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alıntı yapılamaz.

Her yer karanlık!

Murak Fırat

Dergimizi yayına hazırladığımız günlerde tüm ülkeyi hatta dünyayı 
yasa boğan Soma kazası yaşandı. 301 maden işçisinin hayatını kay-
bettiği kaza beraberinde birçok soruya da tartışmaya açtı. Kazayla il-
gili inceleme ve soruşturma sürüyor; nedeni kesin olarak açıklanmış 
değil ancak şu bir gerçek ki ortada ciddi bir ihmal söz konusu. Bu 
kaza kömürden enerji üretimine ağırlık veren Türkiye’nin çok daha 
dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Son yıllarda sektör-
de artan ölümlü iş kazaları da burada bir sorun olduğunun kanıtı… 

Kamu, ihmale neden olan uygulamaları ortaya çıkarıp iyileştirilmesi 
için bir an önce harekete geçmeli. Soma olayı, derginin basım aşama-
sında yaşandığı için konuyu gelecek sayımızda ayrıntılı olarak ince-
leyeceğiz. Kömürün ölüm değil, hayat vermesi için neler yapılmasını 
gerektiğini konunun tüm taraflarıyla konuşup sizlerle paylaşacağız. 

Kömürden devam edelim… Biliyorsunuz Türkiye’nin Batı’daki en 
önemli termik santralları geçen ay özelleştirildi. Ancak tartışmalar 
bitmedi, konunun uzmanları ihaleyi alan şirketin yeterli kömür kay-
nağı bulmakta zorlanacağını düşünüyor. Bu yaklaşım yapılacak olan 
diğer özelleştirmeleri de fiyat ve katılım açısından etkileyecek… 

Kapak konumuz ilk kez Enerji Panorama’nın gündeme getirdiği “2 
Mayıs Sendromu.” Milyarlarca dolarlık yatırımın önünde engel olan 
2 Mayıs’la ilgili kamu harekete geçti ve iyileştirmeleri içeren dosyayı 
Başbakanlığa gönderdi. Haberimizde yatırımcıları yakından ilgilen-
diren bu iyileştirmelerin ayrıntılarını bulacaksınız. 

Dünyanın kaya gazını keşfetmesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki sa-
vaş, yeni kaynaklar, yeni enerji politikaları dünya siyasetini şekillen-
dirmeye devam ediyor. Geçen ay kapak konumuzu bu konuya ayır-
mış Ukrayna-Rusya krizinin Batı’ya ve Türkiye’ye dönük olası sonuç-
larını analiz etmiştik. Dünya bu konuyu konuşmaya devam ediyor, 
görünen o ki uzun yıllar da konuşulacak. Bu sayımızda “Dünyanın 
değişen enerji haritası” üzerine yoğunlaştık. Konuyu farklı açılardan 
analiz eden makale ve röportajlarla haberimizin takipçisi olduk. 

EP olarak aktüel haberler, kulisler, araştırma ve röportajların yanı 
sıra sık sık akademisyenlerin imzasını taşıyan makalelere de yer ve-
riyoruz. Önümüzdeki sayılarda yeni teknolojiler, düzenlemeler, ve-
rimlilik, teknik bilgilerin daha yoğun olduğu analiz ve makalelerin 
sayısını artıracağız. Bu sayımızda ilk izlerini göreceksiniz… Türkiye 
enerji sektörünün daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşmasına 
katkısı olacağını düşünüyoruz. 

Kazasız günler dileğiyle…
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Ukrayna’dan gelen gaz kesilirse  
Marmara elektriksiz kalabilir

Akaryakıtta‘hava parası’ ‘tavan 
fiyat’ kararına çarptı

Muğla santrallarını alan şirket 
kömür bulabilecek mi?20 30

Türkiye’yi zor bir yaz bekliyor. Kurak geçen 
kış nedeniyle HES’lerden yeterince elektrik 
alınamayacak. Eksik, doğal gazlı santrallarla 
çözülmeye çalışılacak.

EPDK’nın tavan fiyat kararı sektörü ikiye 
böldü ancak EPDK Başkanı Yılmaz, olumlu 
sonuçlar alındığını söylüyor. 

Yatırımcıları ‘2 Mayıs 
sendromu’ndan kurtaracak 
sihirli formül bulundu
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pazarını Türklere açıyor38
10 yıl Ankara’da yaşamış ODTÜ mezunu 
İran asıllı ABD vatandaşı Movahedi, 
elinde çantası şirket şirket geziyor. 
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Liseli gençlerin bilime ve fiziğe olan ilgilerinin ar-
tırılarak başarılı öğrenci ve okulların ödüllendirilmesi 
amacıyla Akkuyu Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 
“Mersinli Genç Fizikçiler Yarışıyor” sloganıyla dü-
zenlenen 2. Liselerarası Fizik Yarışması tamamlandı. 
Yarışmaya, Mersin il merkezi ve tüm ilçelerinden lise 
ve dengi 24 okul katıldı. 2 etap şeklinde düzenlenen 
yarışmanın birinci etabını Eyüp Aygar Fen Lisesi, 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi, Özel 
Yıldırımhan Burç Fen Lisesi, Yusuf Kalkavan Anadolu 
Lisesi, Özel Yıldırımhan Anadolu Lisesi, ikinci etabını 
ise İçel Anadolu Lisesi, 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lise-
si, Yahya Akel Fen Lisesi, Silifke Göksu Anadolu Lisesi 
ve Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi başarıyla 
tamamlayarak, final bölümüne katılmaya hak kazandı.

Yarışmada, soruların neredeyse tamamını doğru 
cevaplayan Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri birincilik 
kupasını kaldırdı. İçel Anadolu Lisesi’nin ikinciliği ka-
zandığı yarışmada üçüncülük ödülünü ise 75. Yıl Ana-
dolu Öğretmen Lisesi aldı. Birinci olan ekibe dizüstü 
bilgisayar, ikinci olan ekibe tablet bilgisayar, üçüncü 
olan ekibe ise birer cep telefonu armağan edildi.

AKKUYU, FIZIKÇI GENÇLERI YARIŞTIRDI

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) Türkiye Müşteri Memnuniyeti 
Endeksi (TMME) Araştırması’nın 2013 yılı sonuçları açıklandı. Ay-
gaz, Mogaz ve Lipetgaz, tüketiciler tarafından en beğenilen markalar 
seçildi. Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz, KalDer ve KA Araştırma’nın 81 ilde 
bilgisayar destekli telefon anketleriyle gerçekleştirdiği çalışmadan 85 
puan alarak, tüpgaz alanında gümüş heykel ödülünün sahipleri oldu. 
Aygaz bu ödülle birlikte, Türkiye’de 2005 yılından bu yana, son iki yıl 
üst üste olmak üzere tüketicilerin 4. kez birinciliğe layık gördüğü mar-
ka oldu. Aygaz adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Tufan Mut aldı. 
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Aygaz Genel Müdürü Yağız 
Eyüboğlu; “Her gün 80 binden fazla eve konuk oluyoruz. Türkiye Kalite 
Derneği’nin araştırmasında sektöründe en çok memnuniyet yaratan mar-
kalar olarak seçilmemizden büyük mutluluk duyduk. Sektörümüzde en 
çok tercih edilen marka olma başarısının ardında müşterilerimizin, bayi-
lerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer 
bütün paydaşlarımızın büyük emeği var” dedi.

AYGAZ’A 4. KEZ MÜŞTERI MEMNUNIYETI ÖDÜLÜ

Başkent EDAŞ’ın “Aydınlatma 
Bakım Kampanyası” ile Ankara 
şehir merkezinde bulunan ana 
cadde ve bulvarlardaki aydınlat-
maların tamamına bakım yapıldı.
Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, 
Altındağ, Elmadağ ve Mamak gibi 
Ankara’nın en büyük ilçelerinde 
gerçekleştirilen Aydınlatma Bakım 

Kampanyası 2 ay sürdü. Bakım 
kampanyası sonucunda şehir esteti-
ğinin en önemli parçalarından biri 
olan cadde ve bulvar aydınlatma-
larının tamamının onarım ve yeni-
lenme işlemleri tamamlandı. Şubat 
ayında başlayan ve nisan ayında 
tamamlanan çalışmada toplam 235 
km uzunluğunda cadde ve bulvarda 

bakım yapıldı.

Bu bakımlarda, ekonomik öm-

rünü tamamlamış olan 2.100’den 

fazla aydınlatma armatürü yeni-

leriyle değiştirildi. 700’den fazla 

armatür ise onarılarak yanar hale 

getirildi.

ANKARA’NIN CADDELERI DAHA AYDINLIK 
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BP’nin işletme operatörü olduğu Bakü-Tiflis-Cey-
han Şirketi’nden (BTC) yapılan açıklamaya göre Cey-
han Deniz Terminali’nden 2 bin 500’üncü tankere BTC 
ham petrolü yüklendi. Bin 768 km uzunluğundaki BTC 
Boru Hattı 2006 yılında faaliyete geçti. Bugüne  kadar 
boru hattı ile dünya pazarlarına toplam 1 milyar 918 
milyon varil ham petrol ihraç edildi. 21 Nisan 2014 ta-
rihinde Ceyhan Deniz Terminali’ne varan  Vinga adlı 
2.500’üncü tankere, aynı gün içerisinde yükleme yapıl-
dı. Tanker, yaklaşık 735 bin varil ham petrol yüklemesi-
nin tamamlanmasıyla İspanya’ya doğru yola çıktı. 

BTC Boru Hattı üzerinden dünya pazarlarına su-
nulan ham petrolün çoğunluğu Hazar Denizi’ndeki 
Azeri-Çırak-Güneşli (ACG) ve Şah Deniz sahalarından 
çıkarılıyor. Petrol, Bakü yakınlarındaki Sangaçal Termi-
nali’nden yola çıkıyor ve Azerbaycan, Gürcistan ve Tür-
kiye’den geçerek Ceyhan Deniz Terminali’ne ulaşıyor.

BTC’DE 2500’ÜNCÜ TANKER 
CEYHAN’DAN YÜKLENDI

IŞ BANKASI’NA 200 MILYON EURO’LUK KREDI
Türkiye İş Bankası, bir kısmı 

enerji verimliliği projelerinde kul-
lanılmak üzere Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan 200 milyon euroluk 
kredi aldı.  İş Bankası ile AYB ara-
sında; konutlarda deprem güvenliği 
ve enerji verimliliğinin artırılması 
amacıyla, verilecek kredilerin fi-
nansmanında kullandırılmak üzere 
toplam 200 milyon euro tutarında 

teminatlı bir kredi sağlanmasına 
yönelik sözleşme İstanbul’da imza-
landı. 9 Mayıs 2014 tarihinde İstan-
bul’da imzalanan anlaşmaya göre 
sağlanan kaynağın vadesi azami 10 
yıl olarak belirlendi. İş Bankası Ge-
nel Müdürü Adnan Bali, sağlanan 
kredinin İş Bankası’nın yıllardır ta-
şıdığı sosyal sorumluluk odaklı ba-
kış açısının da bir sonucu olduğunu 

belirterek, Türkiye’nin geleceğine 
yatırım yapıyor olmaktan mem-
nuniyet duyduklarını söyledi. AYB 
tarafından İş Bankası’na sağlanan 
ilk kaynağa ilişkin kredi sözleşmesi 
2009 yılında imzalandı ve 9 Mayıs 
2014’te imzalanan sözleşme ile bir-
likte AYB ile imzalanan kredi söz-
leşmelerinin tutarı toplamda 825 
milyon euro seviyesine ulaştı.

TURCAS, GENEL 
KURULUNU YAPTI

Turcas Petrol, 2013 Mali Yılına İlişkin Genel Kurul 
Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Tecmen, CEO ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Batu Aksoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri 
Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Ayşe Botan Berker ve Neslihan 
Tonbul’un katılımıyla 13 Mayıs Salı günü Conrad Hotel’de 
gerçekleştirildi. 2013 yılı sonuçlarına ve 2014 yılı hedefle-
rine dönük bilgi veren Erdal Aksoy,  Türkiye’de olumlu ve 
olumsuz gelişmelerin bir arada yaşandığı hareketli bir yılı 
geride bıraktıklarını belirterek; “2013 yılı için hem petrol 
hem de enerji alanında kendimize koyduğumuz hedefleri 
aştık ve her iki alanda da ülke sektör büyümesinin üzerin-
de bir performans sergiledik. Shell & Turcas bünyesinde 
otomotiv yakıtlarında yüzde 9 gibi sektörün üzerinde bir 
büyüme kaydederek benzin ve madeni yağ satışlarındaki 
liderliğimizi sürdürdük. RWE & Turcas Güney Elektrik 
Üretim A.Ş. bünyesinde Denizli Kombine Çevrim Doğal 
Gaz Santralı’nı işletmeye aldık. Yenilenebilir enerji alanın-
daki yatırımlarımızla da portföyümüzü çeşitlendirme yo-
lunda önemli adımlar attık” dedi. 

KISA KISA



UÇAK MOTORUYLA 
ELEKTRIK ÜRETECEK

Türkmenistan’da Çalık Enerji tarafından 
inşa edilen 149,2 megavatlık elektrik sant-
ralı devreye alındı.Türkmenistan’ın Lebap 
kentinde yapılan santralın açılışını Türk-
menistan Devlet Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov gerçekleştirdi. Yeni elektrik 
santralında General Electric uçak motoruy-
la doğal gazdan elektrik üretimi yapılacağı-
nı belirten Çalık Holding Başkanı Ahmet 
Çalık, “Türkmenistan, bu tür yatırımlarla 
enerji üretiminde kendi kendine yeten bir 
ülke haline geldiği gibi, komşu ülkelere de 
elektrik ihraç edecek bir konuma yüksel-
miştir” dedi. Çalık, bu yatırımıyla “Dünya-
nın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 
listesinde 129.’luktan 111’e sıraya yükseldi 
ve fosil yakıtlı elektrik santralı sektöründe 
de dünya çapında 9’uncu sıraya yükseldi. 

Dünya genelinde 43 binin üzerinde ça-
lışanı ve 22,3 milyar dolar cirosuyla Güney 
Kore’nin en büyük 10 şirketinden biri olan 
Doosan, Türkiye pazarındaki çalışmalarına 
ICCI 2014’le başladı. Doosan fuarın açılış 
gününün akşamında WOW Convention Cen-
ter’da düzenlenen bir organizasyonla, enerji 
sektörünün önde gelen isimlerini bir araya 
getirdi.  Enerji santrallarına yönelik anah-
tar teslim çözümlerinin yanı sıra farklı yakıt 
gruplarında verimlilik ve çevre dostu tek-
nolojilerde öne çıkan, deniz suyu ve atık su 
arıtma projeleri yapan Doosan’ın etkinliğine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TOBB Baş-
kanı Rıfat Hisarcıklıoğlu gibi isimler katıldı. 

ENERJI DÜNYASI DOOSAN’IN 
DAVETINDE BULUŞTU 

Polat Enerji, Kırşehir’in Mucur ilçesinde yapımı tamamlanan 

150 MW’lık kurulu güce sahip Geycek Rüzgar Enerji Santralı’nı 

devreye aldı. Açıklamayı, Polat Enerji’nin Fransız ortağı EDF 

Energies Nouvelles yaptı. “EDF Energies Nouvelles, Türk rüzgar 

enerjisi pazarına bağlılığını bir kez daha teyit ediyor” denilen 

açıklamada yatırım tutarı yaklaşık 190 milyon euro olan santralın 

yılda 384 milyon kWh elektrik üretmesi ve 191 bin 500 kişinin 

elektrik ihtiyacını karşılayacağına dikkat çekildi. Şirketin Türki-

ye’deki yatırımları 8 RES ve 500 MW’a ulaştı. 

ISRAIL’IN ENERJISI ZORLU ENERJI’DEN

Zorlu Enerji Grubu’nun İsrail’de yüzde 25 ortaklıkla kurduğu 
Dorad Doğal Gaz Çevrim Santralı, İsrail Enerji ve Su Altyapıları 
Bakanlığı’ndan üretim ve tedarik lisansını aldı. Dorad Doğal Gaz 
Çevrim Santralı, İsrail’in enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 6’sını 
tek başına karşılayacak. Elektrik maliyetlerini düşürmesi ve çevre-
ci olması nedeniyle, İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı’nın da 
desteklediği santral, önümüzdeki günlerde ticari faaliyetine başla-
yacak. Zorlu Enerji Grubu, santralı İsrailli ortaklarıyla birlikte 1.2 
milyar dolar yatırımla hayata geçirdi. Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, “Santral 13 bin MW 
enerji kapasitesine sahip İsrail’in enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 
6’sını şu anda tek başımıza karşılayabilecek durumda” dedi.

POLAT, GEYCEK RES’I 
IŞLETMEYE ALDI

KISA KISA
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EÜD’de Karaduman 
yeniden başkan 

Elektrik Üreticileri Derneği Baş-
kanlığına Önder Karaduman ye-
niden seçildi. 29 Nisan 2014’te 
yapılan Elektrik Üreticileri Der-
neği (EÜD) Genel Kurulu’nda 
Başkanlığa Önder Karaduman 
oybirliğiyle yeniden seçildi. Kara-
duman aynı zamanda EÜD Onur-
sal Üyesi de oldu. Derneğin yeni 
yönetimi ise şu isimlerden oluş-
tu. Yeşim M. Şişli (Soyak Enerji), 
Ali Balım (Statrkraft), Sırrı Uya-
nık (İskenderun Enerji), Bülend 
Engin (İÇDAŞ), Erol Karaduman 
(Karel Elektrik), Özgür Kahra-
manzade (AES-Entek), Namık 
Baydemir (Camiş Elektrik) ve 
Zeki Aybar Eriş (Polat Enerji). 

Nafiz Kaya, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı oldu
Kurulduğu günden bu yana Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda basın müşaviri 
olarak görev yapan Nafiz Kaya, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı oldu. Kaya, 30 
Mart’ta tamamlanan seçimlerin ardından Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper 
Taşdelen ile birlikte görev yapacak. Kaya, Çankaya Belediyesi’nde kültür-sanat, sos-
yal yardımlar, kurumsal iletişim ve dış ilişkilerden sorumlu olacak. 

1971 yılında Ankara’da doğan Kaya, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Kaya, 
uzun yıllar çeşitli gazetelerde ekonomi ve enerji muhabirliği-editörlüğü yaptıktan sonra 

2 0 0 1 tarihinde EPDK Basın Müşaviri olarak göreve başlamıştı. Kaya evli ve bir kız çocuğu babası. Dergi-
mize de köşe yazıları ve fikirleriyle katkı veren Kaya’ya yeni görevinde başarılar dileriz. 

Çalık’a Japonya’da 
fahri doktora 

Enerji alanındaki yatırımlarıyla da tanı-
nan Çalık Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Çalık’a Japonlar fahri dok-
tora diploması verdi. Matsumoto Diş 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yagasaki 
Tadashi’nin elinden ‘Fahri Doktora’ 
sertifikasını alan İş Adamı Ahmet Çalık, 
“25 yıldır Japonlarla çalışıyorum. Orta 
Asya’da Japonlarla iş yapan ilk şirket-
lerden biri olduk. Bu ödülün Japon-
ya’dan gelmesi benim için çok anlamlı 
oldu” dedi. Diploma törenine Japonya 
Başbakanı Shinzo Abe’nin Danışmanı 
İjima İsao, Japonya Parlamentosu Üye-
si  Shigeyuki Gotoh, Türkiye’nin Tokyo 
Büyükelçisi Bülent Meriç, Japonların 
ünlü modacısı Kanzai Yamamoto ve çok 
sayıda Japon bürokrasisinden temsilci-
ler ve akademisyenler katıldı. 
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BOTAŞ yönetimine 
yeni isim 

BOTAŞ’ta boş bulunan yönetim 
kurulu üyeliği ataması yapıldı. 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
A.Ş’nin (BOTAŞ) yeni yönetim 
kurulu üyesi Ömer Koca oldu. 
Enerji Bakanlığı’nda müşavir 
olarak görev yapan Koca, 2011 
yılında Petrol İşleri Genel Mü-
dür yardımcısı olarak atanmıştı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığının konu ile ilgili atama kara-
rı Resmi Gazetede yayımlandı. 
Koca, Başkan Vekili Mehmet 
Konuk’un yanı sıra diğer yöne-
tim kurulu üyeleri Selahattin 
Çimen ve Sefa Sadık Aytekin ile 
birlikte görev yapacak. 

ESİN GEDİK

KARİYER



Enerji Bakanlığı’nda 3 yeni atama
Enerji Bakanlığı’nın üç ayrı kurumun üst yönetiminde değişiklik yaptı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Abdülkadir Ongun Türki-
ye Elektrik İletim AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 
Mustafa Hacı Eminoğlu Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Yücel Yalçınoğlu da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardım-
cısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 

Özmen “En etkili Türk” 
Prysmian Group Kuzey Amerika 
CEO’su Hakan Özmen, ABD’nin 
en etkili 50 Türk’ listesine gir-
di. Listede Coca-Cola CEO’su 
Muhtar Kent ve Doktor Mehmet 
Öz de var.  ABD’de 2002 yılından 
beri yayımlanan ekonomi dergisi 
Turk of America, “Amerika’daki 
En Etkili 50 Türk” listesini yayın-
ladı.  İş dünyasından sanata, po-
litikadan müziğe ve spora kadar 
farklı sektörlerden seçilen isim-
ler arasında, 2009 yılına kadar 
Prysmian Türkiye CEO’su olarak 
görev yapan, 2011 yılından itiba-

ren Prysmian Group Kuzey Ame-
rika CEO’luğunu üstlenen Hakan 
Özmen de yer aldı.

1993 yılında, Siemens A.G-Simko 
Ticaret AŞ’de profesyonel haya-
tına başlayan Özmen, Pirelli’nin 
global olarak Siemens Kablo’yu 
satın almasının ardından İtal-
ya’da görev yaptı. 2009 yılında 
Prysmian’ın tüm dünyadaki te-
lekom işinin başına CEO olarak 
atanan Özmen, 1 Ocak 2011 tari-
hinden bu yana Prysmian Group 
Kuzey Amerika CEO’su olarak 
çalışıyor.

KARİYER
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ELDER, Özdemir’le 
devam edecek  

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Der-
neği (ELDER) başkanlığına yeni-
den Nihat Özdemir seçildi. EL-
DER 7. Olağan Genel Kurulu’nun 
ardından yönetim kurulunun 
yaptığı ilk toplantıda başkanlığa 
yeniden Nihat Özdemir seçildi. 
Özdemir’in yanı sıra yönetime 
şu isimler girdi: Ceyhan Saldan-
lı, Şaban Cemil Kazancı, Alişan 
Arıkan, Hidayet Atasoy, Mehmet 
Cengiz, Ahmet Çalık, Serhat 
Çeçen, Mükremin Çepni, Ahmet 
Ümit Danışman, Selahattin Hak-
man, Haşim Keklik, Metin Kilci, 
Ümit Kiler, Celal Koloğlu, Ali Mu-
rat Korkmaz, Abdullah Tivnikli, 
Kazım Türker ve Ayhan Yavrucu 
oldu. Denetim kuruluna ise İs-
mail Ergüneş, Cengiz Çakmak ve 
Ümit Bilek seçildi.

Genel Kurul`da yapılan tüzük 
değişikliği ile özelleştirilen da-
ğıtım şirketlerinin katılımıyla 
yönetim kurulu üye sayısı 19`a 
çıkarıldı. Böylece özelleştirme-
si gerçekleştirilen yeni dağıtım 
şirketleri de dernek yönetiminde 
temsil hakkı kazandı.

Mustafa Hacı Eminoğlu Abdülkadir Ongun Yücel Yalçınoğlu



Mart 2013’te yürür-
lüğe giren Yeni 
Elektrik Piyasası 
Yasası’na göre iş-

letmeye henüz girmemiş santrallar 
için EPDK tarafından düzenlenmiş 
lisanslara yönelik önemli bir madde 
de yer alıyordu. Bu maddeye göre 
lisans sahibi şirketlere, santralın 
inşaatına geçilmesi için yerine ge-
tirilmesi gereken yükümlülüklerini 
tamamlamaları amacıyla 6 ay süre 
verilmesi hükme bağlandı. Bu sü-
rede yükümlülüklerini yerine getir-
meyen tüzel kişilerin lisanslarının 
iptali, yasayla kayıt altına alındı.  
6 aylık süre 2 Kasım 2013’te başladı. 
Lisans sahiplerinin, en geç 2 Ma-
yıs’a değin ‘Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin geçici 15’inci 
maddesinde belirtilen işlemleri 
tamamlamaları ve istenen belgeleri 
EPDK’ya teslim etmeleri gerekiyor-
du. Belgeleri teslim etmeyen tüzel 
kişilerin lisansları iptal edilecekti. 
Bu kapsama giren ve iptal riskiyle 
karşı karşıya kalan 30-35 bin mega-
vatlık santral bulunuyor.

Yatırımcıları  
‘2 Mayıs sendromu’ndan kurtaracak 

sihirli formül bulundu 
Başbakanlık, Enerji Bakanlığı ile EPDK, 2 Mayıs’ta iptali gündeme gelen 35 bin MW’lık santral yatırımını kurtarmak 
için yasa tasarısı taslağı hazırladı.  Başbakanlığa gönderilen taslağa göre, inşaat öncesi zorunlu belgeleri sunanların 
lisansı iptal edilmeyecek…
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KAPAK

DENİZ SUPHİ



İşte bu durum enerji sektöründe 
‘2 mayıs sendromu’ olarak adlandı-
rılıyordu. Enerji Panorama’nın gün-
deme getirdiği bu sorun bir taslakla 
çözülüyor. Ankara’da enerji yönetimi, 
2 Mayıs’ta 30-35 bin megavatlık sant-
ral yatırımına ilişkin lisansların ipta-
lini önleyecek yasa tasarısı taslağını, 
Başbakanlığa gönderdi. Onayda bek-
leyen tasarıya göre yasanın yürürlüğe 
girmesini izleyen 1 yıl içinde inşaat 
öncesi ‘zorunlu’ olan belgeleri Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
(EPDK) sunan işletmelerin lisansları 
iptal edilmeyecek.

EPDK, 2 Mayıs’ta lisanslarla 
ilgili herhangi bir işlem yapmadı, 
konuyu ‘beklemede’ tuttu. Düzen-
lemenin yasalaşmasıyla birlikte, 35 
bin megavatlık yatırım için yeni bir 
dönem başlayacak.

Taslak iki maddeden oluşuyor  
Başbakanlık’ta incelenen yasa 
tasarısı taslağı şu iki kritik mad-
deden oluşuyor:

-Söz konusu tasarının yasalaş-
masını izleyen 1 yıl içinde inşaat 
öncesi zorunlu olan belgeleri EP-
DK’ya sunan işletmelerin lisansları 
iptal edilmeyecek.

-Kendilerinden kaynaklanma-
yan nedenlerle (bürokratik ya da 
teknik) inşaat öncesi istenen belge-
leri tamamlayamayan işletmelere 
muafiyet sağlanıyor. Bu kapsama 
giren işletmelerin de lisansları iptal 
edilmeyecek. 

35 BİN 
MEGAVATIN 

KAYNAKLARA 
GÖRE DAĞILIMI

Ankara’da enerji yönetiminden alınan 
bilgiye göre lisans iptaliyle karşı karşı-
ya olan 30-35 bin megavatlık santral 
bulunuyor. Hidroelektrikte, 400 do-
layında proje yaklaşık kurulu güç 13 
bin megavat. Termikte, (kömür ve do-
ğal gaz), 33 proje kurulu güç 10 bin 
megavat. Rüzgarda 170’i aşkın proje, 
kurulu güç 8 bin 500 ile 9 bin mega-
vat. Diğer kaynaklarla (güneş gibi) 
birlikte iptali gündemde olan kurulu 
güç miktarı 35 bine kadar çıkıyor.

İŞTE O MADDE
Uygulamada bulunan ‘Elektrik 
Piyasası Yasası’nda yer alan kri-
tik madde şöyle:
“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Üretim lisan-
sına derç edilen inşaat öncesi süre 
içerisinde, üretim tesisinin inşaatına 
başlanması için yerine getirilmesi 
gereken yükümlülüklerini ikmal ede-
memiş tüzel kişilere, varsa kalan inşa-
at öncesi sürelerine ek olarak; yoksa 
sadece altı ay süre verilir. Mücbir se-
bepler dışında bu süre içerisinde de 
yükümlülüklerini ikmal edemeyen 
tüzel kişilerin lisansları iptal edilir.”

MUSTAFA YILMAZ-EPDK BAŞKANI 

KIMSENIN MAĞDUR 
OLMASINI ISTEMEYIZ

“2 Mayıs konusuyla ilgili olarak kendi ku-

surları bulunmayan lisans sahibi şirketlerin 

mağdur olmasını kesinlikle istemeyiz. Ama 

neticede ortada bir kanun var. Belki bu hususta 

kanunda yeni düzenlemeler olabilir. 

Tüm hususları dikkate alarak, 

gerçekten sektörün lehine ne 

ise o yönde karar almak için 

elimizden geleni yapa-

cağız.” 

KAPAKYatırımcıları  ‘2 Mayıs sendromu’ndan kurtaracak sihirli formül bulundu 
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ÖNDER KARADUMAN
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI 

“ILAVE SÜRE VERILMELI”
Biliyorsunuz inşaat öncesi 

süresini tamamlamış lisans sahip-
lerinin yükümlülüklerini yerine 
getirdiklerine dair belgeleri 2 Mayıs 
2014 tarihine kadar EPDK’ya sun-
maları gerekiyordu. Üyelerimizin 
bir kısmı bu belgeleri çeşitli 
sebeplerden dolayı zamanında 
tamamlayamadıklarını dile getir-
diler. Biz de dernek olarak karşı-
laşılan ortak sorunları belirlemek 
üzere bir anket çalışması yaptık. 
Ankete cevap veren 18 üyemizden 
gelen bilgilere göre, bu konuda 
toplam kurulu gücü 3 bin 845 MW 
olan 34 santral yatırımında sıkıntı 
yaşanacağı ortaya çıktı. Bu santral-
lar için EPDK’ya Temmuz-Aralık 
2013 dönemi raporlarında bildi-
rilmiş ilerleme yüzdesi ortalaması 
yaklaşık yüzde 8’dir. Tüm üyele-
rimizin ankete cevap vermediği 
göz önüne alındığında etkilenecek 
yatırım toplamının daha da büyük 
olduğunu değerlendirmek yanıltıcı 
olmayacaktır. 

Gelen bilgiler doğrultusunda 
karşılaşılan ortak sıkıntıları şu 
şekilde özetlemek mümkündür:

Sahanın mülkiyet veya kulla-
nım hakkı

Üyelerimizin sorun yaşadığı 
konuların başında sahanın mülkiyet 
veya kullanım hakkının elde 
edilmesi geliyor. Bilindiği gibi 
kamulaştırma işlemleri sıkıntılı 
bir süreç. Şöyle ki;  özel mülkiyet 
taşınmazlarında, Kamulaştırma 
Kanunu’nun 27.maddesi gereğince, 

‘Acele El Koyma’ kararının ardın-
dan, uzlaşma olmaması durumun-
da çeşitli nedenlerle (maliklerin 
yurtdışında ikamet etmesi, hayatta 
olmaması, varislerin bulunama-
ması vb. ) tebligat sürecinde ciddi 
gecikmeler yaşanıyor.  Ayrıca, 
taşınmaz vasıfları ve mülkiyet 
sahipleri de çok çeşitli olduğu için 
farklı mevzuatlara tabiler. Bu da 
tüm izinlerin eş zamanlı alınmasını 
imkansız hale getiriyor. Öte yandan 
şimdiye kadar yapılan uygulama-
larda, acele el koyma kararı, inşaata 
başlanabilmesi için yeterli görülü-
yor ve diğer kamulaştırma adımları 
inşaat sürecine paralel yürütülebi-
liyor.

ÇED kapsamında gerekli karar
ÇED süreci de birçok farklı 

kurumun görüş ve onayı aran-
dığından oldukça uzun zaman 
alıyor. ÇED sürecinin devam ettiği 
yatırımların bazılarında ilgili idare 
tarafından, flora ve faunanın mev-
simsel olarak izlenmesi isteniyor. 
Bu nedenle ilkbahar dönemi veje-
tasyon periyodunun izlenmesi ve 
değerlendirilmesinin 2 Mayıs 2014 
tarihine kadar yetişmesi ve ÇED 
kararı alınabilmesi mümkün değil. 
ÇED kararı alınmış olsa dahi, yerel 
mahkemelerce ÇED izinlerine ko-
laylıkla yürütmeyi durdurma kararı 
verilebildiği herkesin malumu… 
Mahkeme nihayetinde ÇED’e 
onay verecek olsa dahi, 2 Mayıs’a 
kadar yürütmeyi durdurma kararı 
alabileceği bir projenin 2 Mayıs’ta 
sunacağı ÇED ve buna bağlı izinleri 

geçersiz olacağından; tüm izinlerini 
tamamlamış olan bir proje için dahi 
yatırımcı lisans iptali riskiyle karşı-
laşabilecektir.

İmar planı onayı
Bilindiği gibi imar izni, birçok 

kurumdan alınması gereken görüş 
ve izinlerle birlikte belediye veya 
İl Genel Meclisi’nin aldığı kararla 
yürürlüğe giren bir süreçtir. Bu 
aşamada, her kurum,  tabi olduğu 
mevzuat çerçevesinde konuyu de-
ğerlendirerek, imar planına ilişkin 
görüş veriyor. Özellikle, İl Tarım 
Müdürlüğü’nden alınacak izinlerde 
ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca, 
HES’ler için yeni getirilen kıyı 
kenar çizgisi taşınması gerekliliği 
de uzun zaman alan bir süreç. 
Büyükşehir Kanunu ile birlikte İl 
Özel İdare ile belediye arasında bazı 
yetkiler 30 Mart itibarıyla değişti 
ve belediyelerin bünyesinde ilgili 
komisyonların kurulması zaman 
aldı. Tüm bu nedenlerle imar izni 
için gereken bazı onay ve izinlerde 
bu döneme özel tıkanıklıklar 
ve gecikmeler yaşanmıştır ve 
yaşanmaya devam etmektedir.

Yasak bölgeler 
Bu izinle ilgili en büyük zor-

luk, özel sektörün Milli Savunma 
Bakanlığı’yla doğrudan irtibat 
kuramaması ve başvurusunu ilgili 
merciye yaptıktan sonra sürecin 

KAPAK Yatırımcıları  ‘2 Mayıs sendromu’ndan kurtaracak sihirli formül bulundu 



takipçisi olamaması. Geçmiş dö-
nemlerde şirketlerce bu izin için 
yapılmış olan başvurulara Milli 
Savunma Bakanlığı tarafından yanıt 
verilmedi. Yeni lisans yönetmeli-
ği sonrasında, izlenmesi gereken 
yönteme ilişkin duyuru Aralık 
2013’te yapıldı. İnşaatına başlanmış 
olan projeler için nasıl bir yöntem 
izleneceği konusu henüz netleşme-

diğinden bu durumdaki projelerin 
başvurularının iletilmesi için ilgili 
kurumlarca Milli Savunma Bakan-
lığı’nın görüşü bekleniyor.

Ön proje onayı
Ön proje onayının başvuru 

dosyasında imar planı onayı, ÇED, 
elektromekanik sözleşmesi gibi 
belgelerin sunulma gerekliliği, 

bu onayı en son başvurulabilen 
izinlerden biri yapıyor. Bu neden-
le 2 Mayıs’a kadar gerekli onayın 
alınması mümkün değil. Belirtilen 
ortak sıkıntılar yanında; örneğin 
maden işletme ruhsat sahasıyla 
çakışmasından ötürü gerekli kara-
rın alınmasının beklenmesi benzeri 
bazı projelerin kendilerine has sı-
kıntıları da olabiliyor.

MUSTAFA SERDAR ATASEVEN 
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ BAŞKANI:

“6,5 MILYAR EUROLUK YATIRIM 
YAPILAMAYACAK”

“TÜREB olarak 2014 yılının ba-
şında, 2 Mayıs sendromuna ilişkin 
bir rapor hazırladık ve bu konuda 
birçok toplantı gerçekleştirdik. 
Hazırladığımız bu raporu da Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
EPDK başta olmak üzere ilgili tüm 
kurumlara gönderdik. 2 Mayıs tari-
hini geride bıraktık ancak yatırım-
ların ne olacağına ilişkin herhangi 
bir açıklama yapılmadı. TÜREB 
olarak biz, gerçek yatırımcının ayırt 
edilmesi yönünde bir karar alınma-
sı ve bu kararın da geçmişe yönelik 
uygulanmasını istiyoruz. 

Kanunda ve yönetmelikte belir-
tilen süreler içinde tüm başvuruları 
yatırımcılar tarafından yapılmış ve 
şartların yerine getirilmiş olması-
na rağmen inşaat öncesi döneme 
ilişkin 24 Mart - 04 Nisan tarihleri 
arasında TÜREB’e bildirilen top-
lam 3116 MW kurulun güce sahip 
78 adet rüzgar enerjisi projesi için 
sonuçlandırılamayan işlemler şu 
şekildedir;

- Askeri yasaklı bölgeler izni 
işlemleri süren 276, 20 MW kurulu 

güce sahip 8 proje,

- ÇED işlemleri süren 252,50 
MW’lık 7 proje,

- DHMİ işlemleri süren 220 
MW’lık 5 proje,

- Genel izin süreci işlemleri 
süren 634,50 MW’lık 16  proje,

- Özel İdare yetkilerinin bü-
yükşehire devri işlemleri nedeniyle 
bekleyen 249,40 MW’lık 5 proje,

- İmar izinleri işlemleri süren 
759,95 MW’lık 23 proje,

- Kamulaştırma süreci işlemleri 
süren 618,40 MW’lık 16 proje,

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
genelgesi nedeni ile bekleyen 151 
MW’lık 5 proje,

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
izin süreci işlemleri süren 525, 
MW’lık 13 proje,

- Teknik Etkileşim Analizi 
süreci işlemleri süren 545 MW’lık 
15 proje,

- TEİAŞ enerji nakil hattı ve tra-

fo merkezi bağlantı işlemleri süren 
154 MW’lık 6 proje,

- Diğer işlemleri devam eden 
272 MW’lık 7 adet proje.

Bu santraller üretime geçmediği 
takdirde; rüzgar enerjisinde 20 bin 
MW olarak açıklanan 2023 hede-
fine ulaşılması mümkün olamaya-
caktır. Tamamı özel sektör tarafın-
dan karşılanacak olan 6,5 milyar 
Euroluk yatırım yapılamayacak ve 
söz konusu rüzgar enerjisi sant-
rallarının yıllık üretimine göre 1,3 
milyar dolarlık doğal gaz ithalatın-
dan kaynaklanan cari açığı azaltıcı 
etkisinden mahrum kalınacaktır. 
Tüm bu hususlar göz önünde bu-
lundurularak, sektörümüzün önün-
deki bu sorunun çözümü adına 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 
ve/veya Elektrik Piyasası Kanunun-
da düzenlemeye gidilmesini talep 
ediyoruz.” 

KAPAKYatırımcıları  ‘2 Mayıs sendromu’ndan kurtaracak sihirli formül bulundu 
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Tüm dünyada güneş ışınla-
rı hız kesmeden enerjiye 
dönüşmeye devam eder-
ken Türkiye de 12 Ma-

yıs’ta başlayan güneş enerjisi lisans 
ihaleleriyle yenilenebilir enerji için 
kapsamlı bir yol haritası çizdi. Bu 
ilgi araştırma şirketlerini de güneşe 
yönlendirdi. Güneş enerjisi potan-
siyeline ve teknolojilerine odakla-
nan araştırmalara son olarak, NPD 
Solarbuzz’ın Orta Doğu ve Afrika 
bölgesi özelinde hazırladığı “Geli-
şen PV Piyasaları Raporu- Emer-
ging PV Markets Report: Middle 
East and Africa” eklendi. Orta 
Doğu ve Afrika bölgesinde (MEA) 
fotovoltaik (PV) talebinin 2014 
yılında yüzde 50 oranında büyüme 
göstereceğini açıklayan rapor, 10 
GW’lık bir potansiyel gördüğü böl-
geyi, ‘kilit öneme sahip bir pazar’ 
olarak tanımlıyor.

Özellikle bölgeye yatırım hazır-
lığında olan üreticiler için hazırla-
nan rapor, birincil talep sürücüsü 
PV tüketicilerinden giriş engelleri-
ne ve en uygun pazar segmentlerine 
kadar önemli analizler içeriyor. 
Raporun kapsadığı piyasalar ise şu 
ülkelerden oluşuyor: İsrail, Suudi 
Arabistan, Güney Afrika, Ceza-
yir, Bahreyn, Mısır, Gana, Ürdün, 
Fas, Katar, Tunus ve Birleşik Arap 
Emirlikleri. 2018 yılına kadar Suudi 
Arabistan, Güney Afrika ve İsrail’in 
pazara öncülük edeceği ve bu süreç 
sonunda MEA bölgesindeki yıllık 
PV talebinin de 4.4 GW’ye ulaşaca-

ğı dikkat çekici noktalardan biri.

2013’te MEA bölgesindeki PV 
talebi yüzde 670 arttı

Rapor, 2012 ile karşılaştırıldı-
ğında 2013 yılında MEA bölgesin-
deki PV talebinin yaklaşık 140 MW 
ilave yatırımla yüzde 670 oranında 
artış gösterdiğini belirtiyor. Bu 
büyük artışın arkasında yatan ne-
den olarak ise daha önce bölgede 
küçük off-grid PV sistemlerinin 
önemli bir payı varken 2013 yılında 
on-grid segmentinin ana faktör 
olması gösterilmiş. Bu veriler eş-

liğinde 2014 sonunda bölgede 1.6 
GW üzeri bir büyüme olacağı ve 
2018 yılına gelindiğinde ise zemin 
montaj sistemleri pazarının yüzde 
70 üzerinden aktif hesap vereceği 
tahmin ediliyor.

Bugüne kadar MEA bölge-
sindeki PV kullanım oranlarına 
bakıldığında, ağırlıklı olarak eko-
nomik açıdan zengin az sayıda 
ülkede -özellikle Güney Afrika ve 
İsrail tarafında- büyüme gözleni-
yordu. Raporun iddialarından biri 
de önümüzdeki birkaç yıl içinde 
Suudi Arabistan’la birlikte bu üç 

Orta Doğu ve Afrika’da 
fotovoltaik talebi yüzde 
50 oranında büyüyecek

1. TABLO-PV talebi 4 GW’a ulaşacak
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Güneş enerjisi ve fotovoltaik odaklı pazar araştırmaları yapan NPD So-
larbuzz’un ‘Gelişen PV Piyasaları Raporu’na göre küresel olarak önemli 
bir pazar haline gelen Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki yıllık PV talebi, 
2014 ve 2018 yılları arasında yaklaşık üç katına çıkacak



ülkenin MEA bölgesinde istikrarlı 
bir talep seviyesi sunacak olması. 
Ayrıca güneş parklarında ve çatı 
sistemlerinde yapılan net ölçüm 
sonuçlarına göre, 2014 yılında Orta 
Doğu’nun en büyük PV pazarının 
İsrail olacağı tahmin ediliyor. 

Suudi Arabistan’a iki  yılda 2.4 
GW PV kapasitesi

Rapor, Suudi Arabistan’ın ol-
dukça çok konuşulan iddialı yenile-
nebilir enerji programının da bu yıl 
hayata geçirileceğini duyuruyor. Su-
udi Arabistan’ın hedeflerini tuttu-
rursa, 2016 yılında MEA bölgesinin 
en büyük PV pazarı olacağı tahmin 
ediliyor. 2016 ve 2018 yılları arasın-
da 2.4 GW yeni PV kapasitesi ek-
lemesi beklenen Suudi Arabistan’ı 
Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve 
Kuveyt takip ediyor.

Rapor,  Orta Doğu’nun genelin-
de yenilenebilir enerji konusunda 
hakim bir görüş olduğunu savu-
nuyor. Buna göre, yenilenebilir 
kaynaklar bölgedeki petrol ve gaz 
rezervlerini koruma aracı olarak 
görülüyor. NPD Solarbuzz analist-
lerinden Susanne von Aichberger, 
Orta Doğu ve Afrika genelindeki 
fotovoltaik yöntemlerin oldukça 
ideal bir yenilenebilir enerji türünü 
temsil ettiğini belirtirken piyasa 
sürücüleri ve kısıtlamalar açısından 
ise iki bölge arasında büyük fark-
lılıklar olduğunun altını çiziyor. 
Yatırımcılar için özel analizlere yer 
verilmiş olması da bu noktada ra-
poru önemli kılıyor.

Afrika’da kalkınmanın yolu 
güneş

Tüm bu ideal fotoğraflar bir 
yana, Afrika ülkelerinin çoğunda 
enerji sevkiyatı konusunun kötü 
durumda olduğu bir gerçek. Kırsal 
kesimde her 10 Afrikalıdan sadece 
birinin elektriğe erişimi olduğunu 
ve çoğu büyükşehirde de sürekli 

elektrik kesintileri yaşandığını 
göz önünde bulundurursak, güneş 
enerjisinin bu sorunun ne kadarı-
nı, ne zamana çözeceği net değil. 
Yine de pek çok araştırmada da 
belirtildiği üzere, güneş enerjisi 
teknolojilerinin bölgedeki sosyal ve 
ekonomik kalkınmayı teşvik etme-
ye yardımcı olacağı bu raporda da 
kendine yer bulmuş. 

Afrika’daki “Yenilenebilir Enerji 
Bağımsız Enerji Üreticileri Tedarik 
Programı (REIPPP)” kapsamında 
büyük ölçekli PV projeleri inşaat-
larının hakiminin bu yıl da Güney 
Afrika olacağını açıklayan analiz-

lere bakacak olursak, dünyanın en 
büyük ve en fazla nüfus yoğunlu-
ğuna sahip ikinci kıtası olan Afri-
ka’nın geneline yayılan bir PV planı 
var.  Son bir yıl içinde Kamerun, 
Svaziland ve Uganda gibi sahra 
altı Afrika ülkeleri de dahil olmak 
üzere, yapılması planlanan büyük 
PV projeleri söz konusu. NPD So-
larbuzz’ın vurguladığına göre, güç 
üretim kapasitesini hızlı bir şekilde 
genişleteceği duyurulan 100 mega-
vatlık PV projeleri de Afrika geneli-
ne hareket kazandıracak.

2. TABLO- 2014’te en büyük PV pazarı İsrail olacak

3.TABLO-PV-tahminleri

DÜNYA GÜNDEMİOrta Doğu ve Afrika’da fotovoltaik talebi yüzde 50 oranında büyüyecek
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Rusya Ukrayna krizi ve 
kuraklık, doğal gazı 
yine enerji günde-
minin ilk sıralarına 

taşıdı. Özellikle kış aylarında yağış-

ların mevsim normallerinin altında 

kalması ‘elektrikte arz sorunu olur 

mu?” sorularını da beraberinde 
getirdi. Barajlardaki su seviyesinin 
düşmesinin yaz aylarında HES’ler-
den elde edilen elektrik miktarının 
azalmasına yol açacağı tahmin 
ediliyor. Bu tür durumlarda kamu 
her zaman yaptığı gibi doğal gaz 

çevrim santrallarına yüklenecek. 
Peki bu yöntem başka sorunları da 
beraberinde getirecek mi? Zira bir 
türlü bitmeyen ve gittikçe etkisi 
artan Rusya-Ukrayna krizinden 
çıkabilecek bir doğal gaz kesintisi 
Türkiye için bir açmaz yaratacak. 
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Ukrayna’dan gelen gaz kesilirse  
Marmara 
elektriksiz kalabilir 

Türkiye’yi zor bir yaz bekliyor. Kurak geçen kış nedeniyle HES’lerden yeterince elektrik alınamayacak. 
Eksik, doğal gazlı santrallarla çözülmeye çalışılacak. DİVİD Başkanı Baltacı, “Şimdilik gaz tedariğinde 
bir sorun yok ancak Rusya-Ukrayna krizi gaz akışında kesinti yaratırsa Marmara Bölgesi yaz aylarında 
elektriksiz kalır” uyarısında bulunuyor



Tüm bu soruları ve olası senaryoları 
son yıllarda doğal gaz ithalatındaki 
payları gittikçe artan Doğal Gaz 
İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği 
(DİVİD) Başkanı Fatih Baltacı’yla 
konuştuk.  

l Türkiye’nin doğal gaz tü-
ketim rakamları hangi seviyeye 
ulaştı? 

EPDK tarafından en son ya-
yımlanan verilere göre 2013 yılı ilk 
çeyreğinde 12.5 bcm gerçekleşen 
doğal gaz ithalatı 2014 yılında aynı 
dönemde 1 bcm artarak 13.5 bcm 
olarak gerçekleşti. 2013 yılında 
azalan ithalatın 2014 yılında tekrar 
2012’deki seviyesine gelmiş oldu-
ğunu görüyoruz. Bu ithalatın 2.6 
bcm’i özel ithalatçılar (LNG hariç), 
kalanı ise BOTAŞ tarafından yapıl-
dı. 2014 ilk çeyrekte özel sektörün 
ithalat segmentindeki payı yüzde 
19’a ulaştı.

l Türkiye, kurak bir kış geçirdi. 
Yaz aylarında özellikle elektrik üre-
ten barajlarda su sorunu gözükü-
yor. Doğabilecek elektrik arz sıkın-
tısını doğal gaz kapatabilir mi? 

Yaz döneminde mücbir sebep, 
boru hatlarındaki yapılan bakım 
gibi durumlar haricinde doğal gaz 
ithalatçı şirketler ülkeye ihtiyaç 
olan seviyede gaz girişi yapmaya 
hazır durumda. Fakat diğer tüm 
kaynaklarda olduğu gibi doğal gazla 
elektrik üretimi yapan santrallardan 
alınabilir toplam güç miktarının da 
sınırlı olduğu unutulmamalı. Elekt-
rik talebi ülkemizdeki tüm elektrik 
üretim kaynaklarından alınabilir 
güç miktarının üzerine çıktığı nok-
tada elektrik kesintileri kaçınılmaz 

olacaktır.

l Tam bu noktada, Ukray-
na-Rusya krizi yaşanıyor. Türkiye 
gaz ihtiyacının yüzde 12 civarını 
Ukrayna’dan geçen hat üzerinden 
karşılıyor. Kriz, Türkiye’ye doğal 
gaz akışını nasıl etkiler?

Eğer krizden kaynaklı herhan-
gi bir sorun olursa ülkemizin en 
önemli giriş noktası Malkoçlar 
doğrudan etkilenecektir. Böyle bir 
durumda Marmara Bölgesi’ndeki 
doğal gaz ve elektrik tedariğinde 
önemli kesintilerin beklenmesi 
doğaldır. Ancak, şu ana kadar bu 
krizin gaz akışına herhangi bir etki-
sinin olmadığını belirtmeliyim.

l Barajlara gelen suyun 
azalması ve Ukrayna-Rusya krizi 
yazın artacak elektrik tüketimi 
ve ihtiyacın karşılanma sürecini 
nasıl etkiler?

Bilindiği üzere ülkemizdeki 
hidroelektrik potansiyel çoğunluk-
la Doğu’da, elektrik tüketimi ise 
Batı’da daha yoğun. Barajlardaki 
su seviyesinin azalması ve Ukray-
na-Rusya krizi nedeniyle doğacak 
gaz akış sorunu birbirinden bağım-
sız durumlar. Barajlardaki doluluk 
oranı en üst seviyede olsa bile yine 
de Marmara Bölgesi’ndeki doğal 
gazla çalışan elektrik üretim sant-
rallarına ihtiyaç var. Malkoçlar giriş 
noktasından ülkemize gelen gazın 
Ukrayna-Rusya krizi veya her-
hangi başka bir sebepten azalması 
Marmara Bölgesi’ndeki elektrik ve 
doğal gaz arzını doğrudan olumsuz 
yönde etkileyecektir.

l Ukrayna’dan gelen doğal-

gazda olası bir kesintinin başta 
İstanbul olmak üzere Marmara 
Bölgesi’nde kesintilere yol açaca-
ğını belirttiniz. Böyle bir kriz için 
önceden alınması gereken önlem-
ler var mı varsa nelerdir?

Ukrayna üzerinden gelen gaz-
daki muhtemel bir kesinti İstanbul 
ve tüm Marmara Bölgesi’ndeki  do-
ğal gaz ve elektrik tedariğini önemli 
ölçüde olumsuz yönde etkileyecek-
tir. Türkiye’nin diğer bölgelerine et-
kisi ise sınırlı olacaktır. Halihazırda 
diğer giriş noktalarında da zaman 
zaman bazı kesinti ya da kısıntılar 
olabiliyor ancak bunlar çoğunlukla 
iletim sisteminin imkanları dahilin-
de çözülüyor.  Ülkemizdeki iletim 
sistemi altyapısının her giriş nokta-
sındaki gazı her bir çıkış noktasına 
taşıyacak şekilde tasarlanması 
büyük önem arz taşıyor. Bu sayede 
giriş noktalarında yaşanacak so-
runlar diğer girişlerdeki gaz ithalat 
miktarlarının arttırılması ile kolay-
ca çözülebilecektir.

l Özel sektörün Rusya ile doğal 
gaz sözleşmeleri yıllık 10 milyar 
metreküpe çıktı. Bu ne anlama geli-
yor? Bu alım daha da artabilir mi?

Özel ithalatçı şirketler alım ve 
operasyonel maliyetlerini azaltabil-
mek için yoğun gayret göstermek-
tedirler. Özel sektör ithalat şirketle-
rinin ülkemiz cari açığına bugüne 
kadar 2 milyar dolar seviyelerinde 
katkısı olmuştur. Özel sektör payı 
yükseldikçe bu katkı artacaktır. Ay-
rıca, Türkiye’nin gelecek vizyonun-
da çok önemli bir yeri olan Enerji 
Borsası’nın ayaklarının yere sağlam 
basması için özel sektör payının 
daha da artması gerekmektedir.

RÖPORTAJUkrayna’dan gelen gaz kesilirse  Marmara elektriksiz kalabilir 
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Rusya’nın Ukrayna kri-
ziyle eşzamanlı olarak 
attığı adımlar dikkat 
çekici. ABD’nin zorla-

dığı yaptırımların etkisiyle Rusya, 
Asya piyasasına dönme çabalarında 
Kutup bölgesine kilit önem atfedi-
yor. Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin geçen aralıkta Kutup bölgesini 
‘stratejik öncelik’ ilan etti. O gün 
bugündür atılan adımlar, işin askerî 
boyutlarıyla düşünüldüğünde Ku-
zey Kutbu’nun iyiden iyiye ‘ısınaca-
ğının’ işareti.

Aslına bakarsanız, Kuzey Kut-
bu’nun 21. yüzyılın gözde diyarı 
olacağı 10 yıldır belliydi. Rusya’nın 
2007’de Kutup deniz yatağına dikti-
ği bayrak herkesin aklında. Buzul-
ların erimesi, bölgedeki enerji kay-
nakları ile iki denizcilik rotasının 
açılmasını sağladı: Kuzey Denizi 
rotası ile Kuzeybatı Geçidi. İki böl-
ge de yüksek ekonomik potansiyel 
barındırılıyor. Amerikan Jeolojik 
Araştırmaları ve Ernst&Young’a 
göre, dünyanın keyfedilmemiş do-
ğal gaz kaynaklarının yüzde 30’u 
ile petrol kaynaklarının yüzde 15’i 
Kutup bölgesinde. Fakat Kutupların 
90 milyar varil petrolü ile 47 trilyon 
metreküp doğal gazı kıyıdan uzak-
ta. Bu durum sınırdaş ülkeler ara-
sındaki karasuları ve kıta sahanlığı 
sorunlarını ortaya çıkartıyor.

BM’den ilk onay
BM konvansiyonuna göre ül-

keler karasularından 200 deniz 
miline kadar egemenlik iddiasında 
bulunabiliyor. Kutuplara sınırları 
olan beş ülke var: Kanada, Dani-
marka, Norveç, Rusya ve ABD. Bu 
ülkeler 1996’da Finlandiya, İzlan-
da ve İsveç’i de aralarına alarak Ku-
tup Konseyi ismi verilen hükü-
metlerarası forumu oluşturmuştu. 
Ancak kıta sahanlığı ihtilafları 
bitmiş değil. Kutup bölgesinde 1,2 
milyon kilometrekarelik alanda hak 
iddia eden Rusya ise son dönemde 
öne geçti. Pasifik Okyanusu’ndaki 
Okhotsk Denizi’ndeki enerji zengi-
ni 52 bin kilometrekarelik alandaki 
hak iddiası geçen ay BM komisyo-
nundan onay aldı, Rus kıta sahan-
lığı tanındı. Böylece diğer iddialar 
için zemin kazanıldı. 

Ruslar, Novoya Zamlya’nın 
güneyindeki Peçora Denizi’nde, 
kıyıdan 60 km uzaklıktaki Priraz-
lomnoye platformundan çıkan ilk 
petrollerini de nisan sonunda Av-
rupa piyasasına sundu. Dünyanın 
ilk kutup tipi buza dayanıklı bu 

platformunun altındaki yatakta 72 
milyon ton petrol olduğu hesapla-
nıyor. 

Enerji haritası değişebilir
Kutup bölgesini ‘stratejik önce-

lik’ ilan eden Putin de geçen ay sos-
yo-ekonomik kalkınma ve güvenlik 
için askerî yapılanma dâhil her tür 
maliyetin sağlanması talimatı verdi. 
Rusya Novosibirsk Adaları’ndaki 
20 yıl önce kapatılmış Kutup askerî 
üssünü yeniden açacak. Bölgeye 10 
savaş gemisi ve dört nükleer buzkı-
rıcısı gönderildi. 2014’ün sonunda 
Rus Kutupları’nda yeni stratejik 
askeri komuta kurulması kararı 
alındı.

Bu planlar Ukrayna krizi dü-
şünüldüğünde daha anlamlı. Zira 
enerji ihtiyacının üçte birden faz-
lasını karşılayan Avrupa, Rusya’ya 
bağımlılıktan kurtulma derdinde. 
Polonya gibi ülkeler AB içinde ayrı 
‘Enerji Birliği’ oluşturma önerileri 
yapıyor. Rusya da ABD ve AB’nin 
yeni yaptırımları nedeniyle yü-
zünü Asya’ya çevirmeye çalışıyor. 
Kutup bölgesi doğal gaz projesi de 

Enerji savaşı 
Arktik’i ısıtıyor

Ukrayna krizi, Batı ile Rusya arasında Soğuk Savaş rüzgârları estirirken, kimi 
zaman ‘rekabet halinde işbirliği’ne de yaslanan ‘enerji savaşı’ tetikleniyor. 
21. yüzyılın ilk döneminde Hazar bölgesi dâhil ‘geniş Ortadoğu’ üzerinden 
şekillenen bu ‘enerji savaşının’ artık ‘soğuk cephesi’ açılıyor: Kuzey Kutbu.
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Rusya’nın doğuya dönme strateji-
sinin parçası. Yerel dilde ‘dünyanın 
sonu’ anlamına gelen Yamal Yarı-
madası’nda Sabetta limanında bir 
LNG terminali inşa ediliyor. Rus-
ya’nın Sakharin adalarında sadece 
bir LNG terminali var. Yeni liman-
daki faaliyeti yürüten şirketin baş-
kanı ABD’nin son yaptırımlar lis-
tesine alındı. Rus şirketi Rosneft’in 
10 yıldır müzakere yürüttüğü Çin 
ile anlaşması Putin’in bu ayki Pekin 
ziyaretinde imzalanabilir. Kuzey ro-
tası iyice açıldığında Rusya’nın Bo-
ğazlar ve Süveyş kanalına da ihtiya-
cı kalmayacak. Bu da enerji hatları 
haritasını derinden etkileyecek.

Amerika’daki tartışmalar
Hâl böyleyken, Amerikan yö-

netimi 2015’te iki yıllığına Kutup 
Konseyi’nin başkanlığını üstlene-
cek. Kutup bölgesinin nasıl öncelik 
kılacağı, petrol ve doğalgaz yatak-
larının yönetimi tartışılıyor. Ancak 
Amerika’da çevre sorunları için 
kaygılar büyük. Çevreci gruplar, 

buzdağlarını sürüklemek ve buzu 
eritmek için kullanılan teknolojinin 
kirlilik yarattığını vurguluyor, hava 
koşulları nedeniyle güvenli sonda-
jın mümkün olmadığını anlatıyor. 
Amerika’da Alaska’daki arama çalış-
malarında büyük güçlükler yaşanır-
ken, Kutup Dairesi’nin kuzeyindeki 
aramalar askıya alındı. Barentz 
Denizi’nde şirketlerin arama çalış-
maları da artan maliyetler, altyapı 
yokluğu gibi güçlüklerle karşı kar-
şıya. Amerikalılar ayrıca Rusya’nın 
askerî stratejisinden de kaygılı. 
Öyle ki eski Dışişleri Bakanı Hil-
lary Clinton, Putin’in Kutup askerî 
üssünü yeniden açma girişimine 
karış ‘birleşik cephe oluşturulması’ 
çağrısı yaptı.

Şimdilik rekabet alttan alta geli-
şiyor. Lakin Kutup bölgesi, bu uzun 
vadeli enerji kavgasının önemli bir 
ayağını teşkil edecek gibi görünüyor.

S400 satışına onay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin bu ay Pekin’i ziyaret edecek. 

Ana gündem 10 yıldır görüşülen 
enerji anlaşması, lakin askerî işbir-
liği ayağı da önemli. Nitekim, ön-
cesinde Putin’in en yeni S400 hava 
savunma füze sisteminin Çin’e satışı 
için onay verdi. Pekin bu sistem-
lerin 2011’den bu yana peşindeydi 
ancak Moskova kendi ihtiyaçları 
ve başka ülkelerin de ilgili olduğu 
gerekçesiyle müzakereleri askıya 
almıştı. Anlaşma sağlanır mı bilin-
mez lakin bu sistemler Çin’e bölge-
deki adacıklar ve Tayvan Boğazı’n-
daki hava sahasında üstünlüğünü 
pekiştirecek nitelikte.

Moskova-Pekin hattındaki bu 
işbirliği, Obama Asya turunda 
‘Çin’e yumuşak mesajlar’ vermiş 
olsa bile Amerikan yönetiminin 
diğer ülkeleri Güney ve Doğu Çin 
Denizi’ndeki egemenlik iddialarını 
yükseltmeye teşvik ettiği, hatta 
Pentagon’un Çin’e karşı savaş plan-
ları hazırladığını Wall Street Jour-
nal ile Financial Times’tan okudu-
ğumuz bir dönemde daha da dikkat 
çekici hâle geliyor.

HABEREnerji savaşı Arktik’i ısıtıyor
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Akaryakıtta 2 aylık tavan 
fiyat kararı, 2015’te 
yenilenecek dağıtım 
şirketleri ile bayiler arası 

intifa sözleşmelerinin de kaderini 

değiştirdi. Dağıtım şirketlerinin, 

markalarına 5 yıllığına bağlamak 

için ödedikleri milyonlarca dolarlık 

‘hava parası’ ‘tavan fiyat’ kararı ile 

‘taban’ yaptı.  Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumu (EPDK) Başkanı 

Mustafa Yılmaz, tavan fiyat sonrası 

çeşitli sektör temsilcisiyle yaptığı 

görüşmelere işaret ederek, “Ast-

ronomik fiyatlardaki bazı bayilik 

sözleşmelerinin, bu kararımızdan 

sonra askıya alındığı bilgileri bize 

ulaşıyor. Görüştüğümüz bayiler, 

‘Dağıtım şirketi ile 10 milyon-

larca dolarlık anlaşma yapmış-

tım, fakat bu karardan sonra dağı-
tım şirketi sözleşmeyi askıya aldı’  
şeklinde şikayette bulunuyorlar” 
diye konuştu.

 EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 
‘Enerji Panorama’ya akaryakıtta 
2 ay süreyle uygulanan ve sonrası 
için de devam edebileceği mesajını 
verdiği ‘tavan fiyat’la ilgili çarpıcı 
açıklamalar yaptı.

Akaryakıt piyasasına yönelik 
almış olduğunuz karar sektörde 
‘tavan fiyat kalıcı olur mu?’ tartış-
malarını da beraberinde getirdi. 
Tavan fiyat uygulamasının kalıcı 
olmasına yönelik bir düşünce 
veya çalışmanız var mı?

Biz piyasanın serbest olmasın-
dan yanayız. Piyasada her şey kendi 
dinamikleri üstüne otursun istiyo-
ruz. Ancak bunu sektörde suiisti-
mal edenler var. Suiistimal olduğu 
zaman tüketici hakkını koruma 
yönünde müdahale etmek zorun-
dayız. Yaptığımız bu müdahalenin 
gelecekte sektörün de lehine olaca-
ğına inanıyoruz, zaten bunu da hep 
birlikte göreceğiz. Özellikle 2015 

Akaryakıtta  
‘hava parası’ ‘tavan fiyat’ 

kararına çarptı

24  EnerjiPanoramaMayıs 2014

RÖPORTAJ

MURAT FIRAT

EPDK’nın tavan fiyat kararı sektörü ikiye böldü ancak EPDK Başkanı Yılmaz, olumlu sonuçlar alındığı-
nı söylüyor. Bu kararla dağıtım şirketi ve bayi arasındaki milyonlarca dolarlık ‘hava parası’ trafiğinin 
tarih olacağını belirten Yılmaz, “Biz piyasaya bir sinyal verdik ve bunun doğru anlaşıldığını düşünü-
yoruz. Ancak gerekirse yeni kararlar alırız” diyor. 



yılında, dağıtım şirketleriyle bayi-
ler arasında yapılacak görüşmeler 
sıkıntılı olacak ve bu da sektörün 
tamamını olumsuz yönde etkileye-
cek. Bundan emin olduğumuzdan 
dolayı bu kararı aldık. Kararımız 
dolayısıyla görüşmelerin daha sağ-
lıklı ve piyasaya yaraşır bir şekilde 
yürüyeceğine inanıyoruz. Eğer bu 
kararımız olmasaydı, ileride ciddi 
sıkıntılar yaşanabilirdi.

Ne gibi sıkıntılardan bahsedi-
yorsunuz?

‘Nasıl olsa serbest piyasa’ diye 
dağıtıcılar tarafından kar marjları-
nın 62 kuruşlara kadar çıkarıldığını 
gördük. Ayrıca dağıtım şirketleri 
bayilere, ‘Başka bir dağıtıcıya git-
mesin’ düşüncesiyle çok yüksek 
tutarlarda paralar ödüyordu. Bunun 
adına ister ‘hava parası’ deyin, ister 
‘intifa bedeli’ deyin, ister ‘bayilik 
bedeli’ deyin, ne derseniz deyin… 
5, 10 milyonlarca dolarlık rakam-
lar bu isimler altında bayilere 

ödeniyordu. Mülk satışında bile 
bu rakamlar söz konusu değil. Bu 
sektörün işleyişini 25 yıldır tanıyan 
biriyim. Akaryakıt istasyonlarının 
satış bedellerinin dahi bu fiyatlarla 
olmadığı zamanları da çok iyi bili-
yorum. Şimdi bu yüksek fiyatlara 
karşılık dağıtıcıların, 5 yıllığına 
bayileri kendilerine bağlamaya 
çalıştığını görüyoruz. Bu sağlıklı bir 
durum değil. Zaman içinde oluşan 
bu yapının uzun vadede piyasanın 
aleyhine olacağını düşünüyoruz. Bu 
yapıyı serbest piyasayla savunmak 
mümkün değil. Bundan dolayı ka-
rarımızın arkasında duruyoruz ve 
bu kararın sektör için hayırlı oldu-
ğunu düşünüyoruz.

Tavan fiyat kararının bu yapıyı 
etkilediğine dair geri dönüşler 
alıyor musunuz?

Elbette, bunun olumlu sinyalle-
rini de almaya başladık. Görüşülen 
bazı astronomik fiyatlardaki bayilik 
sözleşmelerinin, bu kararımızdan 

sonra askıya alındığı bilgileri bize 
ulaşıyor. Bilerek veya bilmeyerek 
bize bu durumu şikayet eden bayi-
ler de oluyor. Görüştüğümüz bazı 
bayiler, ‘Dağıtım şirketi ile 10 mil-
yonlarca dolarlık anlaşma yapmış-
tım, fakat bu karardan sonra dağı-
tım şirketi sözleşmeyi askıya aldı’ 
şeklinde şikayette bulunuyorlar. 
Sektörün dinamiğinin bu olmaması 
lazım. Yani telaffuz edilen astro-
nomik rakamlar, bu kararımızla 
birlikte daha makul seviyelere düşe-
cek. Bunun hem dağıtıcılar hem de 
bayiler açısından hayırlı olacağını 
düşünüyorum.

Tavan fiyat kararınızda da-
ğıtıcı-bayi karını yüzde 50-50 
paylaştırdınız. Bu kar paylaşım 
oranının önümüzdeki süreçte bu 
şekilde devam etmesine yönelik 
çalışmanız var mı?

Düzenleyici kurum her konuda 
mutlaka karar almak zorunda değil, 

RÖPORTAJAkaryakıtta  ‘hava parası’ ‘tavan fiyat’ kararına çarptı
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bazen piyasaya sinyaller verir. Bu 
sinyallerin sektörde faaliyet göste-
renler tarafından doğru anlaşılması 
önemli. Bu sinyallerimiz piyasa 
tarafından doğru anlaşılmadığı 
takdirde, başka tedbirler almak 
zorunda kalabiliriz. Şu anda kar 
paylaşımının eşit bir şekilde kalıcı 
olmasına yönelik bu aşamada bir 
şey söylemek istemiyorum. Ancak 
piyasanın gerçekleri arasında bu-
nun olması lazım. Ben bu piyasanın 
nereden nereye geldiğini çok iyi 
biliyorum. Her zaman kar marjı 
toptandan perakendeye doğru daha 
fazlalaşarak gider. Bizdeki sağlıksız 
bayilik sözleşmeleri ve bayi trans-
ferleri gibi hususlar bunun oluşu-
munu engelliyor. Zaten piyasaya da 
ilk darbe buradan geliyor. Öncelikle 
bu yapının sağlıklı hale gelmesi 
lazım. Bizim de çabamız bu yönde.

Katkılı ürünlere ilişkin zaman 
zaman dağıtım şirketlerine çe-
şitli uyarılarda bulunuyorsunuz. 
Katkılı ürün niçin sizi bu kadar 
rahatsız ediyor?

Tüketicilerin şunu iyi bilmesi 
lazım, Türkiye’de tüketicinin kulla-
nımına sunulan motorin bugün en 
üst kalitedir. Avrupa Birliği ülkele-
rinde üretilen en kaliteli motorini, 
biz Türkiye’de de üretiyoruz. Yani 
farklı bir motorin yok. Dolayısıyla 
ismine ne derseniz deyin, piyasa-
da farklı isimler altında ürünlerin 
satılmasını sağlıklı bir yapı olarak 
görmüyoruz. Piyasada iki farklı 
ürün sunuluyormuş gibi bir algı 
yaratmak doğru değildir. Tüketici-
lerimiz buna aldanmasınlar.

Katkılı ürünlere yönelik teknik 
bir düzenleme yapmayı planlıyor 
musunuz?

Halihazırda akaryakıt ürünle-
rinin teknik kriterlerini belirleyen 
kapsamlı bir mevzuatımız var ve 
üretilen tüm ürünler burada belirti-
len kriterlerin tamamını karşılıyor. 
Katkılı ürünlere gelince, bir ürünü 
iyileştirmeye yönelik teknik kriter 
belirlemek şeklinde bir şey söz ko-
nusu olamaz. Bazı dağıtım şirketleri, 
akaryakıtla ilgisi olmayan bazı yan 
ürünlerden katkı diye bahsediyor. 
Ama burada bahsedilen şey, ham-
maddesi deterjan türü ürünlerdir. 
Hatta bu katkıların yakıtın perfor-
mansını arttırıcı özelliği olduğunu 
da iddia ediyorlar. Bu iddianın 
yüzde 100 kanıtlanmış bir tarafı yok. 
Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm 
tüketiciler en ekonomik motorini 
alarak gönül rahatlığı içerisinde 
kullanabilir. Ben şahsen bir tüketici 
olarak aracımda en ekonomik yakıtı 
tercih ediyorum.

 Türkiye’de katkılı akaryakıt 
konusunda tüketiciyi bilinçlendirme 
noktasında maalesef  eksikliğimiz 
var. Bundan dolayı bazı dağıtım 
şirketleri, bunu kâra dönüştürmek 
için çeşitli pazarlama taktikleriyle 
bazı aksiyonlara giriyorlar. Bazı 
istasyonlarda tüketiciler, ‘Normal 
motorin almayın, normal motorin 
otobüs ve kamyonlar için. Sizin 
aracınızın deposuna katkılı yakıt 
koyalım’ denilerek daha pahalı satı-
lan katkılı ürünlere yönlendiriliyor. 
Tüketicilerin bu tip yönlendirmelere 
itibar etmemesi gerekir. Bunlar ke-
sinlikle doğru olmayan şeylerdir. Bu 
durumları tespit ettiğimizde üzerine 
gideceğimizin bilinmesini isterim.

KURALLARA 
UYMAYAN GİDER
Akaryakıt dağıtım şirketlerinin sayısı 
her geçen gün artıyor. Bu artışı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Petrol piyasası serbest bir piyasadır. 
Lisansın hem şartları hem de getir-
diği bazı yükümlülüklerle haklar var-
dır. Yükümlülükleri yerine getirenler 
dağıtıcı lisansını alır ve bu piyasada 
faaliyet göstermeye başlar. Eğer pi-
yasada faaliyet gösterirken mevzuata 
aykırı hareket edenler olursa bunun 
da kanunda karşılığı vardır. Bizim, 
‘Piyasaya çok sayıda giriş var’ demeye 
hakkımız yok. Mevzuattaki şartları ye-
rine getiren her firmanın bu piyasaya 
girme hakkı vardır. Biz bu piyasada 
kurallara uygun faaliyet gösteren 
dağıtım şirketlerinin sayısının artma-
sından yanayız. Dağıtıcı sayısındaki 
artıştan rahatsızlık duymuyorum. 
Bunların arasında piyasaya farklı ni-
yetlerle girenler elbette olabilir. Her 
sektörde olduğu gibi bu sektörde de 
olabilir. Bu sektörde bu tip kötü ni-
yetli kişilere uygulanacak yaptırımlar 
bellidir. Bu tip firmaları sektörde ke-
sinlikle barındırmayacağımızın bilin-
mesini isterim.

RÖPORTAJ Akaryakıtta  ‘hava parası’ ‘tavan fiyat’ kararına çarptı
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Elektrik dağıtımın özel-
leştirilmesiyle birlikte 
tüketicilerin şikayet 
oranlarında ciddi bir 

artış göze çarpıyor. Bu durumun 
başlıca iki nedeni var; birincisi 
tüketiciler artık özel sektörle karşı 
karşıya olduklarını bildiği için daha 
rahat şikayetçi olabiliyor; diğeri de 
özel sektörün zaman zaman ka-
munun belirlediği çizgileri aşmaya 
çalışması… 

Son dönemde özellikle elektrik 
abonelerinden gelen şikayetlerin 

yoğun bir biçimde artması üzerine 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
da (EPDK) harekete geçti. Şikayet-
leri değerlendiren EPDK, sorunları 
gidermek için Elektrik Piyasası 
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 
hazırladı. Söz konusu yönetmelik 
de mayıs ayın içinde Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik tüketicilerin bugüne 
kadar mağdur olduğu birçok konu-
yu çözüme kavuşturacak tüketici 
lehine çeşitli düzenlemeler içeriyor.

En çok tartışılan konu, elektrik 

faturalarının ulaştırılma periyoduy-
du. Yönetmelikle dağıtım şirketinin 
son ödeme tarihinden en az 10 gün 
önce faturayı aboneye bildirilmesi 
zorunlu hale getirildi. Abonenin 
tercih etmesi halinde, ödeme bil-
dirimi elektronik posta yoluyla da 
gönderilebilecek. Bir diğer konu ise 
birçok veznenin kredi kartıyla öde-
me kabul etmemesiydi. Bu sorun da 
çözüldü; sistemin nasıl işleyeceğine 
EPDK kısa bir süre içinde karar 
vererek taraflara iletecek. Görevli 
tedarik şirketleri veya hizmet alımı 
yapılan kişiler tarafından faturala-

Elektrik faturasında 
tahsilat ücretine son! 

EPDK, yoğun biçimde abone şikayetlerine konu olan “1 TL’lik tahsilat be-
deli”ne neşter vurdu. Yeni kararla abonelerden, fatura tahsilatı adı altında 
banka ya da PTT şubelerinden komisyon alınmayacak. Aboneler, elektrik 
borçlarını kredi kartıyla ödeyebilecek…
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İNTERNETTEN ABONELİK
Herhangi bir yurttaş, elektrik abonesi olmak istediğin-
de internete girecek. İlgili dağıtım şirketinin sitesinden 
abonelik için gerekli belgeleri indirecek. Belgeleri, sahip 
olduğu elektronik imza ile imzalayacak. Dağıtım şirketi-
ne, yine internet üzerinden belgeler iletilecek. Abonelik 
işlemi tamamlanmış olacak. Vatandaş, kargo ile de abone 
olabilecek.

rın tahsilatı işlemi nedeniyle tüke-

ticilerden herhangi bir ad altında 

bedel de talep edilemeyecek. İşte 

yönetmeliğin önemli yenilikleri…

Elektrik kaç günde kesilecek?

Abone, faturasını son ödeme ta-

rihine kadar yapmaması durumun-

da tedarikçi tarafından tüketiciye 

yazılı olarak ikinci bildirimde bulu-

nulacak. Daha önce bu bildirimin, 

son ödeme tarihi izleyen 5 iş günü 

içinde yapılması gerekiyordu. Yeni 

yönetmelikle bu sınırlama kaldırıl-

dı. Tedarikçi şirket, ikinci bildirim-

le ilgili süreyi kendisi belirleyecek. 

Tüketicinin öngörülen ödemeleri, 

ikinci bildirimde belirtilen süre içe-

risinde de yapmaması halinde, 5 iş 

günü içerisinde elektriği kesilecek. 

Fatura tahsil bedeli alınmayacak  

Aboneler, hiçbir koşul altında fatu-

ra tahsilatı gerekçesiyle PTT ya da 

banka şubelerine fazladan ödeme 

yapmayacak. Bazı banka ve PTT 

şubeleri, bu gerekçeyle abonelerden 

1 TL’ye kadar bedel tahsil ediyordu. 

EPDK kaynakları, görevli tedarikçi 

şirketlerin tarifelerinde tahsilat 

masraflarının da yer aldığını belir-

terek, “Abonelerden, hiçbir ad altın-

da tahsilat yapılamayacak” dedi. 

Yıllık faiz yüzde 16.8’ya çıktı

Başbakanlık (Gümrük Bakanlı-

ğı’nın da görüşleri doğrultusunda), 

yönetmeliğin hazırlık aşamasında 

elektrik faturasını zamanında öde-

meyen ve temerrüde düşen abone-

ye yüzde 9 faiz uygulanması öneri-

sinde bulundu. Dağıtım şirketleri 

itiraz etti. EPDK’nın yeni yönetme-

liğine göre zamanında ödenmeyen 

faturalar için yıllık yüzde 16.8’lik 

faiz tahsilatı yapılacak.

İtiraz süresi bir yıl oldu

Hatalara karşı, tüketici tarafın-

dan ödeme bildiriminin yapıldığı 

tarihten itibaren bir yıl içerisinde 

görevli tedarik şirketine itiraz edi-

lebilecek. İtiraz, başvuru tarihini 

izleyen en geç 10 iş günü içerisinde 

incelenerek sonuçlandırılacak. 

24 saat çağrı merkezi 

Dağıtım şirketleri ile görevli 

tedarik şirketleri tarafından, faa-
liyet konuları ile ilgili olarak arıza 
bildirimi, kaçak ve usulsüz elektrik 
enerjisi kullanım ihbarları, ödeme 
bildirimlerine ilişkin itirazlar, şika-
yetler ve benzeri konularda yapılan 
başvuruların cevaplandırılması için 
24 saat kesintisiz hizmet verecek 
şekilde çağrı merkezi kurulacak.  
Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi 
kullanımına ilişkin ihbarları yapan 
kişilerin kimlikleri gizli tutulacak.

Serbest tüketiciye sayaç nu-

marası 
Her bir serbest tüketiciye, TEİ-

AŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel 
kişiler tarafından dengeleme ve 
uzlaştırma ile ilgili mevzuatta be-
lirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
bir ‘Serbest Tüketici Sayaç Kayıt 
Numarası’ verilecek.  
Serbest tüketici limitine ilişkin 
indirimler her yılın 31 Ocak tarihi-
ne kadar belirlenecek. Bu indirim-
lere göre hesaplanan yeni serbest 
tüketici limitleri Resmi Gazete’de 
yayımlanacak ve Kurum internet 
sitesinde duyurulacak.

HABERElektrik faturasında tahsilat ücretine son! 
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Muzaffer Başaran, 
sektörün yakından 
tanıdığı bir bü-
rokrat. Kendisiyle 

daha önce de termik santralların 
özelleştirilmesi öncesinde konuş-
muş, bu santralları yakından ince-
lemiştik. İhalenin sona ermesinin 
ardından Başaran’ın kapısını yeni-
den çaldık ve sonucu değerlendir-
dik. Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan 
ve Zonguldak’taki Çatalağzı termik 
santrallarının özelleştirmesi ve 
özelleştirme sonrasında gündeme 

gelen tartışmalar ve yorumlarla 
ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı Ba-
şaran… Bu santrallarla ilgili çok 
ciddi soruları olduğunu belirterek, 
öncelikle Muğla santrallarıyla ilgili 
resmi kaynakların verdiği işletile-

bilir kömür kapasitesi konusunda 
tereddütlerinin olduğunu söyledi. 

Yeniköy Santralı için kömür 
sağlayacağı belirtilen Karacahisar 
Sahası’na da dikkat çeken Başaran, 
“Karacahisar yoğun bir orman 
sahasıdır. Böyle bir sahada 100 

EÜAŞ emekli Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Başaran, Kemerköy ve Ye-
niköy termik santrallerinin ihalesinde IC İçtaş’ın verdiği 2 milyar 671 mil-
yon dolarlık teklifi yüksek bulduğunu belirterek, “Fiyatı yüksek bulmamın 
esas nedeni kömür miktarı konusundaki tereddütlerim. Yeterli işletilebilir 
kömür olduğu tartışmalı bir konu” diyor.

Muğla santrallarını alan şirket 
kömür bulabilecek mi?
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metreden fazla derinliğe inen bir 
açık işletmecilik yapılabilir mi? 
Bu derece güzel bir orman gözden 
çıkarılabilir mi?” sorularını sordu. 

Başaran, Çatalağzı Santralı’na 
en yüksek teklifi 351 milyon dolar-
la Demir Madencilik’in verdiğini 
anımsatarak, bu ihaleye bölgede 
santral yatırımları olan Eren Hol-
ding’in girmemesinin dikkat çekici 
olduğunu da vurguladı. 

Yeniköy, Kemerköy, Yatağan ve 
Çatalağzı santrallarının özelleş-
tirilmesine geçmeden önce Tür-
kiye’nin kömür potansiyeli ve bu 
santralların konumları hakkında 
bilgi verir misiniz? Böylece bu 
santralların bütün içindeki yerini 
daha net görebiliriz?

Türkiye’de 12,5 milyar ton lin-
yit rezervi bulunuyor. Bunun 800 
milyon tonu Muğla bölgesinde. 
İletim hatları stabilitesi açısından 
Türkiye’nin Batısı’nda da üretim 
merkezleri olması gerektiğinden 
bu bölgeye 3 santral yapılmış. Ça-
talağzı Santralı da Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu’nun (TTK) kömür 
yıkaması için kullanılan lavvarların 
atıklarını değerlendirmek amacıyla 
kuruldu. 

Bu santrallara verilen verilen 
tekliflerle ilgili çok değişik yo-
rumlar yapılıyor. Sizin bu konu-
daki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Kemerköy ve Yeniköy ihalesin-
de IC İçtaş’ın verdiği 2,671 milyar 
dolar farklı tepkilere yol açtı. Ba-
zılarına göre santrallar ucuza gitti. 
Bazılarına göre fiyat yüksek. Ben 
de fiyatı yüksek bulanlardanım ve 
fiyatı yüksek bulmamın esas nedeni 

kömür miktarı konusundaki tered-
dütlerim. 

Bunu biraz açar mısınız?
Özelleştirme İdaresi Başkanlı-

ğı’nın bilgilendirme sunumunda 
228,5 milyon ton açık ocak ve 17,7 
milyon ton kapalı ocak kömür 
rezervi olduğu bilgisi verilmiş. 
Bunlardan Kemerköy santralının 
kullanacağı ocaklar 49,5 milyon ton 
Hüsamlar ve 9,5 milyon ton Çakı-
ralan-Belentepe olarak gösterilmiş. 
Aynı bilgi notunda Kemerköy 
santralı yıllık kömür ihtiyacı 5,85 
milyon ton olarak gösterilmiş. Bu 
iki ocağın toplamı alınırsa demek 
ki Kemerköy için ancak 10 yıllık 
kömür oluyor. Ancak burada da 
sorularım var. 

Ne gibi sorular…
Kemerköy santralı, şu anda kö-

mürünü Hüsamlardan temin ediyor 
ve Çakıralan-Belentepe yakın olsa 
da tamamen yeni bir saha. 1,5 -2 
yıllık ihtiyacı ancak karşılayacak bir 
sahada maden işletmesi açmak eko-
nomik midir?  Kemerköy Santra-

lı’nın önündeki liman kullanılarak 
ithal kömür getirileceği ileri sürü-
lüyor. Kemerköy kazanları 1.750 
kCal/kg’lık kömüre göre tasarlandı. 
Böyle bir kömürü ithal edecek kay-
nak bulunsa bile taşıma maliyetleri 
aşırı yüksek olacaktır. 6.000 kCal/
kg’lık ithal kömür getirilmesi du-
rumunda da kazanların neredeyse 
yenilenmesi gerekecek.

Yeniköy için durum nedir?
Özelleştirme İdaresi sunumun-

da Yeniköy Santralı’na şu anda 
kömür veren İkizköy ve Sekköy 
sahalarında ancak 17 milyon ton 
kömür kaldığı görülüyor. Listede 
görülen en büyük rezerv 84,5 mil-
yon tonla Karacahisar sahası, ancak 
itfa oranı 13 olarak belirtilmiş. 1,2- 
1,3’lük itfa oranlarıyla 47,7 TL/ton 
olan kömür maliyeti Karacahisar 
sahasının 13 olan itfa oranıyla kaça 
çıkacaktır? Ayrıca Karacahisar yo-
ğun bir orman sahasıdır. Böyle bir 
sahada 100 metreden fazla derinli-
ğe inen bir açık işletmecilik yapıla-
bilir mi? Bu derece güzel bir orman 
gözden çıkarılabilir mi?

KEMERKÖY TERMİK SANTRALI
Kemerköy Termik Santralı, Muğla ilinde Milas İlçesine 40 km uzaklıktadır. Her 
biri 210 MW olmak üzere 3 ünitenin toplam gücü 630 MW’tır. Üretim kapasitesi  
4.095.000 MWh’tır.     
 Santral yakınındaki Hüsamlar kömür ocağından alınan kömürün özellikleri kalo-
rifik değer 1.750 kCal/kg, kül %33, nem %30. Kömür tüketimi tam yükte, 21.000 
ton/gün. Kazan pülverize tip olup Polonya’dan Rafako firması tarafından imal 
edildi ve Türkiye’den Tokar firması tarafından montajı yapıldı. Türbin ise Polonya 
Zamech firması imalatı. İnşaatını Enka’nın yaptığı santralda FGD (Baca Gazı Kükürt 
Arıtma Tesisi) ABD’den Babcock Wilcox imzasını taşıyor. 
Ünitelerin ticari işletmeye geçiş tarihleri aşağıdadır. 

Üniteler Ünite 1 Ünite 2 Ünite 3
Ticari İşletme Tarihi 04.03.1994 20.08.1994 17.02.1995

HABERMuğla santrallarını alan şirket kömür bulabilecek mi?
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Yatağan santralıyla ilgili de 
teknik değerlendirme yapar mı-
sınız?

Özelleştirme İdaresi’nin bilgilen-
dirme sunumunda 58,5 milyon ton 
açık ocak ve 94,5 milyon ton kapalı 
ocak kömür rezervi olduğu bilgisi 
verilmiş. Aynı bilgi notunda Yatağan 
Santralı yıllık kömür ihtiyacı 6,57 
milyon ton olarak gösterilmiş. Açık 
ocakların toplamı alınırsa demekki 
Yatağan Santralı için açık ocaklarda 
ancak 9 yıllık kömür kalıyor. Ancak 
burada da sorularım var. Yatağan 
Santralı şu anda kömürünü Eskihisar 
ve Tınaz ocaklarından temin ediyor. 
Bağyaka da üretim zaten durmuştu. 
Eskihisar ocağında da çok sık tarihi 
eserler çıkıyor ve üretim gerekli for-
maliteler tamamlanana kadar duru-
yor. Kapalı ocak olarak 94,5 milyon 
ton öngörülmüş, ancak 2.000 – 2.100 
kCal/kg’lık kömür için kapalı ocak 
işletmesi ne kadar ekonomik? Ayrıca 
Bayır ve Turgut beldeleri büyük yer-
leşim yerleri, burada kömür işletme-
ciliği nasıl yapılacak?

Çatalağzı, konusunda da soru-
larınız ve tereddütleriniz var mı?

Çatalağzı Santralı’na en yüksek 
fiyatı Demir Madencilik 351 milyon 
dolar olarak verdi. Bu fiyat bana 
göre normal bir fiyat olsa da Seyitö-
mer, Kangal, Kemerköy ve Yeniköy 
fiyatlarına göre düşük. Diğer firma-
ların fiyatları fazla yükseltmemesi 
ve özellikle Eren Holding’in ihaleye 
girmemesi dikkat çekici.

EÜAŞ, Çatalağzı Santralı’nın 
bir tarafında dar bir alana sı-
kıştırılmış Eren’in Çinli CMEC 
firmasına yaptırdığı 2 x 600= 
1.200 MW’lık ithal kömür santralı 

işletmede. Diğer tarafa ise Eren 
Holding 2 x 660 = 1.320 MW’lık 
santral yapımı için Çinli Harbin 
firmasıyla sözleşme yaptı. Eren, 
1.200 MW’lık santralın kül ve 

cürufunu EÜAŞ santralının kül 
barajına atıyor. EÜAŞ santralını 
almak Eren’e büyük avantajlar 
getirecekken Eren ihaleye bile 
girmedi. 

YENİKÖY TERMİK SANTRALI
 Yeniköy Termik Santralı, Milas’a 25 km uzaklıkta. Her biri 210 MW olmak üzere 
2 ünitenin toplam gücü 420 MW; üretim kapasitesi  2.730.000 MWh’tır. Santral 
yakınındaki Sekköy ve Ekizköy kömür ocaklarından alınan kömürün özellikleri 
kalorific değer 1.750 kCal/kg, kül %31, nem %33’tür. Kömür tüketimi tam yükte 
13.600 ton/gün’dür.  Kazan pülverize tip olup Polonya’dan Rafako firması tarafın-
dan imal edildi; montajını da Türk Tokar firması tarafından monte edildi. Türbin, 
Polonya Zamech firmasının imalatı… Santralın inşaatını Türkiye’den Enka firması 
yaptı. Santralda FGD (Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi) olup Almanya’dan Bischoff 
firması imal etmiş ve Türkiye’den Pasiner firması monte etti. 
Ünitelerin ticari işletmeye geçiş tarihleri aşağıdadır. 

Üniteler Ünite 1 Ünite 2
Ticari İşletme Tarihi 17.09.1986 23.02.1987

YATAĞAN TERMİK SANTRALI
Toplam gücü 630 MW olan Yatağan Santralı’nın üretim kapasitesi 4.095.000 
MWh… Santral yakınındaki Eskihisar, Tınaz ve Bağyaka kömür ocaklarından alı-
nan kömürün özellikleri ise şöyle: Kalorifik değer 2.100 kCal/kg, kül %20, nem 
%36. Günde 18 bin ton kömür tüketen santralın pülverize tip kazanı diğer sant-
rallarda olduğu gibi Polonyalı Rafako firması tarafından üretildi. Türbin, Polonya 
Zamech firması imalatı, santralın inşaatını da Enka firması yaptı. Ünitelerin ticari 
işletmeye geçiş tarihleri aşağıdadır. 

Üniteler Ünite 1 Ünite 2 Ünite 3
Ticari İşletme Tarihi 20.10.1983 15.06.1983 18.12.1984
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Sizin bir uzman, bu santral-
ları iyi bilen biri olarak yaptığı-
nız temel saptamaya göre Muğ-
la’da işletilebilir kömür bulun-
muyor? Doğru mu anlıyorum?

Bu sorunuza yanıt vermeden 
önce önemli bir konuya daha de-
ğinmek isterim. Bu dört santral-
dan Kemerköy (Gökova), Yeniköy 
ve Yatağan Termik Santralları, 
çevreci örgütlerin direkt hedefinde 
olmalarına rağmen her üç santrala 
da baca gazı kükürt arıtma tesisleri 
yapılmasıyla tepkiler minimuma 
indi. Ayrıca Kemerköy ve Yeni-
köy’deki kül tutucu elektrofiltreler 
Türkiye’deki en verimli elektrofilt-
relerdir. Yıpranan ve aşınanYata-
ğan elektrofiltresinde de yenileme 
çalışması yapılıyor. Muğla Termik 
Santralları, Türkiye’deki diğer ter-

mik santrallara göre daha temizdir, 
ancak yeterli işletilebilir kömür 
olduğu  tartışmalıdır.

Çatalağzı Santralı’nda emre 
amadeliği yüksek olmasına karşın 

aşırı fuel-oil tüketimi var. Aci-
len kazanlarında rehabilitasyon 
gerekli ayrıca devam eden elekt-
rofiltre rehabilitasyonu da acilen 
tamamlanmalı. 

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ
Çatalağzı Termik Santralı Zonguldak’ın Çatalağzı taz kasabasında. İki üniteden olu-
şan santralın toplam gücü 300 MW, yıllık üretim kapasitesi ise 1.950.000 MWh… 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’dan alınan kömürün özellikleri şöyle: Kalorifik değer 
3.200 kCal/kg, kül %47, nem %15. Dizayn kömür tüketimi ise 827 gr /kWh.’tir. 
Pulverize tip kazanın imalatçısı Macaristanlı Transelectro firması. Türbin ise Japon 
Mitsubishi firmasına ait. Santralın inşaat ve montaj işlerini Kutlutaş firması yaptı. 
Santralda FGD (Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi) yoktur, ancak yakıt düşük kükürt 
oranı olan taşkömürü olduğu için Türkiye emisyon limitlerini sağlıyor ancak AB 
Yönetmelikleri tam olarak uygulanmaya başlanırsa FGD gerekli olacak. Kül tutucu 
elektrofilitrelerde rehabilitasyona ihtiyaç var. Şu anda bu çalışma sürdürülüyor.  
Ünitelerin ticari işletmeye geçiş tarihleri aşağıdadır: 

Üniteler Ünite 1 Ünite 2
Ticari İşletme Tarihi 26.07.1989 05.02.1991

DÖRT SANTRALIN ÜRETIMLERININ 
DEĞERLENDIRILMESI

KEMERKÖY, YENIKÖY, YATAĞAN VE ÇATALAĞZI TERMIK SANTRALLARI BRÜT 
ÜRETIMLERI (2007-2012) MWH

Santral
Güç

(MW)
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kemerköy 630 2.906.544 3.410.550 3.011.460 2.720.102 2.503.137 2.826.001
Yeniköy 420 2.214.248 1.928.910 900.960 1.308.346 2.611.185 2.896.665
Yatağan 630 3.068.955 3.980.980 3.266.135 2.598.740 3.273.705 2.981.955
Çatalağzı 300 2.072.541 1.882.377 1.851.120 1.882.686 2.004.240 1.479.072
Toplam 1.980 10.262.288 11.202.817 9.029.675 8.509.874 10.392.267 10.183.693

Bu dört santralın Türkiye elektrik üretimindeki payları

2011 2012
Türkiye toplam elektrik üretimi (MWh) 228.431.017 239.079.998
Kömürden elektrik üretimi (MWh) 63.765.075 65.055.334
Yerli kömürden elektrik üretimi (MWh) 40.843.059 36.131.252
4 santralın elektrik üretimi (MWh) 10.392.267 10.183.693
4 santralın Türkiye üretiminde payı ( % ) 4,55 4,26
4 santralın kömürlü santrallarda payı (% ) 16,29 15,65
4  santralın yerli kömürlü santrallarda payı ( % ) 25,44 28,19

Bu 4 santralın Türkiye toplam elektrik üretimi içindeki payları yüzde 4,3 gibi düşük bir rakam görünse de 
yerli kömürlü santrallar içindeki payları yüzde 25’in üzerinde… 

HABERMuğla santrallarını alan şirket kömür bulabilecek mi?
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Birçok sektörde ol-
duğu gibi Çin ile 
yenilenebilir enerjide 
neler yapılabileceğini 

araştırmaya yönelik olarak ortak 
yatırım olanakları ve bağlantı fır-
satlarını hedefleyerek bir heyetle 
Çin’e ziyaret gerçekleştirdik. Son 
yıllarda düzenli olarak Çin’e giden 
biri olarak gelişme ve büyümenin 
olduğu çok net gözlemleniyor. Bu 
ziyaretler sırasında neden Çin ile 
rekabetin güç olduğu bir kez daha 
ortaya çıkıyor. 

Heyetin programı da Çin gibi 
kalabalık ve yoğun… İlk gün sabah 
ilk toplantı Çin Yenilenebilir Enerji 
Sanayi Derneği ile yapıldı. Dernek 
yöneticileri, Türk heyetine Çin ye-
nilenebilir enerji sektörü ile ilgili 
olarak genel bir sunum yaptılar. 
Not aldığım en önemli başlıklar:

• Çin’deki yenilenebilir enerji 
pazarı

• Yenilenebilir enerjideki gelişimi

• Yenilenebilir enerji politikaları 

(Teşvikler, vergiler vs.)

• PV projelerindeki dağıtım şebe-
ke bağlantıları

• Gelecek planları

Çin ekonomisinin gelişimi, teş-
vikler, artan çevre duyarlılığı neti-
cesinde hızla artan bir yenilenebilir 
enerji kapasitesi var. 

Çin’de 2013 yılı sonu itiba-
rıyla 378 GW’lık bir yenilenebilir 

kapasiteye erişilmiş, üretilen ener-
jinin yüzde 20’den fazlası yenile-
nebilir kaynaktan temin edilmiş. 
Ve yine 2013 yılında 140 milyar 
kWh rüzgardan enerji üretilmiş. 
Rüzgar, 2012 yılı itibarıyla ülkede 
nükleerden sonra 3’üncü üretim 
kaynağı seviyesine gelmiş. 

2013 yılı için ilave 30GW HES, 
14GW RES, 11,3 GW PV, ve ilk 10 
MW lik CSP tesisi devreye alınmış.
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İZLENİM

Çin’den yenilenebilir 
enerji güncesi…



Çinliler organizasyonu da çok 
iyi yapıyor

Çin’de uygulanan teşviklere 
gelince… Dört ayrı bölgede RES 
için 0.08-0.1cent/USD kWh. GES 
için ise 3 bölge için iletim sevi-
yesine bağlı büyük projeler için  
0.15-0.16 cent/USD kWh teşvik 
veriliyor. Dağıtım seviyesine bağlı 
olan projelerde kendi ihtiyacı 
için kuranlar için teşvik daha 
yüksek, şöyle ki teşvik tutarı olan 
0.7  cent/USD kWh ilave olarak 
kömürden gelen teşvik ilave edi-
liyor; bu da 0.03-0.06cent/USD 
kWh.

Aynı gün içinde ikinci ziyaret 
“Zhongguancun Environmental 
Protection Park” burada yaptıkları 
R&D’leri tanıtmayı hedefliyorlar. 
Bildiğiniz fuar alanında elektrikli 
arabadan tutun da akıllı şebeke-
ler, yeni nesil ekranlar, 3 boyut-
lu baskıya kadar birçok ürünü 
ve teknolojiyi tanıtıyorlar ilgi 
duyanlara. 

İlgi çekici olan organize olma-
ları. Önceden hazırlık yapılmış. 
Tercüman, teknik refakatçi ile bir-
likte her stanta ilişkin bilgi veriliyor. 
Bu turumuzda öğrendiklerimize 
örnek olması amacıyla 200 yeni 

bölge için 25 milyon Yuan destek 
(yenilenebilir enerjinin geliştirilme-
si için), 18 adet dağıtım seviyesine 
bağlı 1,8 GW PV 2015 yılına kadar 
devreye alınacak.  

Türk standı şaşırttı!
Daha sonraki 3 gün kümelenme 

olarak fuarda standımızda yerimizi 
aldık. Beklediğimizin üstünde bir 
ziyaretçi akını yaşadık. Öncelikle 
enerji sektöründe bir Türk standına 
şaşırdılar, çünkü alışık değiller. Her 
firmaya ayrı ayır birçok ziyaretçi 
geldi. Ağırlıklı olarak ise PV’ci-
ler çok ilgi gösterdi. Bizler orada 
faaliyet olanaklarını araştırırken 
onlardan Türkiye için talep daha 
ağır bastı. Global oyuncuların Tür-
kiye piyasa bilgisi dikkate değer. 
Birçok yerli firmanın bildiğinden 
daha derin bilgi sahibi olan fir-
malar ile konuştuk. Tabii ki Çin iç 
pazarındaki büyüme tüm dünyayı 
etkileyecek gibi.

Önümüzdeki süreçte Çin, 
kendi iç pazarı için yeni yatırım-
lar yapacak gibi görünüyor. Bu 
da sektörün lideri olmalarından 
dolayı tüm dünyayı etkileyecek 
düşüncesindeyiz.

İZLENİMÇin’den yenilenebilir enerji güncesi…
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Bruce Movahedi ile 
ICCI Fuarı’nda ta-
nıştık, tüm standtları 
gezip notlar alıyordu. 

Aksanından yabancı olduğu anlaşı-
lıyor ancak oldukça iyi Türkçe ko-
nuşan Movahedi’nin ilginç bir hika-
yesi var. İran asıllı ABD vatandaşı 
olan Bruce Movahedi’nin anne ve 
babası Birleşmiş Milletler diploma-
tı. Bu nedenle 10 yılını Ankara’da 
geçirmiş, hatta üniversite eğitimini 
ODTÜ’de yapmış. Daha sonra 
memleketine dönerek Los Angeles’a 

yerleşen Movahedi, uzun yıllar 
Kaliforniya’nın devlete ait enerji 
şirketinde çalışmış. Movahedi, bu 
şirkette tüm eyaletin elektrik altya-
pısının yenilenmesi, bakımı gibi sü-
reçleri yönetip satın almalarından 

sorumlu olarak görev yapmış. Kısa 
bir süre önce de istifa ederek kendi 
şirketini kurmuş. Western Energy 
Group Company (WENCO) adlı 
şirketin hedefi, milyarlarca dolarlık 
ABD enerji pazarına farklı ülkeler-

300 milyar dolarlık ABD 
pazarını Türklere açıyor

10 yıl Ankara’da yaşamış ODTÜ mezunu İran asıllı ABD vatandaşı Mo-
vahedi, elinde çantası şirket şirket geziyor. Hedefi, 300 milyar dolarlık 
ABD’deki kamu enerji ihalelerine Türk şirketlerinin katılmasını sağla-
mak. Movahedi özellikle ekipman üreticisi ve müteahhitlerin büyük 
şansı olduğunu belirtiyor… 
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den şirketlerin girmesini sağlamak. 
Movahedi, Los Angeles’ta gö-

rev yaptığı dönemde kamunun 
düzenlediği ihalelere dünyanın 
birçok ülkesinden firma katılırken 
tek bir Türk şirketiyle dahi karşı-
laşmadığını söylüyor. Movahedi 
şirketi kurduktan sonra ilk iş olarak 
Hamburg ve İstanbul’da ofisler 
açmış. Zamanını önemli bir kıs-
mını Türkiye’de geçiren Movahedi, 
şirket şirket dolaşıp Amerika paza-
rını tanıtıyor. 

Mohavedi, ABD’nin küresel 
ekonomide liderliği Çin’e kaptırmak 
istemediği için altyapı yatırım-
larına hız verdiğini belirterek 
“ABD’de, sadece kamu 2030 yılına 
kadar 300 milyar dolarlık enerji 
ihalesi yapacak. Bu rakam var olan 
tesisatın modernize edilmesi ve 
güçlendirilmesi için harcanacak; 
yeni yatırımlar dahil değil. Türk 
şirketlerine fırsat kapısı olacak” 
diyor. Movahedi, Türkiye’deki enerji 

ve inşaat firmalarını ABD pazarını 
keşfetmeye çağırarak, “Türkiye’deki 
trafo, türbin, devre kesici, şalter ve 
izolatör başta olmak üzere elektrik 
şebekeleri teçhizatı üreticilerinin 
bu pazarda büyük şansı var” diyor. 

Türkiye pazarında yaptığı ince-
lemeler sonucunda ürün kalitesinin 
ihalelere girebilecek yeterlilikte 
olduğunu belirten Movahedi, Türk 
şirketlerinin bugüne dek daha çok 
Avrupa pazarına dönük çalıştıkları 
için ürünlerin buraya dönük oldu-
ğunu söylüyor. Bunun çok önemli 
bir sorun olmadığına dikkat çeken 
Movahedi, “Sonuçta üretim mantı-
ğı, üretim hattı aynı, bazı şirketlerle 
denemeler yaptık ve çok kısa süre-
de adapte oldular” diyor. 

Müteahhitleri de çağırıyor
ABD’nin enerji nakil ve dağıtım 

sistemlerinin yaşlanması ve çevre-
ye zarar verecek noktaya gelmesi 
nedeniyle enerjide dev bir yatı-
rım planı yapıldığını dile getiren 

Danışmanı olana 
ABD teşvik 

veriyor
Movahedi, ABD’de ihale sistemi-
nin Türkiye’den çok farklı olduğu-
nu söylüyor. Her işlemin kamuya 
açık ve şeffaf bir şekilde yapıldı-
ğını belirterek çok önemli teşvik-
lerin de olduğuna dikkat çekiyor. 
Örneğin bazı ihalelerde sahibi 
kadın olan şirketlere öncelik verili-
yormuş. Azınlıklara ait, engellilere 
ait şirketler de çeşitli teşviklerden 
yararlanıyormuş. Movahedi, “Eğer 
ABD’de bir danışmanlık şirketi 
aracılığıyla çalışıyorsanız kamu 
ihalelerinde yüzde 8 indirim söz 
konusu, devlet teşvik veriyor, bu da 
çok önemli bir avantaj” uyarısında 
bulunuyor. 

HABER300 milyar dolarlık ABD pazarını Türklere açıyor
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Movahedi, 2010’dan beri ülkedeki 
trafo ihtiyacının yüzde 80’inin 
ithalat yoluyla karşılandığını 
söyledi. ABD’deki ihale süreçleri-
nin çetin geçtiğine dikkat çeken 
Movahedi şu çağrıyı yapıyor: 
Türk şirketlerinin ciddi bir tek-
noloji birikimi ve ürün kalitesi 
var ancak şirketleri bu ihalelerde 
görmüyoruz. Özellikle inşaat, 
enerji altyapısı, elektrik teçhizat-
ları üreticileri için pazarda büyük 
fırsatlar var. Bugüne kadar Türk 
şirketleri potansiyelini ortaya 
koyamadığını düşünüyorum. 
Dünyadaki 225 en büyük müte-
ahhitlik firmasından 33’ü Türk. 
Ancak operasyon alanları Rusya, 
Irak, Libya gibi ülkelerin ötesine 
geçemiyor. Kişisel bağlantılar 
şirketlerin küreselleşmesini tetik-
liyor ancak rekabetçi bir piyasada 
bunlar tek başına yetmiyor. Başa-
rılı bir tedarik zinciri yönetimiyle 
ABD pazarında etkin olmak 
mümkün.

Pazar Uzakdoğu’nun elinde

İhalelerle ilgili de bilgi veren 

Movahedi, bir enerji santralında 

görülebilecek her malzeme için 

ihale açıldığını ve bu ihalelerin 

genelde Kore, Tayvan ve Çinliler 

tarafından takip edildiğini kay-

detti.  Movahedi, “Uzakdoğulu 

şirketler çok agresifler, yaklaşık 

20 yıldır ABD pazarındalar, her 

ihaleye teklif veriyorlar. İlk bir-

kaç yıl ihale kazanamadılar ama 

şu an ABD’nin aldığı trafoların 

çok önemli bir kısmı Kore’den 

ithal ediliyor, neden Türkiye de 

olmasın” diyor. Movahedi, ka-

munun ihale listesine girdikten 

sonra çok daha büyük alımlar 

yapan özel sektörle de çalış-

ma fırsatı olduğunu belirterek 

“Uzakdoğulu şirketlerin hepsi 

özel sektörün alım listesine 

girdi ve pazarda çok etkin hale 

geldiler” örneğini de veriyor. 

Şebekelere yılda 16 
milyar dolar 

ABD’de 2010 yılında 60 milyar dolarlık altya-
pı yatırımı gerçekleştirildi. 
Enerji iletim yatırımları 1999-2013 arasında 
yıllık yüzde 12 büyüdü. 
2030’a kadar enerji iletimine yılda ortalama 
12-16 milyar dolar yatırım yapılacak. 
Güç trafolarının payı, toplam harcamaların 
yüzde 15’ini oluşturuyor. 

“Ben ODTÜ 
kültürü aldım”

Movahedi, sohbetimiz sırasında 

Türkiye’de şirketleri ikna etmek 

için zorlandığından şikayet etti. 

Uzakdoğulu şirketlerinden sürekli 

teklif aldığını buna karşın Türkiye 

pazarında ısrarcı olduğunu söyle-

yen Movahedi’ye ‘Sorun ne’ diye 

sordum. Yanıtı, “Vizyon eksikliği 

var, bunun yanı sıra Türkiye’de iş 

tanıdıklarla yapılıyor, ABD’de ise 

rekabet önemli. Ancak zamanla 

bu sorunun aşılacağını düşünü-

yorum” oldu. Movahedi’ye bu kez 

“Peki neden Türkiye’de bu kadar 

ısrar ediyorsunuz, daha kolay çalı-

şabileceğiniz ülkeler var” diye sor-

dum. “Ben ODTÜ terbiyesi aldım, 

burası benim de ülkem, gelişmesi-

ni istiyorum” dedi. 

HABER 300 milyar dolarlık ABD pazarını Türklere açıyor





Dünya petrol devle-
rinden BP, tasarruflu 
akaryakıtını geliş-
tirmek için yollara 

düştü ve tam 500 bin kilometre yol 
yaptı. Şirket bu çalışmaları sonunda 
yaklaşık yüzde 3,5 tasarruf sağla-
yan Ultimate Euro Diesel ürününü 
geliştirdi. BP’nin Ultimate’i geliş-
tirmek için günlük hayatta görülen 
araçların yanı sıra son model lüks 
otomobilleri de kullandı. Şirket, 
tüm bu çalışmalarının sonunda 
merkezi Köln’de bulunan ve dünya-
nın önde gelen bağımsız sertifika-
lama ve denetleme kurumlarından 
TÜV Rheinland’ın Trafik Güven-
liği ve Teknoloji Merkezi’nden 
de belge aldı. BP’ye, TÜV Belgesi 
Almanya’nın Bochum kentinde 

BP tasarruflu yakıt 
için yollara düştü

Petrol devi BP, yeni tasarruflu akaryakıtı Ultimate Euro Diesel’i belge-
lendirdi. BP Avrupa Teknoloji Müdürü Robert Neumann “Bu belge ile 
Ultimate’in paslanmayı ve köpük oluşumunu önlediği, daha uzun yol 
imkanı verdiğimi bir kez daha gösterdik” dedi
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düzenlenen bir törenle verildi. 
Belgeyi şirket adına BP Türkiye 
İletişim Direktörü Murat Lecompte 
aldı. Törende yeni nesil akaryakıtı 
Ultimate’in özelliklerini BP Av-
rupa Teknoloji Müdürü Robert 
Neumann anlattı. Neumann, en 
gelişmiş akaryakıt ürünlerini ortaya 
koymak için çalıştıklarını belirterek 
“Ultimate paslanmayı ve köpük 
oluşumunu önlüyor. Daha uzun yol 
gitme imkanı sağlıyor” dedi. 

TÜV sertifikalı BP Ultima-

te Euro Diesel, müşterilerin bir 
üründe aradığı özellikler olarak 
sıralanan, ‘Kalite, performans, yakıt 
ekonomisi ve bakım masraflarının 
azalması’  beklentilerine çözüm 
olarak şirketin Almanya ve İngilte-
re’deki Global Akaryakıt Teknoloji 
Merkezlerinde BP’nin uzman bilim 
adamları ve mühendisleri tarafın-
dan geliştirildi. Bu ürünün hedefi, 
daha iyi temizleme gücünün yanı 
sıra dizel yakıtlara kıyasla daha 
tasarruflu harcama fırsatı vermek. 
Yapılan testler sonunda Ultimate 

Euro Diesel’in gelişmiş motor te-
mizleme gücü ile yakıt tüketiminin 
düşmesine yardımcı olduğunu ve 
sıradan yakıtlarla karşılaştırıldığın-
da tek depoda 42 km’ye kadar daha 
fazla yol yapma olanağı sunduğunu 
ortaya koydu. 

18 ilde 40 yeni istasyon açtı
BP Türkiye Kurumsal İletişim 

Direktörü Murat Lecompte, yeni 
ürünleri Ultimate ile akaryakıt 
pazarında yeni bir ivme kazan-
dıklarını söyledi. Lecompte, yeni 
ürünleriyle standart yakıtlara göre 
42 km daha fazla yol yapma avan-
tajını yakaladıklarına vurgu yaptı. 
Türkiye pazarına da değinen 
Lecompte, 2011 yılında BP’nin 
olmadığı illerde yer alma ve istas-
yon açma yönünde stratejik karar 
aldıklarını ifade ederek “Bu kap-
samda 18 il seçtik ve 2013 yılında 
da 40 istasyon açtık. Şu anda 
istasyonumuz bulunmayan 10 il 
var. Uygun bir yer ve potansiyel 
gördüğümüz yerlerde BP istasyon 
açma stratejimizi sürdüreceğiz” 

dedi. 

BP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Lecompte (Solda), TÜV Araç ve Kom-
penent Testleri Departmanı Müdürü Thomas Kapmann’dan (ortada) belgeyi aldı.

ARACIN 
DEPOSUNU 

DOLDURURKEN 
DİKKAT!

Hemen hemen hepimiz, akaryakıt 
istasyonunda aracın deposunu 

doldururken çok dikkat etmeyiz. 
İstasyondaki pompaya yanaşır ve 
depoyu doldurur, aracımıza atlar 
gideriz. BP yöneticileri, bu tarzın 

doğru olmadığını vurguluyor. Çünkü 
depoyu doldururken köpük oluşumu 

söz konusu. BP Avrupa Teknoloji 
Müdürü Robert Neumann’a göre 
yeni ürettikleri yakıtın en önemli 

özelliği de aracın deposu dolarken 
köpük oluşmaması ve deponun 

tam dolmasını sağlaması. Depoyu 
doldururken buna mutlaka dikkat 
edilmeli. Akaryakıt alımıyla ilgili 

BP Türkiye İletişim Direktörü Murat 
Lecompte’nin de hatırlatması var: 

Benzin ve motorin alırken sürücüler 
çok dikkatli olmalı. En önemli 

konu, sürücülerin bildikleri yerden 
akaryakıt almaları... 

TÜV YAKITLARI 
GİZLİCE 

TOPLADI 
TÜV Rheinland tarafından ve-
rilen sertifikada “BP Ultimate 
Euro Diesel diğer yakıtlarla kıyas-
landığında yakıt enjektörlerini 
tortu oluşumuna karşı koruyor,  
tortuları azaltıp motorun yakıt 
enjektörlerini temizleyerek yakıt 
tüketiminin düşmesine yardımcı 
oluyor” denildi. TÜV Rheinland, 
BP Ultimate Euro Diesel’in test 
ve analizlerinde TS, NF, ISO, CEC 
ve ASTM gibi milli ve uluslararası 
standartlara dayanan yöntemler 
uyguladı. TÜV Rheinland göze-
timde gerçekleştirilen test ve 
analizler sonucunda teknik rapor 
hazırlandı. TÜV, Türkiye’deki BP 
istasyonlarından yakıtları gizlice 
topladı ve  ürünler Almanya’daki 
laboratuarlarda incelendi. 

HABERBP tasarruflu yakıt için yollara düştü
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Martın da martlığını yapmadığı; gök 
gürültüsüz, sağanaksız, karsız, buzsuz, 
sessiz sedasız biten kışın ardından ge-
len baharla birlikte doğal gaza kota uy-
gulaması başladı. Dolayısıyla ön öde-
meli sayaç sahiplerinin uygulamadan 
dolayı şikayetleri de arttı. Ön ödemeli 
sayaç kullanan doğal gaz tüketicisi, 
şimdiden önümüzdeki kışa hazırlık 
olsun diye kartını gazla doldurmak 
istiyor. Bütçelerinden gaz için ayır-
dıkları miktarla gaz kotası uygulaması 
sonucunda alabilecekleri miktar farklı 
oluyor ve şikayet ediyorlar,“Yakında 
karneyle mi verilecek gaz?” diye. 100 
yıl da geçse milletimizin hafızasından 
silinmeyecek hatıralar demek ki  kar-
neli gazyağı kuyrukları…

Oysa kota uygulanmasının asıl 
amacı bir anlamda tüketiciyi koru-
mak; ön ödemeli sayaç kullanıcıları ile 
mekanik sayaç kullanıcıları arasında 
adaletin sağlanmak istemesi. Çünkü, 
bugün alınan gaz, kışın yakıldığında 
kalorifik değer aynı olmayacağından 
gerçek değer üzerinden bir tarife 
uygulanamayacak.  Mekanik sayaç 
faturaları hesaplanırken BOTAŞ’tan 
alınan o aylık kalorifik değer ortala-
ması üzerinden hesaplama yapılıyor 
ve tüketici yaktığı gazın bedelini en az 
sapma olacak şekilde ödüyor.

Tedbirli olmak isteyip bugünden 
yarınının yakacağını garantilemek 
isteyen, doğal gaza gelecek zamlardan 
etkilenmek istemeyen tüketici, elinde-
ki parayı gaza yatırarak kara kışa karşı 
en önemli tedbir saydığı yakıt soru-
nunu çözdüğünü düşünürken, bugün 
kartına doldurduğu gaz miktarı ile 
havaların soğuduğu zamanki  değeri 
aynı olmadığından zarar edebileceğini 
düşünemiyor. Para olsa çocuklara, 
torunlara miras olarak gaz bırakmayı 

düşünürcesine bir çaba var adeta… Bu 
durum, özellikle doğal gaza yapılacak 
fiyat artışları öncesi spekülatif gaz 
alımları ve alınan gazı bir yatırım aracı 
gibi kullanarak piyasanın işleyişini 
bozabilecek boyutlara ulaşabiliyor. 
Mekanik sayaç kullanıcısı imtiyazsız, 
kaderine razı olmak zorunda kalan bir 
kurban durumuna düşebiliyor.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve 
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 
Sayaç, Ölçüm ve Müşteri Şikayetleri 
başlıklı 40’ıncı maddesinde “Dağıtım 
şirketi, ön ödemeli sayaç kullanan 
müşterilere, benzer müşterilerin son iki 
yılın aynı çeyrek dönemlerine rastlayan 
doğal gaz kullanım miktarlarının orta-
lamasını esas alarak, bir ay içerisinde, 
en fazla ortalama iki aylık doğal gaz 
tüketim miktarı kadar doğal gaz satışı 
yapabilir” hükmü var.

Gaz kullanan rahat olmalı 
Bu kapsamda, bir tüketicinin bir 

ay içinde satın alabileceği tüketim 
miktarı, kendiyle benzer müşterilerin 
(örneğin bahse konu tüketici konut ise 
tüm konutların) aynı çeyrek dönem-
deki doğal gaz kullanım miktarlarının 
ortalaması alınarak bulunan iki aylık 
tüketim miktarıdır.

Dolayısıyla bir tüketicinin belirli 
bir şehirde 1 ayda tüketebileceği doğal 
gaz miktarının ortalamadan büyük 
miktarlarda sapması mümkün olma-
yıp, zaten sınırlanan miktarda en fazla 
ortalama iki aylık doğal gaz tüketim 
miktarıdır. Yani ortalamanın iki katı-
dır. Bu durumda, önümüzdeki yıllarda 
Game Of Thrones kışları gibi yedi 
yıl, dokuz yıl sürecek kış beklentisi 
olmadığına göre tüketicinin rahat 
olması gerekiyor. 

Ayrıca doğal gaz kuyruklarından 
bıkan, bunu bir çile gibi gören tüketi-

ciler, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve 
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 
40’ıncı maddesinde yer alan, “Sayaçlar, 
dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup 
abone bağlantı bedeli dışında hiçbir 
bedel alınmadan dağıtım şirketince 
temin edilerek sisteme dahil edilir. Sa-
yaçların ayar ve muayenesi 3516 sayılı 
Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yapılır. Sayaçların takıl-
ması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontro-
lü ve benzeri her türlü işlem, dağıtım 
şirketince gerçekleştirilir” hükmü çerçe-
vesinde dağıtım şirketine başvurarak 
mevcut ön ödemeli sayaçları mekanik 
sayaçla değiştirebilirler. Mekanik sa-
yaca geçilmesi durumunda, dağıtım 
şirketince, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım 
ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 
39’uncu maddesi çerçevesinde, abo-
nelik sözleşmesinin feshinden sonra 
iade edilmek üzere güvence bedeli 
tahsil edilir. Zaten tüketicilerin hemen 
bu değişimi gerçekleştirememe sebebi 
de gelen başvurulara bakıldığında 
güvence bedelini verebilecek durumda 
olmamaları.

Bu noktalara ek olarak, dağıtım 
şirketiyle yapılan şifahi görüşmeler 
kapsamında, sayaca yüklenen doğal 
gaz miktarının bitmesi ve sonrasında 
kartlı sayaçta bulunan rezerv miktarın 
da kullanılması durumunda, dağıtım 
şirketince müşterilerin mağdur edil-
memesi amacıyla yeniden doğal gaz 
yüklemesi yapılabildiği bilgisi alın-
mıştır. Diğer yandan, konutun büyük 
olması halinde dağıtım şirketine baş-
vurulması ile tüketim miktarı revize 
edilerek bu miktara göre gaz satışı da 
yapılabiliyor.

Karneli gaz 
kuyrukları mı?
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Cari işlemler açığı son 
yıllarda ekonominin 
gündemini işgal eden 
en önemli konulardan 

biri olduğu gibi politika yapıcı-
ları da kara kara düşündüren en 
büyük ekonomik problemlerden. 
Bu büyük problemin en önemli 
unsuru ise enerji… Enerji ithalatı 
cari işlemler açığına olumsuz katkı 
veren en önemli kalem olarak öne 
çıkıyor. Enerji tüketimi ve büyü-
me arasındaki nedensellik ilişkisi 
bazı akademik çalışmalarda ortaya 
koyulmuşken ve hâlihazırdaki eko-
nomik düzende cari açık vermeden 
büyümek yakın vadede çok da 
mümkün görünmüyorken, cari açı-
ğı azaltacak tedbirlerin ister istemez 
Türkiye’nin büyüme oranlarını da 
olumsuz etkilemesi oldukça yüksek 
ihtimaller dâhilinde. O zaman şu 
soru dikkate almaya değer: Türki-
ye›nin enerji faturasını  -dolayısıyla 
cari açığı- düşürerek aynı ekono-
mik üretimi ve büyümeyi gerçekleş-

tirmek mümkün mü? Bu yazımızda 
bu soruya verilebilecek alternatif 
yanıtlardan biri olan enerji verimli-
liğini tartışacağız. 

Büyüme ve tüketim artışı 
Öncelikle tartışmamız gereken 

sorulardan biri enerji tüketiminin 
büyüme için vazgeçilmez olup ol-
madığı sorusudur. Yani büyümek 
için daha çok enerji tüketmemiz 
şart mıdır? İstatistiksel ve teknik 
tartışmalar bir yana, enerji tüketi-
mi ve büyüme arasındaki ilişkiyi 
inceleyen araştırmaların önemli 

bir eksikliği ekonomideki yapısal 
dönüşümler ve verimlilik gibi genel 
düzeyde iki önemli unsuru dikkate 
almamalarıdır. 

Enerji verimliliğini ölçmede 
kullanılan ölçülerden biri olan 
enerji yoğunluğu, enerji tüketimi-
nin gayrisafi milli hâsılaya ya da 
nüfusa bölünmesiyle elde edilen bir 
ölçüdür. Ancak enerji yoğunluğu 
verisi, enerjinin ne kadar verimli 
kullanıldığına dair tek başına bir 
şey söylemez. Enerji yoğunluğu, 
hem ekonomik yapıdaki dönüşüm-

Verimlilik ve enerji faturası: 
Türkiye nerede duruyor? 
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lerden (enerji-yoğun sektörlerdeki 
üretimin artması) hem de verimli-
likten (aynı miktarda çıktının daha 
az enerji ile elde edilmesi) etkilenir. 
Bu çalışmamızda enerji yoğunluğu-

nun 2 farklı bileşene ayrıştırılması 
sonucu elde edilen verimlilik verisi 
üzerine odaklanacağız. Söz konusu 
ayrıştırmayı yaparken, öncelikle bir 
yılı baz alarak enerji yoğunluğu en-

deksini oluşturacağız, sonra da bu 
yoğunluk endeksini verimlilik ve 
etkinlik endekslerine ayrıştıracağız. 
Verimlilik endeksi, ekonomik yapı 
değişmeksizin enerji yoğunluğun-

daki değişimi gösterirken, 
etkinlik endeksi verimli-
liğin aynı kalması koşu-
luyla ekonomik yapıdaki 
enerji-yoğun sektörlerden 
düşük enerji-yoğun sektö-
re kaymanın enerji tüke-
timindeki etkilerini ver-
mektedir. Hesaplamanın 
teknik detayları yazardan 
istenebilir.

Enerji Yoğunluğu 
Endeksi

Grafik 1’de 1971 yılı 
baz alınarak hesaplanan 
enerji yoğunluğu endeksi 
Türkiye ve Türkiye’ye 
ekonomik gelişmişlik 
düzeyi açısından benze-

yen 4 ülke - Meksika, 
Güney Kore, Brezilya ve 
Güney Afrika- için gös-
terilmektedir. Grafikten 
de görüleceği üzere son 
yıllarda enerji yoğun-
luğu en üst düzey olan 
ülke (birim milli gelir 
başına tüketilen enerji 
açısından) Türkiye’dir. 
Türkiye’yi Brezilya ve 
Güney Afrika izliyor. 

Bir sonraki grafikte 
ise enerji yoğunluğunun 
ayrıştırılması sonucu 
elde edilen verimlilik 
endeksinin zaman 
içindeki değişimi göste-
riliyor. Enerji verimlili-
ğinin en yüksek olduğu 
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ülke Güney Kore iken, en düşük 
olduğu ülke ise Türkiye’dir.1 Tablo 
1’de ise 1971’den 2009’a enerji ve-
rimliliğindeki artış oranları kıyasla-
malı olarak veriliyor. Bu rakamlara 
bakıldığında toplam yüzde 14’lük 
verimlilik artışıyla Türkiye’nin di-
ğer muadil ülkelerin oldukça geri-
sinde kaldığı görülüyor. En yüksek 
verimlilik artışı ise yüzde 49 ile 
Güney Kore’de görülüyor. 

Bütün bunlardan çıkarılabilecek 
temel sonuç Türkiye’de enerji ve-
rimliliğinin benzer ülkelerle kıyas-
landığında düşük olmasıdır. Demek 
ki Türkiye’de enerji verimliliğinin 
artırılmasıyla ortaya çıkarılabilecek 
ciddi bir tasarruf var ve bu da enerji 
faturasına ve de dolayısıyla cari iş-
lemler açığına yansıtılabilir. O hal-
de İngilizlerin “zarf arkası hesapla-
ması” deyimiyle basit bir hesaplama 
yapalım ve enerji verimliliğindeki 
farklı artışların enerji tüketimine ve 
faturasına etkilerini hesaplayalım. 
Bunu yaparken de bir önceki 10 yıla 
odaklanalım ve bir varil petrolün 
fiyatını 100 dolarda sabitleyelim. 4 
farklı senaryo düşünelim:

1) Türkiye’nin enerji verimliliği 
diğer 4 ülkenin ortalaması kadar 
olsaydı ne olurdu?

2) Türkiye’nin enerji verimliliği 
diğer 4 ülkenin en düşüğü olan 
Brezilya’nınki kadar olsaydı ne 
olurdu? 

1  Yüksek endeks değeri düşük verimliliğe 
karşılık gelmektedir.

3) Türkiye’nin enerji verimliliği 
her yıl yüzde 5 daha fazla olsaydı ne 
olurdu?

4) Türkiye’nin enerji verimliliği 
her yıl yüzde 1 daha fazla olsaydı ne 
olurdu? Bütün bu senaryoları değer-
lendirirken de enerji tüketimine ve 
ilgili enerji faturasına odaklanalım.

5 yılda 60 milyar dolar tasarruf
Birinci senaryoda, yani enerji 

verimliliğinin diğer 4 ülkenin or-
talaması kadar olması durumunda 
enerji faturasında 2006 yılından 
itibaren yıllık 12 milyar dolara 
kadar varan bir düşüş görülmekte. 
Bu trendin azalmadan devam et-
mesi durumunda son 5 yılda enerji 
faturasında toplamda yaklaşık 60 
milyar dolara varan bir düşüş gö-

rülecekti. İkinci senaryoda, yani 
Türkiye’nin enerji verimliliğinin 
diğer 4 ülkenin en düşüğü olan 
Brezilya’nınki kadar olması du-
rumunda 2006 yılından itibaren 
yıllık yaklaşık 8 milyar dolara ka-
dar varan bir düşüş görülecekti ve 
trendin devam etmesi durumunda 
bu da son 5 yılda enerji faturasında 
toplamda yaklaşık 40 milyar dolara 
varan bir düşüşe tekabül edecekti. 
Verimliliğin yüzde 5 artmasının 
öngörüldüğü üçüncü senaryoda ise 
yıllık yaklaşık 2.5 milyar dolarlık 
bir tasarrufla karşılaşacaktık ki bu 
da trendin son yıllarda devam et-
mesi durumunda son 5 yılda yakla-
şık 12.5 milyar dolarlık bir tasarruf 
anlamına gelecekti. Aynı rakam ise 
enerji verimliliğinin yıllık yüzde 
1 daha fazla olduğu 4. senaryoda 
2.5 milyar dolar olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Hesaplamalardan da görüldüğü 
üzere en tutucu varsayımlar altında 

Tablo 1: 1971’den 2009’a Verimlilik Artış Oranları

Meksika Güney Kore Türkiye Brezilya Güney Afrika

% 33 % 49 % 14 % 29 % 32

Senaryo 1: Türkiye’nin Enerji Verimliliği Diğer 4 Ülke-
nin Ortalaması Kadar Olsaydı

Yıl
Verimlilik Farkından Hesaplanan 

Ekstra Enerji Tüketimi 
(varil petrole eşdeğer)

Ekstra Enerji Faturası ($)

2000 106,199,109 10,619,910,945

2001 88,155,038 8,815,503,836

2002 105,197,854 10,519,785,360

2003 112,356,316 11,235,631,566

2004 98,864,316 9,886,431,570

2005 94,020,449 9,402,044,948

2006 121,950,652 12,195,065,202

2007 132,131,388 13,213,138,805

2008 122,547,829 12,254,782,853

2009 120,021,168 12,002,116,782
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dahi enerji verimliliğinin enerji 
faturasına etkisi rakamsal olarak 
oldukça büyüktür. Tasarruf edilen 
enerjinin tüketilmesinden ortaya 
çıkacak karbon salınımının ve 
olumsuz çevresel etkilerin de önüne 
geçilmesi göz önüne alındığında, 
söz konusu yararlar çok daha faz-
ladır. Son olarak, bu “zarf arkası” 
hesaplamaları yaparken dikkat 
etmemiz gereken bir husus da “geri 
sıçrama etkisi”ni dikkate almadığı-
mızdır. Geri sıçrama etkisi en basit 
haliyle, enerji verimliliği sonucu 
tüketimde yaşanan düşüş neticesin-
de fiyatlarda yaşanan düşüşün bir 
sonraki aşamada enerji tüketimini 
artırması olarak tanımlanabilir. 
Dolayısıyla burada sunduğumuz ra-
kamlar, verimliliğinin enerji fatura-
sındaki düşüşe katkısında üst sınırı 
ifade ediyor. Sonraki yazılarımızda 
“geri sıçrama etkisi” konusunu daha 
ayrıntılı olarak ele alacağız.

Senaryo 2: Türkiye’nin enerji verimliliği  
diğer 4 ülkenin en düşüğü olan  

Brezilya’nınki kadar olsaydı

Yıl
Verimlilik Farkından Hesaplanan 

Ekstra Enerji Tüketimi  
(varil petrole eşdeğer)

Ekstra Enerji Faturası 
($)

2000 98,712,953 9,871,295,263

2001 79,391,420 7,939,141,965

2002 91,880,386 9,188,038,575

2003 94,311,513 9,431,151,272

2004 75,129,211 7,512,921,147

2005 64,757,743 6,475,774,296

2006 80,338,815 8,033,881,468

2007 83,433,100 8,343,310,003

2008 75,632,847 7,563,284,749

2009 84,226,704 8,422,670,440

Senaryo 3: Türkiye’nin enerji verimliliği 
her yıl % 5 daha fazla olsaydı

Yıl

Verimlilik Farkından 
Hesaplanan Ekstra Enerji 

Tüketimi 
(varil petrole eşdeğer)

Ekstra Enerji 
Faturası ($)

2000 19,401,786 1,940,178,571

2001 17,350,714 1,735,071,429

2002 19,021,071 1,902,107,143

2003 20,326,786 2,032,678,571

2004 20,993,571 2,099,357,143

2005 21,787,143 2,178,714,286

2006 23,818,214 2,381,821,429

2007 25,230,714 2,523,071,429

2008 24,409,286 2,440,928,571

2009 23,634,643 2,363,464,286

Senaryo 4: Türkiye’nin enerji verimliliği 
her yıl % 1 daha fazla olsaydı

Yıl

Verimlilik Farkından 
Hesaplanan Ekstra Enerji 

Tüketimi
(varil petrole eşdeğer)

Ekstra Enerji 
Faturası ($)

2000 3,880,357 388,035,714

2001 3,470,143 347,014,286

2002 3,804,214 380,421,429

2003 4,065,357 406,535,714

2004 4,198,714 419,871,429

2005 4,357,429 435,742,857

2006 4,763,643 476,364,286

2007 5,046,143 504,614,286

2008 4,881,857 488,185,714

2009 4,726,929 472,692,857
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Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama 
nedeniyle çok sayıda maden işçisinin hayatını kaybettiğini, yine çok sayıda 

yurttaşın da yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik.
 

Kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, kederli aile-
lerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.
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Günümüzdeki liberal-
leşme politikaları, 
enerji sektörünün de 
rekabetçi piyasalara 

sahip olması gerektiği görüşünü be-
raberinde getirdi. Bu reform süreci-
ne 2001 yılında 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu ile katılan ülke-
miz, aynı yıl 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu’nu, 2003’de 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nu 
ve 2005’de Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’nu 
çıkardı. Son olarak 2013 yılında 
çıkan 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu ile halen TEİAŞ’ın altında 
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nin 
(PMUM) yürüttüğü piyasa işletme-

cisi görevini hisse yapısında kamu 
ve özel sektör dengesi gözetilerek 
Enerji Piyasaları İşletme Anonim 
Şirketi’ne (EPİAŞ)  devretmesi 
planlandı.

Enerji piyasaları arasında artık 
organize bir yapıya kavuşmuş elekt-
rik piyasaları, hali hazırda EPİAŞ’ın 
da ilk işletme görevini üstleneceği 
piyasa olacak. Bilindiği üzere, elekt-
rik diğer metalardan farklı olarak 
kendine has bazı özelliklere sahip. 
En temel iki özellik; elektriğin 
depolanamaması ve arz ve talebin 
gerçek zamanlı dengelenmesi mec-
buriyetidir. Arz-talep dengesinin 
kurulabilmesi için sistem kısıtlarını 
gözeten, fiziki dengeyi koruyan, 

ortak bir piyasa aracılığıyla ortak 
bir fiyatın oluştuğu, dengeleme 
ve uzlaştırmaya konu piyasa işlet-
mecisi gerekiyor. Elektrik ticareti 
yapanlar ihtiyaçlarını uzun vadede 
ikili antlaşmalar ve vadeli işlemler 
piyasalarında kontratlar ile karşı-
layabilirken elektriğin teslim tarihi 
yaklaştığında spot piyasa devreye 
giriyor. 

4 ana devir yaşandı
30 Mart 2003 ve sonra 4 Ka-

sım 2003 tarihlerinde yayımlanan 
Elektrik Piyasası’nda Mali Uzlaş-
tırma Yapılmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamın-
da yolculuğuna başlayan elektrik 

Enerji piyasalarında 
bilgi birikiminin önemi

Mayıs 2014EnerjiPanorama 51

KAPAK
KÜRŞAD DERİNKUYU / Türk Hava Kurumu Üniversitesi,  İşletme Fakültesi • 
Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

MAKALE



52  EnerjiPanoramaMayıs 2014

piyasaları günümüze kadar dört 
temel dönem geçirdi. 

4 Piyasa Öncesi Dönem 
(Mart, 2003-Ağustos, 2006): Or-
ganize dengeleme piyasasından 
bahsedemeyeceğimiz bu dönemde 
sistem işletmecisi Milli Yük Tevzi 
Merkezi, dengelemeyi genellikle 
EÜAŞ santrallarına yük aldırıp yük 
attırmasıyla gerçekleştirildi. 

4 Üçlü Fiyat Dönemi (Ağus-
tos, 2006-Aralık, 2009): Gündüz, 
gece ve puant olmak üzere üç 
parçaya ayrılan gün, bu parçaların 
uzunluğu nedeniyle dengesizlik 
problemlerine yol açıyordu.

4 Gün Öncesi Planlama (Ara-
lık,2009- Aralık 2011): Dengesizlik 
problemi saatlik dilimlere geçilmesi 
ile aşılmaya çalışıldı ancak fiyat 
teklifi serbestisi sadece arz tarafına 
sağlandı. Altında yatan düşünce, 
elektrik talebinin fiyata göre değiş-
meyeceği varsayımıydı. 

4 Gün Öncesi Piyasası (Ara-
lık, 2011- günümüz): Artık talep 
tarafı da fiyat-miktar bilgisi gire-
bilmeye başladı ve sunulan ürünler 
çeşitlendirildi.

Roma nasıl bir günde kurulma-
dıysa güçlü bir piyasa oluşturmak 
da zaman ve sabır isteyen, bilgi 
üzerine bilgi ekleyerek inşa edilen 
bir süreç. Geçen 11 yılın ardından 
elde edilmiş bu bilgi birikiminin 
nasıl arttırılacağı konusu, EPİAŞ’ın 
kurulum sürecinde yeniden karşı-
mıza çıkıyor.  Enerjinin çok hızlı 
değişen sistem dinamikleri göz 
önüne alındığında esnek bir yapı-

nın önemi ortada.  Piyasa koşulları-
na göre sürekli kendini yenileyebi-
len, her gün üstüne yeni bir şeyler 
ekleyebileceğimiz bir sistem ile yola 
çıkmalıyız.

Kapalı yazılımlar sorunları da 
getirdi

Bugüne kadarki gelişim süre-
cinde, hem gün öncesi planlamada 
hem de gün öncesi piyasasında 
yabancı kaynaklı kapalı yazılımlar 
ile yola çıkmıştık. O günün koşul-
larında var olan bilgi ve tecrübe 
eksikliği bunu zorunlu kılıyordu.  
Ancak bu durum pek çok sorunu 
da beraberinde getirdi.

İşletme yazılımlarının kapalı 
olması hem işleyiş mekanizmasına 
hâkim olunamamasına, hem senar-
yo ve analiz testlerinin kısıtlı kal-
masına sebep oldu. Ayrıca çözüm 
kalite ve süresinin kontrol edile-
memesi de önemli bir problemdi. 
Yazılımların yabancı kaynaklı olu-
şu, yaşanan sorunlarda müdahale 
yavaşlığı, elektrik piyasalarının hızlı 
değişen ihtiyaçlarına cevap vereme-
mesi, geliştirmenin yavaş ve mali-
yetli olması, yazılım teknolojisinin 
eskimesi gibi sorunları beraberinde 
getirdi.  İlaveten, stratejik düzlem-
de, diğer ülkelerle piyasa birleş-
tirme, genişletme çalışmalarında 
üçüncü bir tarafa bağımlılığı ve 
bilgi güvenliğinin yüzde 100 garanti 
altına alınamaması gibi problemleri 
ortaya çıkardı.

Bu sorunlar göz önüne alındı-
ğında, gelişen piyasa koşullarına 
göre uyumlu hale getirilebilen, 
kaynak kodlarının piyasa işletmeci-

sine açık olduğu, yerli kaynaklarla 
üretilmiş daha iyi bir yazılıma, 
hatta gün öncesi piyasaları özelinde 
daha uygun bir optimizasyon uygu-
lamasına ihtiyaç olduğu anlaşıldı. 
Bu sayede yukarıda anılan mevcut 
sorunları giderilebilecek bir tekno-
loji transferi sonrası stratejik bilgi 
birikimi kurumlarda hızlanacak 
ve uzun vadeli hedefler için karar 
vericilere daha geniş veri aktarıla-
bilecekti.

Geçen zamanda, ülke olarak 
bir elektrik piyasasının nasıl işle-
tilmesi gerektiği konusunda daha 
fazla bilgiye sahibiz. Geldiğimiz 
noktada PMUM özverili çalışanları 
uzlaştırmanın pek çok modülünü 
artık kendi yazılımları üzerinden 
sürdürüyor. Üniversitelerimizde 
ise artık daha fazla akademisyen 
enerji piyasaları konusuna vakıf 
hale geldi. Bugün için hem gün içi 
piyasası hem de gün öncesi piyasa-
sında prototip yazılımlar artık son 
aşamaya getirildi. EPİAŞ’a geçişte 
hem var olan bilgi birikimi kulla-
nılmalı hem de teknoloji üretebilen 
bir yapı inşa edilmelidir. Vardığımız 
noktada anlaşılmalıdır ki hem mev-
cut sorunların giderilebilmesi hem 
de piyasanın gelecek hedeflerine 
ulaşılabilmesi için, enerji piyasa-
larının etkin ve esnek bir yapıya 
kavuşturulması elzemdir. Bunun 
için gerekli bilgi, beceri ve teknoloji 
ülkemizde mevcuttur. Gelecekte 
elektrik piyasalarının pek çok yeni-
liğe konu olması bekleniyor. Bunla-
rı bir sonraki yazımızda Avrupa’da-
ki gelişimleri de içine alacak şekilde 
anlatmaya çalışacağız. 

MAKALE Enerji piyasalarında bilgi birikiminin önemi





Avrupa’nın doğal gaz ihti-
yacının karşılanmasına 
yeni kaynak için Ruslar, 
Karadeniz’den geçecek 

Güney Akım Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi’ni geliştirdi. Hattı ilginç ve 
önemli kılan Rusya’nın Karadeniz 
geçişi için Türkiye’yi tercih etmesi 
oldu. Rusya-Ukrayna krizi nede-
niyle Türkiye Ekonomik Münhasır 

Bölgesi’nden geçen Güney Akım 
için ilk somut atım atıldı ve çelik 
boruların döşenmesine başlanıyor. 
4 hattan oluşacak Güney Akım’da 
birinci hattın borularını Almanya 
merkezli Europipe üretiyor. Bu 
nedenle de şirket Türk ve Bulgar 
basınını Düsseldorf ’daki fabrika-
sında ağırladı. Europipe şirket yet-
kilileri, Türk ve Bulgar gazetecilere 

fabrikadaki üretim sürecini anlattı. 
Europipe Genel Müdürü Dr. Mic-
hael Graf, Güney Akım’ın kendileri 
için yeni ve büyük bir iş potansiyeli 
oluşturduğunu belirterek Karade-
niz’in yapısı nedeniyle özel bir boru 
ürettikleri bilgisini verdi. 

Güney Akım için çelik boruları 
üreten Europipe, 2014 yılı Ocak 
ayında South Stream Transport 

Güney Akım için Almanlar 
özel boru üretiyor

Rus doğal gazını Avrupa’ya Karadeniz’in altına döşenecek boru hattıyla taşıyacak Güney Akım Projesi başlıyor. 
Dört hattan oluşacak projenin birinci hat borularını Almanya Merkezli Europipe şirketi üretiyor. Europipe yetkili-
leri, projenin diğer aşamalarına Türk şirketlerinin de katılabileceğini söyledi 
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şirketiyle Güney Akım’ın dört pa-
ralel hattından ilkini oluşturacak 
boruların imalatına ilişkin sözleş-
meyi imzalamıştı. Güney Akım 
Açık Deniz Boru Hattı, Rusya’nın 
Karadeniz kıyısındaki Anapa kenti 
yakınlarından başlayıp Türkiye 
Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden 
geçerek Bulgaristan kıyısında Varna 
kenti yakınlarında karaya çıkacak. 

Türk şirketler de katılabilir
Projeyi geliştiren South Stream 

Transport B.V. Şirketi, Karadeniz 
üzerinden ilerleyecek açık deniz 
boru hattının planlama, inşa ve 
işletimi için kuruldu. Şirketin his-
sedarları arasında Rus şirketi OAO 
Gazprom (yüzde 50 hisse), İtalyan 
şirketi Eni S.p.A. (yüzde 20 hisse), 

Fransız enerji şirketi EDF ve Alman 
BASF Grubu’na ait Wintershall 
Holding GmbH (yüzde 15’er hisse) 
ortak olarak yer alıyor. 

Rusya ve Avrupa için kritik 
önem taşıyan ve Türkiye’nin verdiği 
Karadeniz geçişiyle hayata geçen 
Güney Akım Doğal Gaz Boru Hattı 
bir ve ikinci bölümünde Türk şir-
ketleri yer almıyor. Güney Akım 
Şirketi Sözcüsü Jasper Jansen tanı-
tım toplantısında Türk şirketlerinin 
ilk iki boru hattında yer almadığını 
ancak üç ve dördüncü boru hat-
larında ihaleye katılabileceklerini 
belirtti. Jansen’e göre boruların 
döşenmeye başlamasıyla projede 
önemli bir eşiğe gelindi. 

931 KM BORU 
DÖŞENECEK

Güney Akım Doğal Gaz Boru Hattı, 
Avrupa ülkelerinin ilave doğalgaz 
ihtiyacının karşılanmasına katkı 
yapmak amacıyla geliştirildi. Ka-
radeniz’den geçecek Güney Akım 
Açık Deniz Boru Hattı, yeni bir teda-
rik güzergahı oluşturacak olup, ila-
ve taşıma kapasitesi sağlıyor. Hattı 
hizmete girmesiyle Rusya’dan Orta 
ve Güneydoğu Avrupa’ya yönelik 
doğalgaz tedarik güvenliği artırıl-
mış olacak. 931 km uzunlukta ola-
cak Güney Akım Açık Deniz Boru 
Hattı, Rusya’da bulunan dünyanın 
en geniş doğalgaz rezervlerini Av-
rupalı tüketicilerle buluşturacak. 
Projenin 2015 sonunda ticari işle-
time alınması planlanıyor. Güney 
Akım Açık Deniz Boru Hattı, tam 
olarak faaliyete geçtiğinde dört 
hattan oluşacak ve yıllık 63 milyar 
metreküp kapasiteye erişecek.

HABERGüney Akım için Almanlar özel boru üretiyor
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Kuşkusuz son ayların 
en gözde satış haberi, 
sektör liderleri ara-
sında ciddi bir çekiş-

meye neden olan Alstom’un enerji 
birimi için yapılan uluslararası 
pazarlık. Gündemde Fransız Als-
tom şirketinin 13,5 milyar dolara 
(12,35 milyar euro) ABD’li General 
Electric’e (GE) satışının onaylan-
ması yer alırken; Alman Siemens 
grubu da Alstom enerji biriminin 
yanı sıra taşımacılık birimiyle de 
ilgilendiklerini ve şirketi satın al-
mak yerine işbirliğine gitmek iste-
diklerini açıkladı. Bir sonraki hafta, 
General Electric’in Fransız şirketin 
elektrik şebekesi satışıyla ilgili ola-
rak Japon Toshiba ile görüşmelerde 
olduğu haberleri yayılsa da; kısa 

sürede bu haberlerin asılsız olduğu 
duyuruldu.

Teklif haberlerinin manşetler-
deki yerini almasından bu yana 
Fransız hükümeti, Alstom yöneti-
mini, General Electric’le yürütülen 
satış müzakerelerinde hükümete 
geç bilgi vermekle suçlamıştı. “An-
laşmaya vardı, varılacak” derken 
6 Mayıs’ta Fransız hükümetinden 
teklife rest çektiklerini açıklayan bir 
mektup geldi. General Electric’in 
teklifini yeterli bulmadıklarını 
söyleyen Fransa Ekonomi Bakanı 

Arnaud Montebourg’un ifadesi 
de oldukça netti: “Teklif kabul 
edilemez!” Ne ilginçtir ki bu açık-
lamadan hemen bir gün sonra Als-
tom’un yıllık kârının düştüğü ve bu 
yıl hissedarlarına kâr payı ödemesi 
yapamayacağı açıklaması büyük 
harflerle medyadaki yerini aldı.

Siemens: Süreç konusunda 
oldukça rahatız

Ulaşım sektöründe önemli 
başarılara sahip Alstom’un, enerji 
alanında azalan verimliliği tartı-

Alstom yarışının kazananı 
bu ay belli olacak 
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Son 10 yılda satış hacmi azalan ve büyük miktarda borçla iflas noktasına 
gelen Fransız Alstom, bugüne kadar devlet desteğiyle ayakta kalmayı 
başardı. Durumun sürdürülemez hale gelmesi dünya devinin satışını da 
gündeme getirdi. General Electric ve Siemens rekabetinin kazananı ay      
sonunda netleşecek.



şılırken Siemens CEO’su Joe Kae-
ser’den de yanıt gecikmedi. GE’nin 
beğenilmeyen teklifini hedef alan 
Kaeser, Alstom’a yeni bir teklif gö-
türmek için kazandıkları zamandan 
gayet memnun olduklarını ve dört 
hafta boyunca Alstom’un aktifle-
rine göz atma şansları olduğunu 
açıkladı. Kaeser, “Alstom’a teklif 
götürüp götürmeyeceğimize sonra 
karar vereceğiz. Bu süreç hakkında 
oldukça rahatız” dedi.

Enerji ve taşımacılık sektöründe 
1920’lerden bu yana faaliyet gös-
teren şirket, her ne kadar Fransız 
menşeli olsa da Türkiye de dahil 
olmak üzere tüm dünyada faaliyet 
gösteren global bir kuruluş. Özel-
likle mühendislik alanında başarılı 
işlere imza atan Alstom, Türkiye’de 
18 Mart Çan Termik Santralı’nın 
inşaasında ve 2010’da konsorsiyum 
ortaklaryla sözleşmeyi feshedene 
kadar da Marmaray rojesinde yer 
almıştı. Yeri gelmişken hatırlatalım, 

TGV ve Eurostar gibi mühendislik 
harikası hızlı trenlerin üreticisi olan 
Alstom’un hızlı tren üreten birimi 
bu satış kapsamında yer almıyor.

 85 bin kişiyi istihdam ediyor
Uzun bir süredir Fransa devle-

tinin fonu sayesinde çalışmalarını 
sürdüren şirket, 2011 verilerine 
göre, küresel çapta 85 bin kişiyi 
istihdam ediyor. Haliyle, Alstom’un 
kapsam dışında tutulan pek çok 
birimi olmasına karşın satış ka-
rarı her zaman olduğu gibi yine 
şirket çalışanlarını etkiliyor. Satış 
haberlerinin ardından işsiz kalma 
tehlikesiyle mücadele eden Fransız 
çalışanlar, firmanın genel merkezi 
önünde seslerini duyurmaya çalıştı. 
İşçilerin eylemine kayıtsız kalma-
yan Fransız hükümeti de, nisan 
ayı sonunda istihdamın düşürül-
memesi ve fabrikaların başka yere 
götürülmemesi konusunda teklif 
sahiplerinden güvence talep etti. 

Sermaye Piyasası Kurumu’nun satış 
için devreye girmesi ve söz konusu 
hakların korunması talebi, Fransa 
Cumhurbaşkanı François Hollande 
tarafından ABD ve Alman şirketleri 
temsilcileri ile bizzat görüşüldü.

Ay sonunda iş 
bitebilir 

Alstom’un satışa çıkardığı enerji 
biriminde fosil yakıtlı santrallar-
dan yenilenebilir enerjiye, buhar 
türbinlerinden hidroelektrik ürün-
lerine kadar geniş bir ürün portfö-
yü bulunuyor. Müşterilerine daha 
geniş bir ürün kümesi sunmak için 
kolları sıvayan firmalardan hangi-
si galip gelecek bilinmez. Alstom 
Yönetim Kurulu’ndan gelen son 
haberlere göre, satış için yapılan 
tekliflere bu ay sonunda nihai ce-
vap verilecek.

HABERAlstom yarışının kazananı bu ay belli olacak 
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YEDAŞ, ESKI DAĞITIM 
MERKEZLERINI YENILIYOR

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya 
ve Sinop’un elektrik dağıtımını 
yapan Yeşilırmak Elektrik Da-
ğıtım A.Ş.(YEDAŞ), bölgesinde-
ki elektrik dağıtımı şebeke alt 
yapısını yenileyerek elektrik 
kesintilerinin önüne geçecek. 
7 milyon dolarlık bütçeye sa-
hip, elektrik arızalarını uzaktan 

tespit edilip, anında müdahale 
edileceği SCADA/DMS (Data İz-
leme, Kaydetme ve Şebeke Yö-
netimi) Projesi’ni kurduklarını 
kaydeden YEDAŞ Genel Müdü-
rü Nurettin Türkoğlu, “Devam 
eden dağıtım merkezi binala-
rındaki dönüşüm çalışmaları 
sebebiyle zaman zaman uzun 

süreli kesinti yapılıyor. Proje 
kapsamında 150 adet dağıtım 
merkezi ve bu merkezlerden 
aboneleri besleyen 1200 adet 
fiber enerji yönetimi otomas-
yonuna alınıyor. Bu sistemi en 
kısa sürede tamamlayarak, 
müşterilerimizin elektrik ke-
sinti sürelerini minimum yüzde 
60 oranında düşürmek ve ka-
liteli hizmet almalarını sağla-
maktır” dedi.

1446 HES DAHA 
YAPILACAK
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kayıtlarına 
göre 2014 yılı itibarıyla 461 HES projesi 

tamamlanarak işletmeye alındı, inşaatı devam 
eden 162 ve planlanan 823 proje ile toplam 1446 
HES projesi daha hayata geçirilecek. Çevre ve Or-
manlık Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürlü-
ğü’nün HES’lerle ilgili 87 projede doğrudan davalı 
olduğunu da açıkladı.  Eroğlu, 2014 yılı itibarıyla 
320 adet HES projesinin özel sektör, 141 HES pro-
jesinin de Bakanlıkça tamamlanarak işletmeye 
alındığına işaret ederek, “İnşaat çalışması devam 
eden 162, plan ve proje aşamasında olan 823, top-
lamda 1446 HES projesi bulunmaktadır” dedi. 

TACIKISTAN’IN ENERJISINE 140 MILYON DOLAR 
Asya Kalkınma Bankası, Tacikistan’ın enerji projeleri 
için üç yıl içinde 140 milyon dolar finans sağlayacağı-
nı açıkladı. Asya Kalkınma Bankası, 2014 yılında Ta-
cikistan’a 39 milyon dolar yardım edecek. Tacik 
yönetimi, finans kuruluşundan gelecek parayı 
enerji sektörünün gelişmesi için harcayacak.  
Asya Kalkınma Bankası, 2020 enerji stratejisi kap-
samında enerji üretiminin arttırılması, bu sektörün 
altyapısının yenilenmesi ve söz konusu kaynakların 
yurtdışı ihracatının arttırılması yönünde çalışmalar ya-
pan Tacikistan’a 2015 ve 2016 yıllarında da, hibe karşı-
lığında finans yardımı yapmayı planlıyor. 

ESİN GEDİK
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WALMART, GE ILE AMPUL ANLAŞMASI YAPTI 
Walmart, GE işbirliği ile tüm 
dünyadaki mağazalarını enerji 
tasarruflu LED’lerle aydınlata-
cak. Walmart ABD, Asya ve La-
tin Amerika’daki mağazaları ile 
İngiltere’de bulunan Asda olarak 
yeni mağazaları için enerji tasar-
ruflu GE LED tavan aydınlatma 
armatürleri kullanacağını açıkla-
dı. Yeni armatürler, mağazalarda 
kullanılan aydınlatma ürünleri-
ne göre yüzde 40 daha az enerji 
harcayacak. Walmart, 2020 yılına 
kadar tüm perakende zincirinde, 
Walmart binalarında metrekare 
başına gereksinim duyulan ki-
lowatt saatlik (kWh) elektrik mik-

tarını yüzde 20 oranında azaltma-
yı hedefliyor. ABD genelinde LED 
tavan aydınlatmasına geçişin 
mağaza başına 340 bin kilowatt 

saatlik enerji tasarrufu yaratma-
sı bekleniyor. Bu rakam, her ma-
ğaza için yılda 34 bin doların üze-
rinde tasarruf anlamına geliyor.

SANCAK, TÜRBINLERI NORDEX’TEN ALACAK
Toplam 133,5 MW rüzgar lisansı bulunan Sancak 

Enerji, projeleri için Alman Nordex Energy 
GmbH ile türbin tedarik ve servis çerçeve 
anlaşmasını imzaladı.

2007 yılında kurulan ve enerji portföyünü çe-
şitlendirerek enerjinin tüm alanlarında var 
olmayı hedefleyen Sancak Enerji, İzmir-Ur-

la RES, Kayseri-Yahyalı RES ve İstanbul-Çatalca 
Yamaçtepe RES için türbin tedarik firmalarıyla gö-
rüşmelerinin ardından Alman firması Nordex Ener-
gy GmbH ile 89 milyon euro’luk çerçeve anlaşması 
yaptı. 18 MW kurulu gücü bulunan Urla RES projesi 
için 6 adet N117 3.0 MW türbin seçimi yaptıklarını 
dile getiren Sancak Enerji Grup Başkanı Necat San-

cak, projenin inşasına en geç temmuz ayında baş-
layacaklarını, 2015 yılının ilk çeyreğinde ise üretime 
geçmeyi planladıklarını belirtti. Sancak, Urla proje-
sinden 6 ay sonra inşasına başlanacak olan 52,5 MW 
kurulu gücü bulunan Kayseri-Yahyalı projesi için de 
avans ödemesini gerçekleştirildiğini ve projeyi 2015 
sonunda tamamlamayı hedeflediklerini ekledi.

ERKANLI VE SUNFARMING GÜNEŞTE BIRLEŞTI
Türkiye’de atık değerlendirme, 
gayrimenkul ve geri dönüşüm 
alanlarında faaliyet gösteren 
Erkanlı Grup, Alman solar fir-
ması Sunfarming ile ortaklık 
anlaşmasına imza attı. Anlaş-
maya göre Sunfarming Eurasia 
AŞ ile Erkanlı Grup, Türkiye’de 
güneşe dayalı yatırımlar yapa-

cak. Sunfarming-Erkanlı Grup 
birlikteliği, daha çok endüst-
riyel çatılara kurulum, sanayii 
şirketlerinin enerji tasarrufu 
sağlayabilmesi ve kentsel dönü-
şüm projelerine yoğunlaşacak.  
Sunfarming-Erkanlı ikilisi, ku-
rulacak güneş enerjisi tesisle-
rinde 30 yıllık kullanım garantisi 

verecek. Stratejik ortaklık an-
laşması çerçevesinde, Türk-Al-
man işbirliğiyle Türkiye`ye bu yıl 
50 milyon TL’lik güneş enerjisi 
yatırımı yapılacak. Yatırımların 
yüzde 25 özkaynaklardan, yüz-
de 75’i krediyle karşılanacak. İlk 
yatırım da Erkanlı Grubu’nun 
Niğde, Konya ve Mersin’deki te-
sislerinde yapılacak. 

YATIRIM
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Bakan Yıldız:
“Nükleere yüzde 5-20 

arası yerel ortak alacağız”
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Taner Yıldız, ICCI 2014 
Konferansı’nda yaptığı konuşma-
da nükleer santrallere yerel ortak 
alacaklarını belirterek özel sektöre 
çağrıda bulundu

Dünyada iklim değişikliğiyle 
alakalı durumun endişe verici se-
viyelere ulaştığını belirten Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, enerji verimliliği ve tasarru-
fun önemine dikkat çekti. Üretim 
özelleştirmeleriyle ilgili bilgi veren 
Bakan Yıldız, nisan ayı içinde Ye-
niköy ve Kemerköy santrallarının 
2.671 milyar dolar tutarında teklif 
aldığını ifade etti.

Çatalağzı termik santralı için 
beş teklif verildiğini belirten Bakan 
Yıldız, Yatağan özelleştirmesi için 
ise 19 dosya alındığını açıkladı.

Yerli kömür santrallarının 
sayısının arttırılması gerektiği me-
sajını veren Yıldız, 
Türkiye’de kurulacak 
nükleer santrallara 
ise yerel ortak ala-
caklarını belirterek, 
salonda bulunan 
yatırımcılara, “Eğer 
ilgi duyuyorsanız 
buyurun. Nükleer 
santrallere yüzde 5 
ila yüzde 20 arasında 
yerli ortak alacağız. 
Santrallarda kamu-
nun bir miktar payı 

olabilir” açıklamasında bulundu.
Konya Karapınar bölgesinde 

özel bir çalışma yaptıklarını söyle-
yen Yıldız, “Tarım arazisi olmayan 
bu bölgeyi 3 bin MW’lık GES 
kurulumu için açacağız” dedi. 600 
MW’lık GES yarışmalarıyla alakalı 
TEİAŞ’ın yaptığı çalışmaya 15 kat 
fazla talep geldiğine dikkat çeken 
Yıldız, “Yatırımcılar 9 bin MW 
düzeyinde santral inşa edebile-
ceklerini bu yarışmaya yaptıkları 
başvurularla gösterdiler. Biz de bu 
bölgeyi açmaya karar verdik. İletim 
hatlarını ona göre dizayn ettiriyo-
ruz” diye konuştu.

2 Mayıs sendromuna da deği-
nen Bakan Yıldız, “Bu problemlerin 
üzerine cesaretle gideceğiz. Haklı 
olan ve olmayan yatırımcılar var. 
Spekülatif ve alnının teriyle yatırım 

yapanlar var. Bunları hep birlikte 
ayırt etmemiz lazım. Konuya ilişkin 
çalışmalarımız olumlu bir noktada-
dır. Kimseyi mağdur etmeyecek bir 
çözüme ulaştık” şeklinde konuştu.

EPDK Başkanı Yılmaz:
“İstikrar için daha 

fazla denetim yapacağız”
ICCI 2014 Konferansı’nın açılı-

şında konuşan EPDK Başkanı Mus-
tafa Yılmaz, son birkaç aydır döviz 
kurlarında yaşanan dalgalanmalar 
nedeniyle özelleştirmelere olan 
ilgi konusunda bazı endişelerin 
dile getirildiğini belirtti. İhalelere 
katılan şirket sayısının azaldığı ve 
verilecek tekliflerin düşeceği gibi 
olumsuz yorumların yapıldığın 
ifade eden Yılmaz, “Ancak Yeniköy 
ve Kemerköy termik santrallarının 

özelleştirilmesi iha-
lesine 2.671 milyar 
dolar tutarında bir 
teklif verildi. Kuru-
mumuz tarafından 
lisanslandırılan 
tesislerin bu denli 
yüksek bedellere 
ulaşması bizim 
için sevindiricidir. 
Özelleştirmelerle 
birlikte bu 
tesislerde üretim ve 
verimlilik artacaktır. 

Enerji yönetiminden 
piyasaya mesajlar

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Enerji Komisyonu Baş-
kanı Halil Mazıcıoğlu ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ICCI 2014 Konfe-
ransı’nın açılışında enerji piyasasına mesajlarını aktardı.
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Lisanslandırdığımız diğer projeler 
de adım adım hayata geçecek” diye 
konuştu.

EPDK Başkanı Yılmaz, konuş-
masında doğal gaz piyasasında 
özel sektörün ithalattaki payının 
artacağı mesajını verdi. Diğer yan-
dan piyasa riskleri konusunda özel 
sektörün görüşlerini örnek gösteren 
EPDK Başkanı Yılmaz, “Sektör 
oyuncuları, özel sektör olarak piya-
sa risklerini veya döviz kurundaki 
dalgalanmalardan huzursuz ola-
caklarını ve bunu bir şekilde yöne-
tebileceklerini, ancak istikrarsızlığı 
yönetemeyeceklerini belirtiyor. 
EPDK olarak önümüzdeki dönem-
de sektörde istikrarın sağlanması 
için düzenleme ve denetlemelere 
daha fazla vakit ayıracağız. Özel 
sektörle daha dinamik bir işbirliği 
içerisinde olacağız” dedi.

 EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı
  Ertürk:

“Elektrik tarifesine 
performans ölçütü”

EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı 
Ertürk, üçüncü elektrik tarife döne-
minde  dağıtım şirketlerinin gerekli 
altyapılarının oluşmasının ardından 
gelir tavanlı bonus ve cezalandırma 
yöntemlerini kalite faktörlerine 
göre uygulayacaklarını belirtti

EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı 
Mehmet Ertürk, konuşmasında 

özel sektör ile EPDK’nın tarifeler 
konusunda birbirlerini anlayabilir 
bir noktaya geldiğini belirtti. Ta-
rife yapısının Türkiye için yeni bir 
süreç olduğunu ifade eden Ertürk, 
tarifelerin hazırlanması esnasında 
yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Çalış-
maları bu yılın başında daha ciddi 
olarak başlatmayı ümit ettiklerini, 
ancak sektörün karşılarına çıkardığı 
engeller yüzünden ilerleyemedik-
lerini belirten Ertürk, EPDK olarak 
biraz farklı düşünebildiklerini 
ve bazen katı davranıyor olabile-
ceklerini ifade ederek, “Ancak bu 
çalışmaları yaparken sektör oyun-
cularıyla empati yapmaya özen 
gösteriyoruz” dedi.

Ertürk, “Sektörde yaşanan sı-
kıntıları ve tıkanan noktaları açmak 
için elimizden geleni yapıyoruz. 
Aynı meselelerin defalarca ve hu-
kuki süreçlerle yeniden önümüze 
getirilmesi, bizim için ciddi bir 
zaman kaybı oluyor. Biz de vizyon 
gerektiren çalışmalarda geri kalıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

‘Performans esaslı bir tarife 
yöntemi izleyeceğiz’

Elektrik tarifelerinde üçüncü 
uygulama dönemi için neler yapa-
caklarını anlatan Ertürk, “Maliyet 
esaslı değil, performans esaslı bir 
gelir tavanı yöntemi izleyeceğiz. 
Gelir tavanı esasen performans he-
saplı bir sistemdir ancak maliyetlere 
de dayandığı için ara çözüm gibidir. 
Bunu bir adım daha ileri götürmeye 
açığız. Daha performansı teşvik 
edici, maliyetlerini düşürenin ka-
rını daha fazla arttırabileceği bir 
yapı oluşturmaya sıcak bakıyoruz. 
Bu konuda özel sektörün desteğini 
bekliyoruz” dedi.

Özel sektörden işletme gideriyle 
ilgili bir referans şirket modeli bek-
lediklerini aktaran Ertürk, “Yatırım 
konusu da 6446 sayılı Elektrik Piya-
sası Kanunu’nun yürürlüğe girme-
siyle birlikte EPDK Tarifeler Dai-

resi’nin görev alanına girdi. Dört 
arkadaşımız bu departmanda ko-
nuya ciddi olarak eğiliyor. Birikmiş 
olan sorunları çözerek önümüzü 
görebilecek bir yapıyı oluşturmaya 
çalışıyoruz. Usul ve esaslara ilişkin 
değişiklik çalışmamızı sektörün gö-
rüşlerine açmıştık. Umarım onları 
da olgunlaştırıp Kurul’da görüşme-
ye açacağız” dedi.

Dağıtım şirketlerine verilecek 
ceza ve ödüllerin, kalite faktörü 
uygulamasıyla paralel yapılmasını 
hedeflediklerini belirten Ertürk, 
“Bu sistemi 2013 yılında uygula-
mayı düşündük ancak 2014 yılına 
erteledik; hala yapamıyoruz. Eğer 
dağıtım şirketleri yeterli altyapıları 
oluşturabilirse bu sistem gelecek. 
Gelir tavanı çerçevesinde bonus 
veya ceza uygulamaları yapacağız” 
şeklinde konuştu.

‘Periyodik denetim yapmaya-
cağız’

Denetimlerle ilgili açıklama-
larda bulunan Ertürk, “Denetimle 
ilgili TEDAŞ’a bir yetki verilmiş 
olsa da EPDK’nın da denetimle 
ilgili yetkisi devam ediyor.

Bunu belki zaman içerisinde 
formülize edeceğiz. Denetimlerin 
hangi aşamada Bakanlık, hangi 
aşamada EPDK tarafından gerçek-
leştirileceğini netleştireceğiz.

Bu kapsamda ihtiyaç oldukça, 
kendimiz de gerekli duyduğumuz 
zamanlarda elektrik dağıtım şirket-
lerini ziyaret edebiliriz. Daha vuru-
cu ve daha nokta atışı denetimler 
tarafımızdan yapılabilir. TEDAŞ’ın 
sürecin içerisinde olmasını ise 
denetimde bir kazanım olarak nite-
lendiriyorum” şeklinde konuştu.

EPDK’nın denetimlerinin dar 
kapsamlı olacağını açıklayan Er-
türk, “EPDK periyodik denetim 
olmayacak. Kapsamı dar, belli, kısa 
süreli bir denetim olabilir.

ENERJİ IQEnerji yönetiminden piyasaya mesajlar
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‘Doğalgaz Piyasası Kanun 
değişikliği TBMM’ye sevk 

edilme aşamasında’

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Dr. Öztürk Sel-

vitop, 25 Nisan 2014 tarihinde ICCI 
2014 Konferansı’nda konuştu. İG-
DAŞ Genel Müdür Danışmanı Na-
dim Ekiz’in başkanlığında yapılan 
oturumda, yeni Doğalgaz Piyasası 
Kanunu’na ilişkin güncel bilgileri 
paylaşan Selvitop, Bakanlık olarak 
iki yıla yakın bir süredir kanunda 
değişiklik çalışmalarını sürdürdük-
lerini söyledi. Selvitop, sektörün de 
görüşlerini alarak hazırladıkları ka-
nun taslağının şu anda Başbakan-
lık’ta imza aşamasında olduğunu ve 
yakında TBMM’ye sevk edileceğini 
ifade etti.

BOTAŞ’ın ayrıştırılması 
sıfırdan yeni kanun yazmayı 
düşündüklerini dile getiren Sel-
vitop, “Kanun yazım şekli olarak 
mevcut mevzuat yapısında değildi. 
Sıfırdan yazmanın zorluğunu 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda 
yaşadığımız için, mevcut kanun 
üzerinde değişikliğe gitmeyi uygun 
bulduk” dedi. Yeni piyasa yapısıyla 
uyum sağlama amacıyla tanımlarda 
bazı değişiklikler yapıldığını be-
lirten Selvitop, taslakta BOTAŞ’ın 
yeniden yapılandırılmasına ve üçe 
bölünmesine ilişkin düzenleme-
lerin yapıldığını söyledi. Selvitop, 
“BOTAŞ ismini yalnızca ticaret 
faaliyetlerini yöneten kuruluş kulla-
nacak. Elektrikte olduğu gibi doğal 

gaz iletim şirketi olacak ve tek işi 
bu olacak. BOTAŞ’ın bir LNG ter-
minali ve Tuzgölü yeraltı depolama 
tesisleri var. Bu tesislerin sahibi 
olarak da ayrı bir depo şirketi ku-
rulması öngörüldü” dedi.

İkili anlaşmaların damga 
vergisi muafiyeti 

Yeni kanunda özel sektörün pi-
yasadaki katılımının arttırılmasına 
yönelik düzenlemeler yapıldığını 
belirten Selvitop, “BOTAŞ’ın mevcut 
kontratının olduğu ülkelerden doğal 
gaz ithalatı yapılabilmesi buna örnek 
olarak gösterilebilir. BOTAŞ’ın domi-
nant rolünü kaybetmesi öngörülüyor. 
Sektördeki sözleşmeler ve ikili an-
laşmaların birçoğunun yazılı sözleş-
meye bağlanmadığına dair bulgular 
tarafımıza ulaştı. Sorunun damga 
vergisinden kaynaklandığı ifade edil-
di. Biz Maliye Bakanlığı ile konuyu 
görüştük ve onlar da bunu onayladı. 
Yeni kanunda lisans sahiplerinin 
birbirleriyle yapacağı sözleşmeler, 
damga vergisinden muaf olacak” diye 
konuştu.

Depolama ve LNG tesislerine 
teşvik

Eski kanunda depolama lisansı 
altında yeraltı doğal gaz depolama 
ve LNG terminal işletme faaliyeti-
nin bulunduğunu belirten Selvitop, 
“Yeni kanunla birlikte LNG ter-
minal işletmesi için ayrı bir lisans 
alınması gerekecek. Yeraltı doğal 

gaz depolama tesisleri ve LNG 
terminal işletme faaliyetleri gibi 
stratejik önem arz eden yatırımlara 
bazı teşvikler verilecek. 2025 yılına 
kadar gerek kapasite artışı yapılma-
sı, gerekse de yeni tesis kurulması 
halinde ilk 10 yılda irtifak hakkı 
gibi vergi muafiyetleri, ağaçlan-
dırma bedellerinde indirimler ve 
çeşitli muafiyetler öngörülüyor. 
Arz güvenliğinden Enerji Bakanlığı 
sorumlu olacak. Arz güvenliğinin 
izlenmesine ilişkin usul ve esasların 
ikincil mevzuatla düzenlenmesi 
öngörülüyor” dedi. Dağıtım bölge-
lerinin tek bir lisans altında birleş-
tirilmesi yeni kanunla birlikte ‘son 
kaynak tedarik’ kavramının getiril-
diğini aktaran Selvitop, İGDAŞ’ın 
özelleştirilmesine ilişkin olarak 
da “İGDAŞ özelleştirmesi konusu, 
İGDAŞ’ın vereceği bir karar. Ancak 
özelleştirme yöntemi, Başkentgaz’da 
izlenen yöntem gibi olur. Fakat 
İGDAŞ eğer farklı bir şekilde özel-
leştirme kararı alırsa, bu konuda 
özgürler” dedi. EPİAŞ’ın birkaç ay 
içinde kurulacağını düşündüklerini 
belirten Selvitop, “Süreç bizden 
kaynaklanmayan sebeplerden do-
layı uzadı. Bu nedenle yeni kanuna 
EPİAŞ’la alakalı hususlar da ekle-
nerek bir takım görevlerin kimler 
tarafından yapılacağına yönelik 
ifadeler yazıldı. Dağıtım şirketle-
riyle ilgili öngörüler getirdik. Her 
dağıtım şirketinin kanunda yüzde 
10 oranında belediye ortaklığı var. 
Belediye ve EPDK uygun görürse 
bunlar satılabilir. Diğer yandan, 
dağıtım bölgelerinin tek bir lisans 
altında birleştirilmesi ya da birden 
fazla bölgeye ayrılması konusunda 
EPDK’ya çeşitli yetkiler verdik” 
diye konuştu
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Nisan ayında Anka-
ra’da gerçekleştirilen 
Alexander Medve-
dev-Taner Yıldız 

görüşmesinde fiyat revizyonu ve 

Mavi Akım konuları öne çıktı 

ancak taraflar bir sonuca varama-

dı.  Gazprom Export’un Başkanı 

Alexander Medvedev, 21 Nisan 

2014 Pazartesi günü Türkiye’ye 

gelerek Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Taner Yıldız ile bazı özel 

sektör firmalarının yetkilileriyle 

görüştü. Ankara’da gerçekleştiri-

len görüşmelerde, Türkiye’ye ithal 

edilen doğal gazın fiyat revizyonu 

ve Mavi Akım hattı üzerinden Tür-

kiye’nin almak istediği ilave yıllık 3 

milyar metreküp doğal gaz konuları 

görüşüldü. 
BOTAŞ, Gazprom Export ile 

arasındaki doğalgaz kontratları 
uyarınca, üç yıllık periyotlarla 
sınırlı sayıda fiyat revizyonu talep 
edebiliyor. Bu yılsonunda tekrar 
fiyat revizyonun gündeme gelecek 
olması, tarafların bu yöndeki 
çalışmalarını hızlandırdı. Enerji 
IQ’ya bilgi veren bir Rus yetkili, 
Türkiye’nin fiyat revizyon talebinin 

kontrattan doğan hakkı olduğunu 
ve Gazprom Export’un konuyu 
tüm boyutlarıyla değerlendirdikten 
sonra ancak yanıt verilebileceğini 
belirtti. Aynı yetkili, Türkiye pi-
yasasındaki sübvansiyona dayalı 
satış fiyatı rejimi nedeniyle Türkiye 
piyasasında fiyatlandırmanın zor 
olduğunu da belirtti. Rus yetkili, 
Mavi Akım hattından talep edilen 
ilave 3 milyar metreküp/yıl doğal 
gaza ilişkin sorumuza ise “Henüz 
cevap vermek için erken” yanıtını 
verdi. Rus yetkili, tarafların bir ay 
içerisinde St. Petersburg’da yeniden 
bir araya geleceğini de ifade etti. 

Gaz fiyatları ve Mavi Akım yıl 
sonunda netleşecek
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Nükleer Santraller Zirvesi 30 
Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak

Türkiye’de yürütülmek-
te olan nükleer enerji 
projelerinin tartışılacağı 
İstanbul Nükleer Sant-

rallar Zirvesi, 30-31 Mayıs 2014 
tarihleri arasında İstanbul Grand 
Cevahir Otel’de yapılacak. Hacette-
pe Üniversitesi Nükleer Enerji Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Zirve Başkanı Doç. Dr. Şule Er-
gun, zirvenin içeriğine ilişkin Ener-
ji IQ’nun sorularını yanıtladı.

Ergun, Türkiye’de ilk kez nük-
leer santrallarla ilgili olarak Türk 
akademisyen ve mühendislerinin 
önderliğinde bir zirve düzenlene-
ceğini belirterek “Zirveye Türki-
ye’de yürütülmekte olan nükleer 
santral projeleriyle güvenlik, atık, 
hukuk, çevre etkileri, iletişim ve 
acil durumlar gibi önemli konular 
tartışmaya açılacak” dedi. Zirvede 
“Nükleer Teknolojinin Yerlileştiril-
mesi” konusunun da geniş katılımlı 
bir panelle tartışılacağını belirten 
Ergun, şöyle devam etti: Nükleer 
santral projelerinde Türkiye’deki 

ya da diğer ülkelerdeki rol almak 
isteyen firmalar için bu panelin 
oldukça ilgi çekici olacağını düşü-
nüyorum. Zirvenin katılımcılarının 
nükleer santrallar hakkında yansız, 
rafine ve aydınlatıcı bilgiler alması 
hedeflendiğinden katılımcılar için 
doyurucu bir zirve olacağına inanı-
yorum.

Zirvede nükleer santral 
projeleriyle ilgili konulara projele-
rin tarafları olmayan uzmanların 

değinecek olmasının herhangi bir 
amacın propagandasına maruz kal-
madan, doğru ve güncel bilgilerin 
edinilmesini sağlayacağını belirten 
Ergun, “Zirvede öncelikle nükleer 
teknolojinin yerlileştirilmesi olmak 
üzere, nükleer santralların güven-
liği, nükleer emniyet, kullanılmış 
nükleer yakıtlar ve yüksek seviyeli 
atıklar, nükleer santraller ve çevre, 
nükleer teknoloji ile ilgili halkın 
aydınlatılması, nükleer hukuk, 
ülkemizde ve dünyada yürütülen 
nükleer santral projeleri ve nükleer 
teknoloji ve medya gibi önemli 
konular ile örneğin Fukushima-Da-
iichi  kazası, üçüncü taraf sorumlu-
lukları, çevre etkileri değerlendir-
me raporu hazırlama gibi önemli 
alt başlıklar” da konuşulacak dedi. 
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Elektrik
4Ay içinde en yüksek ani 
puant 14 Mart Salı günü 
yaşandı. Bu tarihte saat 11.00 
itibarıyla 35.043 MW değer-
ine ulaşıldı.

4En düşük puant değeri 30 
Mart Pazar günü kaydedildi. 
Bu tarihte 19.10 itibariyle 
puant değeri 27.493MW’e 
kadar geriledi.

4En yüksek elektrik üre-
timi 16 Mart Cuma günü 
gerçekleştirildi. Elektrik 
üretimindeki zirve noktası 
720.188 MWh’ye çıktı.

4Elektrik üretiminin en 
düşük olduğu gün ise 25 
Mart Pazartesi günü oldu. 
Bu tarihteki üretim 548.251 
MWh‘ ye geriledi.

4Elektrik tüketimi 16 Mart-
ta Cuma günü en yüksek 
seviyeye çıktı. 731.051 MWh’ 
lik tüketim, ay içindeki en 
yüksek elektrik tüketimi 
olarak kayıtlara geçti.

4Elektrik tüketiminin en 
düşük olduğu gün ise 24 
Mart Çarşamba oldu. Bu 
tarihte elektrik tüketimi 
561.253 MWh’te kaldı.

 

Doğal Gaz
4 Maksimum tüketim 11 
Mart 2014 Salı günü 168.186 
bin stdm3, , minimum tüket-
im ise 27 Mart 2014 Pazart-
esi günü  124.705 bin stdm3 
olarak gerçekleşTİ.

4 2013 maksimum tüket-
im 05 Mart 2013 tarihinde 
155.796, minimum tüketim 
ise 31 Mart 2013 tarihinde 
99.126 gerçekleşmişti.

 

Akaryakıt
4 En fazla motorin tüketi-
mi 24 Mart 2014 tarihinde 
43.662.388 Pazartesi günü,

4 En fazla benzin tüketi-
mi 15 Mart 2014 tarihinde 
7.744.455 Cumartesi günü,

4 En az motorin tüketimi 
30 Mart 2014 tarihinde 
20.171.987 Pazar günü,

4 En az benzin tüketimi 
10 Mart 2014 tarihinde 
5.552.507 Pazartesi günü 
gerçekleşti.

 

Emisyon
4 En fazla CO2 emisyon 
miktarı 01 Mart 2014 Cuma,

4 En az CO2 emisyon mik-
tarı 30 Mart 2014 Pazar günü 
gerçekleşti.

*Mart 2014.

ENERJİNİN EN’LERİ *

*Mart 2014 
KAYNAKLAR: Enerli İşleri Genel Müdürlüğü, TEİAŞ.

!!!

!  
AÇIKLAMA: NİSAN 2014.

ELEKTRİK'ÜRETİMİNİN'KAYNAKLARA'DAĞILIMI
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TÜR KİYE  GENEL ENERJİ  DENGESİ
05.05.2014 06.05.2014 07.05.2014 08.05.2014 09.05.2014 10.05.2014 11.05.2014 Ortalama

Elektrik MWh 660591 671956 675715 669125 662615 639624 567765 649627

Doğalgaz 
(Toplam)

1000*  
Stdm3

131953 130498 131708 130761 136327 126844 118008 129443

Doğalgaz 
(Elektrik)

1000*  
Stdm3

44304 42488 45993 45100 46934 44831 39848 44214

Linyit ton 36699 37063 43511 41622 42580 35805 26353 37662

Motorin Türleri  litre 40460353 40490068 41611012 42361135 39755534 36809826 28645863 38590541

Benzin Türleri  litre 6266833 6334350 6553930 6368685 6661821 7614401 7283409 6726204

2014 YILI  TÜRKİYE  ELEKTRİK ENERJİSİ  ÜRETİM-TÜKETİMİ
   Birim: Milyon kWh

AYLAR TÜRKİYE ÜRETİM İMKANI 
TOPLAMI TÜRKİYE TALEBİ ÜRETİM YEDEĞİ

OCAK 26.496,2 22.281,6 5.164,9

ŞUBAT 24.104,3 19.739,3 5.276,2

MART 25.690,3 21.438,1 5.039,1

NİSAN 24.326,9 20.050,3 4.988,4

MAYIS 26.137,9 20.438,1 6.415,6

HAZİRAN 26.209,3 21.091,0 5.765,3

TEMMUZ 28.560,7 23.726,5 5.460,2

AĞUSTOS 27.810,7 22.731,0 5.703,5

EYLÜL 24.721,5 21.327,8 4.478,6

EKİM 23.569,7 19.819,6 4.801,1

KASIM 24.945,8 20.966,1 5.162,4

ARALIK 27.330,0 23.051,2 5.461,5

TOPLAM 309.903,2 256.660,5 63.716,9

2014 YILI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM-TÜKETİMİ

İSTATİSTİK
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Ülkemiz tarihindeki en büyük maden faciasının tarifi im-
kansız acısı, sosyal medyada da yankı bulmaya devam ediyor. 
Enerji sektörüne dair pek çok yorum, etkinlik ve bilginin de yer 
aldığı alanlarda, herkes, her yer “Soma” acısını paylaşıyor.

Bu ayki sosyal medya ve enerji sektörü izlenimlerimize Twit-

ter’ın yanı sıra Linkedin enerji gruplarından seçmelere de yer ver-
dik. Güneş enerjisi alanında ülkemiz için bir ilk olan yarışma, rüz-
gar enerjisinden son veriler ve yaklaşan enerji sektörü etkinlikleri 
de bu ay sosyal medyada konuşuldu. 13 Mayıs 2014’ten bu yana ise 
yaşadığımız büyük felaketin acısı eksilmeden her yerde...

Sosyal Medya: #Soma
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Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji
Verimliliği
Kredisi
Sera gazı emisyonunun
azaltılmasına katkı sağlamak
ve böylece iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasına destek olmak amacıyla,
sürdürülebilir enerji yatırımları yapmak isteyen KOBİ’lere
2.000.000 Euro ya da karşılığı TL’ye kadar kredi desteği 
Halkbank’ta.

Ukrayna’dan gelen gaz kesilirse...  

Akaryakıtta ‘hava parası’ ‘tavan fiyat’ kararına çarptı

Muğla santrallarını alan şirket kömür bulabilecek mi?
‘Türkleri 300 milyarlık ABD pazarı bekliyor


