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

Otomasyon sistemi  ‘error’ verdi
Afrika ortak bölüşüm için yatırıma çağırıyor

Boğaziçi Dağıtım AŞ’nin hedefi öncü marka olmak

Kömür tartışmaları ters tepti; ithalata yaradı



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TURKCELL_VIDEO_KONFERANS_YAZ_213X303CONV.pdf   1   2/24/14   5:54 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AutoGas20x26,5.pdf   1   6/6/14   2:59 PM











editör Türkiye Enerji Vakfı’nın katkılarıyla 
yayınlanmaktadır.
İmtiyaz Sahibi
Enerji Medya Ajansı

Genel Yayın Yönetmeni
Esin Gedik
esingedik@tenva.org

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat Fırat
muratfirat@tenva.org

Haber Merkezi
Neşet Hikmet • Oğuz Karadeniz
Deniz Suphi • Esen Erkan

Abone / Reklam
muratfirat@tenva.org

İletişim
Alternatif Plaza, Kızılırmak Mah. 
1446. Cad. No:12/37 Kat: 10
Çukurambar / Ankara
T: +90 312 220 00 59 • F: +90 312 220 00 87

Tasarım
Medya Time Reklam Ajansı
Tel: (0312) 472 86 12 - 23
www.medyatime.gen.tr

Basıldığı Yer
Dumat Ofset Mat. San.Tic.Ltd.Şti.
Bahçekapı Mah. 2477 Sk. No:6
Şaşmaz-Etimesgut/ANKARA

Dağıtım
Kurye / Kargo

Yayın Türü 
YEREL SÜRELİ YAYIN 
TÜM TÜRKİYE’DE

Basım Tarihi
1 Temmuz 2014

Enerji Panorama Dergisi, Enerji Medya Ajansı 
tarafından yayımlanmaktadır. Dergide yer alan 
yazı, fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemelerden yazılı izin olmaksızın hiçbir şekilde 
alıntı yapılamaz.

Biz teşekkür ederiz!

Murat Fırat

Bir yıl çok çabuk geçti, geçen ay yaptığımız haber toplantısında bir 
arkadaşımız “Bir yılımızı dolduruyoruz” deyince farkına vardık. Eli-
nizdeki dergi 13. sayımız… 

Bizim için elbette zor geçti, çünkü her yayının hazırlanması ciddi 
çaba, zaman ve dikkat istiyor. Üstelik biz Enerji Panorama ve TENVA 
ekibi olarak yola çıktığımızda sektördeki en iyi yayın olmayı hedefle-
miştik. Enerji gibi her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı bir sektörde 
tekrara düşmeden aylık dergi çıkarmak ekstra bir çaba gerektiriyor. 
Güncel ile geleceği harmanladığımız, araştırmalar, özel dosyalar, ge-
lecek öngörüleri, akademik çalışmalar ve sektörün tüm unsurlarının 
kendisini bulabileceği bir yayın için çalıştık. Dergimizin birinci yılı 
nedeniyle sektörün birçok sivil toplum kuruluşundan ve önemli şir-
ketlerinden tebrik mesajları aldık. Kimi ‘önemli bir boşluğu doldur-
duğumuzu’ belirtmiş, kimi ‘sektörün size teşekkür borcu var’ sözüyle 
inceliğini göstermiş. Bu övgüler bizim için motivasyon kaynağı an-
cak biz hala yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Bir aylık koş-
turmanın ardından dergiyi elimize aldığımızda her sayfayı her haberi 
daha iyi yapabilirdik diye özeleştiri yapıyoruz. 

İşte böyle bir sayıyla karşınızdayız. Birkaç sayımızın kapak konusunu 
yurtdışı gelişmelere ayırdık, zira gelişmeler buna zorluyor. Ukray-
na-Rusya krizinin ardından bu kez güneyimiz bizim için en önemli 
ülkelerden biri olan Irak karıştı. IŞİD adlı terör örgütünün Suriye’nin 
ardından Irak’ta da etkin hale gelmesi, Musul’u işgal etmesi ve Bağ-
dat’a doğru harekete geçmesi tüm dünyayı tedirgin etti. Orada ya-
şanan insanlık dramının yanı sıra örgütün özellikle petrol yatakları, 
boru hatları, rafineriler gibi kritik yerleri ele geçirme çabası bir anda 
petrol fiyatlarını yükseltti. Gelişmeler gösteriyor ki etkisi sadece pet-
rol fiyatlarının yükselmesi olmayacak. Uzmanlar, Irak ve Suriye’nin 
parçalanma olasılığını tartışıyor. İşte bu öngörüler eşliğinde yeniden 
şekillenen Ortadoğu petrol haritası ve Türkiye’ye etkilerini inceledik. 

Özelleştirmede birinci yılını dolduran BEDAŞ’ı mercek altına aldık. 
Şirketin genel müdürü Abdullah Atalay bir yılın nasıl geçtiğini, BE-
DAŞ’ta nelerin değiştiğini, orta ve uzun vadeli hedeflerini paylaştı. 

Bir diğer dikkat çekici haberimiz ise akaryakıt istasyonları ve oto-
masyon sorunu. EPDK, verilerin düzenli şekilde aktarılmadığını 
belirterek yüzlerce istasyonu mercek altına aldı. Sektörün en büyük 
korkusu gelebilecek yüklü cezalar… Yurtiçi gündeminin bir diğer 
başlığı da elektrik ve doğal gaz zamları. Herkes ‘bu ay zam gelecek, 
gelecek ay zam gelecek’ beklentisi içinde. Konunun tüm taraflarıyla 
olası zam ve etkilerini inceledik. 

Umarız keyifle okursunuz…
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Otomasyon sistemi  ‘error’ verdiBoğaziçi Dağıtım AŞ’nin hedefi 
öncü marka olmak

Piyasa zam kaçınılmaz diyor 
bürokrasi susuyor2622

Akaryakıt bayilerinin anlık olarak takibini 
sağlayan istasyon otomasyon sistemi, 
dağıtım şirketlerinin kabusu oldu.

Bir yıldır özel sektör tarafından yönetilen 
Boğaziçi’nde sancılı süreç geride kaldı. 

IŞİD, bölgenin 
petrol haritasını 
değiştirebilecek mi?
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Afrika rant için değil ortak 
bölüşüm için yatırıma çağırıyor422020 yılında  doğal gaz sıkıntısı 

olacak mı?38
Aygaz Doğal Gaz Satış Genel Müdürü Uçar, TOBB 
üyelerine özel yaptığı sunumda Türkiye’nin 2020 
yılında gaz sıkıntısı yaşayabileceği uyarısı yaptı.

Karadeniz Holding enerji 
gemileriyle Afrika’ya açıldı62
Karadeniz Holding, Gana’ya 10 yıl süreyle 
iki adet toplam 450 MW’lık yüzer enerji 
santralı göndermek üzere anlaştı.
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Yılan hikayesine dönen Als-
tom-GE flörtünde son düzlüğe 
girildi. Fransız türbin şirketi Als-
tom’un oluşturduğu bağımsız kurul, 
şirketi satın almak isteyen General 
Electric’in teklifini uygun buldu. 
Gözler, şirketin CEO ve hissedar-
larında. 

Alstom Yönetim Kurulu, 20 Ha-
ziran 2014’te, Alstom’un power ve 
grid işkollarının devralınması için 
General Electric’ten (GE) Siemens 
ve Mitsubishi Heavy Industries 
firmalarından revize teklif alındı.

Başkanlığını Jean-Martin 
Folz’un yaptığı bağımsız yönetici-
lerden oluşan özel kurul, getirilen 
teklifleri inceledikten sonra Alstom 
Yönetim Kurulu GE’den alınan 
teklifin olumlu yönde tavsiye 
edilmesine karar verdi. Şimdi son 
kararı Alstom yönetimi ve CEO’su 

verecek. Ancak bu karada Fransa 
Devleti’ni de etkisi olacak. 

GE, daha önce bildirildiği gibi, 
12.35 milyar Euro özsermaye değeri 
ve 11.4 milyar euro işletme değerini 
temsil edilen sabit ve net fiyatla sa-
tışa çıkarılan birimleri satın alacak. 
Güncel teklif koşulları çerçevesin-

de, Enerji İşleminin tamamlanma-
sından sonra, Alstom ve GE, Grid 
ve Yenilenebilir Enerji alanlarında 
ortak girişimler kuracak. Grid sek-
töründe, her bir şirket, Alstom Grid 
ve GE Digital Energy`yi bir araya 
getiren küresel bir işkolunda yüzde 
50 pay sahibi olacak.

ALSTOM GE’YE EVET DEDI, SON SÖZ HISSEDARIN

TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜĞÜ YINE TÜPRAŞ
İstanbul Sanayi Odası’nın 2013 

yılı satış geliri verilerine göre ha-
zırladığı İSO 500 Sanayi Kurulu-
şu listesinin tepesinde yine Tüp-
raş yer aldı. Listede iki basamak 
yükselen EÜAŞ ise üçüncü oldu. 
Listeye göre Tüpraş’ın 2013 yılın-
da elde ettiği ciro 39.7 milyar TL 
oldu. Tüpraş’ı 9.7 milyar TL ile 
Ford Otomotiv, 9.2 milyar TL ile 
Elektrik Üretim AŞ, 8.6 milyar TL 
ile Oyak Renault izledi.

Geçtiğimiz yılın listenin ilk 
10’unda yer alan firmalar değiş-

medi. Listenin ilk 10’unda yer 
alan şirketler ve ciroları şöyle: 
Tüpraş 39.7 milyar, Ford Otomo-
tiv 9.7 milyar, Elektrik Üretim AŞ 
9.2 milyar, Oyak Renault 8.6 mil-

yar, Arçelik 7.7 milyar, Tofaş 5.8 
milyar, İÇDAŞ Çelik 5.6 milyar, 
Ereğli Demir Çelik 5.2 milyar, İs-
kenderun Demir Çelik 5.1 milyar  
ve Aygaz AŞ 5 milyar TL.
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RÜZGÂR YATIRIMCILARI DERTLERINI ANLATTI
Rüzgar Enerjisi Santrali Ya-

tırımcıları Derneği (RESYAD) 
yönetimi Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu’nu (EPDK) 
ziyaret ederek sorunlarını anlat-
tı. RESYAD Başkanı Selahattin 
Baysal ve bazı rüzgar yatırım-
cıları EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz’ı ziyaret ederek sektörün 
önündeki engelleri anlattı ve bun-
lara çözüm önerilerinde bulundu. 

RESYAD Başkanı Baysal, hem 
göreve yeni başlayan EPDK Baş-
kanı Mustafa Yılmaz’a başarı dilek-

lerini ilettiklerini hem de sektörü 
konuştuklarını söyledi. Ziyarete 
Baysal’ın yanı sıra Metin Atamer, 
Ziya Derya, Rema Group’tan Recai 
Arslan, Bereket Enerji’den Ali Rıza 
Sözen, Polat Enerji’den Mustafa 

Abu, Demirer Holding’ten 
Ahmet Araçman ve Salak Se-
lek, Arı-Es Enerji’den Sezen 
Fidan ile Deryalar Lmt’den 
Bahadır Derya katıldı. 

Buluşmada heyet, rüz-
gar enerjisi santralı yatırım-
larının önündeki sıkıntılı 

konuları dile getirerek özellikle 
sektördeki yatırımlarla ilgili süreç-
lerin yavaş işlemesinin yol açtığı 
gecikmelerle, lisans almayla ilgili 
yarışma usulünün neden olduğu 
sıkıntılar üzerinde durdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın bir süredir üzerinde 
çalıştığı “coğrafi bilgi sistemi ta-
mamlandı. Ülkenin elektrik üretim 
ve dağıtımı, madencilik, doğal gaz, 
petrol, kömür ve bor gibi konular-
daki son verilerini içeren ve tematik 
haritalar da oluşturabilen coğrafi 
bilgi sistemi kuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, Coğrafi Bilgi 
Sistemi’nde 15 milyon veri kul-
lanılacağını ve bunların her gün 
güncelleneceğini söyledi. Bu ra-
kamların 2015’e kadar daha da ar-
tacağını kaydeden Yıldız, verilerin 
diğer bakanlıklarla da ortak bir dil 
yakalayacak şekilde toplanmasını 
hedeflediklerini belirtti.

Rakamlar konusunda iyi olun-
mayan bir sektörün yönetilemeye-
ceğini vurgulayan Yıldız, güneş 3 
derece fazla ısıttığında klimaların, 
dolayısıyla elektrik tüketiminin 
ciddi şekilde değiştiğini, bunun 

üretime yansıdığını hatırlattı. 
1000’e yakın santral elektrik üre-
tirken, 1 milyon 100 bin kilomet-
reye yakın iletim ve dağıtım hattı 
bulunduğunu kaydeden Bakan 
Taner Yıldız, bunların her birinin 
nasıl işlediğinin, aktif 29 milyon 
abonenin nasıl yönetildiğinin ra-
hatlıkla görülüp izlenebilir olması 
gerektiğini ifade etti.

Bakanlık bünyesindeki birim-
lere yeni bir hedef verdiklerini 
belirten Bakan Yıldız, “Bütün ku-
rumlar kendi içerisinde bütün bu 
rakamları şeffaf hale getirip havuza 
aktaracaklar. Bu, havuzun bizler ta-
rafından değil aynı zamanda basın 
mensupları ve özel sektör mensup-
ları tarafından da izlenebilmesinin 
yolunu açacak” dedi. 

TÜRKIYE, ENERJI HARITASINA KAVUŞTU

KISA KISA



AMASYA SHELL FARK 
YARATIP ÖDÜL KAZANDI

Shell’in 2006 yılından bu yana, faaliyette bu-
lunduğu ülkelerde en iyi hizmeti sunarak müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan istasyonu 
belirlemek için düzenlediği “Farkı Yaratan İn-
sandır Programı’’nda Shell & Turcas “Avrupa ve 
Güney Afrika Şampiyonu” oldu. Amasya - Sesa 
Petrol, 65 ülke, 16 bin istasyon arasından büyük 
bir başarı göstererek “2013-Tek İstasyonlu Bayi” 
kategorisinde “Avrupa ve Güney Afrika Şampiyo-
nu” seçildi ve ödülünü 12 Haziran’da Çin’in Pekin 
kentinde düzenlenen ödül töreninde aldı. 

Shell & Turcas CEO’su Jacek Dziembaj, mü-
kemmel müşteri deneyimi sunma konusunda 
sarfedilen emeklerin karşılığını aldıklarını söyle-
di ve sözlerine şöyle devam etti: “2013 yılı “Tek 
İstasyonlu Bayi” kategorisinde Avrupa ve Güney 
Afrika birincisinin Türkiye’deki Shell istasyon-
ları arasından seçilmesi, üstün hizmet anlayışı 
ve müşteri memnuniyeti açısından ulaştığımız 
uluslararası başarıyı kanıtlıyor. Shell ailesine ve 
Türkiye’ye bu gururu yaşatan Amasya Sesa is-
tasyonunu sahipleri Talat ve Serdar Saraçoğlu ile 
istasyon ekibini üstün başarılarından dolayı kut-
luyorum Bu başarı; müşteri memnuniyetini her 
şeyin üzerinde tutan yaklaşımı ve üstün hizmet 
kalitesi ile fark yaratan Amasya Sesa istasyonu 
ekibinin büyük bir başarısıdır.”

“Farkı Yaratan İnsandır” Programı kapsamın-
da daha önce 2009 yılında Kayseri Sompet Petrol 
ve 2011 yılında Antalya Uncalı Petrol “Dünya 
Şampiyonu” olmuştu. 

BAKANLIK BÜYÜK ENDÜSTRIYEL 
KAZALARA GEÇIT VERMEYECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük endüstriyel kazala-

rın önlenmesi için ilk adımı attı. Kazaları önlemek ve zararı 
azaltmak için harekete geçen Bakanlığın düzenlediği 24 parça 
eğitim tamamlandı. Bakanlık, Türkiye genelinde yaptığı geniş 
çaplı araştırma da 353 adet üst seviyeli, 413 adet alt seviyeli 
olmak üzere toplam 766 adet tesisin, büyük endüstriyel kaza 
riski taşıdığını saptadı. 120 kişinin sertifikalandırıldığı ve 
içerisinden oluşturulan 40 kişilik çekirdek gurubun ülke gene-
linde eğitim vereceği çalışmada, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi 
pilot bölge seçildi. 

EWE TURKEY HOLDING 
BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR

Doğal gaz dağıtım, enerji satış ve enerji verimliliği konu-
sunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin enerji piyasasında 
önemli bir paya sahip olan EWE Turkey Holding, İstanbul’da-
ki yeni yönetim ofisinin açılışını sektör temsilcilerinin de 
katıldığı bir davetle kutladı.  EWE AG CEO’su Dr. Werner 
Brinker’in de katıldığı davette sektörün ileri gelenleri EWE 
Turkey Holding iştirakleri ve yöneticileri ile buluştu. Yeni 
ofisin açılış kurdelesini EWE AG CEO’su Dr. Werner Brinker 
ile EWE Turkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Willem 
Schoeber birlikte kesti. Açılış töreninde konuşan Genel Müdür 
Bekir Sami Acar, EWE’nin Türkiye’deki büyümesinin devam 
ettiğini belirterek, organizasyonel büyümeyi destekleyecek bir 
çalışma ortamına kavuştuklarını ifade etti. Acar “EWE Turkey 
Holding, doğal gaz ve elektrik tedarik zincirinde güçlü olduğu 
alanlarda büyümesine devam edecek. EWE, 85 yılı aşkın bilgi 
ve deneyimini Türkiye enerji sektörünün hizmetine sunarak 
piyasanın gelişmesine katkı sağlıyor” dedi. 

KISA KISA
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“ULUSLARARASI ENERJI VE YÖNETIMI 
KONFERANSI” TARIHE TANIKLIK ETTI

Enerji piyasasının önde gelen 
şirketlerinden Palmet Enerji, 30. 
yılı kapsamında İstanbul Bilgi 
Üniversitesi ile beraber düzenle-
diği ve enerji sektörünün bugünü 
ve geleceğini global boyutta ma-
saya yatırdığı “Uluslararası Enerji 
ve Yönetimi Konferansı (ICEM)” 
düzenledi.

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan İtalya’nın eski Başbakanla-
rından Lamberto Dini, önümüz-
deki dönemde endişelenilmesi 
gereken en büyük konunun enerji 

çıkmazı için yapılan çalışmalar 
olduğunu dile getirdi. Dini, konuş-
masında arz ve talep dengesizliği, 
gelişmekte olan ülkelerin petrol 
stoklarının yeteri kadar olmaması 
ve bu nedenle dışa bağımlığının 
hala devam etmesi ve yanlış enerji 
kullanımının iklim bozukluğuna 
yol açması üçlü bir enerji çıkmazı 
olarak görülmektedir ifadesini 
kullandı. Palmet Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı Doğanay Samuray 
ise açılış konuşmasında, enerji kay-
naklarının geleceğine vurgu yapa-
rak “sadece ülkemizin değil aslında 
tüm insanlığın geleceği adına, ener-
jiyi daha çok konuşmalı, tartışmalı, 
bilimsel platformlarda konuyu eni-
ne boyuna ele almalıyız” dedi. 

Konferans, İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi santralistanbul Kampüsü’nde 
“Enerji Müzesi” olarak hizmet veren 
İstanbul’un ilk enerji santralinin 
hizmete girmesinin 100. yılında ve 
üniversitenin Enerji Sistemleri Mü-
hendisliği Bölümü’nün ilk mezunla-
rının vereceği bu yıl gerçekleştirilerek 
tarihi bir organizasyona imza attı.

BREZILYA’DAKI DÜNYA KUPASI’NIN 
AYDINLATMASI GE’DEN 

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen futbol turnuvasına ev sahip-
liği yapacak olan Brezilya’daki 12 stadın 5’i General Electric (GE) pro-
jektör ışığı ile aydınlatılıyor. GE’nin yenilikçi çözümler yaratma taahhü-
dü, Brezilya’daki 2014 FIFA Dünya Kupası’nda gözler önüne seriliyor.

Kupa boyunca hem sahayı, hem de iç mekan alanlarını aydınlatmak 
amacıyla Brasilia’daki National Stadı ve Amazonia Arena için bütün 
komplekse yönelik ışıklandırma çözümlerini GE Lighting sağlarken, 
Pernambuco, Beira Rio ve Maracanã statlarında ise GE’nin projektör 
ışığı oyun sahalarını aydınlatacak. 

TÜRKIYE 
PETROLLERI’NDEN 

IZMIR TORBALI’DA YENI 
HIZMET NOKTASI

Türkiye Petrolleri istasyon ağını büyüt-
meye hızla devam ediyor. Petrol Ürünleri 
İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı 
Muhsin Alkan’ın sahibi olduğu İzmir’in 
Torbalı ilçesinde Türkiye Petrolleri marka-
sı altında hizmet vermeye başlayan Torbalı 
Petrol’ün 13 Haziran 2014 tarihinde yapı-
lan açılışına TP Petrol Dağıtım A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Erdal Gülderen, 
Genel Müdür Yardımcısı Adem Türk, Satış 
Müdürü Oktay Leblebicioğlu ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Türkiye Petrolleri’nin 2006 yılında 
kurulmuş genç bir firma olduğunu ve 
halen akaryakıt dağıtım sektöründe faali-
yet gösteren 82 akaryakıt dağıtım firması 
içerisinde ilk 6’de yer aldığını ifade eden 
Ali Erdal Gülderen “Türkiye’de kamu ser-
mayesi ile kurulmuş tek milli akaryakıt 
markası Türkiye Petrolleri’dir. Özellikle 
müşterilerimizin bunun farkında olması-
nı istiyorum. Uzun vadedeki hedefimiz, 
sektörde söz sahibi olarak bayi ağını geniş-
letmiş, kalite ve güvenle özdeşleşmiş bir 
Türkiye Petrolleri markasını oluşturmak-
tır” dedi. Ardından söz alan PÜİS Genel 
Başkanı Muhsin Alkan, Türkiye Petrolleri 
çatısı altında hizmet vermekten mutluluk 
duyduğunu ifade etti. Açılış günü anısına 
takdim edilen plaketlerin ardından yapılan 
kurdela kesimi ve ikram ile tören sona erdi

KISA KISA





EPDK’da sürpriz değişiklikler
Bir süredir kamuda devam eden atama rüzgarı ge-
çen ay EPDK’ya da ulaştı. Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu’nda (EPDK) çok sayıda kişinin görev 
yeri ve sorumlulukları değişti. En çarpıcı değişim 
üç daire başkanlığında yaşandı. Görevden alınan 
13 üst düzey yöneticiden bazıları uzman kadrosu-
na atandı.
Elektrik, petrol ve kamulaştırma dairesi başkan-
larının yerlerine yeni isimler getirildi. Elektrik Pi-
yasası Dairesi Başkanı olarak görev yapan Ahmet 
Ocak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mut-
lu, Kamulaştırma Dairesi Başkanı Osman Birgin, 
grup başkanları Tevfik Uğur Kocabaş, Nuri Kara-
oğuz, İsmail Hakkı Ayaz, Besim Çelebi, Esin Ka-
dıoğlu, Orhan Eyigün, Ayhan Sevil, Sadullah Fatih 
Bilgiç, Murat Gidiş, Günay Şendur görevden alındı.
EPDK’da boşalan kadrolara yeni görevlendirmeler 
de yapıldı. Elektrik Piyasası Dairesi başkanlığına, 
EPDK Başkan Danışmanı Uğur Cingi getirildi. Pet-
rol Piyasası Dairesi başkanlığı kadrosuna da bir 
başka başkan danışmanı Abdullah İnce atandı. Ka-
mulaştırma Dairesi Başkanlığına, daha önce grup 
başkanı olan Esat Akyıldız tayin edildi.
EPDK’da grup başkanlıklarına ise enerji uzmanı 
kadrosunda bulunan Hasan Alma, Mustafa Gözen, 
Melih Özdoğan, Refik Tiryaki, Ertuğrul Yıldız, Er-
cüment Camadan, Fatih Kölmek, Türkay Doğan, 
Zafer Korkulu, Hacı Yusuf Çınar, Fakir Hüseyin Er-
doğan ve Kenan Tamer geldi.
Yönetim hizmetleri uzmanları Salih Özdemir, Hacı 
Ali Ulutaş ile Alparslan Mutlu da grup başkanı ola-
rak görevlendirildi. Yönetim görevlisi kadrosunda 
bulunan Ömer Lök, Mehmet Okhan Uysal ve Ali 
Kerem Eskigün de grup başkanı olarak görev ya-
pacak.
Bu atamaların yanı sıra grup başkanı olan Rıza 
Güngör ile İbrahim Akgün’ün, daha sonra başka 
bir kadroya atanmak üzere görevden alınması için 
de kurul kararı istendi.

Enerji-İş, Hak-İş’e katıldı
Enerji sektöründe örgütlü olan Enerji İş Sendikası, Hak 
İş Konfederasyonu’na katılma kararı aldı. Karar, Enerji İş 
Sendikası’nın İstanbul’da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu 
sırasında alındı. Genel kurulda tek aday olan eski başkan 
Mahmut Altunsoy yaptığı konuşmada, “Şimdi cuntalardan 
güç alan, tekel şeklindeki sendikacılık bitti. Artık güç işçi-
den alınacak. Kütahya Tunçbilek Termik Santralı’nda TES-
İŞ’ten ayrılıp Enerji İş’e geçen işçiler tehdit ediliyor ve çe-
şitli şantajlara maruz bırakılıyor. Sendikal hak diye işçiye 
bir kalıp sabun verenler şimdi bu hakkı da işçinin elinden 
almaya çalışıyor” dedi.

Genel kurula katılan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay da “20 iş kolu var ve Enerji İş’n katılı-
mıyla konfederasyonumuzda 18 iş kolu sendikası bir araya 
gelmiş oldu. Ama sendika kurmak kadar onu yaşatmak da 
önemli. Tabela asmak, büro açmakla olmuyor. Sürekli ola-
rak emekten, mücadeleden ve haktan yana olacağız” dedi.

Üniversiteler ‘enerji hocası’ arıyor
Enerjinin Türkiye’nin hızlı büyüyen sektörlerinden biri 
olması, istihdam kapasitesinin artması insan kaynakla-
rı alanını da hareketlendirdi. Son günlerde çok sayıda 
üniversite enerji konusunda uzman akademisyenler arı-
yor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), enerjiyle ilgili 
alanlarda çalışmış öğretim üyeleri alacağını açıkladı. 
Okuldan yapılan duyuruya göre mühendislik fakültesi 
bünyesinde görevlendirilmek üzere bir çevre mühen-
disliği ve bir elektrik mühendisliği profesörü istihdam 
edilecek. Jeoloji Mühendisliği bölümüne de bir  yardım-
cı doçent alınacak. Makina mühendisliğinde ise maden 
işletme çalışmaları bulunan 1 profesör ile ısı ve enerji 
uzmanı iki doçenç istihdam edilecek. 
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Maden mühendisleri iş 
kazalarında daha etkin 

olacak 
Son günlerde madenlerde artan iş kazala-

rı Maden Mühendisleri Odası’nı harekete 

geçirdi. Maden Mühendisleri Odası, mesle-

ğe yönelik hak ihlallerine karşı mesleği ve 

meslektaşları korumak amacıyla gerekirse 

dava açacak, davalara taraf olacak, idari ve 

yasal girişimlerde bulunacak.  Oda, bu hak-

kı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Ana 

Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle ka-

zandı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 

Ana Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik’in 6’ıncı maddesine yeni bir 

bent eklendi.  Değişiklik Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe yeni eklenen (s) bendi şöyle:

s) Maden mühendisliği mesleğine ve/veya 

bizzat görevlerinin icrası sırasında ger-

çekleşen iş ve işlemlerden dolayı meslek 

mensuplarına yönelik hak ihlallerine kar-

şı maden mühendisliği mesleğini ve/veya 

meslektaşlarını savunmak, bu konularda 

her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak, 

dava açmak, açılan davalara taraf olmak.”

Hakman gitti Göçmen geldi

Selahattin Hakman, kurulduğu günden bu yana görev 

yaptığı Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanlığı’ndan 

ayrıldı. Sabancı Holding’ten yapılan duyuruda, “Şirke-

timizdeki görevi 16 Haziran 2014 tarihinde sona eren 

Enerji Grubu Başkanı Mehmet Selahattin Hakman’ın 

yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Enerji Grup 

Başkanlığı’na Çimento Grup Başkanı Mehmet Göç-

men’in mevcut görevine ilaveten atanmasına karar 

verildi” denildi. Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, 

“Selahattin Hakman’a teşekkür ediyorum, çıktığı yeni 

yolda başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı. Hak-

man, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Ener-

ji ve İklim Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine devam 

edecek. 

Hakman’ın yerine atanan Göçmen, 1981 yılında ODTÜ 

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan 

sonra 1983 yılında Syracuse Üniversitesi’nde Endüstri 

Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 

Göçmen, 1983- 1995 yılları arasında Çelik Halat ve Tel 

Sanayi A.Ş.’de görev yaptı. 1996 yılında Lafarge’da ça-

lışmaya başlayan Göçmen,  2003 - 2008 yılları arasın-

da Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel 

Müdür olarak çalıştı. 2008 tarihinde Sabancı Holding 

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine atanan 

Göçmen, Temmuz 2010 tarihinden itibaren Sabancı 

Holding Çimento Grup Başkanı olarak görev yapıyor. 

KARİYER
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TÜPRAŞ’tan Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) yapılan açıklama-
da, RK’nın şirkete reka-

beti ihlal suçlamasıyla ceza verdiği 
ve 23 Mayıs tarihinde, Rekabet 
Kurulu’nun şirkete verdiği idari 
para cezasının, karara karşı iptal 
davası açma hakkı saklı kalmak 
kaydıyla ödendiği hatırlatıldı. TÜP-
RAŞ, Kurul`un verdiği yaklaşık 420 
milyon liralık para cezasının iptali 
talebiyle mahkemeye başvurduğu-
nu da duyurdu.

RK’nın kestiği idari para cezası-
na ilişkin TÜPRAŞ tarafından yapı-
lan daha önce yapılan yazılı açıkla-
mada, “Rekabet Kurulu’nun bugüne 
kadarki içtihat ve uygulamalarına 
uymayan, hukuki dayanaktan yok-
sun, hatalı analiz ve varsayımlar 
neticesinde verilmiş olan “ceza 
kararına” ilişkin tüm yasal hakların 
kullanılacağı” belirtilmişti. 

Aşırı fiyatlama yapıldığı iddia 
edilen 2 ay 20 günlük dönemin, 
2008 yılında yaşanan küresel kriz 
dönemi olduğuna dikkat çekilen 
açıklamada, “Bu dönem ekonomik 
ve finansal krizin dünyada en yo-
ğun şiddette yaşandığı, ham petrol 
fiyatı ile döviz kurunun tarihinde 
en hızlı değiştiği dönemlerden biri-

sidir. Bu dönemde ekonomik krizin 
etkisiyle dünyanın en büyük banka 
ve finansal kuruluşlarının yanı sıra 
birçok rafineri de iflas ederek, on-
larca rafineri şirketi de faaliyetini 
durdurmuştur” denilmişti.

Haftada bir fiyat düzenlemesi 
Söz konusu dönemde bile TÜP-

RAŞ’ın fiyatlarını “sabit” tutmadığı, 
haftada bir fiyat düzenlemesi yapa-
rak benzinde 10, motorinde 9 kez 
fiyat indirerek, Avrupa’daki rafineri 
şirketlerinden daha hızlı fiyat dü-
şürdüğü belirtilen açıklamada, şu 
ifadelere yer verilmişti:

“Rekabet Kurumunca uygu-
lanan cezaya esas olan dönemde 
Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan 
gibi ülkelerdeki rafinerilerden daha 
hızlı fiyat indirimine gidilmiştir. Bu 
durumu tespit eden referans bilgi 
ve analizler dikkate alınmamış, 
gerekçeli kararda da hiç değinilme-
miştir. Cezaya esas alınan dönemde 
fiyatlar, maliyetin altında gerçek-
leşmiş ve TÜPRAŞ zarar etmiştir. 
Rekabet Kurulu’nun aşırı fiyatlama 
yapıldığı iddiasıyla ceza verdiği, 
ekonomik krizinin derinleştiği 
Ekim-Aralık 2008 döneminde 
TÜPRAŞ, maliyetlerinin altındaki 
fiyatlarla satış yaptığı için yaklaşık 
850 Milyon TL zarar etmesine rağ-

men, ülkemizin akaryakıt temin 
güvenliği için üretim ve satışını 
sürdürmüştür. Karşı oy gerekçe-
lerinde de belirtildiği üzere, rapor 
ve gerekçeli kararda fiyat-maliyet 
analizi, şirketimizin aynı dönemde 
zarar etmiş olması değerlendirmeye 
dahi alınmamıştır.”

EPDK işlem yapmaya gerek 
duymadı

Aşırı fiyatlama yapıldığı iddia 
edilen döneme ilişkin düzenleyici 
otorite olan Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu’nun (EPDK) herhan-
gi bir işlem yapılmasına gerek ol-
madığını belirttiğine dikkat çekilen 
açıklamada, şöyle denilmişti: 

“Rekabet Kurumu incelediği 
dönemde tarifelere uyumun denet-
lenmesi ve TÜPRAŞ’ın fiyat uygu-
lamaları hakkında bir işlem yapılıp 
yapılmadığını EPDK’ya sormuştur. 
EPDK yazılı olarak Petrol Piyasası 
Kanunu’na göre fiyatlar konusunda 
denetleyici ve düzenleyici otorite 
olarak konuyu incelediğini, sunulan 
tarifeyi uygun bulduğunu, TÜP-
RAŞ hakkında bir soruşturma veya 
ceza prosedürü başlatmaya gerek 
duymadığını, olası bir aykırılık 
durumunda gerekli denetimleri ya-
pacağını Rekabet Kurumu’na ‘yazılı 
olarak’ bildirmiştir.” 

TÜPRAŞ, cezayı ödeyip yargıya gitti
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz:

“ENERJI PANORAMA KISA 
SÜREDE KENDINE ÖNEMLI 
YER EDINDI”

“Enerji sektörünün büyümesi ile birlikte daha 
spesifik yönde yol alan sektörel yayıncılık, bu sek-
törde bilgi akışının can damarı haline geldi. Türkiye 
Enerji Vakfı’nın yayın organı Enerji Panorama da, 
yayın hayatının birinci yılında sektördeki her türlü 
gelişmeyi detaylı takip eden bir mecra oldu. Enerjiye 
yön veren tüm noktalardan güncel haberleri objektif 
şekilde yansıtan, sektörün üst düzey yetkililerinden 
çalışanlarına kadar tüm sektör ilgililerini haber ve 
köşe yazılarıyla aydınlatma görevini başarıyla yerine 
getiren Enerji Panorama, bu kısa süre içerisinde 
enerji sektöründe kendine önemli bir yer edindi. 
Enerji Panorama’nın bu çizgisini koruyarak çok 
uzun yıllar yayın hayatını sürdürmesini diler, yayın 
hayatında başarılar dilerim.” 

yaşında
Türkiye Enerji Vakfı’nın (TENVA) yayın organı olan Enerji Panorama, yayın ha-

yatında 1. Yılını geride bıraktı. Dergi, bugüne kadar ortaya koyduğu yayıncılık 
anlayışı ve gündem belirleyen haberleriyle sektör temsilcilerinden tam not aldı. 
İşte sektör temsilcilerinin Enerji Panorama’ya ilişkin değerlendirmeleri:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Taner Yıldız:

“SON DERECE BAŞARILI BIR YAYIN 
HALINE GELDI”

“Özellikle son 12 yıllık dönemde Türkiye, istikrarlı bir şekilde 

büyüyen ekonomisi ile önemli bir enerji tüketicisi ve aynı zamanda 

bölgesinde enerji kaynaklarının küresel piyasalara dağıtımında rol 

alan bir enerji merkezi haline geldi. Bu bağlamda Türkiye, zamanında 

‘rüya’ olarak nitelendirilen büyük ölçekli uluslararası enerji projele-

rine imzasını attı ve bunları hayata geçirdi. Bugüne kadar kararlılıkla 

yürüttüğümüz enerji politikalarının kamuoyuna ve piyasa katılımcı-

larına doğru bir şekilde aktarılmasında sektörel dergiler çok önemli 

bir mecra oldu. Enerji Panorama dergisinin de, özel haber, analiz ve 

araştırma dosyalarıyla enerji politikamızı objektif ve doğru bir biçim-

de yansıtan, sektörün yaşadığı problemleri de bize aktaran son derece 

başarılı bir yayın haline geldiğini gözlemliyorum. Yayın hayatında bir 

yılı geride bırakan Enerji Panorama’nın hazırlanmasında emeği geçen 

yayın ekibini kutluyor, nice yıllar diliyorum.”



Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı  
Nihat Özdemir:

“SEKTÖRE YENI BIR 
SOLUK GETIRDI”

“Türkiye Enerji Vakfı’nın 
(TENVA) yayın organı olan Enerji 
Panorama 1. yılını kutlarken yeni 
bir yayın için çok başarılı bir yıl ol-
duğunu belirtmek isterim. Sektöre 
farklı bir açılım getirdi. Günümüz 
bilgi çağı, ancak artık bilgiye sahip 
olmak önemli değil. Çünkü çok 
fazla bilgiye eşzamanlı çok düşük 
maliyetle ulaşabiliyorsunuz. Artık 
önemli olan bu bilgilerin doğru 
analizini ve sentezini yapabilmek. 
Enerji Panorama’nın bence sektöre 
getirdiği yeni nefes de bu oldu. 
Enerji Panorama’nın uzun soluklu 
bir yayın olmasını temenni eder ve 
yayın hayatında başarılar dilerim.”

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği  
(GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan:

“SEKTÖRÜN ENERJI 
PANORAMA’YA BIR 
TEŞEKKÜR BORCU VAR”

“Enerji sektörü, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de stratejik 
öneme sahip bir alan. Türkiye’nin 
jeopolitikası, bölgemizde yaşanan 
siyasi ve ekonomik gelişmeler, ülke-

mizin enerji kaynaklarına yakınlığı 
ve etkin bir enerji koridoru olmaya 
uygun konumunda bulunması gibi 
nedenlerle enerji sektörü ülkemiz 
açısından hayati bir öneme sahip. 
Bu alanda çalışan kamu ve özel 
sektör kuruluşlarının teknoloji 
altyapılarını sürekli yenilemeleri, 
verimlilik ve üretkenlik anlamında 
gelişmeye açık ve vizyoner tutum 
sergilemeleri gönüllülükten çok bir 
zorunluluk meselesi. O yüzen de 
bu alanda yatırım yapan ve yatırım 
yapacak olan şirketlere önemli 
sorumluluklar düşmekte. Bölge-
mizde tüm bunlar yaşanıyorken 
ve ülkemiz enerji koridoru olma 
iddiasın adım adım kabul ettirirken 
enerji basınına da önemli görevler 
düşüyor. Sektörün bilgi paylaşımı, 
gelişmelerden ve deneyimlerden 
sektördeki tüm tarafların haberdar 
olması ve aralarındaki iletişimi 
sinerjisinin güçlendirilmesi anla-
mında enerji basınımızın önemi 
yadsınamaz. Enerji alanındaki her 
başarı; paydaşlarla, sektörle ve ülke 
genelinde ilgili her kesimle payla-
şıldığında daha da keyifli ve kalıcı 
hale geliyor. Bu anlamda enerji 
sektörü içindeki iletişimde çok 
etkin ve doğru bir görev üstlenen 
Enerji Panorama’ya sektörün bir 
teşekkür borcu var. Bundan bir yıl 
önce yayın hayatına başlayan, ülke-
miz enerji sektöründeki gelişmeler 
ve bu alandaki düzenlemelerle ilgili 
bizleri bilgilendiren Enerji Pano-
rama’nın birinci yaşını kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyorum. 
Gelecek dönemdeki yayın kapsamı 
konusunda sektörümüz adına bir 
temennimi dile getirmek istiyo-
rum. Her sayıda, enerji alanında 
pratiğe dönük bir ya da iki bilimsel 
makaleye yer verilmesi sektöre 
katkı sağlayacaktır kanaatindeyim. 
Muhakkak ki; Türkiye enerji sek-
törünün “knowhow” ile gelişimini 

sürdüren bir yapıdan enerjide tek-
noloji üreten ve ihraç eden bir ko-
numa gelmesi için bu tür bir dünya 
perspektifi geliştirmesine katkıda 
bulunmak hafife alınacak bir katkı 
olmayacaktır. Bu vesileyle, birinci 
yaşını kutlayan Enerji Panorama’yı 
bir kez daha tebrik ediyor, bundan 
sonraki yayın hayatında başarıları-
nın devamını diliyorum.”

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası 
(PÜİS) Genel Başkanı Muhsin Alkan:
“ENERJI PANORAMA 
ÖNEMLI BIR BOŞLUĞU 
DOLDURDU”

“Enerji sektörünü bir bütün 
olarak değerlendirdiğimizde, sadece 
akaryakıt değil, enerjiyi tüm bile-
şenleriyle ele alan bir dergiye ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Enerji Panorama’nın 
bu boşluğu geride bıraktığı 12 sayı-
sında doldurduğunu gözlemledik. 
Hem yatırımcılara uzun vadeli bir 
perspektif kazandırma, hem de 
karar vericilere sektörün sorunla-
rını olabildiğince nesnel bir şekilde 
aktarmaya çalışan Enerji Panorama, 
bu yönleriyle sektörel yayıncılık 
alanında önemli bir başarıya imza 
attı diyebiliriz. Böylesine kapsamlı 
ve özgün bir içeriğe sahip bu dergi-
nin çıkmasına öncülük eden Türkiye 
Enerji Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve EPDK eski Başkanı Hasan 
Köktaş’a, hazırlanma ve çıkarılma 
aşamasında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz.  Derginin birinci 
yılı kutluyor ve Enerji Panorama’nın 
çok uzun soluklu bir dergi olarak 
sektöre hizmet vermesini diliyoruz.” 
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Petrol Sanayi Derneği (PETDER):

“BEĞENIYLE TAKIP 

ETTIĞIMIZ BIR YAYIN”
“Akaryakıt sektörü sürekli 

yeni gelişme ve düzenlemelerin 
olduğu, gündemi hızlı değişen 
bir sektör. Petrol Sanayi Derneği 
olarak, sektördeki her türlü geliş-
meyi yakından ve zamanında takip 
etmek bizim için büyük önem 
arz etmektedir. Enerji Panorama 
Dergisi bu kapsamda son bir yıldır 
beğeniyle takip ettiğimiz bir yayın. 
Sektörümüze yönelik sunduğu hiz-
metlerden dolayı Enerji Panorama 
Dergisi’ne teşekkürlerimizi sunu-
yor, başarılarının artarak devam 
etmesini diliyoruz.”

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) 
Başkanı Mustafa Serdar Ataseven:

“YAPTIĞI HABERLERLE 

ADINDAN SIKÇA SÖZ 

ETTIRIYOR”
“Sektöre uluslararası bir bakış 

açısı getirerek, enerji sektöründeki 
iletişimi güçlendiren Enerji Pano-
rama dergisinin birinci yaşını kut-
luyoruz. Yayın hayatına bir yıl önce 
başlamasına rağmen, yaptıkları ha-
berler ile adından sıkça söz ettirmeyi 
başaran Enerji Panorama dergisinin 
seviyeli ve ilkeli çizgisini uzun yıllar 
devam ettirmesini diliyor, emeği 
geçen herkesi tebrik ediyoruz.”

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz 
Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) 
Başkanı Ferruh Temel Zülfikar:

“ENERJI SEKTÖRÜNÜN 

BÖYLESINE KALITELI 

YAYINLARA IHTIYACI VAR”
“Enerji sektörünün tamamını 

kucaklayan, objektif bir yayıncılık 
anlayışıyla bir yıldır yayın hayatını 
sürdüren Enerji Panorama ekibini 
ve böylesi nitelikli bir derginin 
sektörle buluşturulmasına öncülük 
eden Hasan Köktaş Bey’i tebrik 
ederim. Enerji sektörünün böylesi 
kaliteli ve bilgilendirici yayınlara 
ihtiyacı olduğu bir gerçek. Bu nite-
likteki yayınların artmasını diliyo-
rum. Sektöre son derece faydalı bir 
hizmet veren Enerji Panorama’nın 
birinci yıldönümünü kutluyor, der-
ginin yayınlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”

TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut:

“NITELIKLI YAYIN AN-
LAYIŞI ILE DEĞERLI ÇA-
LIŞMALAR YAPACAĞI-
NA INANIYORUM”

“Tüketimi ve talebi her geçen 
gün artan enerji ihtiyacı, tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
enerji sektörünü ekonominin göz 
bebeği haline getirmiştir. Sektörün 
dinamizmi, kurumlar arası bilgi ve 
vizyon paylaşımında nitelikli bilgi 
ile kurulacak köprülere, sektörel 
gelişmeler hakkında oyuncuları 
bilgilendiren yayınlara olan ihtiyaç 
gün geçtikçe artmaktadır. Nitelikli 
yayın anlayışı ile sektörümüz için 
değerli çalışmalar yapacağına inan-
dığım Enerji Panorama Dergisinin 
kuruluşunun ilk yılını kutluyor, 
Tüpraşlılar adına, başarı dolu nice 
yayın yılları temenni ediyorum.”

Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği  
(EGAD) Başkanı: İsmail Altunsoy 

“DERGI YAYINCILIĞINDAKI 

BOŞLUĞU DOLDURDU”
“Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) 

adına yayın hayatına başlayan ve 1 
yaşını dolduran Enerji Panorama 
Dergisini tebrik ediyorum. Dergi 
yayıncılığında önemli olan sür-
dürülebilirlik. Enerji Panaroma 1 
yıllık yayınıyla bunu başardı. TEN-
VA’yı da tebrik ediyorum, böyle bir 
yayını gündemine aldığı için. Çün-
kü enerji sektörü dergi yayıncılı-
ğında ciddi boşluk vardı. Panoroma 
bunu dolduracağı kanaattindeyim. 
Dergi, digital yayınla da çok daha 
hızlı mesafe alabilir, daha geniş 
kitlelere hitap edebilir.”
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Türkiye’nin en büyük 
elektrik dağıtım şirketi 
olan Boğaziçi Elektrik 
özel sektörde bir yılını 

doldurdu. Cengiz-Limak Kolin 
konsorsiyumunun 4. elektrik dağı-
tım bölgesi olan Boğaziçi’nin özel 
sektördeki bir yılını kurumun 7 
yıldır genel müdürlüğünü yapan 
Abdullah Atalay ile konuştuk. 
Atalay, müşterilerin hissetmediği 
ancak sancılı geçen bir yılı Enerji 
Panorama’ya değerlendirerek gele-
cek hedeflerini anlattı. Atalay, bu 
yıl içinde bitirmeyi hedefledikleri 
master plan çerçevesinde 5-10 ve 20 
yıllık planlarının ortaya çıkacağını 
belirterek “20 yıl sonra bu daha da 
önce olabilir; Boğaziçi dünyanın en 
modern şebeke altyapısına sahip bir 
şirket olacak” diyor….

Geçen yılın 28 Mayıs’ın da 
Boğaziçi’nin özel sektöre devri 
gerçekleşti. Bir yılı doldurdunuz, 
neler oldu bir yılda?

Evet, özel sektörde bir yılı ta-
mamladık. Bizim için zor ve sancılı 
bir süreç oldu ancak biliyorsunuz 
patronlarımız Cengiz-Limak-Ko-
lin’in başka dağıtım bölgeleri de var. 
Oralardan edindikleri deneyimle 
bu geçiş sürecini daha rahat atlattık 
diyebilirim. Aslında yönetimsel ola-
rak bir zorluk olmadı, patronlardan 
oluşan bir yönetim kurulumuz var 
ve biz profesyoneller de sahadayız. 

Kamudan özel sektöre geçişler 
beklenmedik bir çok soruna yol 
açabiliyor. Çünkü personelin büyük 
kısmı yasal haklarını kullanarak 
havuza girebiliyor, 4C bünyesindeki 
işçiler başka yerlere geçebiliyor. 
Bizde de ofis ortamında ve saha 
çalışanların yüzde 80’i başka ku-
rumlara gitti. Bu şirketin bir politi-
kası değil; çalışanların yasal hakkı. 
Zaten bunu da bekliyorduk, çünkü 
diğer özelleştirilen kurumlarda da 
bu oldu. Bu nedenle hızla alterna-
tifler oluşturduk. 

Elektrik dağıtımı 24 saat ya-
şayan bir iş, bu süreçte hizmette 
aksama olmadı mı? Nasıl çözdü-
nüz sorunları?

Aboneye yansıyacak tarafındaki 
tüm önlemleri aldık, önceden ön-
gördüğümüz için farklı senaryolar 
üzerinde çalışıp aksiyon planları-
mızı belirlemiştik. Bu süreci ikiye 
ayırmak lazım. Önemli olan vatan-
daşa bakan yüzü; elektrik kesilme-
yecek, arızalar giderilecek, sayaçlar 
okunacak, abonelik işlemleri süre-
cek, tahsilat devam edecek. Bu ko-
nuda önemli bir sorun yaşamadık. 
Diğer konu ise şirket organizasyonu 
yani kendi içimizde faaliyetleri 
planlamak. Bu tarafta sancılı bir 
süreç yaşadık. Düşünün bir depart-
manın tüm çalışanları gitmiş, bir 
evrağı bile bulamıyorsunuz. Aslına 
bakarsanız bir kurumun hafızası 
silinmiş oluyor. 

Ancak müşteriye fazla bir sorun 
yansıtmadan devam ettik, kalan per-

Bir yıldır özel sektör tarafından yönetilen Boğaziçi’nde sancılı süreç geride 
kaldı. Personelinin yüzde 80’i kamuya geçen şirket, hızla yeniden yapılandı 
ve yatırımlarını hızlandırdı. Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Atalay, “Kurumun 
hafızası siliniyor ancak müşterilerimize yansıtmadan sorunları çözdük” diyor…

Abdullah Atalay / Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü

Boğaziçi Dağıtım AŞ’nin 
hedefi öncü marka olmak
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sonelimizin çok büyük özverisiyle 
yeni gelen personelin hızla uyum 
göstermesiyle bu süreci atlattık 
ve bir yılı geride bıraktık. Bu süre 
zarfında yeni alınan personele 
ciddi eğitimler verdik. 

SEKTÖRÜN LİDERİ OLMAK 
İSTİYORUZ

Sizin hayatınızda ne değişti, 
22 yıllık kamu deneyiminden 
sonra özel sektöre geçiş nasıl 
etkiledi?

Aynı oksijeni solumaya de-
vam ediyoruz, tempomuzda deği-
şiklik olmadı, ancak iki şey yap-
manız gerekiyor. Birincisi hareket 
halindeki bir trene biniyorsunuz, 
istasyona gelsin bineyim diyebi-
leceğiniz bir durum yok. Trenin 
selametle yoluna devam etmesi 
gerekir yani müşteriye kaliteli 
elektrik vermeye devam edecek-
siniz. İkincisi kurumu kamudan 
daha verimli şekilde işletmeniz 
gerekiyor. Özel sektörün dinamik 
ve imkanları, hızlı karar alma 
özelliğinden istifade ederek yola 
koyulduk. Bu süreç içinde en 
büyük zorluğumuz geçiş süre-
cinde aksaklığın yaşanmamasına 
dönük önemleler alınmaması 
oldu. Gerçekten çok zorlandık; 
işin bu tarafını kimse görmüyor. 
Gidenler kadar personel alımı 
yaptık, burayı bilen biri olarak 
şirketimizin kamuyla mukayese 
edildiğinde bazı değişiklikler 
yapması gerekiyordu yaptık, ve-
rimlilik esaslı bir yapılanma oldu. 
Geldiğimiz nokta itibarıyla devir 
sonrası yaşanan sorunları geride 
bırakmış bir şirket var özellikle 
kamudan farklı olarak müşteriyi 
daha fazla memnun etmeye dö-
nük yatırımlara odaklanmış bir 

şirket var. Hızlı bir şekilde Tür-
kiye elektrik dağıtım sisteminin 
en önemli şirketlerinden biriyiz, 
tüm faaliyetlerimizle bu sektörün 
lideri olmak istiyoruz. 

Bir yandan yeniden yapılan-
ma bir yandan da yeni yatırım-
lar var. Bir yılda teknik ve altya-
pı yatırımı olarak neler yapıldı?

Bir yıl içinde 156 milyon TL 
civarında yatırım yaptık. Teknik 
altyapımızı tamamlamaya çalı-
şıyoruz. Teknolojik yenilikleri 
sistemimize adapte etmeye çalışı-
yoruz; son olarak entegre bilişim 
sistemleri ihalesi yaptık. Bununla 
insan kaynaklarından müşteri 
yönetimine, idari ve finansal 
yapıdan SCADA’ya, coğrafi bil-
gi sisteminden arıza yönetim 
sistemine kadar tüm yapıları 
modernize edecek kısaca modern 
dağıtım sistemlerinin öngördüğü 
ne varsa bunlarla ilgili ihalelerin 
hepsi yapıldı, bu yıl içinde bun-
larla ilgili çalışmalara başlayaca-
ğız. Tabii bu çalışmaların hepsi 
aşama aşama yapılacak. 2 yıllık 
periyotta öncelikli işler var onları 
tamamlayacağız. Ancak hem 
şebeke modernizasyonu hem 
yeni yatırımların yapılması hem 
de akıllı şebekelerin oluşması bir 
süreç alacak. Bunu da kendi ya-
tırım imkanlarımız çerçevesinde 
EPDK’nın onayıyla yapıyoruz. 

AKILLI SAYAÇ DA HEDEF 
YÜZDE 50

Akıllı sayaçlar konusu bir 
süredir Türkiye’nin gündemin-
de. Siz bu işin hangi noktasın-
dasınız?

Akıllı sayaç sistemini zaten 
2011 yılından beri kullanıyoruz 

IYI BIR ELEMAN  
10 YILDA YETIŞIYOR 

İnsan kaynakları alanına bakarsak biraz sizi 
zorlayan noktalar oldu mu?
Hiçbir personelimizin yaptığı görev diğerinden değerli 
değil ancak önem sıralaması var. Önem sıralamasına bak-
tığımızda karşımıza çıkan kritik yer şebekenin işletilmesi, 
eğer siz şebekeyi işletemiyorsanız, arızanın kesintinin 
yoğun olduğu bir sistem varsa çalışanların fonksiyonu 
olmaz. Şebeke işletiminde çalışan personel bizim için 
önemli, sistem işletmeciliğinde bizi etkileyen iki faktör 
var, biri işletimi bilen personelle çalışmak, ikincisi bunu 
yaparken gerekli iş güvenliği altyapısının personel bilgisi 
ve sistem anlamında oturması gerekiyor. 
Elektrik dağıtımı iş kazalarının olduğu bir alan, bunları 
önlemek için eğitimli personele ihtiyaç var. Dolayısıyla 
bu işte çalışacak kişinin en az 5 yıllık deneyime sahip 
olması gerekir. 5 yıl da yeterli değil, iyi bir elektrik işlet-
mecisi en az 10 yılda yetişir, arıza analizi yapabilen hızlı 
aksiyon arızayı gideren eleman 10 yılda yetişir. Ciddi bir 
elektrik bilgisi, iş güvenliği bilgisi ve saha bilgisi gereki-
yor. Şebekeyi iyi tanıması, şebekeyi besleyen kaynakları 
iyi bilmesi gerekiyor. Sadece elektrik bilgisi ya da şebeke 
bilgisi yetmiyor, Türkiye’de dağıtım şirketlerinin kendine 
özgü şebeke modelleri var, İstanbul çok daha farklı şe-
beke modeline sahip.Bunları bilmesi şart, bunlar da 3-5 
güde öğrenilmez. 12 işletmemiz var bunlara düşen trafo 
sayısı 700 civarında. Bu sayıyı her bir vardiyada 9-10 kişi 
yönetiyor, bunu yönetenlerin trafoların hepsini tüm ay-
rıntılarına kadar bilmesi gerekir. Beslenme şeklini sorun-
suz yapmaları gerekiyor. Hem yetiştirmek hem bulmak 
zor. Bu noktada şanslıyız çekirdek kadro devirden sonra 
burada kaldılar, onları ikna ettik. En büyük şansımız o 
oldu. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla mutlular. 
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ancak devirden sonra hızlı bir şekil-
de geliştirdik. Şu anda İstanbul’da 
tüketimin yüzde 45’ini uzaktan 
okuyoruz, hedef bunu yüzde 50’ye 
çıkarmak. Bu da ciddi bir yatırım 
anlamına geliyor hem kayıp kaça-
ğın ortadan kalkması, okumanın 
uzaktan yapılması hem de tahmin-
lerimiz için esas verilerin oluştu-
rulması anlamında bizim için son 
derece önemli bir çalışma. 

Aslında akıllı sayaç konusuna 
da açıklık getirmek gerekiyor. Saa-
yaçların çok değişik fonksiyonları 
var, mekanik sayaçlardan farklı 
olarak müşteriye zaman seçeneği 
sunan sayaçlar 2000’li yılların ba-
şında kullanılmaya başladı. Bunu 
sisteme hızla adapte etmeye çalışı-
yoruz tabii sayacın elektronik olma-
sı onun akıllı olduğu anlamına gel-
mez, özellikle eğer bir akıllı şebeke 
kapsamında bir akıllı sayaçtan söz 
edecek olursak daha çok uzaktan 
okuma akıllı haberleşme özelliği-
nin olduğu hatta gerekirse elektrik 
hatlarıyla iletişimin gerçekleştiği bir 
sayaç yapısı bizim için çok önemli. 
Hatta müşterinin tüketim yönetimi 
ve dağıtım şirketinin akıllı fonksi-
yonlarıyla uyumlu bir altyapıya sa-
hip olması gerekiyor. Günün hangi 
saatlerinde hangi cihazları ne kadar 
süreyle hangi güçle kullandığı güç 
optimizasyonu enerji tüketim opti-
mizasyonunu nasıl sağlayacağı gibi 
birçok komponente sahip olması 
gerekiyor. Hali hazırda Türkiye’de 

bu anlamada akıllı sayaç sistemi 
olduğundan söz etmek mümkün 
değil. Biz şu anda akıllı şebeke sis-
temini kullanıyoruz. Bir sonraki 
aşamada bu sayaçları uzaktan açıp 
kesmek. 

TEKNİK KAYIP ORANIMIZ 
ÇOK YÜKSEK

İstanbul’un şebekesi ne zaman 
akıllı olacak, planınız nedir?

Uzaktan okumanın bir maliyet 
boyutu var, bunları maliyet bütçesi 
içinde kurguladık öyle yapmak 
gerekiyor. EPDK’nın verdiği yetki 
çerçevesinde yapıyoruz. Hedefimiz 
ayda tüketimi 30 bin kwh’in üzerin-
de olan aboneleri uzaktan okuma 
sisteminin içine almak. Bunun 
ötesine de gitmek isteriz özellik-
le serbest tüketici limitine sahip 
olanların hepsini uzaktan okumak 
istiyoruz ancak şu ana kadar yap-
tığımız yatırımın 10-15 katını yap-
mamız gerekiyor. Bu da ancak iyi 
bir planlamayla mümkün. Ancak 
ilerde hem dağıtım şirketlerinin da-
ğıtım bütçesinin onaylanması hem 

de maliyetlerin düşmesiyle sürecin 
hızlanmasını bekliyorum. 

İstanbul’un şebeke altyapısı 
hakkında neler söyleyebilirsiniz, 
kayıp kaçak oranı nedir? 

2014 yılı kayıp kaçak hedefimiz 
10.26, bu hedefin etrafında seyre-
diyoruz. 2013 yılı rakamımız ise 
10.76’idi. Özellikle uzaktan sayaç 
okuma sistemiyle birlikte bu oran 
düştü; eskiden yüzde 15 civarınday-
dı. Bu rakamın içinde teknik kayıp 
oranı yüksek, çünkü İstanbul, Türki-
ye’nin en eski şebekelerinden birine 
sahip. 1940’lardan kalma kablolama 
sistemleri var. İstanbul’da 8 bini bize 
ait 12 bin trafo var. Bize ait olanların 
en az 3 bin tanesi belirli bir periyot 
dahilinde değişmesi gerekiyor. Bu 
trafoların beslendiği hataların dö-
nüşmesi gerekiyor, Avrupa yakasın-
da mevcut eski şebekenin rehabilite 
edilmesiyle ilgili olarak master plan 
hazırlığı içindeyiz. Bu yıl sonunda 
master plan çalışması bitecek. Başta 
TEİAŞ’ın ana kaynakları olmak üze-
re, İstanbul’un gelişme potansiyeli, 

DAĞITIM SEKTÖRÜNDE MEVZUATI BILEN ELEMAN YOK!
“Bir başka sorun elektrik dağıtım sektörünü bilen eleman sayısının azlığı. Her birimin ayrı özelliği var ve hepsi de mevzuata 
bağlı. Ancak mevzuatı da bilen eleman sayısı çok az. Bu anlamda yetişmiş teknik idari ve mevzuat deneyimi olan birilerini bul-
mak zor. Bu handikap ama özelleştirmeyle birlikte kendi insan kaynağımızı da yeniliyoruz yetiştiriyoruz, birkaç yıl sonra kalifiye 
eleman sorunu kalmayacak. 

RÖPORTAJ Boğaziçi Dağıtım AŞ’nin hedefi öncü marka olmak



sanayi aktivitesi, mesken abonelerinin yüksek sayıya 
ulaşmasıyla ilgili yapılaşma yoğunluğunu göz önüne 
alarak hazırlanan bir çalışma bu.

Master plan temel olarak neleri içeriyor?
Bu çalışmanın 5 ayrı hedefi var. Birincisi İstan-

bul’da güçlü bir şebekenin ortaya çıkması, ikincisi 
mevcut eski şebekenin yenilenmesi, üçüncüsü 
yeni yapılaşmanın olduğu yerlerde yatırımların 
gecikmeden yapılması ve şebeke moderinzasyonun 
akıllı yapıya kavuşması ve son olarak şebeke ana-
lizlerimizin belirlenmesine dönük bir yatırım ve 
operasyon politikasının belirlenmesi başlıkların-
dan oluşuyor. 

Master planla bağlantılı olarak kendi Ar-Ge 
merkezimizi de kurduk. Yıldız Teknik Üniversitesi 
ile birlikte Teknopark’ta bu yatırımı gerçekleştir-
dik. Uzaktan sayaç okuma, sistem otomasyonu ça-
lışmalarına dönük hareketlere başladık. Amacımız 
Türkiye’de dağıtım sektöründe Boğaziçi’nin marka 
haline gelmesiyle birlikte kendi know-how’ımızı 
oluşturmak . 

YILDA 350 MİLYON TL YATIRIM ŞART
Master plan çerçevesinde orta ve uzun vadeli 

hedefleriniz nedir?
İki şekilde konuya yaklaşmalıyız öncelikler ve 

optimizasyonlar. Öncelik olarak kısa vadede 10 yıl 
içinde yılda 350 milyon TL yatırım yapılması ge-
rekiyor. İstanbul’un gelişme potansiyeli bu ihtiyacı 
doğuruyor. Altyapı olarak baktığımızda 20 yıllık 
süreç içinde de tamamen modern bir şebeke sis-
temine kavuşmak ana hedefimiz. Modern şebeke 
sistemleri basamak basamak devreye girecek, yeni 
teknolojiler çıkıyor onları takip edip sisteme ekle-
mek gerekecek. Tüm bunların hepsi master planı-
mıza göre ilerleyecek. 

Biz master planı 5-10 ve 20 yıllık vadelere göre 
ayırdık. 5 yıl içinde kalıcı sorun oluşmasını en-
gelleyecek yatırım çalışmaları, 10 yılda öncelik ve 
optimizasyonu kapsıyor, 20 yıllık periyotta ise dün-
yada gelişmiş teknolojilerle her yönüyle rekabet 
eden güçlü modern teknik altyapıya kavuşmak. 

KAMUDA 22 YIL 
Abdullah Atalay, 23 yıldır elektrik 
sektöründe çalışıyor. Bundan 23 
yıl önce okuldan mezun olduktan 
sonra ilk görev yeri olan Mardin’e 
atanan Atalay, daha sonra sıra-
sıyla Van ve memleketi Ağrı’da 
çalışmış. 2003 yılında TEDAŞ 
İzmir Bölge Müdürü olan Atalay, 
2006’da TEDAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı olarak Ankara’da 2 yıl 
görev yapmış. Daha sonra Boğa-
ziçi Elektrik’in genel müdürü olan 
Atalay, 6 yılı kamuda olmak üzere 
7 yıldır aynı görevini sürdürüyor. 

Türkiye sayaç çöplüğüne 
dönüştü
Kanun çıktı sayaç artık dağıtım 
şirketinin mülkiyetinde, eski sa-
yaçlar devralacak, kanunun yayı-
mından sonra aldğımız ücretleri 
160 müşterimize iade ettik. Sa-
yacı biz koyuyoruz bu önemli bir 
yaklaşım doğrusu da bu, sayacın 
dağıtım şirketinin kontrolünde 
olması daha kaliteli hareket edil-
mesin sağlayacak. 
Türkiyede mevcut sayaç altyapı-
sından memnun değilim, 12-
13-15 EPDK belirlediği rakam 
16 lira, bu sayaçlar her türlü ma-
nipülasyona açık kaçak alektrik 
kullanımına dışarından müda-

haleye açık. Sanayi Bakanlığı’nın 
TEDAŞ’ın belirlediği spesifikaslr 
var ama yeterli değil. Tüm ku-
ruluşların dağıtımda kullanılan 
sayaç kalitesini masaya yatırması 
gerekiyor. Son derece kaliteli sa-
yaçların sistemimizde olduğuna 
inanmıyorum. Maliyeti fazla olsa 
bile kaliteli sayç kullanmalıyız 
avurpada kullanılan neyse bunu 
gerçekelştirmemiz gerekiyor. 
Çoğu Türkiye’de üretiliyor üretici-
nin kusuru yok, ciddi bir rekabet 
ortamı da var spesifikasyonlara 
uygun en az maliyetle yapıyor-
lar. 12 liraya bugün bir usb bile 
alamıyorsunuz. Sayaç dediğimiz 
şey hem uzaktan okuma altaypı-
sı olmalı, müdahalelere kapalı 
olması, sayancı içindeki teknik 
verilerin yük talep tahminleri ve 
modellemeye yönelik bir altyapı-
ya sahip olması gerekiyor. Sayaç 
bir kez giriyor sisteme üzerinde 
tartışmak gerekir, hatta bir sayaç 
çalıştayı yaparak ülkemizde sayaç 
kalitesi ülkemizdeki durum sayaç 
fiyatları, modeli e kalitesi gerçek 
maliyeti nedir bunlar tartışılmalı.
Standartların yükseltilmesi gere-
kiyor tabiri caizse Türkiye bir sayaç 
çöplüğüne dönüştü. 
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Daha önce bayilerinde 
otomasyon sistemi 
kurmayan 44 dağıtım 
şirketine 659,8 mil-

yon TL’lik ceza kesen Enerji Piyasa-
sı Düzenleme Kurumu (EPDK), bu 
kez de bayi denetim sistemi kapsa-
mında bildirim yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirmeyen akar-
yakıt dağıtım şirketlerini mercek 
altına aldı.

5015 sayılı Petrol Piyasası Ka-
nunu’nun 7. Maddesinin 6. Fıkra-
sına göre; dağıtıcı lisansı sahipleri, 
Kurum tarafından belirlenen esas-
lara uygun olarak bayilerinde kaçak 
akaryakıt satışının yapılmasını ön-

leyen teknolojik yöntemleri de içe-
ren bir denetim sistemi kurmak ve 
uygulamakla yükümlü. Ayrıca is-
tasyon otomasyon sistemine ilişkin 
usul ve esasları düzenleyen 1240 
sayılı Kurul Kararına göre de dağı-
tıcı lisansı sahiplerinin, EPDK’ya 18 
ayrı tablo ile bildirimde bulunması 
gerekiyor.

Dağıtım şirketlerinin aylık 
dönemler itibarıyla düzenleyip 
EPDK’ya bildirdiği “Aylık Akarya-
kıt Stok ve Alım Satım Raporu” da 
söz konusu 18 tablodan bir tanesi. 
Dağıtıcı tarafından bayisine satılan 
ve otomasyon sisteminden geçen 
akaryakıt miktarı ile bayiler tara-
fından yapılan toplam akaryakıt 

Otomasyon sistemi  
‘error’ verdi

Akaryakıt bayilerinin anlık olarak takibini sağlayan istasyon otomasyon sis-
temi, dağıtım şirketlerinin kabusu oldu. Daha önce bayilerine otomasyon 
sistemini zamanında kuramadığı için milyonlarca TL’lik ceza yiyen dağıtım 
şirketlerinin başı, bu kez de otomasyon verilerindeki eksiklikler nedeniyle 
dertte. İstasyonların verisinde eksiklik saptayan EPDK, 66 dağıtım şirketin-
den yazılı savunma istedi
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dış satış miktarını içeren bu 
tablonun her ayın 20’nci günü-
ne kadar “Petrol Piyasası Bilgi 
Sistemi” aracılığıyla elektronik 
imza kullanarak EPDK’ya bildir-
mesi gerekiyor.

6 binden fazla istasyonun 
verisi eksik

EPDK, 2012 ve 2013 yılla-
rında 6 bini aşkın bayinin veri-
lerinin “Aylık Akaryakıt Stok ve 
Alım Satım Raporu”nda eksik 
bildirildiğini tespit etti. Kurum, 
66 dağıtım şirketinden, bildi-
rimlerini eksik yaptıkları bayile-
ri için yazılı savunma istedi.

Konuya ilişkin Enerji Pa-
norama’ya değerlendirmeler-
de bulunan dağıtım dağıtım 
şirketlerinin yetkilileri, “Veri 
aktarımında teknik altyapıdan 
ve yazılımdan kaynaklanan 
sorunlar yaşandı. Bu sorunlar 
büyük ölçüde otomasyon 
firmalarının veri tabanlarındaki 
hatalardan kaynaklanıyor” 
şeklinde konuştu. Ayrıca yazılı 

savunmaya konu olan bayilerin 
büyük bir çoğunluğunun lisans 
tadili yapılan bayilerden oluştu-
ğuna dikkat çeken şirket yetkili-
leri, EPDK’nın bu hususları göz 
önünde bulundurarak herhangi 
bir cezai işlem yapmaması ge-
rektiğini düşünüyor.

Milyarlarca liralık ceza 
bilmecesi

EPDK’nın dağıtım şirket-
lerinden istediği savunmalar, 
cezaların bayi başına mı yoksa 
şirketlere tek bir ceza şeklinde 
mi kesileceği tartışmalarını da 
beraberinde getirdi. Kanun, söz 
konusu sistemi kurmadığı ya 
da Kurumca belirlenen usul ve 
esaslara uygun denetimi sağla-
yamadığı tespit edilen dağıtıcı-
lara 883 bin 405 TL’lik idari para 
cezası kesilmesini öngörüyor. 
EPDK’nın bayi başına ceza uy-
gulaması halinde dağıtım şir-
ketlerine milyarlarca liralık ceza 
kesilecek.

Otomasyon sistemi 
kurmayanlara 659.8 

milyon TL ceza

Hatırlanacağı üzere petrol piyasa-
sı mevzuatı uyarınca lisans sahibi 
tüm akaryakıt dağıtım şirketleri; 
tüm bayilerini kapsayacak şekilde 
30 Haziran 2011 tarihine kadar 
otomasyon sistemi kurmakla yü-
kümlüydü. EPDK, açtığı soruştur-
ma kapsamında 30 Haziran 2011 
tarihine kadar istasyonlarında oto-
masyon sistemini kurmayan 44 da-
ğıtım şirketine toplam 659.8 mil-
yon TL’lik idari para cezası kesmişti.

Dağıtıcılar EPDK’ya 18 ayrı tablo gönderiyor
1-İstasyon otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu 
2-Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Otomasyonu Sitemi Bilgi-
leri Tablosu
3-Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu 
4-İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu 
5-İstasyonlu Bayi Dış Satış Bilgileri Tablosu 
6-Satış Takip Tablosu 
7-Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu Tablosu 
8-Özel Durum Tablosu 
9-Akaryakıt İstasyonu Fiyat Takip Tablosu 
10-Numune Analiz Bilgileri Tablosu 

11-İstasyonsuz Bayi Satış Bilgileri Tablosu 
12-Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Aylık Özet Otomasyon 
Sistemi Bilgileri Tablosu
13-Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri 
Tablosu 
14-Günlük Satış Takip Tablosu 
15-Bayi Bilgi Tablosu 
16-Köy Pompası Bilgi Tablosu 
17-Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Bilgi Tablosu 
18-Dolum Satış Eşleştirme Tablosu 
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IŞİD, bölgenin petrol 
haritasını değiştirebilecek mi?

Sular duruldu derken adını bile birçok kişinin ilk kez duyduğu bir örgüt 
olan IŞİD ortaya çıktı ve Musul’u işgal ederek Irak’ın petrol kaynaklarının 
bir bölümünü eline geçirdi. Irak ve Suriye’de şeriata dayalı bir devlet 
kurma amacı güden IŞİD, bu hedefine zengin doğal yatakları yöneterek 
ulaşmak istiyor. Peki bu kargaşa her iki ülkenin de komşusu Türkiye’yi nasıl 
etkileyecek? Kürt bölgesinden gelecek ucuz petrol ve doğal gaz planları 
olan Türkiye, nasıl bir adım atacak? Ortadoğu enerji haritası yeniden mi şe-
killeniyor? Kısacası dünyayı ve Türkiye’yi enerji ekseninde neler bekliyor?
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Tüm dünya gibi Türkiye 
de IŞİD’in Suriye’nin 
bazı bölgelerinin ardın-
dan Irak’ın en önemli 

kentlerinden biri olan Musul’u işgal 
etmesiyle yaşanan insanlık trade-
jisine tanık oluyor. Başları kesilen 
insanlar, tecavüze uğrayanlar, mey-
danlarda idam edilenler, evlerini 
terk etmek zorunda kalanlar… 
Musul’daki Türk konsolosluğundan 
rehin alınanlar Türk görevliler… 

Olayın ilk şokunun atlatılması-
nın ardından ‘Irak-Suriye’ merkezli 
bir şeriat devleti kurma amacını ta-
şıyan IŞİD’in tam adıyla ‘Irak Şam 
İslam Devleti’ farklı bir amacı daha 
olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar 
ezildiğini düşündükleri Sünni hal-
kın haklarını korumak istediklerini 
beyan etseler de bu terör örgütünün 

amacının bölgenin petrol yatakları-
nı ele geçirmek olduğu ortaya çıktı. 
Sayfalarımızda yer verdiğimiz ve 
IŞİD’in işgali altında olan bölgeleri 
gösteren haritayı incelediğinizde 
örgütün bölgenin en önemli petrol 
yataklarını ele geçirdiği net bir 
şekilde ortaya çıkıyor. 

Tablonun netleşmesiyle yani 
IŞİD’in en büyük hedefinin işgal 
ettiği şehirlerdeki para ve diğer 
kıymetli varlıklara el koymasının 
yanı sıra petrol, boru hattı ve rafi-
nerileri ele geçirmesinin ardından 
enerji sektörünü de tedirginlik 
kapladı. İlk tepki uzun zamandır 
rutin bir bant içinde seyreden pet-
rol fiyatlarının yükselmesi oldu. 
Her ne kadar dergimiz yayına 
hazırlanırken fiyatlarda 
az da olsa bir gerileme 

yaşansa da piyasalar, bölgeden gele-
cek haberlere oldukça duyarlı. Çün-
kü Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü’nün (OPEC) ikinci büyük 
üreticisi konumunda olan ve günde 
3 milyon varilden fazla petrol çıka-
rıyor. Bu nedenle, IŞİD’in Musul’u 
işgal etmesinden bu yana geçen son 
bir haftada petrolün varil fiyatında 
5 dolarlık artış yaşandı. Uluslarara-
sı Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine 
göre, bu artışın dünya genelindeki 
günlük maliyeti 500 milyon 
doları buluyor. Uzman-
lar, fiyatların yüksek 
seyretmesi 
halinde 

IŞİD finansman 

konusunda çok pragmatik 

Financial Times’ta Savunma ve Güvenlik 

Editörü Sam Jones IŞİD’in “başarısının” zamanla 

tesis edilen bir dizi, karlı ve yayılan finansman un-

surlarına dayandığını belirten bir makale yazdı. Jones 

makalesinde IŞİD’in diğer cihatçı gruplardan farklı olarak 

finansman kaynakları konusunda çok pragmatik olduğu-

nu belirtiyor. Örgütün yüzlerce milyon dolara sahip ol-

duğunu iddia eden Jones, bu çerçevede IŞİD’in faaliyet-

lerinin merkezinde petrolün olduğunu vurgulayarak 

“Petrol alanlarını kontrol için özelikle Suriye’de 

diğer cihatçı gruplarla çok sert çatışmalara 

giriyorlar” diyor. 

KAPAKIŞİD, bölgenin petrol haritasını değiştirebilecek mi?
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Türkiye’nin yıllık enerji faturasının 
da yaklaşık 3 milyar dolar artacağı-
nı belirtiyor.

Petrolün yüzde 17’sini IŞİD’in 
elinde

IŞİD’e bağlı silahlı gruplar, geçen 
hafta kapatıldığı açıklanan Bağdat’ın 
210 kilometre kuzeyindeki Beyci 
rafinerisini de ele geçirdi. Ancak 
hafta sonuna doğru Bağdat yönetimi 
rafineriyi geri aldıklarını açıkladı. 
Beyci önemli çünkü ABD Enerji 
Bakanlığı’nın 2013 verilerine göre 
günlük 310 bin varil petrol üretimi 
yapılıyor. Bu da Irak’ın petrol ihtiya-
cının yaklaşık dörtte biri anlamına 
geliyor. 

Petrol bölgeleri, rafineriler kısa 
aralıklarla el değiştiriyor, resmi 
olmayan kaynaklar Irak petrol re-
zervlerinin yaklaşık yüzde 17’lik 
bölümünün IŞİD’in eline geçtiği 
söylüyor, bazı kaynaklar ise bu bil-
gilerin spekülatif olduğunu iddia 
ediyor. Ancak bilinen bir gerçek var 
ki bölgede çatışmalar hatta mezhep 
savaşları kısa bir sürede sonlan-

mayacak. ABD ve Rusya’nın olayı 
sessizce izlemesi, İran’ın IŞİD’e karşı 
savaşan güçlere ciddi destek verme-
mesi bu görüşü besliyor. 

Ülke bölünürse dünya 
etkilenir

Bağdat yönetimi, hazi-
ran ayının son günlerinde 
ülkenin güneyindeki petrol 
üretiminin karışıklıktan 
etkilenmediğini açıklayarak 
fiyatları bir nebze de olsa 
düşürdü ancak bu durumun 
sürdürülebilir olup olma-
dığı net değil. Her ne kadar 
ABD’nin ihraç ettiği petrol miktarı 
artsa da Suudi Arabistan ‘gerekirse 
daha çok satarız’ açıklamaları yapsa 
da önümüzdeki dönemde Irak’taki 
iç savaşın ülke geneline yayılması ya 
da ülkenin resmen üçe bölünmesi, 
petrol fiyatlarında önlenemez bir 
yükselişe neden olacak. 

Türkiye’ye 3 milyar dolar fatura
Şu aşamada Irak ve Suriye’de 

yaşanan krizin Türkiye’nin enerji 

İSRAİL DIŞİŞLERİ 
YETKİLİSİ 35 YIL ÖNCE 
YAŞANACAKLARI BİLDİ 

Çengiz Çandar,  ‘Ortadoğu 
Çıkmazı’ adlı kitabının 37-
38’nici sayfalarında
‘Dünya Siyonist Örgü-
tü’nün yayın organı Kivu-
nim (Yönelimler) dergisi-
nin Şubat 1982’deki 14. 
sayısından bir alıntı yapı-
yor.  Hemen belirtmekte 
yarar var, söz konusu ki-

tap, 1984 yılında piyasaya çıkıyor. 
Dünya Siyonist Örgütü’nün dergisinde, 
1980’lerde ‘İsrail İçin Strateji’  başlıklı 
önemli bir yazı yayımlanıyor. Yazıya imzası-
nı atan İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın eski üst 
düzey yetkililerinden OdedYinon.
Yinon tezini,  ‘Ortadoğu’daki bütün ülke-
lerin çok zayıf durumda bulunduğuna, bu 
devletlerin yapay sınırlar içinde bir arada 
yaşamak istemeyen etnik ve dini cemaat-
leri toplayarak kurulmalarına’  dayandırı-
yor. Yinon,  ‘etnik ve dini’ verili durumdan 
hareketle Suriye ve Irak’ın  30-35 yıl önce 
‘bölünme’ hatlarını net olarak ortaya ko-
yuyor. Yinon, Irak’ın üçe bölüneceğini be-
lirtiyor. Basra çevresinde güneyde bir Şii 
bölgesi, kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt 
bölgesi  ve ortada Bağdat çevresinde bir 
Sünni bölgesi.  
Yinon, Suriye’nin de başta Nusayri bölgesi 
olmak üzere 5 farklı bölgeye bölüneceği 
öngörüsünde bulunuyor. Yinon’un, bir ka-
hin gibi o  dönemde ortaya koyduğu senar-
yo,Irak ve Suriye’de ‘de facto’ gerçekleşti. 
Yinon’un öngörüsü çerçevesinde ‘de jure’ 
süreçlerin oluşması an meselesi olarak de-
ğerlendiriliyor.
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faturasına nasıl yansıyacağı konu-
sunda net analizler yapmak zor 
ancak şu bir gerçek ki olumlu bir 
yansıması olmayacak. Uzmanlar 
kısa vadeli dalgalanmaların bile 
hem finansal piyasalar hem de tüm 
ekonomiyi etkileyeceğini belirti-
yor. Zaten rakamlar da gösteriyor 
ki petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık 
artışın yıllık maliyeti 3 milyar dolar, 
tabii doğal gaz fiyatlarının da pet-
role göre hesaplandığını belirtelim. 

Türkiye için ucuz gaz ve petrol 
hayal mi olacak?

Türkiye’ye bir başka yansıması 
da gelecek hedefleriyle ilgili. Çünkü 
Türkiye’nin özellikle Kürt bölgesin-
den gelecek ucuz petrol ve doğal 
gazla ilgili ciddi planları vardı. Bu 
bölgede TPAO’nun yanı sıra bazı 
büyük Türk enerji şirketlerinin de 
yatırımları bulunuyor. Hatta sık sık 
kesintiye uğrayan Kerkük-Ceyhan 
boru hattının yanı sıra yeni bir do-

ğal gaz hattı yapılması da gündem-
deydi. Türkiye, bu adımlarla hem 
enerji maliyetini azaltmak hem de 
bölgedeki enerji yapılanmasında 
güç sahibi olmayı hedefliyordu. 
Ancak görünen o ki Ortadoğu’da 
taşlar yerine oturana kadar Türkiye, 
bu planlarını ertelemek zorunda. 

Türkiye için manzara bu peki 
dünya bu gelişmeleri nasıl okuyor? 
Farklı bakış açıları, farklı yakla-
şımlar ve tezler söz konusu… Or-
tak kanı IŞİD adlı örgütün bunca 

zamandır CIA gibi dünyanın her 
yerinde gözü olan bir istihbarat 
örgütünden gizli büyüyemeyeceği 
yönünde. Ancak zamanla bazı is-
tihbarat örgütlerinin kendi elleriyle 
büyüttüğü örgütler dönüp kendisini 
vurabiliyor. Burada da aynı durum 
söz konusu olabilir. ABD’nin çe-
kilmesiyle Irak’ta taşların yerine 
oturmasının beklediği bir dönem-

de, çatışmaların yeniden şiddetlen-
mesi, mezhep ayrılığının en yoğun 
yaşandığı bu kadim bölgede doğal 
kaynakları kontrol etme isteğinin 
daha çok cana mal olacağını ortaya 
çıkardı. Ancak unutulmamalı ki bu 
bölgede dünyanın en büyük petrol 
şirketlerinin yatırımları bulunuyor. 
Zaten IŞİD’in de Güney’e doğru 
inişinde kararlı olmaması, Kürt 
bölgesine dokunmaması şu an işgal 
ettiği alanla yetineceğini gösteriyor. 
Ancak işgal ettiği alanların da dün-
ya enerji piyasalarında önemli bir 

yeri olduğunu da belirtmeliyiz. 

Petrol fiyatları 20-30 dolar 
artabilir

İlk anda bakıldığında Irak’ta 
yaşanan son gelişmeleri petrolle 
ilişkilendirmenin zor olduğunu be-
lirten İTÜ Maden Fakültesi Petrol 
ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdur-

Bugüne geldiğimizde her ne kadar mezhep çatışmaları gibi olaylar 
varsa da başta petrol ve doğalgaz olmak üzere Irak’taki yer altı 
kaynaklarının kontrolü yine gündemde. 
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rahman Satman olayın geçmişine 
bakılması gerektiğini öneriyor. Şu 
anda Irak’ta yaşananların mezhep 
çatışmasına ve Irak’ın parçalanma-
sına yönelik bazı hareketler gibi 
göründüğüne dikkat çeken Satman, 
“Yakın geçmişe baktığınızda Irak’ın 
ABD tarafından işgali, Saddam 
Hüseyin’in devrilmesi ve Batılıların, 
‘Size demokrasi getiriyoruz’ söyle-
minin ardından Irak’taki düzensiz-
lik bugünlere taşındı. Irak’ın ABD 
tarafından işgalinin perde arka-
sında Irak’taki petrolün kontrolü 
vardı. Bugüne geldiğimizde her ne 
kadar mezhep çatışmaları gibi olay-
lar varsa da başta petrol ve doğal-
gaz olmak üzere Irak’taki yer altı 
kaynaklarının kontrolü yine gün-
demde. Dolayısıyla son dönemde 
yaşanan çatışmaları sadece mezhep 
çatışmasıyla ilişkilendirmek yeterli 
olmaz” diyor. 

“Ortadoğu’da olan herhangi bir 
karışıklıkta, ‘Bu olayın arkasında 
falanca devlet vardır’ demek de 

yeterli değil, çünkü birçok devletin 
orada kendi güçlerini kullanarak 
hegemonyaları altına almak is-
tedikleri bir zenginlik var” tezini 
savunan Prof. Satman, açıklamala-
rını şöyle sürdürüyor: Bu zenginlik 
üzerinde hegemonya kurmak için 
de bölgedeki rejimleri kontrol altın-
da tutmak istiyorlar. Bugün o coğ-
rafyada ABD, Rusya, Çin ve diğer 
petrol devleri faaliyet gösteriyor. 
Bunların hepsi de bugün oradaki 
petrol arzının güvenliğini kendi 
ülke çıkarları doğrultusunda bir 
şekilde sağlamaya çalışıyor. Özetle 
Ortadoğu’da bir satranç oynanıyor 
ve herkes kendisine göre bir hamle 
yapıyor.

En fazla zararı Türkiye görüyor
Bu karışıklıktan Irak içinde-

ki farklı hedefleri olan grupların 
kendilerine bir avantaj sağlamaya 
çalıştığını belirten Satman, bu du-
rumdan en fazla zarar görenlerin 
başında da Türkiye’nin geldiğini 

söylüyor. “Çünkü Irak hem sınır 
komşumuz hem de yaptığımız 
ticaret anlamında bizim için çok 
önemli bir ülke. Aynı zamanda bi-
zim kendi ülke çıkarlarımız da var. 
Özellikle son dönemde hem kamu 
hem özel şirketlerimiz Irak petrol 
ve gazının çıkarılması için çeşitli gi-
rişimlerde bulunuyorlardı. Oradaki 
petrol ve gazın boru hatlarıyla Tür-
kiye’ye getirilmesi konusunda bazı 
projeler gündeme gelmişti. Bu pro-
jelerle ilgili kamu ve özel sektörün 
hazırlıkları vardı. Irak’taki istikrar-
sızlık bu projeleri belirsiz hale ge-
tirmiş durumda. Herkes, ‘Acaba he 
olacak?’ diye kaygılı. Herkes önünü 
görmek istiyor ancak o bölgede çok 
bulanık bir durum var” diyor. 

Satman, Irak’ta merkezi hükü-
mete karşı bir ayaklanma olması 
durumunda mevcut durumun daha 
da kötüleşeceğini; Irak’ın tama-
mındaki petrol ve gaz sahalarıyla 
rafinerilerin bu durumdan olumsuz 
etkileneceğini vurguluyor. 

KAPAK IŞİD, bölgenin petrol haritasını değiştirebilecek mi?



IRAK’TA ABD, AB, RUSYA VE ÇİN  
ARASINDA CİDDİ BİR MÜCADELE VAR
PROF. DR. VOLKAN Ş. EDİGER
Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dünyadaki genel duruma baktı-
ğımızda, şu anda bir enerji çağından 
diğerine geçiş dönemini yaşıyoruz. Bu 
geçiş dönemleri, insanlık tarihi boyun-
ca her zaman çok büyük kargaşalar 
eşliğinde yaşandı. Örneğin, bundan 
önce kömür çağından petrol çağına 
geçerken iki dünya savaşı yaşandı. 
Kömürün dünyada tüketilen enerji 
kaynakları içindeki payı zirveye 1913 
yılında erişmiş ve ondan bir yıl sonra, 
1914 yılında Birinci Dünya Savaşı baş-
ladı. Diğer savaş ise 1939- 1945 yılları 
arasındaydı. Daha sonra ise ABD’nin 
dünya lideri olduğu yeni bir dünya 
düzeni kuruldu, enerji olarak da petrol 
ön plana çıktı. Şimdi de benzer bir 
şekilde bir geçiş süreci yaşanıyor.

Sırasıyla 1990’larda Sovyetler Birliği 
yıkıldı, yerine çok sayıda yeni devlet 
kuruldu. Daha sonra 1. ve 2. Körfez Sa-
vaşları oldu, 2003 yılında da ABD, Irak’ı 
işgal etti. Birkaç yıl önce de ‘Arap Baharı’ 
süreci başladı ve halen de devam ediyor.

Bütün bu olayların hepsini bu geçiş 
sürecinin ortaya çıkardığını söylemek 

mümkün. Yani normal uluslararası 
ilişkiler çerçevesinde çözülemeyen 
konular, sıcak savaşla çözülmeye 
çalışılıyor. Özellikle enerji alanında 
kaynakları kontrol etme konusunda 
büyük devletlerarasında çok ciddi bir 
mücadele yaşanıyor. 

KÜRT PETROLÜ FİTİLİ 
ATEŞLEMİŞ OLABİLİR 

Bilindiği gibi Kuzey Irak yönetimi, 
merkezi Bağdat hükümeti ile petrolün 
pazarlanması konusunda uzun süredir 
çok ciddi sorunlar yaşıyor. Deniz yol-
larına çıkış yolları bulunmayan Kuzey 
Irak yönetimi de kendi bölgesinde 
üretilen petrolü pazarlamak amacıyla 
Türkiye’ye yanaşarak belirli anlaşmalar 
imzaladı. Fakat bu duruma, Irak’ın 
bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle 
hem Bağdat yönetimi hem de ABD 
karşı çıktı. Bütün bu itirazlara rağmen 
Kuzey Irak’tan çıkarılan petrol Cey-
han’a nakledildi ve tankerlere yükle-
nerek pazarlanmak üzere Akdeniz’de 
seyretmeye başladı. Zamanlamasına 
bakıldığında, Irak Şam İslam Devleti 
(IŞİD) örgütünün başlattığı olaylarının 
bu gelişmelerle ilgili olduğu düşünü-

lebilir. Öyle 
ki IŞİD’in 
özellikle rafineri ve petrol boru hatları 
gibi petrol için önemli olan tesislere 
odaklanmış olması bu görüşü kuvvet-
lendiriyor.

SONUCU DÜNYA DEVLERİ 
BELİRLEYECEK

Şu anda Kuzey Irak’taki petrol ve 
gazla ilgili olarak yapılan faaliyetlerin 
neredeyse tamamı durduruldu. TPAO 
ile özel şirketler de bölgedeki faaliyet-
lerini durdurarak çalışanlarını Türki-
ye’ye geri çekti. Bu olayların sonunun 
bir bağımsız Kürt devleti kurulmasına 
kadar gidip gitmeyeceği ciddi bir şe-
kilde tartışılıyor. Dolayısıyla bu siyasi 
gelişmelerin ucunun nereye kadar 
gideceğini önümüzdeki günlerde gö-
receğiz. Ancak dünyanın birçok ala-
nında olduğu gibi bu alanda da ABD, 
AB, Rusya ve Çin arasında çok ciddi 
bir mücadele yaşanıyor. Bu ülkelerin 
dışında önemli bölgesel bir güç olan 
İran’ın da gelişmeler karşısındaki tavrı 
ve rolü belirleyici bir unsur olacaktır. 
Kısacası bu mücadelede kimin kazanç-
lı çıkacağını ancak zaman gösterecek.

KAPAKIŞİD, bölgenin petrol haritasını değiştirebilecek mi?

Temmuz 2014EnerjiPanorama 33



34  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

NASIL KURULDU: 
IŞİD, Ebu Bekir El Bağdadi 

tarafından Irak merkezli bir örgüt 
olarak kuruldu. Üyeleri ağırlıklı 
olarak Suriye, Irak, Körfez ülkeleri 
ve Arap Yarımadası’ndan gelen 
Sünni Müslümanlardan oluşuyor. 
IŞİD, Lübnan ve Filistin’de de faaliyet 
gösteriyor. Grubun Lübnan’daki 
kolu Ebu Seyyaf El Ensari tarafından 
kuruldu.

İDARİ YAPISI: 
IŞİD, Irak ve Suriye’yi 16 vilayete 

(bölge-idari yapıya) böldü. Bu bölge-
ler şöyle: Irak’ta Güney Eyaleti (Babil 
merkezli, Bağdat’ın güneyi), Diyala 
Eyaleti, Bağdat Eyaleti, Kerkük Eyale-
ti, Selahaddin Eyaleti, Anbar Eyaleti 
(Irak›taki en büyük ve faal eyalet) ve 
Ninova Eyaleti. Suriye: El Barakah 
Eyaleti.

FİNANSMAN KAYNAKLARI: 
IŞİD’i Suriye’deki diğer silahlı 

gruplardan ayıran bir özelliği de 
Körfez bölgesinden ciddi mali yar-
dım görüyor olması. Buradan gelen 
gelirin yanı sıra Irak’ın Ninova bölge-
sindeki ciddi haraç ağıyla Suriye’nin 
doğusunda kontrolünde bulunan 
petrol kuyuları da mali açıdan ciddi 
katkı sağlıyor. Bunlara ek olarak, ele 
geçirdiği yerlerde ‘savaş ganimeti’ adı 
altında bankalardaki paralarla belli 
varlıklara el koyuyor.

ÖRGÜTÜN KRONOLOJİSİ: 
Örgütün kökleri 2004 yılında 

Ebu Musa Zerkavi tarafından Irak’’ta 
kurulan ve Usame Bin Ladin lider-
liğindeki El Kaide’ye katılan ‘Tevhid 
ve Cihat’a kadar gidiyor. Tevhit ve 
Cihat, El Kaide’ye katıldıktan sonra 
adını ‘Mezopotamya El Kaidesi’ ola-
rak değiştirdi. 2006’da yayınlanan bir 
videoda Zerkavi, ‘Mücahitler Şurası 
Konseyi’ni kurduklarını açıkladı. 
Zerkavi, 7 Haziran 2006’da ABD güç-
lerince düzenlenen bir operasyonda 
öldürülünce yerine Ebu Hamza el 
Muhacir geçti. 2006 sonlarında El 
Kaide’ye yakın Ebu Ömer el Bağdadi 
ise liderliğini yaptığı ‘Irak İslam Dev-
leti’ni (IİD) kurduklarını açıkladı.
Nisan 2013’te Irak İslam Devleti, 
yeni bir cephe açarak ismini Irak 
Şam İslam devleti olarak değiştirdi ve 
tek taraflı olarak Suriye merkezli El 
Nusra Cephesi ile birleştiklerini ilan 
etti.Ancak bu haberden birkaç gün 
sonra El Nusra Cephesi lideri Ebu 
Muhammed El Colani birleşme kara-
rını reddettiğini açıklayarak El Kaide 
lideri Zevahiri’ye bağlılığını bildirdi.
Zevahiri de iki grubun ayrı kalmasını 
istemiş ve kendi ülkelerinde savaşa 
devam etmeleri çağrısında bulundu. 
Fakat El Bağdadi bu çağrıya uyma-
yarak Suriye ve Irak’ta faaliyetlerine 
devam edeceklerini açıkladı.Zevahiri, 
Ocak 2014’te IŞİD’in El Kaide ile bağı 
olmadığını ilan etti.

İŞTE IŞİD’İN KİMLİK KARTI
Enerji Panorama, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) kimlik kar-

tını çıkardı. İşte, IŞİD gerçeği:
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Şİİ NEFRETİYLE PRİM YAPTI: 
Şiilere (Suriye Alevileri dahil) 

karşı nefreti, terör eylemlerindeki 
acımasız tavrı, kontrolü altındaki böl-
gelerdeki sert yönetim tarzı ve İsra-
il’le savaş vizyonu IŞİD’i; Suriye’deki 
pek çok savaşçı için daha ılımlı olan 
Nusra Cephesi’nden daha cazip hale 
getirdi. Nitekim Nisan 2013’ten itiba-
ren, yabancılar dâhil, bu savaşçıların 
çoğu IŞİD’e katılmayı tercih etti. 

IŞİD’in üye sayısı hızla artsa da 
kendisine karşı olan pek çok grup da 
bulunuyor. Irak’ta Felluce ve Ramadi 
kentlerindeki faaliyetleri onu orduyla 
karşı karşıya gelen IŞİD, 2008 yılın-
daki ABD’nin Irak’ta asker sayısını 
arttırmasıyla Sünni aşiretlerle mer-
kezi hükümet arasında askıya alınan 
gerilim yeniden canlandı.  Suriye’de, 
IŞİD, aralarında El Nusra Cephesi, 
Ahrar El Şam, Mücahit Ordusu’nun 
da bulunduğu çok sayıda İslamcı 
grupla karşı karşıya geldi.

15 BİN ÜYE SAYISI: 
Iraklılarla birlikte Suriyelilerin 

üst düzey görevlerde temsil edildiği 
örgütün üye sayısı için 5bin-15 bin 
arasında değişen rakamlar telaffuz 
ediliyor. 

 

DİĞER GRUPLARLA 
İDEOLOJİK AYRILIK

Bu anlaşmazlık 2013 yılının 
sonunda IŞİD ve Nusra Cephesi 
arasında silahlı çatışmaya dönüştü 
ve kısa sürede kuzeyde Halep ve 
İdlib ile doğuda Deyr ez Zor’a doğru 
yayıldı. Nusra ve IŞİD’in ikisi de Irak 
El Kaidesi’nin kolları olarak silahlı 
çatışmalara başlamış olsa da zamanla 
ideolojik olarak farklılaştılar.Nusra, 
cihatçı olmayan gruplarla da işbirliği 
yapıp ‘gereksiz’ şiddetten kaçınırken; 
IŞİD çok daha radikal bir grup olup 
‘Saf Öğreti’den hiçbir sapmayı hoş 
görmeyen bir yaklaşımı benimsedi.

BÜYÜK HEDEF
Suriye’deki diğer gruplardan fark-

lı olarak IŞİD’ın amacı, Irak ve Suriye 
topraklarından dünyaya yayılacak 
bir İslam devleti (halifelik) kurmak. 
Kurulduğu günden beri aktif olan 
IŞİD, özellikle son dönemde, öngör-
düğü ‘İslam Devleti’nin kurulması 
için faaliyetlerini arttırdı ve binlerce 
insanın öldürülmesi ve yaralanma-
sının sorumluluğunu üstlendi. IŞİD, 
Mart 2013’te Suriye’deki Rakka’yı 
(isyancıların eline geçen ilk bölgesel 
başkent); 2014’te Irak’ın Sünni azın-
lığıyla Şii ağırlıklı hükümet arasında 
yükselen tansiyondan istifade ederek 
Batı’daki Anbar eyaletinin Sünni 
ağırlıklı Felluce kentini; Ramadi’nin 
(bölgesel başkent) büyük kısmı ile 
Türkiye-Suriye sınırındaki bazı yer-
leşim yerlerini ele geçirdi. Haziran 
2014’te Irak’ın ikinci büyük şehri 
Musul’u ele geçirerek başkent Bağ-
dat’a doğru ilerlemeye başladı.
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Irak Şam İslam Devleti’nin 
(IŞİD) Musul baskını son-
rasında 114 doları zorlayan 
petrol fiyatları ile dolar 

kurunda görülen artış BOTAŞ’ı iki 
yönlü olarak vuracak. BOTAŞ’ın 
petrol nedeniyle doğal gaz alım 
maliyetleri 1 Temmuz itibarıyla 
artacak. Dolarla gaz alıp, TL ile iç 
piyasaya satan BOTAŞ, kur artışını 
zarar hanesine yazacak.  
Enerji sektörü, IŞİD terör örgü-
tünün Musul baskını ile Rusya ve 
Ukrayna gaz krizine odaklandı. 
Zorlu Enerji Doğal Gaz Grubu 
Genel Müdürü ve Eski BOTAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı Fuat 
Celepçi, gerek petrol gerekse de 
kurdaki artışın doğal gaza etkisini 
değerlendirdi. BOTAŞ’ın doğal gaz 
alım fiyatlarının çeyrek dönemler 

halinde (1 Ocak, 1 Nisan, 1 Tem-
muz ve 1 Ekim) yılda dört kez 
hesaplanıp, güncellendiğini belirten 
Celepçi, “Doğal gaz alım fiyatlarıyla 
ilgili güncellemede üçüncü dönem 
1 Temmuz. Doğal gaz alım fiyatları, 
geçmiş 6 aylık dönemdeki petrol ve 
dolar kuru hareketleri dikkate alı-
narak, belli bir formül çerçevesinde 
hesaplanır. Bu hesaplama uyarınca 
belirlenen yeni fiyatlar uygulamaya 
girer” dedi. 

Celepçi, bu çerçevede IŞİD bas-
kını sonrasında petrol fiyatlarının 
artmasıyla BOTAŞ’ın Rusya, İran 
ve Azerbaycan’dan aldığı doğal gaz 
ile Nijerya ve Cezayir’den aldığı 
LNG’nin fiyatlarının yükseleceğine 
işaret ederek, “Bu önemli bir ma-
liyet olarak BOTAŞ’a yüklenecek” 
dedi. 

Bir süredir artan dolar kurunun 

da BOTAŞ’ın maliyetlerinde artışa 
yol açacağını belirten Celepçi, “BO-
TAŞ, dolarla alıp iç piyasaya TL ile 
ürün satıyor. Kur artışı nedeniyle 
de satışlarından bir miktar zarar 
edecek” yorumunu yaptı.

İstanbul alarmı 
Öte yandan enerji sektörü, Rus-

ya ile Ukrayna arasında yaşanan 
gaz krizini özellikle kış mevsiminde 
İstanbul’u etkileyecek yakın bir 
tehdit olarak görüyor.  
Celepçi, Rusya’dan Ukrayna üzerin-
den Batı Hattı’ndan günlük 42-45 
milyon metreküp gaz geldiğini, bu 
gazın önemli bir bölümünün (kış 
günlerinde 25 milyon metreküp) 
de İstanbul’da tüketildiğini anım-
satarak gaz akışının aksaması ya 
da azalması halinde başta İstanbul 
olmak üzere Trakya’da kışın bazı so-
runlar yaşanabileceğini vurguladı.

Yıldız mevkidaşı Novak ile 
görüştü 

Enerji Bakanı Yıldız, Mosko-
va’da Rusya Enerji Bakanı Alexan-
der Novak’la da bir araya geldi. 
Yıldız, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı 
doğal gazda, 1 Ocak’tan itibaren 
fiyat revizyon hakkı doğduğunu 
anımsatarak, Novak’la görüşmesin-
de bu konunun gündeme geldiğini 
söyledi. Yıldız, Rusya ile Ukrayna 
arasında yaşanan gerilim ve bu 
gerilimin enerji arz ve talebine olası 
yansımalarının da değerlendirildi-

Piyasa zam kaçınılmaz diyor 
bürokrasi susuyor
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ğine dikkat çekti. Bakan Yıldız, bu 
konuda devam eden belirsizliklerin 
giderilebilmesi için izleyen günlerde 
Rusya, Türkiye ve Avrupa Birliği 
temsilcilerinin bir araya geleceği top-
lantılar yapılabileceğini söyledi. 

Yıldız, Ukrayna’nın Karadeniz’e 
platform kurarak tankerlerle Boğaz-
lar üzerinden LNG transferine sıcak 
bakmadıklarını söyledi. Yıldız, “İs-
tanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan 
LNG tankerlerinin geçmesini iste-
miyoruz. Böyle bir proje boğazların 
trafiğini ve tehlike riskini artıracak-
tır” dedi.

Ukrayna çalar mı?
Enerji ve doğal gaz sektörü uz-

manları, Rusya’nın Ukrayna’ya gazı 
kesmesi halinde yaşanabilecekleri 
ilişkin olarak da şunları söyledi: 
Ukrayna, Avrupa Birliği ülkeleri ile 
Türkiye’ye giden transit gaz boru 
hatlarından gazı çalar. Hem Avrupa 
Birliği hem de Türkiye, bu durumda 
ciddi bir sorunla yüz yüze gelir” ön-
görüsünde bulundu. Uzmanlar, Batı 
Hattı’ndan gelen gazın bir bölümü-
nün de Silivri’deki doğal gaz depo-
lama tesisine atıldığını anımsatarak, 
“Akış kesilirse, depo da etkilenir” 
diye konuştu.

EN PAHALI 
GAZ İRAN’DAN
Bu yılın ilk çeyrek rakamlarına 
göre Türkiye en pahalı gazı, 
1000 metreküpü yaklaşık 480 
dolar olan İran’dan satın alı-
yor. Rusya’dan özel sektör itha-
latçıları 306 dolardan, BOTAŞ 
410 dolardan gaz satın alıyor. 
Azeri gazının her 1000 metre-
küp fiyatı 335-340 dolar. Daha 
pahalı olarak bilinen LNG ile 
gaz alınan Cezayir ve Nijer-
ya’da da fiyatlar 410-430 dolar 
arasında seyrediyor. 
Türkiye, İran’dan gazda fiyat 
indirimi talebinde bulundu. 
İran, Türkiye’nin en üst dü-
zeyde dile getirdiği bu talebi 
her defasında reddetti. Türki-
ye, bunun üzerine İran gazını 
uluslar arası tahkime taşıdı. 
İran gazının fiyatının diğer 
kaynaklara yakın düzeye çekil-
mesi hedeflenirken, 350-360 
dolar bandı en uygun fiyat ola-
rak telaffuz ediliyor.

Bakan Yıldız: 
Hesaplarımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Rusya’nın başkenti 
Moskova’da gerçekleştirilen ‘Dün-
ya Petrol Kongresi’nde gazetecile-
rin gaz fiyatlarıyla ilgili sorularını 
yanıtladı. Yıldız, petrol ve dolar 
kurunun gaz fiyatlarına etkisine 
ilişkin bir soru üzerine, BOTAŞ’ın 
her türlü hesaplamayı yaptığını 
belirtti. Son dönemdeki petrol ve 
kurdaki artışın BOTAŞ’a maliyetine 
ilişkin soru üzerine Yıldız, bu konu-
da yaptıkları açıklamaların farklı 
çevrelerce farklı noktalara çekildi-
ğini ve yanlış yorumları gündeme 
getirdiğini söyledi. Yıldız, bu ne-
denle bir rakam vermek istemedi-
ğini vurguladı. 

HABERPiyasa zam kaçınılmaz diyor bürokrasi susuyor

Temmuz 2014EnerjiPanorama 37



Aygaz Doğal Gaz AŞ 
Genel Müdürü Rıdvan 
Uçar, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)

Doğal Gaz Sektör Meclisi’nin hazi-
ran ayında Ankara’da gerçekleştir-
diği toplantıda, gaz sektörüne iliş-
kin arz güvenliğine konusunda son 
derece önemli bir sunum yaptı.

Sunumunda Türkiye’nin 2013 
yılında 47 milyar metreküp olan 
gaz tüketiminin, 2020 yılında 60 
milyar metreküpe çıkacağına işaret 
eden Uçar, Türkiye’nin var olan 
boru gazı kontratlarındaki esnek-
likleri ile günlük gaz ihtiyacına göre 
kontrat ihtiyacının 36 milyar met-
reküp olduğunu söyledi. Uçar, bu 
durumda ‘al ya da öde’ yaptırımıyla 
‘yazlık asgari alım taahhütlerinin’ 
önemli bir unsur olarak öne çıkaca-
ğını da vurguladı.

“2014 yılından 2020 yılına ka-
dar her yıl için ek gaza ihtiyacımız 
var. Kontratsal olarak 9 milyar met-
reküp ek gaza ihtiyacımız olduğu 

görünmesine rağmen bu ihtiyacın 
sadece boru gazıyla karşılanması 
mümkün görülmüyor” uyarısında 
bulunan Uçar, şöyle devam etti: 
2020 yılında ihtiyaç duyulan gün-
lük gaz bugüne göre yaklaşık yüzde 
50 artıyor ve 300 milyon metreküp 
ile ancak ihtiyacımızı karşılayabi-
liyoruz ama hala olası aksaklıklara 
olan hassasiyetimiz devam ediyor.

Türkiye için en mantıklı görü-
nen, kolay ve ucuz çözüm boru gazı 
olmasına rağmen, ihtiyacımızı kar-
şılayabilmek için başka araca, araç-
lara, yöntemlere ihtiyacımız var.

2020 SENARYOSU
Sunumda, 2020 yılıyla ilgili tü-

ketim ve gaz giriş noktalarıyla ilgili 
de senaryolara yer verildi. Giriş 

kapasitesinin başlangıçta maliyet 
gözükebileceğine işaret edilen su-
numda, bunun doğru planlama ile 
orta ve uzun dönemde çok büyük 
avantajlar sağlayacağı vurgulandı.

Bu görüş üzerinden gaz ihtiyacı 
ve ülkeye gaz giriş kapasitesiyle 
ilgili şunlar kaydedildi:

“-Günlük gaz ihtiyacımız 300 
mcm (milyon metreküp), giriş ka-
pasitemiz 270 mcm,

-Günlük gaz ihtiyacımız 300 
mcm, giriş kapasitemiz 300 mcm,

-Günlük gaz ihtiyacımız 300 
mcm, giriş kapasitemiz 330 mcm,

-Günlük gaz ihtiyacımız 300 
mcm, giriş kapasitemiz 400 mcm,

2020 yılında  
doğal gaz sıkıntısı olacak mı?

Aygaz Doğal Gaz Satış Genel Müdürü Uçar, TOBB üyelerine özel yaptığı 
sunumda Türkiye’nin 2020 yılında gaz sıkıntısı yaşayabileceği uyarısı yap-
tı. 2020’de gaz ihtiyacının 60 milyar metreküpe çıkacağını söyleyen Uçar 
“Var olan kontratlar yeterli değil, LNG alımı ve doğal gaz depolaması çö-
züm olabilir” dedi…
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Giriş kapasitesi başlangıçta 
maliyet gibi gözükmesine rağmen, 
doğru planlama yapılırsa, orta ve 
uzun dönemde çok büyük avantaj-
lar sağlayacaktır” denildi.

Türkiye’nin 2020 yılında 2030 
yılına daha güvenle bakabilmesi ve 
hedeflerine ulaşabilmesi için 2020 
yılında 350-400 milyon metreküp 

gaz giriş kapasite hedefine doğru 
yol alması gerektiği kaydedildi.

Sunumda, “Bu ek kapasitenin 
büyük oranda boru gazından de-
ğil, LNG veya yer altı depolardan 
gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu 
sayede küresel doğal gaz pazarın-
daki gelişmeleri takip edebilecek, 
içinde olabilecek, riskleri daha iyi 

tanımlayarak, fırsatları kullanabile-
cek, daha güçlü bir oyuncu oluna-
bilecektir” görüşüne yer verildi.

Sunumda, özel sektörün rolü-
nün bu hedef belirlendikten sonra 
önem kazanacağı ve özel sektörün 
neler yapabileceğinin tecrübe edile-
bileceği kaydedildi.

Olası riskler!
Sunumda, gaz arz güvenliği kapsa-
mında kritik önemde gösterilen iç 
ve dış etkenler ayrı ayrı belirtildi.
Arz güvenliğinde dış etkenler:
• Türkiye’de meydana gelebi-

lecek doğal afet, savaş gibi 
durumlarda arz güvenliği so-
runu yaşanması,

• Türkiye dışında meydana ge-
lebilecek doğal afet, savaş 
gibi durumlarda arz güvenliği 
sorunu yaşanması,

• Giriş noktalarının bir veya bir 
kaçında Türkiye ile direkt ilgisi 
olmasa bile sıkıntı sonucunda 
arz güvenliği sorunu yaşan-
ması.

Arz güvenliğinde iç etkenler:
• Türkiye’nin gelişimine para-

lel olarak artan gaz talebinin 
karşılanmasında arz sorunu 
yaşanmaması,

• Hava koşullarına bağlı olarak 
arz sorunu yaşanmaması,

• İletim şebekesi arızaları veya 
darboğazları nedeniyle arz 
sorunu yaşanmaması.

14.05.2014 ‹#›

Türkiye Tedarik Kaynakları

Kış 13/14 
(Kasım 2013-Mart 2014) 

24 bcm

Kış 19/20 
(Kasım 2019-Mart 2020) 

30 bcm

19 bcm 22 bcm
22 bcm

+Silivri 
+Tuzgölü

+ME Kapasite

20 bcm

+ME Kapasite 
+2 Terminal

+Silivri 
+Tuzgölü

14.05.2014 ‹#›

Bugün 14 Mayıs 2020 (2.160 gün sonra)

• Nasıl bir temin grafiği görmek istiyoruz?

2014 2020

HABER2020 yılında  doğal gaz sıkıntısı olacak mı?
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Her yıl enerji arayışın-
daki Afrika ülkelerini 
Batılı yatırımcılarla 
bir araya getiren 

Afrika Enerji Forumu’nun 16. Top-
lantısı 18-20 Haziran tarihlerinde 
İstanbul’da yapıldı. Bugüne kadar 
Avrupa’nın büyük kentlerinde dü-
zenlenen Afrika Enerji Forumu’nun 
İstanbul buluşmasına ilgi büyüktü.

Dünya doğal gaz rezervlerinin 
yaklaşık yüzde 8’i, petrolünün yüz-
de 10’una, uranyum rezervlerinin 
ise yüzde 18’ine sahip olan Afrika, 
kendi enerji ihtiyacını karşılamada 
güçlük çekiyor. Dünya Bankası 
verilerine göre, Sahraaltı Afrikası’n-

daki 25 ülkenin toplam nüfusunun 
yüzde 70’si sık sık elektrik kesin-
tisi yaşıyor. Bölgede kurulu güç 
sadece 28 gigawatt ve Arjantin’in 
tek başına kurulu gücüne eşit. İşte 
bu rakamlar, Afrika Enerji Foru-
mu’nun hem kıta halkları hem de 
yatırımcı ülkeler açısından önemini 
belirtiyor. 

Afrika’nın yeni bir yatırım alanı 
olduğunu gören çok sayıda Türk 
yatırımcı da foruma katıldı. Kimi 
konuşmaları dinleyip not aldı, 
kimi ikili görüşmeler yaptı kimi de 
görüşlerini katılımcılarla paylaştı. 
Forumda yapılan konuşmaların 
ortak noktası bölgenin yatırıma 

ihtiyacı olduğu ama bunun rant 
yaratmaktan ziyade ülkelerin geli-
şimine, halkın enerjiye ulaşımına 
ve istihdam sağlayıcı bir yaklaşımla 
geliştirilmesi oldu. ABD ve Çin gibi 
ülkelerin ‘rant mantığıyla’ hareket 
ettiğini belirten konuşmacılar, 
gelişmekte olan ülkelerin daha 
sürdürülebilir bir yaklaşım içinde 
olduğun dikkat çekti. 

Çok sayıda Afrikalı bakan ve 
bürokratın katılımıyla Karadeniz 
Holding’in sponsorluğunda Hilton 
Bomonti Otel’de düzenlenen Afrika 
Enerji Forumu’nda konuşan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Afrika kıtasının ekonomik 

Afrika rant için değil ortak 
bölüşüm için yatırıma çağırıyor
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büyümesine ve hızlı nüfus artışına 
dikkat çekerek, enerji talebindeki 
artışın Afrika’nın zengin enerji 
kaynaklarının Afrikalılara yarar 
sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
için çok ciddi bir zemin oluşturmak 
zorunda olduğumuzu ifade etti.

Afrika’nın, ciddi atılımlar yap-
mayı bekleyen ve bu hedeflerini 
belirlemiş bir kıta olduğuna vurgu 
yapan Bakan Yıldız, “Ekonomik 
büyüme ve hızlı nüfus artışı enerji 
talebinde de reel olarak 
bir artışı zorunlu hale 
getiriyor. Ve göz önünde 
bulundurulması gereken 
önemli kriterler haline 
getiriyor. Doğal kaynaklar 
açısından çok zengin bir 
kıtadan bahsediyoruz. 54 
Afrika ülkesinden 45’inin 
kanıtlanmış ya da olası 
petrol rezervlerinin varlığı 
biliniyor. Aynı şey doğal 
gaz için de söz konusu. 
Dünya doğal gaz rezervle-
rinin yüzde 8’e yakını yine 
Afrika’da bulunuyor. Son 
yıllarda Doğu Afrika’da 
gerçekleştirilen doğal gaz 
teşviklerinin yalnız bölge 
için değil, dünya potansiyeli 
için de önemli olduğu vurgulamak 
isterim” dedi.

Koca kıta bir New York ediyor
Avrupa Birliği standartlarında 

enerji tüketen yaklaşık 1 milyar in-
sanın toplam küresel enerjinin 4’te 

3’üne denk geldiğine dikkat çeken 
Yıldız, “Kabaca bir hesapla, bugün 
Afrika’daki Güney Sahra bölgesin-
de bulunan, Güney Afrika’yı hariç 
tutarsak, yaşayan 890 milyon nüfu-
sun kullandığı elektrik 19,5 milyon 
nüfuslu New York’un kullandığı 
elektriğe denk. Bu açıdan, dünya-
nın aslında yatırımları da objektif 
ve adilane bir şekilde almaya ihtiya-
cı var. Ve her geçen gün bu ihtiyaç 
azalmıyor. Son 10 yılda Afrika’da 

en fazla varlık gösteren ülkeler 
sıralandığında, Türkiye, Brezilya, 
Hindistan ve Çin olarak karşımıza 
çıkıyor. Başta ülkemizdeki enerji 
kaynakları olmak üzere, Afrika’nın 
enerji kaynaklarının Afrikalılara 
yarar sağlayacak şekilde düzen-

lenmesi son derece açık ve nettir. 
Çok yönlü dış politikamızın bir 
gereği olarak karşılıklı bağımlılığı 
sağlayacak gerek madencilik sek-
törü, gerekse barajlar, yenilenebilir 
enerji kaynakları, petrol, doğalgaz 
gibi primer enerji kaynakları... Her 
birisiyle alakalı çok ciddi bir zemin 
oluşturmak zorundayız” dedi. 

Yılda yüzde 2-3 büyüyecek
Bakan Yıldız, 2013 yılında dün-

yada en hızlı büyüyen 10 
ülke arasında Afrika’dan 6 
ülkenin bulunduğunu be-
lirterek “Afrika’nın nüfusu-
nun 2035’lere kadar yüzde 
2-3’ler civarında artacak 
olmasıyla, aslında 2 milyar 
nüfuslu bir potansiyelle 
beraber değerlendirilebile-
cek geniş bir alandan bah-
sediyoruz. Enerji sektörü, 
dış politika, ekonomiyle 
beraber değerlendirilebilen 
ve korelasyonu yapmak-
sızın tam manasıyla izah 
edilemeyen bir sektör. 
Uluslararası ilişkilerden 
arındırılamayan ve bütün 
bu ilişkilerle beraber siyasi 
yükleri taşıyabilen, hede-
fimiz olan barışı gerekçe-

lendirebilen bir sektör olarak da 
karşımıza çıkıyor. Stratejik bir yanı 
var. Yatıştırıcı ve ekonomik kalkın-
mayı öngörebilen bir yapısı var” 
değerlendirmelerinde bulundu. 

ZAMBİYA YENİLENEBİLİR ENERJİ 
YATIRIMINA ÇAĞIRIYOR 
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Foruma katılan çok sayıda ener-
ji bakanı ülkelerindeki fırsatları 
anlattı. Örneğin Zambiya Enerji 
Bakanı Christopher Yaluma, Zam-

biya’ya dünya üzerindeki cennet 
dediklerini belirterek, “Zambiya ya-
tırımları dört gözle bekliyor ve çok 
ilginç yatırım fırsatları sunuyor. 
Özellikle eğitim, madencilik, enerji 
ve turizm alanlarında potansiyel 
taşıyor” dedi. 

Forumun enerji sektörlerindeki 
aktörlerin birbirlerinden çok de-
ğerli şeyler öğrenmesini sağlayan 
bir platform olduğunu ifade eden 
Yaluma, 752 bin kilometrelik Zam-
biya’da 14 milyon insan yaşadığını 
söyledi. Tüm Zambiyalıların ulusal 
kalkınmadan aynı şekilde fayda-

lanması amaçladıklarını belirten 
Yaluma “Ülkemiz, birçok farklı 
enerji kaynağına sahip. Özellikle 
hidroelektrik anlamında ciddi bir 

potansiyelimiz var. Enerji, ekonomik 
büyümemiz için büyük bir itici 
güç. Enerji ile ekonomik büyüme-
nin artırılması ve yoksulluğun azal-
tılması hedefleniyor. Hızlı büyüme 
sonucu bazı sorunlar yaşadık 
bunlardan biri de enerji. Zambiya 
artık yeni programlar uygulayarak 
elektrik kesintisi sorunlarını ortadan 
kaldırıyor” dedi. 

Yaluma, 4 bin megavatlık bir 
miktarı daha enerji portföylerine 
katmak istediklerini belirterek, bu 
yıl itibarıyla pek çok farklı projeye 
başladıklarını söyledi. Kırsal kesi-

min yüzde 3’ünün elektrik erişimi 
olduğunu ve bunu artırmak için 
hükümetin bir mastır planı oluş-
turduğunu anlatan Yaluma, “2030 

yılına kadar  enerjiyle ilgili sorun-
ları çözmeyi hedefliyoruz. Yüzde 
3›lük oranın yüzde 51›e çıkarılması 
öngörülüyor. Kırsal büyüme alanları 
oluşturuluyor. 180 proje grubu 
oluşturuldu ve 1,1 milyar dolarlık 
bir proje maliyeti öngörülüyor”  
bilgilerini paylaştı.

Güneş, su, rüzgar gibi yenilene-
bilir enerji kaynaklarına sahip oldu-
ğuna işaret ederek, bu kaynakların 
sisteme ciddi katkıları bulunmadı-
ğını, yenilenebilir enerji kaynakla-
rından daha etkin faydalanmak için 
projeler başlattıklarını vurgulayan 

Enerji sektörüne istihdam yaratacak 
yatırım yapılmalı

Washington’daki Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Programı 
Başkanı Profesör Deborah Brautigam, geçmişte Afrika’ya bir eliyle yardım gön-
deren ülkelerin, diğer elleriyle enerji kaynaklarını sömürdüğünü belirtti. 
“Bugünün yeni ortakları Türkiye, Çin, Brezilya gibi ülkeler, onlardan farklı 
olmaları gerektiğinin farkında” diyen Brautigam, yeni yatırımcıların yardım 
sağlayıcı olmaktan ziyade, ortak olmaları gerektiğini vurguladı. Brautigam, 
“Türkiye, kıtada enerji üretim sektörüne yatırım yaparak istihdam da yarat-
ması gerektiğinin farkında. Bu her iki taraf için faydalı olur ve ancak bu tür 
ilişkiler kalıcı olur” diye konuştu. 
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Yoluma, enerji verimliliğini artır-

mak için teşvik çalışmaları yaptıkla-

rını dile getirdi. Hükümetinin petrol 

ve gaz keşif çalışmalarına destek 

verdiğinin altını çizen Yaluma, ‘Yatı-

rımları dört gözle bekliyor ve Zam-

biya’nın bir enerji üretim ve aktarım 

noktası olmasını istiyoruz” dedi. 

Mozambik: İştahınızı 

kabartmak istiyoruz

Yatırım çağrısı yapan bir başka 

ülke ise Mozambik oldu. Mozambik 

Enerji Bakanı Salvador Namburete 

de ülkesinde çok fazla enerji kaynağı 

bulunduğunu belirterek, bunları kul-

lanabilmek için kamu ve özel sektör 

ortaklıklarını artırmayı hedefledik-

lerini söyledi. Mozambik’te enerji 

sektöründeki sistemi güçlendirmek 

için devletin kanunlar düzenlediği-

ni ve sistemin alt yapısını daha da 

güçlendirmeyi hedeflediğini anlatan 

Namburete, bunun için işbirliğine 

ihtiyaç duyduklarını ifade etti. 

Namburete, enerji aktarım pro-

jelerinde pek çok ülkeyle işbirliği 

geliştirmeye çalıştıklarına dikkati 

çekerek, şöyle konuştu: Doğal gaz re-

zervlerinde 2014’ten bu yana gelişme 

var. Gaz kullanımına ilişkin ve güç 

geliştirme projelerimiz var. Yenilene-

bilir enerji kullanımı bizim için çok 

önemli. Sizin iştahınızı kabartmak 

ve ilginizi çekmek istiyoruz. Mozam-

bik doğal kaynaklar anlamında çok 

zengin. Kamu-özel ortaklıklarıyla bu 

enerji kaynaklarından daha da çok 

faydalanmayı hedefliyoruz. Bunun 

için makro ekonomik işbirliklerinin 

desteklenmesi gerekiyor. Bu forum 

aracılığıyla bunların geliştirilebilece-

ğini düşünüyoruz. İş ortaklıklarımızı 

geliştirmeye, aynı zamanda farklı 

sektörlerde de işbirliği oluşturmaya 

çalışıyoruz ancak bu şekilde daha 

güçlü bir alt yapıya sahip olacağımızı 

düşünüyoruz.”

Namburete, Mozabik’in ayrıca 

turizm, gastronomi ve eğlence hayatı 

anlamında da zengin imkanlara 

sahip olduğunu ve ülkesinin yatırım 

yapmak için ilginç fırsatlar sundu-

ğunu da sözlerine ekledi.

RANT MANTIĞIYLA 
HAREKET EDİLMEMELİ

Forumda politikacıların yanı sıra akademis-
yen ve enerji uzmanları da görüşlerini pay-
laştılar. Güney Afrika’daki Küresel Diyalog 
Enstitüsü uzmanı Fritz Nganje, “Sayın Ba-
kan Yıldız, kıtamızdaki enerji kaynaklarıyla, 
bunlardan faydalanma oranımız arasındaki 
uçurumun farkında. ABD ve Çin gibi ülkeler, 
kıtamızı kendi enerji ihtiyaçları için güvenli 
bölgeye dönüştürürken, biz ihtiyaçlarımızı 
karşılamakta güçlük çekiyoruz” dedi. 
Bu çelişki çözülmediği sürece, kıtada bulunan 
her yeni petrol, doğal gaz ve uranyum rezer-
vinin dış güçlerin işine yarayacağını söyleyen 
Nganje, bunda Afrika’nın rant devleti mantı-
ğıyla hareket eden siyasi liderlerin de payının 
büyük olduğunu ifade etti. Türkiye’den bek-
lentileri sorulan Nganje, şunları kaydetti: 
“Kısa vadede yapabilecekleri, alternatif ve 
küçük ölçekli enerji kaynakları desteklemek, 
bölgesel güç havuzları kurularak total elekt-
rik üretme kapasitesinin artırılmasına katkı-
da bulunmak ve kıtanın belli başlı bölgele-
rine enerji sağlamanın ekonomik maliyeti-
nin düşürülmesine yardımcı olmak. Uzun 
dönemde ise teknolojik kapasiteye yatırım 
yaparak ve kıtanın altyapısını güçlendirerek 
büyük petrol, doğalgaz ve uranyum kaynak-
larından faydalanmasını sağlamak.”

HABERAfrika rant için değil ortak bölüşüm için yatırıma çağırıyor
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AFRİKA’DA RİSKLER VE FIRSATLAR BİR ARADA
Enerji ve madencilik alanına yatırım 
yapan özel sermaye fonu Denham 
Capital’in Eş Başkanı Scott G. Mac-
kin,   Afrika Enerji Forumu hakkında 
konuşan Mackin, Afrika’da çok büyük 
yatırım fırsatları bulunduğunu ancak 
bunların birçoğunun ilk kez yapılacak 
olması nedeniyle birçok riski de barın-
dırdığını söyledi. Mackin, “Sahra altı 
Afrika’da 800 milyondan fazla insan 
yaşıyor ve bu bölgede İspanya’daki 
kadar enerji üretimi söz konusu. Eğer 
Güney Afrika’yı çıkarırsanız Norveç 
kadar elektrik üretimi söz konusu. Bu 
gerçekten büyük bir fırsat anlamına 
geliyor. Ama bu durum aynı zamanda 
büyük bir risk anlamına da geliyor. 
Çünkü birçok şey ilk kez yapılacak. 
Burada iş fırsatları olan bazı ülkelerde 
kredi kalitesi konusunda ve teminat-
lar konusunda sıkıntılar yaşanıyor” 
dedi. 
Denham Capital’in Güney Afrika, 
Gana, Sierra Leone, Nijerya’daki enerji 
projeleriyle ilgilendiği ve bu ülkeler-

den bazılarında projelere ortak olduk-
larını belirten Mackin, “Burada finans-
man sağlarken öncelikli olarak devlet 
kredilerine bakıyoruz. Özellikle Dünya 
Bankası ve IFC gibi kuruluşlar önemli. 
Ayrıca politik risk sigortası yapmak da 
önemli oluyor. Daha sonra da bir alım 
anlaşması yapıyoruz. Biz bu konularda 
da yol gösterici rol oynuyoruz” dedi. 
Afrika’da özellikle birçok ülkede güneş 
enerjisi yatırımlarının kolaylıkla yapıla-
bileceğini de söyleyen Mackin, “Bugün 
Almanya’da daha düşük ışınım olması-
na rağmen dünyadaki herhangi bir ül-
keden daha fazla güneş enerjisi yatırımı 
var. Dolayısıyla Afrika’da çok kolay güneş 

enerjisi yatırımları yapılabilir. Burada-
ki sorun marjların yatırım maliyetinin 
altında mı kalacağı yoksa üzerine mi 
çıkacağı konusunda. Afrika’daki toptan 
satış maliyetleri MW başına 180 dolar 
civarında. Dolayısıyla burada hâlâ yapıl-
ması gereken şeyler var” dedi.
Doğal gaz konusunda da fırsatlar bu-
lunduğunu söyleyen Mackin, “Ancak 
Nijerya dışında bunların önemli bir 
bölümü off-shore alanlarda ve bunla-
rın karalara taşınması gerekiyor. Bu da 
sıkıntılı bir konu. Bizim Gana’da yapa-
cağımız 1,000 MW’lık projede de LNG 
ile bu soruna bir çözüm bulmaya çalı-
şıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Gü-
ney Afrika, Botswana, Mozambik gibi 
ülkelerde kömür projelerinin alterna-
tif olabileceğine dikkat çeken Mackin, 
“Bu ülkelerde kömür var. Hatta bura-
larda kömürden termik projeleri dizel 
santrallere göre daha çevreci olabilir. 
Ayrıca dizelden elektrik üretim yap-
mak çok zor” yorumunda bulundu. 

TÜRKİYE DAHA ÖNCE YATIRIM YAPMALIYDI
ABD’nin Etiyopya ve Burkina Faso eski büyükelçisi, Washington’daki Geor-
ge Washington Üniversitesi öğretim üyesi David Shinn de ABD, Çin, Fransa, 
İtalya, İngiltere, Hindistan gibi ülkelerin Afrika’nın enerji sektörüne yatırım 
yaptığını hatırlatarak, “Kuzey Afrika, Afrika boynuzu ve Doğu Afrika, Türki-
ye’ye coğrafi olarak da yakın. Türkiye, buralardan tüm kıtaya ulaşabilir. Açık-
çası ben Türkiye’nin çok uzun zaman önce Afrika enerji kaynaklarına yatırım 
yapmış olmasını beklerdim” ifadesini kullandı. 

HABER Afrika rant için değil ortak bölüşüm için yatırıma çağırıyor





Karadeniz Holding 
yüzer enerji santralı 
Karpowership Proje-
si’nin Afrika’daki ilk 

durağı Gana olacak. Gana Devlet 
Elektrik Şirketi ECG (Electricity 
Company of Ghana) ve Karadeniz 
Enerji Grubu iştiraklerinden KPS 
GHANA Gana (Karpowership 
Ghana Company Limited) arasında 
yapılan enerji alım anlaşması uya-
rınca önümüzdeki 10 yıl boyunca 
450 MW’lık elektrik doğrudan 
ülkenin enerji ağına verilecek. 450 
MW enerji Gana’nın yaklaşık yüzde 
20 kurulu gücüne denk. Bu anlaş-
ma, Gana’da konutlarda ve sanayide 
artan elektrik talebini karşılanması 

açısından büyük önem taşıyor ve 
pahalı yakıtlarla elektrik üretme 
sıkıntısı çeken Gana için çok eko-
nomik bir çözüm getiriyor. 

Karpowership enerji gemileri, 
ülkedeki mevcut ve gelecekteki 
enerji talebini karşılamak üzere 
Gana Elektrik İşletmeleri ve Enerji 
ve Petrol Bakanlığı’na destek vere-
cek. 225 MW üretim kapasiteli ilk 
Karpowership’in bu yılsonu itiba-
rıyla 225 MW üretim kapasiteli 

ikinci geminin de takip eden sü-
reçte faaliyete geçmesi planlanıyor. 
Enerji gemileri ilk olarak fuel oil 
ile elektrik üretecek ancak gelişmiş 
teknolojik donanımı ve yakıt konu-
sunda esnekliği sayesinde bu gemi-
ler zaman içinde elektrik üretimin-
de doğal gazdan da yararlanacak. 
Karpowership enerji gemilerinin en 
büyük avantajlarından biri de yakıt 
esnekliği olmakla beraber, doğal 
gazla üretim dönüşümü gerçekleş-

Karadeniz Holding enerji 
gemileriyle Afrika’ya açıldı
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Karadeniz Holding, Gana’ya 10 yıl süreyle iki adet toplam 450 MW’lık 
yüzer enerji santralı göndermek üzere anlaşma sağladı. Enerji alım anlaş-
ması uyarınca önümüzdeki 10 yıl boyunca 450 MW elektrik doğrudan Ga-
na’nın enerji ağına verilecek. Bu rakam Gana’nın kurulu gücünün yüzde 
20’sine denk geliyor



meden önce, günümüzde sıvı yakıt-
lar arasında en verimli kabul edilen 
fuel oil’den de faydalanıyor olması. 
Bu özelliğin ham petrol bazlı enerji 
üretim maliyetini büyük ölçüde 
düşürmesi bekleniyor.

Çevre ülkelere de elektrik satı-
labilecek

Karadeniz Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Karadeniz, 
Enerji Gazetecileri ve Medya Der-
neği (EGAD) üyeleri ile bir araya 
gelerek, yeni yatırım planlarını 
anlattı. Gana’ya 225 MW’lık ilk 
geminin yedi ay sonra, ikinci gemi-
nin ise 12 ay sonra gönderilmesinin 
planlandığını söyleyen Karadeniz, 
gemilerin ilk olarak fuel oil kulla-
nacağını daha sonra doğal gaza da 
geçebileceğini belirtti. Karadeniz, 
“10 yıllık anlaşmamızın sonunda 10 
yıl daha süreyi uzatabiliriz. Hatta 
Gana’dan çevre ülkelere de elektrik 
satma olasılığımız olabilir” dedi.

Afrika pazarına yakından ta-
kip ettiklerini belirten Karadeniz, 
“Afrika’da elektrik pazarında acil 
ihtiyaç olarak görülen en az 100 
bin MW’lık bir boşluk söz konusu. 
Bu yatırımın yapılması gerekiyor. 
Ayrıca bu bölgedeki birçok ülkede 
gaz ve petrol rezervleri var. Bunlar 
ortaya çıktıkça ve zenginlik arttıkça 
elektrik talebi de hızla artacaktır” 
dedi. 

Gemi yatırımı MW başına 1,5 
milyon euro

Böyle bir gemi yatırımının MW 
başına ortalama 1.5 milyon euro’ya 
mal olduğunu belirten Karadeniz, 
“Gana’ya göndereceğimiz gemilerin 
finansmanı için yerli ve yabancı 

bankalar ile görüşüyoruz. Yüzde 25 
civarında bir özkaynak kullanacağı-
mızı tahmin ediyorum. Finansmanı 
da üç ay içinde kapatmayı hedefli-
yoruz” diye konuştu. 

Dünyanın en büyük filosu 
Karadeniz Holding 2009 yılın-
dan bu yana dünyanın ilk yüzer 
enerji gemisi filosunu oluşturarak 
başta Irak olmak üzere, Pakistan 
ve Lübnan’da projeler yürütüyor. 
Karadeniz Powership Enerji Ge-
mileri projesi kapsamında şu anda 
yedi adet gemileri bulunduğunu ve 
bunların 1.100 MW’lık kurulu güce 
sahip olduğunu belirten Karadeniz, 
“Şu anda sekizinci ve dokuzuncu 
gemilerimizi inşa ediyoruz. Bunlar 
tamamlandığında kurulu gücümüz 
1.500 MW’ı aşacak” bilgisini verdi. 
Türkiye’den yapılan en büyük doğ-
rudan yatırım

Karadeniz Enerji Grubu Ticaret 
Direktörü  Yasin Suudi de enerji ge-
milerinin Gana’ya ivedilikle teslim 
edileceğini, enerji ağına bağlana-
cağını ve Gana’nın arz güvenliğini 
sağlamak için mümkün olan en 
kısa sürede faal konuma geçeceğini 
belirtiyor. Bu önemli anlaşma aynı 
zamanda bugüne kadar Türki-
ye’den Gana’ya yapılan en büyük 

doğrudan yatırım olarak iki ülke 
arasındaki özel ve sürekli gelişen 
ekonomik ilişkileri vurguluyor. 

Powershipler acil 
enerji çözümü 

sunuyor
Karadeniz Enerji Grubu, Ortado-
ğu, Asya ve Afrika ülkelerinin gi-
derek artan elektrik ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere “Enerji Gemisi 
– Powership” projesi’ni geliştirdi. 
Powershipler, acil elektrik ihtiyacı 
olan ülkelere hızlı çözüm olarak, 
güvenilir ve ekonomik elektrik 
sağlıyor. Hem sıvı yakıtlarla hem 
de doğal gazla elektrik üretebilen 
enerji gemileri, ülkelerin elektrik 
şebekesine yüksek gerilim seviye-
sinden bağlanarak, sadece bulun-
dukları noktaya ya da şehre değil, 
gittikleri ülkenin her köşesinde 
elektrik ihtiyacının giderilmesine 
katkı sağlıyor. Powershipler, kulla-
nılan son teknoloji ve özel tasarım-
ları sayesinde enerji verimliliği ko-
nusunda da hassas ve çevre dostu 
bir alt yapı ile inşa ediliyor. 

HABERKaradeniz Holding enerji gemileriyle Afrika’ya açıldı
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Kamuoyunda uzun 
süredir tamamlan-
ması beklenen Enerji 
Borsası’nın hayat geç-

mesi için son düzlüğe girildi. Uzun 
zamandır süren çalışmalarda sona 
gelindi, artık şirketin ana sözleş-
mesi ve ilgili yönetmelikleri hazır. 
Enerji Panorama olarak tamamla-
nan çalışmanın önemli noktalarını 
okurlarımızla paylaşıyoruz.

Şirketin uzun zamandır 
tartışması yapılan merkezi ve 
sermaye yapısına yönelik karar 
verildi. 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu ve özel hukuk hükümleri-
ne tabi olarak faaliyette bulunacak 
olan şirketin merkezi İstanbul ola-
rak belirlendi. Şirket sermayesi ise 
61 milyon 572 bin 770 TL oldu. 

Şirket sermayesinin tamamı pe-
şin ödenecek. A grubu pay oranının 
yüzde 50’si kurulacak ulusal doğal 
gaz iletim sistemi işletmesine ait 
olacak. Şirketin sermayesi, her biri 
1 TL (1 Türk Lirası) itibari değerde 
61 milyon 572 bin 770 adet paya 
bölündü. A Grubu pay sahibi yüzde 
30 pay ile TEİAŞ, B Grubu pay sa-

hibi yüzde 30 payla Borsa İstanbul, 
C grubu pay sahibi ise yüzde 40’la 
özel sektör oldu. 

EPİAŞ kurgusunun özel sektör 
tarafından en merak edilen boyutu 
talebe göre payların nasıl dağılacağı 
ve bundan sondaki süreç. Panora-
ma uzmanlardan bu konuda önem-
li bilgiler aldı.  

Düzenleme ile C grubu pay sa-
hipleri; işletmeye geçmiş tesisi olan 

elektrik üretim lisansı, tedarik 
lisansı sahibi tüzel kişiler, doğal 
gaz toptan ve perakende satışını 
gerçekleştiren lisans sahipleri, 
doğal gaz ithalat ve ihracat lisan-
sı sahibi tüzel kişiler olabilecek-
ler. C grubu pay sahiplerinin 
veya (C) grubu pay sahibi olan 

tüzel kişilerde pay sahibi gerçek 
veya tüzel kişilerin hiç birinin payı, 
doğrudan veya dolaylı olarak şirket 
sermayesinin yüzde 4’ünü geçe-
meyecek. Kontrol ilişkisi dikkate 
alınacak. C grubuna yeterli talep 

Piyasa İzleme 
Komitesi 

1. Piyasa izleme faaliyetlerini 
yürütmek ve ilgili yerlere ra-
porlama yapmak,

2. Piyasa izleme sistemleri alın-
masını veya geliştirilmesini 
Yönetim Kuruluna önermek, 

3. Piyasa gelişimine katkı sağla-
yacak konularda genel müdü-
re önerilerde bulunmak,

4. Kamuoyu ile bilgi paylaşımı 
konusunda çalışmalar yürüt-
mek,

5. Denetim.

Risk Komitesi 
1. Bağımsız denetim faaliyetlerini gö-

zetmek ve bağımsız dış denetim ku-
ruluşunun seçimi için öneri sunmak,

2. İç denetim ve iç kontrol faaliyetlerini 
yürütmek üzere sorumlu icrada gö-
revli olmayan ekipler kurmak,

3. Risk yönetim stratejileri ve politikaları 
belirlemek,

4. Risk yönetim uygulama esaslarının 
belirlenmesine yönelik önerilerde 
bulunmak,

5. Risk yönetimi mekanizmalarının et-
kinliği ve işlevselliği hakkında değer-
lendirme yapmak,

6. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileye-
bilecek risk unsurlarını etki ve olasılı-
ğa göre değerlendirme yapmak,

7. Risk yönetim faaliyetlerini yürütmek 
üzere sorumlu ekipler kurmak.
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EPİAŞ talep toplamaya kaldı 
EPDK, Enerji Piyasaları İşletim A.Ş’nin kurulmasına yönelik mevzuat çalış-
masını tamamladı. Artık şirketin ana sözleşmesi de ilgili yönetmelikler de 
hazır. Bundan sonraki süreçte C grubu hisse senetlerine yönelik özel sek-
tör pay sahiplerinin teklifleri toplanacak hedef 3 ay içinde şirketi kurmuş 
olmak. Borsanın merkezi de İstanbul olacak…



gelmemesi halinde bu grup payları 
en kısa sürede devretmek üzere 
Borsa İstanbul sahip olabilecek. 

Nasıl hesaplanacak?
Planlamaya göre temmuz ayı 

içinde C grubu pay sahipliğine 
ilişkin çağrıda bulunulacak. Pay 
sahipliği ve sürecin nasıl gelişece-
ğine ilişkin açıklamalar çağrı met-
ninde yer alacak. Ortaklık Yapısı 
Beyan Tablosu, Kurum’a yazılı 
olarak iletilecek.

Geçerli başvuru sayısı ve ser-
maye sınırı göz önünde bulundu-
rularak C grubu paylar, başvuruda 
bulunan piyasa katılımcıları ara-
sında eşit olarak paylaştırılacak. 
Örneğin; 100 adet geçerli başvuru 
olması ve hiçbirinin sermaye sı-
nırını aşmaması durumunda her 
bir C grubu pay sahibinin ödemesi 
gereken sermaye tutarı 246 bin 
291 TL olacak. Geçerli başvuru 
sayısının artması durumunda her 
bir pay sahibi tarafından ödenmesi 

gereken sermaye tutarı azalacak. 
Benzer şekilde geçerli başvuru 
sayısının azalması durumunda her 
bir pay sahibi tarafından ödenmesi 
gereken sermaye tutarı artacak. 

Yazılı başvuruların alınmasının 
ardından uygunlukları Kurum ta-
rafından değerlendirilecek ve ser-
maye sınırı göz önünde bulundu-
rularak her bir başvuru sahibinin 
ödemesi gereken sermaye tutarı 
saptanacak. Başvuru sahiplerine 
söz konusu sermaye tutarını belir-
lenecek hesap numarasına nakden 
yatırmaları için belirli bir süre 
verilecek. Bu süre sonunda ödeme 
yapmayan başvuru sahiplerinin 
payları, ödeme yapan ve pay sahibi 
sınırını aşmayan başvuru sahiple-
rine ve Borsa İstanbul’a sunulacak. 
Ödeme yapan tüm başvuru sahip-
leri, ana sözleşmenin imzalanması 
için davet edilecek ve ardından 
EPİAŞ Ticaret Sicilinde tescil edi-
lerek faaliyetine başlayacak. 

Şirketin vizyonu 
şu şekilde 

tanımlandı: 
• “Piyasa işletim lisansında 

yer alan enerji piyasalarının 
etkin, şeffaf ve güvenilir ve 
enerji piyasasının ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde planlan-
ması, kurulması, geliştirilme-
si ve işletilmesi, 

• Eşit taraflar arasında ayrım 
gözetmeden güvenilir refe-
rans fiyat oluşumunun temin 
edilmesi,

• Artan piyasa katılımcı sayısı, 
ürün çeşitliliği ve işlem hacmi 
ile likiditenin en üst düzeye 
ulaştığı, piyasa birleşmeleri 
yoluyla ticaret yapılmasına 
imkân tanıyan bir enerji piya-
sası işletmecisi olmak. 

Faaliyet alanı geniş
Şirketin faaliyet konularından bazıları ise şunlar: 
• BİST ve TEİAŞ’ın görevi dışında organize toptan elektrik piyasalarını işletmek,
• Piyasa fiyatını tespit ve ilan etmek, merkezi uzlaştırma kuruluşuna ödenecek bedeli belirlemek, eni organize 

toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak, 
• Uluslararası elektrik piyasalarına taraf olarak katılmak,
• Piyasa işletim tarifelerini belirlemek, 
Düzenleme ile bir “Denetim Uyum Komitesi” kuruluyor. Bu komitenin görevleri ise şöyle tanımlanıyor: 
1. Şirket değerlerine ve etik kurallara uyumu izlemek,
2. Şirket faaliyetlerinin tümünün ilgili mevzuata uygun yürütülmesini izlemek, 
3. Muhasebe sisteminin uygulama etkinliğini ve verimliliğini izlemek,
4. Mali raporların anlaşılır, şeffaf ve güvenilir olması konusunda gözetime yardımcı olmak,
5. Bağımsız denetim faaliyetlerini gözetmek ve bağımsız dış denetim kuruluşunun seçimi için öneri sunmak,
6. İç denetim ve iç kontrol faaliyetlerini yürütmek üzere sorumlu icrada görevli olmayan ekipler kurmak.

HABEREPİAŞ talep toplamaya kaldı 
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Elektrik piyasalarının 
merkezinde arz ve 
talebin ilk kez den-
gelenmeye çalışıldığı 

gün öncesi elektrik piyasaları yer 
alıyor.  Öncesinde ikili anlaşma-
larla pozisyonlarını güvence altına 
almaya çalışan taraflar, artık gün 
öncesi piyasasında üretim ve tüke-
tim planlarına paralel olarak açık 
pozisyonlarını kapatmak için teklif 
veriyor. Piyasa işletmecisi de bu 
teklifleri değerlendirerek piyasa 
takas fiyatını ilan ediyor. Belirlenen 
takas fiyatı aslında diğer piyasalar 
için de bir referans noktası kabul 
ediliyor; anlaşmalar bu fiyat temel 
alınarak belirleniyor. Piyasa takas 
fiyatını belirlemek için çoğunlukla 
optimizasyon temelli karmaşık al-
goritmalar kullanılıyor ve bu algo-
ritmalar ülkeden ülkeye değişiklik 
gösteriyor.

Ülkemiz bu algoritmaların 
ilkini gün öncesi planlama 
döneminde Brezilya kökenli PSR 
şirketinin santral eksenli dispatch 
(sevk) modülünü kullanarak dene-
yimlemiş, üreticilere üretim emri 

vermişti.  Bu dönemde talebin fiya-
ta göre değişmeyeceği varsayılmış 
ve bu yüzden fiyat teklifi serbes-
tisi sadece arz tarafına verilmişti. 
2011’de gün öncesi piyasaya geçişte 
yeni bir piyasa yönetim sistemine 
geçti ve Fransa kökenli Areva şir-
ketinin Eterra ürünü kullanılmaya 
başlandı. Bu ürün, arz ve talep 
tarafına fiyat serbestisi tanıyor; 
saatlik ve blok tekliflerle birlikte arz 
tarafında flexible (esnek) tekliflere 
cevap verecek şekilde geliştirilmiş. 
Ancak 20 bölgeye kadar çoklu 
çözebilme imkanı sunduğu vaat 
edilen ürünün bu özelliği henüz 
gerçek verilerle test edilmedi. Kod-
larının kapalı olması olası geliştir-
me isteklerinin uzun süreli ve paha-
lı olmasına yol açıyor, tasarımının 
kullanıcı dostu olmamasından 
ötürü (her bir teklifin teker teker 
elle girilmesi gerekiyor) ise senaryo 
analizlerinin (disastertool) oyun-
cak örnek mertebesinde kalmasına 
neden oluyor.

PMUM için yeni ürün gelişti-
riliyor

Şu anda PMUM çalışanları üni-
versite desteğiyle birlikte TURK-

GOPT isimli kendi yazılımlarını 
geliştirme projesi üzerinde çalışıyor. 
Proje, tek bölgeli gerçek verili test-
lerden başarıyla geçti. Çoklu böl-
gede ise geliştirme devam ediyor. 
Bu projenin amacı hem piyasaları 
istenildiğinde yeni ürünlerin hızla 
eklenebileceği esnek bir yapıya 
kavuşturmak hem de piyasa işletimi 
uzmanlarının farklı senaryo analiz-
leri ile daha donanımlı olmalarını 
sağlayıp,uzmanlara piyasada oluşa-
bilecek sorunlara hızla müdahale 
edebilme yeteneği kazandırmak. 
Ancak hangi algoritmanın kullanıl-
ması gerektiğine dair kararı, EPİ-
AŞ’ın kurulmasından sonra şirketin 
kendisi verecek.

Türkiye’de bu gelişmeler devam 
ederken Avrupa’nın bütünleşmiş 
bir elektrik piyasası hedefine daha 
kararlı bir şekilde ilerlediğini 
gözlemliyoruz. Piyasa birleşmesi 
hedefleri doğrultusunda PCR (Pri-
ceCoupling of Regions) projesi kap-
samında geçmişte kullandığı SAP-
RI, SESAM, SIOM, UPPO ve hatta 
COSMOS’un ardından artık yoluna 
EUPHEMIA (Pan-EuropeanHyb-
ridElectricity Market Integration 

Türkiye ve Avrupa’da Gün Öncesi Elektrik 

Piyasası Algoritmalarının Gelişimi

52  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

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



Algorithm) ile devam ediyor.

Gün öncesi piyasası algoritma-
larının en eskilerinden SAPRI, hızlı 
bir sezgisel (heuristic) algoritmaya 
sahip olup, bilinen anlamda op-
timize ettiği bir amaç fonksiyonu 
yoktur. Algoritmanın nasıl çalış-
tığı hakkında şeffaflık ne yazık ki 
yoktur ve günümüzde bazı Afrika 
ülkelerinde kullanılmaya devam 
ediliyor. Klasik teklif tipleri olan 
saatlik, blok ve esnek türleri girdi 
olarak kabul ediyor. 

Sonrasında geliştirilen SESAM, 
artık bir amaç fonksiyonu olarak 
sosyal faydayı maksimize etmeye 
çalışan bir ürün olarak öne çıkıyor. 
Ancak ne matematiksel model ne 
de onun nasıl çözüldüğüne dair 
açıklayıcı bir bilgi mevcut değil. 
Gerçekte optimizasyon mu yaptığı 
yoksa sofistike bir sezgisel metot 
mu kullandığı meçhul. Yine aynı 
şekilde klasik teklif tiplerini kabul 
ediyor. 

COSMOS algoritması ise bil-
diğimiz kadarıyla optimizasyonu 
hedefleyen, matematiksel modelini 
kapalı formda da olsa belirten ilk 
iddialı üründür. CWE ülkelerinde 
(Belçika, Fransa, Almanya, Lük-
semburgve Hollanda) kullanılmış 
bu ürün, klasik teklif tiplerinin yanı 
sıra farklı saatlerde farklı mikta-
ra sahip “Profil Blok” ve belli bir 
yüzdenin kabul ya da reddedildiği 
“Kısmi Blok” gibi teklifleri de de-
ğerlendirebiliyor. 

Türkiye bir an önce harekete 
geçmeli

Ancak bu ürünler sadece kendi 
elektrik borsalarının gereklilik-
lerine yoğunlaşmış ürünler olup, 
Avrupa’nın farklı ülkelerinin farklı 
kriterlerini yerine getirmekten 
uzak. İlk defa Şubat 2014’de NWE 
ülkelerinde (Danimarka, Finlandi-
ya, Norveç, İsveç, İngiltere, Belçika, 
Fransa, Almanya, Luxemburg ve 
Hollanda) EUPHEMIA algoritması 
devreye girmiş, Mayıs 2014’den iti-

baren ise SWE (Fransa, İspanya ve 
Portekiz) bölgesinin de katılımı ile 
PCR projesi resmi olarak ilk amacı-
na ulaştı.  EUPHEMIA sadece aynı 
kısıtlara sahip farklı bölgelere yo-
ğunlaşamıyor, aynı zamanda farklı 
gereksinimlere sahip bölgeleri tek 
bir algoritma altında birleştirebili-
yor. Dolayısıyla bu ürün yukarıda 
sayılan teklif tiplerini değerlendire-
bildiği gibi İber Yarımadası’nın ken-
dine has ‘En Az Gelir, Planlanmış 
Kapanma, Gradyan Yük’ kısıtlarını 
da göz önüne alabiliyor.     

Görüldüğü üzere Avrupa 
elektrik piyasası hızla birleşiyor ve 
bunun sonucu olarak Hollanda’da 
olduğu gibi daha ucuz elektrik kul-
lanabiliyor ya da fazla elektriğini 
satarak ekonomisine katkıda bu-
lunabiliyor. Türkiye bu gelişmeleri 
nispeten geriden izliyor. Henüz 
kendi bölgesinde piyasa birleştir-
me çalışmalarına başlamadı. Oysa 
birleşen elektrik piyasalarında 
kendi çıkarlarımıza uygun yapının 
oluşabilmesi için bir an önce çevre 
ülkelerle kendi yapılanmamıza 
gitmeli, sağlıklı işleyen bir enerji 
borsasını bir an evvel kurmalıyız. 
Ayrıca kurulacak bu borsa şirke-
tinde, her geçen gün karmaşıklaşan 
bu algoritmaları anlayacak ve ge-
liştirecek uzmanlardan oluşan bir 
Ar-Ge birimine acilen ihtiyaç var. 
Unutmamak gerekir ki bilgi biri-
kimi zaman isteyen bir süreçtir ve 
gün gelip Avrupa ile tek bir elektrik 
piyasası oluşturma pazarlığına 
oturduğumuzda, piyasa dinamikle-
rini içselleştirmiş ve ülke çıkarlarını 
gözeten bu birim son derece faydalı 
olacaktır. 

MAKALETürkiye ve Avrupa’da Gün Öncesi Elektrik Piyasası Algoritmalarının Gelişimi
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Socar Türkiye CEO’su 
Kenan Yavuz, kendilerine 
2018’e kadar ‘Türkiye’nin 
ilk 3 sanayi şirketi arasın-

da yer alma’ hedefi belirlediklerini, 
ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in, “Neden birincilik 
değil?” diyerek önlerine ‘liderlik’ 
hedefi koyduğunu söyledi. 

“Petkim’in alımı ve Star Rafine-
risi’ne hazırlık dahil bugüne kadar 
yaptığımız yatırımlar 4 milyar 
doları aştı. 2018’e kadar rafineri-
nin devreye girmesi dahil 6 milyar 
dolarlık daha yatırım yapacağız” 
diyen Yavuz, memleketi Bayburt’ta 
bir grup gazeteciye açıklamalarda 
bulundu. Socar Türkiye’nin hedefle-
rini ve yatırım planlarını da anlatan 
Yavuz şöyle konuştu: “Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, 

İzmir Aliağa’daki yatırımların son 
durumunu anlattık. 2018 hedefimi-
zin Türkiye’nin ilk 3 sanayi şirketi 
arasına girmek olduğunu söyledik. 
Aliyev, ‘Neden 1 numara olmayı 
hedeflemiyorsunuz?’ diye sordu. 
Biz de ‘Siz yeter ki isteyin, biz 1 
numara olmaya dönük adımları 
atarız’ dedik. ‘Gereken neyse yapın’ 
talimatı verdi.” 

10 milyar dolarlık yeni yatırım 
lazım

Türkiye’ye Petkim’i alarak ilk 
büyük adımı atan Socar Türkiye’nin 
devam eden en büyük yatırımı Star 

Rafinerisi. Petkim’in Aliağa’daki 
kompleksin içinde yer almasının 
avantajları olduğunu anlatan Yavuz, 
“Star Rafinerisi, 5.7 milyar dolara 
mal olacak. Aynı rafineriyi örneğin 
Ceyhan’da yapsak, yatırım bedeli 7 
milyar doları bulurdu. Aliağa’da li-
mandan baraja rafineri için gerekli 
altyapı var. Altyapı avantajı maliyeti 
1.3 milyar dolar azalttı” dedi. Bu 
durumun kredi bulmayı da kolay-
laştırdığını belirten Yavuz, “Rafi-
nerimizin maliyeti 7 milyar dolar 
olsa, kredi bulmakta zorlanırdık. 18 
yıl vadeli 3.3 milyar doları yabancı-
ların ağırlıkta olduğu 23 bankadan 

Türkiye pazarına PETKİM’le giren ve enerjinin diğer alanlarına da yatırım 
yapan SOCAR Türkiye hedef büyüttü. CEO Yavuz, “2018’e kadar ilk 3’e gire-
ceğiz, 2023’te ise Türkiye’nin en büyük şirketi olacağız” dedi 

Socar’ın hedefi 2023’te lider olmak
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kredi sağladık. Finansman konusu 
bağlandı. 2018’de rafineri devreye 
girdiğinde yıllık ciromuz 15 milyar 
dolara çıkacak. 2023’te ciromuz 
30 milyar dolara yükselecek. O 
zaman Tüpraş’ı yakalayacağız. Ali-
yev’in koyduğu 1 numara hedefine 
ulaşmak için Star Rafinerisi’ne bir 
rafineri daha eklemek gerekiyor. 
Şimdiye kadar açıklanmışlara ek 10 
milyar dolarlık daha yatırım lazım. 
Elimizdeki 50’ye yakın proje hayata 
geçirilmeyi bekliyor” dedi. 

Star Rafinerisi’ne yerli ortak 
alabiliriz

Socar Türkiye, Petkim’den sonra 
Star Rafinerisi’nde de Turcas Grubu 
ile ortaktı. Ancak bir süre önce Tur-
cas, ayrıldı. Turcas Grubu’nun Star 
Rafinerisi’ndeki ortaklıktan ayrıl-
masını hiç istemediklerini anlatan 
Kenan Yavuz, “Turcas Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, 
rafinerideki yüzde 18 hissesini bize 
devrederken bu kararından vazgeç-
mesini çok istedik. Yeni stratejiler 
belirlediklerini söyleyip hisselerini 
devretti. Star Rafinerisi’ne yeni bir 
stratejik ortak istiyoruz. Bize ortak 

olmak isteyen yerli ve yabancı yatı-
rımcılar var. Biz yerli bir yatırımcıyı 
yanımızda görmek istiyoruz. An-
cak, azınlık hisseyle ortak olmaları-
na sıcak bakarız” diye konuştu. 

Yeni bir rafineri kurulması 
artık zor

Türkiye’de başka rafineri kurma 
projelerine de değinen Yavuz, Star 
Rafinerisi yatırımının başlamasıyla 
birlikte, Türkiye’de artık yeni rafi-
neri yatırımının gündeme gelmesi 
zor olduğunu düşünüyor. “Keşke 
olsa ama ufukta böyle bir olasılık 

görmüyorum” diyen Yavuz, Petkim 
faaliyetleri ile ilgili olarak da şunları 
söyledi: “Petkim üretime rakipsiz 
devam ediyor. Türkiye gibi açık 
ekonomilerde tek üretici olmak 
zordur. Şu anda içeride 69 ithalatçı 
rakibimiz var. Fiyat politikaları, 
‘Petkim eksi 50 dolar’ diye başlı-
yor. Bu ortamda adil rekabet olur 
mu? Petkim’e yerli rakip çıkmasını 
isteriz. Petkim gibi bir yatırım yap-
mak isteyene her türlü bilgi desteği 
vermeye, yol göstermeye hazırım. 
Bunu yapmazsam namerdim.”

AKARYAKIT DAĞITIMINDA FIRSAT 
KOLLUYOR

Rafineri projesine başlayan Socar Türkiye, petrol piyasasının dağıtım kısmında 
da büyümeyi planlıyor. Bir süre önce bu niyetini açıklamıştı. Bu planlarının 

gündemde olduğunu hatırlatan Socar Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, “Socar Türkiye 
olarak akaryakıt dağıtımında da önemli rol almayı planlıyoruz. Star Dağıtım şirke-
timizin toptan satışları 700 milyon doları buluyor. Akaryakıt dağıtımında peraken-
deye girme planımız da var. Satın alma da olabilir. Fırsatları kolluyoruz. 70 dağıtım 
şirketi Türkiye için çok fazla. Konsolidasyona ihtiyaç var” diye konuştu.

HABERSocar’ın hedefi 2023’te lider olmak

Temmuz 2014EnerjiPanorama 55



Yatağan Termik Santrali 
ile Güney Ege Linyitleri 
İşletmesi (GELİ) tarafın-
dan kullanılan taşınmaz-

ların, özelleştirme ihalesinin nihai 
pazarlık görüşmesi 12 Haziran 
2014 günü saat 16.30’da yapıldı. 
Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş.’ye ait Yatağan Termik 
Santralı, Güney Ege Linyitleri İşlet-
mesi (GELİ) tarafından kullanılan 
taşınırlar, Yatağan Termik Santrali 
tarafından kullanılan taşınmazlar, 
GELİ’nin üzerinde bulunduğu ta-
şınmazlar ve GELİ tarafından kul-
lanılan taşınmazların ‘varlık satışı’ 
yöntemiyle ilgili maden ruhsatları 
ve bu ruhsatların kapsadığı maden 
sahalarının ‘işletme hakkının veril-
mesi’ yöntemiyle bir bütün halinde 
özelleştirme ihalesinin nihai pazar-
lık görüşmesi böylece tamamlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından Yatağan Termik Santralı 
için açılan ihaleyi yapılan nihai 
açık pazarlık aşamasına en yüksek 
teklifi veren firma Elsan Elektrik, 
1.091 milyar ABD dolarlık son fiyat 
teklifiyle kazandı. 

Muğla ilimiz içindeki linyit 

havzamızda halen linyit kömürü ile 
çalışan kayda değer üç ayrı termik 
santral var. Yatağan, Yeniköy ve Ke-
merköy Termik Santralları Muğla 
ilimiz sınırları içinde inşaa edilmiş-
lerdir. Yeniköy ve Kemerköy daha 
önce özelleşti. Yatağan termik sant-
ralinin özet teknik bilgileri şöyledir:

Termik santralin ana yakıtı, dü-

şük kalorifik değerde açık işletme 
ile üretilen Muğla Havzası Linyit 
kömürdür. Santrali besleyen açık 
ocak kömür sahalarının toplam 
kalan rezervi yaklaşık 26 milyon 
ton`dur. Santrali sadece 8 yıl daha 
besleyecek rezerv vardır. 

Yatağan termik santrali, Made-
nağzı yakınındadır, santrale yerli 
linyit açık ocak kömür geliş fiyatı 
metrik ton başına 40 TL, veya 2.50 
dolar/MMBtu olmaktadır. Ancak 

açık işletmede kömür tükenmeye 
yakındır. Mekanize çalışacak ka-
palı işletmeye geçme gereği vardır. 
Kapalı işletmede toplam 73 milyon 
ton rezerv vardır. Bunlar Taşkesik 
38m ton, Turgut 29m ton, Eskihisar 
6m ton kapalı sahalarıdır. 

Kazanda gerçekleşen yanma 
olayı sonucunda kül ve atık gaz 

açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan atık 
gaz, elektro filter (electrostatic pre-
cipitator, E/P) adı verilen kül tutucu 
sistemden geçirilerek atmosfere atı-
lır. E/P’lerin başta küçük ve yetersiz 
tasarımı sonucu uzun yıllar çevre 
hava kirliliği hat safhadaydı. Varlık 
satışı öncesinde rehab programıyla 
ünitelere daha büyük yeni E/P’ler 
konuldu. Baca emisyonlarının son 
Avrupa normlarına uyumluluğu 
tekrar kontrol edilmelidir. Kamu 

Yatağan Termik’in  
yeni sahibini bekleyen işler

YatağanTermik Santrali; 3 ünite
Santral Kapasitesi: 3x 210 MWe (4,095,000 kwh/ yıl) 
Yüklenici Firma: Polonya Elektrim Zamech Dolmel Rafako ve Yerli Ortağı 
Ünitelerin Ticari İşletmeye Alınma Tarihleri;1982- 1983-1984
Kullanılan Ana Yakıt, Açık işletmede üretilen yerel linyit 2100kcal/kg LHV
Buhar kazanı tasarım parametreleri 660 t/h MCR,139bar/540C
Tam Yükte Günlük Ana Yakıt ihtiyacı: 16,500 ton
Yıllık Ana Yakıt ihtiyacı: 4,500,000 ton
Linyit karakteristikleri: Kül %20, Nem %36, Kükürt % 1.9

56  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

HALUK DİRESKENELİ

MAKALE



ve özelleşen termik santraller için 
2018’e kadar çevre normlarına 
uyum muafiyeti, AYM tarafından 
kaldırıldı. Uyum konusuna çok 
dikkat etmek gerekir.

Kullanılan linyitte kükürt oranı 
çok yüksek olduğu için termik 
santrallara Baca Gazı Kükürtsüzleş-
tirme (Flue Gas Desulphurisation, 
FGD) sistemi gerekiyor. Yatağan 
(2007) santralına uygun kapasite-
lerde Baca Gazı Kükürtsüzleştirme 
tesisleri yapıldı ancak her birinin 
mevcut geçerli Avrupa emisyon 
normlarına uygunluğu tekrar kont-
rol edilmelidir. 

Santralın kül barajı dolmuştur, 
eski kül barajının üstü tarım toprağı 
ile örtülüp, üstlerinde tarım yapıla-
bilir. Orman içine kontrolsüz yayılan 
kül barajı engellenmeli, yeni kül 
barajı yatırımı acilen yapılmalıdır.

Santral sökülüp yenisi yapıl-
malı…

Hızlı, etkin ve kısa sürede ya-
pılacak rehabilitasyon ile Yatağan 
santralı kapasite kullanım oranları 
ve emre amadelikleri daha yüksek 
olabilir. Yıl içinde rutin-normal 
programlı bakım yapılıyor. Çok sık 
meydana gelen buhar boru patla-
malarını en aza indirebilmek için 
emniyet valflerinin programlı ba-
kımları yapılmalı, eskiyen, çalışma-
yan emniyet valfleri, iyi kalite kısa 
süreli cevap verebilen yenileriyle 
değiştirilmeli, bu alımlar için yeterli 
sarf bütçesi her zaman ayrılmalıdır. 

Yörede bulunduğumuz süre-
lerde yaptığımız termik santral 
ziyaretlerinde, kurum üfleyicilerin 
yetersiz sayıda olduğunu ve her 

vardiyada düzenli olarak kullanıla-
madığını gözlemledik. Kullanılan 
kömürün elementer analizinin so-
nucu, daha çok sayıda kurum üfle-
me monte edilmesi, daha sık ve her 
vardiyada düzenli kurum üfleme 
yapılması şarttır.

Yatağan santralında büyük mik-
tarda taze su isteyen mevcut santral 
soğutma sistemlerinin aşırı su kul-
lanımı, çevre tarım insanının baraj-
lardaki tarım amaçlı su ihtiyacını 
tehdit ediyor. Yatağan’da mevcut 
soğutma sistemi yenilenmeli, ilerde 
cebri hava soğutmalı soğutma kule-
leri kullanımı ciddi olarak düşünül-
melidir. Santral, 30-yıllık normal 
kullanım süresini doldurmuştur. 
Santralin randımanı da emre ama-
deliği de düşüktür. Santralı kesin-
tisiz çalıştırmak zor; ciddi reha-
bilitasyon programı ve harcaması 
yapılması lazım. Bizce en doğrusu, 
kısa zaman içinde tümüyle sökmek 
ve yerine yeni teknolojiye uygun 
yeni termik santrallar yapmaktır. 

Eğer yeni bir enerji yatırımı ya-
pılacak ise 6446 sayılı Enerji Piyasa-
sı Kanunu’na uygun olarak yatırım 
ön lisansı, yatırım lisansı ve üretim 

lisansının alınması zorunludur. 
Lisansların alınması için 24-36 ay 
bir süre lazım. Lisans alımı bitimine 
kadar üretime devam etmek, nakit 
girdisini sağlamak gerekir. Bu yeni 
yatırım durumları, hem finansal 
risk hem de daha çok yatırım fırsa-
tı, daha çok kazanç anlamına gelir. 

Proje finansmanı her zaman 
zordur. Finansman sorunlarını aşan 
yatırımcı, mülkiyetini tümüyle üst-
lendiği yerlerde istediği yeni enerji 
yatırımları yapabilir. Santralde 
iletim hattı ve yüksek gerilim şalt 
tesisi hazır. Yer ise müsait…

Her yeni yatırım çevre halkına 
istihdam yaratmalı, çevreye saygılı 
olmalı, çevre kirliliği, çalışma emni-
yeti konularında hassas davranma-
lıdır. Umarız- bekleriz özelleştirme 
toplum yararına olur, umarız yeni 
gelen yatırımcılar, yatırdıkları para-
yı makul sürede geri alırken, sant-
rallarda gerekli rehabilitasyonları 
gecikmeden yaparlar, içinden çık-
tığı toplumun istihdam, emniyetli 
çalışma ve çevre hassasiyetlerine 
çok dikkat ederler. 

www.enerjienstitusu.net sitesinden 
alınmıştır
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Bağımsız değerlen-
dirme şirketi Pöyry; 
Almanya, Hollanda 
ve İspanya’da son yıl-

larda açılan kömür yakıtlı elektrik 
santrallarının değerlendirmesini 
yapmak için 2013 yılında “Kömür 
Yakıtlı Yeni Santrallar” başlıklı bir 
rapor hazırladı. AB üye devlet-
lerinde kömürle ilgili ekonomik, 
politik ve düzenleyici ortamın daha 
iyi anlaşılmasına katkı sunma he-
defiyle hazırlanan rapor, özellikle 
yeni açılacak kömür santrallarına 
yönelik çelişkilerin üzerinde du-
ruyor. Rapora göre, Almanya’da 
10 ve Hollanda’da üç olmak üzere 
yapım aşamasında olan yeni kömür 
ve linyit santralları mevcut. Ancak 
Almanya’daki projelerin bir kısmı 
tasarımla ilgili teknik sorunlar ne-
deniyle; bir kısmı da çevresel tehdit 
gerekçesiyle ertelenmiş durumda. 
2012 yılında iki yeni kömür santralı 
açan Almanya, 2013 yılına da altı 
yeni santral hedefi ile girmişti; in-
şaa halindeki linyit ve kömür sant-
rallarındaki son durum ise şöyle:

Rapora göre, inşaat aşamala-
rı süren ve devreye alınamayan 
santrallardaki en büyük pay, yeni-
lenebilir enerjiye yönelik öncelikli 
politikalarından geliyor. Bu yorum 

da tahmin edileceği üzere, Alman-
ya’daki “Energiewende” isimli enerji 
çevrimine yönelik politikalardan 
kaynağını alıyor.

Energiewende ile kömür sant-

rallarına uzun bir veda
2020 yılına kadar “fosil yakıt 

kökenli elektrik enerjisi portföyün-
den kademeli olarak yenilenebilir 
enerji kaynaklarına geçiş” anlamına 

Kömür tartışmaları  
ters tepti; ithalata yaradı

Yüksek karbon emisyon oranları ile eleştirilen, iklim değişikliğinin temel 
nedeni olarak görülen kömür, küresel enerji tüketiminde son 40 yılın en 
yüksek pazar payına ulaştı. Gaz fiyatları karşısında talebi gittikçe artan, 
elektrik fiyatlarının istikrarı için vazgeçilmez denilen kömür madenini, it-
hal kömüre dayalı elektrik santralları açısından inceledik

TABLO-1: Almanya’da yapım aşamasında bulunan santrallar
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gelen Energiewende, yeni kömür ya 
da linyit projelerinin artık Alman-
ya’da sık görülmeyeceği şeklinde de 
yorumlanabilir. Öte yandan, Ener-
giewende ile ülkedeki yatırımların 
maliyetleri artarken yenilenebilir 
enerjiden elde edilen elektriğin 
taşınması da ayrı bir sıkıntı olarak 
değerlendiriliyor.

Almanya’daki enerji dönüşümü-
nün yürürlüğe girdiği 2011 yılına 
baktığımızda ülkedeki elektrik üre-
timinin yüzde 58’inin fosil yakıtlar-
dan sağladığını ve hemen arkasın-

dan da yüzde 18’lik payla nükleerin 
geldiğini görüyoruz. Almanya’nın 
tüm dünyadaki en büyük linyit 
kömürü üreticisi ve 2011 yılındaki 
toplam üretiminin de 176.5 Mt 
olduğunu belirtelim. Bu üretim tek 
başına tüm dünyadaki linyit üreti-
minin yüzde 17’sini Almanya’nın 
karşıladığı anlamına geliyor.

Almanya linyit üretiminin 
zirvesinde

2011’den sonra ise yenilenebilir 
enerjideki artan paylarla birlikte, 

kömür ve türevi yakıtların enerji 
üretimindeki yeri daha sık tartışılır 
hale geldi. Almanya’da baskı altına 
alınan kömür sektörüyle birlikte 
2011 yılındaki kurulu elektrik 
gücünde en büyük pay sahipleri 
sırasıyla rüzgar (yüzde 17), kömür 
(yüzde 17), güneş (yüzde 15) ve 
linyit (yüzde 12) oldu. Rüzgar ve 
güneş enerjisindeki kurulu gücünü 
yaklaşık 10 yıldır kademeleri olarak 
artıran Almanya; Avrupa Birliği üye 
ülkeleri arasında kurulu güç konu-
sunda bir numarada. Avrupa’daki 
rüzgar kapasitesinin yarısı; güneşte-
ki kapasitenin ise üçte birlik kısmı 
sadece Almanya’dan sağlanıyor. 
Ancak bu temiz kaynaklardan gelen 
elektriğin düşük yük kapasitesi so-
runu henüz aşılabilmiş değil ve bu 
nedenle elektrik üretiminde linyit, 
nükleer, kömür ya da gazın payları 
kolay kolay zirveden düşmüyor. 
Kullanılan yakıt tipine göre ayrılmış 
kurulu güç kapasitesi tablosu da 
bunu net bir şekilde gösteriyor.

Almanya’nın sahip olduğu 
kömür ve türevi yakıtlı santrallar 
haritasında, madenlere ve deniz 
yoluyla getirilen kömür için de 
kıyıya yakınlık tercih edilmiş du-
rumda. Bunun en önemli nedeni de 
santralların büyük çoğunluğunun 
ithal kömür ile çalışması. Burada, 
Almanya’nın enerji portfolyosuna 
yön veren büyük şirketlerin gelecek 
stratejileri önemli görülüyor. Çün-
kü rapora göre, kömürün geleceği 
ile ilgili kararlar bu şirketlerin orta 
yolu bulmaları ile şekillenecek. İşte 
o şirketler ve elektrik üretimindeki 
kaynak dağılımları:

Almanya ve Hollanda: İstikrar 
için kömür ve linyite devam

Hollanda’da ise yapım aşa-
masında olan üç kömür santralı 
için yatırım kararları 2008 yılında 

TABLO-2: Almanya’da yakıt tipine göre kurulu güç kapasitesi 

TABLO-3: Kurulu Güçlere Göre Şirketler (Almanya) 

DÜNYA GÜNDEMİKömür tartışmaları  ters tepti; ithalata yaradı

Temmuz 2014EnerjiPanorama 59



60  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

alınmış ancak Pöyry, elektrik sis-
teminde zaten büyük ölçüde arz 
fazlası olan ülke için bu santralların 
gelecek görünümlerinin belirsiz 
olduğunu savunuyor. Hollanda’da 
kömür yakıtlı 8 büyük santral var 
ve toplam kapasiteleri 4.2 GW. Hol-
landa’nın elektrik üretiminde gaz 
kullanımının en büyük payı aldığı 
ancak kömür yakıtlı santralların ise 
her daim önemini koruduğu be-
lirtmek gerek. Elektrik toptan satış 
fiyatlarındaki istikrar için kömür ve 
linyit yakıtlı santrallar, hem Alman-
ya’nın hem de Hollanda’nın henüz 
vazgeçilmezleri. 

İspanya’da kömürün geleceği 
belirsiz

Raporda yer verilen İspanya’da 
ise durum Almanya ve Hollanda’da-
kinden çok daha net; Pöyry ekono-
mik koşullar nedeniyle İspanya’da 
herhangi bir yeni kömür santralı 
inşaatının teşvik edilmediğini ve 
yakın zamanda da kemer sıkma 
politikalarından çıkılmayacağını 
açıklıyor. İspanya yerli kömür kul-
lanımı için sübvansiyon tanımlamış 
ancak krizin patlak vermesiyle 
kömür satışları azalırken destek 
de durdurulmuştu. 2014 yılından 
sonra ise yerli kömüre desteğin 
tekrar başlayacağı ancak hem yeni-

lenebilir enerji yatırımlarının hem 
de yerli ya da ithal kömüre yönelik 
tedariğin İspanya’da nasıl bir seyir 
izleyeceğinin belirsizliğini korudu-
ğu görülüyor.

RWE: Yeni teknolojilerle 
donatılmış kömür santrallarına 
ihtiyaç var

RWE’nin Almanya özelinde 
hazırladığı “Energy For The Futu-
re” raporunda, enerji verimliliğini 
sağlamak ve çevresel değerleri 
korumak için yeni teknolojiler ile 
donatılmış kömür santrallarına 
vurgu yapılıyor. Enerjide kaynak 
çeşitliliğine inanan tüm şirketlerin 
kömüre yönelik yatırımlarını haya-
ta geçirirken en başta kurgulamala-
rı gereken nokta RWE’ye göre böyle 
ama her ülke ve şirket için ne kadar 
gerçekçi, tartışılır.

Greenpeace: Kömüre daha 
pahalı yaptırımlar uygulayın

Tüm dünyada yüksek gaz fiyat-
ları karşısında kömüre olan talep bir 
yana, Greenpeace ise ithal kömür 
kullanan elektrik santrallarını emis-
yon ticaretindeki eksik düzenleme-
lerle eleştiriyor. İngiltere’de 2012 yılı 
boyunca kömür yakan santralların 
karlılık oranı yüzde 171 oranında 
arttı. Greenpeace’e göre bundaki en 
önemli neden, aynı yıl ABD’den ithal 
edilen kömür fiyatlarının önemli 
ölçüde düşmüş olması değil. Green-
peace 2013 yılında, kömür santral-
larının modern bir doğal gaz santra-
lına göre güç birimi başına yaklaşık 
iki kat emisyona sahip olduğunu 
belirten “Avrupa neden daha fazla 
kömür yakıyor?” başlıklı bir çalışma 
yayınladı. ABD Çevre Ajansı’nın ve-
rileriyle desteklenen çalışma, yüksek 
gaz fiyatları ve nispeten daha ucuz 
olan ABD’den ithal edilen kömür 
birleştiğinde İngiltere’nin bu denli 

TABLO-5: Hollanda’da yakıt tipine göre kurulu güç kapasitesi

TABLO-6: Kömüre dayalı planlanan santrallar (Polonya)
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yüksek oranlarda kömür kullanma-
sının asıl nedenini; ETS’nin kömüre 
daha ucuz yaptırımlar uygulamasın-
da buluyor.

Polonya kulak asmıyor
Avrupa genelinde kömür sant-

rallarına yönelik tartışmalar sıcak-
lığını korurken, Polonya hükümeti 
de yenilenebilir enerjiye odaklan-
mak yerine kömür yatırımlarına 
yöneldiği için eleştirilen ülkelerin 
başında geliyor. Polonya’da elektri-
ğin neredeyse yüzde 85’i kömürden 
üretiliyor ve kurulu kömür santral-
larının üçte ikisi de 30 yıldan daha 
eski yapılar. Polonya’nın 2030 yılına 
kadarki enerji politikasını açıklayan 
stratejik belge niteliğindeki çalışma, 
kömür santrallarının Polonya için 
baş enerji kaynağı olmaya devam 
edeceğini gösteriyor. Polonya, 2020 
yılına kadar kömür gücüne dayalı 
11 bin 300 megavat kapasiteli sant-
ral inşa etmeyi planlıyor.

Kömürün payı 1970 yılından 
bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

2013 yılında güç üretimi ve 
diğer amaçlar için kullanılan kömü-
rün yüzde 3 artış gösterdiğini ve di-
ğer tüm fosil yakıtları geride bırak-
tığını da bu gelişmelere ekleyelim. 
Yüksek karbon emisyon oranları 
ile eleştirilen, iklim değişikliğinin 
temel nedeni olarak görülen kömü-
rün enerji piyasasındaki payı 1970 
yılından bu yana en yüksek sevi-
yeye çıkmış durumda. BP İstatistik 
Raporu’ndan alınan bilgilere göre; 

Avrupa, Amerika’dan yaptığı 
ucuz ithalatla kömür kullanımının 
zirvesinde yer alan bölgeler ara-
sında yer alıyor. Çin ve Hindistan 
gibi gelişmekte olan ülkeler de en 
yüksek oranda kömür kullanıcıları 
arasında olmasına rağmen, Çin’de 
enerjideki genel büyüme geçtiğimiz 
yıl yüzde 8.4’ten yüzde 4.7’ye düşüş 
gösterdi. BP’nin analizine göre, 
Çin’de kömür kullanımında azalma 
görülürken ve Amerika daha ucuz 
olan kaya gazı sayesinde kömürü 
arka plana atarken Avrupa’da ithal 
kömüre bağımlılık ciddi boyutlara 
ulaşmış durumda. Tam da bu ne-
denle analizden kayda değer son 
bir nokta: Kontrolsüz iklim değişik-
liğinin ekonomik riskleri, tahmin 
edilenden çok daha büyük boyutla-
ra ulaşabilir.

Kaynaklar: 
Pöyry Report
BP Statistical Review 
rwe.com
greenpeace.org.uk
bankwatch.org
powerengineeringint.com
theguardian.com
Güncel kömür santralları listesi 

için: globalenergyobservatory.org

TABLO-7: Avrupa Kömür Kullanımındaki Değişim (2009-2012)
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Ülkemizde son yıllarda 
ivme kazanan serbest-
leşme ve özelleştirme 
süreciyle birlikte, elekt-

rik enerjisi sektörünün çehresi 
önemli ölçüde değişiyor, her geçen 
gün yeni oyuncular piyasaya dâhil 
oluyor ve bununla birlikte rekabet 
hızla artıyor. Dünyanın en yüksek 
talep artışlarından birine sahip olan 
Türkiye elektrik sektörü için yatı-
rım ihtiyacı; üretim, iletim, dağıtım 
ve verimlilik ayaklarının tümü için 
elzem olup bu kapsamda birçok 
yerli ve yabancı girişimci sektöre 
hâlihazırda yatırım yapmış ve yap-
maya da devam ediyor. Bu sürecin 
sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için 
de kamu mülkiyetindeki üretim 
tesis özelleştirmelerinin hızla ta-
mamlanarak sektörün, yapılan 
sübvansiyonlarla oluşturulan fiyat 
baskısından kurtulması ve piyasa 
dinamiklerinin işler hale getirilme-
si, böylece piyasanın daha şeffaf ve 
rekabetçi bir hal alması sağlanacak 
ve elektrik sektörü yatırımlarının 
kamu finansmanı üzerinde ek yük 
oluşturmaksızın özel sektör tarafın-
dan gerçekleştirilmesinde aksama 
yaşanmayacak. 

2013 yılını ilk bakışta makro 

göstergeler olan üretim ve tüketim 
miktarları üzerinden değerlen-
direcek olursak; toplam tüketim 
miktarının bir önceki yıla göre 
yüzde 1,3’lük bir artış göstererek 
245,5 milyar kWh ile yılı kapat-
tığını görüyoruz. Aylar bazında 
incelediğimizde, ılıman geçen kışın 
da etkisiyle yılın ilk 3 ayında tü-
ketimde bir miktar düşüş görülse 
de özellikle son 3 ayda yaşanan 
ortalama yüzde 4,5’lik artışla 2012 
yılından yaklaşık 3 milyar kWh’lik 
fazla bir tüketim değerine ulaşıldı. 
2013 yılı elektrik üretim miktarı 
ise bir önceki yıla göre çok cüzi bir 
düşüş göstermiş ve 239,3 milyar 
kWh olmuştur. Üretim ve tüketim 
miktar değişimlerindeki farklılık-
tan da anlaşılacağı üzere aradaki 
fark sınır ötesi ticaret ile karşılandı. 
2012 yılında 2,9 milyar kWh olan 

net ithalat miktarı iki katın da üze-
rine çıkarak 2013 yılında 6,2 milyar 
kWh oldu ve toplam tüketimin 
yüzde 2,5’ini karşıladı. 

Net ithalat önemli
2012 yılı ile başlayan ve bun-

dan sonraki yıllarda da devam 
etmesini öngördüğümüz süreçte, 
kriz etkilerinin hissedildiği yıllar 
haricinde görmeye alıştığımız 
yüzde 8-9’luk tüketim artış oran-
larını, hem GSYH artış hızındaki 
yavaşlama ve enerji yoğun sanayi 
üretiminden hizmet üretimine 
kayış hem de ülke çapında enerji 
verimliliği konusuna gösterilen 
hassasiyet, kullanılan ekipmanların 
getirdiği tasarruf gibi nedenlerle 
bundan sonra görme şansımızın 
düşük olduğunu düşünüyoruz. 
Geleceğe yönelik yaklaşımlar yapı-

Elektriksiz kalmamak 
için yatırımlar sürmeli

Kamu mülkiyetindeki üretim tesis özelleştirmelerinin hızla tamamlana-
rak sektörün, sübvansiyonlarla oluşturulan fiyat baskısından kurtulması 
ve piyasa dinamiklerinin işler hale getirilmesi gerekli. Böylece piyasanın 
daha şeffaf ve rekabetçi bir hal alması sağlanacak ve elektrik sektörü yatı-
rımlarının kamu finansmanı üzerinde ek yük oluşturmaksızın özel sektör 
tarafından gerçekleştirilmesinde aksama yaşanmayacak
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lırken tüketim artış seyrinin yanı 
sıra üretim miktarındaki değişimi 
etkileyecek bir diğer faktörün de 
net ithalat hacmi olacağı unutul-
mamalı. 2010 yılına kadar birbirine 
paralel bir şekilde seyreden elektrik 
tüketim ve üretim değerlerindeki 
değişim oranlarının, ithalat miktar-
larının artmaya başladığı 2011 yılı 
ile birlikte üretim tarafı aleyhine 
bir seyir içine girmeye başladığını 
görüyoruz. Bu değişimle birlikte, 
tüketim artışı olan dönemlerde üre-
tim artış oranları tüketimdeki artış 
oranlarının altında kalmaya başla-
mış, tüketimin azaldığı dönemlerde 
ise üretim daha yüksek bir oranda 
düşüş gösterdi. Gerek ENTSO-E 
kapsamındaki Bulgaristan ve Yuna-
nistan bağlantılarında izin verilecek 
kapasite artışı, gerekse Gürcistan 
ve İran tarafında devreye alınacak 
yeni hat kapasiteleriyle birlikte net 
ithalat miktarı çok daha yüksek 
seviyelere ulaşacak.

1 MW güç bile önemli
2013 sonu itibarıyla 64 bin 

MW’ı geçen kurulu gücümüz içeri-
sinde doğal gaz santrallarının yüzde 
40’lık payı devam etti; bu yıl dev-
reye giren toplam 6 bin 986 M’lık 
yeni kapasitenin 3 bin 610 MW’ını 
doğal gaz santralları oluştururken, 
3 bin 339 MW’lık kısmının ise 
yenilenebilir kaynaklı santrallar 
olması sevindirici bir gelişme oldu. 
Aralık ayında yaşadığımız krizde 
tekrar acı bir şekilde hissettiğimiz 
üzere doğal gaz kaynaklı santrallar, 
üretim profilimiz içindeki yüksek 
payını koruduğu sürece elektrik arz 
kapasitemiz görünürde ne kadar 
artmış olursa olsun, kış aylarında 
neredeyse kurulu gücümüzün ya-
rısı miktarındaki bir tüketimi bile 
karşılamakta güçlük yaşanıyor. 1 
MW’lık güce bile muhtaç olunan 
bu tip dönemlerde, yaşanan kısıntı 
ve kesintiler nedeniyle doğal gaz 
santralları maalesef ne sistem işlet-
mecisinin ne de santral yatırımcısı-
nın yüzünü güldürebiliyor.

2013 yılındaki elektrik fiyat ge-
lişimine baktığımızda ise piyasanın 
referans fiyatı olarak kabul edebile-

ceğimiz Gün Öncesi Piyasası Takas 
Fiyatı aritmetik ortalamasının bir 
önceki yılla hemen hemen aynı de-
ğerde oluştuğunu görüyoruz. 2012 
yılında 149,6 TL/MWh olan orta-
lama PTF binde 3,5’luk bir artışla 
150,1 TL/MWh ile yılı noktaladı. 
Aylar bazında değerlendirme yaptı-
ğımızda ise tüketim düşüşü ve üre-
tim artışıyla birlikte bahar aylarında 
13 Kr/kWh’lere düşen, kış ve yaz 
aylarında ise ısıtma veya soğutma 
kaynaklı tüketim yükünün de ek-
lenmesiyle beraber 16 Kr/kWh’lere 
ulaşan bir aralıkta fiyatların hareket 
ettiğini görüyoruz. Bu genel tablo, 
doğal gaz arzındaki sıkıntı kaynaklı 
olarak elektrik arzında problem yaşa-
nan aylarda farklılık gösterdi ve 2012 
yılının Şubat ayında 196 TL/MWh’e 
ulaşan aylık ortalama fiyat, 2013 yılı 
Aralık ayında 192 TL/MWh ile ayı 
noktalayarak yukarıda belirtilen fiyat 
bandının üzerine çıktı.

TL bazında fiyat artışı yaşan-
madı 

Perakende satış tarifelerine 
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baktığımızda ise son olarak Ekim 
2012’de doğal gaz fiyatlarına paralel 
bir şekilde yapılan artıştan sonra 
tüketicilere yansıyan nihai elektrik 
fiyatında herhangi bir değişikliğe 
gidilmedi ancak çıplak enerji fiyatı 
ve sistem kullanım bedellerinde 
bazı değişiklikler yapıldı. Yıllara 
sari olarak azalan kayıp/kaçak ora-
nı hedeflerine bağlı olarak düşen 
kayıp-kaçak bedeli, faturanın diğer 
kalemlerinde yapılan artışlarla den-
gelendi ve son tüketiciye bir indi-
rim yansıtılmadı.

Gerek kurulu güçteki ciddi ar-
tış, gerekse komşu ülkelerle artan 
enterkoneksiyon kapasitesi, TL 
bazında fiyat artışları yaşanma-
masına sebep oldu; dolayısıyla 
reel fiyatları ve buna bağlı olarak 
da üretim sektöründeki kar marj-
larını önemli derecede düşürdü. 
Fiyat konusunun yanı sıra talep 
artışındaki yavaşlama ve daha önce 
finanse edilen projelerin istenilen 
nakdi geri dönüşleri oluşturama-

ması, bazılarının ödeme güçlüğüne 
düşmesi; bir süre öncesine kadar 
finansman açısından cazibe merke-
zi olan enerji sektörünün eski ilgi 
düzeyini kaybetmesine de sebep 
oldu. Şehir hastaneleri, otoyol, köp-
rü, havaalanı gibi çok yüksek meb-
lağlarda yatırım gerektiren projeler, 
finansman sektörünün yeni ilgi 
alanı olmaya başlarken, elektrik 
sektörünün kredilendirilmesinde-
ki özkaynak ve teminat koşulları 
yatırımcılar aleyhine şekillenmeye 
başladı. Bu yerel faktörlerle birlikte, 
küresel piyasalarda da sermayenin 
daha pahalı bir hale gelmesi gerek 
yerli gerekse yabancı yatırımcıların 
sektöre olan merak ve heveslerini 
dizginledi; daha verimli, daha eko-
nomik veya yatırımı geri dönüle-
meyecek bir aşamada olan projeler 
ilerlerken, karlılık oranları düşük 
ve bekleme şansı olan projeler bir 
miktar rölantiye alındı.

Kış ayları zor geçecek 
Yakın zamana kadar gündemi-

mizde önemli bir yer tutan elektrik 
arzında yeterli yedek kapasitenin 
olmaması sorunu, kısa vadede or-
tadan kalkmış gibi gözüküyor olsa 
da mevcut kurulu güç, puant yükle 
kıyaslandığında ortaya çıkan bü-
yük fark arz güvenliği probleminin 
kalmadığı gibi yanlış yorumlara 
sebep oluyor. Mevsimsel bazda 
doğal gaz talebinin arttığı dönem-
lerde doğal gaz arzındaki yetersizlik 
dolayısıyla bundan sonraki en az 
3-4 yıl boyunca özellikle kış ayla-
rında ciddi elektrik kesintilerinin 
yaşanması kaçınılmaz gözüküyor. 
Bundan dolayı yarısından fazlası 
yenilenebilir kaynaklardan olmak 
üzere yaklaşık 15 bin MW’lık pro-
jenin yapım aşamasında bulunması 
sevindirici. Önümüzdeki dönemde 
yatırım ortamının iyileştirilmesine 
ve etkin işleyen bir elektrik piyasası 
oluşturulmasına yönelik çalışma ve 
uygulamaların hızlandırılması, ya-
şanan sorunları bir daha önümüze 
gelmemek üzere rafa kaldırmamız 
yolunda önemli katkı sağlayacak.
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Britanya Hazinesi’nde 
bir ekonomist olan 
Stephen Littlechild’ın 
1980’li yıllarda Bri-

tish Telecom’un düzenlenmesi için 
geliştirdiği “özendirici düzenleme” 
dünyanın dört bir tarafında baskın 
düzenleme formu oluncaya kadar 
Batı’da birçok dağıtım ve iletim 
sektöründe “getiri oranı düzenle-
mesi” uygulanıyordu. Getiri oranı 
düzenlemesinin temel dezavantaj-
larından birisi iktisat literatüründe 
“AJ etkisi” olarak bilinen aşırı ser-
mayeleşme yanlılığıydı. Buna göre, 
getiri-oranı düzenlemesine tabi 
olan bir firmanın koyabileceği fi-
yatlar, bütün işletme maliyetlerinin 
karşılanmasının ardından firmaya 
yatırımı üzerinde belli bir getiri 
oranı sağlayacak şekilde belirlen-
diğinden, bunun doğal bir sonucu 
olarak firmanın maliyet minimi-
zasyonu için hiçbir motivasyonu 
kalmıyor ve firma etkinsiz yatırım 
kararları alarak gereğinden fazla 
sermaye yatırımı yapıyordu.

Özendirici düzenleme, X faktö-
rü gibi birtakım unsurları kullana-
rak düzenlemeye tabi firmaları et-
kin faaliyet göstermeye özendirmek 

suretiyle belki bu iktisadi açıdan et-
kinsiz ve verimsiz yapıyı sona erdir-
di. Ancak bu sefer de aşırı sermaye 
yatırımının olduğu düzenlemelerde 
çok da büyük bir problem olmayan 
ancak firmaların maliyetlerinin dü-
şürülmesinin özendirildiği durum-
larda oldukça sorunlu olabilecek bir 
sorunla karşılaşıldı; hizmet kalite-
sini artırmak bir maliyete katlan-
mayı da beraberinde getirdiğinden, 
firmalar maliyetlerini düşürmek 
adına kaliteden vazgeçecek miydi? 
Bu sorunun yanıtı, dünyanın dört 
bir yanında elektrik endüstrilerinin 
serbestleştirilmesinin ardından 
ortaya çıkan ekonomi-politik 
tartışmalarla birlikte çok daha 
önemli bir hale geldi.

İktisat bilimine göre özendiri-
ci düzenleme ve kalite

Bu soruna iktisat teorisi pers-
pektifinden bakıldığı zaman, 
ilk bulgular getiri-oranı düzen-
lemesinin tersine özendirici 
düzenlemenin yaygın bir formu 
olan fiyat-tavanı düzenlemesinin 
düşük kalite düzeylerine neden 
olabileceğine işaret ediyor. 2001 
Nobel Ekonomi ödülünün sahipleri 
arasında olan Michael Spence 1975 
yılında yazdığı makaleyle, fiyat 

tavanlarının maliyeti düşürmek ve 
kârı artırmak için firmaların kali-
teyi düşürmelerine yol açtığını gös-
terdi. Bu konuda yapılan az sayıda 
deneysel çalışma da teorik bulguları 
destekliyor. Örneğin Anna Ter-
Martirosyan’ın Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 23 eyaleti içeren 
2003 tarihli çalışmasında fiyat 
düzenlemesinin kalitede bir düşüşle 
ilişkili olduğu bulunmuştur.1 Ancak 
yine aynı çalışmada kalite göster-
gelerinin ve kıyaslama noktalarının 
açık ve net bir şekilde ortaya konul-
masının söz konusu olumsuz etkiyi 
azalttığı da saptandı.2

Uluslararası deneyimler
Kısacası, iktisat yazınının da 

işaret ettiği üzere, özendirici dü-

1  Ter-Martirosyan, A. (2003). 
The effects of incentive regulation 
on quality of service in electricity 
markets. Department Of Economics, 
George Washington University, Wor-
king Paper, March 2003.

2  Özendirici düzenleme ve ka-
lite üzerine oldukça geniş bir iktisat 
literatürü olmakla birlikte, yer kısı-
tından ötürü sadece bu makalelere 
odaklanılmıştır. Diğer akademik 
çalışmalar da burada sunulan ma-
kaleleri desteklemektedir.
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zenleme altında maliyeti düşürmek 
ve etkin çalışmak temel amaçken 
aynı anda maliyet artırıcı bir un-
sur olan kalitenin yeterli düzeyde 
olmasını sağlamak oldukça güç bir 
iştir. Diğer ülkeler benzer sorun-
ları pratikte nasıl aşıyor sorusuna 
baktığımız zaman ise düzenleyici 
kurumların birden fazla kalite 
enstrümanının kombinasyonunu 
kullandıklarını görüyoruz. Bu ens-
trümanlar arasında en yaygını ise 
elektrik kesintisinin sıklığı ve süre-
sini kapsayan performans verisinin 
yayımlanması. Nedenine gelince, 
performans verisinin yayımlanma-
sının firmayı yeterli düzeyde kalite 
sunmak konusunda disipline ede-
ceği varsayılıyor. Bununla birlikte, 
düzenleyici otoriteler düzenlemeye 
tabi firmalar için hem genel hem 
de firmaya özgü standartlar ortaya 
koyabiliyor. Örneğin Norveç›te her 
bir dağıtım firmasının hususi kalite 
hedefi varken, İtalya’da bölgelerin 
yoğunluk durumlarına göre ulusal 
standartlar belirleniyor. Bununla 
beraber, kalite hedeflerini yakala-
yamama durumunda cezalar, kalite 
hedeflerini aşma durumunda ise 
ödüller verilecek şekilde firmaların 
kalite sunmaya özendirildiği mali 
güdü planları da yaygın olarak kul-
lanılıyor. Bu tarz planlar Avustral-
ya, İngiltere, İtalya ve Norveç gibi 
ülkelerde uygulanıyor. 

Türkiye’deki elektrik dağıtım 
endüstrisi için yansımalar 

Peki, bütün bu akademik 
çalışmaların, bulguların ve ulus-
lararası deneyimin Türkiye için 
ne gibi yansımaları vardır? 11-08-
2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Dağıtım Sistemi Gelirinin 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 
3. Maddesine göre bir tarife dönemi 
için ‘dağıtım sistemi gelir tavanı’ 
hesaplanırken kullanılan formülde 
kalite unsuru da dağıtım sistemi 
referans gelirinin güncellenmesinde 
dikkate alınıyor. Ancak 1 Aralık 
2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan tebliğle ya-
pılan değişiklikle kalite göstergesi 
hedef değerleri ilk olarak 2015 yılı 
için belirleneceğinden Türkiye’de 
şu anda kalitenin özendirici düzen-
lemede rol oynadığı söylenemez. 
Eğer mevzuatta ifade edildiği gibi 
yakın zamanda gelir tavanında 
kalitede etkili bir şekilde değerlen-
dirilmeye başlandığında, firmaların 
bu duruma ne derece hazırlıklı ol-
dukları ise tartışmalıdır. Öncelikle, 
elektrik dağıtım endüstrisi ser-
maye-yoğun ve uzun ömürlü 
varlıklardan müteşekkil bir sektör 
olduğundan, alınan stratejik işlem-
sel kararlarla kalite çıktısı arasında 
bir gecikme yaşanacağı görülecek-
tir. Bunun sonucunda da üst üste 
birkaç dönem boyunca yeterince 
yatırım yapılamaması durumunda 
şebeke kalitesinde sürekli olarak bir 
bozulma olacak ve bu durum bir-
kaç yıl boyunca fark edilemeyecek-
tir. Ancak bu aksaklıklar bir kere 
fark edildiğinde, bu sefer de kaliteyi 
tekrar yukarı seviyelere çıkarmak 
oldukça zaman alacaktır.

Yukarıda belirtilen hem teorik 
hem de deneysel iktisat yazını ışı-
ğında ve uluslararası deneyimler 
dikkate alındığında, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 
büyük iş düşeceği ortada. Sektörün 
endüstriyel organizasyon yapısı 

gereği ilgili yatırımları yapmak 
ve kalite ile ilgili çıktıları almak 
arasında bir gecikme olacağından, 
kalite göstergesi hedef değerleri 
2015 yılı için belirlenmeden önce 
EPDK, proaktif bir tutumla gerek 
kamuoyunu bilgilendirerek dolaylı 
şekilde gerekse dağıtım firmalarını 
bilgilendirerek doğrudan konu-
nun ciddiyetini vurgulamalıdır. 
Özellikle firma sahiplerinin kısa 
vadeli kâr maksimizasyonuna 
ziyadesiyle odaklandığı ve firma 
yöneticilerinin kısa sürelerle 
atandığı Türkiye gibi bir ülkede, bu 
sorun daha da ciddiyet kazanıyor. 

Bu yazımızda özendirici düzen-
lemede kalite unsuru hakkında bir 
girizgâh yaptık. Bir sonraki yazı-
mızda Türkiye’de özendirici düzen-
lemede kaliteyi sağlamada iktisat 
yazını ve uluslar arası deneyim 
ışığında nasıl yaklaşımlar benim-
senmesi gerektiği hususunda daha 
detaylı analizlerimizi sunacağız. 

 Spence, A.M. (1975). Monopoly, 
quality and regulation. Bell Journal 
of Economics. 6: 417-429.

2 Ter-Martirosyan, A. (2003). 
The effects of incentive regulation 
on quality of service in electricity 
markets. Department Of Economics, 
George Washington University, Wor-
king Paper, March 2003.

3 Özendirici düzenleme ve kalite 
üzerine oldukça geniş bir iktisat 
literatürü olmakla birlikte, yer kısı-
tından ötürü sadece bu makalelere 
odaklanılmıştır. Diğer akademik 
çalışmalar da burada sunulan ma-
kaleleri desteklemektedir.
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Toplam 600 MW’lık 
güneş enerjisi yatırım-
ları için ilk ihaleler 12 
Mayıs’da Erzurum ve 

Elazığ için yapıldı. Bu ilk ihaleler 
önümüzdeki aylarda yapılacak 
daha büyük ihaleler için gösterge 
niteliğinde olması açısından büyük 
önem taşıyordu. Elazığ’da 8 MW’lık 
kapasite için megavat başına 827 
bin lira katkı payı teklif edilirken; 
Erzurum’da 5 MW’lık kapasite için 
ihaleyi kazanan firmanın teklifi 
megavat başına 68 bin lirada kaldı. 
İhaleler arasındaki fiyat farkını 
ekonomik açıdan etkileyen faktör-
ler, Elazığ’ın güneşlenme miktarı, 
Elazığ’daki ihalenin daha rekabetçi 
bir ortamda gerçekleşmesi ve kuru-
lum ve bağlantı masraflarının daha 
düşük olması olabilir.  Bunlara ek 
olarak değerleme hatalarının da bu 
farka yol açması mümkündür.  

Geçen ayki yazımızda Konya’ya 

kurulacak bir santral için örnek 
bir değerleme çalışması yapmıştık. 
Çalışmamız sonucunda maksimum 
ekonomik katkı payının Konya için 
(44 bin-807 bin) lira aralığında 
olması gerektiğini öngörmüştük. 
Aralığın üst limiti olan 807 bin 
lira, bağlantı ve kurulum masraf-
larının düşük ve kablolama için 
yerli üretim teşviği kullanıldığı en 
iyimser senaryoyu ifade ediyor. Alt 
limit olan 44 bin lira ise kurulum 
masraflarının yüksek ve hiç üre-
tim teşviği alınmadığı en tutucu 
senaryoyu belirtiyor. Bu çercevede 
Konya için verilecek 807 bin lira 
ve üzerindeki tekliflerin ekonomik 
olmayacağını kabul edebiliriz.

Elazığ teklifi iyimser tahmin-
lerin üstünde 

Erzurum ve Elazığ için yapı-
lan teklifleri değerlendirmek için 
öncelikle Konya için bulunan 44 
bin-807 bin TL aralığını Erzurum 
ve Elazığ’ın radyasyon değerlerine 

göre uyarlamamız gerekir.  Bu uyar-
lama yapıldığında Erzurum için 
katkı payı aralığı 38 bin-699 bin 
TL olurken Elazığ için 43 bin-797 
bin TL oluyor. Dolayısıyla Erzu-
rum için teklif edilen 68 bin liralık 
katkı payının fizibilite analizinin 
tutucu limitine çok yakın olduğu ve 
teklifin büyük ihtimalle ekonomik 
olduğu görülüyor. Diğer taraftan ise 
Elazığ için yapılan 827 bin liralık 
teklifin ise en iyimser tahminlerin 
bile üzerine çıktığı ve büyük ihti-
malle de ekonomik olarak fizıbıl 
olmadığı düşünülebilir.  Bununlar 
beraber teklif, üst limit olan 797 bin 
liranın cok üzerinde değildir, do-
layısıyla da projenin finansmanına 
ve hayata geçirilmesine engel teşkil 
etmeyebilir.

Sonuç olarak Elazığ’da oluşan 
yüksek teklif, Konya için yapılacak 
ve çok daha rekabetçi geçmesi bek-
lenen ihalelerde tekliflerin ekono-
mik fizibilite sınırlarını aşabileceği-
nin sinyallerini veriyor. 
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EPDK, 28 Mayıs 2014 
tarihli toplantısında 
aldığı Kurul Kararı 
ile elektrik dağıtım ve 

doğal gaz dağıtım şirketlerinin 
gelir gereksinimleri içerisinde yer 
alan Ar-Ge giderlerine dair çeşitli 
kararlar aldı. Kurul kararı, 18 Hazi-
ran 2014 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Karar 
kapsamında Ar-Ge giderlerine dair 
bütçenin kullanılması ve bu amaçla 
geliştirilen Ar-Ge projelerine ilişkin 
başvuru, onay ve izleme ile proje 
giderlerinin kapsamı belirleniyor.

Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak 
üzere tarife hesaplamalarında dik-
kate alınan Ar-Ge bütçeleri, Tür-
kiye elektrik ve doğal gaz dağıtım 
sistemi altyapısının uluslararası 
kalite standartları düzeyine ulaş-
tırılmasını öngörecek. Bütçeler, 
aynı zamanda sistemin işletimine 
yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi 
üretilmesi ve yenilik yapılmasının 
yanı sıra yerlilik oranı, verimlilik 
ve hizmet kalitesinin arttırılması ile 
kayıplar ve maliyetlerin düşürülme-
sini amaçlayacak. 

Giderler Ar-Ge bütçesinden 
karşılanacak

Ar-GE projeleri yeni bir ürün, 
sistem veya tasarım geliştirme 

odaklı olabilecek. Dağıtım şebeke-
sine yönelik en iyi dünya uygulama 
örnekleri araştırılarak, bu uygula-
maların Türkiye’de gerçekleştirme-
sini sağlamayı da amaçlayabilecek. 
Ar-Ge projesinin gerçekleştirile-
bilmesi için gerekli olan her türlü 
gider (danışmanlık, eğitim, belge-
lendirme, ulaşım, ekipman, v.b.) 
Ar-Ge bütçesinden karşılanacak. 
Ar-Ge projesinin yürütülmesiyle 
ilgili olmayan eğitim ve belgelen-
dirme giderleri, Ar-Ge bütçesinden 
finanse edilmeyecek. Diğer yandan, 
Ar-Ge faaliyeti için yapılan genel 
harcamalar ile başvuru aşamasında 
reddedilen projelerle ilgili giderle-
rin, ilgili dağıtım şirketinin Ar-Ge 
bütçesinin yüzde 5’ine kadar olan 
kısmı Ar-Ge bütçesinden finanse 
edilecek.

Başvurular ocak ve temmuzda 
yapılacak

Kurul kararıyla elektrik dağıtım 
ve doğalgaz dağıtım şirketleri, Ar-
Ge proje başvurularını her yıl ocak 
ve temmuz ayları içinde yapacak. 

Ocak ayı içerisinde yapılan başvu-
rular en geç mart ayı sonuna kadar, 
temmuz ayında yapılan başvurular 
ise en geç eylül ayı sonuna kadar 
karara bağlanacak. Ar-Ge proje 
başvurularını incelemek ve uygun 
olanları onaylamak üzere EPDK 
Başkanlık oluru ile komisyon 
oluşturulacak ve tüm süreçler bu 
komisyon tarafından yürütülecek. 
Komisyonun yapacağı yazışmalar, 
EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı 
üzerinden yürütülecek. İhtiyaç 
bulunması halinde, Kurul kararı 
ile komisyonun çalışmasına ilişkin 
detaylı düzenlemeler yapılabilecek.

Aynı proje başvuruları birleş-
tirecek 

Dağıtım şirketleri, bireysel 
Ar-Ge projeleri için tek başına 
başvuruda bulunabilecek. Birden 
fazla şirketin bir araya gelerek oluş-
turacağı ortak Ar-Ge projeleri için 
birlikte başvuru da yapılabilecek. 
Aynı mahiyette daha önce kabul 
edilmiş bir proje bulunması ha-
linde, yeni proje başvurusu redde-

Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin Ar-Ge 
giderlerine ilişkin Kurul kararı yürürlükte 

EPDK’nın elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri 
içerisinde yer alan Ar-Ge giderlerine dair aldığı Kurul kararı yürürlüğe gir-
di. Karar kapsamında, Ar-Ge giderlerine ilişkin bütçenin kullanılması ve 
proje giderlerinin kapsamı belirlendi.
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dilecek. Aynı başvuru döneminde 
aynı mahiyette birden fazla proje 
başvurusu olması durumunda, söz 
konusu şirketlerden ortak proje 
geliştirmeleri istenecek. Şirketlerin 
ortak proje geliştirmemesi halinde 
komisyon tarafından belirlenen 
başvuru onaylanacak, diğerleri ise 
reddedilecek. Yatırım niteliği taşı-
yan projeler, Ar-Ge projesi olarak 
kabul edilmeyecek. Avrupa Birliği, 
TÜBİTAK ve benzeri kurumlar 
tarafından sağlanan fonlar kapsa-
mında yürütülen Ar-Ge projelerin-
den, elektrik ve doğal gaz dağıtım 
sistemi altyapısına katkıda buluna-
cak olanlar, komisyon incelemesine 
gerek kalmaksızın Kurul kararına 
uygun Ar-Ge projesi olarak onay-
lanacak. Bu projelerin fonlarla 
desteklenen bütçesi dışında kalan 

kısmı, dağıtım şirketlerinin kendi 
Ar-Ge bütçesinden karşılanacak.

Ek süre ve revizyon hakkı birle 
sınırlı 

Onaylanmış Ar-Ge projesinin 
onay yazısında belirtilen bütçesinin 
ve süresinin aşılmaması gerekiyor. 
Ancak komisyon tarafından uygun 
bulunması şartıyla onaylanmış 
Ar-Ge projesinin bütçe ve süresi bir 
defaya mahsus olmak üzere revize 
edilebilecek. Onaylanmış veya varsa 
revize edilmiş bütçeyi aşan tutarlar 
dikkate alınmayacak. Ar-Ge pro-
jelerinin yürütülmesi aşamasında 
veya gerçekleştirilmesi sonucunda 
elde edilen teknik bilgi ve üretilen 
modeller EPDK tarafından da kul-
lanılabilecek. 

Başvuru dosyasında yer 

alacak bilgiler şöyle:
• Projenin adı, amacı ve 

kapsamı
• Bilimsel ve teknolojik 

niteliği
• Yenilik düzeyi
• Risk değerlendirmesi
• Hedefleri
• Katma değeri
• Verimliliği
• Rekabet gücü açısından 

yapması beklenen katkı
• Toplam tahmini bütçesi
• Süresi
• Projeyi birlikte yürütecek 

taraflar hakkında bilgiler

ENERJİ IQElektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin Ar-Ge giderlerine ilişkin Kurul kararı yürürlükte 
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TPAO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Mü-
dürü Besim Şişman, 
Moskova’da düzenlenen 

21. Dünya Petrol Kongresi’nde 
TPAO’nun yurtdışı arama ve üre-
tim projeleriyle ilgili bilgiler verdi. 
Kongrenin katılımcıları arasında 
yer alan TPAO’nun standında bir 
grup gazetecinin sorularını cevap-
landıran Besim Şişman, TPAO’nun 
Irak’ta ortak olduğu gaz sahaların-
dan, operatör olduğu Mansurya ve 
Siba’da geliştirme çalışmalarının 
devam ettiğini söyledi. Mansur-
ya’daki lokal personelin görevini 

sürdürdüğünü kaydeden Şişman, 
Irak’taki olayların bu iki gaz sahası-
nı etkilemediğini belirtti. 

TPAO’nun Irak’ta ortak olduğu 
petrol sahaları Badra ve Missan’da 
üretimin başladığını belirten Besim 
Şişman, bu sahalardan bugüne ka-
dar 110 milyon USD civarında gelir 
elde edildiğini açıkladı. 

TPAO’nun Silivri yeraltı deposu 
ile ilgili soruları da yanıtlayan Şiş-

man, deponun geri üretim kapasi-

tesinin 2017 yılında 40 milyon m3/

gün’e, 2019 yılında ise 75 milyon 

m3/gün’e yükseltileceğini belirtti.

Şişman, bir soru üzerine kısa 

süre önce EPDK’dan doğal gaz de-

polama lisansı alan özel sektör fir-

malarının kendilerine ortaklık veya 

işbirliği için herhangi bir başvuru-

larının olmadığını da ifade etti. 

Silivri deposunun 
kapasitesi artırılacak 

TPAO Genel Müdürü Besim Şişman, TPAO’nun Silivri deposunun geri üre-
tim kapasitesinin arttırılacağını söyledi. Deponun geri üretim kapasitesi 
2017’de 40.2019’da 75 mcm/gün olacak
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ESİN GEDİK

SOLARTÜRK HÜCRE DE ÜRETECEK
Gaziantep’te fotovoltaik 
modüller üreten Solar-

Türk’ün Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Osman Özberk, 
güneş hücresi (cell) üretimine 
yatırım yapmayı hedeflediklerini 
söyledi. Enerjigunlugu.net adlı 
internet sitesine konuşan Os-
man Özberk, PV modül üretim 
tesislerini 2013 yılında işletmeye 
aldıklarını ve şu anda kapasite-
lerinin 65 MW civarında olduğu-
nu söyledi. Yurtiçi satışların 5 
MW civarında olduğunu belirten 
Özberk, “2014 yılının başlarında 

dünyadaki solar enerji sektö-
rünün önemli bir firmasıyla 42 
MW’lik satış antlaşması yaparak 

yurt dışı satışlara başladık. Bu-
güne kadar Almanya’ya 8 MW, 
ABD’ye 2 MW ihracat gerçekleş-
tirdik. Yılsonuna kadar 20-25 MW 
ihracat yapmış olacağız” dedi. 
Sektörde en önemli girdi olan 
CELL yani hücre üretimi olduğu-
nu belirten Özberk, “Bunun için 
ciddi Ar-Ge çalışması ve desteğe 
ihtiyaç var. SolarTürk olarak biz 
de ülkemizde CELL üretimi için 
fizibilite çalışmaları yapıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda yatırıma 
başlama kararındayız” dedi. 

GELİNCİK HES’İN İNŞASI BU YIL BAŞLIYOR
BND Elektrik, Gümüşhane’de kuracağı Gelincik HES’in 
inşaat çalışmalarına bu yıl başlamayı planlıyor. Işıklar 
Enerji ve Yapı Holding’in yüzde 99,99 oranında iştiraki olan 
BND Elektrik, Gelincik Regülatörü ve HES için inşaat ça-
lışmalarına bu yıl başlamayı planladığını açıkladı. Gümüş-
hane’nin Torul ilçesindeki Çit deresi üzerinde yapılacak 
olan Gelincik HES için tüm izinlerin alındığı da kamuoyuy-
la paylaşıldı. HES’in kurulu gücü 5,95 MW olarak belirle-
nirken, yıllık üretimin 17,7 milyon KWh olacağı kaydedildi.

GÜNEY AKIM’IN AVUSTURYA AYAĞI 2017’DE BAŞLIYOR
Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in Avusturya 
ziyaretinin bir parçası 
olarak, Gazprom Yö-
netim Kurulu Başkanı 

Alexey Miller ve OMV Üst 
Yöneticisi Gerhard Roiss 
Güney Akım Avusturya 
şirketinin kurulması için 
bugün Viyana’da bir or-
taklık anlaşmasına imza 
attı. Anlaşma tarafların 
Macaristan sınırından 
Baumgarten’a uzana-
cak olan yıllık 30-32 mil-

yar metreküp kapasiteli Güney 
Akım doğal gaz boru hattının 
Avusturya kısmının inşası için 
işbirliği yapmasını öngörüyor. 
İmzalanan anlaşmayla Avustur-
ya’da doğal gaz boru hattı inşası 

için üzerinde mutabakat sağla-
nan nihai yatırım kararı alındı. 
Anlaşmanın yanı sıra 2014-2016 
yılları için Eylem Planı da imza-
landı. Belge inşaat izinlerinin 
Aralık 2015’e dek alınmasını 

öngörüyor. Güney Akım 
boru hattının Avusturya 
aşamasının 2017 başında 
başlaması planlanıyor.

OMV Gazprom’un Avus-
turya’daki ana ticari or-
tağı. Avusturya’ya 1968 
yılından beri 187 milyar 
metreküpün üzerinde Rus 
gazı taşıdı.
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İNGİLTERE PETROL 
ÇALIŞMALARINI 
HIZLANDIRIYOR

İngiltere Kuzey Denizi’nde bulunan Cat-
cher petrol sahasının geliştirilmesi pro-
jesi için İngiltere Enerji ve İklim Deği-
şikliği Departmanı’ndan onay alındı. 
Catcher sahasında Macar petrol ve doğal-
gaz şirketi MOL Group’un yüzde 20, Pre-
mier Oil’in yüzde 50 ve Cairn Energy’nin 
yüzde 30 hissesi bulunuyor. Proje Catcher, 
Varadero ve Burgman sahalarında 22 deni-
zaltı sondaj kuyusu açılmasını içeriyor. İlk 
olarak 2017 yılının ortalarında çıkarılması 
planlanan petrolün tankerlerle taşınma-
sı ve gazın da Shell-Esso Gas and Liquids 
(SEGAL) tesisleri ile ihraç edilmesi planla-
nıyor.

Catcher sahasından günde 50 bin varil zirve 
üretim seviyesi olmak üzere 96 milyon varil 
petrol üretimi yapılması planlanıyor. İngil-
tere Enerji ve İklim Değişiklikleri Bakanı 
Michael Fallon, Catcher sahasının, Kuzey 
denizindeki olağanüstü petrol ve doğal gaz 
olanağını sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

TPAO, HİNTLİLERLE GÜÇ BİRLİĞİ 
YAPACAK

Hintli devlet petrol ve doğal gaz şirketi ONGC Videsh 
ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol 

ve doğal gazda işbirliğini güçlendiriyor. Hindistan ulusal 
petrol ve doğal gaz şirketi ONGC Videsh ile TPAO arasın-
da işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan mutabakat zaptı 
imzalandı. Tarafların hidrokarbon alanında işbirliğini ge-
liştirmelerini öngören anlaşma Moskova’da devam eden 
Dünya Petrol Kongresi sırasında imzalandı. İmza törenine 
Enerji Bakan Yardımcısı Murat Mercan da katıldı.

ZORLU, JEOTERMALDE 
BÜYÜYOR

Zorlu Grubu, Denizli Sarayköy’de yeni bir je-
otermal elektrik santrali (JES) kurmak üzere 
EPDK’ya önlisans başvurusu yaptı. Zorlu Ener-
ji’den yapılan açıklamaya göre, şirketin iştiraki 
olan Zorlu Doğal Elektrik Üretim, Denizli’de 

24.9 MWe kurulu güce sahip yeni bir jeotermal enerji 
santrali kurma kararı aldı. Bu bölgede yatırımları olan 
Zorlu Enerji, yeni bir alanı daha bünyesine katma kararı 
aldı. Zorlu Enerji son yıllarda Türkiye’nin jeotermale en 
çok yatırım yapan grupları arasında ilk sırada yer alıyor. 

YATIRIM
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KAYNAKLAR: EİGM, TEİAŞ

TÜR KİYE  G ENEL ENERJİ  DENGESİ
(16-22 HAZİRAN 2014)

MAYIS 2013-2014 
ÜRETİM KARŞILAŞTIRMASI

Satıcıya Göre Bağış Toplama Sonuçları

ENERJI TÜRLERI ORANLAR %

Benzin Türleri 3

Elektrik 26

Doğalgaz (Toplam) 49

Linyit 4

Motorin Türleri 18

Motorin Türleri 
%18

Linyit 
%4

Doğalgaz (Toplam) 
%49

Elektrik 
%26

Benzin Türleri 
%3

TÜRKİYE HAFTALIK 
ENERJİ TÜKETİMİ
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HAZİRAN AYI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAK DAĞILIMI
(1-18 HAZİRAN)

İSTATİSTİK
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Enerji Panorama’da bu ay sosyal medyanın uluslararası şirketlerine, yeni açılan enerji gruplarına, proje ve teknoloji-
lerine yer verdik.

“21 Haziran Dünya Güneş Günü” geride kalırken ve Türkiye’de güneş enerjisi ile ilgili tüm yönetmelikler, yasalar, teb-
liğler yayınlanmışken GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulumunda ise tartışmalar bitmek bilmiyor. Orta Doğu’da tan-
siyonu azalmayan sıcak gelişmeler ise hem sosyal medyada; hem de enerji sektörü güncesinde önceliğini koruyor.

İşte tartışmasız en farklı görüşlerin buluşma alanı sosyal medyada, geride bıraktığımız ay:
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Enerj� Panorama Derg�s�, Enerj� Medya Ajansı 
tarafından yayımlanmaktadır. Dergide yer alan 
yazı, fotoğraf, �llüstrasyon, graf�k, har�ta g�b� 
malzemelerden yazılı �z�n olmaksızın h�çb�r şek�lde 
alıntı yapılamaz.

Biz teşekkür ederiz!

Murat Fırat

B�r yıl çok çabuk geçt�, geçen ay yaptığımız haber toplantısında b�r 
arkadaşımız “B�r yılımızı dolduruyoruz” dey�nce farkına vardık. El�-
n�zdek� derg� 13. sayımız… 

B�z�m �ç�n elbette zor geçt�, çünkü her yayının hazırlanması c�dd� 
çaba, zaman ve d�kkat �st�yor. Üstel�k b�z Enerj� Panorama ve TENVA 
ek�b� olarak yola çıktığımızda sektördek� en �y� yayın olmayı hedefle-
m�şt�k. Enerj� g�b� her gün yen� b�r gel�şmen�n yaşandığı b�r sektörde 
tekrara düşmeden aylık derg� çıkarmak ekstra b�r çaba gerekt�r�yor. 
Güncel �le geleceğ� harmanladığımız, araştırmalar, özel dosyalar, ge-
lecek öngörüler�, akadem�k çalışmalar ve sektörün tüm unsurlarının 
kend�s�n� bulab�leceğ� b�r yayın �ç�n çalıştık. Derg�m�z�n b�r�nc� yılı 
neden�yle sektörün b�rçok s�v�l toplum kuruluşundan ve öneml� ş�r-
ketler�nden tebr�k mesajları aldık. K�m� ‘öneml� b�r boşluğu doldur-
duğumuzu’ bel�rtm�ş, k�m� ‘sektörün s�ze teşekkür borcu var’ sözüyle 
�ncel�ğ�n� gösterm�ş. Bu övgüler b�z�m �ç�n mot�vasyon kaynağı an-
cak b�z hala yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. B�r aylık koş-
turmanın ardından derg�y� el�m�ze aldığımızda her sayfayı her haber� 
daha �y� yapab�l�rd�k d�ye özeleşt�r� yapıyoruz. 

İşte böyle b�r sayıyla karşınızdayız. B�rkaç sayımızın kapak konusunu 
yurtdışı gel�şmelere ayırdık, z�ra gel�şmeler buna zorluyor. Ukray-
na-Rusya kr�z�n�n ardından bu kez güney�m�z b�z�m �ç�n en öneml� 
ülkelerden b�r� olan Irak karıştı. IŞİD adlı terör örgütünün Sur�ye’n�n 
ardından Irak’ta da etk�n hale gelmes�, Musul’u �şgal etmes� ve Bağ-
dat’a doğru harekete geçmes� tüm dünyayı ted�rg�n ett�. Orada ya-
şanan �nsanlık dramının yanı sıra örgütün özell�kle petrol yatakları, 
boru hatları, raf�ner�ler g�b� kr�t�k yerler� ele geç�rme çabası b�r anda 
petrol f�yatlarını yükseltt�. Gel�şmeler göster�yor k� etk�s� sadece pet-
rol f�yatlarının yükselmes� olmayacak. Uzmanlar, Irak ve Sur�ye’n�n 
parçalanma olasılığını tartışıyor. İşte bu öngörüler eşl�ğ�nde yen�den 
şek�llenen Ortadoğu petrol har�tası ve Türk�ye’ye etk�ler�n� �nceled�k. 

Özelleşt�rmede b�r�nc� yılını dolduran BEDAŞ’ı mercek altına aldık. 
Ş�rket�n genel müdürü Abdullah Atalay b�r yılın nasıl geçt�ğ�n�, BE-
DAŞ’ta neler�n değ�şt�ğ�n�, orta ve uzun vadel� hedefler�n� paylaştı. 

B�r d�ğer d�kkat çek�c� haber�m�z �se akaryakıt �stasyonları ve oto-
masyon sorunu. EPDK, ver�ler�n düzenl� şek�lde aktarılmadığını 
bel�rterek yüzlerce �stasyonu mercek altına aldı. Sektörün en büyük 
korkusu geleb�lecek yüklü cezalar… Yurt�ç� gündem�n�n b�r d�ğer 
başlığı da elektr�k ve doğal gaz zamları. Herkes ‘bu ay zam gelecek, 
gelecek ay zam gelecek’ beklent�s� �ç�nde. Konunun tüm taraflarıyla 
olası zam ve etk�ler�n� �nceled�k. 

Umarız key�fle okursunuz…
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Otomasyon sistemi  ‘error’ verdiBoğaziçi Dağıtım AŞ’nin hedefi 
öncü marka olmak

Piyasa zam kaçınılmaz diyor 
bürokrasi susuyor2622

Akaryakıt bayilerinin anlık olarak takibini 
sağlayan istasyon otomasyon sistemi, 
dağıtım şirketlerinin kabusu oldu.

Bir yıldır özel sektör tarafından yönetilen 
Boğaziçi’nde sancılı süreç geride kaldı. 

IŞİD, bölgenin 
petrol haritasını 
değiştirebilecek mi?

36

282828282828

Fransız Kalkınma Ajansı

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

Otomasyon sistemi  ‘error’ verdi
Afrika ortak bölüşüm için yatırıma çağırıyor

Boğaziçi Dağıtım AŞ’nin hedefi  öncü marka olmak

Kömür tartışmaları ters tepti; ithalata yaradı
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Afrika rant için değil ortak 
bölüşüm için yatırıma çağırıyor422020 yılında  doğal gaz sıkıntısı 

olacak mı?38
Aygaz Doğal Gaz Satış Genel Müdürü Uçar, TOBB 
üyelerine özel yaptığı sunumda Türkiye’nin 2020 
yılında gaz sıkıntısı yaşayabileceği uyarısı yaptı.

Karadeniz Holding enerji 
gemileriyle Afrika’ya açıldı62
Karadeniz Holding, Gana’ya 10 yıl süreyle 
iki adet toplam 450 MW’lık yüzer enerji 
santralı göndermek üzere anlaştı.
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Yılan h�kayes�ne dönen Als-
tom-GE flörtünde son düzlüğe 
g�r�ld�. Fransız türb�n ş�rket� Als-
tom’un oluşturduğu bağımsız kurul, 
şirketi satın almak isteyen General 
Electr�c’�n tekl�f�n� uygun buldu. 
Gözler, ş�rket�n CEO ve h�ssedar-
larında. 

Alstom Yönet�m Kurulu, 20 Ha-
z�ran 2014’te, Alstom’un power ve 
gr�d �şkollarının devralınması �ç�n 
General Electr�c’ten (GE) S�emens 
ve M�tsub�sh� Heavy Industr�es 
f�rmalarından rev�ze tekl�f alındı.

Başkanlığını Jean-Mart�n 
Folz’un yaptığı bağımsız yönet�c�-
lerden oluşan özel kurul, get�r�len 
tekl�fler� �nceled�kten sonra Alstom 
Yönet�m Kurulu GE’den alınan 
tekl�f�n olumlu yönde tavs�ye 
ed�lmes�ne karar verd�. Ş�md� son 
kararı Alstom yönet�m� ve CEO’su 

verecek. Ancak bu karada Fransa 
Devlet�’n� de etk�s� olacak. 

GE, daha önce b�ld�r�ld�ğ� g�b�, 
12.35 m�lyar Euro özsermaye değer� 
ve 11.4 m�lyar euro �şletme değer�n� 
temsil edilen sabit ve net fiyatla sa-
tışa çıkarılan b�r�mler� satın alacak. 
Güncel tekl�f koşulları çerçeves�n-

de, Enerj� İşlem�n�n tamamlanma-
sından sonra, Alstom ve GE, Gr�d 
ve Yenilenebilir Enerji alanlarında 
ortak g�r�ş�mler kuracak. Gr�d sek-
töründe, her b�r ş�rket, Alstom Gr�d 
ve GE Digital Energy`yi bir araya 
get�ren küresel b�r �şkolunda yüzde 
50 pay sah�b� olacak.

ALSTOM GE’YE EVET DEDI, SON SÖZ HISSEDARIN

TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜĞÜ YINE TÜPRAŞ
İstanbul Sanay� Odası’nın 2013 

yılı satış gel�r� ver�ler�ne göre ha-
zırladığı İSO 500 Sanay� Kurulu-
şu l�stes�n�n tepes�nde y�ne Tüp-
raş yer aldı. L�stede �k� basamak 
yükselen EÜAŞ �se üçüncü oldu. 
L�steye göre Tüpraş’ın 2013 yılın-
da elde ett�ğ� c�ro 39.7 m�lyar TL 
oldu. Tüpraş’ı 9.7 m�lyar TL �le 
Ford Otomot�v, 9.2 m�lyar TL �le 
Elektr�k Üret�m AŞ, 8.6 m�lyar TL 
�le Oyak Renault �zled�.

Geçt�ğ�m�z yılın l�sten�n �lk 
10’unda yer alan f�rmalar değ�ş-

med�. L�sten�n �lk 10’unda yer 
alan ş�rketler ve c�roları şöyle: 
Tüpraş 39.7 m�lyar, Ford Otomo-
t�v 9.7 m�lyar, Elektr�k Üret�m AŞ 
9.2 m�lyar, Oyak Renault 8.6 m�l-

yar, Arçel�k 7.7 m�lyar, Tofaş 5.8 
m�lyar, İÇDAŞ Çel�k 5.6 m�lyar, 
Ereğl� Dem�r Çel�k 5.2 m�lyar, İs-
kenderun Dem�r Çel�k 5.1 m�lyar  
ve Aygaz AŞ 5 m�lyar TL.
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RÜZGÂR YATIRIMCILARI DERTLERINI ANLATTI
Rüzgar Enerj�s� Santral� Ya-

tırımcıları Derneğ� (RESYAD) 
yönet�m� Enerj� P�yasası Dü-
zenleme Kurumu’nu (EPDK) 
z�yaret ederek sorunlarını anlat-
tı. RESYAD Başkanı Selahatt�n 
Baysal ve bazı rüzgar yatırım-
cıları EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz’ı z�yaret ederek sektörün 
önündek� engeller� anlattı ve bun-
lara çözüm öner�ler�nde bulundu. 

RESYAD Başkanı Baysal, hem 
göreve yen� başlayan EPDK Baş-
kanı Mustafa Yılmaz’a başarı d�lek-

ler�n� �lett�kler�n� hem de sektörü 
konuştuklarını söyled�. Z�yarete 
Baysal’ın yanı sıra Met�n Atamer, 
Z�ya Derya, Rema Group’tan Reca� 
Arslan, Bereket Enerj�’den Al� Rıza 
Sözen, Polat Enerj�’den Mustafa 

Abu, Dem�rer Hold�ng’ten 
Ahmet Araçman ve Salak Se-
lek, Arı-Es Enerj�’den Sezen 
F�dan �le Deryalar Lmt’den 
Bahadır Derya katıldı. 

Buluşmada heyet, rüz-
gar enerjisi santralı yatırım-
larının önündek� sıkıntılı 

konuları d�le get�rerek özell�kle 
sektördek� yatırımlarla �lg�l� süreç-
ler�n yavaş �şlemes�n�n yol açtığı 
gec�kmelerle, l�sans almayla �lg�l� 
yarışma usulünün neden olduğu 
sıkıntılar üzer�nde durdu.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın b�r süred�r üzer�nde 
çalıştığı “coğraf� b�lg� s�stem� ta-
mamlandı. Ülken�n elektr�k üret�m 
ve dağıtımı, madenc�l�k, doğal gaz, 
petrol, kömür ve bor g�b� konular-
dak� son ver�ler�n� �çeren ve temat�k 
har�talar da oluşturab�len coğraf� 
bilgi sistemi kuruldu.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, Coğraf� B�lg� 
S�stem�’nde 15 m�lyon ver� kul-
lanılacağını ve bunların her gün 
güncelleneceğ�n� söyled�. Bu ra-
kamların 2015’e kadar daha da ar-
tacağını kaydeden Yıldız, ver�ler�n 
d�ğer bakanlıklarla da ortak b�r d�l 
yakalayacak şek�lde toplanmasını 
hedefled�kler�n� bel�rtt�.

Rakamlar konusunda iyi olun-
mayan b�r sektörün yönet�lemeye-
ceğ�n� vurgulayan Yıldız, güneş 3 
derece fazla ısıttığında kl�maların, 
dolayısıyla elektrik tüketiminin 
c�dd� şek�lde değ�şt�ğ�n�, bunun 

üret�me yansıdığını hatırlattı. 
1000’e yakın santral elektr�k üre-
t�rken, 1 m�lyon 100 b�n k�lomet-
reye yakın �let�m ve dağıtım hattı 
bulunduğunu kaydeden Bakan 
Taner Yıldız, bunların her b�r�n�n 
nasıl �şled�ğ�n�n, akt�f 29 m�lyon 
abonen�n nasıl yönet�ld�ğ�n�n ra-
hatlıkla görülüp �zleneb�l�r olması 
gerekt�ğ�n� �fade ett�.

Bakanlık bünyesindeki birim-
lere yen� b�r hedef verd�kler�n� 
bel�rten Bakan Yıldız, “Bütün ku-
rumlar kend� �çer�s�nde bütün bu 
rakamları şeffaf hale get�r�p havuza 
aktaracaklar. Bu, havuzun b�zler ta-
rafından değ�l aynı zamanda basın 
mensupları ve özel sektör mensup-
ları tarafından da �zleneb�lmes�n�n 
yolunu açacak” ded�. 

TÜRKIYE, ENERJI HARITASINA KAVUŞTU

KISA KISA



AMASYA SHELL FARK 
YARATIP ÖDÜL KAZANDI

Shell’�n 2006 yılından bu yana, faal�yette bu-
lunduğu ülkelerde en �y� h�zmet� sunarak müşter� 
memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan istasyonu 
bel�rlemek �ç�n düzenled�ğ� “Farkı Yaratan İn-
sandır Programı’’nda Shell & Turcas “Avrupa ve 
Güney Afr�ka Şamp�yonu” oldu. Amasya - Sesa 
Petrol, 65 ülke, 16 b�n �stasyon arasından büyük 
b�r başarı göstererek “2013-Tek İstasyonlu Bay�” 
kategor�s�nde “Avrupa ve Güney Afr�ka Şamp�yo-
nu” seç�ld� ve ödülünü 12 Haz�ran’da Ç�n’�n Pek�n 
kent�nde düzenlenen ödül tören�nde aldı. 

Shell & Turcas CEO’su Jacek Dz�embaj, mü-
kemmel müşteri deneyimi sunma konusunda 
sarfed�len emekler�n karşılığını aldıklarını söyle-
d� ve sözler�ne şöyle devam ett�: “2013 yılı “Tek 
İstasyonlu Bay�” kategor�s�nde Avrupa ve Güney 
Afr�ka b�r�nc�s�n�n Türk�ye’dek� Shell �stasyon-
ları arasından seç�lmes�, üstün h�zmet anlayışı 
ve müşter� memnun�yet� açısından ulaştığımız 
uluslararası başarıyı kanıtlıyor. Shell a�les�ne ve 
Türk�ye’ye bu gururu yaşatan Amasya Sesa �s-
tasyonunu sah�pler� Talat ve Serdar Saraçoğlu �le 
istasyon ekibini üstün başarılarından dolayı kut-
luyorum Bu başarı; müşter� memnun�yet�n� her 
şey�n üzer�nde tutan yaklaşımı ve üstün h�zmet 
kal�tes� �le fark yaratan Amasya Sesa �stasyonu 
ek�b�n�n büyük b�r başarısıdır.”

“Farkı Yaratan İnsandır” Programı kapsamın-
da daha önce 2009 yılında Kayser� Sompet Petrol 
ve 2011 yılında Antalya Uncalı Petrol “Dünya 
Şamp�yonu” olmuştu. 

BAKANLIK BÜYÜK ENDÜSTRIYEL 
KAZALARA GEÇIT VERMEYECEK
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı büyük endüstr�yel kazala-

rın önlenmes� �ç�n �lk adımı attı. Kazaları önlemek ve zararı 
azaltmak �ç�n harekete geçen Bakanlığın düzenled�ğ� 24 parça 
eğ�t�m tamamlandı. Bakanlık, Türk�ye genel�nde yaptığı gen�ş 
çaplı araştırma da 353 adet üst sev�yel�, 413 adet alt sev�yel� 
olmak üzere toplam 766 adet tes�s�n, büyük endüstr�yel kaza 
r�sk� taşıdığını saptadı. 120 k�ş�n�n sert�f�kalandırıldığı ve 
�çer�s�nden oluşturulan 40 k�ş�l�k çek�rdek gurubun ülke gene-
l�nde eğ�t�m vereceğ� çalışmada, TÜPRAŞ Kırıkkale Raf�ner�s� 
p�lot bölge seç�ld�. 

EWE TURKEY HOLDING 
BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR

Doğal gaz dağıtım, enerj� satış ve enerj� ver�ml�l�ğ� konu-
sunda yürüttüğü çalışmalarla Türk�ye’n�n enerj� p�yasasında 
öneml� b�r paya sah�p olan EWE Turkey Hold�ng, İstanbul’da-
k� yen� yönet�m of�s�n�n açılışını sektör tems�lc�ler�n�n de 
katıldığı b�r davetle kutladı.  EWE AG CEO’su Dr. Werner 
Br�nker’�n de katıldığı davette sektörün �ler� gelenler� EWE 
Turkey Hold�ng �şt�rakler� ve yönet�c�ler� �le buluştu. Yen� 
of�s�n açılış kurdeles�n� EWE AG CEO’su Dr. Werner Br�nker 
�le EWE Turkey Hold�ng Yönet�m Kurulu Başkanı Dr. W�llem 
Schoeber b�rl�kte kest�. Açılış tören�nde konuşan Genel Müdür 
Bek�r Sam� Acar, EWE’n�n Türk�ye’dek� büyümes�n�n devam 
ett�ğ�n� bel�rterek, organ�zasyonel büyümey� destekleyecek b�r 
çalışma ortamına kavuştuklarını �fade ett�. Acar “EWE Turkey 
Hold�ng, doğal gaz ve elektr�k tedar�k z�nc�r�nde güçlü olduğu 
alanlarda büyümes�ne devam edecek. EWE, 85 yılı aşkın b�lg� 
ve deney�m�n� Türk�ye enerj� sektörünün h�zmet�ne sunarak 
p�yasanın gel�şmes�ne katkı sağlıyor” ded�. 

KISA KISA
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“ULUSLARARASI ENERJI VE YÖNETIMI 
KONFERANSI” TARIHE TANIKLIK ETTI

Enerj� p�yasasının önde gelen 
ş�rketler�nden Palmet Enerj�, 30. 
yılı kapsamında İstanbul B�lg� 
Ün�vers�tes� �le beraber düzenle-
d�ğ� ve enerj� sektörünün bugünü 
ve geleceğ�n� global boyutta ma-
saya yatırdığı “Uluslararası Enerj� 
ve Yönet�m� Konferansı (ICEM)” 
düzenled�.

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan İtalya’nın esk� Başbakanla-
rından Lamberto D�n�, önümüz-
dek� dönemde end�şelen�lmes� 
gereken en büyük konunun enerji 

çıkmazı �ç�n yapılan çalışmalar 
olduğunu d�le get�rd�. D�n�, konuş-
masında arz ve talep denges�zl�ğ�, 
gel�şmekte olan ülkeler�n petrol 
stoklarının yeteri kadar olmaması 
ve bu nedenle dışa bağımlığının 
hala devam etmes� ve yanlış enerj� 
kullanımının �kl�m bozukluğuna 
yol açması üçlü b�r enerj� çıkmazı 
olarak görülmekted�r �fades�n� 
kullandı. Palmet Enerj� Yönet�m 
Kurulu Başkanı Doğanay Samuray 
�se açılış konuşmasında, enerj� kay-
naklarının geleceğ�ne vurgu yapa-
rak “sadece ülkem�z�n değ�l aslında 
tüm �nsanlığın geleceğ� adına, ener-
j�y� daha çok konuşmalı, tartışmalı, 
b�l�msel platformlarda konuyu en�-
ne boyuna ele almalıyız” ded�. 

Konferans, İstanbul B�lg� Ün�ver-
s�tes� santral�stanbul Kampüsü’nde 
“Enerj� Müzes�” olarak h�zmet veren 
İstanbul’un �lk enerj� santral�n�n 
h�zmete g�rmes�n�n 100. yılında ve 
ün�vers�ten�n Enerj� S�stemler� Mü-
hend�sl�ğ� Bölümü’nün �lk mezunla-
rının vereceğ� bu yıl gerçekleşt�r�lerek 
tar�h� b�r organ�zasyona �mza attı.

BREZILYA’DAKI DÜNYA KUPASI’NIN 
AYDINLATMASI GE’DEN 

Dünyanın en prest�jl� ve en çok �zlenen futbol turnuvasına ev sah�p-
l�ğ� yapacak olan Brez�lya’dak� 12 stadın 5’� General Electr�c (GE) pro-
jektör ışığı �le aydınlatılıyor. GE’n�n yen�l�kç� çözümler yaratma taahhü-
dü, Brez�lya’dak� 2014 FIFA Dünya Kupası’nda gözler önüne ser�l�yor.

Kupa boyunca hem sahayı, hem de �ç mekan alanlarını aydınlatmak 
amacıyla Bras�l�a’dak� Nat�onal Stadı ve Amazon�a Arena �ç�n bütün 
komplekse yönel�k ışıklandırma çözümler�n� GE L�ght�ng sağlarken, 
Pernambuco, Be�ra R�o ve Maracanã statlarında �se GE’n�n projektör 
ışığı oyun sahalarını aydınlatacak. 

TÜRKIYE 
PETROLLERI’NDEN 

IZMIR TORBALI’DA YENI 
HIZMET NOKTASI

Türk�ye Petroller� �stasyon ağını büyüt-
meye hızla devam ed�yor. Petrol Ürünler� 
İşverenler Send�kası (PÜİS) Genel Başkanı 
Muhs�n Alkan’ın sah�b� olduğu İzm�r’�n 
Torbalı �lçes�nde Türk�ye Petroller� marka-
sı altında h�zmet vermeye başlayan Torbalı 
Petrol’ün 13 Haz�ran 2014 tar�h�nde yapı-
lan açılışına TP Petrol Dağıtım A.Ş. Yöne-
t�m Kurulu Başkanı Al� Erdal Gülderen, 
Genel Müdür Yardımcısı Adem Türk, Satış 
Müdürü Oktay Lebleb�c�oğlu ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Türk�ye Petroller�’n�n 2006 yılında 
kurulmuş genç b�r f�rma olduğunu ve 
halen akaryakıt dağıtım sektöründe faal�-
yet gösteren 82 akaryakıt dağıtım f�rması 
�çer�s�nde �lk 6’de yer aldığını �fade eden 
Al� Erdal Gülderen “Türk�ye’de kamu ser-
mayesi ile kurulmuş tek milli akaryakıt 
markası Türk�ye Petroller�’d�r. Özell�kle 
müşter�ler�m�z�n bunun farkında olması-
nı �st�yorum. Uzun vadedek� hedef�m�z, 
sektörde söz sah�b� olarak bay� ağını gen�ş-
letm�ş, kal�te ve güvenle özdeşleşm�ş b�r 
Türkiye Petrolleri markasını oluşturmak-
tır” ded�. Ardından söz alan PÜİS Genel 
Başkanı Muhs�n Alkan, Türk�ye Petroller� 
çatısı altında h�zmet vermekten mutluluk 
duyduğunu �fade ett�. Açılış günü anısına 
takd�m ed�len plaketler�n ardından yapılan 
kurdela kes�m� ve �kram �le tören sona erd�

KISA KISA



EPDK’da sürpriz değişiklikler
Bir süredir kamuda devam eden atama rüzgarı ge-
çen ay EPDK’ya da ulaştı. Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu’nda (EPDK) çok sayıda kişinin görev 
yeri ve sorumlulukları değişti. En çarpıcı değişim 
üç daire başkanlığında yaşandı. Görevden alınan 
13 üst düzey yöneticiden bazıları uzman kadrosu-
na atandı.
Elektrik, petrol ve kamulaştırma dairesi başkan-
larının yerlerine yeni isimler getirildi. Elektrik Pi-
yasası Dairesi Başkanı olarak görev yapan Ahmet 
Ocak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Taner Mut-
lu, Kamulaştırma Dairesi Başkanı Osman Birgin, 
grup başkanları Tevfik Uğur Kocabaş, Nuri Kara-
oğuz, İsmail Hakkı Ayaz, Besim Çelebi, Esin Ka-
dıoğlu, Orhan Eyigün, Ayhan Sevil, Sadullah Fatih 
Bilgiç, Murat Gidiş, Günay Şendur görevden alındı.
EPDK’da boşalan kadrolara yeni görevlendirmeler 
de yapıldı. Elektrik Piyasası Dairesi başkanlığına, 
EPDK Başkan Danışmanı Uğur Cingi getirildi. Pet-
rol Piyasası Dairesi başkanlığı kadrosuna da bir 
başka başkan danışmanı Abdullah İnce atandı. Ka-
mulaştırma Dairesi Başkanlığına, daha önce grup 
başkanı olan Esat Akyıldız tayin edildi.
EPDK’da grup başkanlıklarına ise enerji uzmanı 
kadrosunda bulunan Hasan Alma, Mustafa Gözen, 
Melih Özdoğan, Refik Tiryaki, Ertuğrul Yıldız, Er-
cüment Camadan, Fatih Kölmek, Türkay Doğan, 
Zafer Korkulu, Hacı Yusuf Çınar, Fakir Hüseyin Er-
doğan ve Kenan Tamer geldi.
Yönetim hizmetleri uzmanları Salih Özdemir, Hacı 
Ali Ulutaş ile Alparslan Mutlu da grup başkanı ola-
rak görevlendirildi. Yönetim görevlisi kadrosunda 
bulunan Ömer Lök, Mehmet Okhan Uysal ve Ali 
Kerem Eskigün de grup başkanı olarak görev ya-
pacak.
Bu atamaların yanı sıra grup başkanı olan Rıza 
Güngör ile İbrahim Akgün’ün, daha sonra başka 
bir kadroya atanmak üzere görevden alınması için 
de kurul kararı istendi.

Enerji-İş, Hak-İş’e katıldı
Enerji sektöründe örgütlü olan Enerji İş Sendikası, Hak 
İş Konfederasyonu’na katılma kararı aldı. Karar, Enerji İş 
Sendikası’nın İstanbul’da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu 
sırasında alındı. Genel kurulda tek aday olan eski başkan 
Mahmut Altunsoy yaptığı konuşmada, “Şimdi cuntalardan 
güç alan, tekel şeklindeki sendikacılık bitti. Artık güç işçi-
den alınacak. Kütahya Tunçbilek Termik Santralı’nda TES-
İŞ’ten ayrılıp Enerji İş’e geçen işçiler tehdit ediliyor ve çe-
şitli şantajlara maruz bırakılıyor. Sendikal hak diye işçiye 
bir kalıp sabun verenler şimdi bu hakkı da işçinin elinden 
almaya çalışıyor” dedi.

Genel kurula katılan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay da “20 iş kolu var ve Enerji İş’n katılı-
mıyla konfederasyonumuzda 18 iş kolu sendikası bir araya 
gelmiş oldu. Ama sendika kurmak kadar onu yaşatmak da 
önemli. Tabela asmak, büro açmakla olmuyor. Sürekli ola-
rak emekten, mücadeleden ve haktan yana olacağız” dedi.

Üniversiteler ‘enerji hocası’ arıyor
Enerjinin Türkiye’nin hızlı büyüyen sektörlerinden biri 
olması, istihdam kapasitesinin artması insan kaynakla-
rı alanını da hareketlendirdi. Son günlerde çok sayıda 
üniversite enerji konusunda uzman akademisyenler arı-
yor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), enerjiyle ilgili 
alanlarda çalışmış öğretim üyeleri alacağını açıkladı. 
Okuldan yapılan duyuruya göre mühendislik fakültesi 
bünyesinde görevlendirilmek üzere bir çevre mühen-
disliği ve bir elektrik mühendisliği profesörü istihdam 
edilecek. Jeoloji Mühendisliği bölümüne de bir  yardım-
cı doçent alınacak. Makina mühendisliğinde ise maden 
işletme çalışmaları bulunan 1 profesör ile ısı ve enerji 
uzmanı iki doçenç istihdam edilecek. 
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Maden mühendisleri iş 
kazalarında daha etkin 

olacak 
Son günlerde madenlerde artan iş kazala-

rı Maden Mühendisleri Odası’nı harekete 

geçirdi. Maden Mühendisleri Odası, mesle-

ğe yönelik hak ihlallerine karşı mesleği ve 

meslektaşları korumak amacıyla gerekirse 

dava açacak, davalara taraf olacak, idari ve 

yasal girişimlerde bulunacak.  Oda, bu hak-

kı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Ana 

Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle ka-

zandı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 

Ana Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik’in 6’ıncı maddesine yeni bir 

bent eklendi.  Değişiklik Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe yeni eklenen (s) bendi şöyle:

s) Maden mühendisliği mesleğine ve/veya 

bizzat görevlerinin icrası sırasında ger-

çekleşen iş ve işlemlerden dolayı meslek 

mensuplarına yönelik hak ihlallerine kar-

şı maden mühendisliği mesleğini ve/veya 

meslektaşlarını savunmak, bu konularda 

her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak, 

dava açmak, açılan davalara taraf olmak.”

Hakman gitti Göçmen geldi

Selahattin Hakman, kurulduğu günden bu yana görev 

yaptığı Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanlığı’ndan 

ayrıldı. Sabancı Holding’ten yapılan duyuruda, “Şirke-

timizdeki görevi 16 Haziran 2014 tarihinde sona eren 

Enerji Grubu Başkanı Mehmet Selahattin Hakman’ın 

yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Enerji Grup 

Başkanlığı’na Çimento Grup Başkanı Mehmet Göç-

men’in mevcut görevine ilaveten atanmasına karar 

verildi” denildi. Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, 

“Selahattin Hakman’a teşekkür ediyorum, çıktığı yeni 

yolda başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı. Hak-

man, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Ener-

ji ve İklim Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine devam 

edecek. 

Hakman’ın yerine atanan Göçmen, 1981 yılında ODTÜ 

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan 

sonra 1983 yılında Syracuse Üniversitesi’nde Endüstri 

Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 

Göçmen, 1983- 1995 yılları arasında Çelik Halat ve Tel 

Sanayi A.Ş.’de görev yaptı. 1996 yılında Lafarge’da ça-

lışmaya başlayan Göçmen,  2003 - 2008 yılları arasın-

da Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel 

Müdür olarak çalıştı. 2008 tarihinde Sabancı Holding 

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine atanan 

Göçmen, Temmuz 2010 tarihinden itibaren Sabancı 

Holding Çimento Grup Başkanı olarak görev yapıyor. 

KARİYER
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TÜPRAŞ’tan Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) yapılan açıklama-
da, RK’nın ş�rkete reka-

bet� �hlal suçlamasıyla ceza verd�ğ� 
ve 23 Mayıs tar�h�nde, Rekabet 
Kurulu’nun ş�rkete verd�ğ� �dar� 
para cezasının, karara karşı �ptal 
davası açma hakkı saklı kalmak 
kaydıyla ödend�ğ� hatırlatıldı. TÜP-
RAŞ, Kurul`un verd�ğ� yaklaşık 420 
m�lyon l�ralık para cezasının �ptal� 
taleb�yle mahkemeye başvurduğu-
nu da duyurdu.

RK’nın kest�ğ� �dar� para cezası-
na �l�şk�n TÜPRAŞ tarafından yapı-
lan daha önce yapılan yazılı açıkla-
mada, “Rekabet Kurulu’nun bugüne 
kadark� �çt�hat ve uygulamalarına 
uymayan, hukuk� dayanaktan yok-
sun, hatalı anal�z ve varsayımlar 
net�ces�nde ver�lm�ş olan “ceza 
kararına” �l�şk�n tüm yasal hakların 
kullanılacağı” bel�rt�lm�şt�. 

Aşırı f�yatlama yapıldığı �dd�a 
ed�len 2 ay 20 günlük dönem�n, 
2008 yılında yaşanan küresel kr�z 
dönem� olduğuna d�kkat çek�len 
açıklamada, “Bu dönem ekonom�k 
ve f�nansal kr�z�n dünyada en yo-
ğun ş�ddette yaşandığı, ham petrol 
f�yatı �le döv�z kurunun tar�h�nde 
en hızlı değ�şt�ğ� dönemlerden b�r�-

s�d�r. Bu dönemde ekonom�k kr�z�n 
etkisiyle dünyanın en büyük banka 
ve finansal kuruluşlarının yanı sıra 
b�rçok raf�ner� de �flas ederek, on-
larca raf�ner� ş�rket� de faal�yet�n� 
durdurmuştur” den�lm�şt�.

Haftada bir fiyat düzenlemesi 
Söz konusu dönemde b�le TÜP-

RAŞ’ın f�yatlarını “sab�t” tutmadığı, 
haftada b�r f�yat düzenlemes� yapa-
rak benz�nde 10, motor�nde 9 kez 
f�yat �nd�rerek, Avrupa’dak� raf�ner� 
ş�rketler�nden daha hızlı f�yat dü-
şürdüğü bel�rt�len açıklamada, şu 
ifadelere yer verilmişti:

“Rekabet Kurumunca uygu-
lanan cezaya esas olan dönemde 
Fransa, İspanya, İtalya, Yunan�stan 
g�b� ülkelerdek� raf�ner�lerden daha 
hızlı f�yat �nd�r�m�ne g�d�lm�şt�r. Bu 
durumu tesp�t eden referans b�lg� 
ve anal�zler d�kkate alınmamış, 
gerekçel� kararda da h�ç değ�n�lme-
m�şt�r. Cezaya esas alınan dönemde 
f�yatlar, mal�yet�n altında gerçek-
leşm�ş ve TÜPRAŞ zarar etm�şt�r. 
Rekabet Kurulu’nun aşırı f�yatlama 
yapıldığı �dd�asıyla ceza verd�ğ�, 
ekonom�k kr�z�n�n der�nleşt�ğ� 
Ek�m-Aralık 2008 dönem�nde 
TÜPRAŞ, mal�yetler�n�n altındak� 
f�yatlarla satış yaptığı �ç�n yaklaşık 
850 M�lyon TL zarar etmes�ne rağ-

men, ülkem�z�n akaryakıt tem�n 
güvenl�ğ� �ç�n üret�m ve satışını 
sürdürmüştür. Karşı oy gerekçe-
ler�nde de bel�rt�ld�ğ� üzere, rapor 
ve gerekçel� kararda f�yat-mal�yet 
anal�z�, ş�rket�m�z�n aynı dönemde 
zarar etm�ş olması değerlend�rmeye 
dah� alınmamıştır.”

EPDK işlem yapmaya gerek 
duymadı

Aşırı f�yatlama yapıldığı �dd�a 
ed�len döneme �l�şk�n düzenley�c� 
otor�te olan Enerj� P�yasası Düzen-
leme Kurumu’nun (EPDK) herhan-
g� b�r �şlem yapılmasına gerek ol-
madığını bel�rtt�ğ�ne d�kkat çek�len 
açıklamada, şöyle den�lm�şt�: 

“Rekabet Kurumu �nceled�ğ� 
dönemde tar�felere uyumun denet-
lenmes� ve TÜPRAŞ’ın f�yat uygu-
lamaları hakkında b�r �şlem yapılıp 
yapılmadığını EPDK’ya sormuştur. 
EPDK yazılı olarak Petrol P�yasası 
Kanunu’na göre f�yatlar konusunda 
denetley�c� ve düzenley�c� otor�te 
olarak konuyu �nceled�ğ�n�, sunulan 
tar�fey� uygun bulduğunu, TÜP-
RAŞ hakkında b�r soruşturma veya 
ceza prosedürü başlatmaya gerek 
duymadığını, olası b�r aykırılık 
durumunda gerekli denetimleri ya-
pacağını Rekabet Kurumu’na ‘yazılı 
olarak’ b�ld�rm�şt�r.” 

TÜPRAŞ, cezayı ödeyip yargıya gitti
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz:

“ENERJI PANORAMA KISA 
SÜREDE KENDINE ÖNEMLI 
YER EDINDI”

“Enerj� sektörünün büyümes� �le b�rl�kte daha 
spes�f�k yönde yol alan sektörel yayıncılık, bu sek-
törde b�lg� akışının can damarı hal�ne geld�. Türk�ye 
Enerj� Vakfı’nın yayın organı Enerj� Panorama da, 
yayın hayatının b�r�nc� yılında sektördek� her türlü 
gel�şmey� detaylı tak�p eden b�r mecra oldu. Enerj�ye 
yön veren tüm noktalardan güncel haberler� objekt�f 
şek�lde yansıtan, sektörün üst düzey yetk�l�ler�nden 
çalışanlarına kadar tüm sektör �lg�l�ler�n� haber ve 
köşe yazılarıyla aydınlatma görev�n� başarıyla yer�ne 
get�ren Enerj� Panorama, bu kısa süre �çer�s�nde 
enerj� sektöründe kend�ne öneml� b�r yer ed�nd�. 
Enerj� Panorama’nın bu ç�zg�s�n� koruyarak çok 
uzun yıllar yayın hayatını sürdürmes�n� d�ler, yayın 
hayatında başarılar d�ler�m.” 

yaşında
Türkiye Enerji Vakfı’nın (TENVA) yayın organı olan Enerji Panorama, yayın ha-

yatında 1. Yılını geride bıraktı. Dergi, bugüne kadar ortaya koyduğu yayıncılık 
anlayışı ve gündem belirleyen haberleriyle sektör temsilcilerinden tam not aldı. 
İşte sektör temsilcilerinin Enerji Panorama’ya ilişkin değerlendirmeleri:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Taner Yıldız:

“SON DERECE BAŞARILI BIR YAYIN 
HALINE GELDI”

“Özell�kle son 12 yıllık dönemde Türk�ye, �st�krarlı b�r şek�lde 

büyüyen ekonom�s� �le öneml� b�r enerj� tüket�c�s� ve aynı zamanda 

bölges�nde enerj� kaynaklarının küresel p�yasalara dağıtımında rol 

alan b�r enerj� merkez� hal�ne geld�. Bu bağlamda Türk�ye, zamanında 

‘rüya’ olarak n�telend�r�len büyük ölçekl� uluslararası enerj� projele-

r�ne �mzasını attı ve bunları hayata geç�rd�. Bugüne kadar kararlılıkla 

yürüttüğümüz enerj� pol�t�kalarının kamuoyuna ve p�yasa katılımcı-

larına doğru b�r şek�lde aktarılmasında sektörel derg�ler çok öneml� 

b�r mecra oldu. Enerj� Panorama derg�s�n�n de, özel haber, anal�z ve 

araştırma dosyalarıyla enerj� pol�t�kamızı objekt�f ve doğru b�r b�ç�m-

de yansıtan, sektörün yaşadığı problemler� de b�ze aktaran son derece 

başarılı b�r yayın hal�ne geld�ğ�n� gözleml�yorum. Yayın hayatında b�r 

yılı ger�de bırakan Enerj� Panorama’nın hazırlanmasında emeğ� geçen 

yayın ek�b�n� kutluyor, n�ce yıllar d�l�yorum.”



Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı  
Nihat Özdemir:

“SEKTÖRE YENI BIR 
SOLUK GETIRDI”

“Türk�ye Enerj� Vakfı’nın 
(TENVA) yayın organı olan Enerj� 
Panorama 1. yılını kutlarken yeni 
b�r yayın �ç�n çok başarılı b�r yıl ol-
duğunu bel�rtmek �ster�m. Sektöre 
farklı b�r açılım get�rd�. Günümüz 
b�lg� çağı, ancak artık b�lg�ye sah�p 
olmak öneml� değ�l. Çünkü çok 
fazla b�lg�ye eşzamanlı çok düşük 
mal�yetle ulaşab�l�yorsunuz. Artık 
öneml� olan bu b�lg�ler�n doğru 
anal�z�n� ve sentez�n� yapab�lmek. 
Enerj� Panorama’nın bence sektöre 
get�rd�ğ� yen� nefes de bu oldu. 
Enerj� Panorama’nın uzun soluklu 
bir yayın olmasını temenni eder ve 
yayın hayatında başarılar d�ler�m.”

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği  
(GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan:

“SEKTÖRÜN ENERJI 
PANORAMA’YA BIR 
TEŞEKKÜR BORCU VAR”

“Enerj� sektörü, tüm dünyada 
olduğu g�b� ülkem�zde de stratej�k 
öneme sah�p b�r alan. Türk�ye’n�n 
jeopol�t�kası, bölgem�zde yaşanan 
s�yas� ve ekonom�k gel�şmeler, ülke-

m�z�n enerj� kaynaklarına yakınlığı 
ve etkin bir enerji koridoru olmaya 
uygun konumunda bulunması gibi 
nedenlerle enerj� sektörü ülkem�z 
açısından hayat� b�r öneme sah�p. 
Bu alanda çalışan kamu ve özel 
sektör kuruluşlarının teknoloj� 
altyapılarını sürekl� yen�lemeler�, 
verimlilik ve üretkenlik anlamında 
gel�şmeye açık ve v�zyoner tutum 
serg�lemeler� gönüllülükten çok b�r 
zorunluluk meseles�. O yüzen de 
bu alanda yatırım yapan ve yatırım 
yapacak olan ş�rketlere öneml� 
sorumluluklar düşmekte. Bölge-
m�zde tüm bunlar yaşanıyorken 
ve ülkem�z enerj� kor�doru olma 
iddiasın adım adım kabul ettirirken 
enerj� basınına da öneml� görevler 
düşüyor. Sektörün b�lg� paylaşımı, 
gelişmelerden ve deneyimlerden 
sektördek� tüm tarafların haberdar 
olması ve aralarındaki iletişimi 
s�nerj�s�n�n güçlend�r�lmes� anla-
mında enerj� basınımızın önem� 
yadsınamaz. Enerj� alanındak� her 
başarı; paydaşlarla, sektörle ve ülke 
genel�nde �lg�l� her kes�mle payla-
şıldığında daha da key�fl� ve kalıcı 
hale gel�yor. Bu anlamda enerj� 
sektörü �ç�ndek� �let�ş�mde çok 
etk�n ve doğru b�r görev üstlenen 
Enerj� Panorama’ya sektörün b�r 
teşekkür borcu var. Bundan b�r yıl 
önce yayın hayatına başlayan, ülke-
m�z enerj� sektöründek� gel�şmeler 
ve bu alandak� düzenlemelerle �lg�l� 
b�zler� b�lg�lend�ren Enerj� Pano-
rama’nın b�r�nc� yaşını kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyorum. 
Gelecek dönemdek� yayın kapsamı 
konusunda sektörümüz adına b�r 
temennimi dile getirmek istiyo-
rum. Her sayıda, enerj� alanında 
prat�ğe dönük b�r ya da �k� b�l�msel 
makaleye yer ver�lmes� sektöre 
katkı sağlayacaktır kanaat�ndey�m. 
Muhakkak k�; Türk�ye enerj� sek-
törünün “knowhow” �le gel�ş�m�n� 

sürdüren b�r yapıdan enerj�de tek-
noloj� üreten ve �hraç eden b�r ko-
numa gelmes� �ç�n bu tür b�r dünya 
perspekt�f� gel�şt�rmes�ne katkıda 
bulunmak haf�fe alınacak b�r katkı 
olmayacaktır. Bu ves�leyle, b�r�nc� 
yaşını kutlayan Enerji Panorama’yı 
b�r kez daha tebr�k ed�yor, bundan 
sonrak� yayın hayatında başarıları-
nın devamını d�l�yorum.”

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası 
(PÜİS) Genel Başkanı Muhsin Alkan:
“ENERJI PANORAMA 
ÖNEMLI BIR BOŞLUĞU 
DOLDURDU”

“Enerj� sektörünü b�r bütün 
olarak değerlend�rd�ğ�m�zde, sadece 
akaryakıt değ�l, enerj�y� tüm b�le-
şenler�yle ele alan b�r derg�ye �ht�yaç 
duyulmaktaydı. Enerji Panorama’nın 
bu boşluğu ger�de bıraktığı 12 sayı-
sında doldurduğunu gözlemled�k. 
Hem yatırımcılara uzun vadel� b�r 
perspekt�f kazandırma, hem de 
karar ver�c�lere sektörün sorunla-
rını olab�ld�ğ�nce nesnel b�r şek�lde 
aktarmaya çalışan Enerj� Panorama, 
bu yönler�yle sektörel yayıncılık 
alanında öneml� b�r başarıya �mza 
attı d�yeb�l�r�z. Böyles�ne kapsamlı 
ve özgün b�r �çer�ğe sah�p bu derg�-
n�n çıkmasına öncülük eden Türk�ye 
Enerj� Vakfı Yönet�m Kurulu Baş-
kanı ve EPDK esk� Başkanı Hasan 
Köktaş’a, hazırlanma ve çıkarılma 
aşamasında emeğ� geçen herkese 
teşekkür ed�yoruz.  Derg�n�n b�r�nc� 
yılı kutluyor ve Enerji Panorama’nın 
çok uzun soluklu b�r derg� olarak 
sektöre h�zmet vermes�n� d�l�yoruz.” 
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Petrol Sanayi Derneği (PETDER):

“BEĞENIYLE TAKIP 

ETTIĞIMIZ BIR YAYIN”
“Akaryakıt sektörü sürekl� 

yen� gel�şme ve düzenlemeler�n 
olduğu, gündem� hızlı değ�şen 
b�r sektör. Petrol Sanay� Derneğ� 
olarak, sektördek� her türlü gel�ş-
mey� yakından ve zamanında tak�p 
etmek b�z�m �ç�n büyük önem 
arz etmekted�r. Enerj� Panorama 
Derg�s� bu kapsamda son b�r yıldır 
beğen�yle tak�p ett�ğ�m�z b�r yayın. 
Sektörümüze yönel�k sunduğu h�z-
metlerden dolayı Enerji Panorama 
Derg�s�’ne teşekkürler�m�z� sunu-
yor, başarılarının artarak devam 
etmes�n� d�l�yoruz.”

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) 
Başkanı Mustafa Serdar Ataseven:

“YAPTIĞI HABERLERLE 

ADINDAN SIKÇA SÖZ 

ETTIRIYOR”
“Sektöre uluslararası b�r bakış 

açısı get�rerek, enerj� sektöründek� 
�let�ş�m� güçlend�ren Enerj� Pano-
rama derg�s�n�n b�r�nc� yaşını kut-
luyoruz. Yayın hayatına b�r yıl önce 
başlamasına rağmen, yaptıkları ha-
berler �le adından sıkça söz ett�rmey� 
başaran Enerji Panorama dergisinin 
sev�yel� ve �lkel� ç�zg�s�n� uzun yıllar 
devam ett�rmes�n� d�l�yor, emeğ� 
geçen herkes� tebr�k ed�yoruz.”

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz 
Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) 
Başkanı Ferruh Temel Zülfikar:

“ENERJI SEKTÖRÜNÜN 

BÖYLESINE KALITELI 

YAYINLARA IHTIYACI VAR”
“Enerj� sektörünün tamamını 

kucaklayan, objekt�f b�r yayıncılık 
anlayışıyla b�r yıldır yayın hayatını 
sürdüren Enerji Panorama ekibini 
ve böyles� n�tel�kl� b�r derg�n�n 
sektörle buluşturulmasına öncülük 
eden Hasan Köktaş Bey’� tebr�k 
eder�m. Enerj� sektörünün böyles� 
kal�tel� ve b�lg�lend�r�c� yayınlara 
�ht�yacı olduğu b�r gerçek. Bu n�te-
likteki yayınların artmasını diliyo-
rum. Sektöre son derece faydalı b�r 
h�zmet veren Enerj� Panorama’nın 
b�r�nc� yıldönümünü kutluyor, der-
g�n�n yayınlanmasında emeğ� geçen 
herkese teşekkür ed�yorum.”

TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut:

“NITELIKLI YAYIN AN-
LAYIŞI ILE DEĞERLI ÇA-
LIŞMALAR YAPACAĞI-
NA INANIYORUM”

“Tüket�m� ve taleb� her geçen 
gün artan enerj� �ht�yacı, tüm 

dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de 
enerj� sektörünü ekonom�n�n göz 
bebeğ� hal�ne get�rm�şt�r. Sektörün 
d�nam�zm�, kurumlar arası b�lg� ve 
v�zyon paylaşımında n�tel�kl� b�lg� 
�le kurulacak köprülere, sektörel 
gel�şmeler hakkında oyuncuları 
b�lg�lend�ren yayınlara olan �ht�yaç 
gün geçt�kçe artmaktadır. N�tel�kl� 
yayın anlayışı �le sektörümüz �ç�n 
değerl� çalışmalar yapacağına �nan-
dığım Enerj� Panorama Derg�s�n�n 
kuruluşunun �lk yılını kutluyor, 
Tüpraşlılar adına, başarı dolu n�ce 
yayın yılları temenn� ed�yorum.”

Enerji Gazetecileri ve Medya Derneği  
(EGAD) Başkanı: İsmail Altunsoy 

“DERGI YAYINCILIĞINDAKI 

BOŞLUĞU DOLDURDU”
“Türk�ye Enerj� Vakfı (TENVA) 

adına yayın hayatına başlayan ve 1 
yaşını dolduran Enerji Panorama 
Dergisini tebrik ediyorum. Dergi 
yayıncılığında öneml� olan sür-
dürülebilirlik. Enerji Panaroma 1 
yıllık yayınıyla bunu başardı. TEN-
VA’yı da tebr�k ed�yorum, böyle b�r 
yayını gündem�ne aldığı �ç�n. Çün-
kü enerj� sektörü derg� yayıncılı-
ğında c�dd� boşluk vardı. Panoroma 
bunu dolduracağı kanaatt�ndey�m. 
Derg�, d�g�tal yayınla da çok daha 
hızlı mesafe alab�l�r, daha gen�ş 
k�tlelere h�tap edeb�l�r.”
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Türkiye’nin en büyük 
elektr�k dağıtım ş�rket� 
olan Boğaz�ç� Elektr�k 
özel sektörde b�r yılını 

doldurdu. Ceng�z-L�mak Kol�n 
konsors�yumunun 4. elektr�k dağı-
tım bölges� olan Boğaz�ç�’n�n özel 
sektördek� b�r yılını kurumun 7 
yıldır genel müdürlüğünü yapan 
Abdullah Atalay �le konuştuk. 
Atalay, müşter�ler�n h�ssetmed�ğ� 
ancak sancılı geçen b�r yılı Enerj� 
Panorama’ya değerlend�rerek gele-
cek hedefler�n� anlattı. Atalay, bu 
yıl �ç�nde b�t�rmey� hedefled�kler� 
master plan çerçeves�nde 5-10 ve 20 
yıllık planlarının ortaya çıkacağını 
bel�rterek “20 yıl sonra bu daha da 
önce olab�l�r; Boğaz�ç� dünyanın en 
modern şebeke altyapısına sah�p b�r 
ş�rket olacak” d�yor….

Geçen yılın 28 Mayıs’ın da 
Boğaziçi’nin özel sektöre devri 
gerçekleşti. Bir yılı doldurdunuz, 
neler oldu bir yılda?

Evet, özel sektörde b�r yılı ta-
mamladık. B�z�m �ç�n zor ve sancılı 
b�r süreç oldu ancak b�l�yorsunuz 
patronlarımız Ceng�z-L�mak-Ko-
l�n’�n başka dağıtım bölgeler� de var. 
Oralardan ed�nd�kler� deney�mle 
bu geç�ş sürec�n� daha rahat atlattık 
d�yeb�l�r�m. Aslında yönet�msel ola-
rak b�r zorluk olmadı, patronlardan 
oluşan b�r yönet�m kurulumuz var 
ve b�z profesyoneller de sahadayız. 

Kamudan özel sektöre geç�şler 
beklenmed�k b�r çok soruna yol 
açab�l�yor. Çünkü personel�n büyük 
kısmı yasal haklarını kullanarak 
havuza g�reb�l�yor, 4C bünyes�ndek� 
�şç�ler başka yerlere geçeb�l�yor. 
B�zde de of�s ortamında ve saha 
çalışanların yüzde 80’� başka ku-
rumlara g�tt�. Bu ş�rket�n b�r pol�t�-
kası değ�l; çalışanların yasal hakkı. 
Zaten bunu da bekl�yorduk, çünkü 
d�ğer özelleşt�r�len kurumlarda da 
bu oldu. Bu nedenle hızla alterna-
tifler oluşturduk. 

Elektrik dağıtımı 24 saat ya-
şayan bir iş, bu süreçte hizmette 
aksama olmadı mı? Nasıl çözdü-
nüz sorunları?

Aboneye yansıyacak tarafındak� 
tüm önlemler� aldık, önceden ön-
gördüğümüz �ç�n farklı senaryolar 
üzer�nde çalışıp aks�yon planları-
mızı bel�rlem�şt�k. Bu sürec� �k�ye 
ayırmak lazım. Öneml� olan vatan-
daşa bakan yüzü; elektr�k kes�lme-
yecek, arızalar g�der�lecek, sayaçlar 
okunacak, abonel�k �şlemler� süre-
cek, tahs�lat devam edecek. Bu ko-
nuda öneml� b�r sorun yaşamadık. 
D�ğer konu �se ş�rket organ�zasyonu 
yan� kend� �ç�m�zde faal�yetler� 
planlamak. Bu tarafta sancılı b�r 
süreç yaşadık. Düşünün b�r depart-
manın tüm çalışanları g�tm�ş, b�r 
evrağı b�le bulamıyorsunuz. Aslına 
bakarsanız b�r kurumun hafızası 
silinmiş oluyor. 

Ancak müşter�ye fazla b�r sorun 
yansıtmadan devam ett�k, kalan per-

Bir yıldır özel sektör tarafından yönetilen Boğaziçi’nde sancılı süreç geride 
kaldı. Personelinin yüzde 80’i kamuya geçen şirket, hızla yeniden yapılandı 
ve yatırımlarını hızlandırdı. Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Atalay, “Kurumun 
hafızası siliniyor ancak müşterilerimize yansıtmadan sorunları çözdük” diyor…

Abdullah Atalay / Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü

Boğaziçi Dağıtım AŞ’nin 
hedefi öncü marka olmak

22  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

ESİN GEDİK

RÖPORTAJ



sonel�m�z�n çok büyük özver�s�yle 
yen� gelen personel�n hızla uyum 
göstermes�yle bu sürec� atlattık 
ve bir yılı geride bıraktık. Bu süre 
zarfında yen� alınan personele 
c�dd� eğ�t�mler verd�k. 

SEKTÖRÜN LİDERİ OLMAK 
İSTİYORUZ

Sizin hayatınızda ne değişti, 
22 yıllık kamu deneyiminden 
sonra özel sektöre geçiş nasıl 
etkiledi?

Aynı oksijeni solumaya de-
vam ed�yoruz, tempomuzda değ�-
ş�kl�k olmadı, ancak �k� şey yap-
manız gerek�yor. B�r�nc�s� hareket 
hal�ndek� b�r trene b�n�yorsunuz, 
istasyona gelsin bineyim diyebi-
leceğ�n�z b�r durum yok. Tren�n 
selametle yoluna devam etmesi 
gerekir yani müşteriye kaliteli 
elektr�k vermeye devam edecek-
s�n�z. İk�nc�s� kurumu kamudan 
daha ver�ml� şek�lde �şletmen�z 
gerek�yor. Özel sektörün d�nam�k 
ve �mkanları, hızlı karar alma 
özell�ğ�nden �st�fade ederek yola 
koyulduk. Bu süreç �ç�nde en 
büyük zorluğumuz geç�ş süre-
c�nde aksaklığın yaşanmamasına 
dönük önemleler alınmaması 
oldu. Gerçekten çok zorlandık; 
�ş�n bu tarafını k�mse görmüyor. 
G�denler kadar personel alımı 
yaptık, burayı b�len b�r� olarak 
ş�rket�m�z�n kamuyla mukayese 
ed�ld�ğ�nde bazı değ�ş�kl�kler 
yapması gerek�yordu yaptık, ve-
r�ml�l�k esaslı b�r yapılanma oldu. 
Geld�ğ�m�z nokta �t�barıyla dev�r 
sonrası yaşanan sorunları geride 
bırakmış b�r ş�rket var özell�kle 
kamudan farklı olarak müşteriyi 
daha fazla memnun etmeye dö-
nük yatırımlara odaklanmış bir 

ş�rket var. Hızlı b�r şek�lde Tür-
k�ye elektr�k dağıtım s�stem�n�n 
en öneml� ş�rketler�nden b�r�y�z, 
tüm faal�yetler�m�zle bu sektörün 
l�der� olmak �st�yoruz. 

Bir yandan yeniden yapılan-
ma bir yandan da yeni yatırım-
lar var. Bir yılda teknik ve altya-
pı yatırımı olarak neler yapıldı?

B�r yıl �ç�nde 156 m�lyon TL 
c�varında yatırım yaptık. Tekn�k 
altyapımızı tamamlamaya çalı-
şıyoruz. Teknoloj�k yen�l�kler� 
s�stem�m�ze adapte etmeye çalışı-
yoruz; son olarak entegre b�l�ş�m 
s�stemler� �hales� yaptık. Bununla 
insan kaynaklarından müşteri 
yönet�m�ne, �dar� ve f�nansal 
yapıdan SCADA’ya, coğraf� b�l-
g� s�stem�nden arıza yönet�m 
s�stem�ne kadar tüm yapıları 
modern�ze edecek kısaca modern 
dağıtım s�stemler�n�n öngördüğü 
ne varsa bunlarla �lg�l� �haleler�n 
heps� yapıldı, bu yıl �ç�nde bun-
larla �lg�l� çalışmalara başlayaca-
ğız. Tab�� bu çalışmaların heps� 
aşama aşama yapılacak. 2 yıllık 
per�yotta öncel�kl� �şler var onları 
tamamlayacağız. Ancak hem 
şebeke modern�zasyonu hem 
yen� yatırımların yapılması hem 
de akıllı şebekelerin oluşması bir 
süreç alacak. Bunu da kend� ya-
tırım �mkanlarımız çerçeves�nde 
EPDK’nın onayıyla yapıyoruz. 

AKILLI SAYAÇ DA HEDEF 
YÜZDE 50

Akıllı sayaçlar konusu bir 
süredir Türkiye’nin gündemin-
de. Siz bu işin hangi noktasın-
dasınız?

Akıllı sayaç s�stem�n� zaten 
2011 yılından ber� kullanıyoruz 

IYI BIR ELEMAN  
10 YILDA YETIŞIYOR 

İnsan kaynakları alanına bakarsak biraz sizi 
zorlayan noktalar oldu mu?
Hiçbir personelimizin yaptığı görev diğerinden değerli 
değil ancak önem sıralaması var. Önem sıralamasına bak-
tığımızda karşımıza çıkan kritik yer şebekenin işletilmesi, 
eğer siz şebekeyi işletemiyorsanız, arızanın kesintinin 
yoğun olduğu bir sistem varsa çalışanların fonksiyonu 
olmaz. Şebeke işletiminde çalışan personel bizim için 
önemli, sistem işletmeciliğinde bizi etkileyen iki faktör 
var, biri işletimi bilen personelle çalışmak, ikincisi bunu 
yaparken gerekli iş güvenliği altyapısının personel bilgisi 
ve sistem anlamında oturması gerekiyor. 
Elektrik dağıtımı iş kazalarının olduğu bir alan, bunları 
önlemek için eğitimli personele ihtiyaç var. Dolayısıyla 
bu işte çalışacak kişinin en az 5 yıllık deneyime sahip 
olması gerekir. 5 yıl da yeterli değil, iyi bir elektrik işlet-
mecisi en az 10 yılda yetişir, arıza analizi yapabilen hızlı 
aksiyon arızayı gideren eleman 10 yılda yetişir. Ciddi bir 
elektrik bilgisi, iş güvenliği bilgisi ve saha bilgisi gereki-
yor. Şebekeyi iyi tanıması, şebekeyi besleyen kaynakları 
iyi bilmesi gerekiyor. Sadece elektrik bilgisi ya da şebeke 
bilgisi yetmiyor, Türkiye’de dağıtım şirketlerinin kendine 
özgü şebeke modelleri var, İstanbul çok daha farklı şe-
beke modeline sahip.Bunları bilmesi şart, bunlar da 3-5 
güde öğrenilmez. 12 işletmemiz var bunlara düşen trafo 
sayısı 700 civarında. Bu sayıyı her bir vardiyada 9-10 kişi 
yönetiyor, bunu yönetenlerin trafoların hepsini tüm ay-
rıntılarına kadar bilmesi gerekir. Beslenme şeklini sorun-
suz yapmaları gerekiyor. Hem yetiştirmek hem bulmak 
zor. Bu noktada şanslıyız çekirdek kadro devirden sonra 
burada kaldılar, onları ikna ettik. En büyük şansımız o 
oldu. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla mutlular. 
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ancak dev�rden sonra hızlı b�r şek�l-
de gel�şt�rd�k. Şu anda İstanbul’da 
tüket�m�n yüzde 45’�n� uzaktan 
okuyoruz, hedef bunu yüzde 50’ye 
çıkarmak. Bu da c�dd� b�r yatırım 
anlamına gel�yor hem kayıp kaça-
ğın ortadan kalkması, okumanın 
uzaktan yapılması hem de tahm�n-
ler�m�z �ç�n esas ver�ler�n oluştu-
rulması anlamında b�z�m �ç�n son 
derece öneml� b�r çalışma. 

Aslında akıllı sayaç konusuna 
da açıklık get�rmek gerek�yor. Saa-
yaçların çok değ�ş�k fonks�yonları 
var, mekan�k sayaçlardan farklı 
olarak müşter�ye zaman seçeneğ� 
sunan sayaçlar 2000’l� yılların ba-
şında kullanılmaya başladı. Bunu 
s�steme hızla adapte etmeye çalışı-
yoruz tab�� sayacın elektron�k olma-
sı onun akıllı olduğu anlamına gel-
mez, özell�kle eğer b�r akıllı şebeke 
kapsamında b�r akıllı sayaçtan söz 
edecek olursak daha çok uzaktan 
okuma akıllı haberleşme özell�ğ�-
n�n olduğu hatta gerek�rse elektr�k 
hatlarıyla �let�ş�m�n gerçekleşt�ğ� b�r 
sayaç yapısı b�z�m �ç�n çok öneml�. 
Hatta müşter�n�n tüket�m yönet�m� 
ve dağıtım ş�rket�n�n akıllı fonks�-
yonlarıyla uyumlu b�r altyapıya sa-
h�p olması gerek�yor. Günün hang� 
saatler�nde hang� c�hazları ne kadar 
süreyle hang� güçle kullandığı güç 
opt�m�zasyonu enerj� tüket�m opt�-
m�zasyonunu nasıl sağlayacağı g�b� 
b�rçok komponente sah�p olması 
gerek�yor. Hal� hazırda Türk�ye’de 

bu anlamada akıllı sayaç s�stem� 
olduğundan söz etmek mümkün 
değ�l. B�z şu anda akıllı şebeke s�s-
tem�n� kullanıyoruz. B�r sonrak� 
aşamada bu sayaçları uzaktan açıp 
kesmek. 

TEKNİK KAYIP ORANIMIZ 
ÇOK YÜKSEK

İstanbul’un şebekesi ne zaman 
akıllı olacak, planınız nedir?

Uzaktan okumanın b�r mal�yet 
boyutu var, bunları mal�yet bütçes� 
�ç�nde kurguladık öyle yapmak 
gerek�yor. EPDK’nın verd�ğ� yetk� 
çerçeves�nde yapıyoruz. Hedef�m�z 
ayda tüket�m� 30 b�n kwh’�n üzer�n-
de olan aboneler� uzaktan okuma 
s�stem�n�n �ç�ne almak. Bunun 
ötes�ne de g�tmek �ster�z özell�k-
le serbest tüket�c� l�m�t�ne sah�p 
olanların heps�n� uzaktan okumak 
�st�yoruz ancak şu ana kadar yap-
tığımız yatırımın 10-15 katını yap-
mamız gerek�yor. Bu da ancak �y� 
b�r planlamayla mümkün. Ancak 
�lerde hem dağıtım ş�rketler�n�n da-
ğıtım bütçes�n�n onaylanması hem 

de mal�yetler�n düşmes�yle sürec�n 
hızlanmasını bekl�yorum. 

İstanbul’un şebeke altyapısı 
hakkında neler söyleyebilirsiniz, 
kayıp kaçak oranı nedir? 

2014 yılı kayıp kaçak hedef�m�z 
10.26, bu hedef�n etrafında seyre-
d�yoruz. 2013 yılı rakamımız �se 
10.76’�d�. Özell�kle uzaktan sayaç 
okuma sistemiyle birlikte bu oran 
düştü; esk�den yüzde 15 c�varınday-
dı. Bu rakamın �ç�nde tekn�k kayıp 
oranı yüksek, çünkü İstanbul, Türk�-
ye’nin en eski şebekelerinden birine 
sah�p. 1940’lardan kalma kablolama 
s�stemler� var. İstanbul’da 8 b�n� b�ze 
a�t 12 b�n trafo var. B�ze a�t olanların 
en az 3 b�n tanes� bel�rl� b�r per�yot 
dah�l�nde değ�şmes� gerek�yor. Bu 
trafoların beslend�ğ� hataların dö-
nüşmes� gerek�yor, Avrupa yakasın-
da mevcut esk� şebeken�n rehab�l�te 
ed�lmes�yle �lg�l� olarak master plan 
hazırlığı �ç�ndey�z. Bu yıl sonunda 
master plan çalışması b�tecek. Başta 
TEİAŞ’ın ana kaynakları olmak üze-
re, İstanbul’un gel�şme potans�yel�, 

DAĞITIM SEKTÖRÜNDE MEVZUATI BILEN ELEMAN YOK!
“Bir başka sorun elektrik dağıtım sektörünü bilen eleman sayısının azlığı. Her birimin ayrı özelliği var ve hepsi de mevzuata 
bağlı. Ancak mevzuatı da bilen eleman sayısı çok az. Bu anlamda yetişmiş teknik idari ve mevzuat deneyimi olan birilerini bul-
mak zor. Bu handikap ama özelleştirmeyle birlikte kendi insan kaynağımızı da yeniliyoruz yetiştiriyoruz, birkaç yıl sonra kalifiye 
eleman sorunu kalmayacak. 

RÖPORTAJ Boğaziçi Dağıtım AŞ’nin hedefi öncü marka olmak



sanay� akt�v�tes�, mesken aboneler�n�n yüksek sayıya 
ulaşmasıyla �lg�l� yapılaşma yoğunluğunu göz önüne 
alarak hazırlanan b�r çalışma bu.

Master plan temel olarak neleri içeriyor?
Bu çalışmanın 5 ayrı hedef� var. B�r�nc�s� İstan-

bul’da güçlü b�r şebeken�n ortaya çıkması, �k�nc�s� 
mevcut esk� şebeken�n yen�lenmes�, üçüncüsü 
yen� yapılaşmanın olduğu yerlerde yatırımların 
gec�kmeden yapılması ve şebeke moder�nzasyonun 
akıllı yapıya kavuşması ve son olarak şebeke ana-
l�zler�m�z�n bel�rlenmes�ne dönük b�r yatırım ve 
operasyon pol�t�kasının bel�rlenmes� başlıkların-
dan oluşuyor. 

Master planla bağlantılı olarak kend� Ar-Ge 
merkez�m�z� de kurduk. Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� 
�le b�rl�kte Teknopark’ta bu yatırımı gerçekleşt�r-
d�k. Uzaktan sayaç okuma, s�stem otomasyonu ça-
lışmalarına dönük hareketlere başladık. Amacımız 
Türk�ye’de dağıtım sektöründe Boğaz�ç�’n�n marka 
hal�ne gelmes�yle b�rl�kte kend� know-how’ımızı 
oluşturmak . 

YILDA 350 MİLYON TL YATIRIM ŞART
Master plan çerçevesinde orta ve uzun vadeli 

hedefleriniz nedir?
İk� şek�lde konuya yaklaşmalıyız öncel�kler ve 

opt�m�zasyonlar. Öncel�k olarak kısa vadede 10 yıl 
�ç�nde yılda 350 m�lyon TL yatırım yapılması ge-
rek�yor. İstanbul’un gel�şme potans�yel� bu �ht�yacı 
doğuruyor. Altyapı olarak baktığımızda 20 yıllık 
süreç �ç�nde de tamamen modern b�r şebeke s�s-
tem�ne kavuşmak ana hedef�m�z. Modern şebeke 
s�stemler� basamak basamak devreye g�recek, yen� 
teknoloj�ler çıkıyor onları tak�p ed�p s�steme ekle-
mek gerekecek. Tüm bunların heps� master planı-
mıza göre �lerleyecek. 

B�z master planı 5-10 ve 20 yıllık vadelere göre 
ayırdık. 5 yıl �ç�nde kalıcı sorun oluşmasını en-
gelleyecek yatırım çalışmaları, 10 yılda öncel�k ve 
opt�m�zasyonu kapsıyor, 20 yıllık per�yotta �se dün-
yada gel�şm�ş teknoloj�lerle her yönüyle rekabet 
eden güçlü modern tekn�k altyapıya kavuşmak. 

KAMUDA 22 YIL 
Abdullah Atalay, 23 yıldır elektrik 
sektöründe çalışıyor. Bundan 23 
yıl önce okuldan mezun olduktan 
sonra ilk görev yeri olan Mardin’e 
atanan Atalay, daha sonra sıra-
sıyla Van ve memleketi Ağrı’da 
çalışmış. 2003 yılında TEDAŞ 
İzmir Bölge Müdürü olan Atalay, 
2006’da TEDAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı olarak Ankara’da 2 yıl 
görev yapmış. Daha sonra Boğa-
ziçi Elektrik’in genel müdürü olan 
Atalay, 6 yılı kamuda olmak üzere 
7 yıldır aynı görevini sürdürüyor. 

Türkiye sayaç çöplüğüne 
dönüştü
Kanun çıktı sayaç artık dağıtım 
şirketinin mülkiyetinde, eski sa-
yaçlar devralacak, kanunun yayı-
mından sonra aldğımız ücretleri 
160 müşterimize iade ettik. Sa-
yacı biz koyuyoruz bu önemli bir 
yaklaşım doğrusu da bu, sayacın 
dağıtım şirketinin kontrolünde 
olması daha kaliteli hareket edil-
mesin sağlayacak. 
Türkiyede mevcut sayaç altyapı-
sından memnun değilim, 12-
13-15 EPDK belirlediği rakam 
16 lira, bu sayaçlar her türlü ma-
nipülasyona açık kaçak alektrik 
kullanımına dışarından müda-

haleye açık. Sanayi Bakanlığı’nın 
TEDAŞ’ın belirlediği spesifikaslr 
var ama yeterli değil. Tüm ku-
ruluşların dağıtımda kullanılan 
sayaç kalitesini masaya yatırması 
gerekiyor. Son derece kaliteli sa-
yaçların sistemimizde olduğuna 
inanmıyorum. Maliyeti fazla olsa 
bile kaliteli sayç kullanmalıyız 
avurpada kullanılan neyse bunu 
gerçekelştirmemiz gerekiyor. 
Çoğu Türkiye’de üretiliyor üretici-
nin kusuru yok, ciddi bir rekabet 
ortamı da var spesifikasyonlara 
uygun en az maliyetle yapıyor-
lar. 12 liraya bugün bir usb bile 
alamıyorsunuz. Sayaç dediğimiz 
şey hem uzaktan okuma altaypı-
sı olmalı, müdahalelere kapalı 
olması, sayancı içindeki teknik 
verilerin yük talep tahminleri ve 
modellemeye yönelik bir altyapı-
ya sahip olması gerekiyor. Sayaç 
bir kez giriyor sisteme üzerinde 
tartışmak gerekir, hatta bir sayaç 
çalıştayı yaparak ülkemizde sayaç 
kalitesi ülkemizdeki durum sayaç 
fiyatları, modeli e kalitesi gerçek 
maliyeti nedir bunlar tartışılmalı.
Standartların yükseltilmesi gere-
kiyor tabiri caizse Türkiye bir sayaç 
çöplüğüne dönüştü. 
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Daha önce bay�ler�nde 
otomasyon sistemi 
kurmayan 44 dağıtım 
ş�rket�ne 659,8 m�l-

yon TL’l�k ceza kesen Enerj� P�yasa-
sı Düzenleme Kurumu (EPDK), bu 
kez de bay� denet�m s�stem� kapsa-
mında bildirim yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirmeyen akar-
yakıt dağıtım ş�rketler�n� mercek 
altına aldı.

5015 sayılı Petrol P�yasası Ka-
nunu’nun 7. Maddesinin 6. Fıkra-
sına göre; dağıtıcı l�sansı sah�pler�, 
Kurum tarafından bel�rlenen esas-
lara uygun olarak bay�ler�nde kaçak 
akaryakıt satışının yapılmasını ön-

leyen teknoloj�k yöntemler� de �çe-
ren bir denetim sistemi kurmak ve 
uygulamakla yükümlü. Ayrıca �s-
tasyon otomasyon sistemine ilişkin 
usul ve esasları düzenleyen 1240 
sayılı Kurul Kararına göre de dağı-
tıcı l�sansı sah�pler�n�n, EPDK’ya 18 
ayrı tablo ile bildirimde bulunması 
gerekiyor.

Dağıtım ş�rketler�n�n aylık 
dönemler �t�barıyla düzenley�p 
EPDK’ya b�ld�rd�ğ� “Aylık Akarya-
kıt Stok ve Alım Satım Raporu” da 
söz konusu 18 tablodan b�r tanes�. 
Dağıtıcı tarafından bay�s�ne satılan 
ve otomasyon s�stem�nden geçen 
akaryakıt miktarı ile bayiler tara-
fından yapılan toplam akaryakıt 

Otomasyon sistemi  
‘error’ verdi

Akaryakıt bayilerinin anlık olarak takibini sağlayan istasyon otomasyon sis-
temi, dağıtım şirketlerinin kabusu oldu. Daha önce bayilerine otomasyon 
sistemini zamanında kuramadığı için milyonlarca TL’lik ceza yiyen dağıtım 
şirketlerinin başı, bu kez de otomasyon verilerindeki eksiklikler nedeniyle 
dertte. İstasyonların verisinde eksiklik saptayan EPDK, 66 dağıtım şirketin-
den yazılı savunma istedi
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dış satış m�ktarını �çeren bu 
tablonun her ayın 20’nc� günü-
ne kadar “Petrol P�yasası B�lg� 
S�stem�” aracılığıyla elektron�k 
�mza kullanarak EPDK’ya b�ld�r-
mesi gerekiyor.

6 binden fazla istasyonun 
verisi eksik

EPDK, 2012 ve 2013 yılla-
rında 6 bini aşkın bayinin veri-
ler�n�n “Aylık Akaryakıt Stok ve 
Alım Satım Raporu”nda eks�k 
b�ld�r�ld�ğ�n� tesp�t ett�. Kurum, 
66 dağıtım ş�rket�nden, b�ld�-
r�mler�n� eks�k yaptıkları bay�le-
r� �ç�n yazılı savunma �sted�.

Konuya �l�şk�n Enerj� Pa-
norama’ya değerlend�rmeler-
de bulunan dağıtım dağıtım 
şirketlerinin yetkilileri, “Veri 
aktarımında teknik altyapıdan 
ve yazılımdan kaynaklanan 
sorunlar yaşandı. Bu sorunlar 
büyük ölçüde otomasyon 
firmalarının veri tabanlarındaki 
hatalardan kaynaklanıyor” 
şeklinde konuştu. Ayrıca yazılı 

savunmaya konu olan bayilerin 
büyük b�r çoğunluğunun l�sans 
tad�l� yapılan bay�lerden oluştu-
ğuna d�kkat çeken ş�rket yetk�l�-
ler�, EPDK’nın bu hususları göz 
önünde bulundurarak herhang� 
b�r ceza� �şlem yapmaması ge-
rekt�ğ�n� düşünüyor.

Milyarlarca liralık ceza 
bilmecesi

EPDK’nın dağıtım ş�rket-
ler�nden �sted�ğ� savunmalar, 
cezaların bay� başına mı yoksa 
ş�rketlere tek b�r ceza şekl�nde 
m� kes�leceğ� tartışmalarını da 
beraber�nde get�rd�. Kanun, söz 
konusu s�stem� kurmadığı ya 
da Kurumca bel�rlenen usul ve 
esaslara uygun denet�m� sağla-
yamadığı tesp�t ed�len dağıtıcı-
lara 883 b�n 405 TL’l�k �dar� para 
cezası kes�lmes�n� öngörüyor. 
EPDK’nın bay� başına ceza uy-
gulaması hal�nde dağıtım ş�r-
ketler�ne m�lyarlarca l�ralık ceza 
kes�lecek.

Otomasyon sistemi 
kurmayanlara 659.8 

milyon TL ceza

Hatırlanacağı üzere petrol piyasa-
sı mevzuatı uyarınca lisans sahibi 
tüm akaryakıt dağıtım şirketleri; 
tüm bayilerini kapsayacak şekilde 
30 Haziran 2011 tarihine kadar 
otomasyon sistemi kurmakla yü-
kümlüydü. EPDK, açtığı soruştur-
ma kapsamında 30 Haziran 2011 
tarihine kadar istasyonlarında oto-
masyon sistemini kurmayan 44 da-
ğıtım şirketine toplam 659.8 mil-
yon TL’lik idari para cezası kesmişti.

Dağıtıcılar EPDK’ya 18 ayrı tablo gönderiyor
1-İstasyon otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu 
2-Tarımsal Satış Amaçlı Tanker Otomasyonu Sitemi Bilgi-
leri Tablosu
3-Köy Pompası Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu 
4-İstasyon Otomasyon Sistemi Aylık Özet Bilgi Tablosu 
5-İstasyonlu Bayi Dış Satış Bilgileri Tablosu 
6-Satış Takip Tablosu 
7-Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu Tablosu 
8-Özel Durum Tablosu 
9-Akaryakıt İstasyonu Fiyat Takip Tablosu 
10-Numune Analiz Bilgileri Tablosu 

11-İstasyonsuz Bayi Satış Bilgileri Tablosu 
12-Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Aylık Özet Otomasyon 
Sistemi Bilgileri Tablosu
13-Köy Pompası Aylık Özet Otomasyon Sistemi Bilgileri 
Tablosu 
14-Günlük Satış Takip Tablosu 
15-Bayi Bilgi Tablosu 
16-Köy Pompası Bilgi Tablosu 
17-Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Bilgi Tablosu 
18-Dolum Satış Eşleştirme Tablosu 

ANKARA KULİSİOtomasyon sistemi  ‘error’ verdi
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IŞİD, bölgenin petrol 
haritasını değiştirebilecek mi?

Sular duruldu derken adını bile birçok kişinin ilk kez duyduğu bir örgüt 
olan IŞİD ortaya çıktı ve Musul’u işgal ederek Irak’ın petrol kaynaklarının 
bir bölümünü eline geçirdi. Irak ve Suriye’de şeriata dayalı bir devlet 
kurma amacı güden IŞİD, bu hedefine zengin doğal yatakları yöneterek 
ulaşmak istiyor. Peki bu kargaşa her iki ülkenin de komşusu Türkiye’yi nasıl 
etkileyecek? Kürt bölgesinden gelecek ucuz petrol ve doğal gaz planları 
olan Türkiye, nasıl bir adım atacak? Ortadoğu enerji haritası yeniden mi şe-
killeniyor? Kısacası dünyayı ve Türkiye’yi enerji ekseninde neler bekliyor?
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Tüm dünya gibi Türkiye 
de IŞİD’�n Sur�ye’n�n 
bazı bölgeler�n�n ardın-
dan Irak’ın en öneml� 

kentlerinden biri olan Musul’u işgal 
etmesiyle yaşanan insanlık trade-
jisine tanık oluyor. Başları kesilen 
�nsanlar, tecavüze uğrayanlar, mey-
danlarda �dam ed�lenler, evler�n� 
terk etmek zorunda kalanlar… 
Musul’dak� Türk konsolosluğundan 
reh�n alınanlar Türk görevl�ler… 

Olayın �lk şokunun atlatılması-
nın ardından ‘Irak-Sur�ye’ merkezl� 
b�r şer�at devlet� kurma amacını ta-
şıyan IŞİD’�n tam adıyla ‘Irak Şam 
İslam Devlet�’ farklı b�r amacı daha 
olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar 
ez�ld�ğ�n� düşündükler� Sünn� hal-
kın haklarını korumak �sted�kler�n� 
beyan etseler de bu terör örgütünün 

amacının bölgen�n petrol yatakları-
nı ele geç�rmek olduğu ortaya çıktı. 
Sayfalarımızda yer verd�ğ�m�z ve 
IŞİD’�n �şgal� altında olan bölgeler� 
gösteren har�tayı �nceled�ğ�n�zde 
örgütün bölgen�n en öneml� petrol 
yataklarını ele geç�rd�ğ� net b�r 
şek�lde ortaya çıkıyor. 

Tablonun netleşmesiyle yani 
IŞİD’�n en büyük hedef�n�n �şgal 
ett�ğ� şeh�rlerdek� para ve d�ğer 
kıymetli varlıklara el koymasının 
yanı sıra petrol, boru hattı ve raf�-
ner�ler� ele geç�rmes�n�n ardından 
enerj� sektörünü de ted�rg�nl�k 
kapladı. İlk tepk� uzun zamandır 
rut�n b�r bant �ç�nde seyreden pet-
rol fiyatlarının yükselmesi oldu. 
Her ne kadar derg�m�z yayına 
hazırlanırken f�yatlarda 
az da olsa b�r ger�leme 

yaşansa da p�yasalar, bölgeden gele-
cek haberlere oldukça duyarlı. Çün-
kü Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü’nün (OPEC) �k�nc� büyük 
üret�c�s� konumunda olan ve günde 
3 m�lyon var�lden fazla petrol çıka-
rıyor. Bu nedenle, IŞİD’�n Musul’u 
�şgal etmes�nden bu yana geçen son 
b�r haftada petrolün var�l f�yatında 
5 dolarlık artış yaşandı. Uluslarara-
sı Enerj� Ajansı’nın (IEA) ver�ler�ne 
göre, bu artışın dünya genel�ndek� 
günlük mal�yet� 500 m�lyon 
doları buluyor. Uzman-
lar, f�yatların yüksek 
seyretmesi 
hal�nde 

IŞİD finansman 

konusunda çok pragmatik 

F�nanc�al T�mes’ta Savunma ve Güvenl�k 

Ed�törü Sam Jones IŞİD’�n “başarısının” zamanla 

tes�s ed�len b�r d�z�, karlı ve yayılan f�nansman un-

surlarına dayandığını bel�rten b�r makale yazdı. Jones 

makales�nde IŞİD’�n d�ğer c�hatçı gruplardan farklı olarak 

f�nansman kaynakları konusunda çok pragmat�k olduğu-

nu bel�rt�yor. Örgütün yüzlerce m�lyon dolara sah�p ol-

duğunu �dd�a eden Jones, bu çerçevede IŞİD’�n faal�yet-

ler�n�n merkez�nde petrolün olduğunu vurgulayarak 

“Petrol alanlarını kontrol �ç�n özel�kle Sur�ye’de 

d�ğer c�hatçı gruplarla çok sert çatışmalara 

g�r�yorlar” d�yor. 

KAPAKIŞİD, bölgenin petrol haritasını değiştirebilecek mi?
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Türkiye’nin yıllık enerji faturasının 
da yaklaşık 3 m�lyar dolar artacağı-
nı belirtiyor.

Petrolün yüzde 17’sini IŞİD’in 
elinde

IŞİD’e bağlı s�lahlı gruplar, geçen 
hafta kapatıldığı açıklanan Bağdat’ın 
210 k�lometre kuzey�ndek� Beyc� 
raf�ner�s�n� de ele geç�rd�. Ancak 
hafta sonuna doğru Bağdat yönet�m� 
raf�ner�y� ger� aldıklarını açıkladı. 
Beyc� öneml� çünkü ABD Enerj� 
Bakanlığı’nın 2013 ver�ler�ne göre 
günlük 310 b�n var�l petrol üret�m� 
yapılıyor. Bu da Irak’ın petrol �ht�ya-
cının yaklaşık dörtte b�r� anlamına 
geliyor. 

Petrol bölgeler�, raf�ner�ler kısa 
aralıklarla el değ�şt�r�yor, resm� 
olmayan kaynaklar Irak petrol re-
zervler�n�n yaklaşık yüzde 17’l�k 
bölümünün IŞİD’�n el�ne geçt�ğ� 
söylüyor, bazı kaynaklar �se bu b�l-
g�ler�n spekülat�f olduğunu �dd�a 
ed�yor. Ancak b�l�nen b�r gerçek var 
k� bölgede çatışmalar hatta mezhep 
savaşları kısa bir sürede sonlan-

mayacak. ABD ve Rusya’nın olayı 
sess�zce �zlemes�, İran’ın IŞİD’e karşı 
savaşan güçlere c�dd� destek verme-
mes� bu görüşü besl�yor. 

Ülke bölünürse dünya 
etkilenir

Bağdat yönet�m�, haz�-
ran ayının son günlerinde 
ülken�n güney�ndek� petrol 
üretiminin karışıklıktan 
etk�lenmed�ğ�n� açıklayarak 
f�yatları b�r nebze de olsa 
düşürdü ancak bu durumun 
sürdürüleb�l�r olup olma-
dığı net değ�l. Her ne kadar 
ABD’n�n �hraç ett�ğ� petrol m�ktarı 
artsa da Suud� Arab�stan ‘gerek�rse 
daha çok satarız’ açıklamaları yapsa 
da önümüzdek� dönemde Irak’tak� 
�ç savaşın ülke genel�ne yayılması ya 
da ülken�n resmen üçe bölünmes�, 
petrol f�yatlarında önlenemez b�r 
yüksel�şe neden olacak. 

Türkiye’ye 3 milyar dolar fatura
Şu aşamada Irak ve Sur�ye’de 

yaşanan kr�z�n Türk�ye’n�n enerj� 

İSRAİL DIŞİŞLERİ 
YETKİLİSİ 35 YIL ÖNCE 
YAŞANACAKLARI BİLDİ 

Çengiz Çandar,  ‘Ortadoğu 
Çıkmazı’ adlı kitabının 37-
38’nici sayfalarında
‘Dünya Siyonist Örgü-
tü’nün yayın organı Kivu-
nim (Yönelimler) dergisi-
nin Şubat 1982’deki 14. 
sayısından bir alıntı yapı-
yor.  Hemen belirtmekte 
yarar var, söz konusu ki-

tap, 1984 yılında piyasaya çıkıyor. 
Dünya Siyonist Örgütü’nün dergisinde, 
1980’lerde ‘İsrail İçin Strateji’  başlıklı 
önemli bir yazı yayımlanıyor. Yazıya imzası-
nı atan İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın eski üst 
düzey yetkililerinden OdedYinon.
Yinon tezini,  ‘Ortadoğu’daki bütün ülke-
lerin çok zayıf durumda bulunduğuna, bu 
devletlerin yapay sınırlar içinde bir arada 
yaşamak istemeyen etnik ve dini cemaat-
leri toplayarak kurulmalarına’  dayandırı-
yor. Yinon,  ‘etnik ve dini’ verili durumdan 
hareketle Suriye ve Irak’ın  30-35 yıl önce 
‘bölünme’ hatlarını net olarak ortaya ko-
yuyor. Yinon, Irak’ın üçe bölüneceğini be-
lirtiyor. Basra çevresinde güneyde bir Şii 
bölgesi, kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt 
bölgesi  ve ortada Bağdat çevresinde bir 
Sünni bölgesi.  
Yinon, Suriye’nin de başta Nusayri bölgesi 
olmak üzere 5 farklı bölgeye bölüneceği 
öngörüsünde bulunuyor. Yinon’un, bir ka-
hin gibi o  dönemde ortaya koyduğu senar-
yo,Irak ve Suriye’de ‘de facto’ gerçekleşti. 
Yinon’un öngörüsü çerçevesinde ‘de jure’ 
süreçlerin oluşması an meselesi olarak de-
ğerlendiriliyor.

YAŞANACAKLARI BİLDİ 
Çengiz Çandar,  ‘Ortadoğu 
Çıkmazı’ adlı kitabının 37-

‘Dünya Siyonist Örgü
tü’nün yayın organı Kivu
nim (Yönelimler) dergisi

sayısından bir alıntı yapı
yor.  Hemen belirtmekte 
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faturasına nasıl yansıyacağı konu-
sunda net anal�zler yapmak zor 
ancak şu b�r gerçek k� olumlu b�r 
yansıması olmayacak. Uzmanlar 
kısa vadeli dalgalanmaların bile 
hem f�nansal p�yasalar hem de tüm 
ekonom�y� etk�leyeceğ�n� bel�rt�-
yor. Zaten rakamlar da göster�yor 
k� petrol f�yatlarındak� 10 dolarlık 
artışın yıllık mal�yet� 3 m�lyar dolar, 
tab�� doğal gaz f�yatlarının da pet-
role göre hesaplandığını bel�rtel�m. 

Türkiye için ucuz gaz ve petrol 
hayal mi olacak?

Türkiye’ye bir başka yansıması 
da gelecek hedefler�yle �lg�l�. Çünkü 
Türk�ye’n�n özell�kle Kürt bölges�n-
den gelecek ucuz petrol ve doğal 
gazla �lg�l� c�dd� planları vardı. Bu 
bölgede TPAO’nun yanı sıra bazı 
büyük Türk enerji şirketlerinin de 
yatırımları bulunuyor. Hatta sık sık 
kes�nt�ye uğrayan Kerkük-Ceyhan 
boru hattının yanı sıra yen� b�r do-

ğal gaz hattı yapılması da gündem-
deyd�. Türk�ye, bu adımlarla hem 
enerj� mal�yet�n� azaltmak hem de 
bölgedek� enerj� yapılanmasında 
güç sah�b� olmayı hedefl�yordu. 
Ancak görünen o k� Ortadoğu’da 
taşlar yer�ne oturana kadar Türk�ye, 
bu planlarını ertelemek zorunda. 

Türk�ye �ç�n manzara bu pek� 
dünya bu gel�şmeler� nasıl okuyor? 
Farklı bakış açıları, farklı yakla-
şımlar ve tezler söz konusu… Or-
tak kanı IŞİD adlı örgütün bunca 

zamandır CIA g�b� dünyanın her 
yer�nde gözü olan b�r �st�hbarat 
örgütünden g�zl� büyüyemeyeceğ� 
yönünde. Ancak zamanla bazı �s-
t�hbarat örgütler�n�n kend� eller�yle 
büyüttüğü örgütler dönüp kend�s�n� 
vurabiliyor. Burada da aynı durum 
söz konusu olab�l�r. ABD’n�n çe-
k�lmes�yle Irak’ta taşların yer�ne 
oturmasının bekled�ğ� b�r dönem-

de, çatışmaların yen�den ş�ddetlen-
mes�, mezhep ayrılığının en yoğun 
yaşandığı bu kad�m bölgede doğal 
kaynakları kontrol etme �steğ�n�n 
daha çok cana mal olacağını ortaya 
çıkardı. Ancak unutulmamalı k� bu 
bölgede dünyanın en büyük petrol 
şirketlerinin yatırımları bulunuyor. 
Zaten IŞİD’�n de Güney’e doğru 
�n�ş�nde kararlı olmaması, Kürt 
bölges�ne dokunmaması şu an �şgal 
ett�ğ� alanla yet�neceğ�n� göster�yor. 
Ancak �şgal ett�ğ� alanların da dün-
ya enerj� p�yasalarında öneml� b�r 

yer� olduğunu da bel�rtmel�y�z. 

Petrol fiyatları 20-30 dolar 
artabilir

İlk anda bakıldığında Irak’ta 
yaşanan son gel�şmeler� petrolle 
�l�şk�lend�rmen�n zor olduğunu be-
l�rten İTÜ Maden Fakültes� Petrol 
ve Doğal Gaz Mühend�sl�ğ� Bölü-
mü Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Abdur-

Bugüne geldiğimizde her ne kadar mezhep çatışmaları gibi olaylar 
varsa da başta petrol ve doğalgaz olmak üzere Irak’taki yer altı 
kaynaklarının kontrolü yine gündemde. 
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rahman Satman olayın geçm�ş�ne 
bakılması gerekt�ğ�n� öner�yor. Şu 
anda Irak’ta yaşananların mezhep 
çatışmasına ve Irak’ın parçalanma-
sına yönel�k bazı hareketler g�b� 
göründüğüne d�kkat çeken Satman, 
“Yakın geçm�şe baktığınızda Irak’ın 
ABD tarafından �şgal�, Saddam 
Hüsey�n’�n devr�lmes� ve Batılıların, 
‘S�ze demokras� get�r�yoruz’ söyle-
m�n�n ardından Irak’tak� düzens�z-
l�k bugünlere taşındı. Irak’ın ABD 
tarafından �şgal�n�n perde arka-
sında Irak’tak� petrolün kontrolü 
vardı. Bugüne geld�ğ�m�zde her ne 
kadar mezhep çatışmaları g�b� olay-
lar varsa da başta petrol ve doğal-
gaz olmak üzere Irak’tak� yer altı 
kaynaklarının kontrolü yine gün-
demde. Dolayısıyla son dönemde 
yaşanan çatışmaları sadece mezhep 
çatışmasıyla �l�şk�lend�rmek yeterl� 
olmaz” d�yor. 

“Ortadoğu’da olan herhang� b�r 
karışıklıkta, ‘Bu olayın arkasında 
falanca devlet vardır’ demek de 

yeterl� değ�l, çünkü b�rçok devlet�n 
orada kend� güçler�n� kullanarak 
hegemonyaları altına almak �s-
ted�kler� b�r zeng�nl�k var” tez�n� 
savunan Prof. Satman, açıklamala-
rını şöyle sürdürüyor: Bu zeng�nl�k 
üzer�nde hegemonya kurmak �ç�n 
de bölgedek� rej�mler� kontrol altın-
da tutmak �st�yorlar. Bugün o coğ-
rafyada ABD, Rusya, Ç�n ve d�ğer 
petrol devler� faal�yet göster�yor. 
Bunların heps� de bugün oradak� 
petrol arzının güvenl�ğ�n� kend� 
ülke çıkarları doğrultusunda b�r 
şek�lde sağlamaya çalışıyor. Özetle 
Ortadoğu’da b�r satranç oynanıyor 
ve herkes kend�s�ne göre b�r hamle 
yapıyor.

En fazla zararı Türkiye görüyor
Bu karışıklıktan Irak �ç�nde-

k� farklı hedefler� olan grupların 
kend�ler�ne b�r avantaj sağlamaya 
çalıştığını bel�rten Satman, bu du-
rumdan en fazla zarar görenlerin 
başında da Türkiye’nin geldiğini 

söylüyor. “Çünkü Irak hem sınır 
komşumuz hem de yaptığımız 
t�caret anlamında b�z�m �ç�n çok 
öneml� b�r ülke. Aynı zamanda b�-
z�m kend� ülke çıkarlarımız da var. 
Özell�kle son dönemde hem kamu 
hem özel ş�rketler�m�z Irak petrol 
ve gazının çıkarılması �ç�n çeş�tl� g�-
r�ş�mlerde bulunuyorlardı. Oradak� 
petrol ve gazın boru hatlarıyla Tür-
k�ye’ye get�r�lmes� konusunda bazı 
projeler gündeme gelm�şt�. Bu pro-
jelerle �lg�l� kamu ve özel sektörün 
hazırlıkları vardı. Irak’tak� �st�krar-
sızlık bu projeler� bel�rs�z hale ge-
t�rm�ş durumda. Herkes, ‘Acaba he 
olacak?’ d�ye kaygılı. Herkes önünü 
görmek �st�yor ancak o bölgede çok 
bulanık b�r durum var” d�yor. 

Satman, Irak’ta merkez� hükü-
mete karşı bir ayaklanma olması 
durumunda mevcut durumun daha 
da kötüleşeceğ�n�; Irak’ın tama-
mındak� petrol ve gaz sahalarıyla 
raf�ner�ler�n bu durumdan olumsuz 
etk�leneceğ�n� vurguluyor. 
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IRAK’TA ABD, AB, RUSYA VE ÇİN  
ARASINDA CİDDİ BİR MÜCADELE VAR
PROF. DR. VOLKAN Ş. EDİGER
Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dünyadaki genel duruma baktı-
ğımızda, şu anda b�r enerj� çağından 
d�ğer�ne geç�ş dönem�n� yaşıyoruz. Bu 
geç�ş dönemler�, �nsanlık tar�h� boyun-
ca her zaman çok büyük kargaşalar 
eşl�ğ�nde yaşandı. Örneğ�n, bundan 
önce kömür çağından petrol çağına 
geçerken �k� dünya savaşı yaşandı. 
Kömürün dünyada tüket�len enerj� 
kaynakları �ç�ndek� payı z�rveye 1913 
yılında er�şm�ş ve ondan b�r yıl sonra, 
1914 yılında B�r�nc� Dünya Savaşı baş-
ladı. D�ğer savaş �se 1939- 1945 yılları 
arasındaydı. Daha sonra �se ABD’n�n 
dünya l�der� olduğu yen� b�r dünya 
düzen� kuruldu, enerj� olarak da petrol 
ön plana çıktı. Ş�md� de benzer b�r 
şek�lde b�r geç�ş sürec� yaşanıyor.

Sırasıyla 1990’larda Sovyetler B�rl�ğ� 
yıkıldı, yer�ne çok sayıda yen� devlet 
kuruldu. Daha sonra 1. ve 2. Körfez Sa-
vaşları oldu, 2003 yılında da ABD, Irak’ı 
�şgal ett�. B�rkaç yıl önce de ‘Arap Baharı’ 
sürec� başladı ve halen de devam ed�yor.

Bütün bu olayların heps�n� bu geç�ş 
sürec�n�n ortaya çıkardığını söylemek 

mümkün. Yani normal uluslararası 
�l�şk�ler çerçeves�nde çözülemeyen 
konular, sıcak savaşla çözülmeye 
çalışılıyor. Özell�kle enerj� alanında 
kaynakları kontrol etme konusunda 
büyük devletlerarasında çok c�dd� b�r 
mücadele yaşanıyor. 

KÜRT PETROLÜ FİTİLİ 
ATEŞLEMİŞ OLABİLİR 

B�l�nd�ğ� g�b� Kuzey Irak yönet�m�, 
merkez� Bağdat hükümet� �le petrolün 
pazarlanması konusunda uzun süred�r 
çok c�dd� sorunlar yaşıyor. Den�z yol-
larına çıkış yolları bulunmayan Kuzey 
Irak yönet�m� de kend� bölges�nde 
üret�len petrolü pazarlamak amacıyla 
Türkiye’ye yanaşarak belirli anlaşmalar 
�mzaladı. Fakat bu duruma, Irak’ın 
bütünlüğünü bozacağı gerekçes�yle 
hem Bağdat yönet�m� hem de ABD 
karşı çıktı. Bütün bu �t�razlara rağmen 
Kuzey Irak’tan çıkarılan petrol Cey-
han’a nakled�ld� ve tankerlere yükle-
nerek pazarlanmak üzere Akden�z’de 
seyretmeye başladı. Zamanlamasına 
bakıldığında, Irak Şam İslam Devlet� 
(IŞİD) örgütünün başlattığı olaylarının 
bu gel�şmelerle �lg�l� olduğu düşünü-

lebilir. Öyle 
k� IŞİD’�n 
özell�kle raf�ner� ve petrol boru hatları 
g�b� petrol �ç�n öneml� olan tes�slere 
odaklanmış olması bu görüşü kuvvet-
lendiriyor.

SONUCU DÜNYA DEVLERİ 
BELİRLEYECEK

Şu anda Kuzey Irak’tak� petrol ve 
gazla �lg�l� olarak yapılan faal�yetler�n 
neredeyse tamamı durduruldu. TPAO 
�le özel ş�rketler de bölgedek� faal�yet-
ler�n� durdurarak çalışanlarını Türk�-
ye’ye ger� çekt�. Bu olayların sonunun 
b�r bağımsız Kürt devlet� kurulmasına 
kadar g�d�p g�tmeyeceğ� c�dd� b�r şe-
kilde tartışılıyor. Dolayısıyla bu siyasi 
gel�şmeler�n ucunun nereye kadar 
g�deceğ�n� önümüzdek� günlerde gö-
receğ�z. Ancak dünyanın b�rçok ala-
nında olduğu g�b� bu alanda da ABD, 
AB, Rusya ve Ç�n arasında çok c�dd� 
b�r mücadele yaşanıyor. Bu ülkeler�n 
dışında öneml� bölgesel b�r güç olan 
İran’ın da gel�şmeler karşısındak� tavrı 
ve rolü bel�rley�c� b�r unsur olacaktır. 
Kısacası bu mücadelede k�m�n kazanç-
lı çıkacağını ancak zaman gösterecek.
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NASIL KURULDU: 
IŞİD, Ebu Bekir El Bağdadi 

tarafından Irak merkezli bir örgüt 
olarak kuruldu. Üyeleri ağırlıklı 
olarak Suriye, Irak, Körfez ülkeleri 
ve Arap Yarımadası’ndan gelen 
Sünni Müslümanlardan oluşuyor. 
IŞİD, Lübnan ve Filistin’de de faaliyet 
gösteriyor. Grubun Lübnan’daki 
kolu Ebu Seyyaf El Ensari tarafından 
kuruldu.

İDARİ YAPISI: 
IŞİD, Irak ve Sur�ye’y� 16 v�layete 

(bölge-�dar� yapıya) böldü. Bu bölge-
ler şöyle: Irak’ta Güney Eyalet� (Bab�l 
merkezl�, Bağdat’ın güney�), D�yala 
Eyalet�, Bağdat Eyalet�, Kerkük Eyale-
t�, Selahadd�n Eyalet�, Anbar Eyalet� 
(Irak›tak� en büyük ve faal eyalet) ve 
N�nova Eyalet�. Sur�ye: El Barakah 
Eyaleti.

FİNANSMAN KAYNAKLARI: 
IŞİD’� Sur�ye’dek� d�ğer s�lahlı 

gruplardan ayıran b�r özell�ğ� de 
Körfez bölges�nden c�dd� mal� yar-
dım görüyor olması. Buradan gelen 
gel�r�n yanı sıra Irak’ın N�nova bölge-
s�ndek� c�dd� haraç ağıyla Sur�ye’n�n 
doğusunda kontrolünde bulunan 
petrol kuyuları da mal� açıdan c�dd� 
katkı sağlıyor. Bunlara ek olarak, ele 
geç�rd�ğ� yerlerde ‘savaş gan�met�’ adı 
altında bankalardak� paralarla bell� 
varlıklara el koyuyor.

ÖRGÜTÜN KRONOLOJİSİ: 
Örgütün kökler� 2004 yılında 

Ebu Musa Zerkav� tarafından Irak’’ta 
kurulan ve Usame B�n Lad�n l�der-
l�ğ�ndek� El Ka�de’ye katılan ‘Tevh�d 
ve C�hat’a kadar g�d�yor. Tevh�t ve 
C�hat, El Ka�de’ye katıldıktan sonra 
adını ‘Mezopotamya El Ka�des�’ ola-
rak değ�şt�rd�. 2006’da yayınlanan b�r 
v�deoda Zerkav�, ‘Mücah�tler Şurası 
Konsey�’n� kurduklarını açıkladı. 
Zerkav�, 7 Haz�ran 2006’da ABD güç-
ler�nce düzenlenen b�r operasyonda 
öldürülünce yer�ne Ebu Hamza el 
Muhac�r geçt�. 2006 sonlarında El 
Ka�de’ye yakın Ebu Ömer el Bağdad� 
�se l�derl�ğ�n� yaptığı ‘Irak İslam Dev-
let�’n� (IİD) kurduklarını açıkladı.
N�san 2013’te Irak İslam Devlet�, 
yen� b�r cephe açarak �sm�n� Irak 
Şam İslam devlet� olarak değ�şt�rd� ve 
tek taraflı olarak Sur�ye merkezl� El 
Nusra Cephes� �le b�rleşt�kler�n� �lan 
ett�.Ancak bu haberden b�rkaç gün 
sonra El Nusra Cephes� l�der� Ebu 
Muhammed El Colan� b�rleşme kara-
rını reddett�ğ�n� açıklayarak El Ka�de 
l�der� Zevah�r�’ye bağlılığını b�ld�rd�.
Zevah�r� de �k� grubun ayrı kalmasını 
istemiş ve kendi ülkelerinde savaşa 
devam etmeler� çağrısında bulundu. 
Fakat El Bağdad� bu çağrıya uyma-
yarak Sur�ye ve Irak’ta faal�yetler�ne 
devam edecekler�n� açıkladı.Zevah�r�, 
Ocak 2014’te IŞİD’�n El Ka�de �le bağı 
olmadığını �lan ett�.

İŞTE IŞİD’İN KİMLİK KARTI
Enerj� Panorama, Irak Şam İslam Devlet�’n�n (IŞİD) k�ml�k kar-

tını çıkardı. İşte, IŞİD gerçeğ�:
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Şİİ NEFRETİYLE PRİM YAPTI: 
Ş��lere (Sur�ye Alev�ler� dah�l) 

karşı nefret�, terör eylemler�ndek� 
acımasız tavrı, kontrolü altındak� böl-
gelerdek� sert yönet�m tarzı ve İsra-
�l’le savaş v�zyonu IŞİD’�; Sur�ye’dek� 
pek çok savaşçı �ç�n daha ılımlı olan 
Nusra Cephes�’nden daha caz�p hale 
get�rd�. N�tek�m N�san 2013’ten �t�ba-
ren, yabancılar dâh�l, bu savaşçıların 
çoğu IŞİD’e katılmayı terc�h ett�. 

IŞİD’�n üye sayısı hızla artsa da 
kend�s�ne karşı olan pek çok grup da 
bulunuyor. Irak’ta Felluce ve Ramad� 
kentlerindeki faaliyetleri onu orduyla 
karşı karşıya gelen IŞİD, 2008 yılın-
dak� ABD’n�n Irak’ta asker sayısını 
arttırmasıyla Sünn� aş�retlerle mer-
kez� hükümet arasında askıya alınan 
ger�l�m yen�den canlandı.  Sur�ye’de, 
IŞİD, aralarında El Nusra Cephes�, 
Ahrar El Şam, Mücah�t Ordusu’nun 
da bulunduğu çok sayıda İslamcı 
grupla karşı karşıya geld�.

15 BİN ÜYE SAYISI: 
Iraklılarla b�rl�kte Sur�yel�ler�n 

üst düzey görevlerde tems�l ed�ld�ğ� 
örgütün üye sayısı �ç�n 5b�n-15 b�n 
arasında değ�şen rakamlar telaffuz 
ediliyor. 

 

DİĞER GRUPLARLA 
İDEOLOJİK AYRILIK

Bu anlaşmazlık 2013 yılının 
sonunda IŞİD ve Nusra Cephes� 
arasında s�lahlı çatışmaya dönüştü 
ve kısa sürede kuzeyde Halep ve 
İdl�b �le doğuda Deyr ez Zor’a doğru 
yayıldı. Nusra ve IŞİD’�n �k�s� de Irak 
El Ka�des�’n�n kolları olarak s�lahlı 
çatışmalara başlamış olsa da zamanla 
�deoloj�k olarak farklılaştılar.Nusra, 
c�hatçı olmayan gruplarla da �şb�rl�ğ� 
yapıp ‘gereks�z’ ş�ddetten kaçınırken; 
IŞİD çok daha rad�kal b�r grup olup 
‘Saf Öğret�’den h�çb�r sapmayı hoş 
görmeyen b�r yaklaşımı ben�msed�.

BÜYÜK HEDEF
Sur�ye’dek� d�ğer gruplardan fark-

lı olarak IŞİD’ın amacı, Irak ve Sur�ye 
topraklarından dünyaya yayılacak 
b�r İslam devlet� (hal�fel�k) kurmak. 
Kurulduğu günden ber� akt�f olan 
IŞİD, özell�kle son dönemde, öngör-
düğü ‘İslam Devlet�’n�n kurulması 
�ç�n faal�yetler�n� arttırdı ve b�nlerce 
�nsanın öldürülmes� ve yaralanma-
sının sorumluluğunu üstlend�. IŞİD, 
Mart 2013’te Sur�ye’dek� Rakka’yı 
(�syancıların el�ne geçen �lk bölgesel 
başkent); 2014’te Irak’ın Sünn� azın-
lığıyla Ş�� ağırlıklı hükümet arasında 
yükselen tansiyondan istifade ederek 
Batı’dak� Anbar eyalet�n�n Sünn� 
ağırlıklı Felluce kent�n�; Ramad�’n�n 
(bölgesel başkent) büyük kısmı �le 
Türk�ye-Sur�ye sınırındak� bazı yer-
leş�m yerler�n� ele geç�rd�. Haz�ran 
2014’te Irak’ın �k�nc� büyük şehr� 
Musul’u ele geç�rerek başkent Bağ-
dat’a doğru �lerlemeye başladı.

KAPAKIŞİD, bölgenin petrol haritasını değiştirebilecek mi?
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Irak Şam İslam Devlet�’n�n 
(IŞİD) Musul baskını son-
rasında 114 doları zorlayan 
petrol f�yatları �le dolar 

kurunda görülen artış BOTAŞ’ı �k� 
yönlü olarak vuracak. BOTAŞ’ın 
petrol neden�yle doğal gaz alım 
mal�yetler� 1 Temmuz �t�barıyla 
artacak. Dolarla gaz alıp, TL �le �ç 
p�yasaya satan BOTAŞ, kur artışını 
zarar hanes�ne yazacak.  
Enerj� sektörü, IŞİD terör örgü-
tünün Musul baskını ile Rusya ve 
Ukrayna gaz kr�z�ne odaklandı. 
Zorlu Enerj� Doğal Gaz Grubu 
Genel Müdürü ve Esk� BOTAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı Fuat 
Celepç�, gerek petrol gerekse de 
kurdak� artışın doğal gaza etk�s�n� 
değerlend�rd�. BOTAŞ’ın doğal gaz 
alım f�yatlarının çeyrek dönemler 

hal�nde (1 Ocak, 1 N�san, 1 Tem-
muz ve 1 Ek�m) yılda dört kez 
hesaplanıp, güncellend�ğ�n� bel�rten 
Celepç�, “Doğal gaz alım f�yatlarıyla 
�lg�l� güncellemede üçüncü dönem 
1 Temmuz. Doğal gaz alım f�yatları, 
geçm�ş 6 aylık dönemdek� petrol ve 
dolar kuru hareketler� d�kkate alı-
narak, bell� b�r formül çerçeves�nde 
hesaplanır. Bu hesaplama uyarınca 
belirlenen yeni fiyatlar uygulamaya 
g�rer” ded�. 

Celepç�, bu çerçevede IŞİD bas-
kını sonrasında petrol f�yatlarının 
artmasıyla BOTAŞ’ın Rusya, İran 
ve Azerbaycan’dan aldığı doğal gaz 
�le N�jerya ve Cezay�r’den aldığı 
LNG’n�n f�yatlarının yükseleceğ�ne 
�şaret ederek, “Bu öneml� b�r ma-
l�yet olarak BOTAŞ’a yüklenecek” 
dedi. 

Bir süredir artan dolar kurunun 

da BOTAŞ’ın mal�yetler�nde artışa 
yol açacağını bel�rten Celepç�, “BO-
TAŞ, dolarla alıp �ç p�yasaya TL �le 
ürün satıyor. Kur artışı neden�yle 
de satışlarından b�r m�ktar zarar 
edecek” yorumunu yaptı.

İstanbul alarmı 
Öte yandan enerj� sektörü, Rus-

ya �le Ukrayna arasında yaşanan 
gaz kr�z�n� özell�kle kış mevs�m�nde 
İstanbul’u etk�leyecek yakın b�r 
tehd�t olarak görüyor.  
Celepç�, Rusya’dan Ukrayna üzer�n-
den Batı Hattı’ndan günlük 42-45 
m�lyon metreküp gaz geld�ğ�n�, bu 
gazın öneml� b�r bölümünün (kış 
günler�nde 25 m�lyon metreküp) 
de İstanbul’da tüket�ld�ğ�n� anım-
satarak gaz akışının aksaması ya 
da azalması hal�nde başta İstanbul 
olmak üzere Trakya’da kışın bazı so-
runlar yaşanab�leceğ�n� vurguladı.

Yıldız mevkidaşı Novak ile 
görüştü 

Enerj� Bakanı Yıldız, Mosko-
va’da Rusya Enerji Bakanı Alexan-
der Novak’la da bir araya geldi. 
Yıldız, Türk�ye’n�n Rusya’dan aldığı 
doğal gazda, 1 Ocak’tan �t�baren 
f�yat rev�zyon hakkı doğduğunu 
anımsatarak, Novak’la görüşmes�n-
de bu konunun gündeme geld�ğ�n� 
söyled�. Yıldız, Rusya �le Ukrayna 
arasında yaşanan gerilim ve bu 
ger�l�m�n enerj� arz ve taleb�ne olası 
yansımalarının da değerlend�r�ld�-

Piyasa zam kaçınılmaz diyor 
bürokrasi susuyor
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ğ�ne d�kkat çekt�. Bakan Yıldız, bu 
konuda devam eden bel�rs�zl�kler�n 
g�der�leb�lmes� �ç�n �zleyen günlerde 
Rusya, Türk�ye ve Avrupa B�rl�ğ� 
tems�lc�ler�n�n b�r araya geleceğ� top-
lantılar yapılab�leceğ�n� söyled�. 

Yıldız, Ukrayna’nın Karaden�z’e 
platform kurarak tankerlerle Boğaz-
lar üzer�nden LNG transfer�ne sıcak 
bakmadıklarını söyled�. Yıldız, “İs-
tanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan 
LNG tankerler�n�n geçmes�n� �ste-
m�yoruz. Böyle b�r proje boğazların 
traf�ğ�n� ve tehl�ke r�sk�n� artıracak-
tır” ded�.

Ukrayna çalar mı?
Enerj� ve doğal gaz sektörü uz-

manları, Rusya’nın Ukrayna’ya gazı 
kesmes� hal�nde yaşanab�lecekler� 
�l�şk�n olarak da şunları söyled�: 
Ukrayna, Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� �le 
Türk�ye’ye g�den trans�t gaz boru 
hatlarından gazı çalar. Hem Avrupa 
B�rl�ğ� hem de Türk�ye, bu durumda 
c�dd� b�r sorunla yüz yüze gel�r” ön-
görüsünde bulundu. Uzmanlar, Batı 
Hattı’ndan gelen gazın b�r bölümü-
nün de S�l�vr�’dek� doğal gaz depo-
lama tes�s�ne atıldığını anımsatarak, 
“Akış kes�l�rse, depo da etk�len�r” 
diye konuştu.

EN PAHALI 
GAZ İRAN’DAN
Bu yılın ilk çeyrek rakamlarına 
göre Türkiye en pahalı gazı, 
1000 metreküpü yaklaşık 480 
dolar olan İran’dan satın alı-
yor. Rusya’dan özel sektör itha-
latçıları 306 dolardan, BOTAŞ 
410 dolardan gaz satın alıyor. 
Azeri gazının her 1000 metre-
küp fiyatı 335-340 dolar. Daha 
pahalı olarak bilinen LNG ile 
gaz alınan Cezayir ve Nijer-
ya’da da fiyatlar 410-430 dolar 
arasında seyrediyor. 
Türkiye, İran’dan gazda fiyat 
indirimi talebinde bulundu. 
İran, Türkiye’nin en üst dü-
zeyde dile getirdiği bu talebi 
her defasında reddetti. Türki-
ye, bunun üzerine İran gazını 
uluslar arası tahkime taşıdı. 
İran gazının fiyatının diğer 
kaynaklara yakın düzeye çekil-
mesi hedeflenirken, 350-360 
dolar bandı en uygun fiyat ola-
rak telaffuz ediliyor.

Bakan Yıldız: 
Hesaplarımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Rusya’nın başkenti 
Moskova’da gerçekleştirilen ‘Dün-
ya Petrol Kongresi’nde gazetecile-
rin gaz fiyatlarıyla ilgili sorularını 
yanıtladı. Yıldız, petrol ve dolar 
kurunun gaz fiyatlarına etkisine 
ilişkin bir soru üzerine, BOTAŞ’ın 
her türlü hesaplamayı yaptığını 
belirtti. Son dönemdeki petrol ve 
kurdaki artışın BOTAŞ’a maliyetine 
ilişkin soru üzerine Yıldız, bu konu-
da yaptıkları açıklamaların farklı 
çevrelerce farklı noktalara çekildi-
ğini ve yanlış yorumları gündeme 
getirdiğini söyledi. Yıldız, bu ne-
denle bir rakam vermek istemedi-
ğini vurguladı. 

HABERPiyasa zam kaçınılmaz diyor bürokrasi susuyor
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Aygaz Doğal Gaz AŞ 
Genel Müdürü Rıdvan 
Uçar, Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)

Doğal Gaz Sektör Mecl�s�’n�n haz�-
ran ayında Ankara’da gerçekleşt�r-
d�ğ� toplantıda, gaz sektörüne �l�ş-
k�n arz güvenl�ğ�ne konusunda son 
derece öneml� b�r sunum yaptı.

Sunumunda Türk�ye’n�n 2013 
yılında 47 m�lyar metreküp olan 
gaz tüket�m�n�n, 2020 yılında 60 
m�lyar metreküpe çıkacağına �şaret 
eden Uçar, Türk�ye’n�n var olan 
boru gazı kontratlarındak� esnek-
l�kler� �le günlük gaz �ht�yacına göre 
kontrat �ht�yacının 36 m�lyar met-
reküp olduğunu söyled�. Uçar, bu 
durumda ‘al ya da öde’ yaptırımıyla 
‘yazlık asgar� alım taahhütler�n�n’ 
öneml� b�r unsur olarak öne çıkaca-
ğını da vurguladı.

“2014 yılından 2020 yılına ka-
dar her yıl �ç�n ek gaza �ht�yacımız 
var. Kontratsal olarak 9 m�lyar met-
reküp ek gaza �ht�yacımız olduğu 

görünmes�ne rağmen bu �ht�yacın 
sadece boru gazıyla karşılanması 
mümkün görülmüyor” uyarısında 
bulunan Uçar, şöyle devam ett�: 
2020 yılında �ht�yaç duyulan gün-
lük gaz bugüne göre yaklaşık yüzde 
50 artıyor ve 300 m�lyon metreküp 
�le ancak �ht�yacımızı karşılayab�-
l�yoruz ama hala olası aksaklıklara 
olan hassas�yet�m�z devam ed�yor.

Türk�ye �ç�n en mantıklı görü-
nen, kolay ve ucuz çözüm boru gazı 
olmasına rağmen, �ht�yacımızı kar-
şılayab�lmek �ç�n başka araca, araç-
lara, yöntemlere �ht�yacımız var.

2020 SENARYOSU
Sunumda, 2020 yılıyla �lg�l� tü-

ket�m ve gaz g�r�ş noktalarıyla �lg�l� 
de senaryolara yer verildi. Giriş 

kapas�tes�n�n başlangıçta mal�yet 
gözükeb�leceğ�ne �şaret ed�len su-
numda, bunun doğru planlama �le 
orta ve uzun dönemde çok büyük 
avantajlar sağlayacağı vurgulandı.

Bu görüş üzer�nden gaz �ht�yacı 
ve ülkeye gaz g�r�ş kapas�tes�yle 
ilgili şunlar kaydedildi:

“-Günlük gaz �ht�yacımız 300 
mcm (m�lyon metreküp), g�r�ş ka-
pas�tem�z 270 mcm,

-Günlük gaz �ht�yacımız 300 
mcm, g�r�ş kapas�tem�z 300 mcm,

-Günlük gaz �ht�yacımız 300 
mcm, g�r�ş kapas�tem�z 330 mcm,

-Günlük gaz �ht�yacımız 300 
mcm, g�r�ş kapas�tem�z 400 mcm,

2020 yılında  
doğal gaz sıkıntısı olacak mı?

Aygaz Doğal Gaz Satış Genel Müdürü Uçar, TOBB üyelerine özel yaptığı 
sunumda Türkiye’nin 2020 yılında gaz sıkıntısı yaşayabileceği uyarısı yap-
tı. 2020’de gaz ihtiyacının 60 milyar metreküpe çıkacağını söyleyen Uçar 
“Var olan kontratlar yeterli değil, LNG alımı ve doğal gaz depolaması çö-
züm olabilir” dedi…
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G�r�ş kapas�tes� başlangıçta 
mal�yet g�b� gözükmes�ne rağmen, 
doğru planlama yapılırsa, orta ve 
uzun dönemde çok büyük avantaj-
lar sağlayacaktır” den�ld�.

Türk�ye’n�n 2020 yılında 2030 
yılına daha güvenle bakab�lmes� ve 
hedefler�ne ulaşab�lmes� �ç�n 2020 
yılında 350-400 m�lyon metreküp 

gaz g�r�ş kapas�te hedef�ne doğru 
yol alması gerekt�ğ� kayded�ld�.

Sunumda, “Bu ek kapas�ten�n 
büyük oranda boru gazından de-
ğ�l, LNG veya yer altı depolardan 
gelmes� gerekt�ğ�ne �nanıyoruz. Bu 
sayede küresel doğal gaz pazarın-
dak� gel�şmeler� tak�p edeb�lecek, 
�ç�nde olab�lecek, r�skler� daha �y� 

tanımlayarak, fırsatları kullanab�le-
cek, daha güçlü b�r oyuncu oluna-
b�lecekt�r” görüşüne yer ver�ld�.

Sunumda, özel sektörün rolü-
nün bu hedef bel�rlend�kten sonra 
önem kazanacağı ve özel sektörün 
neler yapab�leceğ�n�n tecrübe ed�le-
b�leceğ� kayded�ld�.

Olası riskler!
Sunumda, gaz arz güvenliği kapsa-
mında kritik önemde gösterilen iç 
ve dış etkenler ayrı ayrı belirtildi.
Arz güvenliğinde dış etkenler:
• Türkiye’de meydana gelebi-

lecek doğal afet, savaş gibi 
durumlarda arz güvenliği so-
runu yaşanması,

• Türkiye dışında meydana ge-
lebilecek doğal afet, savaş 
gibi durumlarda arz güvenliği 
sorunu yaşanması,

• Giriş noktalarının bir veya bir 
kaçında Türkiye ile direkt ilgisi 
olmasa bile sıkıntı sonucunda 
arz güvenliği sorunu yaşan-
ması.

Arz güvenliğinde iç etkenler:
• Türkiye’nin gelişimine para-

lel olarak artan gaz talebinin 
karşılanmasında arz sorunu 
yaşanmaması,

• Hava koşullarına bağlı olarak 
arz sorunu yaşanmaması,

• İletim şebekesi arızaları veya 
darboğazları nedeniyle arz 
sorunu yaşanmaması.

14.05.2014 ‹#›

Türkiye Tedarik Kaynakları

Kış 13/14 
(Kasım 2013-Mart 2014) 

24 bcm

Kış 19/20 
(Kasım 2019-Mart 2020) 

30 bcm

19 bcm 22 bcm
22 bcm

+Silivri 
+Tuzgölü

+ME Kapasite

22 bcm
22 bcm

+Silivri 
+Tuzgölü

+ME Kapasite

20 bcm

+ME Kapasite 
+2 Terminal

+Silivri 
+Tuzgölü

14.05.2014 ‹#›

Bugün 14 Mayıs 2020 (2.160 gün sonra)

• Nasıl bir temin grafiği görmek istiyoruz?

2014 2020
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Her yıl enerji arayışın-
daki Afrika ülkelerini 
Batılı yatırımcılarla 
bir araya getiren 

Afr�ka Enerj� Forumu’nun 16. Top-
lantısı 18-20 Haz�ran tar�hler�nde 
İstanbul’da yapıldı. Bugüne kadar 
Avrupa’nın büyük kentler�nde dü-
zenlenen Afr�ka Enerj� Forumu’nun 
İstanbul buluşmasına �lg� büyüktü.

Dünya doğal gaz rezervler�n�n 
yaklaşık yüzde 8’�, petrolünün yüz-
de 10’una, uranyum rezervler�n�n 
�se yüzde 18’�ne sah�p olan Afr�ka, 
kend� enerj� �ht�yacını karşılamada 
güçlük çek�yor. Dünya Bankası 
ver�ler�ne göre, Sahraaltı Afr�kası’n-

dak� 25 ülken�n toplam nüfusunun 
yüzde 70’s� sık sık elektr�k kes�n-
t�s� yaşıyor. Bölgede kurulu güç 
sadece 28 g�gawatt ve Arjant�n’�n 
tek başına kurulu gücüne eş�t. İşte 
bu rakamlar, Afr�ka Enerj� Foru-
mu’nun hem kıta halkları hem de 
yatırımcı ülkeler açısından önem�n� 
belirtiyor. 

Afrika’nın yeni bir yatırım alanı 
olduğunu gören çok sayıda Türk 
yatırımcı da foruma katıldı. K�m� 
konuşmaları d�nley�p not aldı, 
k�m� �k�l� görüşmeler yaptı k�m� de 
görüşler�n� katılımcılarla paylaştı. 
Forumda yapılan konuşmaların 
ortak noktası bölgen�n yatırıma 

�ht�yacı olduğu ama bunun rant 
yaratmaktan z�yade ülkeler�n gel�-
ş�m�ne, halkın enerj�ye ulaşımına 
ve �st�hdam sağlayıcı b�r yaklaşımla 
geliştirilmesi oldu. ABD ve Çin gibi 
ülkeler�n ‘rant mantığıyla’ hareket 
ett�ğ�n� bel�rten konuşmacılar, 
gel�şmekte olan ülkeler�n daha 
sürdürüleb�l�r b�r yaklaşım �ç�nde 
olduğun d�kkat çekt�. 

Çok sayıda Afrikalı bakan ve 
bürokratın katılımıyla Karaden�z 
Hold�ng’�n sponsorluğunda H�lton 
Bomont� Otel’de düzenlenen Afr�ka 
Enerji Forumu’nda konuşan Enerji 
ve Tab�� Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Afr�ka kıtasının ekonom�k 

Afrika rant için değil ortak 
bölüşüm için yatırıma çağırıyor
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büyümes�ne ve hızlı nüfus artışına 
d�kkat çekerek, enerj� taleb�ndek� 
artışın Afr�ka’nın zeng�n enerj� 
kaynaklarının Afrikalılara yarar 
sağlayacak şek�lde düzenlenmes� 
�ç�n çok c�dd� b�r zem�n oluşturmak 
zorunda olduğumuzu �fade ett�.

Afr�ka’nın, c�dd� atılımlar yap-
mayı bekleyen ve bu hedefler�n� 
bel�rlem�ş b�r kıta olduğuna vurgu 
yapan Bakan Yıldız, “Ekonom�k 
büyüme ve hızlı nüfus artışı enerj� 
talebinde de reel olarak 
b�r artışı zorunlu hale 
get�r�yor. Ve göz önünde 
bulundurulması gereken 
önemli kr�terler hal�ne 
get�r�yor. Doğal kaynaklar 
açısından çok zeng�n b�r 
kıtadan bahsed�yoruz. 54 
Afr�ka ülkes�nden 45’�n�n 
kanıtlanmış ya da olası 
petrol rezervler�n�n varlığı 
b�l�n�yor. Aynı şey doğal 
gaz �ç�n de söz konusu. 
Dünya doğal gaz rezervle-
r�n�n yüzde 8’e yakını y�ne 
Afr�ka’da bulunuyor. Son 
yıllarda Doğu Afr�ka’da 
gerçekleşt�r�len doğal gaz 
teşv�kler�n�n yalnız bölge 
�ç�n değ�l, dünya potans�yel� 
�ç�n de öneml� olduğu vurgulamak 
�ster�m” ded�.

Koca kıta bir New York ediyor
Avrupa B�rl�ğ� standartlarında 

enerji tüketen yaklaşık 1 milyar in-
sanın toplam küresel enerj�n�n 4’te 

3’üne denk geld�ğ�ne d�kkat çeken 
Yıldız, “Kabaca b�r hesapla, bugün 
Afr�ka’dak� Güney Sahra bölges�n-
de bulunan, Güney Afr�ka’yı har�ç 
tutarsak, yaşayan 890 m�lyon nüfu-
sun kullandığı elektr�k 19,5 m�lyon 
nüfuslu New York’un kullandığı 
elektr�ğe denk. Bu açıdan, dünya-
nın aslında yatırımları da objektif 
ve ad�lane b�r şek�lde almaya �ht�ya-
cı var. Ve her geçen gün bu �ht�yaç 
azalmıyor. Son 10 yılda Afr�ka’da 

en fazla varlık gösteren ülkeler 
sıralandığında, Türk�ye, Brez�lya, 
H�nd�stan ve Ç�n olarak karşımıza 
çıkıyor. Başta ülkem�zdek� enerj� 
kaynakları olmak üzere, Afr�ka’nın 
enerji kaynaklarının Afrikalılara 
yarar sağlayacak şek�lde düzen-

lenmes� son derece açık ve nett�r. 
Çok yönlü dış pol�t�kamızın b�r 
gereğ� olarak karşılıklı bağımlılığı 
sağlayacak gerek madenc�l�k sek-
törü, gerekse barajlar, yen�leneb�l�r 
enerj� kaynakları, petrol, doğalgaz 
g�b� pr�mer enerj� kaynakları... Her 
b�r�s�yle alakalı çok c�dd� b�r zem�n 
oluşturmak zorundayız” ded�. 

Yılda yüzde 2-3 büyüyecek
Bakan Yıldız, 2013 yılında dün-

yada en hızlı büyüyen 10 
ülke arasında Afrika’dan 6 
ülken�n bulunduğunu be-
l�rterek “Afr�ka’nın nüfusu-
nun 2035’lere kadar yüzde 
2-3’ler c�varında artacak 
olmasıyla, aslında 2 m�lyar 
nüfuslu b�r potans�yelle 
beraber değerlend�r�leb�le-
cek gen�ş b�r alandan bah-
sed�yoruz. Enerj� sektörü, 
dış pol�t�ka, ekonom�yle 
beraber değerlend�r�leb�len 
ve korelasyonu yapmak-
sızın tam manasıyla �zah 
ed�lemeyen b�r sektör. 
Uluslararası �l�şk�lerden 
arındırılamayan ve bütün 
bu ilişkilerle beraber siyasi 
yükler� taşıyab�len, hede-
f�m�z olan barışı gerekçe-

lend�reb�len b�r sektör olarak da 
karşımıza çıkıyor. Stratej�k b�r yanı 
var. Yatıştırıcı ve ekonom�k kalkın-
mayı öngöreb�len b�r yapısı var” 
değerlend�rmeler�nde bulundu. 

ZAMBİYA YENİLENEBİLİR ENERJİ 
YATIRIMINA ÇAĞIRIYOR 
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Foruma katılan çok sayıda ener-
ji bakanı ülkelerindeki fırsatları 
anlattı. Örneğ�n Zamb�ya Enerji 
Bakanı Chr�stopher Yaluma, Zam-

b�ya’ya dünya üzer�ndek� cennet 
ded�kler�n� bel�rterek, “Zamb�ya ya-
tırımları dört gözle bekl�yor ve çok 
�lg�nç yatırım fırsatları sunuyor. 
Özell�kle eğ�t�m, madenc�l�k, enerj� 
ve tur�zm alanlarında potans�yel 
taşıyor” ded�. 

Forumun enerj� sektörler�ndek� 
aktörler�n b�rb�rler�nden çok de-
ğerl� şeyler öğrenmes�n� sağlayan 
b�r platform olduğunu �fade eden 
Yaluma, 752 b�n k�lometrel�k Zam-
b�ya’da 14 m�lyon �nsan yaşadığını 
söyled�. Tüm Zamb�yalıların ulusal 
kalkınmadan aynı şekilde fayda-

lanması amaçladıklarını bel�rten 
Yaluma “Ülkemiz, birçok farklı 
enerji kaynağına sahip. Özellikle 
hidroelektrik anlamında ciddi bir 

potansiyelimiz var. Enerji, ekonomik 
büyümem�z �ç�n büyük b�r �t�c� 
güç. Enerj� �le ekonom�k büyüme-
n�n artırılması ve yoksulluğun azal-
tılması hedeflen�yor. Hızlı büyüme 
sonucu bazı sorunlar yaşadık 
bunlardan biri de enerji. Zamb�ya 
artık yen� programlar uygulayarak 
elektrik kesintisi sorunlarını ortadan 
kaldırıyor” ded�. 

Yaluma, 4 b�n megavatlık b�r 
m�ktarı daha enerj� portföyler�ne 
katmak �sted�kler�n� bel�rterek, bu 
yıl �t�barıyla pek çok farklı projeye 
başladıklarını söyled�. Kırsal kes�-

m�n yüzde 3’ünün elektrik erişimi 
olduğunu ve bunu artırmak için 
hükümetin bir mastır planı oluş-
turduğunu anlatan Yaluma, “2030 

yılına kadar  enerjiyle ilgili sorun-
ları çözmeyi hedefliyoruz. Yüzde 
3›lük oranın yüzde 51›e çıkarılması 
öngörülüyor. Kırsal büyüme alanları 
oluşturuluyor. 180 proje grubu 
oluşturuldu ve 1,1 milyar dolarlık 
bir proje maliyeti öngörülüyor”  
b�lg�ler�n� paylaştı.

Güneş, su, rüzgar g�b� yen�lene-
b�l�r enerj� kaynaklarına sah�p oldu-
ğuna �şaret ederek, bu kaynakların 
s�steme c�dd� katkıları bulunmadı-
ğını, yen�leneb�l�r enerj� kaynakla-
rından daha etk�n faydalanmak �ç�n 
projeler başlattıklarını vurgulayan 

Enerji sektörüne istihdam yaratacak 
yatırım yapılmalı

Washington’daki Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Programı 
Başkanı Profesör Deborah Brautigam, geçmişte Afrika’ya bir eliyle yardım gön-
deren ülkelerin, diğer elleriyle enerji kaynaklarını sömürdüğünü belirtti. 
“Bugünün yeni ortakları Türkiye, Çin, Brezilya gibi ülkeler, onlardan farklı 
olmaları gerektiğinin farkında” diyen Brautigam, yeni yatırımcıların yardım 
sağlayıcı olmaktan ziyade, ortak olmaları gerektiğini vurguladı. Brautigam, 
“Türkiye, kıtada enerji üretim sektörüne yatırım yaparak istihdam da yarat-
ması gerektiğinin farkında. Bu her iki taraf için faydalı olur ve ancak bu tür 
ilişkiler kalıcı olur” diye konuştu. 
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Yoluma, enerj� ver�ml�l�ğ�n� artır-

mak �ç�n teşv�k çalışmaları yaptıkla-

rını d�le get�rd�. Hükümet�n�n petrol 

ve gaz keş�f çalışmalarına destek 

verd�ğ�n�n altını ç�zen Yaluma, ‘Yatı-

rımları dört gözle bekl�yor ve Zam-

biya’nın bir enerji üretim ve aktarım 

noktası olmasını �st�yoruz” ded�. 

Mozambik: İştahınızı 

kabartmak istiyoruz

Yatırım çağrısı yapan b�r başka 

ülke �se Mozamb�k oldu. Mozamb�k 

Enerj� Bakanı Salvador Namburete 

de ülkes�nde çok fazla enerj� kaynağı 

bulunduğunu bel�rterek, bunları kul-

lanab�lmek �ç�n kamu ve özel sektör 

ortaklıklarını artırmayı hedefled�k-

ler�n� söyled�. Mozamb�k’te enerj� 

sektöründek� s�stem� güçlend�rmek 

�ç�n devlet�n kanunlar düzenled�ğ�-

n� ve s�stem�n alt yapısını daha da 

güçlend�rmey� hedefled�ğ�n� anlatan 

Namburete, bunun �ç�n �şb�rl�ğ�ne 

�ht�yaç duyduklarını �fade ett�. 

Namburete, enerj� aktarım pro-

jeler�nde pek çok ülkeyle �şb�rl�ğ� 

gel�şt�rmeye çalıştıklarına d�kkat� 

çekerek, şöyle konuştu: Doğal gaz re-

zervler�nde 2014’ten bu yana gel�şme 

var. Gaz kullanımına �l�şk�n ve güç 

gel�şt�rme projeler�m�z var. Yen�lene-

b�l�r enerj� kullanımı b�z�m �ç�n çok 

öneml�. S�z�n �ştahınızı kabartmak 

ve �lg�n�z� çekmek �st�yoruz. Mozam-

b�k doğal kaynaklar anlamında çok 

zeng�n. Kamu-özel ortaklıklarıyla bu 

enerj� kaynaklarından daha da çok 

faydalanmayı hedefl�yoruz. Bunun 

�ç�n makro ekonom�k �şb�rl�kler�n�n 

desteklenmesi gerekiyor. Bu forum 

aracılığıyla bunların gel�şt�r�leb�lece-

ğ�n� düşünüyoruz. İş ortaklıklarımızı 

gel�şt�rmeye, aynı zamanda farklı 

sektörlerde de �şb�rl�ğ� oluşturmaya 

çalışıyoruz ancak bu şek�lde daha 

güçlü b�r alt yapıya sah�p olacağımızı 

düşünüyoruz.”

Namburete, Mozab�k’�n ayrıca 

tur�zm, gastronom� ve eğlence hayatı 

anlamında da zeng�n �mkanlara 

sah�p olduğunu ve ülkes�n�n yatırım 

yapmak �ç�n �lg�nç fırsatlar sundu-

ğunu da sözler�ne ekled�.

RANT MANTIĞIYLA 
HAREKET EDİLMEMELİ

Forumda politikacıların yanı sıra akademis-
yen ve enerji uzmanları da görüşlerini pay-
laştılar. Güney Afrika’daki Küresel Diyalog 
Enstitüsü uzmanı Fritz Nganje, “Sayın Ba-
kan Yıldız, kıtamızdaki enerji kaynaklarıyla, 
bunlardan faydalanma oranımız arasındaki 
uçurumun farkında. ABD ve Çin gibi ülkeler, 
kıtamızı kendi enerji ihtiyaçları için güvenli 
bölgeye dönüştürürken, biz ihtiyaçlarımızı 
karşılamakta güçlük çekiyoruz” dedi. 
Bu çelişki çözülmediği sürece, kıtada bulunan 
her yeni petrol, doğal gaz ve uranyum rezer-
vinin dış güçlerin işine yarayacağını söyleyen 
Nganje, bunda Afrika’nın rant devleti mantı-
ğıyla hareket eden siyasi liderlerin de payının 
büyük olduğunu ifade etti. Türkiye’den bek-
lentileri sorulan Nganje, şunları kaydetti: 
“Kısa vadede yapabilecekleri, alternatif ve 
küçük ölçekli enerji kaynakları desteklemek, 
bölgesel güç havuzları kurularak total elekt-
rik üretme kapasitesinin artırılmasına katkı-
da bulunmak ve kıtanın belli başlı bölgele-
rine enerji sağlamanın ekonomik maliyeti-
nin düşürülmesine yardımcı olmak. Uzun 
dönemde ise teknolojik kapasiteye yatırım 
yaparak ve kıtanın altyapısını güçlendirerek 
büyük petrol, doğalgaz ve uranyum kaynak-
larından faydalanmasını sağlamak.”
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AFRİKA’DA RİSKLER VE FIRSATLAR BİR ARADA
Enerji ve madencilik alanına yatırım 
yapan özel sermaye fonu Denham 
Capital’in Eş Başkanı Scott G. Mac-
kin,   Afrika Enerji Forumu hakkında 
konuşan Mackin, Afrika’da çok büyük 
yatırım fırsatları bulunduğunu ancak 
bunların birçoğunun ilk kez yapılacak 
olması nedeniyle birçok riski de barın-
dırdığını söyledi. Mackin, “Sahra altı 
Afrika’da 800 milyondan fazla insan 
yaşıyor ve bu bölgede İspanya’daki 
kadar enerji üretimi söz konusu. Eğer 
Güney Afrika’yı çıkarırsanız Norveç 
kadar elektrik üretimi söz konusu. Bu 
gerçekten büyük bir fırsat anlamına 
geliyor. Ama bu durum aynı zamanda 
büyük bir risk anlamına da geliyor. 
Çünkü birçok şey ilk kez yapılacak. 
Burada iş fırsatları olan bazı ülkelerde 
kredi kalitesi konusunda ve teminat-
lar konusunda sıkıntılar yaşanıyor” 
dedi. 
Denham Capital’in Güney Afrika, 
Gana, Sierra Leone, Nijerya’daki enerji 
projeleriyle ilgilendiği ve bu ülkeler-

den bazılarında projelere ortak olduk-
larını belirten Mackin, “Burada finans-
man sağlarken öncelikli olarak devlet 
kredilerine bakıyoruz. Özellikle Dünya 
Bankası ve IFC gibi kuruluşlar önemli. 
Ayrıca politik risk sigortası yapmak da 
önemli oluyor. Daha sonra da bir alım 
anlaşması yapıyoruz. Biz bu konularda 
da yol gösterici rol oynuyoruz” dedi. 
Afrika’da özellikle birçok ülkede güneş 
enerjisi yatırımlarının kolaylıkla yapıla-
bileceğini de söyleyen Mackin, “Bugün 
Almanya’da daha düşük ışınım olması-
na rağmen dünyadaki herhangi bir ül-
keden daha fazla güneş enerjisi yatırımı 
var. Dolayısıyla Afrika’da çok kolay güneş 

enerjisi yatırımları yapılabilir. Burada-
ki sorun marjların yatırım maliyetinin 
altında mı kalacağı yoksa üzerine mi 
çıkacağı konusunda. Afrika’daki toptan 
satış maliyetleri MW başına 180 dolar 
civarında. Dolayısıyla burada hâlâ yapıl-
ması gereken şeyler var” dedi.
Doğal gaz konusunda da fırsatlar bu-
lunduğunu söyleyen Mackin, “Ancak 
Nijerya dışında bunların önemli bir 
bölümü off-shore alanlarda ve bunla-
rın karalara taşınması gerekiyor. Bu da 
sıkıntılı bir konu. Bizim Gana’da yapa-
cağımız 1,000 MW’lık projede de LNG 
ile bu soruna bir çözüm bulmaya çalı-
şıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Gü-
ney Afrika, Botswana, Mozambik gibi 
ülkelerde kömür projelerinin alterna-
tif olabileceğine dikkat çeken Mackin, 
“Bu ülkelerde kömür var. Hatta bura-
larda kömürden termik projeleri dizel 
santrallere göre daha çevreci olabilir. 
Ayrıca dizelden elektrik üretim yap-
mak çok zor” yorumunda bulundu. 

TÜRKİYE DAHA ÖNCE YATIRIM YAPMALIYDI
ABD’nin Etiyopya ve Burkina Faso eski büyükelçisi, Washington’daki Geor-
ge Washington Üniversitesi öğretim üyesi David Shinn de ABD, Çin, Fransa, 
İtalya, İngiltere, Hindistan gibi ülkelerin Afrika’nın enerji sektörüne yatırım 
yaptığını hatırlatarak, “Kuzey Afrika, Afrika boynuzu ve Doğu Afrika, Türki-
ye’ye coğrafi olarak da yakın. Türkiye, buralardan tüm kıtaya ulaşabilir. Açık-
çası ben Türkiye’nin çok uzun zaman önce Afrika enerji kaynaklarına yatırım 
yapmış olmasını beklerdim” ifadesini kullandı. 
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Karaden�z Hold�ng 
yüzer enerj� santralı 
Karpowersh�p Proje-
si’nin Afrika’daki ilk 

durağı Gana olacak. Gana Devlet 
Elektr�k Ş�rket� ECG (Electr�c�ty 
Company of Ghana) ve Karaden�z 
Enerj� Grubu �şt�rakler�nden KPS 
GHANA Gana (Karpowersh�p 
Ghana Company L�m�ted) arasında 
yapılan enerj� alım anlaşması uya-
rınca önümüzdek� 10 yıl boyunca 
450 MW’lık elektr�k doğrudan 
ülken�n enerj� ağına ver�lecek. 450 
MW enerj� Gana’nın yaklaşık yüzde 
20 kurulu gücüne denk. Bu anlaş-
ma, Gana’da konutlarda ve sanay�de 
artan elektrik talebini karşılanması 

açısından büyük önem taşıyor ve 
pahalı yakıtlarla elektr�k üretme 
sıkıntısı çeken Gana �ç�n çok eko-
nom�k b�r çözüm get�r�yor. 

Karpowersh�p enerj� gem�ler�, 
ülkedek� mevcut ve gelecektek� 
enerj� taleb�n� karşılamak üzere 
Gana Elektr�k İşletmeler� ve Enerj� 
ve Petrol Bakanlığı’na destek vere-
cek. 225 MW üret�m kapas�tel� �lk 
Karpowersh�p’�n bu yılsonu �t�ba-
rıyla 225 MW üret�m kapas�tel� 

�k�nc� gem�n�n de tak�p eden sü-
reçte faal�yete geçmes� planlanıyor. 
Enerji gemileri ilk olarak fuel oil 
�le elektr�k üretecek ancak gel�şm�ş 
teknolojik donanımı ve yakıt konu-
sunda esnekl�ğ� sayes�nde bu gem�-
ler zaman �ç�nde elektr�k üret�m�n-
de doğal gazdan da yararlanacak. 
Karpowersh�p enerj� gem�ler�n�n en 
büyük avantajlarından biri de yakıt 
esnekl�ğ� olmakla beraber, doğal 
gazla üret�m dönüşümü gerçekleş-

Karadeniz Holding enerji 
gemileriyle Afrika’ya açıldı

48  EnerjiPanoramaTemmuz 2014

HABER
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Karadeniz Holding, Gana’ya 10 yıl süreyle iki adet toplam 450 MW’lık 
yüzer enerji santralı göndermek üzere anlaşma sağladı. Enerji alım anlaş-
ması uyarınca önümüzdeki 10 yıl boyunca 450 MW elektrik doğrudan Ga-
na’nın enerji ağına verilecek. Bu rakam Gana’nın kurulu gücünün yüzde 
20’sine denk geliyor



meden önce, günümüzde sıvı yakıt-
lar arasında en verimli kabul edilen 
fuel oil’den de faydalanıyor olması. 
Bu özell�ğ�n ham petrol bazlı enerj� 
üret�m mal�yet�n� büyük ölçüde 
düşürmesi bekleniyor.

Çevre ülkelere de elektrik satı-
labilecek

Karaden�z Hold�ng Yönet�m 
Kurulu Başkanı Orhan Karaden�z, 
Enerj� Gazetec�ler� ve Medya Der-
neğ� (EGAD) üyeler� �le b�r araya 
gelerek, yen� yatırım planlarını 
anlattı. Gana’ya 225 MW’lık �lk 
gem�n�n yed� ay sonra, �k�nc� gem�-
n�n �se 12 ay sonra gönder�lmes�n�n 
planlandığını söyleyen Karaden�z, 
gemilerin ilk olarak fuel oil kulla-
nacağını daha sonra doğal gaza da 
geçeb�leceğ�n� bel�rtt�. Karaden�z, 
“10 yıllık anlaşmamızın sonunda 10 
yıl daha sürey� uzatab�l�r�z. Hatta 
Gana’dan çevre ülkelere de elektr�k 
satma olasılığımız olab�l�r” ded�.

Afr�ka pazarına yakından ta-
k�p ett�kler�n� bel�rten Karaden�z, 
“Afr�ka’da elektr�k pazarında ac�l 
�ht�yaç olarak görülen en az 100 
b�n MW’lık b�r boşluk söz konusu. 
Bu yatırımın yapılması gerek�yor. 
Ayrıca bu bölgedek� b�rçok ülkede 
gaz ve petrol rezervler� var. Bunlar 
ortaya çıktıkça ve zeng�nl�k arttıkça 
elektr�k taleb� de hızla artacaktır” 
dedi. 

Gemi yatırımı MW başına 1,5 
milyon euro

Böyle b�r gem� yatırımının MW 
başına ortalama 1.5 m�lyon euro’ya 
mal olduğunu bel�rten Karaden�z, 
“Gana’ya göndereceğ�m�z gem�ler�n 
f�nansmanı �ç�n yerl� ve yabancı 

bankalar �le görüşüyoruz. Yüzde 25 
c�varında b�r özkaynak kullanacağı-
mızı tahm�n ed�yorum. F�nansmanı 
da üç ay �ç�nde kapatmayı hedefl�-
yoruz” d�ye konuştu. 

Dünyanın en büyük filosu 
Karaden�z Hold�ng 2009 yılın-
dan bu yana dünyanın �lk yüzer 
enerji gemisi filosunu oluşturarak 
başta Irak olmak üzere, Pak�stan 
ve Lübnan’da projeler yürütüyor. 
Karaden�z Powersh�p Enerj� Ge-
m�ler� projes� kapsamında şu anda 
yed� adet gem�ler� bulunduğunu ve 
bunların 1.100 MW’lık kurulu güce 
sah�p olduğunu bel�rten Karaden�z, 
“Şu anda sek�z�nc� ve dokuzuncu 
gem�ler�m�z� �nşa ed�yoruz. Bunlar 
tamamlandığında kurulu gücümüz 
1.500 MW’ı aşacak” b�lg�s�n� verd�. 
Türk�ye’den yapılan en büyük doğ-
rudan yatırım

Karaden�z Enerj� Grubu T�caret 
D�rektörü  Yas�n Suud� de enerj� ge-
milerinin Gana’ya ivedilikle teslim 
ed�leceğ�n�, enerj� ağına bağlana-
cağını ve Gana’nın arz güvenl�ğ�n� 
sağlamak �ç�n mümkün olan en 
kısa sürede faal konuma geçeceğ�n� 
bel�rt�yor. Bu öneml� anlaşma aynı 
zamanda bugüne kadar Türk�-
ye’den Gana’ya yapılan en büyük 

doğrudan yatırım olarak �k� ülke 
arasındak� özel ve sürekl� gel�şen 
ekonomik ilişkileri vurguluyor. 

Powershipler acil 
enerji çözümü 

sunuyor
Karadeniz Enerji Grubu, Ortado-
ğu, Asya ve Afrika ülkelerinin gi-
derek artan elektrik ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere “Enerji Gemisi 
– Powership” projesi’ni geliştirdi. 
Powershipler, acil elektrik ihtiyacı 
olan ülkelere hızlı çözüm olarak, 
güvenilir ve ekonomik elektrik 
sağlıyor. Hem sıvı yakıtlarla hem 
de doğal gazla elektrik üretebilen 
enerji gemileri, ülkelerin elektrik 
şebekesine yüksek gerilim seviye-
sinden bağlanarak, sadece bulun-
dukları noktaya ya da şehre değil, 
gittikleri ülkenin her köşesinde 
elektrik ihtiyacının giderilmesine 
katkı sağlıyor. Powershipler, kulla-
nılan son teknoloji ve özel tasarım-
ları sayesinde enerji verimliliği ko-
nusunda da hassas ve çevre dostu 
bir alt yapı ile inşa ediliyor. 
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Kamuoyunda uzun 
süredir tamamlan-
ması beklenen Enerji 
Borsası’nın hayat geç-

mes� �ç�n son düzlüğe g�r�ld�. Uzun 
zamandır süren çalışmalarda sona 
gel�nd�, artık ş�rket�n ana sözleş-
mes� ve �lg�l� yönetmel�kler� hazır. 
Enerji Panorama olarak tamamla-
nan çalışmanın öneml� noktalarını 
okurlarımızla paylaşıyoruz.

Şirketin uzun zamandır 
tartışması yapılan merkezi ve 
sermaye yapısına yönelik karar 
verildi. 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu,6102 sayılı Türk T�caret 
Kanunu ve özel hukuk hükümler�-
ne tab� olarak faal�yette bulunacak 
olan ş�rket�n merkez� İstanbul ola-
rak belirlendi. Şirket sermayesi ise 
61 m�lyon 572 b�n 770 TL oldu. 

Şirket sermayesin�n tamamı pe-
ş�n ödenecek. A grubu pay oranının 
yüzde 50’s� kurulacak ulusal doğal 
gaz �let�m s�stem� �şletmes�ne a�t 
olacak. Şirketin sermayesi, her biri 
1 TL (1 Türk Lirası) itibari değerde 
61 m�lyon 572 b�n 770 adet paya 
bölündü. A Grubu pay sah�b� yüzde 
30 pay �le TEİAŞ, B Grubu pay sa-

h�b� yüzde 30 payla Borsa İstanbul, 
C grubu pay sah�b� �se yüzde 40’la 
özel sektör oldu. 

EPİAŞ kurgusunun özel sektör 
tarafından en merak edilen boyutu 
talebe göre payların nasıl dağılacağı 
ve bundan sondak� süreç. Panora-
ma uzmanlardan bu konuda önem-
li bilgiler aldı.  

Düzenleme �le C grubu pay sa-
h�pler�; �şletmeye geçm�ş tes�s� olan 

elektr�k üret�m l�sansı, tedar�k 
l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler, doğal 
gaz toptan ve perakende satışını 
gerçekleşt�ren l�sans sah�pler�, 
doğal gaz �thalat ve �hracat l�san-
sı sah�b� tüzel k�ş�ler olab�lecek-
ler. C grubu pay sah�pler�n�n 
veya (C) grubu pay sah�b� olan 

tüzel k�ş�lerde pay sah�b� gerçek 
veya tüzel k�ş�ler�n h�ç b�r�n�n payı, 
doğrudan veya dolaylı olarak ş�rket 
sermayes�n�n yüzde 4’ünü geçe-
meyecek. Kontrol �l�şk�s� d�kkate 
alınacak. C grubuna yeterl� talep 

Piyasa İzleme 
Komitesi 

1. Piyasa izleme faaliyetlerini 
yürütmek ve ilgili yerlere ra-
porlama yapmak,

2. Piyasa izleme sistemleri alın-
masını veya geliştirilmesini 
Yönetim Kuruluna önermek, 

3. Piyasa gelişimine katkı sağla-
yacak konularda genel müdü-
re önerilerde bulunmak,

4. Kamuoyu ile bilgi paylaşımı 
konusunda çalışmalar yürüt-
mek,

5. Denetim.

Risk Komitesi 
1. Bağımsız denetim faaliyetlerini gö-

zetmek ve bağımsız dış denetim ku-
ruluşunun seçimi için öneri sunmak,

2. İç denetim ve iç kontrol faaliyetlerini 
yürütmek üzere sorumlu icrada gö-
revli olmayan ekipler kurmak,

3. Risk yönetim stratejileri ve politikaları 
belirlemek,

4. Risk yönetim uygulama esaslarının 
belirlenmesine yönelik önerilerde 
bulunmak,

5. Risk yönetimi mekanizmalarının et-
kinliği ve işlevselliği hakkında değer-
lendirme yapmak,

6. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileye-
bilecek risk unsurlarını etki ve olasılı-
ğa göre değerlendirme yapmak,

7. Risk yönetim faaliyetlerini yürütmek 
üzere sorumlu ekipler kurmak.
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EPİAŞ talep toplamaya kaldı 
EPDK, Enerji Piyasaları İşletim A.Ş’nin kurulmasına yönelik mevzuat çalış-
masını tamamladı. Artık şirketin ana sözleşmesi de ilgili yönetmelikler de 
hazır. Bundan sonraki süreçte C grubu hisse senetlerine yönelik özel sek-
tör pay sahiplerinin teklifleri toplanacak hedef 3 ay içinde şirketi kurmuş 
olmak. Borsanın merkezi de İstanbul olacak…



gelmemes� hal�nde bu grup payları 
en kısa sürede devretmek üzere 
Borsa İstanbul sah�p olab�lecek. 

Nasıl hesaplanacak?
Planlamaya göre temmuz ayı 

�ç�nde C grubu pay sah�pl�ğ�ne 
�l�şk�n çağrıda bulunulacak. Pay 
sah�pl�ğ� ve sürec�n nasıl gel�şece-
ğ�ne �l�şk�n açıklamalar çağrı met-
n�nde yer alacak. Ortaklık Yapısı 
Beyan Tablosu, Kurum’a yazılı 
olarak �let�lecek.

Geçerl� başvuru sayısı ve ser-
maye sınırı göz önünde bulundu-
rularak C grubu paylar, başvuruda 
bulunan p�yasa katılımcıları ara-
sında eş�t olarak paylaştırılacak. 
Örneğ�n; 100 adet geçerl� başvuru 
olması ve h�çb�r�n�n sermaye sı-
nırını aşmaması durumunda her 
b�r C grubu pay sah�b�n�n ödemes� 
gereken sermaye tutarı 246 bin 
291 TL olacak. Geçerl� başvuru 
sayısının artması durumunda her 
b�r pay sah�b� tarafından ödenmes� 

gereken sermaye tutarı azalacak. 
Benzer şek�lde geçerl� başvuru 
sayısının azalması durumunda her 
b�r pay sah�b� tarafından ödenmes� 
gereken sermaye tutarı artacak. 

Yazılı başvuruların alınmasının 
ardından uygunlukları Kurum ta-
rafından değerlend�r�lecek ve ser-
maye sınırı göz önünde bulundu-
rularak her b�r başvuru sah�b�n�n 
ödemes� gereken sermaye tutarı 
saptanacak. Başvuru sah�pler�ne 
söz konusu sermaye tutarını bel�r-
lenecek hesap numarasına nakden 
yatırmaları �ç�n bel�rl� b�r süre 
ver�lecek. Bu süre sonunda ödeme 
yapmayan başvuru sah�pler�n�n 
payları, ödeme yapan ve pay sah�b� 
sınırını aşmayan başvuru sah�ple-
r�ne ve Borsa İstanbul’a sunulacak. 
Ödeme yapan tüm başvuru sah�p-
ler�, ana sözleşmen�n �mzalanması 
�ç�n davet ed�lecek ve ardından 
EPİAŞ T�caret S�c�l�nde tesc�l ed�-
lerek faal�yet�ne başlayacak. 

Şirketin vizyonu 
şu şekilde 

tanımlandı: 
• “Piyasa işletim lisansında 

yer alan enerji piyasalarının 
etkin, şeffaf ve güvenilir ve 
enerji piyasasının ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde planlan-
ması, kurulması, geliştirilme-
si ve işletilmesi, 

• Eşit taraflar arasında ayrım 
gözetmeden güvenilir refe-
rans fiyat oluşumunun temin 
edilmesi,

• Artan piyasa katılımcı sayısı, 
ürün çeşitliliği ve işlem hacmi 
ile likiditenin en üst düzeye 
ulaştığı, piyasa birleşmeleri 
yoluyla ticaret yapılmasına 
imkân tanıyan bir enerji piya-
sası işletmecisi olmak. 

Faaliyet alanı geniş
Şirketin faaliyet konularından bazıları ise şunlar: 
• BİST ve TEİAŞ’ın görevi dışında organize toptan elektrik piyasalarını işletmek,
• Piyasa fiyatını tespit ve ilan etmek, merkezi uzlaştırma kuruluşuna ödenecek bedeli belirlemek, eni organize 

toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak, 
• Uluslararası elektrik piyasalarına taraf olarak katılmak,
• Piyasa işletim tarifelerini belirlemek, 
Düzenleme ile bir “Denetim Uyum Komitesi” kuruluyor. Bu komitenin görevleri ise şöyle tanımlanıyor: 
1. Şirket değerlerine ve etik kurallara uyumu izlemek,
2. Şirket faaliyetlerinin tümünün ilgili mevzuata uygun yürütülmesini izlemek, 
3. Muhasebe sisteminin uygulama etkinliğini ve verimliliğini izlemek,
4. Mali raporların anlaşılır, şeffaf ve güvenilir olması konusunda gözetime yardımcı olmak,
5. Bağımsız denetim faaliyetlerini gözetmek ve bağımsız dış denetim kuruluşunun seçimi için öneri sunmak,
6. İç denetim ve iç kontrol faaliyetlerini yürütmek üzere sorumlu icrada görevli olmayan ekipler kurmak.

HABEREPİAŞ talep toplamaya kaldı 
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Elektr�k p�yasalarının 
merkez�nde arz ve 
taleb�n �lk kez den-
gelenmeye çalışıldığı 

gün önces� elektr�k p�yasaları yer 
alıyor.  Önces�nde �k�l� anlaşma-
larla poz�syonlarını güvence altına 
almaya çalışan taraflar, artık gün 
önces� p�yasasında üret�m ve tüke-
t�m planlarına paralel olarak açık 
poz�syonlarını kapatmak �ç�n tekl�f 
ver�yor. P�yasa �şletmec�s� de bu 
tekl�fler� değerlend�rerek p�yasa 
takas fiyatını ilan ediyor. Belirlenen 
takas f�yatı aslında d�ğer p�yasalar 
�ç�n de b�r referans noktası kabul 
ediliyor; anlaşmalar bu fiyat temel 
alınarak belirleniyor. Piyasa takas 
f�yatını bel�rlemek �ç�n çoğunlukla 
opt�m�zasyon temell� karmaşık al-
goritmalar kullanılıyor ve bu algo-
r�tmalar ülkeden ülkeye değ�ş�kl�k 
göster�yor.

Ülkemiz bu algoritmaların 
ilkini gün öncesi planlama 
döneminde Brezilya kökenli PSR 
şirketinin santral eksenli d�spatch 
(sevk) modülünü kullanarak dene-
y�mlem�ş, üret�c�lere üret�m emr� 

verm�şt�.  Bu dönemde taleb�n f�ya-
ta göre değ�şmeyeceğ� varsayılmış 
ve bu yüzden f�yat tekl�f� serbes-
t�s� sadece arz tarafına ver�lm�şt�. 
2011’de gün önces� p�yasaya geç�şte 
yen� b�r p�yasa yönet�m s�stem�ne 
geçt� ve Fransa kökenl� Areva ş�r-
ketinin Eterra ürünü kullanılmaya 
başlandı. Bu ürün, arz ve talep 
tarafına fiyat serbestisi tanıyor; 
saatl�k ve blok tekl�flerle b�rl�kte arz 
tarafında flex�ble (esnek) tekl�flere 
cevap verecek şek�lde gel�şt�r�lm�ş. 
Ancak 20 bölgeye kadar çoklu 
çözebilme �mkanı sunduğu vaat 
ed�len ürünün bu özell�ğ� henüz 
gerçek ver�lerle test ed�lmed�. Kod-
larının kapalı olması olası gel�şt�r-
me �stekler�n�n uzun sürel� ve paha-
lı olmasına yol açıyor, tasarımının 
kullanıcı dostu olmamasından 
ötürü (her b�r tekl�f�n teker teker 
elle g�r�lmes� gerek�yor) �se senaryo 
anal�zler�n�n (d�sastertool) oyun-
cak örnek mertebes�nde kalmasına 
neden oluyor.

PMUM için yeni ürün gelişti-
riliyor

Şu anda PMUM çalışanları ün�-
vers�te desteğ�yle b�rl�kte TURK-

GOPT �s�ml� kend� yazılımlarını 
gel�şt�rme projes� üzer�nde çalışıyor. 
Proje, tek bölgel� gerçek ver�l� test-
lerden başarıyla geçt�. Çoklu böl-
gede ise geliştirme devam ediyor. 
Bu projen�n amacı hem p�yasaları 
�sten�ld�ğ�nde yen� ürünler�n hızla 
ekleneb�leceğ� esnek b�r yapıya 
kavuşturmak hem de p�yasa �şlet�m� 
uzmanlarının farklı senaryo anal�z-
ler� �le daha donanımlı olmalarını 
sağlayıp,uzmanlara p�yasada oluşa-
b�lecek sorunlara hızla müdahale 
edeb�lme yeteneğ� kazandırmak. 
Ancak hang� algor�tmanın kullanıl-
ması gerekt�ğ�ne da�r kararı, EPİ-
AŞ’ın kurulmasından sonra ş�rket�n 
kend�s� verecek.

Türkiye’de bu gelişmeler devam 
ederken Avrupa’nın bütünleşm�ş 
b�r elektr�k p�yasası hedef�ne daha 
kararlı b�r şek�lde �lerled�ğ�n� 
gözleml�yoruz. P�yasa b�rleşmes� 
hedefler� doğrultusunda PCR (Pr�-
ceCoupl�ng of Reg�ons) projes� kap-
samında geçm�şte kullandığı SAP-
RI, SESAM, SIOM, UPPO ve hatta 
COSMOS’un ardından artık yoluna 
EUPHEMIA (Pan-EuropeanHyb-
r�dElectr�c�ty Market Integrat�on 

Türkiye ve Avrupa’da Gün Öncesi Elektrik 

Piyasası Algoritmalarının Gelişimi
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Algor�thm) �le devam ed�yor.

Gün önces� p�yasası algor�tma-
larının en esk�ler�nden SAPRI, hızlı 
b�r sezg�sel (heur�st�c) algor�tmaya 
sah�p olup, b�l�nen anlamda op-
t�m�ze ett�ğ� b�r amaç fonks�yonu 
yoktur. Algor�tmanın nasıl çalış-
tığı hakkında şeffaflık ne yazık k� 
yoktur ve günümüzde bazı Afr�ka 
ülkelerinde kullanılmaya devam 
ed�l�yor. Klas�k tekl�f t�pler� olan 
saatl�k, blok ve esnek türler� g�rd� 
olarak kabul ediyor. 

Sonrasında gel�şt�r�len SESAM, 
artık b�r amaç fonks�yonu olarak 
sosyal faydayı maks�m�ze etmeye 
çalışan b�r ürün olarak öne çıkıyor. 
Ancak ne matemat�ksel model ne 
de onun nasıl çözüldüğüne da�r 
açıklayıcı b�r b�lg� mevcut değ�l. 
Gerçekte opt�m�zasyon mu yaptığı 
yoksa sof�st�ke b�r sezg�sel metot 
mu kullandığı meçhul. Y�ne aynı 
şek�lde klas�k tekl�f t�pler�n� kabul 
ediyor. 

COSMOS algor�tması �se b�l-
d�ğ�m�z kadarıyla opt�m�zasyonu 
hedefleyen, matemat�ksel model�n� 
kapalı formda da olsa bel�rten �lk 
�dd�alı üründür. CWE ülkeler�nde 
(Belç�ka, Fransa, Almanya, Lük-
semburgve Hollanda) kullanılmış 
bu ürün, klas�k tekl�f t�pler�n�n yanı 
sıra farklı saatlerde farklı mikta-
ra sah�p “Prof�l Blok” ve bell� b�r 
yüzden�n kabul ya da redded�ld�ğ� 
“Kısm� Blok” g�b� tekl�fler� de de-
ğerlend�reb�l�yor. 

Türkiye bir an önce harekete 
geçmeli

Ancak bu ürünler sadece kend� 
elektrik borsalarının gereklilik-
ler�ne yoğunlaşmış ürünler olup, 
Avrupa’nın farklı ülkeler�n�n farklı 
kriterlerini yerine getirmekten 
uzak. İlk defa Şubat 2014’de NWE 
ülkeler�nde (Dan�marka, F�nland�-
ya, Norveç, İsveç, İng�ltere, Belç�ka, 
Fransa, Almanya, Luxemburg ve 
Hollanda) EUPHEMIA algor�tması 
devreye g�rm�ş, Mayıs 2014’den �t�-

baren �se SWE (Fransa, İspanya ve 
Portek�z) bölges�n�n de katılımı �le 
PCR projes� resm� olarak �lk amacı-
na ulaştı.  EUPHEMIA sadece aynı 
kısıtlara sah�p farklı bölgelere yo-
ğunlaşamıyor, aynı zamanda farklı 
gereks�n�mlere sah�p bölgeler� tek 
bir algoritma altında birleştirebili-
yor. Dolayısıyla bu ürün yukarıda 
sayılan tekl�f t�pler�n� değerlend�re-
b�ld�ğ� g�b� İber Yarımadası’nın ken-
d�ne has ‘En Az Gel�r, Planlanmış 
Kapanma, Gradyan Yük’ kısıtlarını 
da göz önüne alabiliyor.     

Görüldüğü üzere Avrupa 
elektr�k p�yasası hızla b�rleş�yor ve 
bunun sonucu olarak Hollanda’da 
olduğu g�b� daha ucuz elektr�k kul-
lanab�l�yor ya da fazla elektr�ğ�n� 
satarak ekonomisine katkıda bu-
lunabiliyor. Türkiye bu gelişmeleri 
n�speten ger�den �zl�yor. Henüz 
kend� bölges�nde p�yasa b�rleşt�r-
me çalışmalarına başlamadı. Oysa 
b�rleşen elektr�k p�yasalarında 
kend� çıkarlarımıza uygun yapının 
oluşab�lmes� �ç�n b�r an önce çevre 
ülkelerle kend� yapılanmamıza 
g�tmel�, sağlıklı �şleyen b�r enerj� 
borsasını b�r an evvel kurmalıyız. 
Ayrıca kurulacak bu borsa ş�rke-
t�nde, her geçen gün karmaşıklaşan 
bu algor�tmaları anlayacak ve ge-
l�şt�recek uzmanlardan oluşan b�r 
Ar-Ge b�r�m�ne ac�len �ht�yaç var. 
Unutmamak gerek�r k� b�lg� b�r�-
k�m� zaman �steyen b�r süreçt�r ve 
gün gel�p Avrupa �le tek b�r elektr�k 
p�yasası oluşturma pazarlığına 
oturduğumuzda, p�yasa d�nam�kle-
r�n� �çselleşt�rm�ş ve ülke çıkarlarını 
gözeten bu b�r�m son derece faydalı 
olacaktır. 

MAKALETürkiye ve Avrupa’da Gün Öncesi Elektrik Piyasası Algoritmalarının Gelişimi
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Socar Türk�ye CEO’su 
Kenan Yavuz, kend�ler�ne 
2018’e kadar ‘Türk�ye’n�n 
ilk 3 sanayi şirketi arasın-

da yer alma’ hedef� bel�rled�kler�n�, 
ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Al�yev’�n, “Neden b�r�nc�l�k 
değ�l?” d�yerek önler�ne ‘l�derl�k’ 
hedef� koyduğunu söyled�. 

“Petk�m’�n alımı ve Star Raf�ne-
r�s�’ne hazırlık dah�l bugüne kadar 
yaptığımız yatırımlar 4 m�lyar 
doları aştı. 2018’e kadar raf�ner�-
n�n devreye g�rmes� dah�l 6 m�lyar 
dolarlık daha yatırım yapacağız” 
d�yen Yavuz, memleket� Bayburt’ta 
b�r grup gazetec�ye açıklamalarda 
bulundu. Socar Türk�ye’n�n hedefle-
r�n� ve yatırım planlarını da anlatan 
Yavuz şöyle konuştu: “Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Al�yev’e, 

İzm�r Al�ağa’dak� yatırımların son 
durumunu anlattık. 2018 hedef�m�-
z�n Türk�ye’n�n �lk 3 sanay� ş�rket� 
arasına g�rmek olduğunu söyled�k. 
Al�yev, ‘Neden 1 numara olmayı 
hedeflem�yorsunuz?’ d�ye sordu. 
B�z de ‘S�z yeter k� �stey�n, b�z 1 
numara olmaya dönük adımları 
atarız’ ded�k. ‘Gereken neyse yapın’ 
tal�matı verd�.” 

10 milyar dolarlık yeni yatırım 
lazım

Türkiye’ye Petkim’i alarak ilk 
büyük adımı atan Socar Türkiye’nin 
devam eden en büyük yatırımı Star 

Rafinerisi. Petk�m’�n Al�ağa’dak� 
kompleks�n �ç�nde yer almasının 
avantajları olduğunu anlatan Yavuz, 
“Star Raf�ner�s�, 5.7 m�lyar dolara 
mal olacak. Aynı raf�ner�y� örneğ�n 
Ceyhan’da yapsak, yatırım bedel� 7 
m�lyar doları bulurdu. Al�ağa’da l�-
mandan baraja raf�ner� �ç�n gerekl� 
altyapı var. Altyapı avantajı mal�yet� 
1.3 m�lyar dolar azalttı” ded�. Bu 
durumun kredi bulmayı da kolay-
laştırdığını belirten Yavuz, “Raf�-
ner�m�z�n mal�yet� 7 m�lyar dolar 
olsa, kred� bulmakta zorlanırdık. 18 
yıl vadel� 3.3 m�lyar doları yabancı-
ların ağırlıkta olduğu 23 bankadan 

Türkiye pazarına PETKİM’le giren ve enerjinin diğer alanlarına da yatırım 
yapan SOCAR Türkiye hedef büyüttü. CEO Yavuz, “2018’e kadar ilk 3’e gire-
ceğiz, 2023’te ise Türkiye’nin en büyük şirketi olacağız” dedi 

Socar’ın hedefi 2023’te lider olmak
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kred� sağladık. F�nansman konusu 
bağlandı. 2018’de raf�ner� devreye 
g�rd�ğ�nde yıllık c�romuz 15 m�lyar 
dolara çıkacak. 2023’te c�romuz 
30 m�lyar dolara yükselecek. O 
zaman Tüpraş’ı yakalayacağız. Al�-
yev’�n koyduğu 1 numara hedef�ne 
ulaşmak �ç�n Star Raf�ner�s�’ne b�r 
raf�ner� daha eklemek gerek�yor. 
Ş�md�ye kadar açıklanmışlara ek 10 
m�lyar dolarlık daha yatırım lazım. 
El�m�zdek� 50’ye yakın proje hayata 
geç�r�lmey� bekl�yor” ded�. 

Star Rafinerisi’ne yerli ortak 
alabiliriz

Socar Türkiye, Petk�m’den sonra 
Star Raf�ner�s�’nde de Turcas Grubu 
�le ortaktı. Ancak b�r süre önce Tur-
cas, ayrıldı. Turcas Grubu’nun Star 
Rafinerisi’ndeki ortaklıktan ayrıl-
masını h�ç �stemed�kler�n� anlatan 
Kenan Yavuz, “Turcas Grubu Yö-
net�m Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, 
raf�ner�dek� yüzde 18 h�sses�n� b�ze 
devrederken bu kararından vazgeç-
mes�n� çok �sted�k. Yen� stratej�ler 
bel�rled�kler�n� söyley�p h�sseler�n� 
devrett�. Star Raf�ner�s�’ne yen� b�r 
stratej�k ortak �st�yoruz. B�ze ortak 

olmak �steyen yerl� ve yabancı yatı-
rımcılar var. B�z yerl� b�r yatırımcıyı 
yanımızda görmek �st�yoruz. An-
cak, azınlık h�sseyle ortak olmaları-
na sıcak bakarız” d�ye konuştu. 

Yeni bir rafineri kurulması 
artık zor

Türkiye’de başka rafineri kurma 
projeler�ne de değ�nen Yavuz, Star 
Rafinerisi yatırımının başlamasıyla 
b�rl�kte, Türk�ye’de artık yen� raf�-
neri yatırımının gündeme gelmesi 
zor olduğunu düşünüyor. “Keşke 
olsa ama ufukta böyle b�r olasılık 

görmüyorum” d�yen Yavuz, Petk�m 
faaliyetleri ile ilgili olarak da şunları 
söyled�: “Petk�m üret�me rak�ps�z 
devam ed�yor. Türk�ye g�b� açık 
ekonom�lerde tek üret�c� olmak 
zordur. Şu anda �çer�de 69 �thalatçı 
rak�b�m�z var. F�yat pol�t�kaları, 
‘Petk�m eks� 50 dolar’ d�ye başlı-
yor. Bu ortamda adil rekabet olur 
mu? Petk�m’e yerl� rak�p çıkmasını 
�ster�z. Petk�m g�b� b�r yatırım yap-
mak �steyene her türlü b�lg� desteğ� 
vermeye, yol göstermeye hazırım. 
Bunu yapmazsam namerd�m.”

AKARYAKIT DAĞITIMINDA FIRSAT 
KOLLUYOR

Rafineri projesine başlayan Socar Türkiye, petrol piyasasının dağıtım kısmında 
da büyümeyi planlıyor. Bir süre önce bu niyetini açıklamıştı. Bu planlarının 

gündemde olduğunu hatırlatan Socar Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, “Socar Türkiye 
olarak akaryakıt dağıtımında da önemli rol almayı planlıyoruz. Star Dağıtım şirke-
timizin toptan satışları 700 milyon doları buluyor. Akaryakıt dağıtımında peraken-
deye girme planımız da var. Satın alma da olabilir. Fırsatları kolluyoruz. 70 dağıtım 
şirketi Türkiye için çok fazla. Konsolidasyona ihtiyaç var” diye konuştu.

HABERSocar’ın hedefi 2023’te lider olmak
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Yatağan Term�k Santral� 
�le Güney Ege L�ny�tler� 
İşletmes� (GELİ) tarafın-
dan kullanılan taşınmaz-

ların, özelleşt�rme �hales�n�n n�ha� 
pazarlık görüşmes� 12 Haz�ran 
2014 günü saat 16.30’da yapıldı. 
Yen�köy Yatağan Elektr�k Üret�m ve 
T�caret A.Ş.’ye a�t Yatağan Termik 
Santralı, Güney Ege L�ny�tler� İşlet-
mes� (GELİ) tarafından kullanılan 
taşınırlar, Yatağan Term�k Santral� 
tarafından kullanılan taşınmazlar, 
GELİ’n�n üzer�nde bulunduğu ta-
şınmazlar ve GELİ tarafından kul-
lanılan taşınmazların ‘varlık satışı’ 
yöntemiyle �lg�l� maden ruhsatları 
ve bu ruhsatların kapsadığı maden 
sahalarının ‘�şletme hakkının ver�l-
mesi’ yöntem�yle b�r bütün hal�nde 
özelleşt�rme �hales�n�n n�ha� pazar-
lık görüşmes� böylece tamamlandı.

Özelleşt�rme İdares� Başkanlığı 
tarafından Yatağan Term�k Santralı 
için açılan ihaleyi yapılan nihai 
açık pazarlık aşamasına en yüksek 
teklifi veren firma Elsan Elektr�k, 
1.091 m�lyar ABD dolarlık son f�yat 
tekl�f�yle kazandı. 

Muğla �l�m�z �ç�ndek� l�ny�t 

havzamızda halen l�ny�t kömürü �le 
çalışan kayda değer üç ayrı term�k 
santral var. Yatağan, Yen�köy ve Ke-
merköy Term�k Santralları Muğla 
�l�m�z sınırları �ç�nde �nşaa ed�lm�ş-
lerd�r. Yen�köy ve Kemerköy daha 
önce özelleşt�. Yatağan term�k sant-
ral�n�n özet tekn�k b�lg�ler� şöyled�r:

Term�k santral�n ana yakıtı, dü-

şük kalor�f�k değerde açık �şletme 
�le üret�len Muğla Havzası L�ny�t 
kömürdür. Santral� besleyen açık 
ocak kömür sahalarının toplam 
kalan rezerv� yaklaşık 26 m�lyon 
ton`dur. Santral� sadece 8 yıl daha 
besleyecek rezerv vardır. 

Yatağan term�k santral�, Made-
nağzı yakınındadır, santrale yerl� 
l�ny�t açık ocak kömür gel�ş f�yatı 
metr�k ton başına 40 TL, veya 2.50 
dolar/MMBtu olmaktadır. Ancak 

açık �şletmede kömür tükenmeye 
yakındır. Mekan�ze çalışacak ka-
palı �şletmeye geçme gereğ� vardır. 
Kapalı �şletmede toplam 73 m�lyon 
ton rezerv vardır. Bunlar Taşkes�k 
38m ton, Turgut 29m ton, Esk�h�sar 
6m ton kapalı sahalarıdır. 

Kazanda gerçekleşen yanma 
olayı sonucunda kül ve atık gaz 

açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan atık 
gaz, elektro f�lter (electrostat�c pre-
c�p�tator, E/P) adı ver�len kül tutucu 
s�stemden geç�r�lerek atmosfere atı-
lır. E/P’ler�n başta küçük ve yeters�z 
tasarımı sonucu uzun yıllar çevre 
hava k�rl�l�ğ� hat safhadaydı. Varlık 
satışı önces�nde rehab programıyla 
ün�telere daha büyük yen� E/P’ler 
konuldu. Baca em�syonlarının son 
Avrupa normlarına uyumluluğu 
tekrar kontrol ed�lmel�d�r. Kamu 

Yatağan Termik’in  
yeni sahibini bekleyen işler

YatağanTerm�k Santral�; 3 ün�te
Santral Kapas�tes�: 3x 210 MWe (4,095,000 kwh/ yıl) 
Yüklen�c� F�rma: Polonya Elektr�m Zamech Dolmel Rafako ve Yerl� Ortağı 
Ün�teler�n T�car� İşletmeye Alınma Tar�hler�;1982- 1983-1984
Kullanılan Ana Yakıt, Açık �şletmede üret�len yerel l�ny�t 2100kcal/kg LHV
Buhar kazanı tasarım parametreler� 660 t/h MCR,139bar/540C
Tam Yükte Günlük Ana Yakıt �ht�yacı: 16,500 ton
Yıllık Ana Yakıt �ht�yacı: 4,500,000 ton
L�ny�t karakter�st�kler�: Kül %20, Nem %36, Kükürt % 1.9
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ve özelleşen term�k santraller �ç�n 
2018’e kadar çevre normlarına 
uyum muaf�yet�, AYM tarafından 
kaldırıldı. Uyum konusuna çok 
dikkat etmek gerekir.

Kullanılan l�ny�tte kükürt oranı 
çok yüksek olduğu �ç�n term�k 
santrallara Baca Gazı Kükürtsüzleş-
t�rme (Flue Gas Desulphur�sat�on, 
FGD) s�stem� gerek�yor. Yatağan 
(2007) santralına uygun kapas�te-
lerde Baca Gazı Kükürtsüzleşt�rme 
tes�sler� yapıldı ancak her b�r�n�n 
mevcut geçerl� Avrupa em�syon 
normlarına uygunluğu tekrar kont-
rol edilmelidir. 

Santralın kül barajı dolmuştur, 
esk� kül barajının üstü tarım toprağı 
�le örtülüp, üstler�nde tarım yapıla-
b�l�r. Orman �ç�ne kontrolsüz yayılan 
kül barajı engellenmel�, yen� kül 
barajı yatırımı ac�len yapılmalıdır.

Santral sökülüp yenisi yapıl-
malı…

Hızlı, etk�n ve kısa sürede ya-
pılacak rehab�l�tasyon �le Yatağan 
santralı kapas�te kullanım oranları 
ve emre amadel�kler� daha yüksek 
olab�l�r. Yıl �ç�nde rut�n-normal 
programlı bakım yapılıyor. Çok sık 
meydana gelen buhar boru patla-
malarını en aza �nd�reb�lmek �ç�n 
emn�yet valfler�n�n programlı ba-
kımları yapılmalı, esk�yen, çalışma-
yan emn�yet valfler�, �y� kal�te kısa 
sürel� cevap vereb�len yen�ler�yle 
değ�şt�r�lmel�, bu alımlar �ç�n yeterl� 
sarf bütçes� her zaman ayrılmalıdır. 

Yörede bulunduğumuz süre-
lerde yaptığımız term�k santral 
z�yaretler�nde, kurum üfley�c�ler�n 
yeters�z sayıda olduğunu ve her 

vard�yada düzenl� olarak kullanıla-
madığını gözlemled�k. Kullanılan 
kömürün elementer anal�z�n�n so-
nucu, daha çok sayıda kurum üfle-
me monte ed�lmes�, daha sık ve her 
vard�yada düzenl� kurum üfleme 
yapılması şarttır.

Yatağan santralında büyük m�k-
tarda taze su �steyen mevcut santral 
soğutma s�stemler�n�n aşırı su kul-
lanımı, çevre tarım �nsanının baraj-
lardak� tarım amaçlı su �ht�yacını 
tehd�t ed�yor. Yatağan’da mevcut 
soğutma s�stem� yen�lenmel�, �lerde 
cebr� hava soğutmalı soğutma kule-
ler� kullanımı c�dd� olarak düşünül-
mel�d�r. Santral, 30-yıllık normal 
kullanım süresini doldurmuştur. 
Santral�n randımanı da emre ama-
del�ğ� de düşüktür. Santralı kesin-
t�s�z çalıştırmak zor; c�dd� reha-
b�l�tasyon programı ve harcaması 
yapılması lazım. B�zce en doğrusu, 
kısa zaman içinde tümüyle sökmek 
ve yerine yeni teknolojiye uygun 
yen� term�k santrallar yapmaktır. 

Eğer yen� b�r enerj� yatırımı ya-
pılacak �se 6446 sayılı Enerj� P�yasa-
sı Kanunu’na uygun olarak yatırım 
ön l�sansı, yatırım l�sansı ve üret�m 

l�sansının alınması zorunludur. 
L�sansların alınması �ç�n 24-36 ay 
b�r süre lazım. L�sans alımı b�t�m�ne 
kadar üret�me devam etmek, nak�t 
g�rd�s�n� sağlamak gerek�r. Bu yen� 
yatırım durumları, hem finansal 
risk hem de daha çok yatırım fırsa-
tı, daha çok kazanç anlamına gel�r. 

Proje f�nansmanı her zaman 
zordur. F�nansman sorunlarını aşan 
yatırımcı, mülk�yet�n� tümüyle üst-
lend�ğ� yerlerde �sted�ğ� yen� enerj� 
yatırımları yapab�l�r. Santralde 
�let�m hattı ve yüksek gerilim şalt 
tesisi hazır. Yer �se müsa�t…

Her yen� yatırım çevre halkına 
�st�hdam yaratmalı, çevreye saygılı 
olmalı, çevre k�rl�l�ğ�, çalışma emn�-
yet� konularında hassas davranma-
lıdır. Umarız- bekler�z özelleşt�rme 
toplum yararına olur, umarız yen� 
gelen yatırımcılar, yatırdıkları para-
yı makul sürede ger� alırken, sant-
rallarda gerekl� rehab�l�tasyonları 
gec�kmeden yaparlar, �ç�nden çık-
tığı toplumun �st�hdam, emn�yetl� 
çalışma ve çevre hassas�yetler�ne 
çok d�kkat ederler. 

www.enerjienstitusu.net sitesinden 
alınmıştır
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Bağımsız değerlen-
d�rme ş�rket� Pöyry; 
Almanya, Hollanda 
ve İspanya’da son yıl-

larda açılan kömür yakıtlı elektr�k 
santrallarının değerlend�rmes�n� 
yapmak �ç�n 2013 yılında “Kömür 
Yakıtlı Yen� Santrallar” başlıklı b�r 
rapor hazırladı. AB üye devlet-
ler�nde kömürle �lg�l� ekonom�k, 
pol�t�k ve düzenley�c� ortamın daha 
�y� anlaşılmasına katkı sunma he-
def�yle hazırlanan rapor, özell�kle 
yen� açılacak kömür santrallarına 
yönel�k çel�şk�ler�n üzer�nde du-
ruyor. Rapora göre, Almanya’da 
10 ve Hollanda’da üç olmak üzere 
yapım aşamasında olan yen� kömür 
ve l�ny�t santralları mevcut. Ancak 
Almanya’dak� projeler�n b�r kısmı 
tasarımla ilgili teknik sorunlar ne-
den�yle; b�r kısmı da çevresel tehd�t 
gerekçes�yle ertelenm�ş durumda. 
2012 yılında �k� yen� kömür santralı 
açan Almanya, 2013 yılına da altı 
yen� santral hedef� �le g�rm�şt�; �n-
şaa hal�ndek� l�ny�t ve kömür sant-
rallarındak� son durum �se şöyle:

Rapora göre, �nşaat aşamala-
rı süren ve devreye alınamayan 
santrallardak� en büyük pay, yen�-
leneb�l�r enerj�ye yönel�k öncel�kl� 
pol�t�kalarından gel�yor. Bu yorum 

da tahm�n ed�leceğ� üzere, Alman-
ya’dak� “Energ�ewende” �s�ml� enerj� 
çevr�m�ne yönel�k pol�t�kalardan 
kaynağını alıyor.

Energiewende ile kömür sant-

rallarına uzun bir veda
2020 yılına kadar “fos�l yakıt 

kökenl� elektr�k enerj�s� portföyün-
den kademeli olarak yenilenebilir 
enerj� kaynaklarına geç�ş” anlamına 

Kömür tartışmaları  
ters tepti; ithalata yaradı

Yüksek karbon emisyon oranları ile eleştirilen, iklim değişikliğinin temel 
nedeni olarak görülen kömür, küresel enerji tüketiminde son 40 yılın en 
yüksek pazar payına ulaştı. Gaz fiyatları karşısında talebi gittikçe artan, 
elektrik fiyatlarının istikrarı için vazgeçilmez denilen kömür madenini, it-
hal kömüre dayalı elektrik santralları açısından inceledik

TABLO-1: Almanya’da yapım aşamasında bulunan santrallar
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gelen Energ�ewende, yen� kömür ya 
da l�ny�t projeler�n�n artık Alman-
ya’da sık görülmeyeceğ� şekl�nde de 
yorumlanab�l�r. Öte yandan, Ener-
giewende ile ülkedeki yatırımların 
maliyetleri artarken yenilenebilir 
enerj�den elde ed�len elektr�ğ�n 
taşınması da ayrı bir sıkıntı olarak 
değerlend�r�l�yor.

Almanya’dak� enerj� dönüşümü-
nün yürürlüğe g�rd�ğ� 2011 yılına 
baktığımızda ülkedek� elektr�k üre-
t�m�n�n yüzde 58’�n�n fos�l yakıtlar-
dan sağladığını ve hemen arkasın-

dan da yüzde 18’l�k payla nükleer�n 
geld�ğ�n� görüyoruz. Almanya’nın 
tüm dünyadaki en büyük linyit 
kömürü üret�c�s� ve 2011 yılındak� 
toplam üret�m�n�n de 176.5 Mt 
olduğunu bel�rtel�m. Bu üret�m tek 
başına tüm dünyadaki linyit üreti-
m�n�n yüzde 17’s�n� Almanya’nın 
karşıladığı anlamına gel�yor.

Almanya linyit üretiminin 
zirvesinde

2011’den sonra �se yen�leneb�l�r 
enerj�dek� artan paylarla b�rl�kte, 

kömür ve türev� yakıtların enerj� 
üret�m�ndek� yer� daha sık tartışılır 
hale geld�. Almanya’da baskı altına 
alınan kömür sektörüyle b�rl�kte 
2011 yılındak� kurulu elektr�k 
gücünde en büyük pay sah�pler� 
sırasıyla rüzgar (yüzde 17), kömür 
(yüzde 17), güneş (yüzde 15) ve 
l�ny�t (yüzde 12) oldu. Rüzgar ve 
güneş enerj�s�ndek� kurulu gücünü 
yaklaşık 10 yıldır kademeler� olarak 
artıran Almanya; Avrupa B�rl�ğ� üye 
ülkeler� arasında kurulu güç konu-
sunda b�r numarada. Avrupa’dak� 
rüzgar kapas�tes�n�n yarısı; güneşte-
k� kapas�ten�n �se üçte b�rl�k kısmı 
sadece Almanya’dan sağlanıyor. 
Ancak bu tem�z kaynaklardan gelen 
elektr�ğ�n düşük yük kapas�tes� so-
runu henüz aşılab�lm�ş değ�l ve bu 
nedenle elektr�k üret�m�nde l�ny�t, 
nükleer, kömür ya da gazın payları 
kolay kolay z�rveden düşmüyor. 
Kullanılan yakıt t�p�ne göre ayrılmış 
kurulu güç kapas�tes� tablosu da 
bunu net b�r şek�lde göster�yor.

Almanya’nın sah�p olduğu 
kömür ve türev� yakıtlı santrallar 
har�tasında, madenlere ve den�z 
yoluyla get�r�len kömür �ç�n de 
kıyıya yakınlık terc�h ed�lm�ş du-
rumda. Bunun en öneml� neden� de 
santralların büyük çoğunluğunun 
�thal kömür �le çalışması. Burada, 
Almanya’nın enerj� portfolyosuna 
yön veren büyük ş�rketler�n gelecek 
stratej�ler� öneml� görülüyor. Çün-
kü rapora göre, kömürün geleceğ� 
ile ilgili kararlar bu şirketlerin orta 
yolu bulmaları �le şek�llenecek. İşte 
o şirketler ve elektrik üretimindeki 
kaynak dağılımları:

Almanya ve Hollanda: İstikrar 
için kömür ve linyite devam

Hollanda’da �se yapım aşa-
masında olan üç kömür santralı 
�ç�n yatırım kararları 2008 yılında 

TABLO-2: Almanya’da yakıt tipine göre kurulu güç kapasitesi 

TABLO-3: Kurulu Güçlere Göre Şirketler (Almanya) 

DÜNYA GÜNDEMİKömür tartışmaları  ters tepti; ithalata yaradı
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alınmış ancak Pöyry, elektr�k s�s-
tem�nde zaten büyük ölçüde arz 
fazlası olan ülke �ç�n bu santralların 
gelecek görünümler�n�n bel�rs�z 
olduğunu savunuyor. Hollanda’da 
kömür yakıtlı 8 büyük santral var 
ve toplam kapas�teler� 4.2 GW. Hol-
landa’nın elektr�k üret�m�nde gaz 
kullanımının en büyük payı aldığı 
ancak kömür yakıtlı santralların �se 
her da�m önem�n� koruduğu be-
l�rtmek gerek. Elektr�k toptan satış 
f�yatlarındak� �st�krar �ç�n kömür ve 
l�ny�t yakıtlı santrallar, hem Alman-
ya’nın hem de Hollanda’nın henüz 
vazgeç�lmezler�. 

İspanya’da kömürün geleceği 
belirsiz

Raporda yer ver�len İspanya’da 
ise durum Almanya ve Hollanda’da-
k�nden çok daha net; Pöyry ekono-
m�k koşullar neden�yle İspanya’da 
herhang� b�r yen� kömür santralı 
�nşaatının teşv�k ed�lmed�ğ�n� ve 
yakın zamanda da kemer sıkma 
pol�t�kalarından çıkılmayacağını 
açıklıyor. İspanya yerl� kömür kul-
lanımı �ç�n sübvans�yon tanımlamış 
ancak kr�z�n patlak vermes�yle 
kömür satışları azalırken destek 
de durdurulmuştu. 2014 yılından 
sonra �se yerl� kömüre desteğ�n 
tekrar başlayacağı ancak hem yen�-

leneb�l�r enerj� yatırımlarının hem 
de yerl� ya da �thal kömüre yönel�k 
tedar�ğ�n İspanya’da nasıl b�r sey�r 
�zleyeceğ�n�n bel�rs�zl�ğ�n� korudu-
ğu görülüyor.

RWE: Yeni teknolojilerle 
donatılmış kömür santrallarına 
ihtiyaç var

RWE’n�n Almanya özel�nde 
hazırladığı “Energy For The Futu-
re” raporunda, enerj� ver�ml�l�ğ�n� 
sağlamak ve çevresel değerler� 
korumak �ç�n yen� teknoloj�ler �le 
donatılmış kömür santrallarına 
vurgu yapılıyor. Enerj�de kaynak 
çeş�tl�l�ğ�ne �nanan tüm ş�rketler�n 
kömüre yönel�k yatırımlarını haya-
ta geç�r�rken en başta kurgulamala-
rı gereken nokta RWE’ye göre böyle 
ama her ülke ve ş�rket �ç�n ne kadar 
gerçekç�, tartışılır.

Greenpeace: Kömüre daha 
pahalı yaptırımlar uygulayın

Tüm dünyada yüksek gaz f�yat-
ları karşısında kömüre olan talep b�r 
yana, Greenpeace �se �thal kömür 
kullanan elektrik santrallarını emis-
yon t�caret�ndek� eks�k düzenleme-
lerle eleşt�r�yor. İng�ltere’de 2012 yılı 
boyunca kömür yakan santralların 
karlılık oranı yüzde 171 oranında 
arttı. Greenpeace’e göre bundak� en 
öneml� neden, aynı yıl ABD’den �thal 
ed�len kömür f�yatlarının öneml� 
ölçüde düşmüş olması değ�l. Green-
peace 2013 yılında, kömür santral-
larının modern b�r doğal gaz santra-
lına göre güç b�r�m� başına yaklaşık 
�k� kat em�syona sah�p olduğunu 
bel�rten “Avrupa neden daha fazla 
kömür yakıyor?” başlıklı b�r çalışma 
yayınladı. ABD Çevre Ajansı’nın ve-
r�ler�yle desteklenen çalışma, yüksek 
gaz f�yatları ve n�speten daha ucuz 
olan ABD’den �thal ed�len kömür 
b�rleşt�ğ�nde İng�ltere’n�n bu denl� 

TABLO-5: Hollanda’da yakıt tipine göre kurulu güç kapasitesi

TABLO-6: Kömüre dayalı planlanan santrallar (Polonya)
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yüksek oranlarda kömür kullanma-
sının asıl neden�n�; ETS’n�n kömüre 
daha ucuz yaptırımlar uygulamasın-
da buluyor.

Polonya kulak asmıyor
Avrupa genel�nde kömür sant-

rallarına yönel�k tartışmalar sıcak-
lığını korurken, Polonya hükümet� 
de yenilenebilir enerjiye odaklan-
mak yer�ne kömür yatırımlarına 
yöneld�ğ� �ç�n eleşt�r�len ülkeler�n 
başında geliyor. Polonya’da elektri-
ğ�n neredeyse yüzde 85’� kömürden 
üret�l�yor ve kurulu kömür santral-
larının üçte �k�s� de 30 yıldan daha 
esk� yapılar. Polonya’nın 2030 yılına 
kadark� enerj� pol�t�kasını açıklayan 
stratej�k belge n�tel�ğ�ndek� çalışma, 
kömür santrallarının Polonya �ç�n 
baş enerj� kaynağı olmaya devam 
edeceğ�n� göster�yor. Polonya, 2020 
yılına kadar kömür gücüne dayalı 
11 b�n 300 megavat kapas�tel� sant-
ral �nşa etmey� planlıyor.

Kömürün payı 1970 yılından 
bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

2013 yılında güç üret�m� ve 
d�ğer amaçlar �ç�n kullanılan kömü-
rün yüzde 3 artış gösterd�ğ�n� ve d�-
ğer tüm fos�l yakıtları ger�de bırak-
tığını da bu gel�şmelere ekleyel�m. 
Yüksek karbon emisyon oranları 
�le eleşt�r�len, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n 
temel neden� olarak görülen kömü-
rün enerj� p�yasasındak� payı 1970 
yılından bu yana en yüksek sevi-
yeye çıkmış durumda. BP İstat�st�k 
Raporu’ndan alınan b�lg�lere göre; 

Avrupa, Amer�ka’dan yaptığı 
ucuz �thalatla kömür kullanımının 
z�rves�nde yer alan bölgeler ara-
sında yer alıyor. Çin ve Hindistan 
gibi gelişmekte olan ülkeler de en 
yüksek oranda kömür kullanıcıları 
arasında olmasına rağmen, Ç�n’de 
enerj�dek� genel büyüme geçt�ğ�m�z 
yıl yüzde 8.4’ten yüzde 4.7’ye düşüş 
gösterd�. BP’n�n anal�z�ne göre, 
Ç�n’de kömür kullanımında azalma 
görülürken ve Amer�ka daha ucuz 
olan kaya gazı sayes�nde kömürü 
arka plana atarken Avrupa’da �thal 
kömüre bağımlılık c�dd� boyutlara 
ulaşmış durumda. Tam da bu ne-
denle anal�zden kayda değer son 
b�r nokta: Kontrolsüz �kl�m değ�ş�k-
l�ğ�n�n ekonom�k r�skler�, tahm�n 
ed�lenden çok daha büyük boyutla-
ra ulaşabilir.

Kaynaklar: 
Pöyry Report
BP Stat�st�cal Rev�ew 
rwe.com
greenpeace.org.uk
bankwatch.org
powereng�neer�ng�nt.com
theguard�an.com
Güncel kömür santralları l�stes� 

�ç�n: globalenergyobservatory.org

TABLO-7: Avrupa Kömür Kullanımındaki Değişim (2009-2012)
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Ülkem�zde son yıllarda 
�vme kazanan serbest-
leşme ve özelleşt�rme 
sürec�yle b�rl�kte, elekt-

r�k enerj�s� sektörünün çehres� 
öneml� ölçüde değ�ş�yor, her geçen 
gün yen� oyuncular p�yasaya dâh�l 
oluyor ve bununla birlikte rekabet 
hızla artıyor. Dünyanın en yüksek 
talep artışlarından b�r�ne sah�p olan 
Türk�ye elektr�k sektörü �ç�n yatı-
rım �ht�yacı; üret�m, �let�m, dağıtım 
ve ver�ml�l�k ayaklarının tümü �ç�n 
elzem olup bu kapsamda b�rçok 
yerl� ve yabancı g�r�ş�mc� sektöre 
hâl�hazırda yatırım yapmış ve yap-
maya da devam ed�yor. Bu sürec�n 
sağlıklı b�r şek�lde �lerlemes� �ç�n 
de kamu mülkiyetindeki üretim 
tes�s özelleşt�rmeler�n�n hızla ta-
mamlanarak sektörün, yapılan 
sübvansiyonlarla oluşturulan fiyat 
baskısından kurtulması ve p�yasa 
d�nam�kler�n�n �şler hale get�r�lme-
s�, böylece p�yasanın daha şeffaf ve 
rekabetç� b�r hal alması sağlanacak 
ve elektr�k sektörü yatırımlarının 
kamu f�nansmanı üzer�nde ek yük 
oluşturmaksızın özel sektör tarafın-
dan gerçekleşt�r�lmes�nde aksama 
yaşanmayacak. 

2013 yılını �lk bakışta makro 

göstergeler olan üret�m ve tüket�m 
m�ktarları üzer�nden değerlen-
d�recek olursak; toplam tüket�m 
m�ktarının b�r öncek� yıla göre 
yüzde 1,3’lük b�r artış göstererek 
245,5 m�lyar kWh �le yılı kapat-
tığını görüyoruz. Aylar bazında 
�nceled�ğ�m�zde, ılıman geçen kışın 
da etkisiyle yılın ilk 3 ayında tü-
ket�mde b�r m�ktar düşüş görülse 
de özell�kle son 3 ayda yaşanan 
ortalama yüzde 4,5’l�k artışla 2012 
yılından yaklaşık 3 m�lyar kWh’l�k 
fazla b�r tüket�m değer�ne ulaşıldı. 
2013 yılı elektr�k üret�m m�ktarı 
�se b�r öncek� yıla göre çok cüz� b�r 
düşüş gösterm�ş ve 239,3 m�lyar 
kWh olmuştur. Üret�m ve tüket�m 
m�ktar değ�ş�mler�ndek� farklılık-
tan da anlaşılacağı üzere aradak� 
fark sınır ötes� t�caret �le karşılandı. 
2012 yılında 2,9 m�lyar kWh olan 

net �thalat m�ktarı �k� katın da üze-
r�ne çıkarak 2013 yılında 6,2 m�lyar 
kWh oldu ve toplam tüket�m�n 
yüzde 2,5’�n� karşıladı. 

Net ithalat önemli
2012 yılı �le başlayan ve bun-

dan sonraki yıllarda da devam 
etmes�n� öngördüğümüz süreçte, 
kr�z etk�ler�n�n h�ssed�ld�ğ� yıllar 
har�c�nde görmeye alıştığımız 
yüzde 8-9’luk tüket�m artış oran-
larını, hem GSYH artış hızındak� 
yavaşlama ve enerj� yoğun sanay� 
üret�m�nden h�zmet üret�m�ne 
kayış hem de ülke çapında enerj� 
ver�ml�l�ğ� konusuna göster�len 
hassas�yet, kullanılan ek�pmanların 
get�rd�ğ� tasarruf g�b� nedenlerle 
bundan sonra görme şansımızın 
düşük olduğunu düşünüyoruz. 
Geleceğe yönel�k yaklaşımlar yapı-

Elektriksiz kalmamak 
için yatırımlar sürmeli

Kamu mülkiyetindeki üretim tesis özelleştirmelerinin hızla tamamlana-
rak sektörün, sübvansiyonlarla oluşturulan fiyat baskısından kurtulması 
ve piyasa dinamiklerinin işler hale getirilmesi gerekli. Böylece piyasanın 
daha şeffaf ve rekabetçi bir hal alması sağlanacak ve elektrik sektörü yatı-
rımlarının kamu finansmanı üzerinde ek yük oluşturmaksızın özel sektör 
tarafından gerçekleştirilmesinde aksama yaşanmayacak
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lırken tüketim artış seyrinin yanı 
sıra üret�m m�ktarındak� değ�ş�m� 
etk�leyecek b�r d�ğer faktörün de 
net �thalat hacm� olacağı unutul-
mamalı. 2010 yılına kadar b�rb�r�ne 
paralel b�r şek�lde seyreden elektr�k 
tüket�m ve üret�m değerler�ndek� 
değ�ş�m oranlarının, �thalat m�ktar-
larının artmaya başladığı 2011 yılı 
�le b�rl�kte üret�m tarafı aleyh�ne 
b�r sey�r �ç�ne g�rmeye başladığını 
görüyoruz. Bu değ�ş�mle b�rl�kte, 
tüket�m artışı olan dönemlerde üre-
tim artış oranları tüketimdeki artış 
oranlarının altında kalmaya başla-
mış, tüket�m�n azaldığı dönemlerde 
�se üret�m daha yüksek b�r oranda 
düşüş gösterd�. Gerek ENTSO-E 
kapsamındak� Bulgar�stan ve Yuna-
n�stan bağlantılarında �z�n ver�lecek 
kapas�te artışı, gerekse Gürc�stan 
ve İran tarafında devreye alınacak 
yen� hat kapas�teler�yle b�rl�kte net 
�thalat m�ktarı çok daha yüksek 
sev�yelere ulaşacak.

1 MW güç bile önemli
2013 sonu �t�barıyla 64 b�n 

MW’ı geçen kurulu gücümüz �çer�-
s�nde doğal gaz santrallarının yüzde 
40’lık payı devam ett�; bu yıl dev-
reye g�ren toplam 6 b�n 986 M’lık 
yen� kapas�ten�n 3 b�n 610 MW’ını 
doğal gaz santralları oluştururken, 
3 b�n 339 MW’lık kısmının �se 
yenilenebilir kaynaklı santrallar 
olması sev�nd�r�c� b�r gel�şme oldu. 
Aralık ayında yaşadığımız kr�zde 
tekrar acı b�r şek�lde h�ssett�ğ�m�z 
üzere doğal gaz kaynaklı santrallar, 
üret�m prof�l�m�z �ç�ndek� yüksek 
payını koruduğu sürece elektr�k arz 
kapas�tem�z görünürde ne kadar 
artmış olursa olsun, kış aylarında 
neredeyse kurulu gücümüzün ya-
rısı miktarındaki bir tüketimi bile 
karşılamakta güçlük yaşanıyor. 1 
MW’lık güce b�le muhtaç olunan 
bu t�p dönemlerde, yaşanan kısıntı 
ve kes�nt�ler neden�yle doğal gaz 
santralları maalesef ne sistem işlet-
mec�s�n�n ne de santral yatırımcısı-
nın yüzünü güldüreb�l�yor.

2013 yılındak� elektr�k f�yat ge-
l�ş�m�ne baktığımızda �se p�yasanın 
referans fiyatı olarak kabul edebile-

ceğ�m�z Gün Önces� P�yasası Takas 
Fiyatı aritmetik ortalamasının bir 
öncek� yılla hemen hemen aynı de-
ğerde oluştuğunu görüyoruz. 2012 
yılında 149,6 TL/MWh olan orta-
lama PTF b�nde 3,5’luk b�r artışla 
150,1 TL/MWh �le yılı noktaladı. 
Aylar bazında değerlend�rme yaptı-
ğımızda �se tüket�m düşüşü ve üre-
t�m artışıyla b�rl�kte bahar aylarında 
13 Kr/kWh’lere düşen, kış ve yaz 
aylarında �se ısıtma veya soğutma 
kaynaklı tüketim yükünün de ek-
lenmes�yle beraber 16 Kr/kWh’lere 
ulaşan b�r aralıkta f�yatların hareket 
ett�ğ�n� görüyoruz. Bu genel tablo, 
doğal gaz arzındak� sıkıntı kaynaklı 
olarak elektr�k arzında problem yaşa-
nan aylarda farklılık gösterd� ve 2012 
yılının Şubat ayında 196 TL/MWh’e 
ulaşan aylık ortalama f�yat, 2013 yılı 
Aralık ayında 192 TL/MWh �le ayı 
noktalayarak yukarıda belirtilen fiyat 
bandının üzer�ne çıktı.

TL bazında fiyat artışı yaşan-
madı 

Perakende satış tarifelerine 
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baktığımızda �se son olarak Ek�m 
2012’de doğal gaz f�yatlarına paralel 
b�r şek�lde yapılan artıştan sonra 
tüket�c�lere yansıyan n�ha� elektr�k 
f�yatında herhang� b�r değ�ş�kl�ğe 
g�d�lmed� ancak çıplak enerj� f�yatı 
ve sistem kullanım bedellerinde 
bazı değ�ş�kl�kler yapıldı. Yıllara 
sar� olarak azalan kayıp/kaçak ora-
nı hedefler�ne bağlı olarak düşen 
kayıp-kaçak bedel�, faturanın d�ğer 
kalemler�nde yapılan artışlarla den-
gelend� ve son tüket�c�ye b�r �nd�-
rim yansıtılmadı.

Gerek kurulu güçtek� c�dd� ar-
tış, gerekse komşu ülkelerle artan 
enterkoneks�yon kapas�tes�, TL 
bazında f�yat artışları yaşanma-
masına sebep oldu; dolayısıyla 
reel f�yatları ve buna bağlı olarak 
da üret�m sektöründek� kar marj-
larını öneml� derecede düşürdü. 
F�yat konusunun yanı sıra talep 
artışındak� yavaşlama ve daha önce 
f�nanse ed�len projeler�n �sten�len 
nakd� ger� dönüşler� oluşturama-

ması, bazılarının ödeme güçlüğüne 
düşmes�; b�r süre önces�ne kadar 
f�nansman açısından caz�be merke-
z� olan enerj� sektörünün esk� �lg� 
düzey�n� kaybetmes�ne de sebep 
oldu. Şeh�r hastaneler�, otoyol, köp-
rü, havaalanı g�b� çok yüksek meb-
lağlarda yatırım gerekt�ren projeler, 
f�nansman sektörünün yen� �lg� 
alanı olmaya başlarken, elektr�k 
sektörünün kred�lend�r�lmes�nde-
k� özkaynak ve tem�nat koşulları 
yatırımcılar aleyh�ne şek�llenmeye 
başladı. Bu yerel faktörlerle b�rl�kte, 
küresel p�yasalarda da sermayen�n 
daha pahalı b�r hale gelmes� gerek 
yerl� gerekse yabancı yatırımcıların 
sektöre olan merak ve hevesler�n� 
d�zg�nled�; daha ver�ml�, daha eko-
nom�k veya yatırımı ger� dönüle-
meyecek b�r aşamada olan projeler 
�lerlerken, karlılık oranları düşük 
ve bekleme şansı olan projeler b�r 
m�ktar rölant�ye alındı.

Kış ayları zor geçecek 
Yakın zamana kadar gündem�-

m�zde öneml� b�r yer tutan elektr�k 
arzında yeterl� yedek kapas�ten�n 
olmaması sorunu, kısa vadede or-
tadan kalkmış g�b� gözüküyor olsa 
da mevcut kurulu güç, puant yükle 
kıyaslandığında ortaya çıkan bü-
yük fark arz güvenl�ğ� problem�n�n 
kalmadığı g�b� yanlış yorumlara 
sebep oluyor. Mevs�msel bazda 
doğal gaz taleb�n�n arttığı dönem-
lerde doğal gaz arzındak� yeters�zl�k 
dolayısıyla bundan sonrak� en az 
3-4 yıl boyunca özell�kle kış ayla-
rında c�dd� elektr�k kes�nt�ler�n�n 
yaşanması kaçınılmaz gözüküyor. 
Bundan dolayı yarısından fazlası 
yenilenebilir kaynaklardan olmak 
üzere yaklaşık 15 b�n MW’lık pro-
jen�n yapım aşamasında bulunması 
sev�nd�r�c�. Önümüzdek� dönemde 
yatırım ortamının iyileştirilmesine 
ve etk�n �şleyen b�r elektr�k p�yasası 
oluşturulmasına yönel�k çalışma ve 
uygulamaların hızlandırılması, ya-
şanan sorunları b�r daha önümüze 
gelmemek üzere rafa kaldırmamız 
yolunda öneml� katkı sağlayacak.
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Br�tanya Haz�nes�’nde 
bir ekonomist olan 
Stephen L�ttlech�ld’ın 
1980’l� yıllarda Br�-

t�sh Telecom’un düzenlenmes� �ç�n 
gel�şt�rd�ğ� “özend�r�c� düzenleme” 
dünyanın dört b�r tarafında baskın 
düzenleme formu oluncaya kadar 
Batı’da b�rçok dağıtım ve �let�m 
sektöründe “get�r� oranı düzenle-
mes�” uygulanıyordu. Get�r� oranı 
düzenlemes�n�n temel dezavantaj-
larından birisi iktisat literatüründe 
“AJ etk�s�” olarak b�l�nen aşırı ser-
mayeleşme yanlılığıydı. Buna göre, 
get�r�-oranı düzenlemes�ne tab� 
olan b�r f�rmanın koyab�leceğ� f�-
yatlar, bütün �şletme mal�yetler�n�n 
karşılanmasının ardından firmaya 
yatırımı üzer�nde bell� b�r get�r� 
oranı sağlayacak şek�lde bel�rlen-
d�ğ�nden, bunun doğal b�r sonucu 
olarak firmanın maliyet minimi-
zasyonu �ç�n h�çb�r mot�vasyonu 
kalmıyor ve f�rma etk�ns�z yatırım 
kararları alarak gereğ�nden fazla 
sermaye yatırımı yapıyordu.

Özendirici düzenleme, X faktö-
rü gibi birtakım unsurları kullana-
rak düzenlemeye tab� f�rmaları et-
k�n faal�yet göstermeye özend�rmek 

suret�yle belk� bu �kt�sad� açıdan et-
k�ns�z ve ver�ms�z yapıyı sona erd�r-
d�. Ancak bu sefer de aşırı sermaye 
yatırımının olduğu düzenlemelerde 
çok da büyük b�r problem olmayan 
ancak f�rmaların mal�yetler�n�n dü-
şürülmes�n�n özend�r�ld�ğ� durum-
larda oldukça sorunlu olab�lecek b�r 
sorunla karşılaşıldı; h�zmet kal�te-
sini artırmak bir maliyete katlan-
mayı da beraber�nde get�rd�ğ�nden, 
firmalar maliyetlerini düşürmek 
adına kal�teden vazgeçecek m�yd�? 
Bu sorunun yanıtı, dünyanın dört 
bir yanında elektrik endüstrilerinin 
serbestleştirilmesinin ardından 
ortaya çıkan ekonomi-politik 
tartışmalarla birlikte çok daha 
önemli b�r hale geld�.

İktisat bilimine göre özendiri-
ci düzenleme ve kalite

Bu soruna �kt�sat teor�s� pers-
pekt�f�nden bakıldığı zaman, 
�lk bulgular get�r�-oranı düzen-
lemes�n�n ters�ne özendirici 
düzenlemenin yaygın bir formu 
olan f�yat-tavanı düzenlemes�n�n 
düşük kal�te düzeyler�ne neden 
olab�leceğ�ne �şaret ed�yor. 2001 
Nobel Ekonom� ödülünün sah�pler� 
arasında olan M�chael Spence 1975 
yılında yazdığı makaleyle, f�yat 

tavanlarının maliyeti düşürmek ve 
kârı artırmak �ç�n f�rmaların kal�-
tey� düşürmeler�ne yol açtığını gös-
terd�. Bu konuda yapılan az sayıda 
deneysel çalışma da teor�k bulguları 
destekl�yor. Örneğin Anna Ter-
Martirosyan’ın Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 23 eyaleti içeren 
2003 tarihli çalışmasında fiyat 
düzenlemesinin kalitede bir düşüşle 
ilişkili olduğu bulunmuştur.1 Ancak 
y�ne aynı çalışmada kal�te göster-
gelerinin ve kıyaslama noktalarının 
açık ve net b�r şek�lde ortaya konul-
masının söz konusu olumsuz etk�y� 
azalttığı da saptandı.2

Uluslararası deneyimler
Kısacası, �kt�sat yazınının da 

�şaret ett�ğ� üzere, özend�r�c� dü-

1  Ter-Martirosyan, A. (2003). 
The effects of incentive regulation 
on quality of service in electricity 
markets. Department Of Economics, 
George Washington University, Wor-
king Paper, March 2003.

2  Özendirici düzenleme ve ka-
lite üzerine oldukça geniş bir iktisat 
literatürü olmakla birlikte, yer kısı-
tından ötürü sadece bu makalelere 
odaklanılmıştır. Diğer akademik 
çalışmalar da burada sunulan ma-
kaleleri desteklemektedir.

YRD. DOÇ. DR. FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY / TENVA Araştırma Merkezi Direktörü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü
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zenleme altında mal�yet� düşürmek 
ve etk�n çalışmak temel amaçken 
aynı anda mal�yet artırıcı b�r un-
sur olan kal�ten�n yeterl� düzeyde 
olmasını sağlamak oldukça güç b�r 
�şt�r. D�ğer ülkeler benzer sorun-
ları prat�kte nasıl aşıyor sorusuna 
baktığımız zaman �se düzenley�c� 
kurumların b�rden fazla kal�te 
enstrümanının kombinasyonunu 
kullandıklarını görüyoruz. Bu ens-
trümanlar arasında en yaygını ise 
elektr�k kes�nt�s�n�n sıklığı ve süre-
s�n� kapsayan performans ver�s�n�n 
yayımlanması. Neden�ne gel�nce, 
performans ver�s�n�n yayımlanma-
sının f�rmayı yeterl� düzeyde kal�te 
sunmak konusunda d�s�pl�ne ede-
ceğ� varsayılıyor. Bununla b�rl�kte, 
düzenley�c� otor�teler düzenlemeye 
tab� f�rmalar �ç�n hem genel hem 
de f�rmaya özgü standartlar ortaya 
koyab�l�yor. Örneğin Norveç›te her 
bir dağıtım firmasının husus� kal�te 
hedef� varken, İtalya’da bölgeler�n 
yoğunluk durumlarına göre ulusal 
standartlar belirleniyor. Bununla 
beraber, kal�te hedefler�n� yakala-
yamama durumunda cezalar, kal�te 
hedefler�n� aşma durumunda �se 
ödüller ver�lecek şek�lde f�rmaların 
kal�te sunmaya özend�r�ld�ğ� mal� 
güdü planları da yaygın olarak kul-
lanılıyor. Bu tarz planlar Avustral-
ya, İng�ltere, İtalya ve Norveç g�b� 
ülkelerde uygulanıyor. 

Türkiye’deki elektrik dağıtım 
endüstrisi için yansımalar 

Pek�, bütün bu akademik 
çalışmaların, bulguların ve ulus-
lararası deney�m�n Türk�ye �ç�n 
ne g�b� yansımaları vardır? 11-08-
2002 tar�hl� ve 24843 sayılı Resm� 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

g�ren Dağıtım S�stem� Gel�r�n�n 
Düzenlenmes� Hakkında Tebl�ğ’�n 
3. Maddes�ne göre b�r tar�fe dönem� 
�ç�n ‘dağıtım s�stem� gel�r tavanı’ 
hesaplanırken kullanılan formülde 
kal�te unsuru da dağıtım s�stem� 
referans gel�r�n�n güncellenmes�nde 
d�kkate alınıyor. Ancak 1 Aralık 
2012 tar�hl� ve 28484 sayılı Resm� 
Gazete’de yayımlanan tebl�ğle ya-
pılan değ�ş�kl�kle kal�te gösterges� 
hedef değerler� �lk olarak 2015 yılı 
�ç�n bel�rleneceğ�nden Türk�ye’de 
şu anda kal�ten�n özend�r�c� düzen-
lemede rol oynadığı söylenemez. 
Eğer mevzuatta ifade edildiği gibi 
yakın zamanda gel�r tavanında 
kal�tede etk�l� b�r şek�lde değerlen-
d�r�lmeye başlandığında, f�rmaların 
bu duruma ne derece hazırlıklı ol-
dukları �se tartışmalıdır. Öncelikle, 
elektrik dağıtım endüstrisi ser-
maye-yoğun ve uzun ömürlü 
varlıklardan müteşekk�l b�r sektör 
olduğundan, alınan stratej�k �şlem-
sel kararlarla kal�te çıktısı arasında 
b�r gec�kme yaşanacağı görülecek-
t�r. Bunun sonucunda da üst üste 
b�rkaç dönem boyunca yeter�nce 
yatırım yapılamaması durumunda 
şebeke kalitesinde sürekli olarak bir 
bozulma olacak ve bu durum b�r-
kaç yıl boyunca fark ed�lemeyecek-
t�r. Ancak bu aksaklıklar b�r kere 
fark ed�ld�ğ�nde, bu sefer de kal�tey� 
tekrar yukarı sev�yelere çıkarmak 
oldukça zaman alacaktır.

Yukarıda bel�rt�len hem teor�k 
hem de deneysel �kt�sat yazını ışı-
ğında ve uluslararası deney�mler 
d�kkate alındığında, Enerj� P�yasası 
Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 
büyük �ş düşeceğ� ortada. Sektörün 
endüstr�yel organ�zasyon yapısı 

gereğ� �lg�l� yatırımları yapmak 
ve kal�te �le �lg�l� çıktıları almak 
arasında b�r gec�kme olacağından, 
kal�te gösterges� hedef değerler� 
2015 yılı �ç�n bel�rlenmeden önce 
EPDK, proakt�f b�r tutumla gerek 
kamuoyunu bilgilendirerek dolaylı 
şek�lde gerekse dağıtım f�rmalarını 
b�lg�lend�rerek doğrudan konu-
nun c�dd�yet�n� vurgulamalıdır. 
Özellikle firma sahiplerinin kısa 
vadeli kâr maksimizasyonuna 
ziyadesiyle odaklandığı ve firma 
yöneticilerinin kısa sürelerle 
atandığı Türkiye gibi bir ülkede, bu 
sorun daha da ciddiyet kazanıyor. 

Bu yazımızda özend�r�c� düzen-
lemede kal�te unsuru hakkında b�r 
g�r�zgâh yaptık. B�r sonrak� yazı-
mızda Türk�ye’de özend�r�c� düzen-
lemede kal�tey� sağlamada �kt�sat 
yazını ve uluslar arası deney�m 
ışığında nasıl yaklaşımlar ben�m-
senmes� gerekt�ğ� hususunda daha 
detaylı anal�zler�m�z� sunacağız. 

 Spence, A.M. (1975). Monopoly, 
quality and regulation. Bell Journal 
of Economics. 6: 417-429.

2 Ter-Martirosyan, A. (2003). 
The effects of incentive regulation 
on quality of service in electricity 
markets. Department Of Economics, 
George Washington University, Wor-
king Paper, March 2003.

3 Özendirici düzenleme ve kalite 
üzerine oldukça geniş bir iktisat 
literatürü olmakla birlikte, yer kısı-
tından ötürü sadece bu makalelere 
odaklanılmıştır. Diğer akademik 
çalışmalar da burada sunulan ma-
kaleleri desteklemektedir.
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Toplam 600 MW’lık 
güneş enerjisi yatırım-
ları �ç�n �lk �haleler 12 
Mayıs’da Erzurum ve 

Elazığ �ç�n yapıldı. Bu �lk �haleler 
önümüzdek� aylarda yapılacak 
daha büyük �haleler �ç�n gösterge 
n�tel�ğ�nde olması açısından büyük 
önem taşıyordu. Elazığ’da 8 MW’lık 
kapas�te �ç�n megavat başına 827 
b�n l�ra katkı payı tekl�f ed�l�rken; 
Erzurum’da 5 MW’lık kapas�te �ç�n 
�haley� kazanan f�rmanın tekl�f� 
megavat başına 68 b�n l�rada kaldı. 
İhaleler arasındak� f�yat farkını 
ekonom�k açıdan etk�leyen faktör-
ler, Elazığ’ın güneşlenme m�ktarı, 
Elazığ’dak� �halen�n daha rekabetç� 
b�r ortamda gerçekleşmes� ve kuru-
lum ve bağlantı masraflarının daha 
düşük olması olabilir.  Bunlara ek 
olarak değerleme hatalarının da bu 
farka yol açması mümkündür.  

Geçen ayk� yazımızda Konya’ya 

kurulacak b�r santral �ç�n örnek 
b�r değerleme çalışması yapmıştık. 
Çalışmamız sonucunda maks�mum 
ekonom�k katkı payının Konya �ç�n 
(44 b�n-807 b�n) l�ra aralığında 
olması gerekt�ğ�n� öngörmüştük. 
Aralığın üst l�m�t� olan 807 b�n 
l�ra, bağlantı ve kurulum masraf-
larının düşük ve kablolama �ç�n 
yerl� üret�m teşv�ğ� kullanıldığı en 
iyimser senaryoyu ifade ediyor. Alt 
limit olan 44 bin lira ise kurulum 
masraflarının yüksek ve h�ç üre-
t�m teşv�ğ� alınmadığı en tutucu 
senaryoyu bel�rt�yor. Bu çercevede 
Konya �ç�n ver�lecek 807 b�n l�ra 
ve üzer�ndek� tekl�fler�n ekonom�k 
olmayacağını kabul edeb�l�r�z.

Elazığ teklifi iyimser tahmin-
lerin üstünde 

Erzurum ve Elazığ �ç�n yapı-
lan tekl�fler� değerlend�rmek �ç�n 
öncel�kle Konya �ç�n bulunan 44 
b�n-807 b�n TL aralığını Erzurum 
ve Elazığ’ın radyasyon değerler�ne 

göre uyarlamamız gerek�r.  Bu uyar-
lama yapıldığında Erzurum �ç�n 
katkı payı aralığı 38 b�n-699 b�n 
TL olurken Elazığ �ç�n 43 b�n-797 
b�n TL oluyor. Dolayısıyla Erzu-
rum �ç�n tekl�f ed�len 68 b�n l�ralık 
katkı payının f�z�b�l�te anal�z�n�n 
tutucu l�m�t�ne çok yakın olduğu ve 
tekl�f�n büyük �ht�malle ekonom�k 
olduğu görülüyor. D�ğer taraftan �se 
Elazığ �ç�n yapılan 827 b�n l�ralık 
tekl�f�n �se en �y�mser tahm�nler�n 
b�le üzer�ne çıktığı ve büyük �ht�-
malle de ekonom�k olarak f�zıbıl 
olmadığı düşünüleb�l�r.  Bununlar 
beraber tekl�f, üst l�m�t olan 797 b�n 
l�ranın cok üzer�nde değ�ld�r, do-
layısıyla da projen�n f�nansmanına 
ve hayata geç�r�lmes�ne engel teşk�l 
etmeyebilir.

Sonuç olarak Elazığ’da oluşan 
yüksek tekl�f, Konya �ç�n yapılacak 
ve çok daha rekabetç� geçmes� bek-
lenen �halelerde tekl�fler�n ekono-
m�k f�z�b�l�te sınırlarını aşab�leceğ�-
nin sinyallerini veriyor. 
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EPDK, 28 Mayıs 2014 
tar�hl� toplantısında 
aldığı Kurul Kararı 
�le elektr�k dağıtım ve 

doğal gaz dağıtım ş�rketler�n�n 
gel�r gereks�n�mler� �çer�s�nde yer 
alan Ar-Ge g�derler�ne da�r çeş�tl� 
kararlar aldı. Kurul kararı, 18 Haz�-
ran 2014 tar�hl� Resm� Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe g�rd�. Karar 
kapsamında Ar-Ge g�derler�ne da�r 
bütçen�n kullanılması ve bu amaçla 
gel�şt�r�len Ar-Ge projeler�ne �l�şk�n 
başvuru, onay ve �zleme �le proje 
g�derler�n�n kapsamı bel�rlen�yor.

Ar-Ge faal�yet�nde kullanılmak 
üzere tar�fe hesaplamalarında d�k-
kate alınan Ar-Ge bütçeler�, Tür-
k�ye elektr�k ve doğal gaz dağıtım 
s�stem� altyapısının uluslararası 
kal�te standartları düzey�ne ulaş-
tırılmasını öngörecek. Bütçeler, 
aynı zamanda s�stem�n �şlet�m�ne 
yönel�k teknoloj� gel�şt�r�lmes�, b�lg� 
üret�lmes� ve yen�l�k yapılmasının 
yanı sıra yerl�l�k oranı, ver�ml�l�k 
ve h�zmet kal�tes�n�n arttırılması �le 
kayıplar ve mal�yetler�n düşürülme-
s�n� amaçlayacak. 

Giderler Ar-Ge bütçesinden 
karşılanacak

Ar-GE projeler� yen� b�r ürün, 
sistem veya tasarım geliştirme 

odaklı olab�lecek. Dağıtım şebeke-
s�ne yönel�k en �y� dünya uygulama 
örnekler� araştırılarak, bu uygula-
maların Türk�ye’de gerçekleşt�rme-
s�n� sağlamayı da amaçlayab�lecek. 
Ar-Ge projes�n�n gerçekleşt�r�le-
b�lmes� �ç�n gerekl� olan her türlü 
g�der (danışmanlık, eğ�t�m, belge-
lend�rme, ulaşım, ek�pman, v.b.) 
Ar-Ge bütçes�nden karşılanacak. 
Ar-Ge projes�n�n yürütülmes�yle 
�lg�l� olmayan eğ�t�m ve belgelen-
d�rme g�derler�, Ar-Ge bütçes�nden 
f�nanse ed�lmeyecek. D�ğer yandan, 
Ar-Ge faal�yet� �ç�n yapılan genel 
harcamalar �le başvuru aşamasında 
redded�len projelerle �lg�l� g�derle-
r�n, �lg�l� dağıtım ş�rket�n�n Ar-Ge 
bütçes�n�n yüzde 5’�ne kadar olan 
kısmı Ar-Ge bütçes�nden f�nanse 
ed�lecek.

Başvurular ocak ve temmuzda 
yapılacak

Kurul kararıyla elektr�k dağıtım 
ve doğalgaz dağıtım ş�rketler�, Ar-
Ge proje başvurularını her yıl ocak 
ve temmuz ayları �ç�nde yapacak. 

Ocak ayı �çer�s�nde yapılan başvu-
rular en geç mart ayı sonuna kadar, 
temmuz ayında yapılan başvurular 
�se en geç eylül ayı sonuna kadar 
karara bağlanacak. Ar-Ge proje 
başvurularını �ncelemek ve uygun 
olanları onaylamak üzere EPDK 
Başkanlık oluru ile komisyon 
oluşturulacak ve tüm süreçler bu 
kom�syon tarafından yürütülecek. 
Kom�syonun yapacağı yazışmalar, 
EPDK Tar�feler Da�res� Başkanlığı 
üzer�nden yürütülecek. İht�yaç 
bulunması hal�nde, Kurul kararı 
�le kom�syonun çalışmasına �l�şk�n 
detaylı düzenlemeler yapılab�lecek.

Aynı proje başvuruları birleş-
tirecek 

Dağıtım ş�rketler�, b�reysel 
Ar-Ge projeler� �ç�n tek başına 
başvuruda bulunab�lecek. B�rden 
fazla ş�rket�n b�r araya gelerek oluş-
turacağı ortak Ar-Ge projeler� �ç�n 
b�rl�kte başvuru da yapılab�lecek. 
Aynı mah�yette daha önce kabul 
ed�lm�ş b�r proje bulunması ha-
l�nde, yen� proje başvurusu redde-

Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin Ar-Ge 
giderlerine ilişkin Kurul kararı yürürlükte 

EPDK’nın elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri 
içerisinde yer alan Ar-Ge giderlerine dair aldığı Kurul kararı yürürlüğe gir-
di. Karar kapsamında, Ar-Ge giderlerine ilişkin bütçenin kullanılması ve 
proje giderlerinin kapsamı belirlendi.
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d�lecek. Aynı başvuru dönem�nde 
aynı mah�yette b�rden fazla proje 
başvurusu olması durumunda, söz 
konusu ş�rketlerden ortak proje 
gel�şt�rmeler� �stenecek. Ş�rketler�n 
ortak proje gel�şt�rmemes� hal�nde 
komisyon tarafından belirlenen 
başvuru onaylanacak, d�ğerler� �se 
redded�lecek. Yatırım n�tel�ğ� taşı-
yan projeler, Ar-Ge projes� olarak 
kabul ed�lmeyecek. Avrupa B�rl�ğ�, 
TÜBİTAK ve benzer� kurumlar 
tarafından sağlanan fonlar kapsa-
mında yürütülen Ar-Ge projeler�n-
den, elektr�k ve doğal gaz dağıtım 
s�stem� altyapısına katkıda buluna-
cak olanlar, kom�syon �ncelemes�ne 
gerek kalmaksızın Kurul kararına 
uygun Ar-Ge projes� olarak onay-
lanacak. Bu projeler�n fonlarla 
desteklenen bütçes� dışında kalan 

kısmı, dağıtım ş�rketler�n�n kend� 
Ar-Ge bütçes�nden karşılanacak.

Ek süre ve revizyon hakkı birle 
sınırlı 

Onaylanmış Ar-Ge projes�n�n 
onay yazısında bel�rt�len bütçes�n�n 
ve süresinin aşılmaması gerekiyor. 
Ancak kom�syon tarafından uygun 
bulunması şartıyla onaylanmış 
Ar-Ge projes�n�n bütçe ve süres� b�r 
defaya mahsus olmak üzere rev�ze 
ed�leb�lecek. Onaylanmış veya varsa 
rev�ze ed�lm�ş bütçey� aşan tutarlar 
d�kkate alınmayacak. Ar-Ge pro-
jelerinin yürütülmesi aşamasında 
veya gerçekleşt�r�lmes� sonucunda 
elde edilen teknik bilgi ve üretilen 
modeller EPDK tarafından da kul-
lanılab�lecek. 

Başvuru dosyasında yer 

alacak bilgiler şöyle:
• Projenin adı, amacı ve 

kapsamı
• Bilimsel ve teknolojik 

niteliği
• Yenilik düzeyi
• Risk değerlendirmesi
• Hedefleri
• Katma değeri
• Verimliliği
• Rekabet gücü açısından 

yapması beklenen katkı
• Toplam tahmini bütçesi
• Süresi
• Projeyi birlikte yürütecek 

taraflar hakkında bilgiler

ENERJİ IQElektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin Ar-Ge giderlerine ilişkin Kurul kararı yürürlükte 
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TPAO Yönet�m Kurulu 
Başkanı ve Genel Mü-
dürü Bes�m Ş�şman, 
Moskova’da düzenlenen 

21. Dünya Petrol Kongres�’nde 
TPAO’nun yurtdışı arama ve üre-
t�m projeler�yle �lg�l� b�lg�ler verd�. 
Kongren�n katılımcıları arasında 
yer alan TPAO’nun standında b�r 
grup gazetec�n�n sorularını cevap-
landıran Bes�m Ş�şman, TPAO’nun 
Irak’ta ortak olduğu gaz sahaların-
dan, operatör olduğu Mansurya ve 
S�ba’da gel�şt�rme çalışmalarının 
devam ett�ğ�n� söyled�. Mansur-
ya’dak� lokal personel�n görev�n� 

sürdürdüğünü kaydeden Ş�şman, 
Irak’tak� olayların bu �k� gaz sahası-
nı etk�lemed�ğ�n� bel�rtt�. 

TPAO’nun Irak’ta ortak olduğu 
petrol sahaları Badra ve M�ssan’da 
üret�m�n başladığını bel�rten Bes�m 
Ş�şman, bu sahalardan bugüne ka-
dar 110 m�lyon USD c�varında gel�r 
elde ed�ld�ğ�n� açıkladı. 

TPAO’nun S�l�vr� yeraltı deposu 
�le �lg�l� soruları da yanıtlayan Ş�ş-

man, deponun ger� üret�m kapas�-

tes�n�n 2017 yılında 40 m�lyon m3/

gün’e, 2019 yılında �se 75 m�lyon 

m3/gün’e yükselt�leceğ�n� bel�rtt�.

Ş�şman, b�r soru üzer�ne kısa 

süre önce EPDK’dan doğal gaz de-

polama l�sansı alan özel sektör f�r-

malarının kendilerine ortaklık veya 

�şb�rl�ğ� �ç�n herhang� b�r başvuru-

larının olmadığını da �fade ett�. 

Silivri deposunun 
kapasitesi artırılacak 

TPAO Genel Müdürü Besim Şişman, TPAO’nun Silivri deposunun geri üre-
tim kapasitesinin arttırılacağını söyledi. Deponun geri üretim kapasitesi 
2017’de 40.2019’da 75 mcm/gün olacak
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ESİN GEDİK

SOLARTÜRK HÜCRE DE ÜRETECEK
Gaziantep’te fotovoltaik 
modüller üreten Solar-

Türk’ün Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Osman Özberk, 
güneş hücresi (cell) üretimine 
yatırım yapmayı hedeflediklerini 
söyledi. Enerjigunlugu.net adlı 
internet sitesine konuşan Os-
man Özberk, PV modül üretim 
tesislerini 2013 yılında işletmeye 
aldıklarını ve şu anda kapasite-
lerinin 65 MW civarında olduğu-
nu söyledi. Yurtiçi satışların 5 
MW civarında olduğunu belirten 
Özberk, “2014 yılının başlarında 

dünyadaki solar enerji sektö-
rünün önemli bir firmasıyla 42 
MW’lik satış antlaşması yaparak 

yurt dışı satışlara başladık. Bu-
güne kadar Almanya’ya 8 MW, 
ABD’ye 2 MW ihracat gerçekleş-
tirdik. Yılsonuna kadar 20-25 MW 
ihracat yapmış olacağız” dedi. 
Sektörde en önemli girdi olan 
CELL yani hücre üretimi olduğu-
nu belirten Özberk, “Bunun için 
ciddi Ar-Ge çalışması ve desteğe 
ihtiyaç var. SolarTürk olarak biz 
de ülkemizde CELL üretimi için 
fizibilite çalışmaları yapıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda yatırıma 
başlama kararındayız” dedi. 

GELİNCİK HES’İN İNŞASI BU YIL BAŞLIYOR
BND Elektrik, Gümüşhane’de kuracağı Gelincik HES’in 
inşaat çalışmalarına bu yıl başlamayı planlıyor. Işıklar 
Enerji ve Yapı Holding’in yüzde 99,99 oranında iştiraki olan 
BND Elektrik, Gelincik Regülatörü ve HES için inşaat ça-
lışmalarına bu yıl başlamayı planladığını açıkladı. Gümüş-
hane’nin Torul ilçesindeki Çit deresi üzerinde yapılacak 
olan Gelincik HES için tüm izinlerin alındığı da kamuoyuy-
la paylaşıldı. HES’in kurulu gücü 5,95 MW olarak belirle-
nirken, yıllık üretimin 17,7 milyon KWh olacağı kaydedildi.

GÜNEY AKIM’IN AVUSTURYA AYAĞI 2017’DE BAŞLIYOR
Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in Avusturya 
ziyaretinin bir parçası 
olarak, Gazprom Yö-
netim Kurulu Başkanı 

Alexey Miller ve OMV Üst 
Yöneticisi Gerhard Roiss 
Güney Akım Avusturya 
şirketinin kurulması için 
bugün Viyana’da bir or-
taklık anlaşmasına imza 
attı. Anlaşma tarafların 
Macaristan sınırından 
Baumgarten’a uzana-
cak olan yıllık 30-32 mil-

yar metreküp kapasiteli Güney 
Akım doğal gaz boru hattının 
Avusturya kısmının inşası için 
işbirliği yapmasını öngörüyor. 
İmzalanan anlaşmayla Avustur-
ya’da doğal gaz boru hattı inşası 

için üzerinde mutabakat sağla-
nan nihai yatırım kararı alındı. 
Anlaşmanın yanı sıra 2014-2016 
yılları için Eylem Planı da imza-
landı. Belge inşaat izinlerinin 
Aralık 2015’e dek alınmasını 

öngörüyor. Güney Akım 
boru hattının Avusturya 
aşamasının 2017 başında 
başlaması planlanıyor.

OMV Gazprom’un Avus-
turya’daki ana ticari or-
tağı. Avusturya’ya 1968 
yılından beri 187 milyar 
metreküpün üzerinde Rus 
gazı taşıdı.
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İNGİLTERE PETROL 
ÇALIŞMALARINI 
HIZLANDIRIYOR

İngiltere Kuzey Denizi’nde bulunan Cat-
cher petrol sahasının geliştirilmesi pro-
jesi için İngiltere Enerji ve İklim Deği-
şikliği Departmanı’ndan onay alındı. 
Catcher sahasında Macar petrol ve doğal-
gaz şirketi MOL Group’un yüzde 20, Pre-
mier Oil’in yüzde 50 ve Cairn Energy’nin 
yüzde 30 hissesi bulunuyor. Proje Catcher, 
Varadero ve Burgman sahalarında 22 deni-
zaltı sondaj kuyusu açılmasını içeriyor. İlk 
olarak 2017 yılının ortalarında çıkarılması 
planlanan petrolün tankerlerle taşınma-
sı ve gazın da Shell-Esso Gas and Liquids 
(SEGAL) tesisleri ile ihraç edilmesi planla-
nıyor.

Catcher sahasından günde 50 bin varil zirve 
üretim seviyesi olmak üzere 96 milyon varil 
petrol üretimi yapılması planlanıyor. İngil-
tere Enerji ve İklim Değişiklikleri Bakanı 
Michael Fallon, Catcher sahasının, Kuzey 
denizindeki olağanüstü petrol ve doğal gaz 
olanağını sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

TPAO, HİNTLİLERLE GÜÇ BİRLİĞİ 
YAPACAK

Hintli devlet petrol ve doğal gaz şirketi ONGC Videsh 
ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol 

ve doğal gazda işbirliğini güçlendiriyor. Hindistan ulusal 
petrol ve doğal gaz şirketi ONGC Videsh ile TPAO arasın-
da işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan mutabakat zaptı 
imzalandı. Tarafların hidrokarbon alanında işbirliğini ge-
liştirmelerini öngören anlaşma Moskova’da devam eden 
Dünya Petrol Kongresi sırasında imzalandı. İmza törenine 
Enerji Bakan Yardımcısı Murat Mercan da katıldı.

ZORLU, JEOTERMALDE 
BÜYÜYOR

Zorlu Grubu, Denizli Sarayköy’de yeni bir je-
otermal elektrik santrali (JES) kurmak üzere 
EPDK’ya önlisans başvurusu yaptı. Zorlu Ener-
ji’den yapılan açıklamaya göre, şirketin iştiraki 
olan Zorlu Doğal Elektrik Üretim, Denizli’de 

24.9 MWe kurulu güce sahip yeni bir jeotermal enerji 
santrali kurma kararı aldı. Bu bölgede yatırımları olan 
Zorlu Enerji, yeni bir alanı daha bünyesine katma kararı 
aldı. Zorlu Enerji son yıllarda Türkiye’nin jeotermale en 
çok yatırım yapan grupları arasında ilk sırada yer alıyor. 

YATIRIM
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KAYNAKLAR: EİGM, TEİAŞ

TÜR KİYE  G ENEL ENERJİ  DENGESİ
(16-22 HAZİRAN 2014)

MAYIS 2013-2014 
ÜRETİM KARŞILAŞTIRMASI

Motorin Türleri 
%18

Linyit 
%4

Doğalgaz (Toplam) 
%49

Elektrik 
%26

Benzin Türleri 
%3

TÜRKİYE HAFTALIK 
ENERJİ TÜKETİMİ
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HAZİRAN AYI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAK DAĞILIMI
(1-18 HAZİRAN)

İSTATİSTİK
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Enerji Panorama’da bu ay sosyal medyanın uluslararası şirketlerine, yeni açılan enerji gruplarına, proje ve teknoloji-
lerine yer verdik.

“21 Haziran Dünya Güneş Günü” geride kalırken ve Türkiye’de güneş enerjisi ile ilgili tüm yönetmelikler, yasalar, teb-
liğler yayınlanmışken GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulumunda ise tartışmalar bitmek bilmiyor. Orta Doğu’da tan-
siyonu azalmayan sıcak gelişmeler ise hem sosyal medyada; hem de enerji sektörü güncesinde önceliğini koruyor.

İşte tartışmasız en farklı görüşlerin buluşma alanı sosyal medyada, geride bıraktığımız ay:
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Fransız Kalkınma Ajansı

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

Otomasyon sistemi  ‘error’ verdi
Afrika ortak bölüşüm için yatırıma çağırıyor

Boğaziçi Dağıtım AŞ’nin hedefi öncü marka olmak

Kömür tartışmaları ters tepti; ithalata yaradı


