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Türkiye’ye küresel bir dünya markası olarak geldik, zamanla Türk halkının gönlünde yerel bir değer 
olduk.1923’te başlayan yolculuğumuz, bugün başta akaryakıt ve madeni yağ olmak üzere, petrol ve 
gaz arama, havacılık, denizcilik satışları, doğal gaz ve kimya gibi pek çok farklı sektörde devam 
ediyor. Uzun vadeli yatırım stratejimizle enerjinin tüm alanlarında faaliyet gösteriyor, sektöre öncülük 
ediyoruz. Yatırımlarımız ve üstün teknolojimizle Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlıyoruz. 90 yıldır 
bizimle yol alan iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 
Beraber geçirdiğimiz 90 yılın ardından geleceğe doğru birlikte ilerliyoruz. 

DOLU DOLU GEÇEN 90 YIL!
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İÇİNDEKİLER

Kış soğuklarının bastırmasıyla enerji yönetimi de alarma 
geçiyor. Çünkü halkın doğal gaz ve elektrik talebinin artması, 
doğal gaz arzında sıkıntı yaratıyor. Kamu da hemen doğal 
gaz çevrim santrallarına ikinci yakıta geçin talimatı veriyor. 
Haliyle elektrik kesintileri baş gösteriyor. Her yıl yaşanan bu 
krizin nedenleri, çözüm önerilerini ve eksiklikleri 8 soruda 
özetledik. Akılcı yatırımlarla kaderimizi değiştirebiliriz. 

Türkiye, 2013 yılını bir rekorla kapattı. Bir yılda kurulu 
güce eklenen kapasiteyle ülkenin toplam portföyü 64 
bin MW’ı aştı. Özel sektör geçen yıl 11 milyar dolarlık 
enerji yatırımına imza atarken, bir yılda kapasiteye 7 
bin MW eklendi. Petrol ve doğal gaz aramasında alınan 
yolla cari açık 2.5 milyar dolar azaltıldı. 

Enerji gazetecilerini biraraya getiren Enerji  
Gazetecileri ve Medya Derneği (EGAD) 2. yılını 
Ankara’da kutladı. EGAD Başkanı İsmail Altunsoy, 
uzman gazeteciliğe vurgu yaparak “Sahada  
olmaya, merkez olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Daha verimli ve daha çevreci olduğu saptanan 
 toryum madeni nükleer santralların yeni enerji  
kaynağı olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’de bu 
alandaki çalışmalarını yoğunlaştırma kararı aldı. 

Doğal gazda her kış 
yaşanan kriz kaderimiz mi?

Elektrik üretiminde rekor yılı 

EGAD 2. yaşını kutladı

Nükleer santralların yeni 
enerji kaynağı: Toryum 

Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan 
Yardım, doğal gazla ilgili çarpıcı sapta-
malarda bulundu. Yardım, daha şeffaf ve 
sübvansiyonların olmadığı bir piyasaya 
vurgu yaparak Azeri gazında önceliğin 
Türkiye olmasını önerdi. 

Azeri gazına ihtiyacımız var
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Görev süresi dolan EPDK Başkanı vedasını sek-
töre yaptığı uyarılarla gerçekleştirdi. Artan kurun 
enerji yatırımlarını olumsuz etkileyeceğini belirten 
Köktaş, “Bu hem üretici hem de tüketiciye yansıya-
cak” dedi. Köktaş konsolidasyona da dikkat çekti. 

Alstom Türkiye Başkanı Tekin, Türk yatırımcıla-
rın riski sevdiğini belirterek uyardı: Artık öncelik  
verimlilik ve çevreyi öncelleyen yatırımlar olmalı... 

Enerji Bakanlığı, elektrik kesintilerini çözmek üzere harekete geçti. 
Bürokratlardan oluşan bir kurul kuruldu ve görevi arz güvenliğini 
sağlamak. Kurul, sorun oluşmadan önce planlamayı yaparak kış 
aylarında enerji kesintilerini en aza indirmeye çalışacak!

Enerji sektörünün önemli oyuncu Socar 
Türkiye, sosyal sorumluluk projelerinde 
eğitim, çevre ve spora yatırım yapıyor. 

Ocak ayında yürürlüğe giren yeni İş  
Güvenliği yasası, işverenlere ciddi  
sorumluluklar yüklüyor. Risk analizi  
yapmayan şirketlere yüklü miktarda ceza 
verilecek. Ağır sanayide ise cezalar  
üretimi durdurmaya kadar uzanıyor. 

Köktaş uyardı

Türk yatırımcı riski seviyor

Enerji krizini ‘yeni kurul’ çözecek

İş güvenliğine önem 
vermeyen patrona ceza

Socar Türkiye 
‘eğitim şart’ diyorDoğal gaz borsası 

bir hayal mi? DİVİD 
ve PETFORM 

araştırdı...
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EDİTÖR

Enerjide değişen ve değişmeyenler 

E
ski yılın son aylarında doğal 
gaz arzında yaşanan sıkıntıla-
rın günlük hayata elektrik ve 
doğal gaz kesintileri olarak 
yansımasını yaşadık. 
Yıllardır değişmeyen neden-
ler, aynı sonuçları doğurdu. 
Komşu ülkelerden gelen gaz 
basıncının düşmesi, can si-
midi doğal gaz depomuzun 

olmaması, kompresör istasyonlarının ye-
tersiz kalması, “hava sıcaklıklarının aşırı 
düşmesi”, “beklenmedik talep artışı” gibi 
bilindik nedenler, elektrik üretiminde doğal 
gazın payının yüksek olmasıyla birleşince tüketicilerin günlük yaşa-
mını çok olumsuz etkileyen kesintiler yaşandı. 
Sonunu bildiğimiz bir filmi izlemek gibi… 
Enerji Panorama ekibi, konunun tüm taraflarıyla görüşerek “bu sorun 
neden yaşanıyor, yetkililer ne tür önlemler almalı, eksiklikler nedir?” 
sorularına yanıt aradı. Doğal gaz krizi kaderimiz mi?’ başlıklı araş-
tırmamızda 8 soru ve yanıtla tabloyu net bir biçimde ortaya koyduk. 
Kapak konumuzda Enerji Bakanlığı’nın yeni eylem planının yer 
aldığı özel haberin yanında, eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan 
Yardım’ın sorunun yapısal boyutuna ve olası krizlere yaptığı çarpıcı 
öneri ve yorumlar içeren söyleşisine dikkatlerinizi çekiyoruz.
Yardım, konutlarda  doğal gazın yük yönetim planlaması yapılmadan 
yaygınlaştırılmasının hem gaz ve elektrik kesintileri hem de fiyatlan-
dırma politikaları ve ortaya çıkacak bütçe açıkları açısından hükü-
metler için büyük bir risk taşıdığını söylüyor. 
Yardım’ın uyarısının yayında 6 yıllık görev süresi dolan EPDK Baş-
kanı Hasan Köktaş’ın önümüzdeki döneme yönelik uyarısı da sektör 
açısından üzerinde çok fazla değerlendirme yapılması gereken tespit-
leri barındırıyor. 
Köktaş diyor ki: Döviz kuruyla ilgili gelişmeler nihai tüketiciyi mut-
laka etkileyecektir, yapısal olarak da bu sorun ileriye yansıyacaktır. 
Yatırımcı fizibilitesinde sıkıntı yaşanır, yani maliyetleri değişir. Hatta 
projelerin hayata geçmesinde hem özkaynak hem de dış kaynak ile 
ilgili sorunlara neden olur.  
Alstom Türkiye Başkanı Adil Tekin de röportajında “verimliliğe” 
dikkat çekiyor ve yatırımların bu alana yoğunlaşması gerektiğini öne-
riyor.  Sübvansiyonlar, kredi maliyetleri gibi iki temel konuda enerji 
sektörünün nasıl ilerleyeceğini hep birlikte izlemeye ve tartışmaya 
devam edeceğiz. 
Yeni yıl, Enerji Panorama için yenilikleri de beraberinde getiriyor. Bu 
zamana kadar 7 sayıda konu ve yazar çeşitliliğine yönelik sağladığı-
mız zenginliğe bazı görsel yenilikleri ilave ediyoruz. 
Sürekli gelişimi içeren bir değişimin izinde…            
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KISA KISA

Akkök ve Global’i kömür buluşturdu
Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Enerji’nin 
yürüttüğü 270MW gücündeki, asfaltite dayalı ve 
akışkan yatak teknolojisiyle inşa edilecek Şırnak 
Termik Santral Projesi’nin hisse devrine ilişkin ola-
rak Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme ile ön muta-
bakata vardı.
EPDK ve Rekabet Kurumu izinlerinin alınması ve 
Akkök tarafından gerçekleştirilecek hukuki surecin 
ardından Akkök, Global Enerji’nin yüzde 85’ine sa-
hip olduğu Galata Enerji Üretim ve Geliş Madencilik 
Enerji şirketlerindeki yüzde 55’e tekabül eden his-
seleri devralması planlanıyor. Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan Global Enerji Başkanı Kanat Emiroğlu, 
“Proje hayata geçtiğinde elektrik üretim maliyetleri 
açısından Türkiye’deki en verimli tesislerden biri 
olacak. Yerli kaynaklarla üretim gerçekleştirilece-
ğinden tesis, cari açığın en önemli kalemlerinden 
biri olan enerji ithalatında azalma sağlayacak. Pro-
je bölgenin en büyük sanayi tesisi olacak. Santral, 
bölgenin en önemli işvereni olarak yalnızca Şırnak’a 
değil çevre illere de istihdam sağlayacak” dedi. 

Enerjiciler ‘club’ kurdu
Uluslararası enerji camiasının yakından tanıdığı ekono-
mi, enerji ve diplomasi uzmanı Mehmet Öğütçü’nün ön-
cülüğünde The Bosphorus Energy Club adıyla yeni bir 
oluşum hayata geçirildi. Club’ın başkanı Mehmet Öğüt-
çü, son dönemde oldukça hareketlenen enerji dünyasın-
da daha etkili, güvene dayalı ortaklıklara, kişisel ağlar ve 
bilgi paylaşım kanallarına, yeni işbirliği biçimlerine ihti-
yaç duyulduğunu vurguladı. 

Bursagaz vergi 
şampiyonları listesinde 

EWE AG’nin ana hissedarı olduğu Bursa-
gaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
düzenlediği “Ekonomiye Değer Katanlar 
2013” ödül töreninde kurumlar vergisi sı-
ralamasında 3’ncü sırada yer aldı. Bursa-
gaz’ın hayata geçirdiği projeler sayesinde 
örnek adımlar attığını dile getiren Genel 
Müdür Ahmet Hakan Tola, gelir vergisi sı-
ralamasında 3’ncü sırada yer almalarının 
şaşırtıcı olmadığını belirterek“Bursa’dan 
kazandığımızı yine Bursa’ya harcıyoruz” 
yorumunu yaptı. 

Enerjisa 600 MW’lık HES’i 
devreye soktu

Enerjisa, 2015 yılı 
için belirlediği 5 
bin MW kurulu 
güç hedefi doğ-
rultusunda üretim 
santrallarını devre-
ye almaya devam 
ediyor. Enerjisa, 
geçtiğimiz aylar-
da Dağdelen HES 
(8 MW), Kandil 
HES (207 MW), 
Kuşaklı HES (20 
MW), Köprü HES (156 MW), Sarıgüzel HES 
(103 MW) santrallarını devreye almıştı. Son 
olarak, 20 Aralık 2013’te tüm üniteleri ile 
Çambaşı HES (45 MW) ve 1. ünitesi ile Kav-
şak Bendi HES (62 MW) santrallarını devre-
ye alan Enerjisa, bugün geldiği noktada 2 bin 
435 MW kurulu güce ulaştı.
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KISA KISA

İTÜ ve Rolls-Royce’u nükleerci oldu
Nükleer sanayinin gelişimine yönelik İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) ile Rolls-Royce arasındaki nükleer 
konusundaki işbirliği mutabakat zaptı, Enerji Baka-
nı Taner Yıldız’ın katıldığı bir törenle imzalandı. Bu 
işbirliğinin yerli sanayinin gelişmesi adına yapıldı-
ğını belirten Enerji Bakanı Yıldız, “Nihai bir nokta 
değil ama başlamak adına yapılan bir iş. Türkiye’de 
know-how transferiyle beraber yapılacak bütün 
bilgi akışlarının İTÜ Teknopark’ta üniversite sanayi 
işbirliğiyle beraber toplanması adına önemli bir artı 
olacaktır” diye konuştu. Yıldız, “Biz aslında yerli fir-
malarımızı Rolls-Royce nezdinde bir nevi görücüye 
çıkartacağız ve bunun zemini de İTÜ Teknopark ola-
cak” dedi. 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da, “Aslında 
know-how geliştirmede öncü olacağız. Nükleer sa-
dece santrallarda değil tıptan birçok alana kadar 
çok geniş yelpazede kullanılıyor. Türkiye’de bu tür 
firmaların oluşmasına öncülük etmek istiyoruz. İlk 
faz 12-18 ay sürecek. Bu öğrenme fazı olacak. Bu-
raya seçilecek firmalara öncülük etmek istiyoruz” 
dedi.

PO istasyonları ‘ATM’ oldu

Visa Europe’un geçen yıl hayata geçirdiği, banka kartı ile 
yapılan alışverişlerde ATM`ye gitmeye gerek kalmadan, 
anlaşmalı işyerlerinin kasalarından para çekmeye ola-
nak tanıyan POS Para hizmeti çerçevesinde, Visa ban-
ka kartı sahipleri artık Petrol Ofisi kasalarından da para 
çekebilecek. Visa Banka Kartı ile Petrol Ofisi’nden en az 
10 TL alışveriş yapan tüketiciler, 
kasalardan 100 TL’ye kadar nakit 
para çekebilecek. Şu anda Petrol 
Ofisi’nin 25 akaryakıt istasyonun-
da başlayan POS Para hizmetinin 
yeni istasyonların da katılımıyla 
daha geniş bir kullanım alanına 
yayılması hedefleniyor. Türkiye 
genelindeki uygulama markez 
zincirlerin de kullanılıyor. 

Kayserigaz kan verdi 

 “Kan Bağışı Can Bağışı’’ sloganıyla yola 
çıkan Kayserigaz, her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirdiği kan verme faaliyetine bu 
yıl da devam etti. Kan verme işlemi sıra-
sında konuşan Kayserigaz Genel Müdürü 
Hasan Yasir Bora “Her yıl yüzlerce kişi-
nin hastane köşelerinde uygun kan nakli 
beklediğini düşünürsek, Kayserigaz’ın ne 
denli topluma yararlı bir faaliyet gerçek-
leştirdiği daha iyi anlaşılabilir. Verilen bir 
damla kan, umuda açılan bin umuttur. Ça-
lışanlarımıza bu aktiviteyi alışkanlık haline 
getirdiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum; 
temennim tüm insanların bu konuda du-
yarlılıkla hareket etmesidir, nice umutla-
ra’’ şeklinde konuştu. Kan bağışı yapan 
çalışanlara 1 gün idari izin de veriliyor. 

EWE’den 
Türkiye 
Almanya bilgi 
ve teknoloji 
köprüsü

Alman EWE AG ve EWE 
Türkiye arasında “Teknik 
Değişim Programı” da-
hilinde karşılıklı bilgi ve 
deneyim paylaşımı ger-
çekleştiriliyor. EWE’nin 
şebeke yönetimi ve enerji 
ticareti konusunda 80 yılı 
aşkın bir tecrübeye sahip 
olduğunu belirten EWE 
Turkey Holding Genel 
Müdürü Bekir Sami Acar, 
programın bir yıldır uygu-
lamada olduğunu belirte-
rek 26 kişinin eğitim aldı-
ğını söyledi. 
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KISA KISA

STAR’a 17 bankadan 5 milyar dolar 
Petkim, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı 
açıklamayla İzmir Aliağa’da SOCAR tarafından in-
şası devam eden STAR Rafinerisi’nin finansmanı 
kapsamında, ulusal ve uluslararası 17 bankadan 5 
milyar doların üzerinde bağlayıcı teklif mektubu al-
dığını duyurdu. Açıklamada, STAR Rafinerisi için ge-
rekli finansman miktarının 3,5 milyar dolar olduğu 
ve tekliflerin seçiminin ardından proje finansmanı 
kapanış sürecine geçileceği bilgisi paylaşıldı. 
STAR Rafinerisi’nin finansmanı için yapılan çalışma-
ları değerlendiren SOCAR Türkiye Başkanı Kenan 
Yavuz, “Ülkemiz ekonomi tarihi açısından birçok ilki 
bünyesinde barındıran rafineri projemizin proje ma-
liyetinin 5,5 milyar dolar olacağını, bu miktarın 2 mil-
yar dolar kısmını öz kaynaklarımızdan, bakiye kısım 
olan 3,5 milyar dolar için ise proje finansmanı sağ-
lanacağını paylaşmıştık. Proje finansmanı sürecimiz 
devam etmesine karşın bu aşamada ihtiyacımız 
olan 3,5 milyar dolar krediye karşılık bankalardan 5 
milyar doların üzerinde bağlayıcı teklif mektubu al-
mamız bizi ziyadesi ile memnun etti” dedi. 

Kadın tesisatçıya UGETAM desteği
Bolu’da eşiyle birlikte do-
ğal gaz tesisat işi yapan 
Ayşe Saka’ya UGETAM 
tarafından Mesleki Yeterli-
lik belgesi verildi. Bolu’da 
eleman bulamayan ve geç 
saatlere kadar çalışmak 
zorunda kalan eşine yar-
dımcı olmak için başladığı 
doğal gaz tesisat işinde ustalaşan Ayşe Saka, Isıtma ve 
Doğal Gaz İç Tesisat Mesleki Yeterlilik Belgelendirme 
sınavına katıldı. UGETAM Genel Müdürü Serkan Keleşer 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Saka’nın sigortalı ve 
belgeli olarak çalışabilmesi için sınavımıza davet ettik. 
Saka Bolu’da yapılan sınavda başarı göstererek ilk kadın 
tesisatçı belgesi almaya hak kazandı” dedi. 

Tekfen de Şahdeniz’e katıldı

Tekfen İnşaat’ın da içinde bulunduğu kon-
sorsiyum, Şah Deniz 2. faz yatırımları kap-
samında iki adet offshore platformu ve 
bağlantı köprüsünün imalat, yapım ve tes-
lim işlerini üstlendi. Tekfen Holding’den 
yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: 
Toplam ağırlığı 26 bin 442 ton olacak olan 
iki adet offshore platformu bağlantı köp-
rüsünün imalat, yapım ve teslim işlerini 
üstlendik. İşin yapım süresi, sözleşmenin 
yürürlüğe girmesinden itibaren 42 ay ola-
rak öngörüldü. Projenin payımıza düşen 
bütçesi yaklaşık 496 milyon dolardır. 

BP Türkiye’nin yeni müdürü 
bayilerle buluştu

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürlüğü’ne ata-
nan Martin Thomsen İstanbul’daki BP bayi-
leri ile tanıştı. 19 Aralık’ta Kalamış Wyndam 
Otel’de düzenlenen bir yemekte BP Türkiye 
eski Akaryakıt Ülke Müdürü Richard Harding, 
İstanbul’da biraraya gelen BP bayilerini yeni 
Akaryakıt Ülke Müdürü Thomsen ile tanıştır-
dı. Toplantıda Harding, bayilere Türkiye’de 
bulunduğu süre içinde birlikte çalışmaktan 
büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, 
“BP Türkiye akaryakıt ekibi olarak birlikte pek 
çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Bu sü-
reçte bana ve ekibime sunduğunuz destek 
için çok teşekkür ederim. Aynı desteği Martin 
Thomsen’a da sunacağınıza yürekten inanı-
yorum” dedi.
Thomsen ise Türkiye’de olmaktan heyecan 
duyduğunu ifade ederek, “Siz değerli bayi-
lerimizin bilgi ve deneyimleriyle çok başarılı 
işler gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.
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HABER

Başkentgaz, abonelerine güvenli doğal gaz kullanımı 
için uyarı ve bilgilendirme SMS’leri gönderiyor. 500 bin 
kişiye gönderilen mesajlarda “Bacanızı temizlemeyi 
unutmayın, faturanız okunamadı” gibi uyarılar yer alıyor 

Başkentgaz abonelerini
’le uyarıyorSMS

B
aşkent Doğal Gaz Dağıtım 
(Başkentgaz), güvenli doğal gaz 
kullanım kuralları ve hizmetle-
riyle ilgili olarak müşterilerine 
cep telefonlarından SMS’ler 
göndermeye başladı. Gönderi-
len SMS’ler arasında, müşte-
rileri baca temizliğine, lodoslu 
havalarda dikkatli olmaya çağı-
ran uyarı mesajlarının yanı sıra 

son ödeme günü geçen, kapıda köpek olduğu 
için okunamayan faturalarla ilgili bilgilendir-
me mesajları da yer alıyor. Başkentgaz’dan 
yapılan açıklamada, müşterilere daha iyi ve 
kaliteli hizmet verebilmek için “müşteri ve 
çözüm odaklı” yaklaşımın yansıması olarak,  
müşteriyi SMS’le bilgilendirme projesinin 
uygulamaya geçirildiği bildirildi. İlk SMS’in 
de kış mevsiminde olunması nedeniyle kar-
bonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı me-
sajı olduğu belirtildi. İlk SMS’de şu uyarılar 
yer aldı: Değerli müşterimiz, bacanızı her yıl 
mutlaka temizlettiriniz! Bacalı cihazınızı as-
piratör bacasına bağlatmayınız! Havalandır-
ma menfezini asla kapatmayınız.
Açıklamada, güvenli doğal gaz kullanımı ko-
nusunda müşterilere lodoslu havalarda baca 

gazının geri tepmesi riskine 
karşı, “Etkili olacak lodos 
nedeniyle, baca gazı zehir-
lenmelerine karşı dikkatli 
olun”, “Doğal gazlı cihazın 
bulunduğu ortamda uyuma-
yın” gibi uyarı SMS’leri de 
gönderileceği kaydedildi. 

“SAYAÇ OKUNAMIYOR”
Başkentgaz, müşterilerine 
“durum mesajları” kapsa-
mında, hizmet sırasında 
karşılaşılan durumlarla ilgi-
li SMS’ler de gönderecek. 
Bunlardan bazıları şöyle: 
Sayaç okuma durumuna 
göre, dış kapının kilitli ol-
ması, sayacın kapalı bir 
muhafaza içinde bulunma-
sı, bahçede köpek olduğu 
için girilememesi, merdiven 
içinde demir kapı olması 
gibi durumlarda şu SMS’ler 
gönderilecek; 
nSayacınız kutuda kilitli 
olduğu için okunamadı. 3 
iş günü içinde Başkentgaz’a 
endeksinizi bildiriniz.”
nAdresiniz hatalı olduğu 
için sayacınız okunamamış-
tır. 3 iş günü içinde Başkent-
gaz’a adres bilginizi ve en-
deksinizi alarak bildiriniz.”
nAz tüketim yaptığınız-
dan, faturanız oluşmamış-
tır. Önümüzdeki ay tüketim 
miktarınıza göre faturalan-
dırmanız yapılacaktır.”

Turcas Petrol A.Ş. Ahi Evran Caddesi No: 6
Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak 34398 İstanbul

Tel: +90 212 259 00 00 Faks: +90 212 259 00 19
E-posta: info@turcas.com.tr - www.turcas.com.tr

Artık kendi binamızdayız. 
Lütfen yeni iletişim bilgilerimizi not ediniz.

Düşündük,
taşındık!
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RÖPORTAJ

Tekelci bir piyasadan, serbest ve 
liberal bir piyasaya geçmek zor-
dur. Doğal gaz piyasasının kendine 
özgü ‘al ya da öde’ şartına bağlı 
uzun dönemli alım anlaşmaları-
nı dikkate alarak yasa koyucu, 10 
yıllık bir geçiş dönemi sonunda 
rekabete dayalı tüm piyasa oyun-
cularının eşit olduğu, ayrımcılığın 
bulunmadığı bir yapı öngörmüştü. 

Ancak bu geçiş 
döneminde 

gaz ar-
zında 

çok 
oyun-

BOTAŞ eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, konut 
sektöründe doğal gazın yük yönetim planlaması yapılmadan 
yaygınlaştırılmasının hem gaz ve elektrik kesintileri hem de 
fiyatlandırma politikaları ve ortaya çıkacak bütçe açıkları 
açısından hükümetler için büyük bir risk taşıdığını söyledi

B
OTAŞ’ta uzun bir süre görev yaptıktan 
sonra deneyimlerini ve birikimlerini özel 
sektöre taşıyan Gökhan Yardım, Türki-
ye’ye doğal gazda ve dolayısıyla enerjide 
nefes aldıracağına inandığı sektörden de 
destek alacağına kuşku bulunmayan kritik 
bazı önerilerde bulundu. Gökhan Yardım, 
Şahdeniz Projesi’nden doğal gaz arzına, 
depolanmasına kadar geniş bir yelpazede 
görüşlerini paylaştı. 

n Dünya örneklerinden yola çıkarak doğal gaz itha-
latı ve toptan satışı gibi alanlarda özel sektörün pa-
yını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu zamana kadar 
neler yapılmalıydı, neler yapılmadı?
Türkiye 2001 yılından başlayarak enerjide serbestleşme 
ve liberal bir enerji piyasası yaratma yolunda yasalar çı-
kardı, bu yönde adımlar attı. Konumuz doğal gaz piyasa-
sı olduğuna göre sorunuzu da bu çerçevede yanıtlayaca-
ğım. Doğal gaz piyasasında kamu tekeli vardı. BOTAŞ 
piyasanın hâkimi sınırlı yerli doğal gaz üretim kuyularını 
saymazsak tek oyuncusuydu. 

Doğal gazın fiyatlandırmasında 

BüyüK RİSKLER vAR

Deniz Suphi  

Gökhan Yardım
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cu yaratma yöntemi, kim tarafın-
dan önerildiği belli olmayan yasa 
önerisiyle satıcıların kararına bıra-
kıldı. 
Yasada öngörülmesine rağmen 
miktar devri hiç yapılmadı. 2001 
kışından başlayarak enerjide kamu 
şirketlerinde yaşan olaylar hızlı ve 
doğru karar alma, yetki kullanma 
sürecini yavaşlattı. Buna geçen 12 
yılda BOTAŞ yatırımlarındaki adli 
operasyonlar sonucunda iptal edi-
len ihalelerle birlikte ortaya çıkan 
iletim ve depolama yatırımlarında-
ki gecikmeler, kamu kurumlarının 
diğer özel piyasa oyuncularına 
karşı daha bir eşit (!) görülmeleri 
gibi etkenler, yasanın açık hükmü-
ne rağmen BOTAŞ’ın bütünleşik 
yapısının korunması sonucunda 
doğal gazda beklenilen ve özlenen 
rekabete dayalı serbest piyasanın 
yaratılamaması da eklenebilir. 
 İthalat ve toptan satış piyasasında 
yeterli sayıda oyuncu yok. Yeterli 
gaz arzı da yok.. Bunun sebebi de 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu tam 
anlamıyla uygulanmamış olması. 
Öncelikle BOTAŞ ticari piyasadan 
çekilmeli, bunun için iletim, depo-
lama ve ticaret faaliyetler olarak 
üçe bölünmeli. Bunun için yasal 
düzenlemeye de ihtiyaç yok. Bir 
Bakanlar Kurulu kararıyla bugün 
bile yapılabilir. Alım kontratları 
devredilmeli, devre müsaade edil-
meyen satıcıların kontraları ya yeni 
bir kamu şirketi bünyesine alınarak 
özelleştirilmeli ya da hemen mik-
tar devri yapılmalıdır. Özel sektö-
re tekelleşmeye izin vermeyecek 
biçimde yeni ithalat anlaşmaları 
yapabilme imkânı getirilmeli, itha-
lat ve ihracat üzerinde hiçbir kısıt-
lamaya imkan tanımayan örneğin 
kendi boru hatları ve LNG termi-
nalleri yapılmasına imkan sağlaya-
cak şekilde gaz ithalatı ve ihracatı 
serbest bırakılmalı. Burada önemli 
nokta ithalatı serbest bıraktık deyip 

AZERİ GAZI EN ÇOK BİZE LAZIM
n Türkiye’nin arz kaynaklarını çeşitlendirmek ve 
LNG terminalleri inşa etme konusunda etkili so-
nuçlar alabilmesi için neler yapması gerekiyor? 
Avrupa’nın gaz piyasasını çeşitlendirmekten önce 
kendi vatandaşımıza ekonomik ve düzenli olarak 
gaz sağlamalıyız. Şahdeniz 1 projesinde üretilecek 
gazda aslan payını Türkiye alırken, Şahdeniz 2 Pro-
jesinde aslan payını Avrupa Birliği’ne bırakmanın 
gerekçelerini bulamıyorum.  Gaz yeraltında para 
etmez. Çıkarıp piyasaya sunmak lazım. Türkiye 
dışında başka güzergah ve önemli tüketici de yok 
ama biz gazın Avrupa’ya gitmesine katkı yapıyoruz. 
Eğer hala bir şans varsa tüm gazı biz alalım derim. 
Türkiye’nin Azeri gazına herkesten daha çok ihtiya-
cı var. 
Doğal gazda tam ve rekabetçi serbest piyasaya 
dönmeli, her türlü koruyuculuğu ve sübvansiyonla-
rı kaldırılmalıyız. Eğer bir alanda talep ve kar varsa 
o alana yatırım yapılır. Yatırım yapmak isteyenlerin 
önünde ki engellerde kaldırılmalıdır. 
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Doğal gazın yaz ve kış tüketimi 
belirli bir denge içerisinde gidi-
yordu. Ancak, elektrikte doğal 
gaz kullanımının dışa bağımlılığı 
arttıracağı yönündeki iddialar, bu 
yönde yürütülen kampanyaların et-
kisiyle konut sektöründe kullanım 
yaygınlaştı ve hatta sağlanan çap-
raz sübvansiyonlarla teşvik edildi. 
O zaman da belirtildi. Hiç kimse 

elektrik üretiminde sadece do-
ğal gaz kullansın demedi. Bir 

noktayı gözden kaçırma-
mamız lazım. Konutlar 

doğal gazı kışın 3-4 
ayda tüketir. Yazın 
tüketim çok azdır. 

Hâlbuki doğal gaz satıcısı 
ülkeler size yaz kış aynı 

miktarda gaz verirler. 
Bu yatırımlar ekono-
mik de olmazlar. So-

nuçta ne oldu? Doğal gaz elekt-
rikte tüketim yerine konutlara 
kaydırıldı. Kış aylarında tüke-
tim patladı. Türkiye bu kadar 

yüksek tüketim oyna-
malarını, dengesizlik-
leri giderecek yeraltı 

depolama imkânlarına 
sahip değil. Üstelik 
bu depoların maliyet-

leri de –kullanan öder 
prensibiyle- konut sek-

törüne yansıtılmalı. Anadolu’nun 
ücra köşelerinde sabit ve dar gelirli 
vatandaşların gerçek maliyetleri 
nasıl ödeyeceği düşünülmeye baş-
landı. Konuttaki pikleri düşürecek 
elektrik santrallarına da karşı çıkı-
lıyor. Ben konut sektöründe doğal 
gazın Yük Yönetim Planlaması ya-
pılmadan yaygınlaştırılmasını hem 
kışın yeterli doğal gazı bulamaya-
rak yaşayacağımız gaz ve elektrik 
kesintileri hem de fiyatlandırma 
politikaları ve ortaya çıkacak bütçe 
açıklarını dikkate alarak gelecek 
hükümetler açısından büyük bir 
risk olarak görüyorum. 

sonra ‘boru hattında kapasite yok’ şeklinde uygula-
malara imkân tanımayacak tam serbestliği sağlaya-
cak bir piyasa yapısı kurmaktır. Açıklamaya çalıştı-
ğım bu model piyasada yeni tekeller yaratılmasının da 
önüne geçilmesini sağlayacaktır. 
n Fiyat da  sektörün geleceği açısından büyük önem 
taşıyor. İthalat ve toptan satış açısından fiyatlandır-
ma politikalarının etkilerini değerlendirir misiniz?  
Doğal gaz sonuçta dışarıdan döviz ödeyerek temin etti-
ğimiz bir enerji kaynağı. Satış fiyatı da dolar kuruna çok 
bağlı. Çevre dostu bir yakıt, bir kez bağlattıktan sonra 
yakıt ikmali nasıl olacak kaygısı da yok, kısaca büyük 
rahatlık. Ama bu rahatlığın dışında da fiyatı, dolar- TL 
kurundaki oynamalara çok bağlı. Doğal gaz önce elekt-
rik üretiminde kullanıldı ve yaygınlaştı. Doğal gaz 
elektrik üretiminde yazın çok, ilkbaharda az tüketilir. 
Çevresel avantajları ve düzenli bir nakit akışı sağlaması 
açısından sanayide de kullanıma geçildi. 
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n Rusya’nın ithalatçı şirketlere ortak olması bu ya-
pıda hangi beklentiyi karşılıyor?
Rus gazının bir kısmını özel sektöre devredip, 
Gazprom’u da bu şirketlere ortak edip iç piyasadaki gaz 
satış fiyatlarını arttırmayıp bu şirketlerin zarar etmeleri-
ni öne sürüp özel sektör için daha düşük maliyetli gaz it-
halatı hatta bunların düşük fiyatlı Rus gazını iç piyasada 
satın aldırıp BOTAŞ’a bir miktar rahatlama sağ-
ladık. Yani Rusya’dan ithalat yapan özel sektör 
kuruluşlarını kullanarak BOTAŞ’ın maliyetlerini 
düşürdük.
Ancak son gazete haberleri, Gazprom açısından 
bu politikanın destek görmeyeceği yönünde. Aslında 
bu da geçici bir çözüm. Hâlbuki biz Gazprom’un bu 
ikili fiyatını öne sürüp BOTAŞ fiyatının yenilenme-
sini isteyebilirdik. Bu isteğimizde de haklıydık, 
uygulanan sübvansiyonlar neticesinde hem özel 
sektör ithalatçıları, hem toptan satıcılar dolar 
bazında aldıkları doğal gazı, TL bazında satarak za-
rar etme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Geçmişte gerçek 
maliyetler yansıtıldığı fiyatlandırmalarda rahatlıkla 
LNG ithal eden özel sektör artık etmiyor. Bu terminali 
BOTAŞ kullanmasa terminal hiç gaz basmayacak ve ül-
kenin batısında büyük gaz sıkıntısı yaşanacak. Sonuçta 
her kullanıcı kullandığı enerji kaynağının gerçek mali-
yetine katlanmalıdır. Her türlü sübvansiyon yanlıştır ve 
kaldırılmalıdır. Yanlış fiyatlandırma politikaları sürdü-
rülebilir değildir ve mutlaka bir yere gelir tıkanırsınız. 
Umarım ben yanılırım.

Kullanan parasını ödemeli
n Türkiye’nin her yıl  tekrarlanan arz güvenliği so-
runun köklü bir şekilde çözebilmesi için ne tür ön-
lemler alınmalı, adımlar atılmalı? 
BOTAŞ her yıl uzun dönemli iletimi içeren ‘Gaz Master 
Planı’ yapar. Bu planlarda ülke arz ve talepleri tahmin 
edilir, yatırımlar yıllara göre öngörülür ama bu yatırım-
ların hayata geçirilmesinde sıkıntılar yaşanır. Öncelik-
le yatırımların zamanında gerçekleştirilmesine yönelik 
tedbirler siyasi otorite tarafından alınmalı. BOTAŞ ile-
tim ihaleleri, KİK kapsamından çıkarılmalı, personel 
açısından güçlendirilmeli. Her yıl “Gaz Yük Yönetimi” 
çalışmalar, n-1 yatırım planları yapılmalı, çalışmalar 
şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı. 

“Avrupa’nın gaz piyasasını çeşitlendirmekten önce 
ülkemize ekonomik ve düzenli gaz sağlamalıyız. Şahdeniz 
1 Projesi’nde üretilecek gazda aslan payını Türkiye alırken, 
Şahdeniz 2’de bu payın AB’ye bırakmayı anlayamıyorum. 

IRAK GAZI İÇİN HIZLI 
HAREKET EDİLMELİ

n Kuzey Irak’tan gelmesi 
öngörülen doğal gazın arz 
gerek fiyat, gerekse de arz 
çeşitliliğine katkısı konu-
sunda neler söyleyebilirsi-
niz?
Kuzey Irak gazı önemli bir 
kaynak olabilir. Eğer yılda 10 
milyar metreküpe ulaşılabi-
leceksek bu gerçekten iyi bir 
miktar olur. Bu gazın yüzeye 
yakın olması üretim maliyet-
lerini düşürür. Yakın bir ta-
rihte de gelebilir ancak gazın 
çıkarılmasından sonra suni 
olarak birkaç el değiştirmesi, 
Irak’ın gaza olan ihtiyacı ve 
bölgenin benim ölçülerime 
göre hala istikrara kavuş-
mamış olması, Irak Merkezi 
Hükümetiyle Bölgesel Kürt 
Yönetimi arasındaki derin 
politik ayrılıklar beni düşün-
dürüyor. Bu açıdan çabuk 
hareket etmeli gazın gelişini 
hızlandırmalıyız. Fiyat konu-
suna gelecek olursak 250 
dolarlık 25 yıllık sabit bir fiyat 
süre dikkate alındığında ina-
nılması zor bir fiyat gibi gözü-
küyor. 2001 yılında Azerbay-
can’ın 120 dolarlık fiyatının 
belirlenmesine, Nijerya ve 
Cezayir LNG fiyatlarının fiyat 
yenilenmelerini ile Rusya ve 
İran boru gazı fiyatlarından 
daha ucuz hale gelip” LNG, 
boru gazından daha paha-
lıdır” inanışının yıkılmasına 
şahitlik eden eski bir BOTAŞ 
Genel Müdürü olarak gaz pi-
yasasında ön yargılı değilim. 
Sonuçta bu alıcı ve satıcıyı 
ilgilendirir ama Mısır’ın İs-
rail’e, İran’ın da Rusya’ya 
geçmiş dönemlerde yapılan 
ucuz fiyatlı anlaşmaları ba-
hane edip gaz akışını durdur-
duklarını da gözden uzak tu-
tamıyorum.  Hiçbir anlaşma 
tek taraflı yürümez. İki tarafı 
memnun etmeyen hiçbir bir-
liktelik uzun soluklu olmaz.
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EPDK Başkanlığına veda eden Köktaş, ciddi uyarılarda 
bulundu. Son günlerde artan kurun maliyetleri 
etkileyeceğini ve tüketiciye de yansıyacağını belirten 
Köktaş, üretim ve dağıtımda parçalanmış yapıya da dikkat 
çekerek “Ayakta kalmak için birleşmeler kaçınılmaz” dedi

T
ürkiye’deki özerk kurumlar, kamu ya-
rarı ve özel sektör dengesini kurma ko-
nusunda çok önemli bir misyona sahip. 
Bu özerk kurumlardan biri olan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
da Türkiye’de enerji sektörünün can da-
marlarından biri. Kurulduğu günden bu 
yana EPDK, Türkiye’de kamunun elinde 
olan enerji piyasasının liberalleşmesi, 
tüketicinin daha kaliteli hizmet almasını 

sağlayacak yatırımların yapılması, enerji kaynakları-
nın çeşitlendirilmesi, piyasayı dünya standartlarına 
ulaştıracak yasal düzenlemelerin yapılması, altya-
pının güçlendirilmesi konusunda çok önemli işlere 
imza attı. 
Kuşkusuz, tüm bu işleri yapmak dev bir ekibin so-
rumluluğunda ancak tüm kurumlarda, şirketlerde ol-
duğu gibi EPDK’da da bu başarıların altında ekibin 
liderinin vizyonu etkili. 10 milyarlarca dolarlık bir 
büyüklüğe ulaşan sektörün bugüne gelmesinde 6 yıl-

Üretici ve dağıtıcılar
ayakta kalmak için
konsolide olmalı

dır EPDK Başkanı koltuğunda 
oturan Hasan Köktaş’ın imzası 
var. 
Köktaş, 6 Ocak 2014 tarihinde 
görev süresi dolduğu için baş-
kanlıktan ayrıldı. Bir süredir 
sektörün tüm paydaşlarının veda 
ziyaretleri düzenlediği EPDK 
Başkanı, kamuoyuna vedası-
nı bir basın toplantısıyla yaptı. 
Köktaş’ın vedası alışıldık ve-
dalardan farklıydı, sektör adına 
çok ciddi mesajlar verdi.
6 yıllık görev sürecinde enerji 
piyasasında etkinliği artan dü-
zenlemeler, işleyen piyasa yapı-
sı, istikrar kazanan özel sektör 
yatırımları sayesinde Türkiye 
ekonomisinin en etkin sektörü 
enerji sektörü olduğunu dik-
kat çeken Köktaş, “Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla içinde son birkaç 
yılda en büyük gelişme, enerji 
sektöründe yaşandı. Özel sektör 
birleşme ve satın almaları içinde 
de yine en büyük pay enerjinin 
oldu. 2008’den bu yana enerji 
sektörünün doğrudan yabancı 
sermaye içindeki payı yüzde 
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EPDK Başkanı Köktaş, 
kur artışlarının yatırım 

maliyetinin yanı sıra 
tüketicininbütçesine de  
olumsuz etki yapacağını 

söyledi. Köktaş, 
çok parçalı yapının 

da sürdürülebilir 
olmadığına

vurgu yaptı. 
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50’nin üstüne çıktı. Yine aynı dönemde enerjinin 
bankacılık sektörünün toplam proje finansmanı kre-
dileri içindeki payı yüzde 50’nin üstüne  ulaştı” dedi. 

9.5 adet Atatürk Barajı yapıldı 
Son 10 yılda gerçekleştirilen yaklaşık 25 bin MW’ın 
üzerinde özel sektör yatırımının 23 bin 500 MW’ının 
son 6 yılda yapıldığını anımsatarak “Bir başka ifa-
deyle 6 yılda özel sektör, sessizce 9.5 adet Atatürk 
Barajı yaptı” diyen Köktaş, özelleştirmeler sonucun-
da da bir önceki döneme göre dağıtım şebekesi yatı-
rım bütçelerinin 3 kat arttığını belirti. 
Köktaş’ın özelleştirme konusunda verdiği bilgilerin 
özeti şöyle: Doğal gaz dağıtımında 2008 yılından bu-
güne kadar yaklaşık 25 milyar lira yatırım yapıldı. 
2008-2012 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 700 bin 
abone alınarak doğal gaz ulaşan konut eşdeğeri abo-
ne sayısı 9 milyon 171 bini aştı. Akaryakıt ve LPG 
sektörü, ülke ekonomik büyüme rakamının üstünde 
büyüyor. Sektörün pazar büyüklüğü 2012’de 100 
milyar TL’ye yaklaştı, bu yılın sonu itibarıyla yakla-
şık 115 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.”

Kur tüm yatırımları etkileyecek 
Köktaş basın toplantısının soru cevap bölümünde 

HABER

Köktaş, son aylarda yaşa-
nan elektrik kesintilerinin 
sektörden kaynaklanma-
dığını  belirterek şunları 
söyledi:  “Bizim doğal gaz 
sektöründeki kompresör 
alanlarını, gaz akışlarını 
veya depolama sorunla-
rını konuşmamız lazım. 
Emre amadelik noktasında 
elektrikte sorun yok. Doğal 
gaz arzında da bir sıkıntı-
mız yok. Harcadığımızdan 
fazla gazımız var. Bizim 
yaşadığımız sorun sistem-
le ilgili şebekenin ağır kış 
koşullarında yeterince gaz 
basamaması sorunudur. 
Atmosfer ve konjonktürel 
kış koşullarından ari olarak 
şebeke sorunlarının çözül-
mesidir. Bununla ilgili ça-
lışmalar tüm hızıyla devam 
etmektedir.”

Kesintiler sektörün 
suçu değil 
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sektöre yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: 
l Dolar kuru ile ilgili gelişmeler nihai tüketiciyi 
mutlaka etkileyecektir. Diğer yandan yapısal olarak 
da bu sorun ileriye yansıyacaktır. Yatırımcının göze 
alarak yaptığı yatırımla fizibilitesinde sıkıntı yaşanır, 
maliyetleri değişir. Hatta projelerin hayata geçmesin-
de hem özkaynak hem de dış kaynak ile ilgili sorun-
lara neden olur.
l Yeni kur, yatırımların yanı sıra üretim tesislerinin 
özelleştirmesini de etkileyebilir. Eski kurla yapılan 
borçlanmaların fizibiliteden sapma olabilir. Ancak 
yeni durumun enerji maliyetlerine yansıması da fark-
lı olacaktır. Yeni kur oluşumuyla verilen fizibilite ve 
özelleştirmelerde verilen teklifler maliyet ve artan 
fiyatlar olarak yansıyacaktır.
l “Dünyanın hiçbir yerinde sübvansiyonun bir yer-
den çıkmaması mümkün değildir. BOTAŞ kısmı ile 
ilgili bir görüşüm olmadan bu yorumu yapıyorum. 
Bir dönem tüketiciyi mutlu yapmak demek değildir 
ki bu durum sonsuza kadar sürecek” dedi. 
l Türkiye’de doğal gaz dağıtım, elektrik dağıtım 

Köktaş, elektrik santral yatırımlarında 
kömür yerine doğal gaza ağırlık verildiği 
eleştirilerini bunun EPDK’nın bir tercihi 
olmadığını, piyasa koşullarının bir gere-
ği olduğu sözleriyle yanıtladı. Doğal gaz 
santral başvurusunun  giderek azaldığını 
kaydeden Köktaş, “Yerli ve yabancı kö-
müre dayalı elektrik üretim tesisinin baş-
vurusu giderek arttı. Niçin? Doğal gazınız 
yoksa stoku yakmak zorundasınız. Kömü-
rün stoklanabilme kabiliyeti var. Kömürün 
kaynak maliyeti açısından doğal gazdan 
daha ucuz olması özellikle yerli kömürün 
çok çok ucuz olması söz konusu. Kömür 
hayati önemdedir. Yerli kömür kaynakla-
rının başvuruları oldukça fazladır. Doğal 
gazda teşvikler kaldırıldı. Yerli kömüre teş-
vikler getirildi. Bunun sonucunu kısa süre 
göreceğiz. Kömürden elektrik üretim tesisi 
kısa süre sonra artmış olacak” dedi.

Kömüre teşviğin 
faydasını göreceğiz

EPİAŞ’ta son adım bekleniyor
 “Kanunun ön gördüğü süre içinde EPİAŞ 
ile ilgili kararlar alındı. Üç aşamalı süreçte 
ilk iki adım atıldı. Üçüncü olarak TEİAŞ’ın 
ayni sermaye olarak payının konulması 
gerekiyor bu da Yüksek Planlama Kurulu 
kararıyla yapılacak bir düzenlemedir.”

ve elektrik üretimde konsoli-
dasyon yapılması gerekiyor. 
Elektrik üretiminde irili ufaklı 
birçok tesis bulunuyor, bu hiç-
bir gelişmiş ülkede görülmeyen 
bir durum. Üretim tarafında da 
bu kadar bölünmüşlük ciddi 
şekilde işletmecilik açısından 
sıkıntıdır. Elektrik fiyatlarında 
bir oynama olduğunda batar. 
Dolayısıyla konsolidasyona ih-
tiyaç var ve hızlı bir şekilde ol-
malıdır. Aksi takdirde bu bölük 
pörçük yapı, ölçek ekonomisi-
nin çalıştığı, sürdürülebilir bir 
yapı değildir.
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HABER

Doğal gaz borsası 
için uzun bir yol var

E
nerji Borsası’nın kurulmasına yönelik adım-
ların atılması Türkiye’nin doğal gaz ticaret 
merkezi olması ve doğal gaz borsasının ku-
rulmasına yönelik tartışma ve çalışmaları da 
gündeme getirdi. Sektör bileşenleri, bu ko-
nuda geç kalmamak için kolları sıvadı. İlk 
adım da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Başkanı Hasan Köktaş’ın Türkiye doğal gaz 
piyasasının gelişimi ve liberalleşmesi konu-
sunda somut sonuçlar getirecek çalışmaların 

yürütülmesi isteği çerçevesinde PETFORM ve DİVİD 
ortaklığında koordinasyonu yürütülen 10 aylık süreli bir 
çalışmayla atıldı.
6-7 Eylül 2013 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilen 2. 
Çok Tedarikçili Doğal Gaz Piyasası İstişare Toplantı-

sı’nda Accenture Danışmanlık’tan 
alınan hizmet kapsamında Tür-
kiye Doğal Gaz Ticaret Merkezi 
(Hub) / Exchange başlıklı rapora 
ilişkin çalışmaların ilk sonuçları 
paylaşıldı. Geçen 7 ay boyunca, 
PETFORM ve DİVİD üyelerinin 
yanı sıra tüm sektör paydaşları-
nın (Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu, BOTAŞ, BOTAŞ 
İletim, Borsa İstanbul) da aktif 
katkısı ile yürütülen çalışma 24 
Aralık’ta Ankara’da kamuoyu ile 
paylaşıldı. 

“Türkiye Doğal Gaz Ticaret Merkezi 
Exchange”adlı rapor, Türkiye’de doğal gaz 
borsasının için daha atılması gereken pek 
çok önemli adım olduğunu gösteriyor

Neşet Hİkmet 
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Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin hedeflediği libe-
ralleşme ve rekabet seviyesine arz güvenliği gibi kilit 
unsurları riske atmadan nasıl ulaşabileceğine dair öne-
rilere ve bir yol haritasına ulaşıldı. Raporda “iyi işle-
yen bir enerji üssü” olabilmek için 4 temel faktörün bir 
arada olması gerektiği belirtiliyor ve bu faktörler şöyle 
tanımlanıyor.

Fiziki Altyapı 
l İyi işleyen fiziki bir şebeke altyapısı,
l Kısıtlama olmaksızın gaz talebi gereksinimlerine im-
kan tanıyan şebeke kapasitesi, sınır ötesi akışları asgari 
kısıtlamayla kolaylaştıran enterkonnektelik,
l Sezonsal ve yüksek talep zamanları için tedarik gü-
vencesini destekleyen depolama tesisleri,

Düzenleyici Unsurlar 
l Regülasyon kurumlarının pi-
yasa dinamiklerini derinlemesine 
anlaması,
l Şebeke işleyiş düzenlemeleri 
ve TPA gibi yasa, yönetmelik ve 
kuralların hayata geçirilmesi ve 
uygulanması,
l Toptan satış piyasası bütünlü-
ğünün, rekabetin ve etkin tüketi-
ci koruma fonksiyonlarının takip 
edilmesi,
l Yerleşik en büyük oyuncunun 
ayrıştırılmasının sağlanması.

Şebeke Operasyonları 
l Kapasite-rezervasyon modelle-
rinin varlığı,
l Etkin dengeleme mekanizması,
l Etkin nominasyon süreç ve sis-
temleri,
l Şeffaf bir şekilde yürütülen 
dengesizlik ücretlendirme yapısı- 
tercihen piyasa bazlı,
l İyi entegre edilmiş depolama 
giriş ve çıkış süreçleri,
l Sisteme giriş, sistemden çıkış 
ve perakende alanlarına dağıtım 
için şeffaf tarifelerin varlığı,
l İyi çalışan ve entegre bilişim 
sistemleri.

Piyasa ve Ticaret 
l Ortak fiyat referansı oluşturul-
ması ve desteklenmesi,
l Oyuncular tarafından benim-
senmiş ve standartlaştırılmış fiziki 
sözleşme koşulları,
l Uzun vadeli sözleşmelerin süre 
ve şartlarının sınırlarını belirleme,
l Geçmişten gelen uzun vadeli 
kontratların sınırlayıcı şartlarının 
iyileştirilmesi,
l İyi işleyen vadeli ürünler piya-
sasının geliştirilmesi,
l Spot, vadeli ve dengeleme pi-
yasaları arasında senkronizasyon,
l Finansal hizmetler ve kredi me-
kanizmalarında oturmuş bir yapı-
nın sağlanmış olması. 

“Enerji üssü” 
olabilmek 
için dört ana 
başlıkta ciddi 
adımlar 
atılması 
gerekiyor. 
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HABER

KİLİT KURUM BOTAŞ 
Raporda, ortaya çıkarılan bu yol haritasının işler hale gelmesi için de 8 
ana yapısal öneride bulunuyor. Bu önerileri şöyle sıralamak mümkün: 
l İletim sistem operatörünün bağımsız bir şekilde çalışması,
l Elektronik Bülten Tablosu (EBT) sisteminin kapsamlı bir şekilde 
geliştirilmesi,
l BOTAŞ’ın şeffaf, maliyet bazlı fiyat uygulamasına geçmesi,
l BOTAŞ’ın ticaret alanındaki baskın durumunun azaltılması,
l Fiziksel altyapı yatırımlarının arttırılması ve hızla devreye alınması,
l İthalat kontratlarında gaz bazlı fiyatlama bileşenlerinin yer alması,
l Türk firmalarının yurt dışı doğal gaz sahalarındaki ortaklık payları-
nın arttırılması,
l Dağıtım ve perakende şirketlerinin ayrıştırılması.

Raporda gündemde olan 
ve halen tartışılan piyasa 
sorunlarına istinaden, 1- 6 
ay arasında atılabilecek 
ve bir kısmı direkt birincil 
mevzuatın yetki alanında 
olan diğer 8 kısa vadeli 
adım da saptandı. 

1- Sorumlu paydaşları dâ-
hil ederek detaylı bir yol 

haritasını geliştirecek ve 
sürecin gelişimini takip ve 
kontrol edecek bir çalışma 
grubunun oluşturulması,

2-Türkiye’nin arz kont-
ratları için kısa vadede 

hangi gaz piyasası endeks-
lerinin kullanılabileceğinin 
ve fiyat formüllerinin nasıl 
oluşturulabileceğinin in-
celenmesi için bir çalışma 
yapılması,

3- Türkiye’nin AB arz gü-
venliği standartları ile 

uyumluluğunu sağlayacak 
fiziksel altyapı ihtiyaçları-
nı tespit için n-1 çalışması 
yapılması,

4-Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu beklenmeksi-

zin BOTAŞ’ın ayrıştırılması 
sürecinin başlatılması,

5-Damga vergisinden 
muafiyet durumunda, 

mevcut durum ile yeni du-
rumun karşılaştırıldığı bir 
vaka incelemesinin yapıl-
ması,

6-LNG terminalleri için 
fizibilite çalışmaları eş-

liğinde bir master plan ger-
çekleştirilmesi,

7-İletim sistem opera-
törünün EBT ve ölçüm 

altyapısının piyasa ve dü-
zenleme gereklilikleri doğ-
rultusunda geliştirilmesi 
ve anlık veri akışının sağ-
lanması,

8-Web-bazlı bir sistem 
geliştirilerek BOTAŞ’ın 

satın almalarını şeffaf bir 
şekilde yapmasının sağ-
lanması.

KISA VADEDE 8 
ADIM ATILACAK
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İNCELEME

ralların hepsi çalışsa 91 milyon 
metreküp günlük gaz tüketecek. 
Konutlar ve sanayi de eklenirse 
toplam tüketim 230 milyon met-
reküpe kadar çıkıyor. BOTAŞ’ın 
sistemi, toplamda 193 milyon 
metreküpe kadar günlük gaz 
tüketimine olanak sağlıyor. Tü-
ketimin bu sınırı aşması halinde 
gaz kesintileri başlıyor. Arz ta-
lep dengesini sağlamak için gaz 
santrallarında kısıntı yapılıyor. 
62 bin megavatlık toplam kuru-
lu gücün 19 bin 300 megavatlık 
bölümünde elektrik üretimi da-
ralıyor. Dolayısıyla elektrik ke-
sintileri kaçınılmaz hale geliyor. 

3-Yeni LNG terminalleri neden inşa 
edilmiyor?
Türkiye’de 2 adet LNG giriş 
tesisi bulunuyor. Biri özel sek-
törün kurduğu İzmir-Aliağa’da 
LNG tesisi. Diğeri de BOTAŞ’ın 
sahibi olduğu Silivri’deki LNG 
terminali. 
Diğer ülkelere bakalım. Japon-
ya’da 44 LNG terminali var. 
İngiltere’de 4 LNG tesisi var. 
İngiltere, gazının yüzde 45’ini 
LNG olarak ithal ediyor. İngilte-
re’nin sistemi 1.1 milyar metre-
küp gün gaz taşıyabilecek biçim-
de dizayn edilmiş durumda. Bu 
ülkenin günlük tüketimi, puantta 
(pik tüketim) 500 milyon metre-
küp. Yani, güçlü bir alt yapıya 
sahip.
Peki, bir LNG tesisi kaç yılda bi-
ter? Aliağa’daki tesis, bugün in-
şaatına başlansa 40 ayda hizmete 
alınabilir (LNG tankları, üretim 
süresi en az 36 ay). Uzmanlara 
göre Türkiye’nin gazda arz gü-
venliği için Ceyhan’a, Çanakka-
le’ye ve Antalya’ya, bir de İzmir 

Doğal gaz krizi kaderimiz mi?
Enerjide kriz kader mi? Doğal gazda sağlıklı bir arz 

güvenliği mümkün mü? Sektörün nabzını tutan 
Enerji Panorama, uzmanlara sordu ve herkesin 

kafasında yer tutan sorulara yanıt aradı… 

E
nerji, Türkiye’nin her zaman en önemli 
konusu ancak özellikle kış aylarında hem 
de her kış, doğal gaz ve elektrikte arzının 
gündeme gelmesiyle daha çok tartışılıyor. 
EPDK ve GAZBİR verilerine göre 10 mil-
yona yakıt konut doğal gazla ısınıyor. Sa-
nayide de ağırlıklı olarak doğal gaz tercih 
ediliyor. Kaynak dağılımında doğal gaz 
lehine açılan makas, sanayicisinden evsel 
tüketimine elektrik üretiminden savunma 

sanayiine kadar her kesimi olumsuz etkiliyor. 
Tablo ortada… Her yıl yaşanan bu sorundan çıkış 
yolu var mı? Uzmanların önerilerini ana başlıklar ha-
linde paylaşıyoruz. 

1-Türkiye, her yıl heden doğal gazda arz sıkıntısı yaşıyor? 
Arz sorunu yaşamamak için kaynakların çeşitlendi-
rilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye, yıllardır doğal 
gazda arz kaynaklarını bir türlü çeşitlendiremedi. 
Havuz örneğinden hareketle somutlayarak açalım. 
Türkiye’ye değişik noktalardan doğal gaz giriyor. Bu 
kaynaklar sırasıyla Rusya Federasyonu’ndan gelen 
Batı Hattı, Mavi Akım ile Azerbaycan ve İran. Ayrı-
ca, iki adet de LNG terminali bulunuyor. Son yıllarda 
havuzu dolduracak yeni bir arz kaynağı sisteme ek-
lemlenmedi. Buna karşılık doğal gaz tüketimi artıyor. 
Havuzdan, her geçen gün daha fazla gaz çekiliyor. 
Havuzdaki gaz, artmaya devam eden tüketimi kar-
şılayamıyor. Var olan arz kaynaklarının herhangi bi-
rinde sıkıntı yaşandığında bu durum enerji sistemini 
doğrudan krize itiyor. 

2- Tüketimde hangi noktadan sonra kriz patlak veriyor? 
Türkiye’nin, 64 bin megavat düzeyinde kurulu elekt-
rik gücü bulunuyor. Bunun, 19 bin 300 megavatlık 
bölümü doğal gaz santrallarından sağlanıyor. 19 bin 
300 megavat santral, ortalama 1 metreküp gazdan 
5 kilovatsaat elektrik üretiyor. Demek ki, bu sant-

DeNİZ SUPHİ
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bölgesine 4 tane LNG tesisi yapması büyük önem 
taşıyor.  Bir LNG tesisinin maliyeti (arazi bedeli dı-
şında) 750-900 milyon dolar arasında değişiyor. 

4-Türkiye, neden doğal gaz deposu yapmıyor?
Depo, herhangi bir yere yapılmaz. Depoların yüzde 
75’i boşalmış petrol ya da gaz sahalarına inşa edi-
liyor. Türkiye, petrol ya da gaz ülkesi değil. Böyle 
sahaları yok denecek kadar az. 
Geriye tuz domları ve yer altı madenciliği yapılmış 
kömür sahaları kalıyor. Tuz Gölü’nde bir depo çalış-
ması bulunuyor. BOTAŞ, 1992 yılından itibaren bu 
projeyi yapmak için büyük uğraş veriyor. Tuz Gö-
lü’nde inşaat devam ediyor. Ancak, Tuz Gölü’nde ya-
pılacak depo, Türkiye’nin yaz-kış gaz tüketimindeki 
dengesizliğe çare olarak görünmüyor. Çünkü, proje-
ye göre gazın depolanacağı 12 boşluk oluşturulacak. 
Deponun, toplam 960 milyon metreküplük hacmi 
olacak. Buraya yaklaşık 1 milyar metreküp gaz ba-
sılacak. Ancak basılan gazın yarıdan fazlası yastık 
gazı olarak depoda atıl kalacak. Kullanılamayacak. 
Kalan, üretilebilecek ya da çekilebilecek gaz 400-
500 milyon metreküp. Gün-
lük, bu sistemden en 
fazla 40 milyon 
metreküp 
gaz alı-
n a -

bilecek. Ama izleyen günlerde 
rezervin dinamiği gereğince 
çekilecek gaz miktarı düşecek. 
İkinci gün 35 milyon metreküpe, 
daha sonra 30 milyon metreküpe 
kadar düşecek. Bu da demektir 
ki depo, sadece anlık dengesiz-
liğe çare olacak. 
Bu konudaki teknik kısıtlar bir 
yana, özel sektör tarafından belli 
zamanlarda yapılan yeni depo-
lama tesisi lisans başvuruları, 
yarışma, izinler, finansman gibi 
birçok aşamaları geçemediği 
için henüz yatırım aşamasına da 
geçemiyor. 

5-Boru hatları güzergâhının krize 
etkisi nedir?
Özellikle Rusya’dan Ukrayna 
üzerinden alınan doğal gazda 
boru hattı güzergâhı önemli bir 
risk oluşturuyor. Rusya’dan 
gaz, Ukrayna üzerinden toplam 
4 ülkeyi dolaşarak Türkiye’ye 
ulaşıyor. Bu ülkelerden herhan-
gi birinde aşırı çekiş yapılması 
veya teknik arıza nedeniyle so-
run yaşandığında Türkiye’ye 

yansıyor.  Rusya ile Ukray-
na’nın herhangi bir nedenle 

kapışması Türkiye’nin arz 
güvenliğini etkiliyor. 

6-İletim hatlarında zaaflar 
söz konusu mu?
Türkiye’nin iç paza-
rında iletim hatlarında 
yetersizlik var. Bunu 
biraz açalım. Türki-
ye, 1986 yılında do-
ğal gaza geçme kararı 
verdi. O dönemde çe-

lik klası X90 olan diğer 
bir deyişle maksimum 

dayanabileceği basınç 
90 olan boru hatları inşa 

etmeye başlanıldı (yüksek 
basınçlı boru hatları yoktu). 

Ancak 2000’lere doğru yüksek 
basınçlı boru hatları gelişti. Tüm 

HABER

Tuz Gölü’nde 
yapımı süren 
doğal gaz 
deposu 
ülkenin derdine 
derman 
olmayacak
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dünyada halen iletim hatları daha yüksek basınçlı 
boru hatlarıyla inşa ediliyor. Doğal gazda yüksek ba-
sınç, daha küçük çaplı borudan daha fazla gazı taşıma 
yeteneğidir. Bunun yatırım maliyeti de diğer borulara 
göre çok fazla değil. Türkiye, stratejik bir hamleyle 
2000’li yılların hemen başında yüksek basınçlı boru-
lara geçebilirdi. Ancak, bu karar alınmadı. 

7-Yüksek basınçlı boruya geçmemekle  
neler kaçırıldı? 
Doğal gazda yüksek basınç 
aslında para anlamına 
geliyor. Gazı, ilgili ül-
keden ne kadar yük-
sek basınçta alırsan, 
gazın maliyeti de 
o kadar düşer. Ör-
neğin Mavi Akım, 
385 kilometrelik 
Karadeniz’in altına 
döşenen boru hat-
tını geçebilmek için 
yüksek basınçla Sam-
sun-Durusu’ya geliyor. 
Gaz, Durusu’da 90-100 
bar basınçta çıkıyor. BO-
TAŞ, kendi sistemine alabil-
mek için gazın basıncını düşürü-
yor. Çünkü Samsun-Ankara arasında 
X90 boru kullanıldı. 
Aynı şekilde Azerbaycan boru hattı da öyle. Bu boru 
hattında da gaz, Türkiye sınırına kadar 100-110 bar 
lık gibi yüksek bir basınçla geliyor. Türkiye’de ba-
sınç düşürülüyor. Gürcistan sınırı Türközü’nden Er-
zurum’a kadar hiçbir tüketim noktası bulunmuyor. 
Oysa o iki nokta arasına X110’luk boru hattı döşen-
seydi, Hanak’a kompresör istasyonu kurmaya gerek 
kalmazdı. Azerbaycan’dan gelen gaz bar basıncıyla 
Erzurum’a kadar ulaşırdı. Erzurum’dan önce yapılan 
kompresör istasyonlarına gerek kalmazdı. Yatırım 
yapılmazdı, işletmecilik için masraf söz konusu ol-
mazdı. 

8-Konutlarda gaz tüketiminin artması bir avantaj mıdır, yoksa 
dezavantaj mı?
Türkiye’de doğal gazın konutlarda tüketimi ciddi bi-
çimde arttı. Şu anda 12 milyar metreküp gaz konut-
larda tüketiliyor. 12 milyar metreküp gazı, konutlar 5 
ayda tüketiyor. Kapasite, tam 7 ay boş duruyor. Diğer 
bir deyişle alt yapı atıl duruyor. Hiçbir gaz tedarik-
çisi, üretim profilini 4-5 aya göre belirlemez. Çünkü 

Türkiye, 
yüksek 
basınçlı boru 
kullansaydı 
bugün 
birçok 
kompresör 
istasyonuna 
gerek 
olmayacaktı

nakit akışı ve kuyunun dinamiği 
önemlidir. Kuyu aç-kapa yap-
tığında çok büyük hasar görür. 
Aç-kapa sırasında kuyunun hid-
roliği zarar görür. Ne kadar gaz 
geliyorsa onun üretilmesi zorun-
ludur. Bu nedenle gaz üreticisi, 
alıcıdan düz bir tüketim profili 
ister. 
Konutlarda tüketim varsa kış 
için yüksek hacimli gaz alımı 
gereklidir. Ama yazın da bunu 
tüketebileceğin bir müşteri pro-
filinin olması zorunludur. Bunu 
da Türkiye’ye doğal gaz santral-
leri sağlıyor. Türkiye’nin 70 ilde 
konutlarda gaz kullanmasının 
karşılığı olarak doğal gaz sant-
rallerinden kaçışı pek mümkün 
görünmüyor. 
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T
ürkiye, son aylarda 
soğuk geçen bir kış 
mevsimini yaşıyor. So-
ğuklar nedeniyle doğal gaz 
tüketiminde yaşanan ani artışlar BOTAŞ’ı 
zor durumda bıraktı. Türkiye elektriğinin 
yarısının doğal gazla çalışan santrallarda 
üretiliyor olması da BOTAŞ’ın işini bir kat 
daha zorlaştırıyor. Aralık ayında bastıran 
kışla birlikte büyük şehirlerin bazı bölüm-

lerinde elektrik kesintileri yaşanırken, Anadolu’da bu 
sorun çok daha can alıcı bir şekilde hissedildi. Günlerce, 
elektriksiz kalan köyler, kasabalar ve şehirler oldu. 
Soğukların yeni yılın ilk ayında da devam edeceği tah-
minleri var. Bu tahminlerin doğru çıkması halinde önü-
müzdeki aylarda elektrik kesintileri yine kaçınılmaz 
olacak. Arz sorunu doğal gazda da yaşanıyor ancak şim-
dilik kesintiler elektrik santrallarıyla sınırlı kaldı. Çünkü 
enerji yönetimi, gazda sıkıntı yaşanmaya başlanmasıyla 
hemen kamunun elindeki gaz santrallarını ikincil yakıta 
geçirerek, konutlardaki kesintileri engelledi. Enerji yö-

netimi, bir yandan doğal gaz ve 
elektrik arz-talep dengesini sağ-
lamaya çalışırken diğer yandan 
kesintilere karşı çok önemli bir 
eylem planı hazırladı. Bu süreçte 
sıkça eleştirilen Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, enerji arz ve 
talebinde yaşanabilecek olası den-
gesizlikleri gidermek, elektrik arz 
güvenliğine olumsuz etkilerini en 
aza indirebilmek için yeni bir yol 
haritası belirledi. 

Arz güvenliğini kurul sağlayacak 
Eylem planı için yapılan toplantıda 
önce mevcut durumun saptaması 
yapıldı; ardından eldeki verilere 
paralel olarak alınması gereken 
önlemler belirlendi. Eylem planı-
nın ilk adımını alınacak önlemleri 
uygulamak için ‘Arz Güvenliği 

OĞUZ kARADeNİZ

Enerji kesintisi için  

‘eylem planı’ hazırlandı

Soğuklar nedeniyle artan 
doğal gaz tüketimi elektrik 
üretimini de zora sokuyor. 
Enerji yönetimi, artık her 
kış yaşanan enerji sorunun 
önüne geçebilmek için yeni 
bir eylem planı hazırladı. 
Plan kapsamında bir de 
kurul oluşturuldu... 
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Koordinasyon Kurulu’ oluşturulması oldu. Kurul, elekt-
rik ve doğal gazda arz sıkıntısı halinde arz-talep dengesi-
ni tekrar sağlamak için “Elektrik Enerjisi Kesinti-Kısıntı 
Eylem Planı”  doğrultusunda süreci yönetecek.
‘Arz Güvenliği Koordinasyon Kurulu’ ilk toplantısını 
28 Nisan 2014’te yapacak. Bunun yanında kış dönemi 
önlemleri için 2 Ekim 2014 tarihinde teknik uzmanların 
katılımıyla bir toplantı söz konusu. 

Kullanılabilir kaynak 40 bin 693 MW
Enerji Bakanlığı tarafında hazırlanan doğal gaz-elektrik 
kesintileri eylem planıyla doğal gaz durumu ayrıntılı bir 
şekilde ortaya konmuş oldu. Bu kış, Enerji Bakanı Taner 
Yıldız’ın açıklamasına göre günlük doğal gaz tüketimi 
200 milyon metreküpe, elektrik tüketimi ise 770 milyon 
kilovatsaat düzeyine çıkmış. Eylem planına göre günlük 
tüketim 170 milyon metreküpü geçmeye başlayınca sı-
kıntılı süreç değerlendirilmesi yapılıyor. Bu nedenle ke-
sinti programları uygulamaya konuluyor. 
Bakanlık, kesintilerde önceliği kamu santrallarına veri-

yor. Buna göre EÜAŞ ve TETAŞ 
santrallarının ikincil yakıta geç-
mesiyle doğal gaz talebi günlük 10 
milyon metreküp düşürülebilecek. 
Bunun yanında bölgesel gaz yö-
netimi süreci de devreye konacak. 
Yeni eylem planında Türkiye’nin 
kurulu gücü de yeniden ve reel ve-
riler ışığında tanımlanıyor. 

Günlük tüketim 770 milyon KWH 
Bakanlık çalışmasına göre 2013-
2104 kış mevsiminde günlük 
elektrik tüketimi 770 milyon ki-
lowatsaat civarında olacak. Bunun 
için gerekli emre amade kapasite 
ise 40 bin MW düzeyinde. Alına-
bilir güç ise 45 bin MW (pik çe-
kiş gününde) olarak hesaplanıyor. 
Yedek kapasite ise 6 bin MW ci-
varında. 

Arz Güvenliği 
Kurulu, ilk 
toplantısını 
28 Nisan’da 
yapacak. 

Arz Güvenliği Koordi-
nasyon Kurulu kamu-
nun enerji, petrol ve 
doğalgaz bürokratla-
rından oluşuyor. İşte 
Kurul’un yapısı: Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Zafer Benli 
(Başkan), Enerji Piya-
sası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) Başkan 
Yardımcısı Vedat Gün, 
Enerji İşleri Genel Mü-
dürü (EİGM) Zafer De-
mircan, TEİAŞ Genel 
Müdürü Kemal Yıldır, 
EÜAŞ Genel Müdürü 
Halil Alış, TETAŞ Genel 
Müdürü Münib Kara-
kılıç, BOTAŞ Genel 
Müdür Vekili Mehmet 
Konuk, TPAO Genel 
Müdür Vekili Besim 
Şişman. 

KURULDA KAMU 
AĞIRLIĞI VAR
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TEİAŞ 
l Elektrik ve doğalgazda emre amadelikler en üst 
seviyede tutulacak. 
l Santralların bakım ve revizyon talepleri doğal gaz 
ve elektrik talebinin yüksek olduğu kış ayları süre-
since minimum seviyede karşılanacak. 
l Halen bakımda ve revizyonda olan santralların 
elektrik ve doğal gaz pik taleplerinin gerçekleşeceği 
zamanda tamamlanması için gerekli çalışma yapı-
lacak. 
l Trakya Bölgesi’nde bulunan doğal gaz santral-
larının hiçbirinin gaz alamaması durumunda bile 
bölgesel yük dengesinin sağlanabileceği bir iletim 
planlama çalışması yapılacak ve 1 Ocak 2014 tarihi 
itibariyle Bakanlığa sunulacak. 
l 2014 yılı içerisinde talep tarafı yönetiminin sanal 
uygulamasını başlatacak ve 2014 kış dönemi için 
talep tarafı yönetimi mekanizmasını işler hale geti-
recek. 

KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DA BELİRLENDİ 



35ENERJİ PANORAMA

BOTAŞ 
l Doğal gaz santrallarının tedarikçilerinin gaz du-
rumlarında bir azalma durumunda, BOTAŞ tarafın-
dan TEİAŞ’a günlük olarak söz konusu durumun ne 
olduğu ne kadar süreceği bilgisi verilecek. 
l Arz sıkıntı sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için 
kurumlar arası koordinasyon sağlanabilmesi ama-
cıyla BOTAŞ ve TEİAŞ günlük işletme raporlarını 
her sabah saat 08.30 itibarıyla birbirleriyle, Bakan-
lık ve EÜAŞ ile paylaşacak.  
l BOTAŞ, tedarikçiler tarafından bildirilen öncelikli 
müşteri listesini 2013-2014 kış dönemi için acil ola-
rak; 2014-2015 kış dönemi içinse en geç 30 Kasım 
2014 tarihine kadar tanzim edecek ve TEİAŞ ve Ba-
kanlık’a bildirecek. 
l Doğal gaz talebinin daha düşük olduğu hafta so-
nunda ve gece saatlerinde program üzerinde doğal 
gaz talep edilerek boru hattı basıncı mümkün olan 
en yüksek seviyede tutulacak.

l En geç ocak ayının ilk haftası 
itibarıyla Doğu hattının sisteme 
gaz girişi günlük 47 milyon met-
reküp seviyesine çıkarılacak. 
l BOTAŞ tarafından doğal gaz 
şebekesi SCADA Merkezi’ne ek 
olarak ayrı bir yerleşim bölge-
sine yedek olarak Acil Durum 
Merkezi kurulacak. 
l Sivas, Doğubayazıt ve Ha-
nak kompresörleri başta olmak 
üzere Türkiye’nin doğusundan 
batısına gaz taşıyan tüm kritik 
kompresör istasyonlarının 2 
yedekli olarak emre amade ha-
zır bulundurulması için gerekli 
yatırımlar BOTAŞ tarafından 
yapılacak. 
l Gerekli yatırımların yapıla-
bilmesi için Kalkınma Bakan-
lığı’ndan gerekli onayların alı-
nabilmesi konusunda Enerji 
Bakanlığı müdahil olacak.

KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DA BELİRLENDİ 

‘Arz Güvenliği Koordinasyon Kurulu’nun 
öncelikli görevi, doğal gaz ve elektrik 
kesintilerinde devreye girerek süreci 
yönetmek. Bu amaçla Kurul, her kurumun 
görev süreçleriyle yapacağı işleri de tanımladı  

Giriş Noktası Günlük           Alım  
  kontrat miktarı         kapasitesi  
           (Sm3/Gün) 
       

Malkoçlar (Batı) 41.249 42.000                                                

İran 28.595 30.595

Mavi Akım 47.355 48.000

TPAO 20.000 20.000

Marmara LNG 18.000 20.000

Aliağa LNG 16.000 16.000

TOPlam  189.977 195.595

*Bin metreküp

NEREDEN VE NE MİKTARDA 
DOĞAL GAZ ALIYORUZ?*
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EÜAŞ ve TETAŞ
l İkinci yakıt kullanma imkanı olan doğal gaz sant-
ralarında gerekli ve yeterli yakıtın depolanması ve 
her an ikincil yakıtla üretime geçilebilmesi için ha-
zır bulunulması hususunda ilgili santrallar talimat-
landırılacak. 

EPDK
l Doğal gaz piyasası içinde elektrik piyasasında 
var olan spot piyasaya eşdeğer bir piyasa gelişti-
rilecek. 
l Güniçi Elekrik Piyasası, 30 Mart 2014 tarihi iti-
barıyla başlayacak şekilde TEİAŞ ile düzenlemeler 
yapılacak.
l Doğal gaz santrallarının minimum bir hafta süre-
since üretimlerini yapabilmelerine olanak sağlaya-
cak şekilde ikincil yakıt depoları bulundurmalarına 
ilişkin düzenleme EPDK tarafından değerlendirile-
cek. 

ENERJİ BAKANLIĞI
l Doğal gaza dayalı kurulacak elektrik santralla-
rının doğal gaz talebinin karşılanabilmesi için yeni 
giriş noktaları ve ilave kapasitelere ihtiyaç olacak. 
Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlık ko-
ordinasyonunda çalışmalar yapılacak. 

TPAO
l Yer altı depolama ve LNG projelerinde yaşanan 
her türlü gecikme veya gecikme ihtimali ivedilikle 
Bakanlığa bildirecek.                 

İKİNCİL YAKITA GEÇİLDİĞİNDE 
TÜKETİM GÜNLÜK 10 MİLYON 
METREKÜP DÜŞECEK

Kaynak: TEİAŞ, Kasım 2013.

EÜAŞ
Ambarlı A 1.350,9 720 5 Gün
Ambarlı B 816 680 5 Gün
Aliağa 180 140 Sürekli
Toplam 2.346,9 1.540 
TETAŞ
Esenyurt 180 155 10 Gün
Trakya 478 460 10 Gün
Unimar 480 460 10 Gün
Ova 253,4 230 10 Gün
Toplam 1.391,4 1.305                                 
GENEL TOPLAM  3.738,3 2.845

Ana 
yakıtla 

kapasite
(MW)

İkincil 
yakıtla 

kapasite
(MW)

İkincil 
yakıt ile 

süre
(Depo 

doluyken)
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RÖPORTAJ

Alstom Türkiye Başkanı Tekin, yerli kömürü verimli 
ve çevreci kullanacak teknolojiler olduğunu belirterek 
“Türkiye, kendi kömürünü kullanabilir yatırımcılar artık 
enerjinin her alanında verimliliğe odaklanmalı. Artık 
çevreyi koruyacak teknolojileri kullanmalı” diyor

Türk yatırımcısı çevre ve 
verimliliğe odaklanmalı

eSİN GeDİk

A
lstom, dünya enerji ve ulaştırma 
sektörünün çok yakından tanıdığı 
bir şirket. Fransız kökenli şirket, 
dünyanın hemen her yerinde fa-
aliyet gösteren küresel bir güç. 
Alstom’un Türkiye faaliyetlerinin 
geçmişi de oldukça eskilere daya-
nıyor. TCDD ile başlayan bu işbir-
liği son yıllarda enerji sektöründe-
ki ağırlığını artırıyor. 

Dünyada enerji yatırımlarının artmasıyla Als-
tom’un da önemli yatırımlarına tanık oluyoruz. 
Çin’de kurduğu HES’ler için üretim yapacak dev 
fabrika, deniz üzerinde dünyanın en büyük RES’i 
gibi birçok ilke imza atan Altsom, Türkiye’de ye-
nilenebilir enerji kaynakları ve termik santrallarla 
yaptığı çalışmalarını hızlandırdı. Alstom Türkiye 
Başkanı Adil Tekin’le Türkiye enerji sektörünü 
konuştuk. Tekin, liberalleşmenin hızla devam et-
tiği sektörün gelecek vaat ettiğini söylüyor ancak 
bir uyarısı da var: Türkiye’de yatırımcının risk 
iştahı diğer ülkelere göre daha fazla ancak artık 
verimlilik ve çevre üzerine yoğunlaşmaları gere-
kiyor. Öte yandan Türk linyitini daha verimli kul-

lanabilecek teknolojiler var, 
yatırımcılar çevrenin de tepki-
sini dikkate alarak bu alanlara 
yoğunlaşmalı!
İşte Tekin ile söyleşimizden 
satır başları…
n Türkiye’de enerji son yıl-
ların hızlı büyüyen sektörü. 
Dünyadan nasıl görünüyor? 
Bu değerlendirmeyi iki ayrı 
kaynaktan gelen bilgilere da-
yanarak yapabilirim. Birincisi 
bizim Türkiye’de faaliyet gös-
teren gruplarımızın bakış açısı, 
diğeri de farklı araştırma grup-
larının verdiği inputlar. Her 
iki kaynaktan gelen bilgilerin 
birbiriyle uyuştuğunu söyle-
yerek başlayayım. Türkiye’de 
2000’lerde başlayan liberalleş-
me hızla devam ediyor. Yönet-
meliklerin, yasaların çıkma-
sıyla olay bitmiyor, canlı bir 
sektör ve sürekli düzenleme 
yapmak gerekiyor. Belki piya-
sa oyuncuları bu değişiklikle-
rin hızlı olduğunu düşünüyor 
ama biz bu düzenlemelerin 
karşılıklı iletişimle alındığını 
düşünüyoruz. Böyle yapılması 
sürecin sağlıklı ilerlemesine 
yardımcı olur. 
2002’ye baktığımızda Türkiye 
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pazarı 300 MW’tı, ardından özel sektörün devre-
ye girmesi, Türkiye’nin büyüme dinamiğiyle bu 
rakam 5-6 bin MW’lık bir hacme ulaştı. Yani yıl-
lık olarak 20 katına çıktı, piyasanın hareketini bu-
radan algılamak mümkün. 2003-2003’de devlet 
dışında, 1-2 oyuncu varken şimdi 100’den fazla 
oyuncu var. Bu sadece üretim tarafında, ticareti 
ve dağıtımı koyduğunuzda rakam büyüyor. Do-
layısıyla sektör ciddi bir transformasyondan ge-
çiyor. Biz Alstom olarak bu süreci  destekliyoruz. 
n Bir yandan oyuncu sayısı artıyor, bir yan-
dan yasal düzenlemeler… Bu hızlı dönüşüm 
sağlıklı ilerliyor mu?
Bu süreçte yatırımcı açısından birkaç yöntem 
söz konusu. “Biraz bekleyeyim, piyasa otursun” 
diyebilirsiniz ya da Türkiye’deki gibi biraz daha 
risk alırsınız, buna yatırımcılar karar verir yani hı-
zını yatırımcılar belirliyor. Zaten dünyada benzer 
deneyimler var, bunlardan da yararlanmak gere-
kiyor. Son 10 yılda lobi gücü o kadar yüksek bir 
yapı oluştu ki artık kanunlar da sadece kamu 
tarafından yapılmıyor. Önemli olan burada 
kimler uzun vadeli olacak kalıcı olabile-
cek? Bu ‘belirli belirsizlik’ içinde kendini 
yönetebilenler ayakta kalabilecek. Belir-
sizlik var ancak bu tür değişimler sıra-
sında olabilecek ve yönetilebilecek 
bir değişim. 
Örneğin İngiltere ilk liberalle-
şen piyasalardan birisi. İlginç 
bir deneyimleri var, liberal-
leşmenin başlangıcından 
3-4 yıl sonra gördüler ki 
enerji şirketleri inanıl-
maz karlar elde edi-
yor. Ve 5-6 yıl sonra 
bir kereye mahsus 
olmak üzere özel bir 
vergi getirdiler, ciddi 
bir orandı. Değişim 
sürecinde politika yapıcı 
bazı şeyleri öngöremedik-
lerini fark ediyorlar ve geç de 
olsa önlem almaya çalıştılar. 

Adil Tekin
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RÖPORTAJ

n Türkiye’de o 
kadar kâr var mı?
Hayır yok, hatta özel sektörün ciddi risk alarak 
devam ettiğini düşünüyorum. Dağıtımın kendi 
dinamikleri var orada hesaplar nedir bilmiyo-
rum ama biz üretim kısmını çok yakından bili-
yoruz. Burada geçiş döneminde bu kadar yatı-
rımın olması dikkate değer olarak görüyorum. 
Tüm oyuncular açısından, yasa yapıcı açısından 
tüketiciler açısından kayda değer bir hareket ol-
duğunu düşünüyorum. 
n Üretim tarafının bu kadar hızlı hareket et-
mesini sağlıklı buluyor musunuz?
Yasa koyucu kaynaklara göre süreçleri belirliyor 
eğer özel sektör gelip ‘ben yatırım yapacağım’ 
derse, ‘hayır’ diyemezsiniz. Özel sektörümüz 
risk almayı seviyor, bunu yaparken de artısını 
eksisini hesaplıyorlardır diye düşünüyorum. An-
cak bazı eksiklikler görüyorum örneğin elektrik 
üretim maliyetimiz nedir oraya odaklanmamız 
gerekiyor. Baktığımızda hala Türkiye’de bir 

yatırım cazibesi var, kurulu 
gücümüz çok eski olduğu ve-
rimliliği artırmak için burada 
ciddi bir yatırım gerekiyor. 
Ancak ilk dönemde fırsatları 
çok önemli gören yatırımcı 
verimliliği ikinci plana itti. 
Şimdi maliyet hesaplaması 
yapma zamanı. 
Bizim görebildiğimiz yeni-
lenebilir enerji kaynakların-
da büyüme sürecek. Çünkü 
devletin desteği de sürüyor. 
Türkiye’nin cari açığını azalt-
maya dönük bir teşvik var, 
özellikle yerli linyitte. Burada 
ciddi fırsatlar var. Biz Alstom 
olarak Türk linyitinin çevre-
ye duyarlı temiz ve verimli 
şekilde kullanılmasını sağla-
yacak teknolojilere sahibiz. 
Yine linyitte lokal kömürde 
teknolojik altyapımız bunla-
rı kullanmaya uygun. Tüm 

ÇEVRE ARTIK İLK SIRAYA YERLEŞTİ 

Yeni projeleriniz hakkında bilgi verebilir misi-
niz, ajandanızda neler var?
Şu anda Türkiye’deki birçok termik santralda 
bizim ekipmanlarımız kullanılıyor. Görüşme 
aşamasında olduğumuz projelerin önemli bir 
kısmına da ekipman vereceğiz özellikle çevre 
kontrol sistemlerine büyük ilgi var. Eski kömür 
santrallarıyla kıyasladığımızda hem çevre hem 
de verimlilik anlamında ciddi fark var. 
Son yıllardaki yatırımların büyük bölümü ya-
tırıma önem verdi ancak artık çevreye verilen 
önem arttı. Yatırımcıların listesinde çevre ilk 
sıralarda yer alıyor, proje ekonomisini yaparken 
çevreyi de dikkate alırsanız sorun olmaz. 2002-
2005 dalgasında çevre ön planda değildi ama 
artık yatırımcı yönetmeliklerin çok ötesinde çok 
ileri çevresel sistemler arıyor. Bu yöntemlerle 
tüm kaynakları yönlendirebiliriz. Hayır demekle 
bu güne kadar hiçbir proje durdurulamadı o za-
man ortak hareket etmeli. 
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TÜRKLER ÖNCE FİYAT DİYOR
n Dünyada çok özel rüzgarla ilgili çok farklı ilk 
sayılabilecek projeleriniz var son yıllarda da 
artıyor. Ancak Türkiye’de rüzgarda çok etkin 
olmadığınızı biliyoruz. Nedeni nedir, Türkiye 
pazarına uygun ürünlerinizin olmayışı mı?
Biz daha terzi işi, butik verimliliği yüksek projele-
ri veriyoruz. Düşük hızdaki projelerde kullanılan 
özel çözümlerimiz var, verimlilikte bir numara 
ancak fiyatı biraz yüksek. Türkiye’de yatırımcı-
lar önce fiyat diyor.  Örneğin Brezilya’da çok sa-
tış yapıyoruz, diğer pazarlarda da ciddi sipariş 
alıyoruz ancak Türkiye’de başarılı olamadı. Bu 
yatırımcının tercihi. Oysa Türkiye’de artık güçlü 
rüzgarların olduğu projeler kalmadı, daha düşük 
rüzgardan yararlanabilecek daha özellikli tir-
bünler gerekiyor, Türk yatırımcısı da fazla para 
vermek istemiyor. 
Kamu kaynaklarını özel sektörü verirken su kul-
lanım ihalelerinde fiyata bakıyor HES’lerde bir 
de kapasite kullanma oranına bakmak ve yatı-
rımcılardan belirli taahhütleri almak gerekiyor. 
Kamu da denetimi artıracağını sinyalini verdi. 
Kamu yatırımcı, tedarikçi ve halk birlikte çalışıp 
ortak aklı bulmalı ve en az hasarla herkesin ka-
zandığı bir yöntem bulmak gerekiyor. 

Türkiye, Alstom’ün büyüdüğü 4-5 ülke içinde 
yer alıyor. Çok önemli bir ülke… Çin, Brezilya, 
Rusya gibi büyüyen ülkeler içinde ki oralarda 
kapasite çok büyük. Öte yandan Türkiye, Güney 
Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar’ın 
yönetildiği merkezimiz oldu, yaklaşık 15 milyar 
dolarlık proje buradan yürütülüyor. Projelerin 
buradan yürütülmesi yan sanayinin de gelişi-
mine katkı sunuyor. Türkiye’deki fabrikalarımız 
ihracat ağırlıklı çalışıyor.

buralarda ciddi yatırım olasılıkları görüyorum. 
Birçok yatırımcı da bunları geliştiriyor. 
n Sizin yerli kömürle ilgili projeniz var mı?
Linyitte dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de ciddi bir deneyimimiz var. Türk 
linyiti dünyadaki en zor linyitlerden birisi, ka-
lorisi düşük yüzde 20’sini enerjiye çevirebili-
yorsunuz. Biz kamuyla Çanakkale’de yeni tek-
nolojiyi kullanarak bir termik santral kurduk ve 
oldukça başarılı oldu.  B bu Türk linyiti için iyi 
bir örnek. Özel sektörde ciddi bir hareketlilik var 
yakında duyuruları duyacaksınız işbirliği yapa-
cağımız ciddi kuruluşlar var. 
n Türkiye’de kömür santralarına ciddi tepki 
var, bu sorun nasıl aşılacak?
Birçok yerde tepki var, nükleere de tepki var. 
Oysa yeni teknolojiler var, örneğin bizim Al-
manya’da şehrin içinde çalışan termik santralla-
rımız var, yakınında oturanlar bile farkında değil. 
Teknoloji var önemli olan yatırımcı ve devletin 
bunu kullanması, halkın da yenilikleri izlemesi. 
Türkiye’de enerji yatırımlarına karşı çıkanların 
bir bölümü konuşmayı reddediyor oysa her iki 
taraf için ‘kazan-kazan’ formülü uygulanabilir. 

TÜRKİYE ALSTOM’UN İLK 5’İNDE 
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2013 yılında enerjiyi özel sektör taşıdı. Enerji 
Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’nin 
kurulu gücü 64 bin megavatı aştı. 11.3 milyar dolar 
tutarında, 7 bin megavata yaklaşan özel sektör 
üretim tesisi yatırımı sisteme kazandırıldı

YAKIT TÜRÜ 2012 2013 Artış
HES 19.609 22.289 2.680
TERMİK (Kömür+Doğalgaz) 34.869 38.448 3.579
RES 2.261 2.760 499
ÇÖP, BİYOGAZ, ATIK ISI, JEOTERMAL 321 548 227
TOPLAM 57.059 64.044 6.985

E
nerji sektörü, 2013 yılını bir rekorla kapat-
tı. Sektör, 2013 yılında yaptığı yatırımlarla 
Türkiye’nin toplam kurulu gücüne 6 bin 985 
MW’lık yeni tesis kazandırdı. Bu rakam, 
Türkiye tarihi açısından da bir ilk, zira bu-
güne kadar bir yılda devreye alınan en yük-
sek rakamı ifade ediyor. Sektörün 2012’deki 
yatırım miktarı 4 bin 112 MW olmuştu. Son 
rakamlara göre 2013 yılı sonu itibarıyla ku-
rulu güç 64 bin megavatı aştı. 

İşte rakamlarla 2013 yılı:
2012’de 4112 MW olan yıllık devreye giren kuru-
lu güç miktarı, 2013 yılında 6 bin 985 MW’a çıktı. 
Toplam 11,3 milyar liralık üretim yatırımları tamam-
lanırken ülkenin elektrik enerjisi sisteminin toplam 
kurulu gücü 56 bin 946 MW’tan yüzde 12 oranında 
bir artışla 64 bin 44 MW’a çıktı.
2012’de 124 adet santral devreye girmişken, 2013’te 
137 santral devreye alındı. Toplam santral sayısı 

767’den 909’a ulaştı.
Geçen yıl hidroelektrik sant-
rallar dahil yenilenebilir enerji 
kaynaklarından devreye giren 
kurulu güç 2 bin 676 MW iken, 
bu yıl bu rakam 3 bin 406 MW 
oldu. Kurulu güçte özel sektör 
payı, 10 yıl önce yüzde 32 iken, 
bugün yüzde 63… 

Doğal gazda 12 milyarlık tasarruf
Enerji Bakanlığı’nın yaptığı he-
saplamalara göre, elektrik üreti-
minde doğal gazın payı her ge-
çen yıl düşüş gösteriyor. Yüzde 
50’lere kadar çıkan doğal gazın 
elektrik üretimindeki payı 2013 
sonu itibarıyla yüzde 44’e düştü. 
Son 10 yılda işletmeye açılan 
yenilenebilir santrallar sayesin-
de, bugün yılda yaklaşık olarak 
12 milyar liralık doğal gaz itha-
linin önüne geçildi.
Bakanlığın bir başka hesapla-
masına göre de “Son 10 yılda 
işletmeye açılan yenilenebilir 
santralların, lisans süresince 
üretilecek olan elektriği bu sant-
rallar olmadan doğal gazdan 

Kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı

Elektrik üretiminde 
REKOR YATIRIM
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üretmeye devam edilseydi, önümüzdeki 49 yıl için 
yaklaşık 600 milyar liralık doğal gaz ithaline ihtiya-
cımız olacaktı.
Elektrik şebeke uzunluğu iletimde 51 bin km, dağı-
tımda 1 milyon 60 bin km olmak üzere toplam 1,1 
milyon km’ye yaklaştı. Böylece Avrupa’nın en uzun 
ikinci ve dünyanın en uzun beşinci büyük şebekesine 
sahip olundu.. 

364 ruhsatla petrol arandı 
2013 yılında 26’sı yerli, 24’ü de yabancı sermayeli 
olmak üzere toplam 50 şirket Türkiye genelinde kara 
ve denizdeki 364 adet (401 bin km²’lik alanda) ruh-
satta faaliyet gösterdi. 
2013 yılında ruhsatlarda devam eden detay jeolojik 
çalışmalarına ek olarak açılacak kuyuların yerlerini 
belirlemek amacıyla; 13 bin 764 km² boyutlu ve 5 bin 
660 km² 3 boyutlu sismik çalışma gerçekleşti. 
2013 yılında TPAO’ya dünyanın en modern ve ge-
lişmiş sismik arama gemilerinden biri alındı. Sismik 
çalışmaların, TPAO Barbaros Hayreddin Paşa sismik 

gemisinin alınması nedeniyle 
yüzde 87’lik kısmı denizde geri 
kalan kısmı karada gerçekleşti-
rildi.

Aramaya 1 milyar dolar harcandı
2013 yılında 95 adet arama ve 
tespit, 73 adedi üretim olmak 
üzere toplam 168 kuyu açıldı. 
Bu kuyularda toplam 276 bin 
metre sondaj gerçekleşti. Açılan 
kuyu sayısında bir önceki yıla 
göre yüzde 6 arttı. 42 adedinde 
petrol, 5 adedinde doğal gaz bu-
lundu.
1.256 kuyuda günlük ortalama 
46 bin varil ham petrol üretili-
yor; 2013 yılı toplam üretimi de 
2.4 milyon tona ulaştı. Bu mik-
tar ülke tüketiminin yüzde 8’ini 
karşılıyor.

YAKIT TÜRÜ 2012 2013 Artış
HES 19.609 22.289 2.680
TERMİK (Kömür+Doğalgaz) 34.869 38.448 3.579
RES 2.261 2.760 499
ÇÖP, BİYOGAZ, ATIK ISI, JEOTERMAL 321 548 227
TOPLAM 57.059 64.044 6.985

Elektrik üretiminde 
REKOR YATIRIM
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263 kuyuda günlük ortalama 1.5 milyon m³ doğal 
gaz üretilirken 2013 yılı toplam üretimi 555 milyon 
m³ oldu. Bu miktar, ülke tüketiminin yüzde 2’sine 
denk geliyor. Petrol-doğal gaz arama ve üretim sek-
törü 2013 yılındaki yatırım tutarı 1 milyar dolar civa-
rında iken bu tutarın yaklaşık yarısı TPAO tarafından 
gerçekleştirildi.
2013 yılında gerçekleşen ham petrol ve doğal gaz 
üretiminden Enerji Bakanlığı, toplam 465 milyon TL 
tahsil ederek Hazine’ye aktarılması sağlandı (Üretim 
yapan şirketlerin ödeyecekleri Kurumlar Vergisi, bu 
tutara dâhil değil).
Bakanlığa göre, “Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam 
edildiği ve yıllık 1 milyar dolar yatırımın yapıldığı 
sektörün faaliyetleri sonucunda gerçekleşen petrol ve 
doğal gaz üretimiyle yıllık ithalat faturası 2,3 milyar 
dolar katkı sağlandı.”

Gaz tüketimi 2 milyar m³ arttı 
2012 yılında 45 milyar m³ olan doğal gaz tüketimi, 
2013 yılında 47 milyar m³’e çıktı. “Artışın az olma-
sının nedeni, konuttaki tüketimin artmasına rağmen, 
elektrik üretiminde doğal gazın payının azaltılması” 
olarak belirtildi. 
10 yıl önce sadece 9 ilde doğal gaz iletim hattı ulaş-

mışken, 2013’te bu sayı 72 ile 
çıktı. Geriye kalan 9 ilin 7’sinde 
iletim hattı inşa çalışmaları sü-
rerken, 2 ilin de proje çalışması 
devam ediyor. 10 yıl önce 4 bin 
510 km olan doğal gaz boru hattı 
uzunluğu varken, bugün doğal 
gaz iletim ve dağıtım hattı uzun-
luğu ise 82 bin 500 km’ye ulaştı.

Kömür rezervi 14 milyar ton 
Türkiye, maden çeşitliliği ve 
rezervleri açısından, dünyada 
madencilikte adı geçen 132 ülke 
arasında toplam maden üretimi 
itibarıyla 28’inci, üretilen maden 
çeşitliliği açısından da 10’uncu 
sırada yer alıyor. 
MTA Genel Müdürlüğü’nün 
yaptığı çalışmalarla tespit edi-
len yeni rezervlerle birlikte kö-
mür rezervi 8 milyar tondan 14 
milyar tona ulaştı. Yapılan araş-
tırmalarda, 650’ye varan renk 
ve dokuda mermer çeşidinin 
bulunduğu belirlendi. Bugünkü 
verilere göre Türkiye’de yarısı 
mermer olmak üzere 7,5 milyar 
m³ doğal taş rezervi bulunuyor.
2012 yılında 4.2 milyar dolar 
olan maden ihracatı da 2013 
yılında 5,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. İhraç edilen maden-
lerin yüzde 44’ü doğal taş, yüz-
de 34’ü metalik cevherler, yüzde 
16’sı endüstriyel minerallerden 
oluşuyor.
2002 yılında 100 bin metre olan 
kamu-özel sektör maden arama 
sondaj miktarı, 1 milyon 500 
bin metre düzeyine ulaştı. Dün-
ya rezervinin yüzde 73’üne sa-
hip olduğumuz bor madeninde, 
üretim, satış ve ihracat rakam-
larında ilerleme sağlandı. 2002 
yılında 436 bin ton olan bor kim-
yasalları ve eşdeğeri ürün üreti-
mi, bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla 
1,8 milyon tona çıktı. 2013 yılı 
içindeki bor ihracat tutarı 760 
milyon dolara, bor satış hasılatı 
ise 732 milyon dolar oldu. 

Geçen yıl yapılan petrol ve doğal gaz aramaları olumlu 
sonuçlar verdi. 10 bin kişinin istihdam edildiği bu alana 
yılda 1 milyar dolar yatırım yapıldı ve ülkenin enerji 
faturası 2.3 milyar dolar düzeyinde azaltıldı...
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Jeotermal sayısı 350’ye çıktı
Orta Vadeli Program’da da 
önemli bir yer edinen jeotermal-
de de önemli gelişmeler yaşandı. 
Bugüne kadar 16’sı elektrik üre-
timine uygun toplam 91 jeoter-
mal saha yatırımcıya devredile-
rek ekonomiye 545 milyon dolar 
kazandırıldı ve bu bedelin yak-
laşık 230 milyon TL’si İl Özel 
İdarelerine aktarıldı.
2002 yılından 2013 yılına kadar 
jeotermal uygulamaları gelişme 
gösterdi. Termal tesis ve sağlık 
uygulamalarında 175 tesisten 
350 tesise, sera ısıtması 500 dö-
nümden 2 bin 924 dönüme, ko-
nut ısıtmasında 30 binden 90 bin 
konuta, elektrik üretimi de 15 
MW’tan  311 MW’a ulaştı.

l Türkiye ile Japonya arasında Sinop’ta nükleer 
santral kurulmasına ilişkin Hükümetlerarası An-
laşma imzalandı.
l Ceyhan’ın önemli enerji terminallerinden biri 
olması rolünü güçlendirecek olan Irak enerji kay-
naklarıyla ilgili yoğun bir diplomasi sürdürüldü ve 
sonuçlanma aşamasına getirildi.
l Paris’te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar 
Toplantısı’na Türkiye başkanlık etti ve 2 yıllık 
dönem başkanlığını devraldı. 2016 Dünya Enerji 
Kongresi ve 2017 Dünya Petrol Kongresi’nin ev 
sahipliğini oylama sonucu Türkiye kazandı.
l Türkiye’nin ve Avrupa’nın enerji ihtiyacı için 
önemli bir proje olan TANAP’taki hissesini yüzde 
20’den yüzde 30’a çıkarılması konusunda muta-
bık kalındı. TANAP’ın güzergah belirlendi ve ka-
mulaştırma başladı.  
l Türkiye elektrik sistemi ile kıta Avrupası sis-
teminin kalıcı bağlantısının gerçekleşmesini test 
eden deneme süreci olumlu sonuçlandı. Türki-
ye’nin ENTSO-E üyeliğini güçlendirecek Türki-
ye-Gürcistan Elektrik İletim Hattı tamamlandı.
l Elektrik Piyasası Kanunu ve Türk Petrol Kanu-
nu’nu yasalaştırıldı. Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
ve Petrol Piyasası Kanunu çalışmalar sürüyor. 
l Afşin Elbistan havzasına 10 milyar dolarlık 
yatırımla 6-7 bin MW’lık ek termik santralların 
yapılması için Katar, Çin ve Japonya ile yeniden 
görüşmelere başlandı. 
l 2023’te 3 bin MW’lık güneş enerjisi kurulu 
gücü hedefi doğrultusunda ilk somut adımı atıldı. 
İlk etapta lisans verilecek 600 MW için yaklaşık 9 
bin MW büyüklükte 496 başvuru geldi. 
l Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmeleri 
tamamlandı. Yapılan devirlerle 13 milyar dolar 
gelir elde edildi. Üretim tesislerinin özelleştir-
melerine başlandı. Şu ana kadar 3 büyük termik 
santrali özelleştirildi.
l Doğu’dan giriş yapan doğal gazın Batı’daki 
bölgelere daha sağlıklı ve kaliteli ulaşmasını sağ-
layacak olan BOTAŞ’ın Erzincan ve Kırşehir-Mu-
cur Kompresör İstasyonları devreye alındı.
l Doğal gaz arzı sağlanamamış ilçelere doğal 
gaz götürülmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı 
alındı. 6 ay içerisinde gerekli şartları taşıyan ilçe-
leri bu kapsama almak yönünde alınan karar 31 
Aralık 2013 tarihinde doldu. Yeni bir kararla bu 
süreyi Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.
l Güney Doğu Anadolu ve Trakya’da üzere kaya 
gazı potansiyeli olduğu görüldü. TPAO-Shell or-
taklığında sondaj Diyarbakır’da başladı. 
l Uzanların açtığı 23,5 milyar dolarlık Libananco 
Davası’nın temyizi de Türkiye lehine sonuçlandı.

2013 yılında elektrik ve doğal gaz satış fi-
yatlarında değişiklik yapılmadı. Fiyat artışı 
olmayan süre 15 ayı buldu. Bakanlığa göre 
“Böylece AB ülkeleri arasında elektriği en 
ucuz kullanan 3. ülke, doğal gazı ise en 
ucuz kullanan ülke Türkiye oldu.”

2013’ün kilometre taşları Zamlar bekletiliyor 
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dünyada “uzman gazetecilik” ko-
nusu tartışılıyor. Ekonomi gazete-
ciliği de bu noktada çok daha özel 
bir yere konumlanıyor. Halkın 
önemli bir bölümünün uzak oldu-
ğu ekonomiyi, anlaşılır bir şekilde 
aktarmak gerekiyor. Ekonominin 
alt dallarında da aynı zorunluluk 
söz konusu. Son yıllarda dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de ekono-
minin bir alt dalı olan “enerji ga-
zeteciliği” kavramı gelişiyor. 
Sektörün gelişimiyle birlikte med-
yada da bu alanda uzmanlık yay-
gınlaşmaya başladı. Bu alanda 
görev yapan gazeteciler, mesleki 
bilgilerini artırmak, sektörü daha 
yakından izlemek, halkı daha iyi 
bilgilendirmek, gelişmelerden ha-
berdar etmek için 2 yıl önce örgüt-
lendi. Gazete, televizyon, dergi, 
internet sitesi, radyo gibi medya-
nın her kesiminde bir araya gelen 

Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği’nin (EGAD) ikinci 
kuruluş yıldönümü, kutladı. EGAD Başkanı Altunsoy, 
“Enerji, teknik bir konu, gelişmeleri okurlarımızla daha 
iyi paylaşmak için uzmanlık şart. EGAD’la bu ihtiyacı 
giderdik ve uzman gazeteciliğin önünü açtık” dedi

G
elişmiş demokrasilerin en büyük göster-
gelerinden biri sivil toplum örgütlerinin, 
mesleki kurumların çokluğunun yanı 
sıra etkinliğidir. Gazetecilik gibi demok-
rasinin ‘4. gücü’ olarak tanımlanan mes-
lek dalının da olmazsa olmazları arasın-
da yer alıyor örgütlenmek. Kamu adına 
hareket eden gazeteciler, doğru bilgiyi 
paylaşmak, objektif olmak ve hızlı ha-
reket etmek zorunda. Gazeteciler, bu so-

rumluluklarını yerine getirirken dünyada kabul görmüş 
evrensel meslek ilkeleriyle hareket eder. Bu evrensel 
kurallar mesleğin hangi bölümünde olursa olsun herkes 
için geçerli. Gelişen dünya, büyüyen ekonomi gazete-
ciliğin de iş yapış biçimini değiştiriyor. Uzun zamandır 

“Uzman gazetecilik” 
EGAD’la kurumsallaştı 
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da özel ve kamu kuruluşlarıyla 
dernek üyesi gazetecileri bir araya 
getiren etkinlikler yapmaya de-
vam edeceklerini söyledi.

Gazetecilerle şantiye şantiye gezdik
EPDK Başkanı Hasan Köktaş da 
enerji sektöründe yaşanan hız-
lı büyümeye dikkat çekerek, bu 
süreçte sektörün tüm tarafları ile 
birlikte enerji muhabirlerinin de 
kurumsallaştığını kaydetti. EP-
DK’nın da imkanları doğrultu-
sunda gazetecilerin rahat çalış-
ması için olanaklar sağladığını 
kaydeden Köktaş, haberciliğin 
masa başında kalmaması için 
gazetecilerle birlikte alana in-
diklerini ve adeta şantiye şantiye 
gezdiklerini, yatırımları ve sorun-
ları yerinde birlikte inceledikleri-
ni söyledi. 
Konuşmaların ardından EGAD 
üyeleri ve sektör temsilcileri yıl 
dönümü pastasını kesti.

enerji gazetecilerinin kurduğu “Enerji Gazetecileri ve 
Medya Derneği” (EGAD) ikinci yılına girdi. EGAD, 2. 
yaşını çok sayıda gazetecinin yanı sıra enerji sektörün-
den çok sayıda kişinin katıldığı bir törenle Ankara’da 
kutladı. 
EPDK’da gerçekleştirilen kokteyle, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş, GAZBİR 
Başkanı Yaşar Arslan, ELDER Başkanı Nihat Özdemir, 
PETDER Başkanı Ahmet Erdem, DİVİD Başkanı Fatih 
Baltacı, Elektrik Ticareti Derneği Başkanı Başkanı Batu 
Aksoy, GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, 
Çelik Boru İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri Meh-
met Zeren, Anadolu LPG ve Akaryakıt SİAD Başkanı 
Atalay Armutçu, Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği 
Başkanı Yalçın Kıroğlu, TÜREB Başkanı Mustafa Ser-
dar Ataseven, Rüzgar Enerjisi Santralları Yatırımcıları 
Derneği Başkanı Selahattin Baysal, Enerji Hukuku 
Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, 
üst düzey enerji bürokratları, sektör temsilcileri ve çok 
sayıda gazeteci katıldı.
EGAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Altunsoy, yap-
tığı konuşmada, derneğin kurulduğu günden bu yana 
önemli çalışmalar yaptığını belirterek, bundan sonra 

“Sektörün merkezi olduk” 
EGAD Başkanı İsmail Altunsoy
Yıllık cirosu 10-150 milyar dolardan 
bahsedilen bir enerji sektörümüz 
var. Bu sektörde başta tüketicile-
rin daha nitelikli hizmet almasının 
yanında, sektörün dinamikleri, 
sorunları, çözüm önerileri yerli ve 
yabancı yatırımlar, arz güvenliği 
gibi sayacağımız birçok alanda 
gündemi takip ediyor ve okurları-
mızla paylaşıyoruz. Teknik, bazen de karmaşık 
konuların genel okuyucuya ulaştırılabilmesi için 
haberi yapan biz gazetecilerin, kurumsal yapılar 
vasıtasıyla bilgi birikimlerini donanımlarını arttır-
maları bir zorunluluk. Bu itibarla Enerji Gazeteci-
leri ve Medya Derneği’nin kurulması düşüncesini 
paylaştığımız arkadaşlarımızla derneğimizi kur-
duk. Bir yıllık hazırlık süresinin ardından faaliyet 
gösterdiğimiz iki yıl boyunca çok önemli adımlar 
attığımızı düşünüyoruz. Üyelerimizin mesleki 
eğitimlerini artırmak, sektör oyuncuları, diğer 
meslek örgütleri ve okurlarımızla daha sık bir 
araya gelecek etkinliklere devam edeceğiz. 
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Tüketicinin Bakışı

B
ugün bağımlısı olduğumuz, 
neredeyse telefonumuzun şarjı 
bitip de internetsiz kalacağımı-
za donarak ölmeyi göze alabi-
leceğimiz bir seviyeye ulaşan 
elektrik bağımlılığımızın elbet-
te bir öyküsü var. Üstelik öyle 
uzun bir hikâye de değil.
İlk elektrik bilgisi, Antik Yu-
nan’da kürklere amber sürüle-

rek elde edilen statik elektrik oluştuğudur. 
O kadar çok amber sürülürmüş ki, gözle 
görülen elektrik akımları bile oluşurmuş. 
Asıl elektrik macerasının 19’uncu yüzyılda 
pilin icadıyla başladığını söyleyebiliriz. Lu-
igi Galvani (1737-1798), meşhur kurbağa 
deneyiyle sürekli elektrik akımının mümkün 
olduğunu hayvan enerjisi diyebileceğimiz 
deneyleriyle başlattı.
1793’de Alessandra Volta (1745–1827), kur-
bağa deneyine devam ederek ‘Volta Pili’ adı 
verilen pili bulmuş olur (1800). 1881’de Volt 
adı, elektrik gücü birimi olarak onun anısına 
ithafen kullanılmaya başlandı.

Edison mu Tesla mı?
Ve ampulü bulan Edison… Edison’dan daha 
önemli birini, Nikola Tesla’yı, genellikle işi-
nin bir parçası elektrik olmayan kimseler hiç 
bilmez. Oysa Tesla’nın buluşları kullanılabil-
se Matrix çoktan gerçekleşmiş, Revulotion’a 
bile geçmiş olabilirdik.
1856 yılında Hırvatistan’da doğan Tesla, 
Gratz’da matematik, fizik ve mekanik oku-
du. Ancak o, asıl elektrikle ilgileniyordu. 
1884 yılında tavsiye mektubuyla ABD’ye 
ampulü yeni bulmuş Edison’un yanına gitti. 
Akkor telli ampulü bulmuş olmasına rağmen 
doğrudan akımla elektriğin aktarılmasında 
zorluklar yaşayan Edison, zorlukları aşması 
halinde Tesla’ya büyük maddi ödül vereceği-
ni söyledi. Tesla, Edison’u bugünün parasıy-
la milyonlarca dolarlık bir masraftan kurtardı 
ancak Edison sözünde durmadı. Tesla göre-
vini bıraktı Edison da Tesla’nın bilimsel ça-

lışmalarını karalamaya başladı. 
Bugün Tesla’nın az bilinen biri 
olmasının altında Edison’un bu 
çabalarının büyük payı vardır.

İlk HES’i de Tesla buldu
Tesla, Edison’dan farklı olarak 
elektriğin taşınmasında alternatif 
akımı buldu. Bu yöntemle elekt-
rik çok ince kablolarla oldukça 
uzak mesafelere kayba uğrama-
dan taşınabiliyordu. Edison ise 
bu yöntemin tehlikeli olduğuna 
ilişkin kampanya yürüttü. Tesla, 
dünyanın ilk hidroelektrik sant-
ralinin de mucidiydi. Niagara 
Şelalesi’nin üzerindeki ilk hidro-
elektrik santral, ‘Tesla’ imzasını 
taşıyor. 
Hayali, bedava elektrik kul-
lanılmasını sağlamaktı. Fakat 
elektriğe büyük yatırımlar yapan 
şirketler ve Edison, Tesla’nın 
bu hayalini gerçekleştirebilece-
ği ekonomik destekten mahrum 
kalmasına neden oldular. 
Bugün elektrik için yapılan yatı-
rımlar ve ekonominin en devasa 
gücünün enerji olduğu düşünül-
düğünde Tesla’nın bir şehir ef-
sanesi olup olmadığını sorgula-
madan edemiyor insan. Sonuçta 
bedava ve kablosuz elektrik kul-
lanma hayali hoş bir hayal.

Şarjı azaltılmış insan dehşeti

Zekiye YALDIZ
EPDK Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği

Nikola Tesla
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Nükleer santralların 
yeni yakıtı 

Türkiye’nin en önemli zenginliklerinden 
olan toryum, dünyada nükleer santrallar için yeni 
yakıt türü olarak konuşulmaya başlandı. Türkiye’nin 
bir an önce toryum yol haritasını ortaya koyarak, 
gerekli yatırımlara başlaması gerekiyor

D
ünya, kazalar yaşansa da tartışmalar sürse 
de nükleer enerjiden vazgeçmiyor. Birçok 
gelişmiş ülke yeni santrallar inşa ediyor. 
Türkiye’de iki nükleer santral için (Mer-
sin-Akkuyu ve Sinop) yoğun bir çalışma 
içinde. Kazalar sonrası nükleer santrallar-
la ilgili tartışmalar, ‘Daha güvenli üretim 
nasıl yapılır’ sorusuna yanıt arama teme-
linde şekilleniyor. Güvenliğin en önemli 
ayaklarından birini nükleer yakıtlar oluş-

turuyor. Halen uranyum yaygın olarak nükleer santral-
larda yakıt olarak tercih ediliyor ve kullanılıyor. Ancak 
şu günlerde yeni bir element üzerinde çalışmalar var ve 
dünya, toryumu yakıt olarak kullanma trendi içine gi-
recek. Her ne kadar şu anda uranyum yerine toryumu 
tercih eden ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor 
olsa da güvenlik kaygıları, toryumu gelecekte nükleer 
santrallar için önemli bir yakıt alternatifi olarak öne çı-
karıyor.
Türkiye, toryum madeni bakımından zengin rezerv-
lere sahip. Fakat, dünyanın henüz toryumu nükle-

er santrallar için yoğun olarak 
kullanmaması ve Türkiye’nin 
de kendi nükleer santralının ol-
maması, toryumu ekonomik bir 
değer haline getiremedi ancak 
kamu bu yeni kaynak üzerin-
deki çalışmalarını sürdürüyor. 
Zira Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı, toryumun gelecekte-
ki önemini dikkate alarak ‘Tor-
yum Çalıştayı’ düzenledi. Bası-
na pek yansımasa da katılanlar 
ve konusu itibarıyla çalıştay, çok 
önemli bir adım olarak değerlen-
diriliyor.

Yol haritası belirlenmeli
Toryum konusunda önemli isim-
lerden Prof. Dr. Saleh Sultan-
soy, Prof.  Dr. Muammar Kaya, 

OĞUZ kARADeNiZ

Toryum
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Prof Dr Sümer Şahin ve Turan 
Ünak’ın da katılıp sunum yap-
tığı Toryum Çalıştayı’nda, tor-
yumun ülke ve dünya ekonomi-
si için önemine vurgu yapıldı. 
Toryum yakıtlı hızlandırıcı sis-
temler de çalıştayda konuşulan 
konular arasındaydı. Çalıştayda 
yapılan sunumlarda Türkiye’nin 
en önemli zenginliklerinden 
olan toryumun dünyada nükleer 
santrallar için yeni ve alternatif 
yakıt olarak kullanılmasının ko-
nuşulmaya başladığı günümüzde 
gerekli ilginin gösterilmesi ve 
gerekli yatırımların yapılmasına 
vurgu yapıldı. Çalıştayda kabul 
edilen ortak görüş ise ‘Toryumla 
ilgili ulusal yol haritasının belir-
lenmesi’ oldu.

TORYUM ZENGİNİ ÜLKELER

Ülke Pay (%)

Brezilya 31,8

Türkiye 21,4

Mısır 7,2

Batı’nın Toplamı 16,9

Toplam* 85,1

*4 ülkenin-bölgenin toplamı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, toryumu gündemine almış 
durumda. Ancak Bakanlığa göre, toryumun zenginleştirilme-
siyle ilgili teknolojik sorunlar henüz aşılmış değil. Bakanlığın, 
toryumla ilgili değerlendirmesi şöyle: Bugün için uranyum 
ve toryum nükleer enerji hammaddeleri kapsamına giriyor. 
Ancak, toryuma dayalı nükleer santralların henüz ekonomik 
boyutta devreye girmemeleri nedeniyle, toryum, halen sı-
rasını bekleyen bir nükleer yakıt hammaddesi durumunda. 
Türkiye’de, geçmiş yıllarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir- Sivrihisar-Kızılca-
ören yöresindeki nadir toprak elementleri ve toryum komp-
leks cevher yatağında, ortalama tenörü %0,2 ThO2 olan 380 
bin ton görünür rezerv tespit edildi. Ancak, söz konusu saha-
daki toryumun zenginleştirilmesiyle ilgili teknolojik sorunlar 
henüz tam olarak çözülemedi.

TEKNOLOJİK SORUNLAR ÇÖZÜLEMEDİ 

lToryum ile ilgili ulusal yol haritasının oluşturulması.
lTüm projelerin yürütülmesi, koordinasyonunun sağlanma-
sı ve gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi için araştırma 
üniversitesi formatında ‘Nükleer Teknoloji Üniversitesi’nin 
kurulması.
lMevcut toryum rezervlerinin ekono-
miye kazandırılması için çalışma-
ların ivedilikle başlatılması, bu 
kapsamda uluslararası tekno-
loji işbirliğinin oluşturulması.
lAkkuyu ve Sinop sonrası 
kurulacak reaktörlerde tor-
yum opsiyonunun dikkate 
alınması.
lHızlandırıcıya dayalı tor-
yum yakıtlı sistemler için Ulu-
sal Hızlandırıcı Laboratuarı ku-
rulmalı.

NÜKLEER ÜNİVERSİTESİ KURULMALI 13 BİN YIL YETECEK 
TORYUM VAR

 

Çalıştay’da toryumla ilgili 
ilginç bilgiler de paylaşıldı. 
İşte toryumla ilgili en çarpı-
cı bilgi: 
Bir yılda 1 GW’lık kesintisiz 
güç üretmek için 3.5 milyon 
ton kömür, 200 ton uran-
yum kullanılması gerekli. 
Toryum için ise 1 ton yeterli. 
Türkiye’nin 57 GW’lık kuru-
lu gücüne eşdeğer nükleer 
santral kurulmuş olsaydı 
7 bin 300 tonluk uranyum 
rezervimizle bunun ikame-
si 1 yıl dahi karşılanamazdı. 
Toryum rezervimizin ise 13 
bin yıl yeterli olacağı teorik 
olarak elde edilebilir.
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DüNyA GüNDEMİ

W
orld Energy Outlook 
2013” (WEO) raporu-
nun Türkiye tanıtımı, 
Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) ile Sabancı 
Üniversitesi Enerji ve 
İklim Merkezi (IICEC) 
tarafından 20 Aralık ‘ta 
İstanbul’da yapıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başekono-
misti Fatih Birol’un sunumu ile OECD üyesi 
ülkelerde tanıtılan ve 2013 yılına ilişkin ana-
lizleri içeren rapor, yeni bir yıla girdiğimiz şu 
günlerde, enerjinin geleceğine dair yol hari-
tasını İstanbul’da çizmiş oldu.
Küresel sorunlara uzun vadeli çözümler bul-
ma noktasında sıkıntılar olduğuna değinen 
rapor, “enerji verimliliği” başlığına odakla-
nan günümüz politikalarının aksine, karbon-
dioksit emisyonlarının da artmaya devam 
ettiğini; fosil yakıt sübvansiyonlarının 2012 
yılında 544 milyar dolara yükseldiğini açık-
lıyor. Enerji fiyatlarının, politika yapıcılar 
üzerindeki baskısına devam ettiği ve yüksek 
petrol fiyatlarının uzun yıllar boyunca sürek-
liliğini koruyacağını belirten rapor, özellikle 
petrol kaynakları ve bunların yeni nesil kul-
lanımı üzerine yoğunlaşıyor.
Çin’in son 10 yıldaki enerji talebini artırma-
da ana sürücü olduğuna değinen raporda, 

Hindistan ise büyümenin ana kaynağı 
olarak 2020’lerde bu görevi Çin’den 
devralıyor.
IEA Başekonomisti yaptığı sunumda 
Türkiye’ye özel bir yer vererek şu yo-
rumları yaptı:
“Azerbaycan, Irak, Doğu Akdeniz ve 
İsrail. Bunlardan ikisi ile politik engel-
ler var ama ben ekonominin belirleyici 
olacağını düşünüyorum. Türkiye, enerji 
talep edenler ile enerji arz edenler ara-
sında dünyanın en önemli transit ülkesi 
olabilir. 2020 yılında Türkiye’nin enerji 
faturasının yılda 80 milyar dolar düze-
yine çıkacak. TAP’ın yanı sıra Irak ile 
ilişkilerin hem gaz hem de petrol konu-
sunda daha sağlam hale getirilmesi ge-
rekiyor. İsrail ile de ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi göz ardı edilmemeli. 

Enerji diplomasisi Türkiye’ye çözüm sunacak 

Esen ERKAN
Enerji Postası-Editör

Küresel kapsamda fosil yakıt-
ların bugünkü payı 25 yıl önce 
olduğu gibi yüzde 82 düze-
yinde. Yenilenebilir enerjideki 
güçlü bir artışla 2035 yılında 
bu oranın, yaklaşık yüzde 75’e 
düşeceği tahmin ediliyor.
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2035’e kadar; 
Küresel elektrik üretimindeki büyümenin neredeyse yarı-
sının temini yenilenebilir enerjiden sağlanacak,
Yenilenebilir enerji elektrik üretiminde  gazı sollayacak ve 
lider kaynak kömüre yaklaşacak,
Elektrik üretimindeki net artışın neredeyse yarısı yenile-
nebilir enerjiden gelecek.
Kaynaklar:
“World Energy Outlook 2013”, Uluslararası Enerji Ajansı
“World Energy Outlook 2013”, Uluslararası Enerji Ajansı 
Başekonomisti Fatih Birol İstanbul Sunumu, Aralık 2013

Kanada yeni bir oyuncu olabilir!
Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol yap-
tığı sunumda “Dünya petrol talebi açısından OECD ülke-
lerinde tüketim azalacak. Asya’da ise artacak. Talep bü-
yümesi Çin, Hindistan ve Orta Doğu’dan gelecek. Dizele 
benzinden çok daha ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Önü-
müzdeki dönemde ABD ve Avrupa’daki rafinerilerde top-
lam 10 milyon varillik bir kapasitenin kapanma riski var” 
saptamalarını yaptı. Ayrıca, doğal gaz ve yenilenebilir 
enerji kullanımının genişlemesi dahil olmak üzere diğer 
enerji formlarının Asya’ya doğru kayması da analizlerde 
dikkat çekiyor. Bu eğilim hali hazırda, küresel enerji tica-
retinde bahsi geçen dönüşümü de temsil ediyor.  ABD’nin 
daha çok kendi kendine yeten bir enerji piyasasına yönel-
diği IEA analizinde, Asya’ya yapılacak enerji tedariğinde 
Kanada’nın yeni bir oyuncu olabileceği de belirtiliyor.

Rapor, petrol ve enerji gücü olarak Brezilya’nın 
son zamandaki yükselişine de önem veriyor. 
“Enerjide ithalatçı olanlar ihracatçı oluyor” ta-
biriyle daha önce ithalatçı yönleri baskın olan 
ABD ve Brezilya’nın ilerleyen yıllarda ihracatçı 
olacağı ve dengelerin değişeceği tezini savu-
nuyor. Fatih Birol, İstanbul’da gerçekleştirdiği 
sunumda, daha önce açıkladıkları bir raporda 
2017’de ABD’nin Suudi Arabistan’ı geçerek 
dünyanın en büyük petrol üreticisi konumuna 
geleceği yönündeki öngörülerinin 2015’te ger-
çekleşeceğini de belirtmişti.

Yenilenebilir kaynakların 
genişlemesi sürecek!
“Yenilenebilir kaynaklardan 2011-2035 yılları 
arasında elektrik üretimi” başlığında, hidro ol-
mayan yenilenebilir kaynaklardaki genişleme-
nin sübvansiyonlara bağlı olarak 2035 yılında 
ikiye katlanacağı; bu süreçte rüzgar ve güneş 
alanlarındaki tüm yatırımların güç piyasası ta-
sarımını ve maliyetlerini etkileyeceği belirtiliyor.
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HABER

Patronların 
riSkle 
imtihanı

Her iş yeri İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası  
gereğince risk değerlendirmesi yaptıracak. 
Yaptırmayanların ilk ay cezası 3.234 TL, aykırılığa 
devam edenlerin cezası ise aylık 4.851 TL olacak

T
ürkiye’nin son dönemdeki en önemli yasal 
düzenlemelerinden biri, yıl başında yürür-
lüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 
oldu. Kapsamı bir hayli geniş olan yasa-
nın kademe kademe uygulamaya geçiyor. 
Yasal düzenlemenin en önemli dayanak 
noktası, Türkiye’nin bu alandaki bozuk 
sicili. İş sağlığı ve güvenliği alanında yeni 
adımlar atılarak, iş kazalarının önlenmesi 
amaçlanıyor. Yasal mevzuat incelendiğin-

de iş kazalarının önüne geçebilmek için önleyici ted-
birlere öncelik verildiği dikkat çekiyor. Bu tedbirlerin 
başında ise ilk kez mevzuata giren risk değerlendirmesi 

OĞUZ kARADeNiZ uygulaması geliyor. Yılbaşında 
yürürlüğe giren risk değerlendir-
mesi mecburiyeti, pek çok sektör 
açısından henüz çok bilinmeyenli 
bir denklem. İşverene önemli ce-
zalar da öngören risk değerlendir-
mesiyle, işyerinde var olan ya da 
dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 
önceden belirlenmesi ve bertaraf 
edilmesi amaçlanıyor. 

İŞVEREN ADIM ATMALI
İşverenlerin pek çoğu, yasal zo-
runluluk olmasına ve ciddi para 
cezaları öngörmesine karşın risk 
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değerlendirmesiyle ilgili adım atmış değil. Bu duru-
mun öncelikli nedeni, risk değerlendirmesinin nasıl 
yapılacağına ilişkin bilgi ve tecrübe yetersizliği. Risk 
değerlendirmesi, işyerlerinin tehlike sınıfına göre 
periyodik olarak yenilenecek. Yaşlı, engelli, hamile 
ya da emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren 
gruplarla kadın çalışanların durumu da risk değerlen-
dirmesinde özellikle dikkate alınacak. Maden, metal 
ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan 
sektörler ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği 
işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş 
durdurulacak. Risk değerlendirmesi yapmayan veya 
yaptırmayan işveren 3 bin 234 TL ceza ödeyecek. 
Aykırılığın devam ettiği her ay içinse 4 bin 851 TL 
cezayla karşı karşıya kalması söz konusu. 

CEZA NASIL TAHSİL EDİLECEK BELLİ DEĞİL 

İşçi çalıştıran tüm işyerleri gibi kapıcı çalıştıran tüm 
apartmanlar da risk değerlendirmesi yaptırmaları 
gerekiyor. Ceza kronometresi ocak ayında başlamış 
olmasına rağmen birçok işletmenin ve apartmanın bu 
cezalardan haber yok. Ancak bu cezaların nasıl ke-
sileceği, nasıl tahsil edeceği, risk değerlendirmesini 
yapılıp yapılmadığının tespiti önemli bir sorun olarak 
karşımızda duruyor. Risk değerlendirmesi bakkalı, 
manavı herkesi kapsıyor. 

Yasa keyfiliğe de açık. İş müfettişlerince veya yet-
kilendirilen kişilerce yapılacak durum tespitlerinde 
işyerlerine risk cezası kesilebilecek. Fakat bu aşamada, 
özellikle uygulamaya ilişkin yeterli berraklık olmadığı 
için Bakanlık denetim yaptırmadığı gibi ceza da kesil-
miyor. Ancak yapılacak bir denetimde işyerlerin yüklü 
ceza ile karşı karşıya kalması mümkün. Risk değerlen-
dirmesi yapmayan işverenlere cezayı, işyerinin bağlı 
bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 
uygulaması gerekiyor. 

Yeni yasa yaklaşık 1 milyon 485 bin işletmenin tamamına iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi çalıştırmalarını 
da şart koşuyor. Bu zorunluluğa uymayan işveren, her ay için 
5 bin 390 TL ceza ödeyecek. İşyerleri, iş sağlığı ve güvenli-
ği uzmanı ile iş yeri hekimini doğrudan istihdam edebileceği 
gibi hizmet alımı yöntemiyle bu ihtiyaç karşılanabilecek. Ya-
sasının 1 Ocak’ta yürürlüğe giren kısmı 50 ve daha çok işçi 
çalıştıran işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfındakiler 
için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi çalıştırma-
yı zorunlu kıldı. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehli-
keli işyerlerinde iş yeri hekimi ile iş güvenliği uzmanı çalıştırıl-
masını 6 aylık erteledi. 

Patronların en çok kafa karı-
şıklığı yaşadığı konu, risk de-
ğerlendirmesinin kime, nasıl 
yaptırılacağı. Yönetmeliğe göre 
işveren, çalışma ortamının ve 
çalışanların sağlık ve güvenli-
ğini sağlama amacıyla iş sağ-
lığı ve güvenliği yönünden risk 
değerlendirmesi yapar veya 
yaptırır. İşveren, risk değerlen-
dirmesi çalışmalarında görev-
lendirilen kişi veya kişilere risk 
değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç 
duydukları her türlü bilgi ve bel-
geyi temin etmekle de yükümlü.  

İşçi ve memur çalıştıran 
tüm işyerlerinin de-

ğerlendirmeyap-
ması gerekiyor. 

Risk değerlen-
dirmesi ekibi, 
risk değer-
l e n d i r m e -
siyle ilgili 
yükümlülüğü 
işveren yük-

leyen yasa, 
risk değer-

l e n d i r m e s i -
nin işverenin 

oluşturduğu bir 
ekip tarafından ger-

çekleştirilmesini öngörüyor. 
Risk değerlendirmesi ekibi,  
o İşveren veya işveren vekili,  
o İşyerinde sağlık ve güvenlik 
hizmetini yürüten iş güvenliği 
uzmanları ile işyeri hekimleri,  
o  İşyerindeki çalışan temsilcileri,  
o  İşyerindeki destek elemanları,  
oİşyerindeki bütün birimleri 
temsil edecek şekilde belir-
lenen ve işyerinde yürütü-
len çalışmalar, mevcut veya 
muhtemel tehlike kaynakları 
ile riskler konusunda bilgi sa-
hibi çalışanlardan oluşacak.  
Ayrıca patron, ihtiyaç duyuldu-
ğunda bu ekibe destek olmak 
üzere işyeri dışındaki kişi ve ku-
ruluşlardan hizmet alabilecek. 
Risk değerlendirmesi yapa kişi-
ler, işveren tarafından sağlanan 
bilgi ve belgeleri korumak ve 
gizli tutmak zorunda. 

KAFALAR KARIŞIK

540 BİN İŞLETMEYE BÜYÜK YÜKÜMLÜLÜK
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yATIRIM

Aksa Enerji 
kapasite artırıyor
Aksa Enerji, Bitlis’in Mutki ilçesinde 
kuracağı  Kor Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı’nın (HES) kapasitesini arttırma 
kararı aldı. Şirket, toplam kurulu gücü 
26 MW olan Kor Barajı ve HES’in ka-
pasite artırımı ile proje içinde yer alan 
Cansuyu HES dahil projenin toplam 
kurulu gücünün 48,4 MW’a çıkarmak 
için çalışmalara başladı. Aksa, projenin 
kapasitesinin arttırılması için ÇED baş-
vurusunu da yaptı. Yeni başvuruya göre 
projenin yaklaşık yatırım maliyeti 119 
milyon 863 TL olacak. 

Starpet Avrupa’ya açılıyor
Yerli sermayeli akaryakıt dağıtım şirketi Starpet, uluslararası arenaya açılma 
kararı verdi. Yeni stratejisi gereği ilk ofisini İsviçre’ye açan Starpet, 2014’ün 
son çeyreğinde Avrupa’nın liman kentlerinden birinde fabrika yatırımı da 
planlıyor. Starpet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Okalin, serma-
yenin ve petrol sektörünün kalbi sayılabilecek bir konumda bulunduğu için 
Avrupa’da ilk olarak İsviçre’yi tercih ettiklerini belirtti. Okalin, “Burada kur-
duğumuz şirketimizle hem direkt olarak İsviçre pazarına hem de tüm Avrupa 
ülkelerine ulaşacağız” bilgisini verdi.  

Esman, ABD’li Spire Solar’la anlaştı
Esman Elektronik, ABD’li güneş enerjisi tek-
noloji şirketi Spire Solar ile işbirliği yaptı. Akfa 
Holding’in iştiraki olan Esman Elektronik, gü-
neş enerjisi üretiminde güncel teknolojilerin 
tedarikçisi Spire Solar’ın işbirliğinin temelini 
temsilcilik oluşturacak. Ortaklar, Türkiye’de 
ve çevre ülkelerde güneş enerjisinde kapsam-
lı üretim çözümlerini hizmeti verecek. Esman 
Elektronik, güneş enerjisi, biyomedikal ve yarı 
iletken sahalarında Ar-Ge çalışmalarına dayalı ürün yelpazesine sahip 
üretim teknolojilerinin tedarikçisi Spire Solar ile fotovoltaik yenilene-
bilir enerji alanında hizmetler sunacak.
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Kaktüs 
Yenilenebilir 

Enerji ve 
Elektrik, 

Tekirdağ’a 49,4 
MW’lık Kaktüs Rüzgar Enerjisi 

Santrali’nin (RES) kurulmasına ilişkin 
çalışmalar başladı. ÇED raporuna 

göre, RES’in yatırım maliyeti 98,8 milyon 
TL olacak. Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi, 

Kapaklı, Yanıkağıl, Büyükyoncalı Köyü Mevkii’nde 
yapılacak RES’te, her biri 2,6 MW kurulu gücünde 19 

türbin kurulacak. Proje, işletmeye alındığında yılda 173,1 
GWh enerji üretmesi planlanıyor. 

Hamitabat’ı yenileyecek
Limak Holding, özelleştirmeden devraldığı Hamitabat 
Doğalgaz Çevrim Santralı’nı yenileme kararı aldı. Mevcut 
ünitelerin yanına kurulmak üzere 600 MW’lık iki yeni üni-

te için beş teklif alındı. Limak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Özdemir, Hamitabat’ın yüzde 38 gibi 

düşük bir verimlilikle çalıştığını belirterek “Hami-
tabat şu anda, Türkiye’nin en kilit santrallarından 

biri ama yenilememiz gerekiyor. Yüzde 60 ve-
rimli iki tane 600 MW’lik ünite kurmak üzere 

hazırlıklarımız sürüyor. Yatırım tutarı 500 
milyon dolar ve şubat ayından iti-

baren de yatırıma başlayacağız” 
dedi. Şirketin hedefi iki yeni üni-
teyi 2016 yılında devreye almak. 

Altınbaş, gemiyle 
elektrik ihraç 
edecek

Altınbaş Holding,  gemiyle elektrik ihraç 
etmek için ‘enerji gemisi’ (powers-
hip) yaptırıyor. Altınbaş Holding 
Onursal Başkanı Ali Altınbaş, “Bi-
rer yüzer enerji üretim tesisi olan 
bu gemiler, enerji alım anlaşma-
ları doğrultusunda ülkelerin 
acil elektrik ihtiyaçlarını kar-
şılıyorlar. Biz de yapımı süren 
gemimizi 2014 sonunda teslim 
alacağız. Bu gemiyle Irak, Sudan, 
Lübnan gibi ülkelere elektrik ihraç 
edeceğiz” dedi. Dünyada şu 
anda 75 tane aktif power-
ship olduğunu belirten 
Altınbaş, “Üretim ka-
pasitesi 102.78 MW 
gücünde olacak gemi, 
ihtiyacı olan ülkelerin 
sahillerine yanaşarak 
elektrik satacak” dedi. 

OKA güneşe 
7 milyon TL ayırdı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA) 2014 yılında güneş enerjisi 
projelerinin finansmanı için 7 milyon 
TL bütçe ayırdı. Başvuruları bekleyen 
Ajans, destek miktarını asgari 50 bin, 
azami 750 bin lira olarak belirledi. 
Hiçbir destek, projenin toplam mali-
yetinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 
75’inden fazla olamayacak. Son baş-
vuru tarihi 28 Şubat 2014.  Trakya’ya yeni  R

ES geliy
or
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ATAMALAR

Aksa’nın yeni müdürü Uygun 
Aksa Enerji Genel Müdürlü-
ğü’ne, Cüneyt Uygun atandı. 
Genel müdür olarak görev yapan 
Serdar Nişli ise İş Geliştirme 
Başkanı olarak görevine devam 
edecek. Şirketten yapılan açıkla-
maya göre Aksa Enerji Yönetim 
Kurulu, Mali İşler Genel Müdür 
Yardımcılığı ve CFO olarak göre-
ve yapan Cüneyt Uygun’un genel 
müdür olarak atanmasına karar 
verdi. Şirket yönetimi, Aksa Ener-
ji Genel Müdürlüğü ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı olan 
Serdar Nişli’nin de yönetim ku-
rulundaki görevine İş Geliştirme 
Başkanı olarak devam etmesine 
karar verdi.

Çimen, 
BOTAŞ’da 
devam ediyor
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
Üyeliğine, Selahattin Çimen yeni-
den atandı. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı, BOTAŞ Yönetim Ku-
rulu Üyeliği’ne atama kararı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kuru-
lu Üyeliğine, Selahattin Çimen’in 
yeniden atanması 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8. 
maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2. 
maddesi gereğince uygun görüldü. 

Cem Arat 
K-PET’e 
transfer oldu
K-Pet (Kıbrıs Türk Petrol-
leri) Genel Müdürlüğü’ne 
Türkiye akaryakıt sektörünün 
deneyimli isimlerinden Cem 
Arat atandı. Daha önce de 
K-PET’te yöneticilik yapan 
Cem Arat, profesyonel haya-
tında ikinci kez aynı görevi 
üstlenmiş oldu. Cem Arat, son 
olarak Türkiye akaryakıt sek-
törünün lokomotif şirketlerin-
den OMV Petrol Ofisi’nde Ya-
kıt Dışı Satışlar Müdürü olarak 
görev yapıyordu.

TPAO’da iki 
yeni atama 
Ocak 2013 tarihinden bu yana Tür-
kiye Petrolleri A.O Genel Müdürlü-
ğü Yönetim Kurulu Üyeliğini sür-
düren Selami İncedalcı, bu göreve 
yeniden atandı. Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümünden mezun olan İncedal-
cı, kariyerine Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’nde mühendis olarak 
başladı. Bu kurumda farklı görevler 
üstlenen İncedalcı, 2013’te TPAO 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaya başladı. 
Kurumdaki bir diğer atama ise Mu-
rat Altıparmak oldu. Kurumda ge-
nel müdür yardımcısı olarak görev 
yapan Murat Altıparmak, Resmi 
Gazete’de yayımlanan kararna-
meyle yönetim kurulu üyesi olarak 
atandı.
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SOSyAL SORUMLULUK

derslikli okulda, yaklaşık 1300 
öğrenci eğitim alıyor. Petkim 
Kompleksi içinde eğitim çalışma-
larını sürdüren Petkim İlköğretim 
Okulu ve Gazi İlköğretim Oku-
lu’nu inşa ettik, Aliağa ilçe mer-
kezindeki Petrokimya İlköğretim 
Okulu’nu ve İzmir’in Karşıyaka 
ilçesi Yamanlar semtindeki Latife 
Hanım İlköğretim Okulu’nu Türk 
milli eğitimine armağan ettik. Ay-
rıca Türkiye-Azerbaycan arasında 

Enerji sektörünün güçlü oyuncusu SOCAR, sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında eğitime öncelik veriyor. 
Türkiye’nin birçok yerine onlarca okul yaptıran SOCAR, 
çevre ve spora yaptığı yatırımla da dikkatleri çekiyor…

A
zerbaycan devlet kuruluşu olan SO-
CAR’ın Türkiye’ye girişi PETKİM özel-
leştirmesiyle başladı. PETKİM’in ardın-
dan temeli atılan Star Rafinerisi, bu yıl 
inşaatına başlanacak olan TANAP boru 
hattı, enerjinin diğer alanlarında yapılan 
yatırımlarla SOCAR, şu anda Türki-
ye’de en fazla yatırım yapan yabancı ser-
maye şirketi unvanını kazandı. Şirketin 
Türkiye’deki faaliyetlerinin geçmişi kısa 

da olsa imza attığı sosyal sorumluluk projeleri bir hayli 
fazla. Özellikle eğitime öncelik veren SOCAR’ın sos-
yal sorumluluk çalışmaları yürüttüğü diğer alanlar ise 
çevre ve spor. SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz 
ile sosyal sorumluluk projelerini konuştuk. Yavuz, ‘çev-
re-emniyet-sağlık’ üçgeninde şekillenen çalışmaların 
gelecek yıllarda daha da artacağının sinyallerini verdi.  
İnsana ve çevreye saygı odaklı olarak bugüne kadar 
birçok toplumsal sosyal sorumluluk projesini hayata 
geçirdik. Üretim faaliyetlerini sürdürdüğümüz İzmir’in 
Aliağa ilçesine eğitim ve çevre odaklı pek çok eser ka-
zandırdık. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Haydar 
Aliyev İlköğretim Okulu’nun da açılışını gerçekleştir-
dik. Petkim’in, Kocaeli-Yarımca’da 40 yıl önce yap-
tırdığı okulu, başka bir araziye taşıdık. Yeni yapılan 44 

SOCAR ‘eğitim 
şart’ diyor okullara 
yatırım yapıyor

NAZli DeNiZ teZcANli

Kenan Yavuz
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görmüyoruz. Misyonumuzda, ilke 
ve değerlerimizde belirttiğimiz, 
stratejilerimiz arasına koyup ve 
Entegre Yönetim Sistemi Politi-
kamız ile de taahhüt ettiğimiz gibi 
insanı ve çevreyi korumak ön-
celiklerimiz. EYS sisteminin ge-
rekliliklerini yerine getirmek için 
sağlık, emniyet ve çevre risklerini 
kontrol etmek ve performansı ge-
liştirmek amacıyla, tüm dünyada 
kabul görmüş ve risk değerlendir-
mesine dayalı önleyici sistemler 
kurularak insan sağlığı, çevre, iş-
letme güvenliği ve toplum yararı-
nı ön planda tutuyoruz. 

350 öğrenci PETKİM’de staj görüyor
PETKİM olarak, “Üniversi-
te-Sanayi İşbirliği” kapsamında 
üniversitelere, bilimsel kuruluş-
lara, meslek liselerine, malzeme, 
araç-gereç ve teknik donanım des-
teği sağlıyoruz. Meslek liselerine 
ve üniversite öğrencilerine, fab-
rikalarda ve idari birimlerde staj 
fırsatı da veriyoruz. Her yıl orta-
lama 350 öğrenci bu imkânlardan 
yararlanıyor. 
Ayrıca Kars’ta 600 öğrencinin 
eğitim göreceği 24 derslikli bir 
ana bina, 200 kişilik yurt binası, 
200 kişilik kapalı spor salonu sa-
hası ve 2 bağımsız atölyeden olu-
şan bir okul inşa ettik.

bir eğitim köprüsü olan SOCAR’ın eğitime sunmuş ol-
duğu 5 ayrı okul bulunuyor. SOCAR okulları arasında 
en eskisi Adana’nın Ceyhan ilçesinde eğitim veriyor. 
“İş İçinde Eğitim, Eğitim İçinde İş” ilkesiyle Azerbay-
can’ın kurucusu merhum Heydar Aliyev’in adını ya-
şatacak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 270 günlük 
rekor sürede tamamlanarak eğitime başladı. Ankara’nın 
Batıkent ilçesinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 95. ku-
ruluş yıldönümü nedeniyle Heydar Aliyev Parkını hiz-
mete açtık. 

152 dönüm hatıra ormanı kurdu
40 yıldır Petkim arazisinde bulunan zeytin ağaçlarını 
Yenişakran Cezaevi yakınında belirlenen 60 dönüm 
araziye taşıyarak diktik. Ege Orman Vakfı ile işbirliği 
yaparak Yeni Foça’da iki etapta 152 dönüm alanda oluş-
turduğu Heydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı’nın 
üçüncü etabını gerçekleştirdik. Bu kapsamda 75 dönüm 
alanda 12 bin fidanı toprakla buluşturduk. Aliağa Kent 
Konseyi ile yürütülen çalışma sonucunda, ağaçlardan 
elde edilen ürünler “Gülümseyen Kapaklar, Gülüm-
seyen Yüzler” projesinin finansmanında kullanılacak. 
Ağaçların bakımları ve budama işlemleri ise Yenişakran 
Cezaevi’ndeki mahkumlar tarafından yapılacak. 
Eğitim ve çevre konusunda çok hassasız. Her iki ko-
nudaki çalışmalarımızı asla bir maliyet unsuru olarak 

Basketbola  destek
Petkim’in ana sponso-
ru olduğu Aliağa Pet-
kimspor Basketbol takı-
mına desteğimiz devam 
ediyor. Beko Basketbol 
1. Ligi’nde Türkiye’nin en 
büyük kulüplerini Alia-
ğa’da izleme imkanı sağ-
latarak çocukların sporu 
sevmesini, sosyal aktivi-
telerde başarılı olmasına 
da destek veriyoruz. 
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HABER

larını, Ordu İl Tarım Müdürlüğü 
tarafından kivi üretimini geliştir-
mek üzere başlatılan “İyi Tarım 
Uygulaması” projesi kapsamında 
kivi üreticilerini, Amasya Taşova 
Kültür ve Çiçek Bamyası Festi-
vali’nde “En İyi Bamya” yetişti-
ricilerini ve Çorum’da da ‘Oğuz-
lar 77 En İyi Ceviz’ üreticileri 
ödüllendirildi. ‘İşin İyisi Sizden, 
Enerjisi Bizden’ Projesi’ne Ladik 
Akdağ Şenlikleri’nde düzenle-
nen yöresel yemek yarışmasıyla 
hayat verdiklerini belirten YE-
DAŞ Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu, “Çorum’da, Ordu’da, 
Amasya ve Sinop illerinde de en 
iyi üreticileri seçtik.  Bizim için 
birinci ya da üçüncü yok. Bizler 
üreticiyi teşvik etme noktasında 
buradayız” dedi.
Türkoğlu, “Bölgemizdeki üreti-
cilerin desteklenmesi, YEDAŞ’ın 
“İşin İyisi Sizden, Enerjisi Biz-
den” yaklaşımıyla örtüşüyor. Biz 
sadece elektrik dağıtımı yapan 
bir şirket olmadığımızı, bölge-
mizdeki etkinliklerde gerek üre-
ticiler, gerekse ev kadınları ve 
öğrencilere yönelik uyguladığı-
mız sosyal sorumluluk projele-
riyle kanıtlıyoruz. ‘Bir Bölgesel 
Sürdürülebilir Kalkınma Hare-
keti’ mottasıyla sürdürdüğümüz 
çalışmalarımız 2015 yılına kadar 
devam edecek. Bölgemizin ihti-
yaçlarına tercüman oluyoruz. Al-
dığımız ödüllerin yanı sıra halkı-
mızdan da ın notunu alıyor” dedi. 

YEDAŞ, ‘en iyi ceviz, bamya 
ve kivi üreticisine’ ödül verdi 

K
aradeniz insanının yarattığı değeri ener-
jisiyle desteklemeyi kurumsal sosyal so-
rumluluk yaklaşımı olarak gören Yeşi-
lırmak Elektrik Dağıtım, Türkiye’de ilk 
kez geniş kapsamda, uluslararası ölçekte 
dikkate değer, hayatın her alanına doku-
nan 14 farklı Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk projesiyle bölgenin enerjisine enerji 
katıyor. Samsun’un Ladik İlçesi’nde her 
yıl düzenlenen Geleneksel Ladik Akdağ 

Şenlikleri kapsamında ilçedeki ‘Mutfağın ustası, 
Ladik’in lezzet erbabıyım’ diyen tüm ustaları ödül-
lendirerek ‘İşin İyisi Sizden, Enerjisi Bizden’ Proje-
si’nin startını veren YEDAŞ, Çorum, Ordu, Sinop ve 
Amasya illerinde de ‘En İyi Üreticileri’ seçti.

Destek 4 ilde de sürüyor
Boyabat Panayırı’nda “En İyi Sırık Kebabı” usta-

YEDAŞ, ‘İşin İyisi Sizden, Enerjisi Bizden’ Projesi 
kapsamında Çorum, Ordu, Sinop ve Amasya illerinden ‘En 
İyi Üreticileri’ seçti. Genel Müdür Türkoğlu, “Bölgenin en iyi 
ustalarına, üreticilerine destek oluyoruz” dedi
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Oğuz Karadeniz

YIllArA GÖre AkArYAkIT ÜrÜNleriNDeN TOPlANAN VerGiler

İSTATİSTİK

YIl                         VerGi TUTArI

2005 23,1 

2006 24,8 

2007 26,4 

2008 28,3 

2009  29,4 

2010 35,6 

2011 39,2 

2012  43,5 

*Milyar Tl

GENEL ENERJİ DENGESİ 23/12/2013 24/12/2013 25/12/2013 26/12/2013 27/12/2013 28/12/2013 29/12/2013 Ortalama
Elektrik MWh 724715 736347 727868 720860 711543 675949 620316 702514

Doğalgaz (Toplam) 1000* 
Stdm3 183933 183005 177892 173271 162431 152693 152675 169414

Doğalgaz (Elektrik) 1000* 
Stdm3 30503 30732 31674 32763 32803 32248 31363 31727

Taş Kömürü ton 0 0 0 0 0 0 0 0
Linyit ton 44539 49535 55190 53994 52657 52738 33915 48938
Motorin Türleri litre 37596632 37564114 38183068 37235166 37498741 34197625 23962844 35176884
Benzin Türleri litre 6076633 6716716 5755652 5799095 6199390 6633151 5572512 6107592

kAYNAk: eTkB
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kASIM 2013 elekTrik ÜreTiMi kAYNAklArA GÖre DAĞIlIMI

GENEL ENERJİ DENGESİ 23/12/2013 24/12/2013 25/12/2013 26/12/2013 27/12/2013 28/12/2013 29/12/2013 Ortalama
Elektrik MWh 724715 736347 727868 720860 711543 675949 620316 702514

Doğalgaz (Toplam) 1000* 
Stdm3 183933 183005 177892 173271 162431 152693 152675 169414

Doğalgaz (Elektrik) 1000* 
Stdm3 30503 30732 31674 32763 32803 32248 31363 31727

Taş Kömürü ton 0 0 0 0 0 0 0 0
Linyit ton 44539 49535 55190 53994 52657 52738 33915 48938
Motorin Türleri litre 37596632 37564114 38183068 37235166 37498741 34197625 23962844 35176884
Benzin Türleri litre 6076633 6716716 5755652 5799095 6199390 6633151 5572512 6107592

      KATKI 
(GWh)

   PAY 
Yüzde)

EÜAŞ 5.056,8 25,9
EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIK 922,6 4,7
İŞLETME HAKKI DEVİR 440,0 2,3
OTOPRODÜKRÖR SANTR. 1.011,6 5,2
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ 7.283,2 37,4
YAP İŞLET SANTRALLARI 3.715,2 19,1
YAP İŞLET DEVRET SANTR. 1.066,1 5,5
TOPLAM 19.495,5 100,0

ekiM 2012-ekiM 2013 lPG SATIŞlArI 

ÜrÜN          SATIŞ (TON)

                    ekiM 2012          ekiM 2013   DeĞiŞiM

TÜPlÜ          75.816 73.064 -3,6

 DÖkMe         9.163 7.221 -21,2 

OTOGAZ      249.086 260.879 4,7

kaynak: ePDk
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