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEDAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
8 Kaynak olarak TEDAŞ 2016 yılı Mart ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu 
kullanılmaktadır. 
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2016 Mart ayında sonunda oluşan toplam kurulu 

gücün %28,6’lık kısmı doğalgaz ve LNG yakıt tipi 
santralleri ile karşılanırken, %26,1’lik kısmı barajlı hid-
rolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt 
tiplerini %21,5 ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi 
hidrolik santraller %9,3’lük bir orana sahipken rüzgâr 
santralleri toplam kurulu gücün %6,2’lik bir kısmını 

7  Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür sant-
ralleri oluşturmaktadır. TEDAŞ kurulu güç tablolarında asfaltit, 
fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır.

oluşturmaktadır8. 
2015 yılı Mart ayında 4,66 milyar m3 olarak kay-

dedilen toplam doğalgaz tüketimi 2016 yılının üçüncü 
ayında 2015 yılının Mart ayına göre %10,9 oranında 
bir değer kaybı ile 4,15 milyar m3 olarak gerçekleşmiş-
tir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 
2015 yılı Mart ayında 1,21 milyar m3 iken bu miktar 
2016 yılının aynı döneminde %21,8 oranında azalarak 
0,95 milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. Elektrik santral-

8  Kaynak olarak TEDAŞ 2016 yılı Mart ayı Kuruluş ve Yakıt 
Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu kullanılmaktadır.
9   2016 yılı Mart ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam do-
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lerinde tüketilen doğalgaz miktarının toplam doğalgaz 
tüketimine oranı 2015 Mart ayında %26,0 iken, bu 
oran 2016 Mart ayında %22,8 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı Mart ayında fiili olarak 9.437,9 hm3 su 
seviyesi bulunan barajlı santrallerde bu miktar %1,4 
oranında azalma göstererek 2016 yılı Mart ayı içeri-
sinde 69.303,4 hm3 seviyesine gerilemiştir10. Bu değer 
2016 Şubat değeri olan 6.450,3 hm3 değerine göre 

ğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji 
İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır.
10  Kaynak olarak TEDAŞ 2016 yılı Mart ayı Üretim Tüketim 
raporu kullanılmaktadır.

%44,2 daha fazladır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tara-

fından, 28 Aralık 2015 tarihinde 5991 numaralı kurul 
kararı ile değiştirilmiş olan TEİAŞ İletim Sistemi sis-
tem kullanım ve sistem işletim tarifeleri 21 Nisan 2016 
tarihinde 6234 numaralı karar ile tekrar değiştiril-
miştir. Bu karar ile yeni TEİAŞ İletim Sistemi sistem 
kullanım ve işletim tarifeleri 01 Mayıs 2016 tarihinden 
itibaren geçerli olacaktır. 

Bir önceki sistem işletim tarifelerinde kurulu güç 
(MW) üzerinden hesaplama yapılırken, bu değişiklikle 
beraber tarifeler üretilen enerji miktarı (MWh) üzerin-
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%22,8 olarak gerçekleşmiştir. 

 

2015 yılı Mart ayında fiili olarak 9.437,9 hm3 su seviyesi bulunan barajlı santrallerde bu 
miktar %1,4 oranında azalma göstererek 2016 yılı Mart ayı içerisinde 69.303,4 hm3 
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9  2016 yılı Mart ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
10 Kaynak olarak TEDAŞ 2016 yılı Mart ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır. 
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2015 yılı Mart ayında 4,66 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi 2016 yılının 
üçüncü ayında 2015 yılının Mart ayına göre %10,9 oranında bir değer kaybı ile 4,15 milyar 
m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2015 yılı Mart 
ayında 1,21 milyar m3 iken bu miktar 2016 yılının aynı döneminde %21,8 oranında azalarak 
0,95 milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarının 
toplam doğalgaz tüketimine oranı 2015 Mart ayında %26,0 iken, bu oran 2016 Mart ayında 
%22,8 olarak gerçekleşmiştir. 

 

2015 yılı Mart ayında fiili olarak 9.437,9 hm3 su seviyesi bulunan barajlı santrallerde bu 
miktar %1,4 oranında azalma göstererek 2016 yılı Mart ayı içerisinde 69.303,4 hm3 
seviyesine gerilemiştir10. Bu değer 2016 Şubat değeri olan 6.450,3 hm3 değerine göre %44,2 
daha fazladır. 

                                            
9  2016 yılı Mart ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
10 Kaynak olarak TEDAŞ 2016 yılı Mart ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır. 
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den hesaplanmaya başlanmıştır. 
Üretim tarafında kurulu güç (MW) üzerinden her yıl için hesaplanan ortalama sistem kullanım bedeli bir 

önceki tarifeye göre %37,7 oranında azalmaktadır. Tüketim tarafında ise bu oran %58,5’i bulmaktadır. 

2016 TEİAŞ İletim Sistemi Ta-
rifeleri (Ocak – Nisan dönemi)

Üretim11 Tüketim11

Sistem Kullanım12 Sistem İşletim Sistem Kullanım Sistem İşletim

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

10  32.489,63  10.813,65  42.897,84  10.813,65 
11  33.762,84  10.813,65  41.768,89  10.813,65 
12  34.838,68  10.813,65  40.748,37  10.813,65 
13  35.963,81  10.813,65  40.035,78  10.813,65 
14  37.952,87  10.813,65  37.910,13  10.813,65 

2016 TEİAŞ İletim Sistemi 
Tarifeleri (01 Mayıs 2016)

Üretim11 Tüketim11

Sistem Kullanım12 Sistem İşletim Sistem Kullanım Sistem İşletim

Bölge TL/MW-Yıl TL/MWh TL/MWh TL/MW-Yıl TL/MWh TL/MWh
1 13.417,87 5,26 2,67 21.652,12 4,37 2,67
2 14.628,27 5,26 2,67 21.036,20 4,37 2,67
3 14.761,88 5,26 2,67 21.080,14 4,37 2,67
4 14.952,93 5,26 2,67 20.860,25 4,37 2,67
5 15.603,16 5,26 2,67 20.532,71 4,37 2,67
6 16.396,61 5,26 2,67 19.984,51 4,37 2,67
7 16.490,70 5,26 2,67 19.498,17 4,37 2,67
8 18.164,28 5,26 2,67 18.914,43 4,37 2,67
9 18.877,93 5,26 2,67 18.275,81 4,37 2,67

10 20.962,30 5,26 2,67 17.410,68 4,37 2,67
11 22.079,02 5,26 2,67 16.754,39 4,37 2,67
12 23.022,63 5,26 2,67 16.161,14 4,37 2,67
13 24.009,47 5,26 2,67 15.746,89 4,37 2,67
14 25.754,06 5,26 2,67 14.511,19 4,37 2,67

11 İletim Ek Ücreti dâhil edilmemiştir.
12 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 4. maddesi kapsamındaki üretim bağlantılarına %50 indirim uygulanır.
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer alan başlıklarından seçmeler... 
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www.wec2016istanbul.org.tr
@WECongress

 

İstanbul, 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında 
23. Dünya Enerji Kongresi’ne ev sahipliği 
yapıyor. Üç yılda bir düzenlenen ve “Dünya 
Enerji Olimpiyatları” olarak da anılan bu dev 
organizasyonda, küresel gelişmeler, politik 
çözümler ve yatırım fırsatları 
değerlendiriliyor.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 

Kayıt ve Bilgi için:

HOST SPONSORS SUPPORTED BY OFFICIAL AIRLINEPLATINUM SPONSORS

15 Devlet Başkanı ve Başbakan
100 Bakan
250 Üst Düzey Konuşmacı
10.000 Delege
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Dünya’nın Enerjisi
İstanbul’da Toplanıyor…
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Abone Olmak İçin...
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 Doğal gaz indirim temmuzda mı olacak? 
”Hub olmak için ticaret de yapmalısınız”
YEKDEM’de kartlar yeniden dağıtılıyor
Sabancı da kömüre teşvik istedi


