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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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Enerji 
Panorama’dan…

Yaklaşık bir yıldır patlayan bombalar, hayatlarını kaybeden 
yüzlerce insan, bitmeyen çatışmalar herkesin gündeminin ilk 
sırasında yer alıyor. İnsan yaşamının hiçbir şeyden daha de-

ğerli olmadığını, her gün yaşayarak bir kez daha öğreniyoruz. Yurtdışı 
da bizden farklı değil, Avrupa’da, Ortadoğu’da Asya’da her gün onlarca 
insan patlamalarda hayatını kaybediyor. Hal böyle olunca da devletler, 
ekonomiden daha çok siyasete odaklanıyor. Türkiye de aynı durumda... 
Ekonomi dünyası da bu süreçte kendi yağıyla kavrulmaya, siyasi geliş-
melerin etkisini azaltmaya çalışıyor. 

Enerjinin tek farkı, kamunun ön planda olduğu ve olması gerektiği yeni 
bir sürecin içinde olması. Enerji bürokrasisi, Rusya ile başlayan gergin-
liğin ardından kaynak çeşitlendirmesi çalışmalarını hızlandırıyor. Ener-
ji Bakanı Berat Albayrak, bunu sağlamak için alternatif ülkeleri ziyaret 
ediyor, görüşmeler yapıyor. Bir yandan da yerli kaynakların etkinliğini 
artıracak önlemler tartışılıyor, adımlar atılıyor. Son alınan bazı kararlar, 
bu çalışmaların hızlandırılacağını gösteriyor. EPDK, geçtiğimiz ay doğal 
gazda yaşanabilecek olası bir krizi engellemek için özel sektöre yüzen 
LNG ve CNG santralları kurma izni verdi. İlk adımı da Koç Grubu şir-
ketlerinden Aygaz attı. Bu konudaki gelişmeleri Ankara Kulisi sayfamız-
da okuyabilirsiniz. 

Kapağımızı jeotermale ayırdık, bugüne kadar sessiz sakin ilerleyen jeo-
termal yatırımları, toplam portföy içinde önemli bir noktaya ulaştı. Yerli 
kaynağa destek kapsamında bu alana yapılan yatırımların artacağını gö-
receğiz, zira Türkiye’de bu konuda ciddi bir talep var. 

Enerji dünyası, son aylarda farklı konularda düzenlenen toplantılar ve 
çalıştaylarda buluşuyor. Sektörün en büyük eksiği olan bilgi üretimi 
misyonunu üstlenen TENVA da neredeyse her ay açıkladığı raporlar ve 
toplantılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen ay Ankara’da açıklanan 
doğal gaz santrallarında risk yönetimine dikkat çeken rapor, sektörden 
büyük ilgi gördü. 

Aslında enerjide özel sektörün, şu sıralar en çok ilgilendiği, yatırım yap-
tığı konu riskler, verimlilik ve karlılık... Yeni yatırımdan daha çok var 
olan yatırımları daha karlı hale getirmenin arayışları sürüyor. Tüketilen 
enerjide verimliliği sağlamak kadar, enerji üreten şirketlerin de verimli-
liği çok önemli. Bu nedenle, önümüzdeki sayılarda bu konuya daha çok 
eğilip, Türkiye ve dünyadan örnekleri paylaşmayı sürdüreceğiz. 

Enerji Panorama ekibi olarak hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, 
şehit olan kamu görevlilerine rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı di-
liyoruz. Yeni ayın, daha huzurlu ve daha mutlu geçmesini temennisiyle... 

Enerjimizi kaybetmemeliyiz
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Temiz ve verimli enerji ile petrol 
fiyatları hep düşük kalabilir

Koç’tan İzmir’e yüzen LNG 
terminali BOTAŞ da sırada 

Sokakta dönüşüm, güneş 
enerjili sokak lambalarıyla 
başlıyor26 36 54

Dünyada 300 milyondan fazla sokak lambası var. 
Büyük bir israf ve çevre kirliliğine neden olan bu 
lambaların yerine güneş enerjili hatta yayaların 
adımlarını elektriğe dönüştüren LED sistemler tercih 
ediliyor...

Rusya krizinin ardından Türkiye olası bir doğal gaz 
krizine karşı çözüm arayışlarını yoğunlaştırdı. Özel 
sektörün de yakından ilgilendiği bu alana ilk yatırım 
Koç Grubu’ndan geldi. 
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Yaratıcı olmak için uygulamanız 
gereken 6 stratejik adım

Nükleerde Rusya’nın yerini Çin 
mi alacak?60 62

Yaratıcılık zor zanaat belki ama imkansız değil. 
Doğuştan gelen yeteneklerin yanı sıra sonradan 
geliştirilen becerilerle insanların hayran olabileceği 
şeyler yapmak mümkün. Ancak bunun için sıkı 
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Tesla, yeni aracını TanıTTı

Elektrik otomobil üreticisi Tes-
la, minimum 346 km menzile sahip 
ve 0’dan 96.5 km/sa hızına 6 sani-
yede çıkan yeni elektrikli otomobili 
Model 3’ü tanıttı.  Tesla CEO’su 
Elon Musk, aracın üretimine 2017 
yılı sonuna kadar başlamayı plan-
ladıklarını açıkladı. Musk, bu süre 
içinde ABD, Avrupa ve Asya’daki 
satış noktalarının sayısını 441’e 
çıkarmak istediklerini de söyledi. 

Türkiye ile birlikte Brezilya, 
Güney Afrika, İrlanda, Hindis-
tan, Güney Kore, Yeni Zelanda, 
Singapur ve daha birçok ülkede ön 
siparişe açılan Tesla’nın yeni mo-
delinin ön siparişi için 1000 euro 
depozit ödemek gerekiyor. Bu arada 

aracın satış rakamının 35 bin dolar 
seviyesinde olacağı da belirtiliyor. 

Model 3’ün ön siparişlerinin 
ilk 24 saatte 115 bini, tanıtımdan 
birkaç saat sonra 135 bini geçti-
ği ifade ediliyor. Tesla Model 3, 
minimum 346 km menzile sahip ve 
0’dan 96.5 km/sa hızına 6 saniyede 
çıkıyor. Model S gibi arka ve dört 
çeker olmak üzere farklı versi-
yonlarla sunulacak olan Model 3, 
Model S’ten farklı olarak 15 inç’lik 
dokunmatik ekrana sahip. 4 kapılı 
araçta otopilot donanımı standart 
özellik olarak kullanılıyor. Ön 
camdan arka tavana kadar tek parça 
cam kullanılan aracın tasarımı da 
dikkatleri çekiyor. 

CLK Boğaziçi ELEKtriK, 11 avrupa şEhrinE BEdava uçuruyor
İstanbul Avrupa yakasının elektrik dağıtımı yapan 

CLK Boğaziçi Elektrik, ‘aboneye fayda’ kampanyaları-
na bir yenisini daha ekliyor. ‘Enerjini Avrupa’da Harca’ 
adı verilen kampanyayla CLK Boğaziçi Elektrik’ten 
24 aylık enerji kullanımı taahhüdü veren ticarethane 
serbest tüketicilerine sevdikleriyle birlikte Avrupa’nın 
11 şehrinden birine hediye gidiş-dönüş uçak bileti 
kazanma fırsatı sunuluyor.

‘Enerjini Avrupa’da Harca’ adı verilen kampanya ile 
CLK Boğaziçi Elektrik’ten enerji alan serbest tüketi-
ciler. tüketim aralıklarına göre Amsterdam, Budapeşte, 
Brüksel, Paris, Londra, Viyana, Berlin, Roma, Atina, 
Milano ve Münih şehirlerinden bir tanesine çift kişilik 
gidiş-dönüş ya da tek kişilik gidiş-dönüş uçuş bileti 
kazanıyorlar. 

Kampanyadan 24 aylık enerji kullanım taahhüdü 

veren ilk 2 bin ticarethane tarifesi abonesi faydalanıyor. 
Seçilen Avrupa şehirlerine yapılacak uçuşlar ise Türk 
Hava Yolları, Lufthansa, Swiss ve United gibi prestijli 
firmaların bir araya gelerek oluşturduğu küresel hava 
yolu birliği Star Alliance üyesi şirketlerce gerçekleşti-
rilecek.

Epiaş, avrupaLı 
BorsaLar 

arasına KatıLdı
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 

(EPİAŞ), Avrupa Enerji Borsaları 
Birliği’ne (EUROPEX) tam üye 
olarak kabul edildi. EPİAŞ’tan ya-
pılan yazılı açıklamada, Avrupa ça-
pında toptan enerji ticareti alanında 
çatı kuruluş olarak kabul edilen 
EUROPEX‘e 26 Kasım 2015’te 
yapılan üyelik başvurusunun kabul 
edildiği belirtilerek, üyelik tescilinin 
2016 Mayıs ayı içerisinde yapıla-
cak EUROPEX genel kurulunda 
gerçekleşeceği bildirildi.

Açıklamada, EPİAŞ Genel 
Müdürü Hasan Hüseyin Savaş’ın, 
şu değerlendirilmesine yer verildi:

“EPİAŞ’ın EUROPEX üyeliği, 
Avrupa enerji borsaları ile kurula-
cak ilişkiler açısından önemli bir 
yere sahip. Avrupa Birliği mük-
tesebatı çerçevesinde, özellikle 
çalışma gruplarındaki paylaşımlarla 
karşılıklı fayda sağlayacak olan bir 
süreç yaşanacak. Bu sürecin, Av-
rupa’daki enerji piyasaları ile fikir 
alışverişi noktasında önemli bir 
adım olacağına inanıyorum. EPİAŞ 
olarak hedefimiz, bölgesel bir enerji 
borsası olma yolunda emin adım-
larla ilerleyerek, bölgede enerjinin 
buluşma noktası olmaktır.”
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Sekiz ‘en iyi işyeri’nden dördü  
enerji Sektöründen

Türkiye’de ‘2015 Yılının En İyi 
İş Yerleri’ listesinde yer alan marka-
ların yarısını enerji sektörünün dört 
oyuncusu oluşturdu. 

Dünyanın önde gelen insan 
kaynakları ve yönetim uygulamaları 
danışmanlığı ve dış kaynak tedariği 
şirketlerinden Aon Hewitt, “Tür-
kiye’de 2015’ in En İyi İşyerleri”ni 
belirledi. 2015 yılında 110 şirketin 

katıldığı araştırmanın sonuçları, 
Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 
yapılan “Aon Best Employers” ödül 
töreninde açıklandı. Törende, 8 şirket 
Türkiye’nin “En İyi İşyeri Ödülü”nü 
alarak “best employers” unvanını 
kazandı. Sekiz şirket de “Çalışan 
Bağlılığı Başarı Ödülü” aldı.

Dördü enerji sektöründen olan 
ödül alan sekiz şirket şöyle: Assan 

Gayrimenkul, Creditwest Fakto-
ring, Enerjisa Dağıtım, Enerjisa 
Satış, Four Seasons Hotel Istanbul 
at the Bosphorus, Novartis, Yeşilır-
mak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ), 
Yeşilırmak Elektrik Perakende 
Satış (YEPAŞ). Çalık Grubu bün-
yesindeki YEDAŞ ve YEPAŞ’ın 
ödüllerini, Şirket CEO’su Nurettin 
Türkoğlu aldı.  

Gedik teknoloji Günleri’nde nükleer enerji tartışıldı
Gedik Üniversitesi tarafından 

1 Nisan 2016  tarihinde Tuz-
la-Radisson Blu Hotel’de 3. Gedik 
Teknoloji Günü gerçekleştirildi. 
Akkuyu ve Sinop’ta inşa edilecek 
olan nükleer enerji santrallarının 
çalışmaları devam ederken, Gedik 
Üniversitesi bünyesinde gerçekleş-
tirilen seminerle, Türkiye için yeni 
olan bu teknolojinin bilimsel ve 
teknik detayları masaya yatırıldı. 

Gedik Teknoloji Günleri’ni 
takiben Türkiye’de kendi alanında 
ilk kez düzenlenen etkinlik, Gedik 
Üniversitesi bünyesinde uluslararası 
bilimsel ve teknolojik bir platform 
oluşturmak için birbirini takip eden 
seminerler, atölyeler, konferanslarla 
devam edecek.

“Nükleer Enerji Santralı 
Parçalarının Kaynağı ve Değerlen-
dirilmesi” ana başlığında Türkiye’de 

nükleer enerji, Japonya’da nükleer 
enerji santrallarında kaynak tek-
nolojileri, güvenilir nükleer enerji  
santrallarında kaynak teknolojisi 

gibi teknik konuların masaya yatı-
rıldığı konferansa, sektörün öncü 
kuruluşlarından yerli ve yabancı 
konuşmacılar katılım sağladı. 
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limak, nitelikli 
inSan Gücü için 

vakıf kurdu

Limak Şirketler Grubu, toplu-
mun genç ve dinamik potansiyelini 
nitelikli insan gücüne dönüştürmek 
amacıyla Limak Eğitim Kültür ve 
Sağlık Vakfı adlı bir vakıf kurdu. 
Limak Vakfı ilk etapta 1 milyon 
TL’lik varlık ile faaliyete geçirildi. 
Vakfedenler olarak Limak İnşaat 
Sanayi ve Ticaret AŞ’den Nihat 
Özdemir, Ebru Özdemir, Turhan 
Serdar Bacaksız, Sezai Bacaksız, 
Batuhan Özdemir ile Mehmet 
Serhan Bacaksız’ın isimleri yer aldı. 
Ankara 18. Asliye Hukuk Mah-
kemesi’nin tescil kararıyla kurulan 
Vakfın yönetim kurulu ise Ebru 
Özdemir, Turhan Serdar Bacaksız 
ve Elif İrte Alptekin’den oluşuyor. 

Konuyla ilgili bir değerlendir-
me yapan Limak Yatırım Yönetim 
Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 
şunları söyledi:

“Limak Vakfı uzun zamandan 
bu yana hayalini kurduğumuz bir 
konuydu. Limak olarak bugüne 
kadar pek çok yardım ve sosyal 
sorumluluk projesi yaptık. Bun-
lar artarak devam ediyor. Vakfı 
kurmaktaki amacımız yürütmekte 
olduğumuz sosyal sorumluluk ve 
yardım projelerini tek bir çatı altın-
da toplamak ve daha kurumsal ve 
etkili olarak devamını sağlamak.”

248 firma nükleer enerji için 
iStanbul’da buluştu

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Türkiye’nin Sinop ve Akkuyu 
ile başlattığı nükleer atılımı, 3. Nükleer Santrallar Zirvesi’ne olan ilgiyi ar-
tırdı. 8 Mart’ta başlayan yapılan ve Türk firmalarına Türkiye, Ortadoğu ve 
Afrika’daki nükleer projelerinde yeni fırsat kapıları aralayan zirve, 24 farklı 
ülkeden 248 firmayı ve yaklaşık bin katılımcıyı ağırladı. Nükleer Sanayi 
Derneği ile Nükleer Mühendisler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği zir-
vede, Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santral projesinde kullanılacak 
ATMEA 1 teknolojisinin 200 kiloluk maketinin sergilendi. Zirvede Sinop 
Nükleer Santralı konsorsiyumu da yerli partnerleriyle görüştü.

Başta Fransa, Amerika, Rusya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti gibi farklı 
ülkelerden gelen 113 firma temsilcisi, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da ya-
pılacak yatırımlar için 135 yerli firmanın temsilcileri ile görüştü. Toplamda 
248 firmanın katıldığı zirvede 250’ye yakın ticari eşleştirme görüşmesi 
yapıldı.

oPet’in ‘trafik dedektifleri’ ödül aldı
OPET, Türkiye İşverenler 

Sendikası Konfederasyonu (TİSK) 
tarafından düzenlenen KSS ödül-
lerinde, Türkiye’nin 81 ilindeki öğ-
rencileri güvenli trafik konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla yürüttüğü  
‘Trafik Dedektifleri Projesi’ ile “İyi 
Uygulama” dalında ödül aldı.

İstanbul’da düzenlenen Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat 
Ayrım ve TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Yağız Eyüboğlu’nun da 
hazır bulunduğu törende ödülü, 
OPET Genel Müdürü Cüneyt 
Ağca Demokratik Sol Parti (DSP) 
Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 
elinden aldı.   

Törende yaptığı konuşma-

da OPET’in sosyal sorumluluk 
anlayışına değinen OPET Genel 
Müdürü Cüneyt Ağca, “Her yıl 
yaklaşık 4 bin vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği, 250 binden 
fazla kişinin yaralandığı, ekonomi-
ye 1 milyar liralık yük yaratan ve 
ülkemizin en önemli sorunlarından 
biri olan trafik kazalarının önlen-
mesinin, gençlerimizin eğitilmesi ve 
bilinçlendirilmesinden geçeceğini 
düşündük, işe çekirdekten başladık. 
Projeye başlarken hedefimiz, 3 yılın 
sonunda 1,5 milyon öğrenciye ulaş-
maktı ancak projenin 3’üncü yılı 
bitmeden 2 milyona yakın çocuk ve 
gencimizi güvenli trafik konusunda 
bilinçlendirdik ve dolaylı yoldan da 
onların ailelerine ulaştık” dedi. 



Petder akıllı 
telefon 

uyGulamaSı 
başladı 

PETDER (Petrol Sanayi 
Derneği) tarafından atık motor 
yağı bildirimlerini kolaylaştırmak 
üzere geliştirilen PETDER Akıllı 
Telefon Uygulaması App Store ve 
Google Play Store’da yerini aldı. 
Geliştirilen uygulama yoluyla atık 
motor yağı üreticileri ile PETDER 
arasında iki taraflı iletişim kolaylaş-
tırılması hedefleniyor. Uygulamayı 
akıllı telefonlarına indiren kullanı-
cılar, “Atık Yağ Bildirim” sayfasın-
dan bildirimde bulunabilecek, 44 
44 924 numaralı telefona tıklayarak 
PETDER’i anında arayabilecek, 
bulundukları şehirde atık motor 
yağı toplama lisansı bulunan araç-
ların plaka ve lisans numaralarını 
görüntüleyebilecek, duyurulardan 
anında haberdar olabilecek.

PETDER tarafından proje 
kapsamında, son 15 yılda 177 bin 
904 ton atık motor yağı toplanarak 
lisanslı bertaraf veya işleme tesis-
lerine teslim edildi. Kamu kurum-
larından toplanan her bir varil atık 
motor yağına karşılık, “Bir Varil Bir 
Ağaç Sosyal Sorumluluk Projesi” 
kapsamında ise bugüne kadar 71 
bin 500 ağaç dikildi.

Petform,  trayPort ile ortak 
doğal Gaz çalıştayı düzenledi

PETFORM, Avrupa’da pek 
çok borsa, brokerlik şirketine 
enerji ticaretinde veri, yazılım ve 
ticaret platform hizmet sağlayıcısı 
Trayport ile 16 Mart 2016 tari-
hinde İstanbul’da EnerjiSA’nın ev 
sahipliğinde bir doğal gaz ticaret 
simülasyon çalıştayı düzenledi. 
PETFORM üyesi şirketler ve 
kamu temsilcilerine yönelik bilgi-
sayar ve internet bazlı bir doğal gaz 
ticaret simülasyonu etkinliği olarak 
planlanan çalıştaya, EPİAŞ, BİST, 
EPDK, BOTAŞ ve PETFORM 

üyesi şirketlerden 70’in üzerinde 
temsilci katıldı.

Çeşitli konuşmaların yapıldığı 
ilk bölümün ardından ikinci kısım-
da, 15 kişi halinde gruplandırılan 
katılımcılar, kendilerine verilen 
ticari portföyler uyarınca ticari ak-
tivitelerde bulundu. Dört çeyrekten 
oluşan gaz yılının simülasyonu sü-
resinde, sistem yöneticisi tarafından 
verilen direktiflere göre katılımcılar 
farklı senaryoları deneme fırsatı 
yakaladı. 

zorlu, Güneş için yeni şirket kurdu
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, “Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ti-

caret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin kuruluşuna ilişkin tescil işlemlerini 
tamamladı. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda yapılan açıklamada, “10 Mart 2016 tarihli özel durum 
açıklamamıza istinaden, ‘Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret Anonim 
Şirketi’ unvanlı şirketin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri İstanbul Ticaret 
Sicili nezdinde 28.03.2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır” ifadelerine yer 
verildi.

Açıklamada, edinilen finansal duran varlığın faaliyet konusunun yurt 
içinde ve yurt dışında güneş enerjisinden elektrik üretmek, solar fotovol-
taik (PV) panelleri kiralamak, satmak, satın almak, ihraç etmek, bunları 
çatılara yerleştirmek ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danış-
manlık hizmeti vermek ve yurt içinde elektrik enerjisi ve kapasite toptan 
alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak olduğu belirtildi.
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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.



Afrika’nın ‘güneşli havalimanı’ açıldı
Afrika’nın enerji ihtiyacının büyük 

bölümünü güneşten sağlayan ilk havaala-
nı Güney Afrika’da resmi olarak açılarak 
hizmete başladı. Güney Afrika’nın ‘Yeşil 
Ekonomi Stratejisi’ çerçevesinde devlet ve 
özel sektörün işbirliği ile kurulan George 
Havaalanı hizmet vermeye başladı.

Havaalanında 1200 metrekare alanda 
kurulan güneş santralının ilk etabı 750 
kilovat kurulu gücünde. Santral, hava-
alanının günlük enerji ihtiyacını büyük 
oranda karşılasa da önümüzdeki süreç-
te santralın genişletilmesi planlanıyor. 
Güney Afrika, temiz enerji stratejisi 
çerçevesinde ulaşım alanında ayrıca 14 
bin taksinin her birinin karbon salımını 
yüzde 23 ila 27 oranında azaltacak doğal 
gaz dönüşümünü de gerçekleştiriyor.

Çin’den 15 milyar dolarlık yatırım teklifi
Yumurtalık’ta 1.7 milyar dolar-

lık termik santral yatırımı yapan 
Çinliler, rüzgara 2 milyar, güneşe 
10 milyar  ve termik santrala da 3 
milyar dolarlık yatırım teklifinde 
bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın geçen ay 
Çin’e yaptığı gezi sırasında teklif, 
Türkler’in kurduğu ve daha sonra 
çoğunluk hissesi Çinliler’e geçen 
EMBA Elektrik Üretim’den geldi. 
Çinli Shangai Electric temsilcileri, 
Türkiye’ye pazarına girmek için bir 
yılı aşkın süre çeşitli şirketlerle gö-
rüştükten sonra Aytaç Sucukları’nı 

üreten Aytaç Gıda’nın kurucula-
rından Mete Bülgün’ün kurduğu 

EMBA Elektrik Üretim’in ço-
ğunluk hisselerini almıştı. Karapı-
nar’da oluşturulacak Enerji İhtisas 
Bölgesi’ni de anımsatan Bülgün “21 
Ocak 2016’da bir iyi niyet mektubu 
sunduk ve alanın tümünü istedik. 
Bize verilse, 10 milyar dolara 3 bin 
megavatlık güneş tarlası oluşturabi-
liriz” dedi. Bülgün, şirketin diğer bir 
teklifini de şöyle anlattı: “Ambar-
lı’da devlete ait doğal gaz çevrim 
santralının bulunduğu alanda yer 
var. Orada 2 bin megavatlık termik 
santral kurmak için de teklifte 
bulunduk. Bunun da yatırım değeri 
2.5-3 milyar doları bulur” dedi. 

Türkiye’nin türbin fabrikası yurtdışına açılıyor
Era Yatırım Holding bünyesin-

de 2010 yılından bu yana faaliyet 
gösteren Türkiye’nin ilk özel sektör 
hidro-türbin fabrikası Hidroen, 
uluslararası akredite kurumlardan 
almış olduğu Avrupa normlarına 
uygunluk belgesi ile ürettiği hidro 
türbin ve jeneratör ihracatına ha-
zırlanıyor.

Hidroelektrik santralları için 
türbin, governor, jeneratör ve güç 
elektroniği sistemlerinin anahtar 

teslim taahhüdünü gerçekleştiren 
Hidroen Elektromekanik, 0,5 ile 
100 MW arası santrallar için Kap-
lan, Francis ve Pelton tipi türbinler 
üretiyor. 

Yurtiçi kullanımın yanı sıra 
yurtdışına da ihracat yapmaya 
hazırlanan Hidroen’in 2016 yılı için 
5 anahtar teslim elektromekanik 
proje hedefi var. Şirket yetkilileri, 
gerçekleştirmiş olduğu yerli üretim 
ile cari açığa yılda 306 milyon Euro 

katkıda bulunduğunu söylüyor. Ya-
bancı ürünlere göre sunduğu fiyat 
avantajı sunduklarını da belirten 
yetkililer, ülkemizdeki yenilenebilir 
enerji yatırımlarını da arttırmayı 
hedefliyor. 
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Ermenistan, İran işbirliği genişliyor

Daha önce enerji alanında birçok işbirliğine imza atan İran ve Erme-
nistan yeni bir çalışma daha başlattı. İranlı Sanergy adlı şirket, 

Ermenistan’ın Megri ve Agarak kentlerinde doğal gaz dağıtımını yapa-
cak. Ermenistan Enerji Bakanı Levon Iolyan’ın hükümet toplantısı ardın-
dan yaptığı açıklamaya göre, ülkenin Megri ve Agarak kentlerinde doğal 
gaz dağıtım ağı inşaa edilmesi işi İran merkezli Sanergy şirketine verildi. 

İnşaatına yakın zamanda başlanması ve 6-7 ay içinde tamamlanması 
öngörülen doğal gaz dağıtım ağı projesi için finansman İran tarafından 
sağlanacak. Ayrıca inşa çalışmalarının kontrol ve denetimini Gazprom’un 
Ermenistan kolu olan Gazprom Armenia yapacak. İran ve Ermenis-
tan hükümetleri, 23 Aralık 2011 tarihinde Ermenistan’ın gaz sistemini 
geliştirmek için bir anlaşma imzalamışlardı. Anlaşma ile İran, sınır kentleri 
olan Megri ve Agarak doğal gaz dağıtım sistemi kurulması için 2 milyon 
dolar hibe vermişti. 

GÜNDER’in hedefi  
100 bin çatı

Uluslararası Güneş Enerjisi 
Türkiye ayağı olan Güneş Enerjisi 
Derneği (GÜNDER), Türkiye’de 
ilk etapta yüz bin çatıdan elekt-
rik üretimi için bir proje başlattı. 
Bu çerçevede ilki ocak, ikincisi 
ise geçen ay yapılan toplantılarda 
finansman, dünyadan örnekler ve 
uygun modeller tartışıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren 
GÜNDER Genel Sekreteri Faruk 
Telemcioğlu, bu konuya ilgi duyan 
herkesi beklediklerini ifade ederek, 
“Atıl durumda bulunan çatıların 
güvenli ve kolay bir şekilde GES 
kurulumuna açılması konusunda 
yardım ve desteğinizi bekliyoruz. 
Lütfen düşüncelerinizi bizimle 
paylaşın” dedi.

Isparta’nın çöpü enerjiye dönüşüyor 
Isparta Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Düzenli Çöp Depola-

ma Alanı Tesisleri’nde, çöpten enerji üretimine geçildi. Isparta’nın 
Koçtepe Köyü mevkiinde bulunan ve günde 325 ton çöpün dökü-
lerek, depolandığı alanda kurulan tesislerde saatte 2,5 ile 3,5 MW 
elektrik enerjisi üretilebilecek. Tesisin yatırım maliyeti 7 milyon lira 
olurken, Isparta Belediyesi’nin kasasından hiçbir yatırım bedeli çık-
madı ve aylık üretilen enerji bedelinin yüzde 52’lik oranı ise beledi-
yenin kasasına girmiş olacak. ‘Bu en verimli yatırımlardan birisidir’ 
diyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Türkiye’deki 
enerji sıkıntısına bir damla katkı sağlamış oluyoruz. Kamu yararına, 
insan hayrına hizmet ederek kazanıyoruz” dedi.

Tesiste incelemelerde bulunan Günaydın, sistemi kuran firma 
yetkililerinden bilgi aldı. Sözleşme gereği, tüm maliyeti yatırımcı 
firmanın karşıladığını açıklayan Günaydın, “Belediyemizin kasa-
sından tek bir kuruş çıkmadı. Bunun karşılığında belediyemiz yine 
üretimden aylık 250 bin lira kazanç elde etmiş olacak. Ispartamız 
kazandı” şeklinde konuştu.
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Konya da biyoenerji için kolları sıvadı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 20 yıllığına Akşehir Katı Atık 

Düzenli Depolama Sahası ve Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama 
Sahası ve Katı Atık Transfer İstasyonlarının  işletilmesi, depolama sahasın-
dan elde edilecek metan gazının enerji üretim tesisinde değerlendirilmesi 
için gerekli tesislerin planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi 
işini ihale edeceğini açıkladı. İhale, 12 Nisan 2016 Salı günü Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı binasında yapılacak. İhale konusu işin 2016 
yılı için yıllık kira muhammen bedeli idare tarafından 10 bin TL+ KDV 
olarak belirlendi ve ihalede bu bedel artırıma tabi tutulmayacak.

Urfa’ya 10 MW’lık GES santralı geliyor
Göbeklitepe Elektrik, Urfa’da 10 MW kapasiteli güneş enerjisi santralı 

kuracak. Göbeklitepe Elektrik Üretimi San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 
Şanlıurfa’nın merkezinde kurulacak santralın 10 adet 0,+0.9999 MW 
kapasiteli olması planlanıyor.

Her bir tesisin proje bedeli 999 bin TL olarak hesaplanan projede, 
santralların her birinde 40140 adet panel, 10 adet trafo kullanılacak. 

Her santraldan elde edilecek elektrik ayrı ayrı olacak şekilde şebekeye 
verilecek. Projeyle ilgili ÇED süreci başlatıldı. 

Tortum çayına HES kuruluyor

Van Elektrik, Erzurum’da Tortum çayı üzerinde 24,24 MW’lık Çaya-
şan HES kurmayı planlıyor. Çayaşan regülatörü ve HES projesinin inşası 
ile yılda toplam 80,66 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. İnşaat süresi 
2 yıl olarak öngörülen projenin yatırım bedeli, 230 milyon 57 bin TL 
olarak açıklandı. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlü-
ğü’nün yaptığı açıklamada, proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi 
sürecinin başladığı duyuruldu. ÇED süreci tamamlanana kadar süreçle 
ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Erzurum 
Valiliği’ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilebilecek.

Norm Ambalaj, petrol arayacak

Türkiye’de petrol arama sektö-
rüne yerli bir oyuncu daha katılıyor. 
Türkiye’de ambalaj sektöründe faaliyet 
gösteren Norm Ambalaj, petrol arama 
faaliyetlerine başlayacak. 1979 yılından 
bu yana ambalaj sektöründe faaliyet 
gösteren Norm Ambalaj, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne iki adet petrol 
arama ruhsatı başvurusunda bulun-
du. Norm Ambalaj Sanayi ve Ticaret 
AŞ’nin ruhsat talebinde bulunduğu 
Sakarya’nın güneyindeki sahalar G25-
d1,d2 ve G24-c1,c2 numaralı pafta-
larda yer alıyor. Şirketin petrol arama 
ruhsat başvuruları inceleme aşamasın-
da bulunuyor. 

Marsan, güneş paneli üretecek

Marsan Marmara Holding, Türki-
ye’de güneş paneli üretimine başlaya-
cak. Şirketin Gebze İMES Organize 
Sanayi Bölgesi’nde, Temmuz 2016 
tarihinde “Marsun” markasıyla güneş 
paneli üretimine başlayacak.

Eski başbakan Tansu Çiller’in oğlu 
Berk Çiller’in CEO’su olduğu şirket, 
yılda 270 megavat üretim kapasitesiyle 
mono, poly, bi-facial ve çift çamlı güneş 
enerjisi panellerinin üretimini yapa-
cak.  “Verimli, kaliteli, katma değeri 
yüksek güneş enerjisi panellerini üret-
me stratejisiyle yola çıktık” diyen Berk 
Çiller, Marsun güneş enerjisi panelle-
rine, yurtdışından siparişlerin geldiğini 
söyledi. Çiller, “Bir yılı aşkın süredir, 
Hollanda, Çin, Tayvan’dan gelen uz-
manlarımızla çalışmaya devam ediyo-
ruz. Temmuz ayında faaliyete geçecek 
olan fabrikamıza, Amerika, Avrupa, 
Avustralya, Afrika ülkelerinden sipariş 
alıyoruz. 4 kıtadan aldığımız siparişle, 
hemen hemen bu yılın ve gelecek yılın 
kapasitesini doldurmak üzereyiz” dedi.
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DöNMEz, EPİAŞ bAŞKANlIğINA SEÇİlDİ
EPİAŞ Olağan Genel Kurul top-
lantısında Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’na Fatih Dönmez seçildi. 
Kısa bir süre önce Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar-
lığı görevine atanan Fatih Dön-
mez, 2019 yılındaki genel kurula 
kadar görev yapacak. Genel ku-

rulda EPİAŞ’ın yönetim kurulu 
üyeleri de belirlendi. Yeni yöne-
tim ekibi şu isimlerden oluşuyor: 
Tahsin Yazar, Talat Ulussever, 
Osman Küçükçınar, Faruk Bos-
tancı, Mustafa Karahan ve Hasan 
Hüseyin Savaş. 
Genel kurulda bir konuşma ya-

pan EPİAŞ Genel Müdürü Hasan 
Hüseyin Savaş, bugüne kadar ya-
pılan faaliyetleri özetleyerek yeni 
dönemde uluslararası organi-
zasyonlarla entegrasyona yönelik 
çalışmalar, bölgesel piyasa bir-
leşmelerine yönelik etkinliklere 
öncelik vereceklerini söyledi. 

bAKANlIKTA GöREv DAğIlIMI YAPIlDI
Hareketli günler yaşayan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nda geçen ay da atamalar ve görev da-
ğılımları sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcılığına getirilmesi beklenen 
Abdullah Tancan’ın resmi ataması yapıldı. Tancan, 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Ge-
nel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü ve bağlı ortaklığı görevleri verildi. 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü olan 
Abdulkerim Yörükoğlu, Müsteşar Yardımcılığı gö-
revine vekaleten atandı. Müsteşar Yardımcısı Vekili 
olan Yörükoğlu’na bağlı olan kurumlar ise Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
Uluslar Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı oldu.
Bir diğer müsteşar yardımcısı Zafer Benli’ye ise 
Strateji Geliştirme Başkanlığı, Türkiye Kömür İş-
letmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taş-
kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurumlarının görev 
dağılımı kapsamında verilmesi bekleniyor. 
Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin’e bağlı 
olacak kurumların, Dış İlişkiler ve Avrupa Birli-

ği Genel Müdürlüğü, Transit Petrol Boru Hatları 
Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanlığı olacağı belirtildi.
Necati Yamaç’ın ise Nükleer Enerji Proje Uygula-
ma Dairesi Başkanlığı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 
Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Baş-
kanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı 
kurumlarından sorumlu olacağı öğrenildi. 
Ayrıca Personel Dairesi Başkanı Satılmış Karaka-
ya da başka bir göreve atanmak üzere görevinden 
alınırken, yerine Mehmet Karaman getirildi.
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AYDEM ElEKTRİK’TE 
GöREv DEğİŞİMİ

Kısa bir süre önce emekli olan Aydem (ADM) 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mesut Gü-
zel’in yerine şirkette Muğla İl Müdürlüğü görevini 
yürütmekte olan Bülent Yüksel getirildi. 1963 yı-
lında Nevşehir’de doğan Yüksel, 1986 yılında Fırat 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. Kariyerine, Türkiye Elektrik Kurumu 
Aydın İl Müdürlüğü’nde başlayan Yüksel, 2008 yılı-
na kadar mühendis, başmühendis, Nazilli İşletme 
Müdürü ve İl Müdürü olarak görev yaptı. 2008 yı-
lında Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Aydın İl Müdürü,
2011-2016 yılları arasında ADM Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Muğla İl Müdürü olarak görevine devam eden 
Yüksel, Denizli, Aydın ve Muğla bölgesinin tepe 
ismi oldu. 

MÜKREMİN ÇEPNİ EMEKlİ olDU
EDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş.) Genel Müdürü Mükremin 
Çepni, emekliye ayrıldı. Emekli-
lik yıllarını memleketi Kayseri’de 
geçireceğini açıklayan Çepni, ya-
yımladığı veda mesajında, “Çok 
sevdiğim memleketim Kayse-
ri’ye dönmek üzere ayrılıyorum. 
Görev yaptığım sürede destek ve 
katkılarını esirgemeyen Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mali-
ye Bakanlığı, Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu, elektrik 
dağıtım ve perakende şirketle-
ri; diğer tüm kurum, kuruluşlar, 
sektör paydaşları ile sivil toplum 

kuruluşları ve basınımızın yö-
netici ve personeline gönülden 
saygı, sevgi ve şükranlarımı su-
narım” dedi. 

1963 yılında Kayseri’de doğan 
Çepni, 1984’te Erciyes Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi Elekt-
rik Elektronik Bölümünden me-
zun oldu.
Çepni, 1987’de TEK Yozgat İl İş-
letme Müdürlüğü’nde mühendis 
olarak göreve başladı ve uzun 
yıllar çeşitli kademelerde gö-
rev yaptıktan sonra 2009 yılında 
KCETAŞ Bilgi Teknolojileri Mü-
dürlüğü’ne atandı. 2012 yılında 
AYEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne 
atanan Çepni, 2013 yılında ise 
TEDAŞ Genel Müdürü oldu. Çep-
ni, evli ve üç çocuk babası.

SHEll’İN İK MÜDÜRÜ 
DEğİŞTİ

Shell Türkiye İnsan Kaynakları Müdürlüğü gö-
revine , Shell İngiltere ofisinde insan kaynakları 
alanında çeşitli kademelerde çalışan Dilek Kızıl-
cık atandı.
Siemens ve Kordsa Global gibi sektörlerinin 
önde gelen şirketlerinde insan kaynakları ala-
nında farklı sorumluluklar üstlenerek deneyim 
kazandıktan sonra, 2007 yılında Shell & Turcas 
Petrol A.Ş. İK departmanına katılan Kızılcık, son 
beş yılda, Shell İngiltere’de sırasıyla Global Ye-
tenek Yönetimi Danışmanı ve İnsan Kaynakları 
Müdürü olarak görev yaptı.
Lisans eğitimini psikoloji ve reklamcılık alanla-
rında tamamlayan ve örgütsel davranış üzerine 
yüksek lisans derecesi de bulunan Kızılcık ye-
tenek yönetimi, ücret ve menfaatler yönetimi, 
seçme- değerlendirme başta olmak üzere, insan 
kaynaklarının tüm alanlarında 15 yıldan fazla de-
neyime sahip.

KARİYER



PNQ’NUN YENİ 
DİREKTöRÜ MURAT 

ERDEN olDU 
Avrupa’nın önde gelen kojene-
rasyon markası Ener-G, PNQ 
Teknoloji Sistemleri A.Ş. ana dis-
tiribütörlüğünde Türkiye’de fa-
aliyet göstermeye başladı. PNQ  
Teknoloji Sistemleri’nin İş Geliş-
tirme Direktörü olarak enerji ve 
jeneratör sistemleri sektörünün 
deneyimli ismi Murat Erden gö-
reve başladı. 
2010 yılından beri FG Wilson 
Türkiye’de İş Geliştirme ve Özel 
Müşteriler Satış Müdürü olarak 
görev yapan Erden, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Petrol ve Doğal 
Gaz Mühendisliği bölümünden 
2007 yılında mezun oldu.  
Mezun olduktan sonra ener-
ji  alanında faaliyet gösteren 
Schlumberger firmasının Rusya 
ve Azerbaycan’daki çeşitli pet-
rol alanlarında saha mühendi-
si olarak çalışmaya başladı. İş 
hayatına TPIC şirketinde devam 
eden Erden; 2010 yılında FG Wil-
son Türkiye’de doğal gazlı ve çift 
yakıtlı jeneratör sistemlerinin 
projelendirilmesi ve satışı, koje-
nerasyon sistemlerinin fizibilite-
lerinin yapılması ve tekliflendi-
rilmesi, dizel jeneratör setlerinin 
şartnamelerinin incelenmesi ve 
satışı işlerinden sorumlu proje 
mühendisi olarak çalışıyordu. 

ATASEvEN, 
TÜREb’DE 

bAŞKANlIğA 
DEvAM EDEcEK

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 
(TÜREB) Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’na Mustafa Serdar Ata-
seven yeniden seçildi.
TÜREB’in 12 Mart’ta Ankara’da 
gerçekleşen 11. Olağan Genel 

Kurulu’nun açılış konuşmalarını 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdü-
rü Münib Karakılıç ve ve ETKB 
Enerji İşleri Genel Müdürü Dr. 
Zafer Demircan yaptı. 
Yeni dönem için yapılan seçim-
de TÜREB Yönetim Kurulu üye-
liklerine; ETKB Enerji İşleri Ge-
nel Müdürlüğü’nden Dr. Zafer 
Demircan, Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’nden, Mü-
nib Karakılıç, Türkiye Elektrik 
İletim AŞ’den İbrahim Balanu-
ye, ETKB Dış İlişkiler AB Ge-
nel Müdürlüğü’nden Safa Uslu, 
Ataseven Enerji Üretim AŞ’den 
Mustafa Serdar Ataseven, Bola-
kar Enerji’den Ünal Terzi, Özgül 
Holding’ten Ömer Faruk Özgül, 
Borusan EnBW Enerji’den Meh-
met Betil, Fina Enerji’den Karani 
Güleç, Vestas Rüzgar Enerji’den 
Olcayto Yiğit ve Enerjisa’dan Kı-
vanç Zaimler seçildi. 
Yeni yönetim kurulunun yaptığı 
görev dağılımına göre, Ünal Ter-
zi genel sekreter, Olcayto Yiğit de 
sayman olarak görev yapacak. 
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EYÜP ARATAY 
YENİDEN SSDGD 

bAŞKANI SEÇİlDİ
Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal 
Gazcılar Derneği (SSDGD) tarafından 
gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda 
gerçekleştirilen seçim ile dernek yö-
netimi de belirlendi.
SSDGD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
yeniden Eyüp Aratay seçildi. 3 Ara-
lık 2009’da kurulan Sıvılaştırılmış ve 
Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği, 
daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Türkiye 
için temiz, çok amaçlı, çağdaş enerji 
kaynakları olan LNG ile CNG’nin kulla-
nımını teşvik etmeyi amaçlıyor. SSDGD 
ayrıca, bu ürünlerin satışında aktif gö-
rev alan üyeler arasında işbirliği ve da-
yanışmayı arttırmayı da hedefliyor.

EDF’NİN YENİ MAlİ 
İŞlER DİREKTöRÜ 

XAvİER GİRRE olDU
Fransız enerji şirketi EDF’nin mali iş-
ler direktörü değişti. EDF, görevden 
ayrılan Thomas Piquemal’ın yerine, 47 
yaşındaki Xavier Girre’nin atandığını 
açıkladı. Açıklamada Piquemal’ın ay-
rılış gerekçesi hakkında herhangi bir 
açıklamaya yer verilmedi.
EDF, geçen yıl eylül ayında,24 milyar 
euroluk yatırımla dünyanın en büyük 
nükleer santrallarından biri olacak 
olan İngiltere’nin güneyindeki Somer-
set’te, Hinkley Burnu’nda planlanan 
nükleer santralın tamamlanmasının 
kaynak sıkıntısı yüzünden gecikeceği-
ni açıklamıştı.
İngiltere başbakanı David Cameron’ın 
sözcüsü tarafından EDF’in finansal 
direktörünün ayrılmasının ardından 
yapılan açıklamada hükümetin proje-
ye desteğinin güçlü bir şekilde devam 
ettiği belirtildi.



Türkiye Enerji Vakfı (TEN-
VA) Direktörü Dr. Fehmi 
Tanrısever, Dr. Kürşad 
Derinkuyu ve Muhammed 

Külfetoğlu tarafından kaleme alı-
nan “Doğal Gaz Kombine Çevrim 
Santrallarında Risk Yönetimi” adlı 
rapor, “Elektrik Piyasalarında Risk 
Yönetimi” adlı serinin ilk bölümünü 
oluşturuyor. Raporda, Türkiye’de 
serbest üretici niteliğinde bulunan 
doğal gaz kombine çevrim santral-

larının (DGKÇS) doğal gaz tedarik 
piyasası ve elektrik satış piyasası ile 
olan ilişkileri değerlendiriliyor.

Raporun tanıtımı, 9 Mart günü 
Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye 
Enerji Vakfı Başkanı Hasan Köktaş 
ve Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rumu Başkanı Mustafa Yılmaz’ın 
açılış konuşmasını yaptığı toplan-
tıya, kamu ve özel sektörden çok 
sayıda isim katıldı. 

Santral işletmecilerinin riskten 
kaçınma motivasyonuna sahip 
olduğu varsayılarak bu santralların 
ideal iş modelini tanımlayan ça-
lışma, model üzerinden bir santral 
işletmecisinin doğal gaz tedariğin-
de ve elektrik satışında karşılaştığı 
miktar ve fiyat risklerini açıklıyor. 
Son bölümde sonuç ve önerilere 
yer veren çalışmaya, Türkiye Enerji 
Vakfı’nın web sitesi www.tenva.org 
adresinden ulaşılabiliyor.

Büyük projenin adı: türkiye Elektrik 
Piyasalarında Risk yönetimi

Vakfın çalışmaları hakkında 
bilgi vererek açılış konuşmasına 
başlayan TENVA Başkanı Kök-
taş, enerji sektöründe entelektüel 
ürün ve strateji üretmeye yönelik 

TENVA “Elektrik Piyasalarında 
Risk Yönetimi” projesini başlattı

TENVA’nın hazırladığı “Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santrallarında 
Risk Yönetimi” Çalıştayı, 9 Mart 
2016 Çarşamba günü Ankara’da 
gerçekleştirildi. TENVA Başkanı Ha-
san Köktaş ve EPDK Başkanı Mus-
tafa Yılmaz’ın açılış konuşmalarını 
yaptığı çalıştay, Türkiye enerji bü-
rokrasisi, kamu, özel sektör, akade-
mi ve medya temsilcilerini ağırladı

DOĞAL GAZ KOMBİNE 
ÇEVRİM SANTRALLERİNDE 

RİSK YÖNETİMİ VE 
FIRSATLAR ÇALIŞTAYI

9 Mart 2016 • SAAT: 09.30 – 13.00

HolidayInn HOTEL • Çukurambar • ANKARA

Katılım için LCV zorunludur.

Kayıt ve ayrıntılı bilgi almak için:
Türkiye Enerji Vakfı (TENVA)
Aycan KIZILDAĞ • Esen ERKAN
Tel: +90 312 220 00 59
E-posta: info@tenva.org

*Katılım sınırlı sayıda kontenjanla sınırlıdır.

ETKİNlİK & Esen Erkan  
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2012 yılında kurulmuş bir think-
tank kuruluşu olduklarını ve hiçbir 
alt kimliğe mensubiyeti olmadan 
Türkiye paydası altında çalışma-
larını sürdürdüklerini vurguladı. 
Hiçbir bireysel sermaye grubunun 
sponsorluğuna girmeden faaliyet-
lerini sürdüren TENVA’nın enerji 
sektörünün “ortak platformu” oldu-
ğunu belirten Köktaş, sosyal medya 
hesaplarından aylık yayınlanan 
Enerji Panorama dergisine kadar 
pek çok alandan TENVA ürünleri-
ne ulaşılabileceğini vurguladı.

Çalıştaya yönelik görüşlerini 
paylaşan Köktaş, şu açıklamalarda 
bulundu: Bu rapor, TENVA’nın 
başlattığı büyük bir projenin sadece 
bir alt başlığı. Başlattığınız büyük 
proje, ’’Türkiye Elektrik Piyasala-

rında Risk Yönetimi.’’ Bu büyük 
projenin diğer alt başlıkları arasın-
da; kömür santralları, yenilenebilir 
enerji santralları ve elektrik dağıtım 
şirketlerinde risk yönetimi çalış-
maları yer alıyor. Bugün sunumunu 
yapacağımız rapor, iki açıdan çok 
önemlidir. Birincisi, doğal gaz 
elektrik üretim santralları, elektrik 
sektörü ile doğal gaz sektörünün 
kesişen kümesidir. Doğal gaz 
sektöründe olup biten her şey bir 
biçimde doğal gaz santralları üze-
rinden elektrik sektörünü etkileme 
potansiyeline sahiptir. Hem doğal 
gaz sektörünün içinde hem de gaz 
sektörü ile elektrik sektörü arasında 
var olan çapraz sübvansiyonlar, her 
iki sektörün de en temel sorunudur. 
İkincisi, gerekçelerini raporda ve 

özel oturumda tartışacağımız reka-
betçi piyasada üretim yapan doğal 
gaz elektrik üretim santrallarının 
sıkıntılar yaşaması ve zor durumda 
olmalarıdır.”

SIRADA KöMÜR 
SANTRAllARINDA 

RİSK YöNETİMİ vAR
Rapor sunumunun ardından, “Türkiye 
Elektrik Piyasasında Doğal Gaz Sant-
ralları ve Potansiyel Riskler ve Gele-
ceğe Yönelik Fırsatlar” başlıklı panel 
düzenlendi. Çolakoğlu Holding’ten 
Hüseyin Karataş’ın moderatörlüğün-
de gerçekleştirilen panel kapsamın-
da; Turcas Petrol A.Ş. CEO’su Batu 
Aksoy, Garanti Bankası Enerji Projeleri 
Finansmanı Yöneticisi Ahmet Tohma, 
OMV Samsun Elektrik ve Üretim Sa-
nayi Ticaret A.Ş. Genel Müdür Korkut 
Öztürkmen, Ernst & Young Türkiye 
Enerji Piyasaları Danışmanlık Hizmet-
leri Müdürü Saliha Oral Baykal ve 
Enerjisa İş Geliştirme ve Regülasyon 
Koordinasyonu Grup Müdürü İhsan 
Erbil Bayçöl konuşma gerçekleştirdi.
Soru-cevap bölümünün ardından kapa-
nışı yapılan Çalıştay, TENVA’nın “Kömür 
Santrallerinde Risk Yönetimi” üzerinde 
çalışmalara başladığı ve raporun kısa 
süre içerisinde sektörle paylaşılacağı 
duyurusu ile tamamlandı.

ETKİNLİK TENVA “Elektrik Piyasalarında Risk Yönetimi” projesini başlattı
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Santralların iş modelleri tanımlanıyor
8 bin 400 saat yıllık çalışabilme 

kapasitesine sahip ve fizibiliteleri 
bu şekilde yapılmış tesislerin önem-
li bir kısmının, yılda 2 bin 500 ila 
5 bin saat aralığında çalışabildi-
ğini belirten Köktaş, bu durumun 
sadece arz-talep veya merit-order 
sorunu olmadığını vurguladı. “Bu 
çalışmada, Türkiye’deki serbest 
üretici niteliğindeki doğal gaz 
kombine çevrim santrallarının do-
ğal gaz tedarik piyasası ve elektrik 
satış piyasası ile olan ilişkileri göz 
önünde bulundurularak ve santral 
işletmecilerinin riskten kaçınma 
motivasyonuna sahip olduğu var-
sayılarak bu santralların iş modeli 
tanımlanmıştır. Bu model üzerin-
den, bir santral işletmecisinin doğal 
gaz tedariğinde ve elektrik satışında 
karşılaştığı miktar ve fiyat riskleri 
açıklamıştır” diyen Köktaş, tüm 
konuşmacı ve katılımcılara katkı ve 
katılımlarından dolayı teşekkürle-
rini iletti.

kaçınılması gereken riskler değil, 
belirsizliklerdir

EPDK Başkanı Yılmaz da 
çalıştay açılışındaki konuşmasında, 
elektrik piyasasında rekabetin, 15 
yıl önce uzun dönemli anlaşma 
yapmak, bugün ise piyasada daha 
fazla pay almak için yapıldığını 
söyledi. Bu anlamda risk yöneti-
minin elektrik piyasasında daha 
fazla konuşulmaya, tartışılmaya ve 
uygulanmaya başladığını belirten 
Yılmaz, EPDK olarak bu durum-

dan fazlasıyla memnun olduklarını 
dile getirdi. Piyasalar için risklerin 
yönetilmesi ve olası yeni risklerin 
öngörülebilmesinin önemine işaret 
eden Yılmaz, “Kaçınılması gereken 
riskler değil, belirsizliklerdir. Risk-
ler, piyasada dinamizm sağlar. Bu 
bağlamda bize düşen görev şeffaf, 
istikrarlı ve sürdürülebilir piyasa 
altyapısının hukuki temellerinin 
kurulmasıdır. Bu temeller üzerinde 
rekabetin tesis edilmesi, korunması 
ve geliştirilmesidir. Bunun için 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Santralların operasyonel verimliliğe 
odaklanması gerekli

TENVA Direktörü Dr. Tanrıse-
ver, raporun sunumunda; “Türki-
ye’de fiziksel elektrik ticareti, doğal 
gaz santrallarının elektrik üretimin-

deki rolü ve mevcut durumu, doğal 
gaz santrallarının iş modelleri, ope-
rasyonel risk yönetimi, simülasyon 
analizi ve sonuçları” başlıklarına yer 
verdi. Sunum kapsamında örnek 
vaka analizlerine ve ardından öne-
rilere yer veren Dr. Tanrısever, ideal 
iş modelinin elektrik satış fiyatları-
nın doğal gaz fiyatına bire-bir en-
dekslendiği “pass through” modeli 
olduğunu ancak anlaşmalarda bunu 
karşı tarafa kabul ettirebilmenin 
pek kolay olmadığını vurguladı. 

TETAŞ fiyatlarının doğal gaz 
fiyatlarıyla korelasyonunun daha 
yüksek olduğunu belirten Tanrıse-
ver, üretim kapasitesinin tamamını 
TETAŞ’a endekslemenin riski mi-
nimize etmeyeceğini ifade ederek 
“Risk yönetimi açısından, normal 
durumlarda, GÖP ve TETAŞ 
marjları birbirine yakın olduğunda, 
şirketin üretim kapasitesinin yüzde 
30’unu GÖP fiyatına endeksli satış 
için ve yüzde 70’ini TETAŞ fiyatı-
na endeksli satış için ayırması riski 
minimize eden optimal çözümdür” 
dedi. Sunumda, fiyatları tahmin 
etmeye çalışmanın DGKÇS yöne-
ticilerinin odak noktası olmaması 
gerektiği kaydedilirken bunun 
yerine riskleri ortadan kaldırarak 
operasyonel verimliliğe odaklanma-
nın önemine vurgu yapıldı.

ETKİNLİK TENVA “Elektrik Piyasalarında Risk Yönetimi” projesini başlattı

24  EnerjiPanoramaNisan 2016



Turan Güneþ Bulvarý Akçam Plaza 
No:100/3 Çankaya-Ankara- Türkiye 06550
T. +9 0312 438 45 00 F. +9 0312 438 46 00
www.tbenerji.com.tr • info@tbenerji.com.tr

TBENERJÝ
T B  E n e r j i  D a n ı ş m a n l ı k

T B  E n e r j i  D a n ı ş m a n l ı k  e n e r j i  p r o j e l e r i  i ç i n  
d a n ı ş m a n l ı k  h i z m e t i  s a ğ l a r

•  Sektörel İzleme ve Değerlendirme

• Yatırım Stratejisi ve Planlama

• Proje Değerlendirme

• Saha Etüdü

• Temel Dizayn

• Fizibilite

• Elektrik ve Doğalgaz Tarife Metodolojisi ve Analizi

• Elektrik ve Doğalgaz Sektörlerinde Stratejik Mevzuat Analizi

• Termik Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri



Koç Grubu’nun enerji şir-
ketlerinden Aygaz, doğal 
gazda arz çeşitliliğini 
sağlamak için gündeme 

getirilen Türkiye’nin ilk yüzen 
LNG terminalini kurmak için kol-
ları sıvadı. Aygaz, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 
bu konuda yapmayı planladığı 
yatırımın sinyalini vererek, “Yatı-
rımı nasıl yapabilirim?” yönünde 
bir yazı yazarak süreç ve yöntem 
hakkında bilgi istedi. Kaynaklar, 
Aygaz’ın İzmir’de yüzen LNG ter-
minali kurmak istediğini belirterek, 
“Bu konuda bazı görüşmeleri ve 
girişimleri olduğunu biliyoruz. Koç 
Grubu, proje geliştirme konusunda 

da çalışmalarını başlattı” dedi.
Kasım ayının sonunda patlak 

veren kriz sonrasında kış aylarında 
Rusya’nın vanaya müdahale edip 
etmeyeceği konusu çokça tartışıldı 
ve büyük kaygı da doğurdu. Uçak 
kriziyle birlikte Rusya, Türkiye’den 
aldığı çeşitli ürünlere ambargo 
uyguladı ancak korkulan olmadı 
ve doğal gaz konusunda herhangi 
bir karar almadı. Rusya’yla yaşanan 
bu durum, Türkiye’nin doğal gazda 
kaynak çeşitliliğine yönelmesine 
neden oldu. İlk adım Katar’la atıldı. 
Bu ülke ile LNG alımına yönelik 
anlaşma imzalandı. İkinci adım 

yüzen LNG terminali konusunda 
geldi. 

Birden fazla yatırımcı olursa yarışma 
yapılacak

EPDK, mart ayında yüzen 
LNG terminalleri ile ilgili lisans-
lama çalışmalarına yönelik aldığı 
kararında, yatırımcılardan başvuru 
için öngörülen belgeleri istedi. 
EPDK kaynakları, aynı bölgeye 
terminal kurmak için birden fazla 
başvuru yapılması halinde yatırım-
cıyı belirlemek üzere bir yarışma 
sürecinin işletileceğini söyledi. 
Bir bölge için yalnızca bir şirketin 

Rusya krizinin ardından Türkiye olası bir doğal gaz krizine karşı çözüm 
arayışlarını yoğunlaştırdı. Özel sektörün de yakından ilgilendiği bu ala-
na ilk yatırım Koç Grubu’ndan geldi. Aygaz, İzmir’e yüzen bir LNG termi-
nali kuracak. BOTAŞ ise Marmara için çalışmalara başladı...

Koç’tan İzmir’e yüzen LNG terminali  
BOTAŞ da sırada  

ANKARA KUlİSİ & Deniz Suphi 
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başvuru yapılması durumunda 
doğrudan o şirketin öngörülen ko-
şulları sağlamak kaydıyla yatırıma 
başlayabileceğini kaydetti.  

işletmeciler EPDk’ya garanti verecek
Arz güvenliği ve kaynak çeşitli-

liği için öngörü yüzen LNG deniz 
terminalleri, gaz ek giriş noktası ya-
ratacak. Kısa vadede arz esnekliğini 
sağlayacak. Yüzen LNG terminali, 
gaz talebinde “günlük ve mevsimlik 
değişiklikleri karşılamak” amacıyla 
bir çeşit depolama işlevi görecek. 
Terminal, ulusal gaz iletim şebeke-

siyle uyumlu çalışacak. İşletmeci; 
tesisi, depolama lisansının bulun-
duğu yerde “her daim” bulundurma 
ve işletme garantisi verecek. 

Sırada BotaŞ var
Kaynaklar, sistemin nasıl 

işleyeceğini şöyle anlattı: İşletme, 
EPDK’dan gerekli izinleri aldıktan 
sonra faaliyetine başlayacak. Bir 
gemi, yüzen LNG tesisi olarak görev 
yapacak. LNG tankeri ürünü bu 
tesislere boşaltacak. LNG, bu termi-
nalde gazlaştırılacak ve BOTAŞ’ın 
ulusal gaz şebekesine verilecek. 

Günlük ve mevsimlik arz açıkları 
kapatılacak. Kaynaklar, tesislerin 
yıllık 1 milyar metreküp kapasiteye 
kadar çıkabildiğini söyledi. 

BOTAŞ’ın da yüzer LNG 
deniz terminali kuracağı belirtiliyor 
ancak bölge olarak Marmara’yı 
tercih edeceği konuşuluyor. Yatırım 
için yerli ve yabancı yatırımcılarla 
görüşmelere başlandığı belirten 
kaynaklar, “BOTAŞ’ın kuracağı 
terminal, gaz tüketiminin en yoğun 
olduğu İstanbul’un da içinde yer 
aldığı Marmara Bölgesi’ni besleye-
cek” yorumunu yapıyor. 

lNG vE cNG HAMlESİ
EPDK, doğal gazda yeni bir uygulama başlattı. Doğal gaz da-
ğıtım şirketlerinin dağıtım bölgesi kapsamında olup iletim 
şebekesinin ulaşmadığı veya dağıtım şebekesi ile bir bütün 
oluşturacak şekilde şebeke imalatının yapılamadığı bölgeler-
de, EPDK tarafından “uygun” bulunması durumunda;

 î -Doğal gazın iletim şebekesinden veya mülkiyetlerinde 
bulunan dağıtım şebekesinden alınarak sıkıştırılması, 
sıvılaştırılması ya da sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış hal-
deki doğal gazın özel vasıtalarla taşınması,

 î -Doğal gazın diğer lisans sahiplerinden sıkıştırılmış do-
ğal gaz (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak 
tedarik edilmesi durumunda ise dağıtım bölgesinde uy-
gulanan perakende satış fiyatında herhangi bir farklılık 
olmaması,

 î -Bu bölgelerde günlük talebi karşılayacak şekilde arz 

güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin ilgili dağıtım şirke-
tince alınması,

 î -CNG ve LNG’nin satışı faaliyetinde bulunulmaması koşu-
luyla, bu bölgelere doğal gaz ana iletim hattı (şehir bes-
leme hattı) veya dağıtım şebekesi ulaşıncaya kadar CNG 
veya LNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesi 
inşa edilerek dağıtım faaliyetinde bulunulmasına izin 
verilmesine karar verildi.

ANKARA KULİSİ Koç’tan İzmir’e yüzen LNG terminali  BOTAŞ da sırada  
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REkoR kıRan jEotERmal 
EnERji yatıRımlaRı 
ikiyE katlanacak

Türkiye’de elektrik üretimde 620 
MW’a ulaşan, yerleşim alanlarının ve seraların 
ısınmasında ve termal turizmde kapsamı giderek 
genişleyen, yüksek potansiyelli bir jeotarmal 
enerji sektörü var. Yerli ve yabancı kurumsal 
şirketlerin boy gösterdiği sektörün temsilcileri, 
gelişimden memnun. Beklenti bu yıl rekor bir 
kurulu güç artışı. Ancak, yeni yatırımlar için ruhsat 
alanlarındaki yasal belirsizliklerin giderilmesi, 
lisanslandırma ve diğer izin süreçlerinin daha 
da ivme kazanması beklentisi var. Santralların 
tarımsal alanlarda kuruluyor olması ise bir diğer 
tartışma konusu... 
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Enerji Panorama olarak, 
ülkemizin jeotermal ener-
jiden elektrik üretiminde 
geldiği aşama ile sektörün 

beklentilerini ele alan kapsamlı 
bir çalışma hazırladık. Türkiye, 
jeotermal enerji üretiminde 42 yılda 
adım adım sektörel bir yapı inşa 
etti. Kurumsal gelişmenin mima-
rı olan Maden Tetkik Arama ve 
Genel Müdürlüğü (MTA), 1974’de 
0.5 MW’la elektrik üretimine 
başladı. 1981’de Türkiye Elektrik 
Kurumu’nun 15 MW’lık santralı 
devreye girdi. 2007 yılında ulusal 
jeotermal yasası ile sahaların bu 
alana açılması ile çalışmalar ivme 
kazandı. 

Aynı su kaynağının hem elekt-
rik üretiminde hem ısınmada hem 
termal turizmde kullanılabilmesi-
nin sağladığı ekonomik avantajlar, 
yerli kaynak olması, teknolojik 
gelişmelerin sağladığı verimlilik 
artışı gibi tüm etmenlerle birle-
şince, enerji şirketlerinin elektrik 
üretiminde portföy çeşitlendirilmesi 
açısından jeotermal enerjiye sürekli 
ilgi duymalarına yol açıyor.

Sektörün geneline bakarsak, 
Afyon ve Kırşehir ve 16 ilçe merke-
zinde il özel idareleri ve belediye-
lerin yatırımlarıyla tarımsal alanda 
da 4 bin dönüm serada jeotermal 
kaynaklarla ısınma sağlanıyor. 
Bugün, 400’ün üzerinde kaplıca 
merkezinde termal turizm gerçek-
leştiriliyor. Jeotermal enerji gerek 
elektrik üretiminde gerek ısınma ve 
termal turizm alanında ülkemizde 
gelişme gösteriyor. 

1200 mW’a doğru gidiliyor
Jeotermal enerji, santrallarının 

yıllık 8 bin saat yüksek çalışma sü-
resiyle yenilenebilir enerji kaynak-
ları içerisinde en etkin konumdaki 
kaynaklardan biri. Yabancı şirketle-
rin yerli üretim teşviğinden istifade 
edebilmek için ülkemizde yatı-
rımlara yönelmesi, yeni araştırma 
teknikleri yeni kullanım alanlarının 
olması da cabası. 

Zaman içinde sektörde teknolo-

Rekor kıran jeotermal enerji yatırımları ikiye katlanacak
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jik atılımlarla birlikte santral tipleri 
gelişti, daha verimli oldu. “Yönlü 
sondaj” yapabilme imkanı doğdu. 
Gelinen aşamada, daha düşük sı-
caklıklarla fizibl yatırımlarla, diğer 
kaynaklarla rekabet edebilir ve daha 
çok enerji üretimi yapılabilir oldu. 
(Örneğin Sarayköy’de faaliyete 
geçen yaklaşık 4 MW büyüklü-
ğündeki jeotermal santral, 102 
derece gibi düşük sıcaklıkta elektrik 
üretebiliyor).

Bugün jeotermal santrallarında 
1200 MW’ı aşan bir lisanslandırma 
var. İşletmede olan kurulu güçte 
620 MW’a ulaşıldı. 14 sahada 
26 santral çalışıyor. Lisanslı 195 
MW kurulu gücün sürmekte olan 
yatırımlarının, bu yıl tamamlanarak 
işletmeye geçmesi planlanıyor. Yak-
laşık 400 MW’lık lisanslı santral 
için de kuyuların açılması gibi ya-
tırım süreci devam ediyor. Güriş’in 
Germencik’te, Zorlu Enerji Kızıl-
dere ve Alaşehir’de büyük ölçekli 
santrallarında elektrik üretiliyor. 
EPDK’da lisanslandırılması yapıl-
mış 400 MW ilave kurulu güç için 
lisanslandırma ve fizibilite süreçleri 
devam ediyor. 

EPDK tarafından açıklanan 
2016 yılı YEKDEM listesine 
göre, elektriğini sabit alım fiyatı 

üzerinden devlete satacak 20 adet 
jeotermal enerji santralının ( JES) 
toplam kurulu gücü ise 599 MW. 
Bu JES’lerin lisanslarına derç 
edilmiş yıllık üretim miktarı ise 5 
milyar kWh olarak hesaplandı. 

Mevcut santrallar üretim ve 
yatırım yapan şirketler sahaların-
daki verimlilik artışını da üretime 
yönlendirebiliyor. Örneğin birkaç 
ay önce Zorlu Jeotermal Enerji 
Elektrik Üretimi A.Ş. böyle bir 

artış için süreci başlattı. Şirket, 
Manisa Alaşehir’de kurmayı plan-
ladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji 
Santralı projesinin önlisans başvu-
rusundaki kurulu gücünü yapılan 
kaynak aramaları ve değerlendir-
meler neticesinde 30 MW’dan 50 
MW’a yükseltmesi talebiyle Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
başvurdu.

Türkiye’nin en sıcak, dünyanın 
4’üncü sıcak suyuna sahip Alaşe-

Rekor kıran jeotermal enerji yatırımları ikiye katlanacak

30  EnerjiPanoramaNisan 2016



hir’de jeotermal enerji yatırımları 
devam ediyor. Alaşehir ovasında 
9 holdingden ikisi santrallarını 
kurarak elektrik üretimine geçer-
ken 7 firmanın sondaj ve fizibilite 
çalışmaları sürüyor.

Tüm bu gelişmeler sayesinde, 
önümüzdeki birkaç yıl içinde 1200 
MW düzeylerine çıkılacak. Sektör 
temsilcileri, Sarayköy örneğinde 
olduğu gibi, 90-140 derece arasın-
daki “düşük sıcaklıktaki” su kay-
naklarına dayalı santralların görece 
daha yüksek bir yatırımla sisteme 
dahil edilebildiğine dikkat çekiyor. 
Bakanlığın bu tür yatırımları tevşik 

etmesi sayesinde birkaç yılda 3 bin 
megavatlara ulaşılabileceğini hesap-
lıyor. Sektör sözcüleri, ülkemizde 
uzun vadede 5 bin megavata ulaşa-
cak bir jeotermal enerji potansiyeli 
bulunduğu görüşünde.

ihaleler devam ediyor
Kayseri, Mersin, Aksaray ve 

Gaziantep gibi şehirlerde ruhsat sa-
halarının il özel idareleri tarafından 
ihale edilmesine yönelik süreç de 
devam ediyor. En son Çanakkale ili 
sınırları içinde bulunan 6 adet jeo-
termal arama sahası ile 1 adet  je-
otermal kaynak işletme sahası üç 
yıllığına ruhsatlandırılmak üzere 
ihaleye çıktı. Buna göre, Çanakkale 
ili Lapseki ilçesi Merkez’de iki adet, 
Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy ve 
İlyasfakı/Söğütlü köylerinde, Ezine 
ilçesine bağlı Çamlıca ve Geyikli 
köylerinde toplam altı adet jeoter-
mal kaynak arama sahası ile Ezine 
ilçesine bağlı Kösedere köyünde 1 
adet jeotermal kaynak işletme sa-
hası açık teklif arttırma yöntemiyle 
Nisan ayında ihale edilmiş olacak.

Ruhsat sorunu çözüm bekliyor
Enerji Panorama’ya açıkla-

ma yapan sektör temsilcilerinin 
değerlendirmelerine göre, 5686 
sayılı kanunla birlikte jeotermal 
sektöründe bir canlanma başladı. 
Kurumsal firmalar vasıtasıyla büyük 

PoTANSİYEl TESPİTİ SÜRÜYoR
Jeotermal enerji konusunda ülkemizin 
potansiyelinin haritasının çıkartılması 
hem ilgili kamu kurumlarının hem de 
üniversitelerin önemli araştırma konu-
larından biri.  Örneğin geçtiğimiz yılın 
sonunda GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ve İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü tarafından  GAP İlleri Jeoter-
mal Kaynakları Araştırma Projesi başla-
tıldı.
GAP Bölgesi’nde yer alan jeotermal su 
kaynaklarının; termal turizm, seracılık, 
ısıtma, sağlık, balıkçılık, rekreasyon, 
kurutma ve elektrik üretimi sektörlerin-
de verimli bir şekilde değerlendirilme 
olasılıkları araştırıldı. Böylece jeotermal 
su kaynaklarından maksimum düzeyde 
yararlanmak, kullanım alanlarını geniş-
letmek ve bölgede yaygınlaştırılmasını 
sağlamak, buna bağlı olarak yeni yatı-

rımların önünü açmak, sağlık turizmini 
geliştirmek, termal turizm haritasını 
oluşturmak, ısıtmalarda kullanımını 
yaygınlaştırmak, istihdam oluşturmak 
ve olası göçün önlenmesi  amaçlandı. 
Bölgede Adıyaman (Çörmük), Diyar-
bakır (Çermik ve Çarıklı), Batman(Koz-
luk-Taşlıdere), Gaziantep (Kartalköy, 
Araban ve Durantaş), Kilis (Kürtün-
cük-Güvenli), Siirt (Billuris-Sağlarca 
ve Lif-Kışlacık), Şırnak (Ilıcak Zümrüt-
dağ-Kaniyagerm, Besta ve İkizce), Şanlı-
urfa (Karaali ve Kabahaydar) ve Mardin 
(Germav-Ilısu ve Hısta-Belkıs)’de jeoter-
mal kaynaklar tespit edildi. Kaynaklara 
ilişkin en düşük sıcaklık değeri 15.9 ve 
en yüksek sıcaklık derecesi 84.5 derece 
olarak tanımlandı. Proje sonucunda 9 
ilin jeotermal verilerini kapsayan bir 
kitap yayımlandı.  

Rekor kıran jeotermal enerji yatırımları ikiye katlanacak
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kurulu güçte yatırımlar yapılıyor 
ve işletmeye geçiyor. Ancak birçok 
saha, sondaj yapılacak konumda de-
ğil. 40-50 metre eninde 3 kilometre 
boyunda küçük sahalar var. Bunla-
rın birleştirilmesi gerekiyor. Ruhsat 
sahiplerinin biraraya gelmesi, ortak 
reenjeksiyon kuyularının belirlen-
mesi ve ruhsat sahiplerinin bede-
lini ödemesi gibi çözüm önerileri 
getiriliyor. 

Bir yatırımcı MTA, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü, İl Özel 
İdareleri gibi çok sayıda kurumla 
muhatap oluyor. Bir sondaj yazış-
ması dahi 7, 8 kurumla yazışmayı 
gerektiriyor. Sektör, bu çok parçalı 
yapı yerine Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü bünyesinde tek 
bir çatı altında süreçlerin sonuçlan-
dırılmasını istiyor.

“kaynak paylaşımı şart”
Bir diğer konu, jeotermal sa-

haları ile ilgili yatırımcılar yüzbin-
lerce dolar ödeyerek sondaj ve etüt 
çalışmaları yapıyor. Zaman içinde 
sahayı terkediyor ve bu bilgiler 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde saklanıyor ve yeni 
yatırımcılara açılmıyor. Gereksiz 
yere tekrar tekrar para harcanması-
nı önlemek açısından belli bir bedel 
karşılığı bu bilgilerin paylaşılması 
gerekiyor. Keza petrol arama çalış-
maları ile ilgili yatırımıcılara verilen 
birçok teşviğin çok benzer arama 
süreçlerine sahip olan jeotermal 
kaynakların kullanımına verilmesi 
de bir diğer beklenti. 

Yasanın çıkmasının ardın-
dan ihaleleri alan özel şirketlere 
ruhsatlar verilirken birbirine çok 
yakın olan, ölçeği küçük ve dağınık 
şekilde ruhsatların dağılmış olması 
üretim aşamasında, birbirine komşu 
olan alanlarda rezervuarların de-
vamlılığı olduğundan, şirketler ara-
sında kaynakların kime ait olduğu 
konusunda anlaşmazlıklara sebep 
oluyor. Yasal boşluklar nedeniyle 
hukuki anlaşmazlıklar doğuyor. 
Ruhsatların büyüklüğü ve komşu 
alanların durumunun netleştirilme-

si üretimlerin sürekliliği açısından 
önem taşıyor. 

tarımsal alan tepkisi
Jeotermal santrallarının tarımsal 

araziler üzerinde kurulması özellik-
le Aydın bölgesinde yıllardır önemli 
bir tartışmaya sebep oluyor. 

Bugüne kadar Aydın’da 12 bin 
dönüm tarım arazisinin jeotermal 
santrallara verildiğini belirten böl-
gedeki bazı derneklerin temsilcileri, 
bu rakamın önümüzdeki süreçte 
5 katına çıkacağını savunuyor. 
Jeotermal santrallara karşı çıkanlar 
itirazlarını şöyle ifade ediyor:

“Bu durum Aydın’ı göç alan 

YENİlENEbİlİR ENERjİ jEoTERMAl 
SAYESİNDE REKoR KIRDI

Yenilenebilir enerjide Türkiye,  jeoter-
mal enerji yatırımları sayesinde 2015 
yılında yenilenebilir enerji alanında 
kendi rekorunu kırdı.

Bloomberg New Energy Finance, Frank-
furt School ve U.N. Environment Prog-
ram tarafından hazırlanan rapora göre, 
2015 yılında yenilenebilir enerjiye 
yapılan yatırımlarda  Türkiye; İngiltere, 
Fransa ve Hollanda’yla beraber 1 milyar 
dolar barajını aşan dört Avrupa ülkesin-
den biri oldu. Yatırımlarını yüzde 46 ar-
tıran Türkiye, 1.9 milyar dolara çıkmayı 
başardı. En büyük yatırım oranını  jeo-
termal enerjiden oldu.

Bunda, 2015 yılında kurulan,  Avru-
pa’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük je-
otermal santralı olan 232.3 megavatlık 
Efeler Jeotermal Enerji Santralı’nı dev-
reye alınması etkili oldu.

Rapora göre, dünyada  286 milyar do-
larlık yatırımla yenilenebilir enerji fosil 
yakıtları ikiye katlamayı başardı.64 gi-
gawatt rüzgar enerjisi, 54 gigawatt  fo-
tovoltaik ve  biyokütle enerjisi ve 6  gi-
gawatt’da diğer enerji türleri olmak 
üzere toplam 134 gigawattlık yenilene-
bilir güç inşa edildi.

Gelişmekte olan ülkeler de yenilenebilir 
enerji yatırımında en büyük payı aldı. 
Bu ülkelerden dünyanın en büyük eko-
nomilerden birisi olan Çin,  toplam 103 
milyar dolarlık yatırımıyla dünya geneli-
nin yüzde 36’sını tek başına oluşturuyor.

Diğer bir gelişmekte olan ülke Hindis-
tan’da yatırımlarını yüzde 22 oranında 
artırarak 10 milyar dolar seviyesine 
getirdi. Brezilya, Uruguay, Güney Afrika, 
Şili, Fas, Meksika ve Türkiye gibi ülkeler  
1 milyar dolar barajını geçti.
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değil göç veren şehir konumuna 
getiriyor. Çünkü bölgenin temel 
geçim alanı olan yüzlerce zeytin, 
incir ağacı kesiliyor. 2007’de çıkan 
jeotermal yasası ile ÇED raporu 
valiliklere verildi, ÇED raporu 
aranmadı. Bugüne kadar da hiçbir 
vali açılacak bir kuyu için ÇED 
raporu istemedi. Buna karşı davalar 
açıldı yürütmeyi durdurma kararları 
verildi. Aydın’ın bir tane daha açı-
lacak kuyuya ihtiyacı yok. 400 bin 
insanımız bu bölgeden götürülmeye 
çalışılıyor.” 

Aydın Tabip Odası tarafından 
yapılan çalışmaya göre, jeotermal 
yatırımlar özellikli incir üretimini 
olumsuz etkiliyor. Türkiye’de üreti-
len incirin yüzde 63’ünün Aydın’da 
yetiştirildiğine işaret eden çalışma-
da şunlar söyleniyor: 

“Aydın’da 30 bin aile geçimi-
ni incirden sağlamakta ve incirin 
Aydın’a yıllık getirisi 200 milyon 
dolar civarında. Son yıllarda Ay-
dın’da enerji üretimi adına jeoter-
mal santrallar çığ gibi artmaktadır. 
Bu jeotermal santrallar maalesef 
birinci sınıf tarım arazilerine 
kuruluyor. Aydın halkının yüzde 
80’inin geçimini tarımdan sağla-
dığı göz ardı edilmekte. Aydın’da 
şu anda faaliyette olan jeotermal 
santralların yüzde 70’i Germencik 
yöresinde yer almaktadır. Jeotermal 

santrallar kurulurken Germencik 
ve diğer bölgelerde zeytin kanunu, 
toprak koruma kanununu dikkate 
almayarak incir ve zeytin ağaçlarını 
kesmekte, toprakları betonlarla 
kaplayarak bir daha kullanılamaya-
cak hele getirmektedir.”

yatırımcıdan çiftçiye “sabırlı olun” 
mesajı 

Jeotermal yatırımcıları da bu 
eleştirilere karşı kendilerini şöyle 
savunuyor:

“Elektrik santrallarının tarım 
arazilerine yapılması enerjinin 
taşınamamasından kaynaklanıyor. 
Özellikle Aydın, Manisa bölgele-
rinde santrallarımıza yönelik bir 
tepki var. Bu arazilerde santral-
larımız tamamlandıkça mevcut 
koşullardan çok daha fazla alanda 
tarımsal üretime imkan sağlaya-
cağız. Manisa tarafında 3 bin 900 
dönüm bir arazi, organize sera 
bölgesi olarak belirlendi. Alaşehir 
ile Salihli arasındaki 74 bin dönüm 
üzüm bağlarının içinde, üzüm 
kurutmak için kullanılan yaklaşık 
6 bin 7 bin dönüme yakın kurutma 
beton sergileri ortadan kaldırmak, 
jeotermal kurutma tesisleriyle 
kurutmak için Tarım Bakanlığı ile 
çalışmalar yapılıyor. Sera yatırımları 
ile 2 bin 400 dönümde üretilen 
zirai mahsullerin çok daha fazlası 
sıcak su atıklarımızla, reenjeksiyon 
öncesi atıklarımızla üretebilir. Bir 
santral beş yılda faaliyete geçi-
yor. Halkımız biraz sabırlı olursa 
santralların devamında seracılık-
ta ve kurutmada kullanabilirler. 
Aydınlılar bu görüntü kirliliğinden 
oldukça muzdarip. Ancak jeotermal 
santralların hiçbir atığı yok. Evet, 
doğaya karbondioksit bırakıyoruz 
ama alternatiflerimiz bizden daha 
fazla. En temiz enerji, jeotermal 
enerji. Jeotermal için kullanılan ta-
rım arazilerinin daha fazlasını yerel 
yönetimler imara, iskana açarak 
tüketiyorlar.”

20.8 MİlYAR 
DolARA 

UlAŞAcAK

En güncel verilere göre dünya çapın-

daki jeotermal kaynaklar; 24 ülkede 

elektrik üretimi için 70 ülkede ise ısıt-

ma amaçlı kullanılıyor. Massachusetts 

Teknoloji Enstitüsü (MIT) 2006 yılında 

yayınladığı çalışmada, 15 yıl boyun-

ca jeotermal enerji sistemleri için 1 

milyar dolarlık araştırma geliştirme 

faaliyetleri yapılması durumunda, 

2050 yılına kadar sadece ABD’de 100 

GW’lık elektrik üretim kapasitesi sağ-

lanacağını açıklamıştı. Mart 2016’da 

açıklanan verilere göre, ABD jeoter-

mal alanındaki net karını 2015 yılın-

da yüzde 38 artırmış durumda.

2014 yılında küresel ölçekte 12.2 mil-

yar dolar değerinde olan jeotermal 

enerjiden elektrik üretim piyasasının, 

2020 yılına kadar 20.8 milyar dolara 

ulaşması bekleniyor. 

Rekor kıran jeotermal enerji yatırımları ikiye katlanacak
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Dünya Enerji Konseyi 
tarafından yayınlanan ve 
enerji liderlerinin görüşle-
rini yansıtan “The World 

Energy Issues Monitor” raporunda 
Türkiye bölümünde kömür ön 
plana çıktı. Raporda görüşlerine 
yer verilen Türkiye’nin önde gelen 
enerji liderleri, kömür kaynakları 
sayesinde ‘enerjide dışa bağımlı-
lıktan’ kurtulabileceği konusunda 
hemfikir…

Dünya Enerji Konseyi (World 
Energy Council-WEC), dünya 
enerji endüstrisine odaklanan 
yıllık “The World Energy Issues 
Monitor” raporunun yedincisini 
yayımlandı. 1000’den fazla global 
enerji liderinin katkılarıyla hazır-
lanan “The 2016 World Energy 
Issues Monitor” raporu, “İnovasyon 
İklimi – Emtia Fiyat Hareketlerine 
Cevap” alt başlığını taşıyor.

90 ülkeden enerji liderlerinin 

global soruların yanı sıra kendi 
ülkelerine dair 40 soruya verdik-
leri yanıtlar üzerinden hazırlanan 
raporda, fosil olmayan yakıtlara 
ağırlık verilmesi konusu öne çıkı-
yor. Liderler, uluslararası pazarın 
şekillendirilmesi, yenilenebilir 
enerji ve enerji depolama alanla-
rında inovasyonun şart olduğunu 
vurguluyor. Enerji-su ilişkisi ve su 
kaynaklarına ilişkin meselelerin 
endüstri projelerini etkilediğine 
dair görüşler de raporun ayrıntıları 
arasında bulunuyor.

Enerjiciler de inovasyon diyor
Dünya Enerji Konseyi Genel 

Sekreteri Christoph Frei raporla il-
gili yaptığı değerlendirmede karbon 
salınımını azaltmak isteyen enerji 
dünyasında “inovasyon rüzgarı” 
estiğini söyledi.

Frei, yaşanan sıkıntılara da 

dikkat çekerek şöyle devam etti: 
“Raporda, emtia fiyatlarında göz-
lemlenen ciddi hareketlenmenin 
etkilerinin yanı sıra yenilenebilir 
enerjilerin fiyatlarının düşmesinden 
doğan fırsatlar, çevreyle ilgili teh-
ditler ve yeni siber riskler karşımıza 
çıkıyor. Bu yıl, endüstri liderlerini 
en çok kaygılandıran konuların 
emtia fiyatlarının değişkenliği, 
küresel resesyon, iklim değişikliği 
çerçeve anlamasıyla ilgili belirsiz-
likler ve inovasyonun yoğunlaştığı 
yeni pazarın şekillendirilmesi ile 
elektrik depolanması olduğunu 
gördük. Liderleri meşgul eden 
sorunların başında, sürdürülebilir 
enerji sistemine geçişin maliyetleri 
geliyor. Bununla birlikte esnek 
yaklaşımlar geliştirilmesinin, akıllı 
inovasyonun ve bölgesel bağlantıla-
rın oluşturulmasının çözümün bir 
parçası olması gerektiğine dair bir 
fikir birliği söz konusu.”

Dünya Enerji Konseyi de 
‘kömür’ diyor

Hükümetin enerji üretiminde yerli kaynakların etkinliğini artırma kararı-
na özel sektörden de destek geldi. Dünya Enerji Konseyi'nin yayımladığı 
raporda, Türkiye'nin enerji liderleri kömür vurgusu yaptı...

RAPoR & Z. Işık Adler 

34  EnerjiPanoramaNisan 2016



Beklenti, kömürle ilgili politika 
belirlenmesi

30’un üzerinde ulusal pazarın 
ayrıntılı olarak incelendiği çalışma-
nın Türkiye’ye ayrılan bölümünde, 
Türkiye-Rusya krizi ve Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığı konuları 
öne çıkıyor. Türkiye’deki enerji 
konusunda kanaat önderleri ve 
enerji yatırımcılarının görüşleri 
doğrultusunda hazırlanan kısımda, 
Rusya krizinin ardından Türkiye’de 
yatırımcıların gözünü kömüre 
çevirdiği belirtiliyor.

Çalışmada, Türkiye’nin enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmeye ağırlık 
verdiği ve doğal kaynaklara önce-
lik tanındığı vurgulanarak şöyle 
deniliyor:

“Türkiye elektrik üretiminin 
yarısına yakınını ithal gazla gerçek-
leştiriyor. Enerji liderleri, devam 

eden hidroelektrik projelerinin yanı 
sıra kömürün yerli kaynak olarak 
enerji üretiminde ağırlığının artması 
gerektiği fikrinde birleşiyor. Kömür, 
geçmiş yıllarda enerji politikaların-
da önemli bir yeri olmasına karşın, 
giderek artan elektrik talebine hızla 
cevap verilmesi gerekliliği ve yete-
rince teşvik edilmemesi nedeniyle 
yatırımcıların dikkatini çekmiyordu. 
Sektör liderleri arasında, enerji 
ithalatını azaltabilmek için kömürün 
Türkiye için büyük önem arz ettiği 
kanısının kuvvetlendiği görülü-
yor. Ancak diğer yandan COP21 
sonrasında yatırımcılar karbondi-
oksit emisyonlarına karşı alınacak 
önlemlerin kömür yatırımlarını ne 
şekilde etkileyeceğinden emin değil; 
dolayısıyla kömür üretimi ve kömür 
bazlı elektrik üretimi konusunda hü-
kümetin politika belirlenmesi konu-
sunda beklenti de artmış durumda.”

90 ÜlKEDEN 
1.200 KİŞİ GöRÜŞ 

bİlDİRDİ
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komi-
tesi (DEK-TMK) Başkanı Murat Mercan, 
bu yılki raporda DEK-TMK’nın katkı-
larıyla Türkiye için ayrı bölüm hazır-
landığını söyleyerek “Bu çalışma ile 
ülkemizde enerji sektörünü yönlen-
diren yatırımcıların, karar vericilerin 
ve önemli sektör oyuncularının uyku-
larını kaçıran meseleleri analiz ettik” 
dedi.
Mercan, raporla aynı zamanda “ka-
tılımcıların görüşleri ışığında, ülke-
mizin enerji konularına yaklaşımının 
detaylı bir haritasının kamuoyuyla 
paylaşıldığını” da vurguladı. Mercan, 
raporda 90 ülkeden bin 200’in üze-
rinde enerji liderinin görüşlerine yer 
verildiğini de anımsattı. 

Raporun sonuçları, 9-13 Ekim 2016’da İstanbul’da düzenlenecek 23. Dünya Enerji Kongresi’nde tartışılacak

Christoph Frei / Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri

RAPOR Dünya Enerji Konseyi de ‘kömür’ diyor
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Bloomberg New Ener-
gy Finance tarafından 
yayınlanan veriler ise tüm 
bunların aksine, yenilene-

bilir enerji yatırımlarının bu yıl da 
hız kesmeyeceğini açıklıyor. Araş-
tırmaya göre, düşük petrol fiyatla-
rının birkaç yıl daha devam edeceği 
ve yenilenebilir enerjiye yönelik 

yatırımların ise bundan olumlu 
anlamda etkileneceği belirtiliyor.

Varil başına 100 dolarlık günlere 
dönüş yok

Yenilenebilir enerjiye ket 

vuracağı düşünülen petrol, gaz ve 
kömür fiyatlarındaki düşüş, son 18 
ayda üretim sanayiindeki yatırım-
larda gerilemeye neden olurken 
talep arttığında üreticilerin üretimi 
artırma kapasitesini de zayıfla-
tarak kendi kendine zarar veren 

Temiz ve verimli enerji ile petrol 
fiyatları hep düşük kalabilir

Yenilenebilir enerji yatırımlarının en yüksek seviyede gerçekleştiği 2015 
yılının ardından ucuz petrol, gaz ve kömür fiyatları beklenenin aksine, 
temiz enerji yatırımlarının yükselişine bu yıl da engel olamıyor

Son 10 yılın en düşük seviyelerde ger-
çekleşen fosil yakıt fiyatları ve temiz 
enerji yatırımlarını kademeli olarak 
kısmak zorunda kalan Avrupa kıtası, 
küresel temiz enerji yatırımlarının 
önündeki en büyük iki engel olarak 
görülüyor.

DÜNYA GÜNDEMİ & Esen Erkan 
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bir yapı haline geldi. Mart ayında 
petrol fiyatları ile ilgili tahminle-
rini açıklayan Uluslararası Enerji 
Dairesi Başkanı Fatih Birol da 
petrol piyasasındaki talebin hala 
düşük; üretimin ise fazla olduğunu 
ve üretimdeki kesintilerin etkisinin 
de başladığını belirtmişti. “Küresel 
petrol üretim hacmi ciddi biçim-
de düşüyor. Son altı yılda günlük 
üretim 11 milyon varildi, şimdi ise 
düşük fiyatlar nedeniyle üretim 4 
milyon varilde kaldı” diyen Bi-
rol, başta Çin olmak üzere çeşitli 
yerlerdeki ekonomik büyümenin 
önümüzdeki birkaç yılda petrol 
talebini artıracağını da vurguladı. 
Ancak varil başına 100 dolar fiyat 
seviyesine dönüşün beklenmedi-
ğinin de altını çizen Birol’a göre, 
enerji verimliliğindeki artış ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarındaki 
gelişmelerle petrolün varil başına 

80 dolara yükselmesi bile artık ol-
dukça zor ve sadece geçici nedenler 
ile mümkün olabilir.

temiz enerjide rekor Çin’de
Temiz enerji yatırımlarında 

uzun yıllar dünya lideri olan Avru-
pa, 2006 yılından bu yana en düşük 
yenilenebilir enerji yatırımını geçti-
ğimiz yıl gerçekleştirdi. Ekonomik 
durgunluk nedeniyle son 10 yılın 
en düşük temiz enerji yatırımına 
sahip olan Avrupa’daki bu durgun-
luk, küresel ölçekteki temiz enerji 
yatırımlarına engel olamadı. 2015 
yılı, 329 milyar dolarlık küresel 
yatırım ve 121 gigawatt ek kapasite 
ile “en yüksek seviyede temiz enerji 
yatırımının gerçekleştiği yıl” olarak 
enerji tarihindeki yerini aldı.

2015 yılı itibarıyla Avrupa’yı 
temiz enerji yatırımlarında yerin-

den eden ve çalışmada “Yenilenebi-
lir Şampiyonu” olarak adlandırılan 
ülke ise beklendiği üzere Çin. 
Geçtiğimiz yıl temiz enerji altya-
pılarına 111 milyar dolar harcayan 
Çin, önceki yıla oranla yatırımlarını 
yüzde 17 artırarak ABD ve Avru-
pa’nın toplam yatırım yüzdesini 
geride bıraktı. 

Öte yandan, Çin sadece yenile-
nebilir rekoruyla değil; son 30 yılda 
atmosfere saldığı karbondioksit 
miktarı tehdidiyle de tüm Avrupa 
Birliği’ni ve ABD’yi geride bırak-
mıştı. Nature dergisinde yayım-
lanan yeni bir çalışma ise yerleşik 
kanının aksine, iklim değişikliği 
üzerindeki insan etkisinin yüzde 
10’undan Çin’in sorumlu olduğunu 
iddia ediyor. Çalışmanın ne kadar 
gerçekçi olduğunu ilerleyen zaman 
gösterecek. Biz de bu süreçte 
Çin’in yenilenebilir enerji konu-
sunda samimi ve sürdürülebilir bir 
çizgide ilerlemeye devam edeceğini 
umuyoruz.

küresel temiz enerji yatırımlarının 
yarısı gelişmekte olan ülkelerden

Son birkaç yıldır belki de en 
büyük sürpriz, geçtiğimiz yıllarda 
listelerde kaydı bile olmayan küçük 
ama gelişme odaklı yeşil ekonomi 
planlarını hayata geçiren ülkelerden 
geldi. Tarihte ilk kez küresel temiz 
enerji yatırımlarının yarısını, yük-
selen ekonomileri ile bu gelişmekte 
olan ülkeler sağladı. Çin, Avrupa ve 
Amerika’nın ardından temiz enerji 
için en canla başla çalışan diğer iki 
ülke ise Brezilya ve Hindistan oldu.

Dünya enerji sektörünün bir 
dönüm noktasına ulaştığı açıkça 
görülüyor. Her yıl artan sayıda 
ülkenin kömür, petrol ve doğal 
gaz yatırımları yerine yenilenebilir 
enerji sektörüne kapasite eklediği 
bir dönemdeyiz. Öyle bir dönem 
ki azalan fosil yakıt fiyatları bile 
bu yatırımların önüne geçemiyor; 
aksine temiz enerji de her geçen yıl 
daha da ucuzluyor ve yatırımlarını 
artırıyor. 

DÜNYA GÜNDEMİ Temiz ve verimli enerji ile petrol fiyatları hep düşük kalabilir
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Bağımsız bir piyasa işletme-
cisi olarak EPİAŞ’ın Mart 
2015’de kurulup, Eylül 
2015’de lisansını alması, 

enerji piyasalarında yeni bir dönemi 
başlatmış oldu.  Enerji piyasaları, 
artık organize bir yapıya kavuştu 
elektrik piyasaları ise hali hazırda 
EPİAŞ’ın da ilk işletme görevini 
üstlendiği piyasa oldu. Bu vesileyle 
elektrik piyasalarının gelişimini 
ve bu süreçte edinilen deneyimleri 
hatırlamakta gelecek adımlarımızı 
doğru atabilmek adına fayda oldu-

ğunu düşünüyoruz. 
Rekabetçi enerji piyasalarına 

sahip olunması gerektiği görüşü-
nü destekler şekilde 2001 yılında 
Elektrik Piyasası Kanunu ile 
reform sürecini başlatan ülkemiz, 

2013 yılında çıkan yeni kanunla 
güçlü bir piyasa oluşturulması 
sürecini hızlandırdı. 2003’de ilgili 
tebliğin yayınlanmasıyla yolculu-
ğuna başlayan elektrik piyasaları, 
günümüze kadar dört temel dönem 

Yeni Gün Öncesi Elektrik Piyasası 
yazılımının getirdikleri

Gün Öncesi Piyasası’nı daha etkin ve verimli hale getirecek olan yeni 
yazılım haziran ayında kullanılmaya başlanacak. 30 kişilik ekibin çalış-
maları sonunda ortaya çıkan yerli yazılım, tüm testlerden başarıyla geçti 
ve hazırlanan senaryolarda ortaya çıkan sorunları kısa zamanda çözdü...

vİzYoN & Kürşad Derinkuyu / TENVA Direktörü 
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geçirdi. Bunlar, Piyasa Öncesi Dö-
nem (Mart, 2003-Ağustos, 2006), 
Üçlü Fiyat Dönemi (Ağustos, 
2006-Aralık, 2009), Gün Öncesi 
Planlama (Aralık,2009- Aralık 
2011) ve Gün Öncesi Piyasası 
(Aralık, 2011- günümüz). 

Elektrik diğer metalardan farklı 
olarak kendine has bazı özellikler 
barındırır. En temel iki özellik; 
elektriğin depolanamaması ve arz 
ve talebin gerçek zamanlı dengelen-
mesi mecburiyeti. Arz-talep den-
gesinin kurulabilmesi için sistem 
kısıtlarını gözeten, fiziki dengeyi 
koruyan, ortak bir piyasa aracı-
lığıyla ortak bir fiyatın oluştuğu, 
dengeleme ve uzlaştırmaya konu 
sistem işletmecisi (TEİAŞ) ve piyasa 
işletmecisi (EPİAŞ) gerekiyor. 

En kritik karar yazılımın seçilmesi
Elektrik ticareti yapanlar ihti-

yaçlarını uzun vadede ikili antlaş-

malar ve vadeli işlemler piyasaların-
da kontratlar ile karşılayabilirken, 
elektriğin teslim tarihi yaklaştığın-
da spot piyasa devreye girer. Bunlar; 
Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi 
Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası 
ve Yan Hizmetler Piyasasıdır.

Gün Öncesi Piyasası, her bir 
piyasa katılımcısının, bir sonraki 
günün her bir saatine ilişkin olarak 
alış-satış-fiyat-miktar tekliflerini 
verdiği, oluşan arz-talep eğrilerinin 
kesiştirilmesiyle gün öncesi fiya-
tının belirlendiği piyasadır. Öne-
mi ise burada oluşan fiyat, diğer 
piyasalar için referans fiyat olarak 
kabul edilir. Elektrik ilk kez tahmin 
edilen ihtiyaçlar doğrultusunda 
dengelenmiş olur ve gerçek zamanlı 
sistem işletmesini kolaylaştırır. 

Gün öncesinde oluşan problem, 
matematiksel açıdan zor (NP-
Hard) bir problemdir. Yapısında; 
değişik teklif çeşitleri (saatlik, blok, 

esnek), iletim ve bölge kısıtları 
vardır. 24 saatin tamamı tek bir 
probleme dönüşmüş ve aynı anda 
çözülmesi gerekiyor. Ayrıca çözü-
mün hızlı (birkaç dakika içinde) 
yapılması gerekiyor. Bunun için 
ileri düzey nevi şahsına münhasır 
optimizasyon tekniklerinin gelişti-
rilmesi şart. 

Elektrik piyasalarının ilk yılla-
rında basit bir Excel uygulaması, 
yönetim için yeterli görülüyor ve 
pek çok hesaplama primitif olarak 
yapılıyordu. Sonrasında karmaşık-
laşan sistem için yabancı yazılımlar 
kullanılmaya başlandı. Mesela gün 
öncesi planlamanın optimizasyon 
modülü Brezilyalı PSR’dan ve gün 
öncesi piyasasının optimizasyon 
modülü ise Fransız AREVA’dan 
(şimdi ASTON) temin edildi. O 
günün koşullarında var olan bilgi 
ve tecrübe eksikliği, bunu zorunlu 
kılış da artık gelinen noktada kendi 

Satış Teklifleri 
(miktar, fiyat, saat, teklif tipi)

Alış Teklifleri 
(miktar, fiyat, saat, teklif tipi)

Alıcılar SatıcılarGÖP Optimizasyon 
Modülü

24 Saatlik Gün Öncesi Fiyat Oluşumu
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yazılımımıza geçmek için yeterli 
deneyim oluşmuştu. 

Burada yabancı yazılımlarla 
yaşanılan ve yaşanılacak olası prob-
lemlere değinmekte fayda vardır. 
Mesela işletme yazılımlarının 
kapalı olması hem işleyiş meka-
nizmasına hâkim olunamamasına 
hem de senaryo ve analiz testleri-
nin kısıtlı kalmasına sebep oldu. 
Ayrıca çözüm kalite ve süresinin 
kontrol edilememesi de önemli bir 
problemdi. Yazılımların yabancı 
kaynaklı oluşu, yaşanan sorunlarda 
müdahale yavaşlığı, elektrik piya-
salarının hızlı değişen ihtiyaçlarına 
cevap verememesi, geliştirmenin 
yavaş ve maliyetli olması, yazılım 
teknolojisinin eskimesi gibi sorun-
ları beraberinde getirdi. 

Oysa Batı Avrupa’da benzer 
yazılımlar son 2 yıl içinde 7 kez 
güncelleme geçirdi. Ek olarak, 
stratejik düzlemde, diğer ülkelerle 
piyasa birleştirme-genişletme çalış-
malarında üçüncü bir tarafa bağım-
lılığı ve bilgi güvenliğinin yüzde 
100 garanti altına alınamaması 
gibi problemleri ortaya çıkardı. Bu 
sorunlar göz önüne alındığında, ge-

lişen piyasa koşullarına uyumlu hale 
getirilebilen, kaynak kodlarının 
piyasa işletmecisine açık olduğu, 
yerli kaynaklarla üretilmiş daha 
iyi bir yazılıma, hatta gün öncesi 
piyasaları özelinde daha uygun bir 
optimizasyon uygulamasına ihtiyaç 
olduğu anlaşıldı. 

Bütün yazılımların birleştirilmesi 
gerekiyor

Gelecekte elektrik piyasaları-
nın pek çok yeniliğe konu olması 
bekleniyor. Bunlar:  
•	 Zamansal genişleme: Çekirdek 

Gün öncesi Piyasası olmakla 
beraber vadeli işlemlerin ve 
Gün İçi Piyasasının birbirleri ile 
entegrasyonu,

•	 Mekansal genişleme: Çevre ül-
kelerle daha verimli çalışan ortak 
piyasa yapısının kurulması,

•	 Yapısal genişleme: Katılımcıların 
isteklerine paralel daha kapsamlı 
ürünlerin sunulması,

•	 Boyutsal genişleme: Diğer enerji 
piyasalarının (doğal gaz, petrol, 
gibi) kurulması ve birbirlerine 
entegre edilmesi.
Bütün bunların ancak bilgi 

birikimi sağlayabilen bir sistemle 
mümkün olabileceği aşikar. Bu 
yüzden de ilgili yazılımların açık, 
esnek ve geliştirilebilir olduğu bir 
mekanizmaya sahip olması gere-
kiyor. Halihazırda EPİAŞ pek çok 
modülünü artık kendi yazılımları 
üzerinden sürdürüyor. Ancak 
elektrik piyasaları yapılanmasının 
merkezinde bulunan Gün Öncesi 
Piyasası yazılımı kapalı kaldığı 
müddetçe ilgili bütün yazılımları 
birleştirip yekpare çalışan bir siste-
me geçmemizin imkanı yok. 

Bu sorunu çözebilmek adına 
EPDK, TEİAŞ ve EPİAŞ çalışan-
ları akademisyenlerle birlikte 2012 
yılından bu yana konu üzerinde 
tartışıp teorik yapıyı kurguladılar.  
Bu süreçte benim de dahil olduğum 
EPDK’dan İbrahim Etem Erten 
ve Fatih Teoman Kaya, TEİAŞ’tan 
Nezir Ay ve Fatih Baytugan ve Dr. 
Fehmi Tanrısever’den oluşan ekip 
birlikte yoğun mesai harcadı. Her 
ne kadar ilk akademik prototip, 
benim tarafımdan 2013 Mayısı’nda 
çalışır hale getirilip gerçek verilerle 
yapılan testlerde tam not almış olsa 
da PMUM döneminde ticari hale 
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getirebilmek adına denenen pek 
çok yöntem başarısızlıkla sonuç-
landı. 

Nitekim yerli yazılım fikri, 
elde çalışır halde bir kod olmasına 
rağmen yapılabilirlik konusunda 
bazı çevreler tarafından şüphe ile 
karşılandı, yerine 1989 yapımı hali-
hazırda sadece Zimbabve’nin algo-
ritmik olarak kullandığı bir yabancı 
yazılım dahi önerildi. Nihayetinde 
bizi mevcut durumdan dahi geriye 
götürecek bu fikir kabul görmedi ve 
sağduyu galip çıktı. 

yazılımı 30 kişilik ekip yaptı
Sorunun pratik olarak çözü-

mü ancak EPİAŞ’ın kurulması ile 
mümkün olmuştur.  Nitekim, yerli 
bir Gün Öncesi Piyasası Yazılımı, 
başta Hasan Hüseyin Savaş olmak 
üzere EPİAŞ yöneticilerinin de 
ilk gündem maddelerinden biri 
oldu. Böylece gerekli irade, bütçe 
ve deneyimli insanların bir ara-
ya gelmesiyle Yerli Gün Öncesi 
Piyasası Yazılımı projesi benim 
yürütücülüğümde Ağustos 2015’de 
resmi olarak başlatıldı. Proje 
çalışanları 10’u tam zamanlı olmak 
üzere yaklaşık 30 kişilik alanında 
uzman optimizasyon-algoritmalar, 
piyasa-tasarım ve bilgi teknolojileri 
geliştirme ekiplerinden oluşuyor. 
Optimizasyon alanında Gökhan 
Ceyhan, Nermin Elif Kurt, Hikmet 
Bahadır Şahin ve Zeynep Kalkan; 

Piyasa Tasarım’da Abdullah Kork-
maz, Mustafa Yarıcı, Yunus Sezer, 
Çağrı Zirek ve Hasan Silahtaroğlu; 
BT’de ise Birol Karatay, Mehmet 
Yazla, Mert Özbek, İlker Erken ve 
Orhan Yılmaz  değerli ekipleri ile 
birlikte yoğun bir çalışmanın ar-
dından sağlam ve esnek bir yazılımı 
gün yüzüne çıkardı. 

Piyasa tasarım ekibi hem yurt 
dışı örnekleri inceledi hem de piya-
sa katılımcılarının bugüne kadarki 
isteklerini süzgeçten geçirerek mo-
dern bir tasarım sundu. Keza BT 
Geliştirme Ekibi ise en son tekno-
lojiyi kullanarak hem kullanıcı dos-
tu hem de esnek bir yazılımı hayata 
geçirdi. Böylece, yeni Gün Öncesi 
uygulaması tamamen rest servisleri 
üzerine kurulu hale getirildi, JSON 
ya da XML formatında ilgili servis-
lerin çağırılabildiği, ekranda yapmış 
olduğunuz veya görmüş olduğunuz 
bilgilerin tamamı servis olarak dışa-
rı açık olduğu bir sisteme dönüştü. 
Öyle ki yeni GÖP uygulamasının 
web arayüzünü kullanmadan teklif-
lerinizi girip listeleyip iptal edebilir, 
itiraz sürecinizi yönetebilir PTF 
veya kabul edilen tekliflerinizin 
görüntülenmesi gibi tüm işlemleri 
kendi yazılımlarınız içinden dahi 
yapabiliyor olacaksınız.

Optimizasyon-Algoritmalar 
ekibi ise her koşul altında hızlı 
bir şekilde çalışabilecek pek çoğu 
akademik ve inovatif değeri olan 

çözüm yöntemleri geliştirdiler. 
Her biri ayrı ayrı çalışan 4 ayrı 
yedek planlı olacak şekilde ge-
liştirilen optimizasyon yazılımı, 
her bir planda önişleme, sezgisel 
yöntemler, tam optimizasyon ve 
son işleme modülleri ile birlikte 
sayısız doğrulama noktası içeriyor. 
Aynı zamanda yazılım içi esnek-
lik korundu, EPDK’nın şimdi ve 
gelecekte önereceği senaryo bazlı 
usul ve esaslar yapısına hızla uyum 
sağlayabilecek düzeydedir.

tarafsızlık ve şeffaflık da sağlanacak
Burada yeni mevzuatsal düzen-

lemeye de değinmekte fayda vardır. 
Askıya çıkan DUY değişikliğinden 
de anlaşıldığı gibi, artık gün öncesi 
piyasası bütün dünyada olduğu gibi 
“sosyal fayda” amaç fonksiyonunu 
ençoklamayı hedefliyor. Böylece 
arz ve talep tarafına eşit mesafede 
yaklaşım sergilenmiş olacak. Bu 
eşitlik prensibi fark tutarına da 
yansıdı, talep blokundan kaynaklı 
fark tutarının da yolu açıldı. Ayrıca, 
satış bloku için ortalama fiyattan 
eşit ya da düşük, talep bloku için 
ortalama fiyattan yüksek ya da eşit 
bloklara kabul garantisi veriliyor. 
Böylece piyasa katılımcılarına eşit 
mesafede duran ve tekliflerin kabul 
kriterlerine açıklık getirebilen bir 
piyasa işletmecisi olarak EPİAŞ, bir 
şeffaflık ve tarafsızlık kriterini daha 
sağlamlaştırmış olacaktır.        

Geliştirilen yeni optimizasyon modülü, 
geçmiş yıllara ait bütün veri testlerinden 
başarıyla geçti, oluşturulan senaryoları 
ise sorunsuz bir şekilde çözdü. Ayrıca 
optimizasyon ve algoritmalar, alanında 
tanınmış Bilkent, Boğaziçi, ODTÜ, Koç, 
Sabancı ve TOBB üniversitelerinden 12 
kişilik bir öğretim üyesi konsorsiyumu-
nun değerlendirmesine de sunuldu. 
Batı Avrupa’da kullanılan algoritmalarla 
da kıyaslanma işlemleri devam ediyor. 
Bu proje sayesinde inanıyoruz ki strate-
jik bilgi birikimi kurumlarda hızlanacak 

ve uzun vadeli hedefler için karar veri-
cilere daha geniş veri aktarılabilecek. 
Hem mevcut sorunların giderilebilmesi 
hem de piyasanın gelecek hedeflerine 
ulaşılabilmesi için, son ürün elektrik 

piyasalarının çekirdeğindeki Gün Önce-
si Piyasasını etkin ve esnek bir yapıya 
kavuşturan Yerli Gün Öncesi Piyasası 
yazılımımız Çanakkale Zaferi’nin 101. 
yılında 18 Mart’ta piyasa katılımcılarının 
test ortamına sunuldu. Gerekli mevzu-
atsal değişikliklerin yapılması ve yeni 
sistem hakkında piyasa katılımcılarına 
verilecek eğitimlerin tamamlanmasının 
ardından Haziran 2016’da yüzde 100 
yerli yazılıma geçmeyi hedefliyoruz. Mil-
letimize hayırlı olmasını temenni ederiz.
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) bazı 
elektrik dağıtım şirket-
lerinin, lisanssız üretim 

uygulamasını istismar ettiği gerek-
çesiyle harekete geçti. EPDK’nın 
hayata geçirdiği lisanssız üretime 
ilişkin düzenlemeyle gerçek ve tüzel 
kişiler, yenilenebilir kaynaklardan 
1 megavata (MW) kadar elektrik 
üretebilecek. Yeni düzenlemey-
le aynı yatırımcı, aynı bölgede 1 
MW’tan fazla elektrik üretimi 
yapamayacak. EPDK’dan konuyla 
ilgili yapılan açıklamada, bu alanda 
ortaya çıkan istismara işaret edile-
rek, şunlar kaydedildi:

“Alınan kararla dağıtım 
şirketlerinin patronlarının ve 
yöneticilerinin yakın akrabaları, 
eşi, çocuğu ve çalışanları kendi 

dağıtım bölgelerinde lisanssız 
üretim faaliyetinde yer alamaya-
cak. Projeler, üretim aşamasından 
önce el değiştiremeyecek, hisse 
devri yapılamayacak. Böylece 
çantacıların önüne geçilecek.” 

Lisanssız üretime ilişkin 
düzenlemeyle gerçek ve tüzel 
kişiler, yenilenebilir kaynaklardan 
1 MW kadar  elektrik üretebiliyor. 
Vatandaş, ihtiyacından fazlasını da 
sisteme satabiliyor. Özellikle güneş 
enerjisinin, Türkiye’de her ölçekte 
gelişimi açısından lisanssız elektrik 

üretimi büyük önem taşıyor.
Lisanssız üretim faaliyetleri 

kapsamında özellikle güneş ener-
jisine dayalı lisanssız üretim tesisi 
yatırımı vatandaşlardan büyük ilgi 
gördü ve Şubat 2016 itibariyle 318 
MW’lık güneş enerjisine dayalı 
üretim tesisi işletmeye geçti.

EPDK lisanssız elektrik üretimi 
konusunda çok önemli bir karara 
imza attı. Karar, mart ayında Resmi 
Gazete’de yayımlandı. EPDK, 
kararla ilgili yaptığı açıklamada, 
şunları kaydetti:

Lisanssız elektriğe 
eş-dost neşteri

Son dönemde lisanssız elektrik üretimine gösterilen ilgi, EPDK’yı bu 
konuda düzenleme yapmaya itti. Artık, elektrik dağıtım şirketi sahipleri 
ve yöneticilerinin yakın akrabaları aynı bölgede lisanssız elektrik üretimi 
yapamayacak ve projeler üretim aşamasından önce el değiştiremeyecek...

HAbER & Deniz Suphi 
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“Düzenlemenin öncelikli hedef-
leri, lisanssız üretim mevzuatında 
piyasanın tabana yayılması ve saha 
uygulamalarına ilişkin kaynakların 
gerçek piyasa oyuncularının eline 
geçmesi, şeffaflığın güçlendiril-
mesi ve hane halkı ihtiyaçlarına 
cevap verecek çatı uygulamalarının 
birçok gelişmiş ülke uygulamasında 
olduğu gibi geliştirilmesi, rekabet 
ortamı oluşturulması ve şeffaflığın 
artırılması olarak sıralanabilir.”

yakın akrabaya yatırım engeli
EPDK, aldığı kararla aslında 

dağıtım şirketlerinin bugüne kadar 
yaptığı bazı yatırımları engellemek 
istiyor. Çünkü, yeni düzenlemeyle 
dağıtım şirketlerinin patronlarının 
ve yöneticilerinin yakın akrabaları, 
eşi, çocuğu ve çalışanları kendi 
dağıtım bölgelerinde lisanssız 
üretim faaliyetinde bulunamayacak. 
Projeler, üretim aşamasından önce 
el değiştiremeyecek, hisse devri 
yapılamayacak. 

Vatandaşların, güneşten ürettiği 
elektriğin ihtiyaç fazlasını görevli 
tedarik şirketleri üzerinden sisteme 
kilovatsaatını 13.3 dolar sentten 
satabileceği anımsatılan açıklama-
da, “Satış bedeli, görevli tedarik 
şirketleri tarafından vatandaşın bil-
dirdiği banka hesabına aylık olarak 
ödenecek” denildi.  

EPDK’nın düzenlemesinin 
ayrıntıları şöyle:
1. Bağlantı kapasitelerinin gerçek 

yatırımcılara tahsis edilmesinin 
sağlanması amacıyla, rüzgar 
ve güneşe dayalı tesisler için 
başvuru tarihinden, işletmeye 
geçiş tarihine kadar pay devri 
yapılamayacak.

2. Yatırımın tabana yayılması 
amacıyla her bir trafo merke-
zinde rüzgar ve güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisleri için her 
kişiye azami 1 MW tahsis 
yapılacak.

3. Enerji kooperatifçiliğin yaygın-
laştırılması amacıyla kooperatif, 
kooperatif birlikleri vasıtasıyla 
kurulan tesisler için yapılacak 

tüketim birleştirmelerinde 
üretim tesisleri için ortak sa-
yısına bağlı olarak her tüketim 
tesisi için 1 MW’ı geçmeyecek 
şekilde her bir trafo merkezin-
de maksimum 5 MW’a kadar 
tahsisat yapılabilecek.

4. Rekabetin korunması amacıy-
la, dağıtım ve görevli tedarik 
şirketleri, ortakları ve çalışanla-
rının kendi dağıtım bölgelerin-
de lisanssız üretim faaliyetinde 
bulunamayacak.

5. Özellikle, güneş enerjisine 
dayalı mesken uygulamaları-
na ilişkin üretim tesislerinin 
yaygınlaştırılması amacıyla 
gücü 10 kW’a kadar olan 
üretim tesisleri, tarım ve kırsal 
kalkınma amaçlı kurulu gücü 
300 kW olan üretim tesisleri, 
köy idareleri, belediyeler, il özel 
idareleri, tarıma dayalı ihti-
sas organize sanayi bölgeleri 
tarafından geliştirilen proje-
lerde kullandırılmak üzere AB 
fonlarından sağlanan hibelerin 
etkin kullandırılması amacıyla, 
TEİAŞ tarafından her bir trafo 
merkezi bazında 5 MW bağlan-
tı kapasitesi tahsis edilecek.

6. Mevcut uygulamada, tamamı 
dağıtım şirketi çalışanlarından 
oluşan başvuruları değerlen-
dirme komisyonu, biri TEİAŞ 
biri TEDAŞ ve diğeri dağıtım 
şirketi temsilcisinden olmak 
üzere yeniden oluşturuldu.

7. Tüm başvuru sahiplerinin tahsis 
edilen kapasitelerden haberdar 
olması amacıyla, maksimum 
kapasitesi ilan edilmiş trafo 
merkezleri için herhangi bir 
nedenle ilave kapasite ortaya 
çıkması ya da verilen bağlantı 
anlaşması çağrı mektubunun 
herhangi bir nedenle sonlanma-
sı halinde, ortaya çıkacak bağ-
lantı kapasiteleri için başvurular, 
kapasitenin ilan tarihinden 
itibaren üç ay sonra alınmaya 
başlanacak.

8. Öz tüketimin teşvik edilmesi 
amacıyla, rüzgar ve güneş ener-
jisine dayalı üretim tesislerinin 
kurulu gücü, ilgili üretim tesisi 
ile ilişkilendirilecek tüketim 
tesisinin sözleşme gücünün 30 
katından fazla olamayacak.

9. Dağıtım şirketleri arasında 
uygulama birlikteliğinin sağlan-
ması amacıyla üretim tesisinin, 
bağlanacağı mevcut şebekeye 
olan uzaklığı kurulu gücü 0,499 
MW olan tesisler için beş 
kilometreden, 0,5 MW’dan 1 
MW’a kadar olan tesisler için 
on kilometreden fazla olama-
yacak.

10. Şeffaflığın sağlanması amacıyla, 
geçici kabulü yapılmayan trafo 
merkezi, dağıtım merkezi ve 
enerji nakil hattı için başvuru 
alınmayacak ve bağlantı görüşü 
verilemeyecek.

HABER Lisanssız elektriğe eş-dost neşteri
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Son yıllarda bölge fark 
etmeksizin elektrik abone-
lerinin en büyük sıkıntısı 
planlı ve plansız elektrik 

kesintileri... Kamu ve dağıtım şir-
ketlerinin çabaları, maalesef kesin-
tilerini sona erdirmeyi, azaltmaya 
dahi yetmiyor. 

Kamu da uzun süreli kesintiler 
nedeniyle abonelerin mağduriyetini 
önlemek, dağıtım şirketlerinin ke-
sintileri azaltma yönünde çaba sarf 
etmelerini hızlandırmak için bir dizi 
önlem alıyor. Bu önlemlerden biri de 
tazminat ödeme zorunluluğu...

Elektrik dağıtım şirketleri, 
bildirimli veya bildirimsiz 12 saati 
aşan elektrik kesintileri için kul-
lanıcıya uzun süreli kesinti tazmi-
natı ödeyecek. Uygulama, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
hazırladığı ‘ Elektrik Dağıtımı ve 
Perakende Satışına İlişkin Hizmet 
Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’in  
Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 
yürürlüğe girdi. 

Buna göre, elektrik dağıtım 
şirketleri tarafından yıllık tazminat 
uygulamasına ilave olarak, bildi-
rimli veya bildirimsiz 12 saati aşan 
kesintiler için; kesintiden etkilenen 
her bir kullanıcıya dağıtım şirketi 
tarafından uzun süreli kesinti taz-
minatı ödenecek. Bu kapsamdaki 
tazminat ödemeleri, ticari kalite 
tazminatları dahilinde yapılacak. 

tazminat tutarı gelirin yüzde biri 
olacak

Dağıtım şirketleri tarafın-
dan ödenecek uzun süreli kesinti 
tazminatlarının aylık toplamının 
üst limiti, ilgili yılın gelir tavanı 
tutarının yüzde biri kadar olacak. 
Aylık olarak hesaplanan tutarın 
bu limiti geçmesi halinde, her bir 
kullanıcıya ödenecek tazminatlar 

oransal olarak azaltılarak bu limite 
eşitlenecek.

Tedarik sürekliliği göstergeleri, 
aylık olarak ait olduğu ayı takip 
eden ayın sonuna kadar, yıllık 
olarak her yılın 31 Mart tarihine 
kadar dağıtım şirketi tarafından 
hem görev alanına giren iller hem 
de dağıtım bölgesi bazında düzen-
lemelere uygun şekilde hazırlanarak 
EPDK’ya iletilecek. 

Dağıtım şirketi, 12 saatlik elektrik 
kesintisinde tazminat ödeyecek

Kamu sık sık yaşanan elektrik 
kesintilerini engellemek, dağı-
tım şirketleri üzerinde caydırıcı 
etki yaratmak için 12 saati aşan 
kesintilerde aboneye tazminat 
ödeme zorunluluğu getirdi...

MARMARA bölGESİ 
ElEKTRİK KESİNTİSİNDE 

bİRİNcİ
Tüketici Birliği Federasyonu EKE Çalış-
ma Grubu Başkanı Jale Yanılmaz, son 
12 aylık dönemde en fazla elektrik ke-
sintisinin 163 bin 610 saat ile Marmara 
Bölgesi’nde, en az elektrik kesintisi 23 
bin 147 saat ile Güneydoğu Anadolu’da 
gerçekleştiğini açıkladı. 
Tüketici Birliği Federasyonu Elektrik 
Kesinti Endeksi (EKE) 1 Mart 2015-29 
Şubat 2016 dönemine ilişkin 12 aylık 
verilerini Tüketici Birliği Federasyonu 
EKE Çalışma Grubu Başkanı Jale Yanıl-
maz açıkladı.

En fazla elektrik kesintisinin, 90 bin 
856 saat ile Balıkesir, Bursa, Çanakkale 
ve Yalova illerine hizmet veren Uludağ 
Elektrik Dağıtım A.Ş’de (UEDAŞ) oldu-
ğunu belirten Yanılmaz, en az elektrik 
kesintisinin 3 bin 791 saat ile Bitlis, 
Hakkari, Muş, Van illerine hizmet veren 
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ’de (VE-
DAŞ) görüldüğünü söyledi. 

TÜKETİcİ GözÜYlE & Z. Işık Adler 
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Doğal gaza indirim gelecek mi?
Enerji bürokrasinin bir süredir dile 
getirdiği ‘doğal gazda indirim’ 
konusu yine gündemde. Uzmanlar, 
nisan ayı için açıklanacak tarifelerde 
indirim olmasını bekliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’nın doğal gaz fiyat-
larında indirim yapmaya 
yönelik planlarının, bu ay 

içinde hayata geçeceği beklentisi 
arttı. Eldeki veriler ve gelişmeler de 
fiyatların düşmesine bir engel olma-
dığını gösteriyor. Zira İran’dan ithal 
edilen doğal gazın fiyatının düşürül-
mesi konusunda arbitraj mahkemesi 
Türkiye lehine karar verdi. BOTAŞ 
satın alım fiyatlarını açıklamasa da 
Gazprom’un Avrupa’ya ihraçta 2016 
için beklentisi ile uyumlu, Rusya’dan 
ithal fiyatının bir önceki yıla göre 
TL bazında yüzde 13 azaldığını (bin 
m3 için 45 dolar) belirtiliyor. Zaten 
doğal gaz fiyatları da petrol fiyatları-
na göre saptanıyor, petrol fiyatları da 
uzun bir zamandır rekor seviyelerde 
düşük...

FinansInvest tarafından ya-

pılan araştırma sonuçlarına göre, 
Rusya’dan ithal edilen doğal gaz 
fiyatında yüzde 13 düşüş beklenti-
si ile beraber İran’dan alınan doğal 
gaz fiyatında olası yüzde 13-16’lık 
bir indirimle birleşince BOTAŞ’ın 
harmanlanmış TL cinsi alım 
fiyatında bir önceki yıla göre yüzde 
11’lik bir düşüşe sebep olabilir. Bu 

durumun 2016 yılında doğal gaz 
tarifesinde yüzde 10-13 oranında 
potansiyel bir indirim anlamına 
geliyor. BOTAŞ tarifelerde aşağı 
yönde bir revizyon yapmaya karar 
verirse, nihai tüketiciye etkisinin 
en fazla olacağı yüksek sezonu yani 
yılın dördüncü çeyreğinde olacağı 
beklentisi hakim. 

Elektrikte 200 bin borçlu TEDAŞ  
affından yararlanacak

Türkiye Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi (TE-
DAŞ), borç yükünün 
hafiflemesi ve ödemelerin 

artması için alacaklarını yapılan-
dırma kararı aldı. Bu kapsamda 
200 bin borçlu, çıkarılacak af 
kapsamından yararlanabilecek. 
Türkiye’de elektrik faturası borcu 
miktarının 3 milyar lirayı aştığı 
belirtiliyor.

Yapılandırma ile milyarlarca 
liralık faturanın faizleri silinecek 
ve geri ödemesi taksitlere bölü-
necek. TEDAŞ’ın hazırlıklarına 
başladığı yapılandırma borçları 
arasında, tarımsal sulama, resmi 
kurumlar ve belediyeler de var. Şe-
hirlere bakıldığında Kayseri hariç 
20 elektrik dağıtım bölgesinden 
de TEDAŞ’ın alacağı bulunuyor. 
Tarımsal sulama konusundaki 

elektrik borçlarının en önemli kıs-
mının, kaçak elektrik kullanımının 
yoğun olduğu Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu bölgelerine ait olduğu 
tespit edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın 
düzenlemeler için görüşme halin-
de olduğu açıklandı. Görüşmelerin 
olumlu sonuçlanması durumunda 
borçlar yeniden yapılandırılacak.

TÜKETİCİ GÖZÜYLE Doğal gaza indirim gelecek mi?
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Elektrik faturalarımızın 
tartışmalı kalemlerinden 
biri olan TRT payı, son 
yıllarda sadece gerekliliği 

açısından tartışılmıyor. Hukuki an-
lamda son yılların önemli gündem 
maddelerinden biri. Uygulamada 
değişkenlik niteliği taşıyan TRT 
payı matrahı, çokça da kaotik bir 
görüntü sergiliyor. Geçmiş yıllarda 
TRT payının hukuki platforma ta-
şınan kısmı sadece matrahı değildi. 

Kimden alınacağı konusu da 2005-
2006 yıllarının tartışma konusuydu.

o halde gelin şöyle bir geçmişe 
uzanalım…

Öncelikle TRT payı ödeme 
yükümlülüğü kime aittir sorusuna 
cevap verelim. 3093 sayılı Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Gelir-
leri Kanunu’nun (TRT Kanunu) 
4’üncü maddesinin C bendinde 
2008 yılından önce, TRT payını 
ödeme yükümlüğü doğrudan teda-
rikçiye aitti. 

“c) Türkiye Elektrik Kurumu ve 
bu kurum dışında kanunla elektrik 
üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya 
ve işletmeye dağıtım ve ticareti-
ni yapmaya yetkili kılınan diğer 

kurum, ve kuruluşlar, tüketilen 
enerji miktarının birim bedel ile 
çarpımından elde edilecek mebla-
ğın yüzde 3,5 oranı tutarındaki payı 
Türkiye Radyo-Televizyon Kuru-
mu’na intikal ettirirler.”

Madde metninin hem 1984 
yılındaki halinde hem de 1999 
yılındaki halinde elektrik üretimi ve 
iletimi tesisleri kurmaya ve işletme-
ye, dağıtım ve ticaretini yapmaya 
yetkili kılınan kurum ve kuruluşla-
rın TRT payını ödemekle yükümlü 
olduğu açıkça düzenlenmişti. Bu 
arada belirtmeden geçmeyelim, 
o yıllarda bu bedelin müşteriler-
den tahsil edilip ödeneceği veya 
ödendikten sonra müşterilere 
yansıtılacağı yönünde herhangi bir 

Hukuki platformda TRT 
payının dünü ve bugünü

1999 yılında başlayan elektrik faturalarından tahsil edilen TRT payı tar-
tışmaları son bulmuş değil. TRT payını kimlerin ödeyeceği, matrahın 
nasıl hesaplanacağı yasalarla belirlenmiş olmasına karşın konu sürekli 
yargıya taşınıyor. Son gelişmeler, bu tartışmaların devam edeceğinin 
sinyallerini veriyor!

KoNUK YAzAR & Figen Özer 
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düzenleme de yoktu. Dolayısıyla 
tedarikçiler, müşterileriyle yaptıkları 
ikili anlaşmalara hüküm koyarak 
TRT payını ve diğer bazı fon ve 
payları ödeme yükümlülüğünü 
müşterilerine yüklüyordu. 

2008 yılında TRT Kanunu’n-
da yapılan değişiklikle, elektrik 
enerjisi satış bedelinin yüzde 2’si 
tutarındaki payın, faturalarda ayrıca 
gösterileceği ve bu kapsamdaki 
bedellerin, Türkiye Radyo-Televiz-
yon Kurumuna intikal ettirileceği 
düzenlemesi yapıldı. 

c) (Değişik : 9/7/2008-5784/11 
md.) Nihai  tüketiciye elektrik 
enerjisi satışı yapan lisans sahibi 
tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve 
perakende satış hizmetlerine ilişkin 
bedeller hariç olmak üzere, elektrik 
enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi 
tutarındaki payı (Katma Değer 
Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar 
ile benzeri kesintiler hariç) faturala-
rında ayrıca gösterir ve bu kapsam-
daki bedelleri Türkiye Radyo-Tele-
vizyon Kurumuna intikal ettirirler. 
(Mülga ikinci cümle: 10/9/2014-
6552/144 md.)”

Bu düzenleme gereğince 
tedarikçiler, ikili anlaşmalarına 
hüküm koymalarına gerek kalma-
dan, kanun hükmü gereğince TRT 
payını faturaya yansıtıp önceden 
müşterilerinden tahsil edebilecek 
ve topladığı bu bedelleri TRT’ye 
aktaracaktı. Dolayısıyla 2008 yılın-

dan itibaren, kanunen TRT payını 
ödeme yükümlülüğü elektriği 
tüketen müşterilere/tüketicilere ait 
hale getirildi. 

Peki bu kadar açık ve net iken hukuki 
platforma neden taşındı?

Madde 4‘ün c bendinde geçen 
nihai tüketici kavramına dikkat 
edelim. 

“c) Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üre-
tim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların 
dışında kanunla elektrik üretimi ve 
iletimi tesisleri kurmaya ve işletme-
ye, dağıtım ve ticaretini yapmaya 
yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş 
ve işletmeler nihai tüketiciye satılan 
enerjiden elde edilen gayri safı satış 
hasılatının (katma değer vergisi 
hariç, tüm fon, vergi ve paylar 
dahil) % 3,5 oranı tutarındaki payı 
Türkiye Radyo-Televizyon Kuru-
muna intikal ettirirler.”

İşte, TRT payını ödeme yü-
kümlülüğü tartışmaları 10/07/1999 
tarihinde yapılan değişiklikle, 
kanuna “nihai tüketici” kavramının 
girmesiyle başladı. 

Kanundaki değişiklikten sonra, 
TRT payının nihai tüketiciye satı-
lan enerji bedeli üzerinden hesap-
lanarak ödeneceği netleşti. Fakat o 
dönemde, nihai tüketici kavramının 
tam olarak ne ifade ettiğine dair 
netlik de yoktu. Bundan dolayı o 
dönemde bazı tedarikçiler, müş-

terilerinin nihai tüketici olmadığı 
gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. 
Özellikle otoprodüktör lisansı bu-
lunan kimi şirketler, grup üyelerine 
yaptıkları elektrik satışları üzerin-
den TRT payı ödenmesi gerektiğini 
düşünüyordu. 

Bu noktada ‘nihai tüketici’ kav-
ramını incelemek gerekiyor. Elekt-
rik piyasası mevzuatında “nihai 
tüketici” kavramına değinen ve/veya 
açıklık getiren bir düzenleme yok. 
O dönemde yürürlükte olan 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 
tanımlarını içeren 3. maddesin-
de, “17. Tüketici: Elektriği kendi 
ihtiyacı için alan serbest ve serbest 
olmayan tüketicileri,” olmak üzere 
bir tüketici tanımlaması yapılmıştı. 
Tanımda, sadece kendi ihtiyacının 
olup olmadığı vurgusu mevcut. Yani 
elektriğin mal veya hizmet üretmek 
için ya da nihai olarak tüketmek 
için alınıp alınmaması hususunda 
bir ayrım yapılmamış. Aslında, 
elektrik piyasası mevzuatı açısından 
tüketicinin elektriği mal veya hiz-
met üretmek için veya nihai olarak 
tüketmek için alıp almamasına 
bakılmaz çünkü elektrik tüketen 
herkes tüketicidir. 

Ancak o esnada, kendi ihtiyaç-
ları ya da grup olarak ortaklarının 
ihtiyaçları için elektrik üreten tüzel 
kişiler olan otoprodüktörler tarafın-
dan davalar açıldı ve otoprodüktör 
müşterilerinin TRT Kanunu’nda 
geçen nihai tüketici olup olmadığı 
sorusu belirdi. 

tartışmanın kilometre taşları...
Ankara idare mahkemeleri 

açılan davalarda, mevcut düzenle-
meye göre nihai tüketiciye satılan 
elektrikten TRT payı alınacağın-
dan, otoprodüktör grubu üretim 
lisansına sahip şirketlerin, grup 
veya kurucu ortaklarının da nihai 
tüketici olarak kabul edileceği ve 
bunlarından TRT payı ödemesi 
yönünde kararlar verdi. Danıştay 
10. Dairesi de bu kararları hukuka 
uygun bularak onadı. Aynı şekilde, 
Ankara Asliye Ticaret Mahkemele-

KONUK YAZAR Hukuki platformda TRT payının dünü ve bugünü
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ri nezdinde açılan davalarda verilen 
kararlarda da aynı yaklaşım hüküm 
sürdü. 

Bu kavram karmaşasını da göz 
ardı etmeden TRT payı ödenmesi 
yükümlülüğünün kilometre taşları-
na bakacak olursak, 

4 Temmuz 2003:  EPDK, 
TRT payının tarifelere eklenerek 
tahakkuk ettirilemeyeceğine dair 
bir karar verdi. 

16 Ocak 2004: EPDK, otopro-
düktör ortaklarının TRT payı 
ödemesi gerektiği yönünde karar 
verdi. 

4 Mayıs 2004: Rekabet Kurulu, 
otoprodüktör ortaklarının TRT 
payı ödememesinin rekabet huku-
kunu ihlal etmediğine karar verdi. 
Kurulun değerlendirmesine göre,  
TRT payı nihai tüketiciden alınıyor 
ve otoprodüktörler kendi ortakla-
rına enerji satıyor, bu nedenle de 
otoprodüktör ortaklarının uygu-
lama dışında bırakılması rekabet 
hukukunu ihlal etmez. 

Rekabet Kurulu’nun aldığı 
bu karar, Danıştay tarafından da 
onandı. 

Her ne kadar konuya aksi bir 
savunma ile Rekabet Kurulu dahil 
olmuş olsa da bu kararlar elektrik 
piyasasına uygulanabilir nitelikte 
emsal kararlar değil.

neden?
Kurulun bu kararı, rekabet 

hukuku açısından yerinde olabilir, 

fakat elektrik piyasasında uygu-
lanabilir anlamına gelmez. Her 
şeyden önce rekabet hukukundaki 
nihai tüketici kavramı ile enerji 
hukukundaki nihai tüketici kavramı 
birbirinden farklı anlamlar taşıyor. 
Rekabet hukukunda nihai tüketici, 
elektriği kendi ihtiyacı için tüketen 
ve bu elektrikle herhangi bir mal 
veya hizmet üretmeyen kişidir. Yani 
mesken abonesi... Elektrik kulla-
narak üretim yapan bir abone ise 
nihai tüketici olarak görülmüyor. 
Oysa enerji hukukunda, elektrik tü-
keten ve tüketimi kendisine fatura 
ettirilen herkes nihai tüketicidir. 

Günümüz itibariyle tüketici 
cephesinde TRT payı ödenmesi 
hususunda bir belirsizlik ya da 
istisna bulunmuyor. Tedarikçiler 
tarafından, elektrik tüketen tüm 
müşterilerden TRT payı tahsil 
edilmesi ve TRT’ye ödenmesi ge-
rektiği gerekiyor. TRT payı ödeme 
yükümlülüğü netlik kazanmış olsa 
da TRT payının matrahı konusun-
da kaos halen devam ediyor. Çünkü 
TRT payına ilişkin hukuki sorun, 
elektrik enerjisi bedelinden ne anla-
şılması gerektiği konusu... 

tRt ile EPDk mahkemelik oldu
TRT Kanunu’nun en son 2008 

yılında değiştirilen 4’üncü mad-
desinin c bendini yukarıda size 
aktarmıştım. Bu hüküm gereğince 
TRT payının iletim, dağıtım ve 
perakende satış hizmetlerine ilişkin 

bedeller hariç olmak üzere, elekt-
rik enerjisi satış bedeli üzerinden 
alınması gerekiyor. 

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu, tarife değişikliği sonrasın-
da, TRT Kanunu’nun ilgili mad-
desinin açık olmadığı noktasından 
hareketle 1 Şubat 2011 tarihinde 
aldığı 3065 sayılı karar ile TRT 
payının hangi tarife bileşenlerinden 
alınması gerektiğini belirledi. 

3065 sayılı Kurul kararında, 
Nihai tüketiciye elektrik enerjisi 
satışı yapan lisans sahibi tüzel 
kişiler tarafından; iletim, dağıtım, 
sayaç okumaya ilişkin perakende 
satış hizmeti ve kayıp enerjiye 
ilişkin bedeller hariç olmak üzere, 
net enerji ve sayaç okuma dışındaki 
perakende satış hizmet bedelleri 
toplamının TRT payının hesaplan-
masında dikkate alınması” gerektiği 
kararlaştırıldı. 

TRT Genel Müdürlüğü, bu 
kararın hukuka uygun olmadığını 
iddia ederek iptal davası açtı ve Da-
nıştay 13. Dairesi karar hakkında 
26 Ekim 2011 tarihinde yürütmeyi 
durdurma kararı verdi. Danıştay’ın 
kararı şöyle: 

“Nihai tüketiciye elektrik ener-
jisi satışı yapan lisans sahibi tüzel 
kişiler tarafından gerçekleştirilecek 
elektrik enerjisi satışı üzerinden ne 
şekilde ve hangi miktarda, TRT 
payı tahakkuk ettirileceğine ilişkin 
hususlar 3093 sayılı Kanun’un 4. 
maddesinin (c) bendinde düzenlen-

KONUK YAZAR Hukuki platformda TRT payının dünü ve bugünü
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diğinden ve bu düzenleme uyarınca 
TRT payı tahakkukuna konu ol-
mayacak tarifelerin, iletim, dağıtım 
ve perakende satış hizmet bedeli 
tarifesi olduğu açık bir şekilde be-
lirtildiğinden, TRT payının ancak 
perakende satış tarifesini oluştu-
ran kalemler üzerinden tahakkuk 
ettirilebileceği ve kanundaki bu 
özel düzenleme karşısında, TRT 
payı matrahı dışında kalacak veya 
matraha dahil olacak tarife kalem-
lerinin, davalı idarenin 4628 sayılı 
Kanun’un geçici 9. maddesi uyarın-
ca 01.01.2011 tarihinden sonraki 
uygulamaya ilişkin aldığı 2999 ve 
3002 sayılı kararlar ve alt hukuk 
normu değişikliklerine paralel ola-
rak ancak bu kanunda yapılacak bir 
düzenleme ile mümkün olabileceği 
kuşkusuzdur.”

9 aylık fark ne olacak?
Her ne kadar uygulamaya bir 

yön verilmiş olsa da Danıştay’ın bu 
yürütme kararından sonra beliren 
sorulardan biri de 3065 sayılı Kurul 
kararının alındığı tarihten, yürüt-
meyi durdurma kararının verildiği 
tarih arasında, eksik tahakkuk 
ettirilen TRT payının, nihai tüke-
ticilere elektrik enerjisi satışı yapan 
şirketlerden ve dolayısıyla tedarik-
çiler tarafından tüketicilerden tahsil 
edilip edilmeyeceği...

3065 sayılı Kurul kararından 
önce malumunuz TRT payı TRT 
Kanunu’nun 4üncü maddesinin 
c bendine göre tahsil ediliyordu. 
Maddenin bu hükmünü yazımızda 
sıkça andık. 3065 sayılı Kurul kararı 
alınmakla 3093 sayılı kanunun ilgili 
maddesi iptal edilmemiştir veya 
hükümde herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır.  Zaten bir Kurul 
Kararı ile kanun hükmünün de-
ğiştirilmesi veya iptal edilmesi söz 
konusu olamaz. Tarife bileşenlerini 
belirleme yetkisi Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu’na ait oldu-
ğundan, Kurul, 3065 sayılı kararı 
ile, kanunun 4üncü maddesinin 
c bendi kapsamını belirleyen bir 
karar almıştır. Böylece kayıp-kaçak 

bedelinden TRT payı alınmasının 
gerekmediği karara bağlanmıştır. 

İşte tam da bu durum, kurul ka-
rarı ile matrah belirleme en güncel 
bozma kararına argüman oluyor. Az 
kaldı şimdi o konuya geliyoruz...

Yürütmeyi durdurma kararın-
dan sonra yeni bir karar alındı. 15 
Aralık 2011 tarihli ve 3552 sayılı 
kurul kararı ile “yürütmeyi durdur-
ma kararının uygulanması amacıyla 
3065 sayılı kurul kararının mahke-
mece verilecek yeni bir karara kadar 
uygulanmamasına” kararı verildi. 

Sonrasında, Danıştay 13. 
Dairesi 2011/665 E. sayılı davada 
verdiği 2015/722 sayılı kararı ile 
‘TRT tarafından 3065 sayılı kurul 
kararının iptali talebiyle açılan da-
vanın reddine’ karar verdi ki EPDK 
da internet sayfasında yayımladığı 
duyuru ile TRT payının hesaplan-
masında 3065 sayılı kurul kararının 
uygulanması gerektiği hususunu 
kamuoyuna bildirdi. 

Peki ya sonra...
Geçtiğimiz günlerde EPDK’nın 

internet sayfasında yayımladığı 
duyuru ile haberdar olduk ki, son 
durum itibariyle TRT Genel Mü-
dürlüğü tarafından,  Danıştay 13. 
Dairesi’nin 2011/665 E. dosyasında 
açılmış olan davada verilen dava 
red kararı temyiz edilmiş. Bunun 
üzerine Danıştay İdari Dava Dai-
releri Kurulu 05/01/2016 tarihli ve 
E:2015/3402  ve K:2016/1 sayılı 
kararı ile anılan kararın bozulması-
na karar vermiş.  
Danıştay bozma kararında şöyle 
diyor: 

“Anayasa’nın 123. maddesinde 
idarenin kuruluş ve görevlerinin ka-
nunla düzenleneceğinin belirtilmesi 
nedeniyle, idarenin ancak kanunla 
kendisine bırakılmış alan ve sınırlar 
içerisinde bu yetkisini kullanarak, 
yetkili makam ve organlarınca karar 
alabileceği açıktır.

Olayda, nihai tüketiciye elektrik 
enerjisi satışı yapan lisans sahibi tü-
zel kişiler tarafından gerçekleştirile-
cek elektrik enerjisi satışı üzerinden 

ne şekilde ve hangi miktarda TRT 
Payı tahakkuk ettirileceğine ilişkin 
hususların 3093 sayılı Kanunun 4-c 
maddesinde düzenlendiği görül-
mektedir. Bu düzenleme uyarınca, 
TRT payı matrahı dışında kala-
cak tarife kalemlerinin yeniden 
belirlenmesinin ancak bu kanunda 
yapılacak bir yasal düzenleme ile 
mümkün olabileceği kuşkusuzdur.

Bu durumda, TRT Kanunu’nun 
4-c maddesindeki düzenlemeye 
aykırı olarak, TRT payının hesap-
lanmasında dikkate alınan matrah 
yapısında değişiklik yapmak ve 
kayıp enerji bedelini TRT payı 
hesaplamasında dikkate alınma-
yacak kalemler arasında saymak 
suretiyle tesis edilen dava konusu 
kurul kararında, hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.”

Bu bozma kararından sonra, 
EPDK tarafından, uygulamada 
kayıp-kaçak bedeli üzerinden, TRT 
payı tahakkuk ettirilmeyen dönem-
ler için de (01/01/2016 tarihine 
kadar), TRT payı tahakkuku yapıl-
masının gereği sıcak gelişmelerden 
biri olarak duyuruldu. 

Görünen o ki tartışılmaya da 
devam edecek. Bakalım önümüz-
deki aylar TRT payı matrahı için 
nelere gebe... 

Figen ÖZER Kimdir?
1984 doğumlu Figen ÖZER, Yıldız 
Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 
mezunu olup üniversite eğitimin son 
yılı olan 2005 yılında enerji piyasaları 
alanında çalışmaya başlamıştır. Mes-
lek hayatına farklı kurumsal şirket-
lerde aldığı sorumlulukların yanı sıra 
kişisel projelerini, yurt dışı bazlı pro-
jelerin koordinatörlüklerini ve yüksek 
lisans eğitimini de sığdırmıştır. Enerji 
piyasalarında yoluna, 2015 yılında 
kendi kurduğu şirketi ile bir girişimci 
olarak devam etmektedir. Yayımlanan 
birçok köşe yazısı bulunan ÖZER'in 
"Aramızda Elektrik Var" adlı yayımlan-
mış bir kitabı mevcuttur.

KONUK YAZAR Hukuki platformda TRT payının dünü ve bugünü
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Enerjinin bütünüyle temiz 
kaynaklardan elde edil-
diği ve enerjiye rahatlıkla 
erişilebilen sürdürülebilir 

bir gelecek için teknolojik arayışlar 
sürüyor. Geleneksel enerji kaynak-
larının hem çevreyi kirletmesi hem 
de azalması nedeniyle alternatif 
çözüm önerileri ise her geçen 
gün artıyor. Elektriğe ulaşamayan 
insanların yüzde 30‘unun Asya ve 
Sahra bölgeleri ülkelerinde yaşadığı 
günümüz dünyasında, toplam 1,3 
milyar insanın karanlıkta yaşamak 
zorunda olduğu biliniyor. 2030 
yılına kadar bu sayıda ciddi oranda 
bir azalma beklenmese de şebeke-
den bağımsız (off-grid) sistemlerle 
aydınlık günler sağlamak, az da olsa 
mümkün.

1. yerçekimi
GravityLight, yerçekimi ile 

çalışan ve yaklaşık yarım saat 
boyunca sürekli ışık sağlayan bir 
lamba. Özellikle enerji erişimine 
sahip olmayan 3. dünya ülkeleri ve 
bazı gelişmekte olan ülkeler için 
hazırlanan sistem, pil veya güneş 
ışığına ihtiyaç duymadan çalışıyor. 
Sistem, kaya veya toprak dolu bir 
çantanın bir kabloya bağlantılı 
şekilde yavaş yavaş aşağıya dökül-

mesi ve potansiyel enerjinin kinetik 
enerjiye ardından elektrik ve ışığa 
dönüşmesi üzerine kurulu. 3. dünya 
ülkelerinin sıklıkla kullanmak 
zorunda oldukları gaz lambalarının 
aksine, yayılan hiçbir zararlı gaz 
çıkışı yok. Londra merkezli tasarım 
firması Deciwatt tarafından 2012 
yılında tasarlanan GravityLight, 
şebekeden bağımsız enerji çözüm-
leri teması ile Kenya’da üretim üssü 
kurmak için 250 bin dolarlık bir 
desteğin de sahibi oldu.

2. Futbol 
Soccket adlı futbol topu ile 30 

dakika boyunca futbol oynadığı-
nızda bir lambaya 3 saatlik enerji 
sağlamanız mümkün. Ortalama bir 
futbol topuna göre ağırlığı 1 oz (28 
gram) olan topla oynanan oyun, 
klasik futbol tekniklerini sergile-
menizi de engellemiyor.  İçerisinde 
yer alan jiroskop ile elektrik enerjisi 
elde edebilen Soccket, yapılacak bir 
futbol maçı sırasında sahip olduğu 
kinetik enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştürüyor. Açısal momentum 
korunumu prensibine dayanan 
jiroskop, top hareket ettikçe dö-
nüyor ve elektrik alan oluşturarak 
dahili bataryasını elektrik enerjisi 
ile dolduruyor. Kuzey ve Güney 
Amerika ile Afrika’nın belirli 
bölgelerinde kullanılan Soccket, 
özellikle elektrik enerjisinin kısıtlı 
olduğu bölgelerdeki futbol tutku-
su ile elektrik ihtiyaçlarına katkı 
sunmakla ünlendi.

Şebekeden bağımsız 10 şaşırtıcı 
yenilenebilir enerji kaynağı

İnsanoğlunun vazgeçilmez yaşam kaynağı enerjinin üretiminde 
geleneksel yöntemlere pek çok rakip geldi. Elektrik üretimi için futbol 
topunu kullanan da var, yosunu ve ağacı da...

1
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3. yosun
Bitkilere benzemesine karşın, 

bitkiler alemiyle yakın akraba 
olmayan bir grup sucul canlı 
olarak bilinen yosunlar (algae), 
aynı zamanda önemli bir biyoyakıt 
kaynağı. Mimar ve yaratıcı tasarım-
cıların işbirliği ile CloudCollective 
ekibi, yosun çalışmalarını bir adım 
daha ileri taşıyarak kentsel yaşamın 
merkezine aldı. Bina duvarlarında 
yetiştirilen yosunlarla biyoyakıt 
üretimi sağlanıyor. Yollarda, evlerde, 
toplu taşıma araçlarında kurulacak 
olan bu tür yosun alanları ile elekt-
rik üretmek ve elektrik üretirken 
havayı temizlemek mümkün. ‘Yeşil 
altın’ olarak adlandırılan yosunların 
şehir ortamında yetiştirilmesindeki 
en büyük dezavantaj ise şimdilik 
oldukça pahalı olması.

4. Güneş ışığından buhar
Şebekeden bağımsız tekno-

lojiler, sadece elektrik üretmek 
için kullanılmıyor. Rice Üniversi-
tesi’nde geliştirilen bu teknoloji, 
güneş ışığını çok hızlı bir şekilde 
ısıya dönüştüren özel tasarlanmış 
nano-parçacıklardan oluşuyor. Buz 
gibi bir suyun konsantre güneş 
ışığı sayesinde saniyeler içerisinde 
buharlaştığı bu ödüllü düzenekle 
üretilen buhar, sterilizasyon için 
kullanılıyor. Güneş sistemleri 
şebeke bağlantılı değil ve kolay 
kullanımı ile yüzde 24 oranında bir 
verimlilik sunuyor.

5. Su içindeki varil
Küçük çaplı hidro elektrik 

santralların başta doğaya ve tüm 
canlılara yönelik sakıncaları, Hydro 
Electric Barrel (HEB) adlı sistem-
le çözüm buluyor. HEB, plastik 
bir tambur üzerinde dikkatlice 
ayarlanan şekillerin su yüzeyinden 
girmesi ve suyun yönünü ya da 
çok dalgalanmasını gerektirmeden 
hareket etmesi üzerine kurulu bir 

sistem. 2009 yılında geliştirilen 
HEB’lerin ürettiği elektrik şarjdan, 
buzdolabına kadar pek çok alanda 
kullanılabilecek güçte ve kesinlikle 
geleceği parlak bir buluş. 

6. Hayvan dışkısı
Yakıt olarak hayvansal dışkıların 

kullanılması elbette yeni bir olay 
değil; ancak kaynak çeşitlilikle-
ri gittikçe gelişiyor. Son yıllarda 
ülkemizin de içerisinde bulunduğu 
çeşitli bölgelerde hem hayvansal 
atıklar (büyük, küçükbaş hayvan ve 
tavuk çiftlikleri atıkları, balık işleme 
tesisleri atıkları) hem bitkisel 
atıklar (buğday, pirinç, soya vb.) 
yanı sıra evsel atıklar kullanılarak 
elektrik enerjisi üretiliyor. Bu tür-
den araştırmaların en uç noktası ise 
liposuction olarak bilenen ve tıbbi 
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müdahale ile alınan insani yağların, 
araçlar için güç kaynağı olabileceği 
distopik ama bir o kadar da olası 
bir zamana kadar uzanıyor.

7. ağaçlar
Bir ağacın içerisine yerleştirilen 

metal çubuk ve toprağa yerleşti-
rilen bir iletken yardımıyla küçük 
ölçekli de olsa elektrik gücü elde 
edilebiliyor. Massachusetts Tek-
noloji Enstitüsü (MIT) desteğiyle 
geliştirilen en son çalışmalar ise 

LED ampulleri ve küçük sensörleri 
çalıştırmak için yeterli bir güç elde 
edilebileceğini açıkladı. Her ne 
kadar bütün elektrik gücünü ağaç-
lardan sağlayan bir sistem hayal 
edilse de belirli bir süre sonra kendi 
kendine yetecek elektriği üretmek-
te yetersiz kalan ağaçların diğer 
yenilenebilir kaynaklardan (güneş 
panelleri vb.) desteğe ihtiyacı her 
zaman var. Ağaçlar ciddi miktarda 
elektrik üretmese de enerji de-
polama faaliyetleri için kullanışlı 

olabileceklerini savunan çalışmalar 
da sürüyor.

8. Uçan rüzgar türbini
Uçan rüzgâr türbini, kulesi 

olmaksızın havada duran bir rüzgar 
türbin çeşidi olarak bilinir. Alçak 
veya yüksek irtifalarda çalışması ile 
ünlü olan bu sistem, hemen hemen 
sürekli rüzgâr çekiş avantajına sa-
hip. Bu türün en iyi örneklerinden 
biri olan Buoyant Airborne Turbine 
(BAT), 30 kilowatt saat elektrik 
kapasitesi ile 12 ev için yeterli gücü 
sağlayabiliyor. BAT’ın geliştiricileri 
fırtınalı havalarda rüzgarın hızın-
dan faydalanabilen 70 kilowatt saat 
kapasiteli yeni bir proje üzerinde 
çalışıyor.

9. Venturi Effect
INVELOX adlı sistem, ‘Venturi 

Etkisi’ olarak bilenen ve bir sıvının 
hareketinin sonucu olarak kinetik 
enerjisi; yerçekimi etkisi altında 
da potansiyel enerjisi olduğuna 
dayanan teoriden ilham alıyor. 
Şebekeden bağımsız enerji üre-
timi sağlayan geleneksel pek çok 
tasarımdan çok daha güvenilir ve 
çok düşük rüzgar hızında bile son 
derece verimli çalışıyor. 

10. Patlayan Göl
Doğal felaketlerin aynı zaman-

da fırsatlara dönüşme ihtimalini 
düşünmek bile oldukça farklı bir 
kafa yapısı gerektiriyor. Metan 
ve karbondioksit gibi gazların 
yüzey altında ölümcül düzeyler-
de bulunduğu ve her an patlama 
tehlikesi bulunan volkanik göller 
ilgili planlar buna iyi bir örnek. 
Ruanda hükümeti, doğal fela-
ketlerin yaşanması çok olası olan 
patlayan göllerinden enerji üretim 
santrallerinde kullanılmak üzere 
gaz çıkartmayı planlıyor. Sadece 
tek bir volkanik gölün bile Ruan-
da’daki elektrik üretimini iki katına 
çıkarabileceği hesaplanmış olsa da 
katlanılması gereken riskler çok 
daha fazla görünüyor. K
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YEDAŞ’ın hedefi Avrupa 
şampiyonluğu

European Business Awards 
(EBA) tarafından Avrupa 
çapında ‘şampiyonluk’ hi-
kayesi paylaşılan YEDAŞ, 

Türkiye’de yönetim modeli en çok 
sevilen ‘Türk Şirketi’ olarak lanse 
edildi. YEDAŞ, Avrupa İş Ödülleri 
(European Business Awards) halk 
oylamasında Türkiye’nin ‘2015-
2016 Yılı Ulusal Halk Şampiyonu’ 
(National Public Champion) oldu.

“Türkiye, YEDAŞ ile Ödü-
le Koşuyor. Sen de Destek Ol!” 
sloganı ile yola YEDAŞ’ın, yeni 
hedefi, 26 Nisan’a kadar devam 
edecek olan 32 Avrupa ülkesi 
arasından “Avrupa Halk Şampi-
yonu” olmak. İlk oylamada olduğu 
gibi şampiyonluğu yine ‘halkın 
oyları’ belirleyecek. YEDAŞ Genel 
Müdürü Nurettin Türkoğlu, 
“YEDAŞ, bir Türk şirketi olarak 
“Avrupa Halk Şampiyonluğu” için 
yarışıyor. Sen de ‘Oy Kullan’ Tür-
kiye’yi gururlandır” dedi. Türkoğlu, 
İstanbul’dan Samsun’a, Malatya’dan 
Edirne’ye ve yurtdışındaki farklı 
ülke ve kentlerde yaşayan tüm Türk 
gönül dostlarından gelen halk oy-
lamaları ile kocaman bir ‘YEDAŞ 
ailesi’ olduklarını belirtti.

“Önce türkiye, sonra yEDaŞ”
YEDAŞ Genel Müdürü Tür-

koğlu, “Tüm iletişim kanallarını 
doğru yöneterek paydaşlarımıza 
ulaştık ve paydaşlarımızın gö-
nülden katılımları ile Türkiye’nin 
2015-2016 Ulusal Halk Şampiyo-
nu seçildik. YEDAŞ olarak, halk 
oylaması süresince yürekten çalıştık. 
Önce Türkiye, sonra YEDAŞ de-
dik. Samimiyetimiz ve güven dolu 
mesajlarımızla herkesi özendirecek 
‘rol model’ çalışmalara imza attık. 
Böylesine anlamlı bir onuru yaşadı-

ğımız ve ülkemize yaşattığımız için 
‘büyük övünç’ duyuyoruz. Şimdi ise 
hedefimiz, 17 Haziran’da İtalya’nın 
Milan Kenti’nde düzenlenecek olan 
onur gecesinde hak ettiğimiz ‘Bü-
yük Ödülü’ almak, 32 Avrupa ülkesi 
arasından ‘Avrupa Halk Şampi-
yonluğu’ madalyasını göğsümüze 
asmak” diye konuştu.

Herkesin oy vermesini istiyor
Sürdürülebilir Yönetim Mo-

deli ile Avrupa arenasında tüm 
ödüllere talip olduklarını belirten 
Türkoğlu, “YEDAŞ, ikinci halk 
oylamasında ‘Türkiye’ için yarı-
şıyor. Yine oylarınızla YEDAŞ’a 
destek olabilir, oylarınızla ‘Avrupa 
Halk Şampiyonu’ olabilirsiniz. 

Valilikler, il ve ilçe belediyeleri, 
üniversiteler başta olmak üzere tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına ödül 
sürecini anlatan bilgilendirmeleri 
gönderdik ve desteklerini istedik. 
Aynı şekilde yazılı ve görsel medya, 
SMS, sosyal medya kanalları gibi 
tüm iletişim kanallarını kullanarak 
tüm paydaşlarımıza ulaşıyoruz. Bu 
ödülde herkesin bir oyu mutlaka 
olsun istiyoruz. 26 Nisan 2016 
Salı gününe kadar devam edecek 
olan oylama için http://www.
businessawardseurope.com/vote/
detail-new/turkey/14831 adresin-
den tanıtım videomuzu izleyebilir, 
oy kullanılabilirsiniz. Vereceğiniz 
her oy Türkiye’yi şampiyonluğa 
taşıyacak” ifadelerini kullandı.

YEDAŞ, 26 Nisan’da oy verme işlemi bitecek olan European Business 
Awards için gün sayıyor. Türkiye’nin ‘halk şampiyonu’ seçilen YEDAŞ, 
tüm Türkiye’ye oy verme çağrısı yapıyor, çünkü hedeflerinde ‘Avrupa 
Halk Şampiyonu’ olmak var

Z. Işık Adler & HAbER
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Sokakta dönüşüm, güneş enerjili 
sokak lambalarıyla başlıyor

Yeşil ve akıllı teknoloji ilhamı, dünyanın ünlü 
şehirlerinin görünümlerini değiştirmeye 
başladı bile... Sokak aydınlatmalarının 
dönüşümünde bu izleri görmek mümkün. 

Faydalı özellikleriyle birlikte kendi enerjisini üreten 
son teknoloji LED donanımlı sokak lambaları eskile-
rinin yerini alacak.

Dünyada 300 milyondan fazla sokak lambası 
bulunuyor, hem 100 milyon tondan fazla karbondi-
oksit salımına neden oluyor hem de enerjinin yüzde 
40’ı  boşa harcanıyor. Bu nedenle, devletler ve yerel 
yönetimler harekete geçip yeşil bir adım atıyor. 

Enerji atık miktarını azaltmanın, elektrik fiyatla-
rından tasarruf etmenin yanı sıra şehirde yaşamında 
kolaylık sağlayan yeni nesil sokak aydınlatmalarından 
bu yazıda söz edeceğiz. Teknolojik ve ekolojik ay-
dınlatmaların şehirde yaşayanlara faydalarını, devlet 
yetkililerinin sokak lambalarını dönüştürmelerinin 
nedenlerini, yeni nesil ürünlerin tasarımlarını sizlerle 
paylaşacağız.

 ‘Sin city’ bu kez yeşile oynuyor
Las Vegas, sürdürülebilir hedeflerine odaklanır-

ken birçok alanda da yeni teknolojileri destekliyor. 
Şehrin, yenilenebilir enerji adımları ‘Sin City’nin bu 
kez yeşil kumara büyük bir bahis oynaması olarak 
yorumlanıyor.

Solar-kinetik sokak lambaları, dünyada ilk olarak 
Boulder Plaza’da kuruluyor. Yeni nesil sokak lamba-
ları, Las Vegas ve New York merkezli EnGoPLA-
NET’in start up olarak duyurduğu işbirliğiyle hayata 
geçecek. Off grid aydınlatma çözümleri ve taşınabilir 
güneş enerjili cihazlara odaklanan temiz bir teknoloji 
başlatma girişiminin eseri olacak.

Las Vegas’ın sokaklarında göreceğimiz birçok 
faydalı özelliği de barından kinetik ve güneş enerjili 
sokak lambalarının dünyanın her yerine yayılması 
mümkün. 

nasıl çalışıyor?
Çalışma prensibi oldukça basit, ürün sadece 5 

parçadan oluşuyor. En önemli bölümlerinden biri 
lambaların üstündeki güneş panelleri. Mono-kristal 

Dünyada 300 
milyondan fazla sokak lambası 

var. Büyük bir israf ve çevre kirliliğine 

neden olan bu lambaların yerine güneş 

enerjili hatta yayaların adımlarını 

elektriğe dönüştüren LED sistemler 
tercih ediliyor...
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ve poli-kristalin olmak üzere iki 
tip güneş paneli kullanabiliyor. 
Kuvvetli rüzgarlara karşı dayanıklı 
olması için düz güneş panelleri 
tercih ediliyor.

Ayrıca, yayaların adımlarını 
enerjiye dönüştürmesi için her 
bir sokak lambasının karşısında 
kinetik pedler yerleştiriliyor. Her 
bir adım 7 W enerji üretiyor ve bu 
da daha sonra kullanılmak üzere 
depolanıyor. En son LED teknolo-
jisiyle donatılan lambalar, 25-75 W 
arasında değişen tasarımlara sahip. 
Hareket sensörleri de isteğe bağlı 
olarak eklenebiliyor.

Ek sensörler hava kalitesi, 
sıcaklık, nem ve su ölçebiliyor. Gö-
zetleme kameraları ve trafik analizi 
de tasarıma dahil edilmiş. Akıllı 
şehirlerde göreceğimiz uygulamalar 
da düşünülmüş. Ücretsiz internet 
erişimi de mümkün. Akıllı cihazı-
nızı USB ve ya kablosuz olarak şarj 
edebileceğiniz Engo şarj noktaları 
da var. İşlevsel özellikleriyle öne 
çıkan tasarımda, rahatça vakit geçi-
rilebilmesi için banklar da eklen-
miş. Özel günlerde, LED ışıkların 
rengi değiştirilebiliyor.

Sıfır karbonlu monopole sokak 
lambası yaygınlaşıyor

İngiltere, sokak lambalarını 
dönüştüren bir diğer ülke. Burada, 
güneş enerjili sokak aydınlatmaların 
enerji kriziyle mücadelede önem-
li bir rolü olduğu düşünülüyor. 
İngiltere’nin yerel otoriteleri, sokak 
lambalarına harcanan bedelin yılda 

300 milyon sterlini bulduğunu 
söylüyor. Ayrıca, sokak lambalarının 
büyük oranda karartıldığı ya da hiç 
yanmadığı da ekleniyor. Bu durum, 
kaza ve suç olaylarında durumu 
zorlaştırıyor. Yeni sokak lambala-
rının kendi elektriğini üretmesi ve 
ulusal şebekeye de katkı sağlaması 
bekleniyor. 

İngiltere’de 7 milyon sokak 
lambası bulunuyor. Scotia’nın 
ürettiği Monopole isimli yeni 
nesil sokak lambası, ülkede yerini 
alacak. Scotia’ya göre, güneş enerjili 
sokak lambaları bir yılda 4 TWh 
(terawatt saat) üretecek. Firma-
nın baş tasarımcısı Steven Scott, 
Monopole’ün Kopenhag, Abu Dabi 
ve Riyad’da başarısını kanıtladığını 
ve dünyanın genelinde de ürüne 
talebin artacağını belirtiyor.

5 dakikada hazır
Monopole, 5 dakikadan az bir 

sürede iki kişi tarafından kurulabi-
liyor. Güneş enerjili lamba, gündüz 

ürettiği enerjiyi depoluyor ve gece 
kullanıyor. Scotia, İngiltere’nin 
karanlık kış aylarında da ürünün 
yeterli enerjiyi üreteceğini söylü-
yor. BRE Ulusal Solar Merkezi 
Direktörü Jonny Williams, güneş 
enerjisi sistemlerinde düşen mali-
yetlerin ve teknik gelişmelerin fırsat 
olduğundan söz ediyor. Williams, 
İngiltere’de 17 binden fazla araba 
olduğunu anımsatarak bu sektörde 
de büyük bir önem kazanacağını 
ifade ediyor.

Enerji uzmanları, güneş enerjisi 
teknolojisinin giderek daha önemli 
bir rol oynadığını düşünüyor. 2014 
yılında, Uluslararası Enerji Ajan-
sı’nın yayınladığı iki rapor da buna 
işaret ediyor. Raporlara göre, güneş 
enerjisinin 2050 yılına kadar en 
büyük enerji kaynağı olacak.

TÜRKİYE’DE DöNÜŞÜM 
bAŞlADI MI?

Türkiye’de 17 milyon sokak lambası-
nın dönüştürüleceği eski Enerji Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafın-
dan 2012’de açıklanmıştı. Yıldız,  so-
kak aydınlatmasının yılda 850 milyon 
kWh enerji tükettiğini ve LED sokak 
lambaları sayesindeyse 500 milyon TL 
tasarruf edileceğini belirtmişti. Birkaç 
yıl içinde dönüşümün tamamlanacağı 
da bildirilmişti. Önümüzdeki sayılar-
da Türkiye’nin bu projede nerede ol-
duğuna odaklanacağız.

HABER Sokakta dönüşüm, güneş enerjili sokak lambalarıyla başlıyor
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), yasa-
ların verdiği hakla dört 
ayrı piyasada birden hem 

düzenleme hem de gözetim ve 
denetim faaliyetlerini yürütüyor. 
Bu çerçevede, EPDK bünyesinde 
bulunan Denetim Dairesi Başkanlı-
ğı da ana hizmet birimlerinden biri 
olarak görev yapıyor. (2) Petrol ve 
LPG piyasalarında yapılan soruş-
turma ve yaptırım uygulama süreci 
ile elektrik ve doğal gaz piyasala-
rındaki süreç arasında çok temel 
bir fark var. Elektrik ve doğal gaz 
piyasalarında ihlalin sabit olduğu 
tespit edildikten sonra fail şirket, 
kanun gereği önce ihtar ediliyor, 
ihlalin ortadan kaldırılmaması veya 
tekrarı halinde idari para cezası 
uygulanabiliyorken diğer ikisinde 
ihlal sabit ise herhangi bir ihtara 
gerek olmaksızın doğrudan idari 
para cezası veriliyor. Bu nedenle, 
istatistiksel olarak bakıldığında 
EPDK tarafından petrol ve LPG 
piyasalarında uygulanan idari para 
cezası sayısı ile elektrik ve doğal 
gaz piyasalarında uygulanan idari 
para cezası sayısı arasında uçurum 
sayılabilecek bir fark bulunuyor. (3)

Biz bu çalışmada, elektrik 
piyasası bakımından 6446 sayılı 
Kanun’da yer alan ihtar mekaniz-
masının sonucunda ihtar sayıların-
da yer alan artışlar, gelinen aşamayı 
ve özellikle 4628 sayılı Kanun’da 
olmayıp 6446 sayılı Kanun’da yer 
alan “ihtara gerek olmayan haller” 
rejiminin EPDK tarafından hayata 
geçirilmesi neticesinde piyasada 
faaliyet gösteren şirketler bakımın-
dan ortaya çıkan yeni ve potansiyel 
riskleri analiz ederek dikkatleri bu 
yöne çekmeye gayret edeceğiz. 

6446 sayılı kanun çerçevesinde ihtar 
6446 sayılı Kanun’da yer alan 

sekiz adet yaptırım gerektiren 
kabahatlar şöyle sıralanıyor: 

1- Kurul tarafından bilgi isteme 
veya yerinde inceleme hâllerinde; 
istenen bilgilerin yanlış, eksik veya 
yanıltıcı olarak verildiğinin saptan-
ması veya hiç bilgi verilmemesi ya 

da yerinde inceleme imkânının ve-
rilmemesi hâllerinde, 15 gün içinde 
bilgilerin doğru olarak verilmesi 
veya inceleme imkânının sağlanma-
sı ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara 
rağmen aykırı durumlarını devam 
ettirenlere, 500 bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir. 

2- Bu kanun, ikincil mevzuat 
veya lisans hükümlerine, Kurul 
kararlarına ve talimatlara aykırı 
hareket edildiğinin saptanması 
hâlinde, aykırılığın niteliğine göre 
aykırılığın 30 gün içinde giderilme-
si veya tekrarlanmaması ihtar edilir 
ve yapılan yazılı ihtara rağmen ay-
kırı durumlarını devam ettiren veya 
tekrar edenlere 500 yüz bin Türk 
Lirası idari para cezası verilir. 

3- Bu kanun, ikincil mevzuat 
veya lisans hükümlerine aykırılık 
yapılmış olduktan sonra niteliği 
itibarıyla düzeltme imkânı olma-
yacak şekilde aykırı davranılması 

Elektrik piyasasına ilişkin idari  
para cezalarında yeni dönem-1

“Belirtmek gerekir ki, bu tür sorumluluk, ortaçağ kanonik hukukunun 
kalıntısı olan “versari in re illicita”, yani hukuka aykırı bir durumda olan 
bunun bütün neticelerine katlanır anlayışının ürünü olup, çağdaş ceza 
hukuku bu anlayışı çoktan terk etmiştir.” (1)

KoNUK YAzAR & Tolga Turan  

56  EnerjiPanoramaNisan 2016



durumunda ihtara gerek kalmak-
sızın 500 yüz bin Türk Lirası idari 
para cezası verilir. 

4- Lisans müracaatında veya 
lisans yürürlüğü sırasında, lisans 
verilmesinde aranan şartlar konu-
sunda, gerçek dışı belge sunulması 
veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya 
lisans verilmesini etkileyecek lisans 
şartlarındaki değişikliklerin Kurul’a 
bildirilmemesi hâlinde, 800 yüz 
bin Türk Lirası idari para cezası 
verilir. Anılan gerçek dışı belge veya 
yanıltıcı bilgi veya lisans şartların-
daki değişikliğin düzeltilmesinin 
mümkün olmaması veya 30 gün 
içinde düzeltilmesi için yapılacak 
yazılı ihtara rağmen aykırı durum-
larını devam ettirenlerin lisansı 
iptal edilir. 

5- Lisans süresi boyunca iştirak 
ilişkisi yasağına aykırı davranışta 
bulunulması halinde, 30 gün içinde 
iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar 
edilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı 
durumlarını devam ettirenlere 900 
yüz bin Türk Lirası idari para cezası 
verilir. 

6- Piyasada lisans kapsamı 
dışında faaliyet gösterildiğinin 
saptanması halinde, 15 gün içinde 
kapsam dışı faaliyetin veya aleyhte 
faaliyetin durdurulması ihtar edilir. 
Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı 

durumlarını devam ettirenlere 1 
milyon Türk Lirası idari para cezası 
verilir. 

7- Lisans verilmesine esas olan 
şartların lisansın yürürlüğü sıra-
sında ortadan kalktığının veya bu 
şartların baştan mevcut olmadığı-
nın saptanması hâlinde lisans iptal 
edilir. 

8- Bu kanuna göre yapılan talep 
ve işlemlerde kanuna karşı hile veya 
gerçek dışı beyanda bulunuldu-
ğunun tespiti hâlinde lisans iptal 
edilir. (4)

Görüldüğü üzere pek çok ihlal 
bakımından idari para cezası veril-
meden önce ihtar verilmesi yasal 
bir zorunluluktur. Burada şunu da 
ifade edelim, ihtar da bir yaptırım 
türüdür ve lisans sahibine ihtar 
verilebilmesi için de ihlalin sabit 
olması ve ilgilinin yazılı savunması-
nın alınması şarttır. 

729 ihtar, 152 para cezası
Hem 4628 hem 6446 sayılı 

Kanun tarafından ortaya konulan 
idari yaptırımlar rejiminde ge-
çerli bir müessese olarak korunan 
ihtar, EPDK tarafından sıklıkla 
uygulanmak zorunda kalınan bir 
yaptırım olageldi. Bu çerçevede pek 
çok lisans sahibi, farklı bazı fiilleri 
işledikleri böylece yasanın ilgili 

hükümlerini ihlal ettikleri için ihtar 
müeyyidesi ile karşı karşıya kaldılar. 
2015 Aralık ayı itibarıyla elektrik 
piyasasında EPDK tarafından 
uygulanan ihtar sayısı toplam 729 
olarak gerçekleşti. Yapılan ihtara 
rağmen aykırı durumu devam etti-
renlere veya tekrar edenlere ise aynı 
tarih itibarıyla uygulanan toplam 
para cezası sayısı ise 152 olarak 
kaydedildi. 

Aykırı durumun devam ettiril-
mesi bir yana bırakılırsa aynı fiilin 
tekrarı halinde idari para cezası 
ile karşılaşılacağından ihtar almış 
lisans sahipleri bakımından maçın 
ilk dakikasında sarı kart görmüş 
bir savunma oyuncusu analojisi 
yapılabilir. Zira iki yıl boyunca aynı 
fiilin tekrarı halinde, bu defa ihtar 
değil alt sınırı 2016 yılı için 604 bin 
113 TL olan idari para cezasının 
uygulanması söz konusu olacak. 

Burada dikkat edilmesi gere-
ken nokta, tekrarda esas alınacak 
fiillerin birbirinin aynı türü olmak 
gerekliği. Diğer bir ifadeyle, so-
ruşturma konusu olarak kanunun 
veya ikincil düzenlemelerin aynı 
hükmü ihlal edilmiş olmalıdır. Ceza 
genel teorisi terminolojisi ile ifade 
etmek gerekirse benimsenen sistem 
mefruz ve özel tekerrürdür. (6) Yani 
tekerrürden söz edebilmek için 

KONUK YAZAR Elektrik piyasasına ilişkin idari  para cezalarında yeni dönem-1
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idari para cezasına hükmedilmiş 
olması yeterli sayılıp ayrıca fiiller 
arasında ayniyet aranıyor. 

Gelinen bu aşamada, elektrik 
piyasasında lisans sahipleri bakı-
mından uygulanan ihtarlardaki 
artış, piyasa denetimleri ve soruş-
turmalar ve de şirketlerin faaliyetle-
ri bakımından çok hassas bir süreci 
de beraberinde getiriyor. Unutul-
maması gereken nokta, EPDK 
tarafından yürütülen soruşturmalar 
ve uygulanan idari para cezalarının 
kabahatler hukukuna tabi olması ve 
kabahatler hukukunda ceza huku-
kunun aksine kabahatin işlenmesi 
bakımından kastın yanında taksirin 
de istisna değil kural olarak geçerli 
kabul edilmesidir. Kabahatler Ka-
nunu’nun “Kast veya Taksir” başlıklı 
9’uncu maddesi şöyle: 

Kabahatler, kanunda açıkça 
hüküm bulunmayan hallerde, hem 
kasten hem de taksirle işlenebilir. 
(6)

Diğer bir ifadeyle, kabahatler 
ve de özellikle 6446 sayılı Kanun’da 
sayılı ihlaller kural olarak taksirle 
işlenebiliyor. Yani tedbirsizlik, dik-
katsizlik, meslek ve sanatta acemilik 
ve nizamat, evamir ve talimata ria-
yetsizlik nedeniyle oluşan ihlallerde

i. fiilin taksirle işlenebilen bir 
suç olması (ki burada kural 
olarak vardır), 

ii. hareketin iradiliği, 
iii. neticenin iradi olmaması, 
iv. hareketle netice arasında 

nedensellik bağı bulunması, 
v. neticenin öngörülebilme-

si unsurlarının da ortaya 
konulması ile lisans sahibi 
şirkette kasıt söz konusu 
olmasa dahi idari yaptırım 
ve/veya idari para cezası 
uygulanacaktır. Dolayısıyla 
herhangi bir fiil nedeniyle 
ihtar almış bir lisans sahibi 
bakımından çok nazik bir 
iki yıllık sürenin var olduğu 
ve bunun da etkin bir şe-
kilde yönetilmesi gerektiği 
açıktır. 

ihtara gerek olmayan haller 
6446 sayılı Kanun ile getirilen 

en önemli yenilik, fıkra metninde 
yer alan (c) bendidir. Buna göre 
bazı şartların varlığı halinde ihtar 
uygulanmaksızın doğrudan idari 
para cezası verilebilecektir. (7)

Yeni düzenleme ile kanun, 
ikincil mevzuat veya lisans hü-
kümlerine, Kurul kararlarına ve 

talimatlara aykırı hareket edildiği-
nin saptanması halinde aykırılığın 
niteliğine göre iki ayrı ihtar söz 
konusu olabilecek: 1) Aykırılığın 
giderilmesi ihtarı, 2) Aykırılığın 
tekrar edilmemesi ihtarı. 

(c) bendine göre ise kanun, 
ikincil mevzuat veya lisans hüküm-
lerine aykırılık yapıldıktan sonra 
niteliği itibarıyla düzeltme imkânı 
olmayacak şekilde aykırı davra-
nılması durumunda ihtara gerek 
kalmaksızın idari para cezası uygu-
lanacaktır. (c) bendi ile ihtara gerek 
olmaksızın idari para cezası uygula-
nabileceğine ilişkin bir istisna geti-
riliyor. Bu imkân özellikle mevzuat 
aykırılıklarından niteliği itibarıyla 
aykırılık yapılmış olduktan sonra 
düzeltme imkanının bulunmadığı 
durumlara hasrediliyor. Bu durum-
da artık ihtar müessesesi zorunlu 
olarak sarf edilmesi gereken bir 
aşama olmaktan çıkıyor. 

İlk fıkrada, iki ayrı ihtar türü 
aykırılığın niteliğine göre düzen-
leniyor. Bu bendin lafzı, bunun 
ani suç-mütemadi suç ayırımına 
karşılık gelen bir sınıflandırma 
olarak algılanmasına yol açabilecek 
nitelikte. İkinci bentle ise açıkça 
ihtar olmaksızın idari para cezası 

KONUK YAZAR Elektrik piyasasına ilişkin idari  para cezalarında yeni dönem-1
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uygulanması düzenleniyor. Burada 
belirleyici kıstas ise “Niteliği itiba-
rıyla düzeltme imkanı olmayacak 
şekilde aykırı davranılması” olarak 
öngörülüyor. Buradan ne anlamak 
lazım geldiği ise açık değil. 

(b) ve (c) bentlerinin bir arada 
değerlendirilmesi ile kanuna, ikincil 
mevzuat ve lisans hükümlerine 
aykırılık olması halinde üç ayrı 
yaptırım gündeme gelebilecek: 

1-  Aykırılığın giderilmesi 

ihtarı,  
2-  Aykırılığın tekrar edilme-

mesi ihtarı,  
3-  İhtara gerek olmaksızın 

doğrudan idari para cezası tatbik 
olunması.  

Bunlardan ilki, karar anı itiba-
rıyla aykırılığın halen devam ettiği 
durumlarda uygulanacaktır. Burada 
herhangi bir tereddüt yoktur. Aykı-
rılık halen devam ediyor ve fail ay-
kırılığın sonlandırılması noktasında 

ihtar edilecek. Burada kast edilenin, 
aykırılığın tüm taraflar bakımın-
dan tüm hüküm ve sonuçlarıyla 
ortadan kaldırılabildiği mütemadi 
suçlar olduğu kanısındayım zira 
ortada devam eden bir aykırılı-
ğın bulunması ancak bu neviden 
fiiller bakımından olanaklı oluyor. 
Burada önemli olan aykırılığın tüm 
taraflar bakımından tüm hüküm ve 
sonuçları ile ortadan kaldırılabilme 
keyfiyetidir. 

Dipnotlar
1 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 23 üncü maddesinin gerekçesi. 
2 Denetim Dairesi Başkanlığı hem daire başkanı hem de grup başkanlıkları bakımından oldukça istikrarlı bir görünüm arz etmekte-
dir ve daire başkanlığı bünyesinde istikrarlı ve yerleşik bir içtihat oluşmuş durumdadır.  
3 EPDK verilerine göre 2005 yılından itibaren petrol piyasasında 11.029 lisans sahibine, LPG piyasasında 1.752 lisans sahibine 
idari para cezası uygulandı. Elektrik piyasası bakımından ise aynı dönem itibarıyla 152 adet idari para cezası ve 729 adet ihtar söz 
konusu oldu. 
4 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Madde 16/1. 
5 “Önceki cezanın çekilmiş olmasının şart koşulduğu durumlarda gerçek tekerrür, mahkumiyetin yeterli sayıldığı durumlarda ise 
mefruz tekerrürden söz edilir. Diğer taraftan, tekerrür hükümlerinin uygulanması için önce işlenen suç ile sonra işlenen suç arasında 
herhangi bir ayniyet aramayan sisteme genel tekerrür sistemi, buna karşılık ancak her iki suç aynı veya aynı neviden oldukları takdirde 
tekerrürün bulunduğunu kabul eden sisteme özel tekerrür adı verilir.” Dönmezer, S, Erman, S; “Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku: Cilt 
III” pp. 129-131, Beta Basım Yağım Dağıtım A.Ş., 1994. 
6 9’uncu maddenin gerekçesi şu şekildedir: “Suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Ancak, kanunda açıkça belirtilmiş olması 
halinde, taksirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir. Buna karşılık, tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahat türünden hak-
sızlıklar kural olarak hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Ancak, sadece kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği 
konusunda kanunda hüküm bulunabilir. Fakat tasarının sisteminde, kabahatler açısından da idari ceza sorumluluğunun kabulü yani 
idari para cezasına karar verilebilmesi için fiili işleyen gerçek kişinin en azından taksire dayalı kusurunun varlığı gerekir. Başka bir 
deyişle, kabahatler bakımından objektif sorumluluk kabul edilmemiştir.” 
7 Muayyen bazı koşulların varlığı halinde bu bent yürürlükte değilken dahi ihtara gerek olmaksızın idari para cezası verilebileceğine 
ve 4628 ve 6446 sayılı kanunlarda ihtar müessesesine ilişkin mukayeseli bir inceleme için bkz. Tolga Turan, “4628 ve 6446 sayılı 
Kanunlarda İhtar Üzerine Bazı Düşünceler”, Enerji Hukuku Dergisi, 2013:1, pp: 145-157. 

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. 

Devamı Mayıs ayında...

KONUK YAZAR Elektrik piyasasına ilişkin idari  para cezalarında yeni dönem-1
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Yaratıcı insanların alış-
kanlıklarına bakıldığında 
bazıları günlük hayata 
kolayca adapte olabiliyor, 

bazıları ise insanlara tuhaf geli-
yor. Örneğin Apple’ın kurucusu 
Steve Jobs, yeni fikirler bulmak için 
tuvalete oturup ayaklarını suya so-
karmış. Disketin bulucusu Yoshiro 
Nakamatsu ise beyni oksijensiz 
kalıncaya kadar derin suya dalıp 
daha sonra da aklına gelen fikrileri 
sualtı kalemiyle not edermiş.

Bu tür sıra dışı alışkanlıklar bir 
yana, tarihteki yaratıcı insanların 
“normal” olan birçok ortak özel-
liği de var. Uplifers ekibi düşünce 
şeklinizi değiştirip daha yaratıcı 
olmanızı sağlayacak stratejileri bir 
araya getirdi.

1. Erken kalkın
Tarihteki yaratıcı isimlerin 

hepsi, büyük eserlerini sabahları 
ortaya koymuş kişiler değil. Franz 
Kafka geceleri yazarak geçirirken, 
William Styron sabahlarını yatakta 
düşünmeye ayırır ve öğle saatlerin-
de kalkardı.

Bununla birlikte yaratıcı isimler 
arasında sabahları erken kalkanla-
rın sayısı bir hayli fazla. Benjamin 
Franklin, Howard Schultz, Ernest 
Hemingway aynı sebeplerle olmasa 
da sabahları erken kalkan isimlerdi. 
Franklin günü planlamak için erken 
kalkarken, Schultz ise sabahları 
çalışanlarına motive edici mektup-
lar gönderirdi. Yaratıcı insanlar için 
sabahları erken kalkmak, dikkat 
dağıtıcı şeylerden uzaklaşmanın 

bir yolu. Ernest Hemingway, yazı 
yazmaya başlamak için her sabah 
05.00’te kalkardı ve “Bu saatte dik-
katinizi dağıtacak kimse yok, hava 
soğuk ve çalışmak sizi ısıtır” derdi.

Birçok insan sadece tek bir 
yerde çalışır ve başka bir yerde 
çalışmanın imkansız olduğuna 
inanır. Oysa her zaman aynı yerde 
çalışmak, sizi tembelliğe götüren 
bir alışkanlık.

Sabah erken kalkmanın formülü 
ise bunu her gün düzenli olarak 
yapmak ve ne kadar yorgun hisse-
derseniz hissedin kaçamaklar yap-
mamak. İlk başlarda biraz zor gelse 
de bir süre sonra sabahları erken 
kalkan bir insana dönüşebilirsiniz.

2. Düzenli olarak egzersiz yapın
Egzersizin yaratıcılık üzerinde 

birçok olumlu etkisi var. Bunlardan 
ilki, fiziksel olarak iyi hisseden 
kişilerin belli bir konuya odaklan-
ma ve verimli olma konusundaki 
başarısı. İkincisi ise egzersizin size 
dış dünyadan soyutlanmak için 
fırsat sunması, bu daha sonraki ça-
lışmalarınızda da etkisini gösteriyor. 
Stanford Üniversitesi tarafından 
yapılan bir çalışmaya göre, insanla-
rın yüzde 90’ı egzersizden yaptık-
tan sonra daha yaratıcı oluyor.

Yaratıcı olmak için uygulamanız 
gereken 6 stratejik adım

Yaratıcılık zor zanaat belki ama 
imkansız değil. Doğuştan gelen 
yeteneklerin yanı sıra sonradan 
geliştirilen becerilerle insanların 
hayran olabileceği şeyler yapmak 
mümkün. Ancak bunun için sıkı 
çalışmak şart...
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Birçok yaratıcı insanın egzersizi 
günlük rutinlerine dahil etmesi pek 
de şaşılacak bir durum değil. Kurt 
Vonnegut günlük yürüyüşler ve 
bazı fiziksel hareketler yaparken, 
Richard Branson her sabah koşuya 
çıkardı, Beethoven ve Tchaikovsy 
ise her gün yürüyüş yapardı.

3. Hazırladığınız katı programa bağlı 
kalın

Yaratıcı olmak için hiçbir 
programa bağlı kalmadan, geçici 
hevesler peşinde koşarak bir yaşam 
sürülmesi gerektiği şeklinde yaygın 
bir yanlış anlaşılma var. Oysa başa-
rılı ve yaratıcı insanlar bunun tam 
tersini tavsiye ediyor. Birçok yara-
tıcı beyin, sıkı bir günlük planlama 
yapıyor. Psikolog William James, 
gerçekten sıkı bir program yapan 
insanların istediklerinde zihinlerini 
serbest bırakabildiklerini söylüyor.

4. işinize devam edin
Yaratıcılık, başkası için değil 

sadece kendiniz için yarattığı-
nızda meyvesini verir. Hayatınızı 
kazanmak için yaratıcılığınızı 
kullanmak zorunda olduğunuz-
da, hayranlarınızın düşüncelerini 
daha çok önemser ve yaratıcılığı 
baltalamış olursunuz. Belki de bu 
yüzden birçok başarılı ve yaratıcı 
insan, mevcut işlerine devam ediyor. 
Örneğin Stephen King, kitaplarını 
yazdığı sırada mesleği olan öğret-
menliğe devam ediyor ve her gün 

okula gidip işini yapıyordu.
İşinize devam etmek, serbestçe 

yaratıcılığınızı kullanabilmek için 
size maddi güvence sağlar. Aynı 
zamanda, vaktinizi daha etkin 
kullanabilmeniz için bir program 
sunar. Yaratıcı eserler sunarken, 
mesleklerini yapmaya devam eden 
isimlerin listesi oldukça uzun. 

5. Her zaman, her yerde çalışmayı 
öğrenin

Birçok insan sadece tek bir 
yerde çalışır ve başka bir yerde ça-
lışmanın imkansız olduğuna inanır. 
Oysa her zaman aynı yerde çalış-
mak, sizi tembelliğe götüren bir 
alışkanlık. Araştırmalar, çalıştığınız 
yeri değiştirmenin yaratıcılık ve 
verimlilik üzerinde olumlu etkileri 
olduğunu gösteriyor. Yazar E.B. 

White bu konuda “Uygun şartları 
bekleyen bir yazar, tek bir kelime 
yazamadan ölür gider” diyor. Aynı 
şey, yaratıcılık gerektiren başka 
çalışmalar için de geçerli. Doğru 
zamanda, doğru yerde olmayı bekli-
yorsanız, bu asla gerçek olmayacak.

Steve Jobs, Apple’a annesi-
nin evinin garajında başladı, JK 
Rowling ise Harry Potter’la ilgili 
ilk fikirlerini trende giderken bir 
peçeteye yazdı. Eğer aklınıza bir 
şey geliyorsa beklemeyin, hemen 
harekete geçin.

6. yaratıcılığı öldüren tek şeyin 
erteleme olduğunu öğrenin

Kalbiniz attığı sürece yeni fikir-
ler üretip, onları hayata geçirebilir-
siniz. Bunlar büyük fikirler olmak 
zorunda değil, ancak yaratıcılığın 
en büyük düşmanı, aklınıza gelen 
o fikirleri ertelemektir. Yazar Jodi 
Picoult, bu durumu şu sözlerle 
anlatıyor:

“İlham kaçıran şeyler oldu-
ğuna inanmıyorum. Bir düşünün, 
okula giderken kompozisyon yazma 
ödevlerinizi son gece yapmıyor 
muydunuz? Bir yazarın önündeki 
tek engel, çok fazla zamanının ol-
masıdır. Eğer sınırlı zamanınız olsa, 
oturup bir şeyler yazarsınız. Belki 
her zaman en güzel şeyleri yazama-
yabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, 
kötü yazılmış bir şey her zaman 
elden geçirilebilir ancak boş bir 
sayfaya hiçbir şey yapamazsınız.”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albay-
rak, 23-25 Mart tarihleri arasında Çin’e bir res-
mi gezi düzenledi. Bir grup gazeteci ile Çin’de 
temaslarda bulunan Albayrak, Çin Kalkınma 

Bankası ile Çin Ulusal Elektrik Yatırım şirketini zi-
yaret ederek yetkililerden bilgi aldı, Çin Enerji İdaresi 
Direktörü Nur Bekri ile de görüşme yaptı. Albayrak, 
göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Çin’e 
yaptığının altını çizerek, Türkiye’nin bulunduğu bölge 
sebebiyle enerji alanı için önemli bir köprü görevi 
üstlendiğini vurguladı. 

Pekin’deki temaslarının ardından Çin’in doğusun-
daki Shandong kentine giden Bakan Berat Albayrak ve 
beraberindeki heyet, burada yer alan Haiyang Nükleer 
Santralı’nda incelemelerde bulundu. 

Çoğunluk hissesi Japon Toshiba’ya ait olan ABD 
merkezli Westinghouse Electric Company tarafından 
üretilen AP1000 nükleer reaktörünü inceleyen Al-
bayrak, santralın sahibi ve işleticisi Shandong Nuclear 
Power Company (SDNPC) yetkililerinden bilgi aldı. 
Görüşmelere, Çin’in milli nükleer teknolojileri şirketi 
State Nuclear Power Technology Corporation (SNP-
TC) yetkilileri de katıldılar. 

Çin’deki Sanmen Nükleer Santralı’nden son-
ra AP1000 reaktörünün kullanıldığı ikinci santral 
konumundaki Haiyang Nükleer Santralı’nın temeli, 
30 Temmuz 2008 tarihinde atıldı ve Eylül 2009’da 
başlayan inşaat, Mart 2013 tarihinde tamamlandı. İlk 
fazda kullanılan iki AP1000 reaktörünün kurulumuna 
ise 2009 ve 2010 yıllarında başlandı. 

türkiye ilk anlaşmayı 2014 yılında imzaladı
Türkiye’nin Çin ve ABD merkezli Westinghouse 

ile nükleerdeki işbirliğinin temeli, taraflar arasında 
Kasım 2014 tarihinde imzalanan MoU’ya (Mutabakat 
Zaptı) dayanıyor. 

EÜAŞ’ın da imzası bulunan söz konusu Mutabakat 
Zaptı, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Enerji 
Bakanı Ernest Moniz’in 6’ncı Atlantik Konseyi Enerji 
Zirvesi için Türkiye’ye gelmesinin hemen ardından 
açıklanmıştı. 

Enerji IQ’nun o dönemde ulaştığı Westinghouse 
yetkilileri, anlaşmanın içeriği hakkında detaylı bilgi 
vermezken, projenin dört adet AP1000 ünitesinin 
kurulumunu kapsadığını belirtmişti. 

akkuyu’ya alternatif yerler konuşuluyor
Nükleerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Necati 

Yamaç’ın da katıldığı görüşmeler, her ne kadar üçüncü 

nükleer santral projesi için konuşulsa da Çin ile yapılan 
görüşmelerin, Rusya ile başlatılan Akkuyu projesinin 
yerini alacağı yönünde. 

Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından TAEK’e inşaata 
başlamak üzere sunulan P-SAR (Preliminar y Safety 
Analysis Report) henüz sonuçlanmadı. Firmanın 
Enerji Bakanlığı ile yürüttüğü enerji alım anlaşması 
(PPA) müzakereleri de tıkanan konular arasında yer 
alıyor. 

Bu aşamada Enerji Bakanlığı yetkilileri, Çin’le 
sürdürülen görüşmeler ve Akkuyu’nun geleceği ile ilgili 
net yorum yapmazken, Çinli SNPTC ve ABD’li Wes-
tinghouse ile yapılan görüşmelerin Akkuyu dışında bir 
başka lokasyonda hayata geçebileceğini ifade ediyorlar. 

Nükleerde Rusya’nın yerini Çin mi alacak?
Rusya ile yaşanan siyasi ve askeri kriz Türkiye’nin ilk 
nükleer santralı olacak Akkuyu’nun geleceğini de 
tehlikeye soktu. Enerjide Rusya’ya olan bağımlılığı 
azaltmak için çalışmalar yürüten Enerji Bakanı Berat 
Albayrak’ın Çin ziyareti sırasındaki görüşmeleri akla 
“Rusya’nın yerini Çin mi alacak?” sorunu getirdi. 
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İŞTE bAŞvURU İÇİN GEREKlİ bElGElER
6145-4 sayılı Kurul kararına göre, EP-
DK’ya yüzen LNG terminalinde faaliyette 
bulunmak üzere lisans başvurusunda bu-
lunacak tüzel kişilerden, lisans başvurusu 
evraklarına ek olarak: 
1. Yüzen LNG depolama tesisinin lisans 

süresi boyunca ulusal iletim şebe-
kesinin işleyişini ihlal etmeyecek 

şekilde iletim şirketiyle eşgüdümlü 
faaliyet göstereceğine dair bir taah-
hütnamenin alınmasına, 

2. EPDK tarafından uygun bulunan 
hallerle mücbir sebepler hariç tesi-
sin depolama lisansında belirtilen 
yerde her daim bulunacağının ve iş-
letileceğinin garanti edildiğine dair 

bir taahhütname alınmasına, 
3. EPDK’ya yapılacak söz konusu başvu-

rulara ilişkin 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu’nda depolama faa-
liyeti hakkında yer alan hükümlerle 
sınırlı olacak şekilde ilgili mevzuat 
kapsamında işlem tesis edilmesine 
karar verildi. 

EPDK, 10 Mar t 2016 
tarihli Kurul toplantısında 
aldığı kararla Türkiye ulusal 
iletim şebekesine 10’uncu 

giriş noktası eklenmesi beklenen 
yüzer LNG depolama-gazlaştır-
ma terminalinin yasal zeminini 
oluşturdu. Böylece, arz güvenliği 
ve çeşitliliği sağlamak üzere 2014 
yılından bu yana gündemde olan 
FSRU’nun kurulmasının ve işletil-
mesinin önü açılmış oldu. 

EPDK’nın bu kararı, 10 yıla 
yakın bir süredir, artan doğal gaz 
talebine karşın yeni bir giriş noktası 
oluşturamayan ve spot LNG ithala-
tı dışında arz çeşitliliği yaratamayan 
Türkiye doğal gaz piyasası için 
büyük önem taşıyor. Doğal Gaz 
Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 
hazırladığı müzekkere çerçevesinde 
alınan Kurul kararı, FSRU’ya ka-
nun kapsamında depolama lisansı 

altında faaliyet gösteren LNG ter-
minallerine verilen hakları veriyor. 
Üçüncü taraf erişiminde bir istisna 

getirilmeyen FSRU’nun, mevcut 
LNG terminalleri gibi KUE hazır-
laması da gerekecek. 

EPDK’dan FSRU için önemli karar
EPDK, yüzer LNG depolama-gazlaştırma terminali (FSRU) kurulumu ve 
işletilmesi için çok önemli bir düzenleme yaparak, sisteme yeni bir giriş 
noktası olarak bağlanabilecek bu tesisin mevzuattaki depolama lisansı 
altında faaliyet göstermesinin önünü açtı

Aliağa’nın özelleştirme ihalesi ertelendi 
Aliağa Kombine Çevrim 

Santralı ihalesi için ön yeterlilik 
ve son teklif verme tarihi üçüncü 
defa ertelenerek, 6 Haziran 2016 
tarihine kadar uzatıldı. Doğal gaz 
santralları özelleştirme ihalelerinin 
ertelenmesinin nedeni olarak bu 
santralların mevcut piyasa koşul-

larında karlı çalışma olanaklarının 
çok kısıtlı oluşu gösteriliyor. 

15 Temmuz 2015 tarihin-
de Aliağa santraline ilişkin ön 
yeterlilik ve son teklif verme tarihi 
1 Ekim 2015 olarak açıklamıştı. 
ÖİB tarafından yapılan değişiklikle 
söz konusu santralın özelleştirme 

ihalesi için teklif verme süresi iki 
defa ertelenmişti. 

Ekim ayı içerisinde yapılan de-
ğişiklik ile son teklif verme tarihi 29 
Ocak 2016 olarak belirlenen Aliağa 
santralı özelleştirme ihalesi için son 
yapılan değişiklikle bu süre, 15 Mart 
2016 tarihine kadar uzatılmıştı. 

ENERJİ IQ EPDK’dan FSRU için önemli karar
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Dünya ticaretinin daraldığı 
ve terörün küreselleştiği 
bir noktada ICSG İs-
tanbul “Akıllı Şebekeler 

ve Şehirler” Kongre ve Fuarı için 
mevcut başvurulara ek olarak İsviçre, 
Almanya, Dubai, Avusturya ve Hol-
landa’dan da katılım için talep geldi.

Uluslararası platformdan dünya 
devlerinin 20-21 Nisan tarihlerinde 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’n-
deki organizasyonda; milli ülke 
katılımları, start-uplar, teknokent-
ler, dağıtım firmaları, organize 
sanayi müdürlükleri ve belediyeler 
başta olmak üzere sektörün karar 
vericileri bir araya gelecek. 

4.Uluslararası Akıllı Şebekeler 
ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nın 
açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Fatma Güldemet Sarı, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Kadir Topbaş, İsveç Enerji Bakanı, 
Avusturya Viyana Şehircilik Bakanı 
gerçekleştirecek. 

Dünyanın en büyük bilişim 
vadisine sahip Hindistan, özel 
oturumu ile son gelişmeler ilk kez 

ICSG’de açıklanacak. Fuar kap-
samında düzenlenecek panellerde 
dünyada alanında en önemli isimle-
ri Türk işadamları ve uzmanlar ile 
bir araya getirme fırsatı sunacak. 
250 firmanın stand açacağı fuarda 
yurtdışından milli katılımlarla 
oluşturulacak pavilyonlarda yeni 
ürünler ilk kez tanıtılacak.

Akıllı ve Uluslararası Marka 
Şehirler Konferansı’nın başkanlı-
ğını İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş yapacak, 
ilgili oturumda Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Amerika 
Ticaret ve Kalkınma Kurumu 
(USTDA) Başkanı Leocadia I.Zak, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, İtalya Bologna 
Belediye Başkanı Virginio Merola, 
Yunanistan Selanik Belediye Baş-
kanı Yiannis Boutaris konuşmacı 
olarak yer alacak. Etkinliğin ana 
sponsorları ise Turkcell, Vodafone, 

Statügaz ve Luna.
obama’nın danışmanı da geliyor

ABD Başkanı Obama’nın 
Enerji Baş Danışmanı John 
McDonald “her yönüyle dünyada 
akıllı şebekeler ve şehirlerin mevcut 
durumu ve geleceği” hakkında son 
gelişmeleri duyurmak için ICSG 
İstanbul ’a katılacak.

İki gün sürecek etkinlikler 
kapsamında; Elektrik Marketinde 
Teşvikler, Düzenlemeler ve Fiyat-
landırma, Akıllı Şebekelerde Veri 
Analizi ve Şehirler Oturumu, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akıl-
lı Teknokentler, OSB’ler Kampüs 
Üniversiteler, Akıllı Şebekelerde 
Güç Kalitesi Problemlerine AB İle 
Ortak Çözümler, Akıllı Şebeke-
lerde Teknolojik Çözümler Ve 
Geleceğe Yatırım, Akıllı Elektrik 
Dağıtım Şebekeleri, Akıllı Gaz 
Dağıtım Şebekeleri ve Akıllı Şebe-
kelerde Değişen Kullanıcı Eğilim-
leri konu başlıklarında oturumlar 
düzenlenecek. 

ICSG için Türkiye’ye 5 ülke daha geliyor

Uluslararası platformdan dünya devlerinin nisan ayında Haliç Kongre 
Merkezi’nde bir araya geleceği Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongresi’ne 
5 ülke daha katılıyor. İki gün sürecek etkinlikte start-uplar, teknokentler, 
dağıtım firmaları, organize sanayi müdürlükleri ve belediyeler başta ol-
mak üzere sektörün karar vericileri İstanbul’da toplanacak…

ETKİNlİK & Esen Erkan  
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Şubat 2016 içinde gerçekleşen 
toplam 20.671,5 GWh elektrik üre-
timinin yüzde 59,3’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleştirildi. 
Serbest üretim şirketleri üretimdeki 
paylarını geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre 4,8 puan artırdı. 1

Serbest üretim şirketlerini yüz-
de 17,3’lük oranla Yap İşlet Sant-
ralları ve yüzde 16,8’le de EÜAŞ 
santralları izliyor. Toplam üretimin 
kalan yüzde 6,6’lık oranını İşletme 
Hakkı Devir Santralları, otopro-
düktör santralları ve Yap İşlet 

1  Aylık bazda en güncel verilerden fayda-
lanılmıştır.

Devret Santralları oluşturuyor.2. 
Şubat 2016 içinde toplam 

üretimin yüzde 33,4’ü doğal gaz 
ve LNG santralları, yüzde 31,9’u 
kömür santralları tarafından karşı-
landı. Doğal gaz ve kömür santral-
larını yüzde 15,9 ile hidrolik baraj 
ve yüzde 8,7 ile hidrolik akarsu 
santralları izliyor. 2015 yılı Şubat 
ayında yüzde 5,4 orana sahip olan 
rüzgâr santralları ise 2016 Şubat 
ayında toplam üretimdeki paylarını 

2  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi 
Raporları 2016 yılı Şubat ayı Üretim 
Tüketim raporu kullanılmaktadır.

yüzde 5,5’e yükseltti.3. 
Gerçekleşen üretim verilerine 

göre 2015 Şubat ayında yüzde 
74,6’lık üretimi karşılayan ter-
mik santrallar 2016 Şubat ayında 
toplam üretimin yüzde 68,3’lük 
kısmını karşıladı. Yenilenebilir 
enerji üretiminde ise bu oran 2015 
Şubat ayında yüzde 25,4 iken 2016 
Şubat ayında yüzde 31,7 olarak 
gerçekleşti. 

2016 yılı Şubat ayında Gün 

3  Kaynak olarak TEİAŞ 2015 yılı 
İşletme Faaliyetleri Raporu Üretim-tüke-
timin kuruluşlara ve kaynaklara dağılımı 
kullanılmaktadır.

ŞUBAT 2016 ANALİZLERİ 1
APLUS ENERJİ ŞUBAT 2016 ANALİZİ1 

 
Şubat 2016 içerisinde gerçekleşen toplam 20.671,5 GWh elektrik üretiminin %59,3’ü Serbest 
Üretim Şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketleri üretimdeki paylarını 
geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 4,8 puan artırmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini %17,3’lük oran ile Yap İşlet Santralleri ve %16,8’lik oran ile EÜAŞ 
Santralleri izlemektedir. Toplam üretimin kalan %6,6’lık oranını İşletme Hakkı Devir Santralleri, 
Otoprodüktör Santralleri ve Yap İşlet Devret Santralleri oluşturmaktadır2.  

 
Şubat 2016 içerisinde toplam üretimin %33,4’ü doğalgaz ve LNG santralleri, %31,9’u kömür 
santralleri tarafından karşılanmıştır. Doğalgaz ve kömür santrallerini %15,9 ile hidrolik baraj ve 

                                           
1 Aylık bazda en güncel verilerden faydalanılmıştır. 
2 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2016 yılı Şubat ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır. 
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2015 Şubat 18,6% 2,1% 2,0% 0,06% 54,5% 18,2% 4,5%
2016 Şubat 16,8% 0,0% 1,9% 0,05% 59,3% 17,3% 4,6%
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Öncesi Piyasası ortalama elektrik 
fiyatı 2015 yılı Şubat ayı ortalama 
elektrik fiyatına göre yüzde 25,7 
oranında azalarak 104,08 TL/
MWh olarak kaydedildi. Bu değer 
2015 Şubat ayında 140,10 TL/
MWh olarak gerçekleşmişti. 2016 
yılında ortalama elektrik fiyatın-
daki düşüşün ana nedenleri olarak, 
sıcaklıkların mevsim normallerinin 
üzerinde seyretmesi ve artan arza 
karşılık, elektrik talebindeki artışın 
aynı oranda olmaması gösterilebilir.

Aynı zaman aralığında pik 
saatler ortalaması4 134,64 TL/
MWh olarak gerçekleşen PTF bir 

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

önceki yılın 164,03 TL/MWh’lik 
değerine göre yüzde 17,9 oranında 
değer kaybetmişti.5. 2015 Şubat 
ayında pik dışı (off-peak) saatler 
ortalaması 116,17 TL/MWh iken 
bu değer 2016 Şubat ayında 73,52 
TL/MWh olarak gerçekleşti ve 
yüzde 36,7 oranında azaldı. 

2015 Şubat ayı içerisinde top-
lam 20.305.970 MWh olan elekt-
rik talebi bir önceki yıla göre yüzde 
0,4’lük bir artış ile 2016 Şubat 
ayında 20.383.621 MWh değerine 

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

yükseldi.6. 2015 Şubat ayında gün-
lük ortalama 30.217 MWh olan 
talep 2016 Şubat ayında 30.333 
MWh olarak gerçekleşmişti. 

2016 Ocak sonunda 73.427 
MW olan toplam kurulu güç değe-
ri bir önceki aya göre yüzde 0,6’lık 
bir artışla 2016 Şubat ayı sonunda 
73.855 MW olarak kaydedil-
di. Toplam kurulu gücün yüzde 
59,2’lik kısmını serbest üretim 
şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve 
EÜAŞ’a bağlı ortaklık santralla-
rının toplam kurulu güçteki payı 
yüzde 27,5 seviyesindedir. Yap işlet 

6  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi 
Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük 
Raporları kullanılmaktadır.

%8,7 ile hidrolik akarsu santralleri izlemektedir. 2015 yılı Şubat ayında %5,4 orana sahip olan 
rüzgâr santralleri ise 2016 Şubat ayında toplam üretimdeki paylarını %5,5’e yükseltmiştir3.  

 
Gerçekleşen üretim verilerine göre 2015 Şubat ayında %74,6’lık üretimi karşılayan termik 
santraller 2016 Şubat ayında toplam üretimin %68,3’lük kısmını karşılamaktadırlar. 
Yenilenebilir enerji üretiminde ise bu oran 2015 Şubat ayında %25,4 iken 2016 Şubat ayında 
%31,7 olarak gerçekleşmiştir. 

 
2016 yılı Şubat ayında Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatı 2015 yılı Şubat ayı ortalama 
elektrik fiyatına göre %25,7 oranında azalarak 104,08 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Bu değer 
2015 Şubat ayında 140,10 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ortalama elektrik 
fiyatındaki düşüşün ana nedenleri olarak, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde 
seyretmesi ve artan arza karşılık, elektrik talebindeki artışın aynı oranda olmaması gösterilebilir. 

                                           
3 Kaynak olarak TEİAŞ 2015 yılı İşletme Faaliyetleri Raporu Üretim-tüketimin kuruluşlara ve kaynaklara 
dağılımı kullanılmaktadır. 
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santralları yüzde 8,3’lük bir orana 
sahip iken yap işlet devret santral-
ları yüzde 3,1’lik bir orana sahip. 

2016 Şubat ayında sonun-
da oluşan toplam kurulu gücün 
yüzde 28,7’lik kısmı doğal gaz 
ve LNG yakıt tipi santrallarıyla 
karşılanırken yüzde 26,1’lik kısmı 
barajlı hidrolik santrallar tarafından 
karşılandı. Bu yakıt tiplerini yüzde 
21,3 ile kömür7 izledi. Akarsu tipi 
hidrolik santrallar yüzde 9,3’lük bir 
orana sahipken rüzgâr santralları 

7  Kömür santrallarını taş kömürü, linyit 
ve ithal kömür santralları oluşturuyor. 
TEİAŞ kurulu güç tablolarında asfaltit, 
fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıf-
landırılmaktadır.

toplam kurulu gücün yüzde 6,2’lik 
bir kısmını oluşturdu.8. 

2015 yılı Şubat ayında 4,75 
milyar m3 olarak kaydedilen 
toplam doğal gaz tüketimi 2016 
yılının ikinci ayında 2015 yılı-
nın Şubat ayına göre yüzde 12,7 
oranında bir değer kaybı ile 4,15 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Elektrik santrallarında tüketilen 
doğal gaz miktarı 2015 yılı Şubat 
ayında 1,19 milyar m3 iken bu 
miktar 2016 yılının aynı dönemin-
de yüzde 12,9 oranında azalarak 

8  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Şubat 
ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre 
Kurulu Güç tablosu kullanılmaktadır.

1,04 milyar m3 olarak kaydedildi.9. 
Elektrik santrallarında tüketilen 
doğal gaz miktarının toplam doğal 
gaz tüketimine oranı 2015 Şubat 
ayında yüzde 25,1 iken, bu oran 
2016 Şubat ayında yüzde 25 olarak 
gerçekleşti. 

2015 yılı Şubat ayında fiili 
olarak 5.047,0 hm3 su seviyesi bu-
lunan barajlı santrallarda bu miktar 
yüzde 27,8 oranında artış göstere-
rek 2016 yılı Şubat ayı içerisinde 
6.450,3 hm3 seviyesine yükseldi. 

9   2016 yılı Şubat ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğal gaz mik-
tarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır.

Aynı zaman aralığında pik saatler ortalaması4 134,64 TL/MWh olarak gerçekleşen PTF bir önceki 
yılın 164,03 TL/MWh’lik değerine göre %17,9 oranında değer kaybetmiştir5. 2015 Şubat ayında 
pik dışı (off-peak) saatler ortalaması 116,17 TL/MWh iken bu değer 2016 Şubat ayında 73,52 
TL/MWh olarak gerçekleşmiş ve %36,7 oranında azalmıştır.  

 
2015 Şubat ayı içerisinde toplam 20.305.970 MWh olan elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%0,4’lük bir artış ile 2016 Şubat ayında 20.383.621 MWh değerine yükselmiştir6. 2015 Şubat 
ayında günlük ortalama 30.217 MWh olan talep 2016 Şubat ayında 30.333 MWh olarak 
gerçekleşmiştir.  

 
2016 Ocak sonunda 73.427 MW olan toplam kurulu güç değeri bir önceki aya göre %0,6’lık bir 
artışla 2016 Şubat ayı sonunda 73.855 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün 
                                           
4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
5 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ağırlıklı ortalamaları kullanılmaktadır. 
6 Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Raporları 2015 ve 2016 yılları Günlük Raporları kullanılmaktadır. 
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olarak gerçekleşmiştir. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarı 2015 yılı Şubat ayında 
1,19 milyar m3 iken bu miktar 2016 yılının aynı döneminde %12,9 oranında azalarak 1,04 
milyar m3 olarak kaydedilmiştir9. Elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarının toplam 
doğalgaz tüketimine oranı 2015 Şubat ayında %25,1 iken, bu oran 2016 Şubat ayında 
%25,0olarak gerçekleşmiştir. 

 
2015 yılı Şubat ayında fiili olarak 5.047,0 hm3 su seviyesi bulunan barajlı santrallerde bu miktar 
%27,8 oranında artış göstererek 2016 yılı Şubat ayı içerisinde 6.450,3 hm3 seviyesine 
yükselmiştir10.  

                                           
9  2016 yılı Şubat ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
10 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Şubat ayı Üretim Tüketim raporu kullanılmaktadır. 
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%59,2’lik kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık 
santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %27,5 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,3’lük 
bir orana sahip iken yap işlet devret santralleri %3,1’lik bir orana sahiptir.  

 
2016 Şubat ayında sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,7’lik kısmı doğalgaz ve LNG yakıt 
tipi santralleri ile karşılanırken %26,1’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %21,3 ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik santraller 
%9,3’lük bir orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %6,2’lik bir kısmını 
oluşturmaktadır8.  

 
2015 yılı Şubat ayında 4,75 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğalgaz tüketimi 2016 yılının 
ikinci ayında 2015 yılının Şubat ayına göre %12,7 oranında bir değer kaybı ile 4,15 milyar m3 
                                           
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
8 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Şubat ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu 
kullanılmaktadır. 
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Geride bıraktığımız 2016'nın Mart ayında sosyal medyada yer bulan önemli başlıklar sizlerle...
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Elektrik borçlarına af geliyor
EPİAŞ’ın yerli yazılımı gün sayıyor
Faturada TRT payı tartışması sürecek
İlk yüzen LNG santralına Koç talip oldu


