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Medya 
enerjiyi, 
enerji 
medyayı 
sevdi. 
Türkiye’nin 
en önemli 
medya 
gruplarının 
lokomotif 
sektörü 
enerji oldu..

Patronlar 
işveren sendikası 

kuruyor

EPİAŞ’ta son 
düzlüğe girildi. 
Söz tarafların

BEDAŞ, 
gözüne İGDAŞ’ı 

kestirdi

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

DOLU DOLU GEÇEN 90 YIL!
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İÇİNDEKİLER8

TÜPRAŞ’a yönelik vergi ve ulusal marker denetimi, sıkça 
cezalarla ve baskınlarla anılan petrol sektörünü bir kez daha 
gündemin üst sıralarına taşıdı. Değişen Petrol Piyasası Yasa-
sı gereğince denetimler daha sık ve detaylı yapılacak. EPDK 
Denetim Dairesi Başkanı İbiş, “Bugüne kadar 3 milyar TL’lik 
ceza kesildi. Hatta son 4 ayda mühürlenen bayi sayısı 52’ye 
ulaştı” sözleriyle konunun hassasiyetini vurguluyor…

Ağustos ayının en önemli gündemi akaryakıt zam-
ları oldu. Dağıtım şirketleri “tavan fiyat” yaptırımıyla 
karşı karşıya geldi, eylülde de gündem kuşkusuz zam-
lar ve tavan fiyat olacak

Elektriğin yüzde 70’dan fazlasının kayıp ve kaçak 
olduğu Güneydoğu Anadolu şehirlerini kapsayan Dic-
le EDAŞ’ın özel sektöre devri yapıldı. Kaçak kullanımı 
azaltmak için ilk olarak vatandaşı bilgilendirme yoluna 
başvuran şirket, eski borçların ödenmesini sağlamak 
için de yeni bir kampanya başlattı

Çalık-Kiler ortaklığı Aras EDAŞ’ın devrini gerçek-
leştirdi. Kayıp kaçağın yoğun olduğu bölgede hedef 
altyapıyı yenilemek, aboneleri bilinçlendirmek ve zor 
doğa şartlarına karşın kaliteli hizmet vermek. 

Akaryakıt sektörüne kesilen 
ceza 3 milyar TL’ye ulaştı

Petrol sektörünü tavan 
fiyat korkusu sardı 

Dicle EDAŞ devredildi, 
gözler yeni şirkette

Çalık-Kiler ortaklığı Doğu’ya 
1.5 milyar TL yatıracak 

Türkiye enerji piyasasında elektrikle başlayıp, doğal gaz, pet-
rol ve karbon piyasalarını içerecek şekilde genişleyecek borsanın 
kurulmasına dönük çalışmalar son aşamaya geldi. EPİAŞ’ın ana 
sözleşmesi tamamlandı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuru-
luşlarından oluşan konunun tüm tarafları EPİAŞ’ı değerlendirip 
önemli mesajlar verdi…

Enerji borsasında sona gelindi
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Bu yıl Ramazan, yaz aylarına gelmesine karşın enerji sektörü iftar 
çadırı geleneğini devam ettirdi. Sektörden çok sayıda şirketin yanı sıra 
sivil toplum kuruluşları da iftarlarda buluştu… 

Farklı sosyal çevrelerle yürüttüğü yol emniyeti çalışması Shell’e 
dünyanın en prestijli sosyal sorumluluk çalışmalarının ödüllendirildiği 
Stevie International Business Awards’ta bronz madalya kazandır-
dı. Shell, genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen 
Eco-marathon’a da Türkiye’den öğrencileri götürüyor…

Türkiye’nin en çok satan gazete ve dergilerinin yanı sıra rating 
sıralamasında ilk beşte yer alan Atv, KanalD ve Show TV gibi televizyon 
kanalları enerjinin dev isimlerinde. Bu listeye haber ve ekonomi 
kanallarını da ekleyebiliriz. 

Enerji Panorama, dağıtım şirketlerinin tarifelerine 
temel teşkil eden hesaplamalar çerçevesinde bu yılın 
sonunda kayıp kaçak bedeli olarak tüketicilerin ne ka-
dar bedel ödeyeceğine ulaştı. Buna göre 2013 yılında 
yaklaşık 30.8 milyar kWh elektrik kayıp ve kaçak ola-
rak kullanılmayacak. Tüketiciler bu miktar karşılığın-
da 6 milyar 53 milyon lira bedel ödeyecek. 

Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 1.199 adet 
kömür santralı projesi var. Türkiye, yatırım ilgisinde 
dördüncü sırada yer alıyor. Birçok ülkede olduğu gibi 
bizde de tepkiler artıyor, mahkemelerden art 
arda yürütmeyi durdurma kararları geliyor

Enerji sektörü iftar çadırlarındaydı 

Shell Turcas’a bronz ödülü 
yol emniyeti getirdiEnerji ve medya sektörü kol kola

Bu yıl 6 milyar lira 
kayıp kaçak bedeli ödenecek 

Kömürün etrafındaki çember 
gittikçe daralıyorDört dağıtım bölgesi, 11 il ve 10 milyona yakın abone… Akde-

niz ve BEDAŞ’ı da bünyesine katan Cengiz-Limak-Kolin, dağıtım 
şirketlerini CLK Enerji çatısı altında birleştirdi. BEDAŞ’da hızlı bir 
yatırım süreci başlatan CLK’nin hedefi vatandaşa elektrik, doğal-
gaz, internet, kablo TV gibi hizmetleri tek kontratla sunmak…

10 milyon aboneyi tek çatıda 
toplayan CLK gözüne İgdaş’ı kestirdi 
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Su uyur, 
enerji uyumaz!

EDİTÖR8

Enerji sektörü, yaz ve bayram dönemini 
rehavete kapılmadan geçirdi. Piyasa 
işleyişi ve sektörün geleceği açısından 

büyük önem taşıyan enerji borsasının temelini 
oluşturan EPİAŞ’ın kurulmasına yönelik çalış-
malar son aşamaya taşınırken, elektrik dağıtım 
ve tedarik şirketlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler yönetmeliği yayım-
lanıp ilk olarak Osmangazi elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerine 
uygulandı. 

Akaryakıt piyasasında fiyat oluşumlarını yakından izleyen EPDK’nın 
dağıtım şirketlerine dağıtıcı ve bayi paylarını Avrupa piyasaları ile uyumlu 
hale getirmelerini isteyen yazısı gündemin hareketlenmesine sebep oldu. 
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu sonrası yenilenmesi gereken lisanssız 
elektrik üretimi ve lisans yönetmelikleri de eylül ayı başı itibariyle sonuç-
landırıldı. 

Dağıtım ve üretim özelleştirmelerinde devir teslim törenleri devam eder-
ken, enerji ve medya ilişkisi de net bir şekilde hissedilir oldu. Elektrik da-
ğıtımında 10 milyona yakın aboneye ulaşan Cengiz-Limak-Kolin ortaklığı 
Syktürk Televizyonu ve Akşam Gazetesi’ne talip olmuştu, ancak daha sonra 
bu satın almadan vazgeçtiklerini açıkladılar. Kulislerde bu gruba başka bir 
enerjicinin talip olduğu konuşuluyor.

Artık enerjisi bol bir medyamız var, televizyon kanallarının büyük bö-
lümü enerji sektöründe faaliyet gösteren grupların elinde, ülkede satılan 
gazetelerin yarısında olduğu gibi. Enerji Panorama’nın eylül sayısı tüm bu 
güncel konuları ayrıntılı bir şekilde değerlendiren bir içerikle okurları ile 
buluşuyor. Medyadaki enerji patronlarının payı, bu alana neden girdikleri 
gibi konuları kapağımıza taşıyıp inceledik. 

EPİAŞ’ı ilgili tüm taraflara değerlendirttik. Akaryakıt fiyatlarına yönelik 
EPDK’nın nasıl bir izleme yaptığını araştırdık. 

Türkiye’de elektrik kayıp kaçağının geldiği boyutu tüm açıklığı ile or-
taya çıkaran haberimiz ile Ankara Kulis’i köşelerimizin de ilgi çekeceğini 
düşünüyoruz.

Yola çıkarken, dergimizin sektördeki etkin ve yetkin isimlerin makaleleri 
ile zenginleşeceği sözünü vermiştik. Her sayı yazar kadromuza yeni isim-
leri katarak bu sözümüzü tutuyoruz. Else Enerji Genel Müdürü Mustafa 
Herdem’in lisanssız elektrik üretimi ile ilgili saha uygulamalarını ele alan 
makalesi elini taşın altına koyan bir girişimcinin tespitleri olarak anlam taşı-
yor. Enerji Postası Editörü Esen Erkan, bu sayıdan itibaren her sayıda enerji 
sektörünün geleceğine dair vizyon sunan raporları okurlarımızın dikkatine 
sunuyor. Özellikle sektörün yakıcı nitelikli yetişmiş eleman ihtiyacı, kalite 
ve insan kaynakları politikaları ve uygulamaları gibi konuların çok az ele 
alındığından dert yanıyoruz. Gelecek sayılarda yazar kadromuza bu konula-
rı da tartışacak yeni isimlerin katılacağını belirtelim.   

Önümüzdeki dönemde sektörümüz açısından çok önemli işlere imza at-
maya hazırlanan Türkiye Enerji Vakfı’nın (TEV) gelişimi ile Enerji Pano-
rama’nın her sayısında içeriğinin daha da zenginleşmesi birbiri ile paralel 
gidiyor. 

İmtiyaz Sahibi 
Enerji Medya Ajansı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Murat Fırat 

Haber Merkezi
Neşet Hikmet

Oğuz Karadeniz
Nazlı Deniz Tezcanlı

Deniz Suphi 

Sayfa Tasarım Uygulama
Minel Eren
Ahmet Karlı

Grafik
Çiğdem Öztürk

Fotoğraf Editörü
Hakan Taşlıcan

Renk Ayrımı
Nurdan Ünsal

Reklam Satış Pazarlama
Sevil Gedik

Abone
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Enerji Panorama Dergisi, Enerji Medya Ajansı 
tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide yer alan yazı, fotoğraf, İllüstrasyon, grafik 
ve harita gibi malzemelerden yazılı izin olmaksızın 

hiçbir şekilde alıntı yapılamaz. Basılan ilanların 
sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

Türkiye Enerji Vakfı’nın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
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KISA KISA8

Akfen’in cirosunu enerji artırdı 
Akfen, 2013 yılının ilk ya-

rısına ait finansal sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre holdin-
gin cirosu geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 33, 
FAVÖK’ü yüzde 99, FAVÖK 
marjı ise 13 puan artış gös-
tererek yüzde 39,6’ya ulaş-
tı. Konuyla ilgili bir açıkla-
ma yapan Akfen Holding 
CEO’su Süha Güçsav, yılın 
ilk 6 ayında portföyünde 5 
hidroelektrik santrali (HES) 
bulunan İdeal Enerji’nin 
Alman Yatırım Fonu Aqui-
la’ya satışının karlılığın art-
masında katkısı olduğunu 
belirterek, bu satıştan 30,7 milyon lira kar elde ettiklerini kaydetti. 
Faaliyetlerindeki ciddi büyümeye ve HES’lerdeki hisse sa-
tış karlarına rağmen mayıs ayında kurlarda yaşanan artışın gi-
derlerinin artmasına neden olduğunu aktaran Güçsav, kur 
farkı nedeniyle giderde görünen artış sonucunda da 2013 yı-
lının ilk 6 ayını 162 bin lira zarar ile kapattıklarını dile getirdi. 
Yatırım programlarına uygun şekilde HES santrallerini ticari enerji 
üretimi için devreye almaya devam ettiklerini vurgulayan Güçsav, 
“Haziran ayında enerji üretimine başlayan Gelinkaya HES ile bir-
likte Sekiyaka ve Doruk HES’ler bu yıl içinde, Doğançay HES ise 
2014 başında enerji üretimine başlayacak. Halen 142 MW kurulu 
güce sahip 8 HES enerji üretimine devam ediyor. İnşaatı devam 
eden 3 santralimizin de tamamlanmasıyla 2014 yılında 204 MW 
kurulu güce sahip 11 HES`lik bir portföye ulaşmış olacağız” ifade-
lerini kullandı.”

BP ve Turkcell işbirliğinde ‘Boş yok’!
BP ve Turkcell, ağustos ve eylül ayında BP Club Card  v e 

Turkcell Sarı Kutu programına dahil olan katılan müşterileri 
için “BP’de BOŞ YOK” kampanyasını başlattı. 

BP ve Turkcell işbirliği çerçevesinde gerçekle-
şen kampanyaya SMS atarak kayıt yaptıran 
Sarı Kutu üyeleri, BP Club Card ile BP’den 
tek seferde yapacakları ilk 100 TL ve üzeri 
akaryakıt/otogaz alımına, 50 – 20 – 10 ve 
5 TL değerinde BP Club puan hediyele-
rinden birini kazanacaklar. Kampanyaya 
katılmak isteyen Turkcell’lilerin, AVANTAJ 
yazıp 2222’ye SMS atması ve gelecek ka-
tılım SMS’ine 16 haneli BP Club Card no’sunu 
yazarak ücretsiz olarak cevap vermesi yeterli.

BOŞ YOK kampanyasına katılımları SMS ile onayla- nan müşte-
rilerin, kampanyaya kayıt yaptırdıkları BP Club Card ile kampanyaya 
katılan BP Club üyesi BP istasyonlarından, kampanya süresince yapa-
cakları ilk 100TL (KDV dahil) ve üstü akaryakıt ve/veya otogaz alımında 
ilgili karta BP Club hediye puanlarından bir tanesi yüklenecek. Yükle-
nen puanlar 10 Ekim 2013 tarihine kadar BP Club üyesi BP istasyonla-
rında akaryakıt ve/veya otogaz alımında kullanılabilecek.

Bursagaz dönüşümü, ofissiz 
hizmetle yapıyor

EWE Turkey Holding ve Çalık Enerji’nin ortak olduğu Bursagaz, 
2013 yılında çalışmalarına başladığı Ofissiz Hizmet ve Doğalgaz 
Dönüşüm Kampanyası’nın detaylarını, düzenlediği bir basın top-
lantısıyla kamuoyuna duyurdu. Bir basın toplantısı düzenleyen Bur-
sagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, Ofissiz Hizmet projesi ile 
Bursa halkının tüm işlemlerini Bursagaz’a gelmeden tek bir telefon 
ile yapabileceklerini söyledi. Tola, “Müşterilerimiz 444 11 33 numa-
ralı çağrı merkezimizden veya web sitemizden ilk abonelik, yerin-
de sözleşme, sözleşme iptali, online ödeme, endeks bildirimi, gaz 
açma randevusu, talep, öneri, şikayet ve bilgilendirme işlemlerini 
kısa sürede yapabilecekler” dedi. Tola, ayrıca geçtiğimiz günlerde 
800 bin aboneyi aştıklarını da belirterek, tüm Bursalıları Krediver 
ile ortaklaşa düzenledikleri doğalgaz dönüşüm kampanyasından 
yararlanmaya çağırdı.

Ofissiz Hizmet Projesi ve Doğalgaz Dönüşüm Kampanyası ile 
ilgili detaylı bilgileri paylaşan Bursagaz Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Ercüment Türker ise yeni proje ile çağrı merkezini yenilediklerini 
belirterek 40 müşteri temsilcisinin işe başladığını belirtti. Türker, 
proje ile geliştirilen sistemler aracılığıyla anlık raporlar alınarak, hem 
iş performansı takip edilip süreçler geliştiriliyor hem de müşteri 
temsilcisi performansı takip edilip kaliteli hizmet servisi anlayışının 
üst düzeyde tutulduğunu ifade etti. 

Cengiz ve Alarko’ya mahkemeden ‘ret’ 
Çanakkale’nin Karabiga ilçesinde 

inşa edilecek Cenal Elektrik Üretim 
AŞ’ye ait ithal kömüre dayalı termik 
santral için alınan ÇED Raporu, İdare 
Mahkemesi tarafından durduruldu. 
Cengiz ve Alarko Holding ortaklığı 
Cenal Elektrik Üretim AŞ tarafından 
Çanakkale’nin Karabiga ilçesinde 
kurulması planlanan 1.380 MW’lık 
ithal kömür santralı projesi için alınan 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
Raporu, Çanakkale İdare Mahkeme-
si’nin kararıyla durduruldu. 
Çanakkale İdare Mahkemesi’nin ver-
diği gerekçeli karara göre, proje için 
verilen ÇED Raporu hukuka uygun 
değil. Firmanın temyize başvurması 
beklenirken, bu süre içinde ÇED raporunun durdurulacağı ve hukuki 
sürecin devam edeceği bildiriliyor.  Verilen gerekçeli kararda “tesisin 
etki alanı içerisinde bulunan tarım arazilerine, doğal yaşama, yerleşim 
yerlerine ve insanlara, denizden alınacak olan deniz suyunun tekrar 
denize verilmesi nedeni ile deniz ve dolayısıyla deniz içerisindeki ya-
şama ve genel olarak çevreye olumsuz etkilerinin olacağı ve bunların 
ÇED raporunda yeterli ölçüde öngörülmediği” vurgulanıyor. Ortaklar, 
santral için ÇED Genel Müdürlüğü’nden ÇED olumlu kararını almış ve 
mart ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisansını 
almıştı. Ancak Karabiga halkının yasal mücadelesi mahkemeye taşı-
nınca proje de durmuş oldu. 
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35 milyon sayacın değişimi 
2015’e yetişmez!

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekre-
teri Uğur Yüksel, kullanımda olan sayaçların uzaktan okunabi-
len nitelikte olmayışının, serbest tüketici uygulamasının Türkiye 
geneline yayılmasını kısa vadede engelleyebileceğini belirterek, 
“Uygulama 2015’in ötesine kayabilir” dedi. Elektrik piyasasında 
şu anda 5 bin kilowatt saatin üzerinde tüketim yapan herkesin 
serbest tüketici olabildiğini, 2015 yılından itibaren ise bir sınır ol-
maksızın herkesin bu uygulamadan yararlanabileceğini hatırlatan 
Yüksel “Türkiye’de elektrikte altyapı eksikliği ve kullanımda olan 
sayaçların uzaktan okunabilen nitelikte olmayışı, serbest tüketici 
uygulamasının Türkiye geneline yayılmasını kısa vadede engelle-
yebilir. Yaklaşık 35 milyon elektrik abonesinin tamamının, serbest 
tüketici olması halinde enerji alışverişlerini sağlıklı şekilde takip 
edecek altyapı eksikliği iki uçta da var. Bugüne kadar TEİAŞ tara-
fından yürütülen, bundan sonra EPİAŞ tarafından yürütülecek bu 
ticari faaliyetlerin izlenebilmesi için piyasa işletmecisi açısından 
bir altyapı eksikliği var. İkincisi de meskenlerdeki sayaçlar me-
kanik ağırlıklı yani uzaktan okuma özelliği olmayan sayaçlar. Bu 
iki teknik eksiklik serbest tüketici uygulamasının Türkiye geneline 
yayılmasını çok kısa vadede engelleyebilir.” dedi. Akıllı sayaçların 
var olanlara oranla 2-2,5 kat daha pahalı olduğunu da belirten 
Yüksel “Bu sayaçları yüksek maliyetkisi olacak. Kısa sürede he-
men akıllı sayaçlara geçmeyi rasyonel bulmuyoruz” dedi. 

Akaryakıtta biten promosyon  
elektrikte başladı

Turkcell ve İpragaz, elektrik sektörü için ilk sa-
yılabilecek bir işbirliğine imza attı. Elektriğini İpra-
gaz’dan satın alan Turkcell abonesi esnafa yılın bir 
ayı elektrik bedava. Bu arada bir aylık 1 GB internet 
de hediye. 31 Aralık 2013 tarihine kadar geçerli ola-
cak kampanya kapsamında İpragaz Elektrik’e geçen 
Turkcellli esnaflara, toplamda her yıl 1 aylık elektrik 
faturası tasarrufunun yanı sıra kampanyaya ilk katı-
lım ile 1 aylık 1 GB cepten internet hediye ediliyor.  
Kampanyadan yararlanmak için Turkcell-
li esnafların, ESNAF yazıp bir boşluk bırakarak IPRAGAZ ya-
zarak 1020’ye SMS göndermeleri ve gelen şifre ile 444 37 33 
- İpragaz Elektrik Tüketici Hattı’nı aramaları yeterli. Kampanya avan-
tajlarından; elektrik aboneliği tarife tipi “ticarethane” olup, “ser-
best tüketici” niteliğini haiz elektrik abonelikleri yararlanabilecek.  
İpragaz Elektrik, oteller, siteler, plazalar, ofisler, klinikler, sağlık tesisleri, 
fırınlar, pastaneler, restoranlar, büfeler, mağazalar, dershaneler, akar-
yakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri, atölyeler, fabrikalar gibi küçük, 
orta ve büyük ölçekli işletmelere hizmet sunuyor.

Motor yağına lamba yanmadan 
bakmıyoruz 

Mobil 1’in araştırması Türki-
ye’de her  5 sürücüden 1’inin 
motor yağına sadece uyarı lam-
bası yanınca baktığını ortaya 
koydu. 1000 sürücüyü kapsa-
yan araştırmanın sonuçlarına 
göre her 10 kişiden biri (yüzde 
9.9), bir yıl boyunca motor ya-
ğını hiç kontrol etmediğini, üçte 
ikisi de (yüzde 63) bu görevi 
başkalarına bıraktığını belirtti. 
Katılımcıların yüzde 21’i sadece 
gösterge tablosu uyarı ışığı ya-
nınca motor yağını doldurduğu-
nu ya da değiştirdiğini kaydetti.

Mobil Oil Türk A.Ş. Otomotiv Saha Mühendisi Aydın Güney, yağ 
seviyesinin ölçülmesi ve yağ değişiminin önemi hakkında şunları 
söyledi: “Sürücüler araçlarının lastik basıncını veya cam suyunu 
düzenli şekilde kontrol ediyor. Biz herkesin bu listeye motor yağı 
kontrolünü de eklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu birkaç daki-
kalık basit işlem; aracınızın ömrünü uzatarak, düşük maliyetle ve 
yüksek performasla çalışmasını sağlar. ”

Aydın bu konuda şu önerilerde bulundu: 
-Aracı düz bir yere park edin, motoru kapatın ve 3-4 dakika bek-

leyin. Yağ ölçme çubuğunu kontrolden önce silin ve tekrar daldırın.
-Sonuç minimumdan az ise uygun motor yağını ve ne kadar yağ 

ilave etmeniz gerektiğini öğrenmek için imalatçı talimatını okuyun.
-Motorunuzun üzerinde bulunan yağ doldurma kapağını çıkar-

tın. Doğru yağ miktarını ilave edin ve kapağı yerine koyun.

Enerjisa, enerjinin 
‘Lordlar kamarasına’ girdi

Dünya Enerji Konseyi, Ener-
jisa’yı en yeni üyesi olarak 
Küresel Ortaklık Programı’na 
kabul etti. Birliğe katılan Ener-
jisa, küresel enerji politikaları 
ve sürdürülebilir enerji sistem-
lerinin geliştirilmesine yönelik 
stratejilere katkıda bulunacak.  
Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Hakman, Dünya Ener-
ji Konseyi’nin (DEK) küresel ağına katılmaktan onur duyduklarını 
belirterek “Dünyanın en büyük küresel enerji liderleri ağı olan Kon-
sey, kendisini sürdürülebilir enerji sistemlerine adamış bir kuruluş. 
Geniş üye portföyüne sahip ve sektördeki öncü organizasyonlar-
la arasında güçlü bağlar var. DEK’in küresel ortağı olmamız bize 
dünyanın dört bir yanındaki endüstri liderleri ve uzmanlarıyla ilişki-
ler kurmamız konusunda olağanüstü fırsatlar sağlayacak. Bu aynı 
zamanda büyüme planlarımıza da olumlu katkılar sunacak” dedi.  
Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri, Dr. Christoph Frei ise “Enerjisa’ın 
en son küresel ortağımız olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ener-
jisa, Türkiye`den ilk küresel ortağımız oldu. Bu gelişmenin Türkiye ile 
aramızda verimli bir işbirliği sürecinin başlangıcı olmasını ve 2016 yılın-
da İstanbul`da düzenlenecek Dünya Enerji Kongresi’nin bir ön hazırlığı 
olmasını umuyoruz” dedi.

Hakman, Güney Kore’de 13-17 Ekim tarihleri arasında düzenlene-
cek Dünya Enerji Kongresi programında 2. gün konuşmacı olarak yer 
alacak. 
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İpek, Batman’da petrol buldu
İpek Doğal Enerji, Batman Kozluk’ta yer alan İpek-1/K kuyu-

sunda yaptığı çalışmada, 2 bin 820 metre derinlikte petrol bu-
lunduğunu açıkladı. İpek Grubu’ndan yapılan duyuruda, İpek 
Doğal Enerji’nin Batman’da yaptığı petrol sondaj çalışmalarında 
keşif yapıldığı belirtildi. Batman Kozluk’taki sondaj kuyusunda 
Türkiye’de nadir görülen yüksek basınçlı artezyen şeklinde pet-
rol gelişi gerçekleştiği, hedeflenen ilk zonda petrol keşfi yapıldığı 
kaydedildi. Açıklamaya göre, etim ve rezerv miktarı çalışmaları 2 
bin 900 metre civarında bulunan 2. zona ulaşılmasından sonra 
hızla gerçekleştirilecek. 

General Electric ve Ashoka 
Changemakers kadınlar için buluştu
 General Electric (GE) ve Ashoka Changemakers, Türkiye, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Pakistan’daki kadınlara yönelik ekonomik fırsatları 
artıracak yenilikçi çözümler için online bir yarışma başlattı. Kadınlara 
Güç Veren İşler: Türkiye’de Ekonomik Eşitlik İçin Yenilikler yarışması 
kadınların ekonomik eşitlik elde edeceği, ailelerini ve topluluklarını 
güçlendirebileceği ve ekonomik büyümeden eşit olarak fayda 
sağlayabileceği girişimleri bekliyor. Kazananlara her biri toplamda 25 
bin doları bulan üç ödül verilecek.

“Kadınlara Güç Veren İşler Yarışması, kadınların ekonomik olarak 
güçlenmesini destekleme çabalarımıza hizmet veriyor” diyen GE Tür-
kiye Başkanı Canan Özsoy  “Günümüzde daha çok kadın üniversiteye 
gidiyor ancak işgücüne katılan kadın oranı gittikçe azalıyor. Amacımız 
hem erkeklerin hem de kadınların kaliteli işlere, eğitimlere, sermayeye 
ve hareket serbestliğine sahip olarak yaşamlarını daha iyi hale getir-
melerini ve işyerinde ayrımcılıktan kaçınılmasını sağlamakta ve teşvik 
etmek” dedi. Yarışmaya katılım hakkında ek bilgiler ve ayrıca kurallar 
ve değerlendirme kriterleri www.changemakers.com/MENAwomen ad-
resinde yer alıyor.

Hattat Holding, China Coal ile anlaştı 
Hattat Holding, işletmeci-

liğini yaptığı Bartın’daki Batı 
Karadeniz Mega Enerji Üs-
sü’nde yer alan Türkiye’nin 
en büyük taşkömürü rezer-
vinde bulunan taş kömür-
lerini yer üstüne çıkartacak 
2640 MW gücündeki santral-
de elektriğe çevirmek üzere 
kömür çıkartma anlaşması 
yaptı.

Çin’in en büyük kömür 
üreticisi olan China Coal şir-
ketiyle Hattat Holding, 21 
Temmuz’da Holding genel 
merkezinde Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ve 
China Coal Construction Group Başkan Yardımcısı Wang Xida’nın katılı-
mı ile düzenlenen törenle, galeri çalışmaları hızla ilerlemekte olan Amas-
ra Taş Kömürleri Projesi’nde, kömür çıkartılması için anlaşma imzaladı.  
Hattat, Çin’de rakip olan 2 dev kömür üreticisi Datong ve China Coal fir-
malarını, Türkiye’de kömüre çabuk ulaşabilmek için beraber çalıştırıyor.  

Amasra’daki kömürlerin Avrupa ve Çin’den getirilecek yer altı ve yer 
üstü makine, mekanizasyon, teçhizatlarıyla birlikte çıkartılmasını öngö-
ren anlaşma çerçevesinde, ilk yıllarda yılda 5 milyon ton, ilerleyen yıllar-
da 10 milyon ton taş kömürü elde edilecek. 10 yıl içinde tamamlanması 
öngörülen bu projenin toplam yatırım tutarı 700 milyon dolara ulaşacak 
ve 11 bin kişi istihdam edilecek. Amasra-Bartın Taşkömürü Projesine 
bugüne kadar  310 milyon dolar yatırım yapıldı. Çin’in büyük firmala-
rından Datong firması ve 180 personeli ile Proje çerçevesinde 3 adet 
-750 metreye kadar 8 metre çapında derin kuyular açılırken 11 km.’de 
galeri  açıldı. Bu proje çerçevesinde, toplam galeri desendre uzunluğu 
24 km’ye ulaşacak.

Türk şirketleri nükleeri sevdi
Türkiye’de inşaa edilecek nükleer santrallerin yapımında tedarikçi 

olmak için  düzenlenen  envanter  anketine şu ana kadar 350’ye yakın 
yerli firma katıldı. Nükleer santrallerin yapımında tedarikçi olmak iste-
yen firmaların yüzde 21’i elektromekanik, 20’si inşaat, 11’i elektrik, 11’i 
basınçlı kap, 10’u iklimlendirme, 9’u elektronik, 9’u boru, 5’i iş ve çevre 
güvenliği ve yüzde 4’ü de laboratuar alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu 
şirketlerin yüzde 20`si Ankara, yüzde 17`si İstanbul, yüzde 10`u Kocaeli, 
yüzde 8`i Adana, yüzde 8`i Bursa, yüzde 6`sı İzmir’de faaliyet gösteriyor.
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KISA KISA8

HES’ler geçen yılın lisans şampiyonu 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), 2012 

yılı Yıllık Raporu’na göre, EPDK, 2012 yılında en fazla li-
sansı Hidroelektrik Santrallere (HES) verdi. EPDK, 2012 yı-
lında adet bazında en fazla lisans, 1.234 MW’lık 104 li-
sans ile HES’lere verildi. Böylece, 2012 yılı sonu itibariyle 
toplam lisans verilen 828 HES’in kurulu gücü 19.464 MW oldu. 
2012 yılında en fazla lisans verilen kaynaklar arasında ikin-
ci sırada Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) bulunuyor. Ge-
çen yıl 2.266 MW’lık 67 adet RES’e lisans verildi. Böyle-
ce toplam RES lisansı 270 santral ile 9.507 MW’a erişti. 
Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının lisans durumu ise şöyle: 267 
MW’lık 8 jeotermal santrale lisans verildi, toplam sayı 27 santral ile 
744 MW’a ulaştı. Çöp gazı santrallerine 1 adet 2,5 MW’lık lisans 
verilirken toplam lisanslar, 10 adet ile 117 MW’a ulaştı. Biyogaz 
santrallerine 8 adet 23 MW’lık lisans verildi, toplam lisanslar 22 
adet ile 44 MW oldu. Ayrıca 4 adet 9,1 MW’lık biyokütle santraline 
lisans verildiği ve toplam lisans sayısı 35 MW’lık 10 adete yükseldi. 
2012 yılında verilen lisanslar arasında kurulu güç bazında 
ilk sırada ise 7.377 MW’lık kurulu güç ile 58 adet lisans ve-
rilen doğalgaz santralleri oldu. Yıl sonu itibariyle lisans veri-
len 318 doğalgaz santralinin kurulu gücü 24.011 MW’a ulaştı. 
Toplam 12.611 MW’lık 263 adet santrale lisans verilen 2012 yılı 
sonu itibariyle EPDK’nın lisans verdiği 1.585 santralin kurulu 
gücü 67.372 MW oldu.

SOCAR Georgia 
Gas personelini 
UGETAM eğitiyor

Doğal gaz sektörüne yö-
nelik eğitim, belgelendirme, 
test, kalibrasyon, denetim ve 
müşavirlik konularında hiz-
met veren UGETAM, SOCAR 
Georgia Gas’ın Gürcistan’da 
yeni aldığı bölgelerde çalışan teknik personeline eğitimleri vermeye 
başlanqdı. Bu kapsamda Gürcistan’ın Tiflis ve Kutaisi şehirlerinde, 8 
gün süre ile 40 personel eğitildi. “Temel Doğal Gaz Bilgisi”, “İş Sağlığı 
ve Güvenliği”, “Doğal Gaz Riskleri”, “Kaçakları ve Yangınlarına Mü-
dahale Teknikleri”, “Doğal Gaz Çelik ve Polietilen Yapım Kontrol Tek-
nikleri” ve “Polietilen Kaynak Teknikleri” konularını kapsayan eğitimler 
UGETAM Eğitim ve İş Geliştirme Müdürü Selim Serkan Say, Stratejik 
Planlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Bulundu, Eğitim Uz-
manı Ali Yüksel ve Teknik Öğretmen Tarık Menteş tarafından verildi. 
Eğitimlere SOCAR Georgia Gas adına Genel Müdür Danışmanı Rauf 
Sujadinov ve Satınalma ve Lojistik Müdürü Yashar Ibragimov da katıldı. 

Zorlu’nun jeotermali elektrik 
satmaya başladı

 Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından Denizli’nin Saray-
köy mevkiinde yapımı devam eden 80 MW kurulu güce sahip 
Kızıldere II projesi kapsamındaki jeotermal santrali ticari elektrik 
satışına başladı. Zorlu Enerji’den yapılan açıklamada şirketin, yüz-
de100 oranında hissedarı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ 
tarafından yapımı devam eden 80 MW kurulu güce sahip Kızıldere 
II projesi kapsamındaki jeotermal santralinin 60 MW’lık ilk fazının 
performans ve güvenilirlik testleri başarıyla tamamlandığı ve Ba-
kanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından, santral 31 Ağustos 
2013 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlanıldığı bildirildi.

Yapı Kredi’den verimliliğe 
505 milyon dolar 

Yapı Kredi, 115 milyon euro ve 355 milyon dolar olmak üze-
re yaklaşık 505 milyon dolar tutarında kredi sağladı. 2011 yılın-
dan beri gerçekleştirilen en yüksek tutarlı seküritizasyon işlemi 
olmasının yanı sıra 2013 yılının bu çerçevedeki ilk işlemi olma özel-
liğini taşıyan kredinin 375 milyon dolar tutarındaki kısmı 5 yıl, 130 
milyon dolar tutarındaki kısmı ise 13 yıl vadeli olarak temin edildi.   
Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, yılın ilk yarısında küresel piyasalarda 
artan belirsizliğe rağmen sağlanan uzun vadeli kredinin Türkiye ekono-
misinin stratejik önemini ve Yapı Kredi’nin itibarını gösterdiğini ifade etti. 
Açıkalın, “Global ekonomide belirsizliğin arttığı bir dönemden geçiyo-
ruz. Böyle bir dönemde bankamızın 2011 yılından beri alınan en yüksek 
ve bu yılın ilk seküritizasyon kredisine imza atması ve bu kredinin bir kıs-
mının uzun vadeli olması Türkiye’nin olumlu ekonomik performansının 
yanı sıra, sergilediğimiz güçlü mali duruşun da bir göstergesi. Elde etti-
ğimiz bu uygun maliyetli kaynağın 130 milyon dolarını sosyal sorumluğu 
da ilke edinen bir  kurumsal vatandaş olarak yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği projelerinde kullandıracağız” değerlendirmesinde bulundu. 
Mitsubishi UFJSecurities, Wells Fargo Securities, Raiffeisen Bank In-
ternational ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation EuropeLtd.’nin 
düzenleyici olduğu bu işlemde, Avrupa Yatırım Bankası da yer aldı.
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YATIRIM8

Cengiz- Limak-Kolin 
Antalya’ya 600 
milyon lira yatıracak 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ak-
deniz Elektrik Dağıtım AŞ ve Akdeniz Elektrik Pera-
kende Satış AŞ’nin yüzde 100 hissesinin Adken Enerji 
Dağıtım Perakende Satış Hizmetleri, bölgenin elektrik 
altyapısını güçlendirmeye başladı. Yatırımları hakkında 
bilgi veren grubun sözcüsü İsmail Ergüneş, Konyaaltı 
ve Kepez’de iki hizmet binası açacaklarını da söyledi. 
Antalya, Burdur ve Isparta’da 1 milyon 700 bin abone-
leri olduğunu belirten Ergüneş, “Bunun 1 milyon 200 
bini Antalya’da bulunuyor. Antalya’da çok fazla konut-
laşma ve göç var, elektrik abone sayısı her yıl yüzde 6 
büyüyor. Teknolojik ve elektrik şebekesi altyapı yatırım 
çalışmalarına başladık. Antalya’ya 2010’da 35 milyon 
lira, 2011’de 33 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira 
yatırım yapıldı. Yılsonuna kadar 125 milyon lira, 2015 
yılı sonunda da 600 milyon liralık yatırım yapmayı 
planlıyoruz” diye konuştu.

 

Boydak, Nisan Enerji’nin 
tamamını aldı  
406.7 MW toplam proje portföyüne sahip olan Boydak Enerji, 
bu alandaki yatırımlarını artırıyor. Son olarak yüzde 50 hissesine 
sahip olduğu Nisan Elektromekanik Enerji’nin tamamını satın 
alan Boydak Enerji’nin hedefi, 2015 yılına kadar kurulu gücünü 
500 MW’a çıkarmak.  Toplam 7 barajlı ve depolamalı HES ile 
105 MW kurulu güç kapasitesi bulunan Nisan Elektromekanik 
Enerji’nin yarısını 2010 yılında devraldıklarını, şirketin geriye kalan yüzde 50 oranındaki 
hissesini ise yakın dönemde portföylerine kattıklarını belirten Boydak Holding CEO’su 
Memduh Boydak, bu son devir ile birlikte enerjideki büyüme programlarında önemli 
bir adım daha attıklarını söyledi. Boydak “Son satın almayla 152 MW’ı işletmede olan 
toplam 406,7 MW portföy büyüklüğüne ulaştık. Nisan Enerji bünyesinde yer alan 
Bartın’daki Başak HES-6,85 MW, Tokat’taki Tuna HES-37,19 MW ve Amasya’daki 
Yaprak HES-21,27 MW işletmede. Ordu’da da yapımı devam eden 39,2 MW’lık barajın 
bir bölümü devreye alındı. Yılsonunda tamamlamayı planlıyoruz” dedi. 

Güriş HES’te iddialı 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını sürdüren Güriş, 

bu kez de Sarıkavak HES’i satın aldı. 8 MW gücündeki Sarıkavak HES 
Göksu nehrinin yan kolu Kurtsuyu deresi üzerinde bulunuyor. Sarıkavak 
HES’i alarak toplam kurulu gücünü 262 MW’a yükselten Güriş, tem-
muz ayında da 8.2 MW’lık Çeşmebaşı HES’i bünyesine katmıştı. HES 
kapasitesini 16.26 MW’a çıkartan holding, 172 MW 
RES, 450 MW do- ğal gaz ve 162.5 MW’ı  JES olmak 
üzere toplam 784.5 MW’lık Yurtiçi yatırımlarının yanı 
sıra  Batı Kırım’da da 250 MW’lık rüzgar santrali 
yatırımı bulunuyor. RES’lerin ve JES’lerin 2014 yı-
lının sonunda devreye alınması hedefleniyor.
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Amerika 
Birleşik Dev-

letleri’nin başkenti Washing-
ton’da bulunan ve ülke başkanlarının 

resmi ikametgahı olan Beyaz Saray’ın 
çatısına güneş panelleri kuruluyor. Kuru-

lumlarla tarihi binalarda güneş enerjisi ve ener-
ji verimliliği uygulamaları geliştirilmesi anlamında 

taşıdığı önemin altı çizildi. Bir Beyaz Saray yetkilisi  ay-
rıca enerji verimliliği ve güneş enerjisi alanında gerçekleşti-

rilen uygulamaların Beyaz Saray’ın enerji giderlerini azaltmada 
sağlayacağı katkı ile maliyetini 8 yılda karşılayacağına vurgu yaptı.

En yüksek voltajlı RES kuruldu 
ABB Firması, Kuzey Denizi’nde dünyanın en yüksek voltajlı rüzgar 

enerjisi santralini kurdu. Almanya açıklarında denizin ortasında 3 rüzgar 
türbinine sahip bu platform 
ürettiği enerjiyi Almanya 
topraklarına ulaştıracak. 
800 MW kapasiteli rüzgar 
enerji istasyonunun top-
lam ağırlığı 9 bin 300 ton. 
Kıyıdan 75 km uzaklıkta 
bulunan bu platform, dün-
yanın en büyük vinci ola-
rak bilinen ve Almanların 
‘Thialf’ adını verdikleri dev 
kaldıraçla istasyona yer-
leştirildi. ABB firmasının 

yöneticisi Brice Koch “Bu kadar büyük bir platformu yuvasına oturt-
mak şu ana kadar yapılmış en kapsamlı ve ağır deniz nakliyesi işle-

rinden biri oldu. Hiç bir sorun yaşamadan yüksek voltajlı bu rüzgar 
enerji istasyonunu anakaraya bağlamış olmak çok önemli” dedi.   

‘Dolwin 1’ adı verilen bu platform yılda 3 milyon ton karbon salı-
nımını engellemiş olacak. Ayrıca rüzgar enerjisi santralinin üret-

tiği elektriğin anakaraya aktarılmasını sağlayan dağıtım siste-
mi de verimlilik açısından örnek teşkil edecek derecede 

başarılı. 800 MW kapasiteli rüzgar santrali yılda 
4 bin KWh elektrik üreterek, 900 bin evi aydınla-
tacak. Deniz seviyesinin 95 metre üzerinde olan 
santral, Özgürlük Anıtı’ndan biraz daha yüksek.  

ATO Başkanı 
Bezci’den 
1.2 milyar 
dolarlık 
yatırım 

Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Salih Bezci, BESA Grup 
olarak ithal kömür yakıtlı 
enerji santrali yatırımı 
yapmak üzere Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na başvur-
du. Adana Yumurtalık 
İlçesi’ndeki yapımı 
planlanan ithal kömür 
yakıtlı Bezci Enerji 
Santralı’nın ilk etapta bir 
ünite olarak kurulup işletil-
mesi planlanıyor. 

Aksa yeni yatırımlarına 
finansman buldu
 Aksa Enerji, rüzgar enerjisi santrali yatırımları için 
44 milyon euroluk kaynak sağladı. Şirket, İş Leasing, 
Yapı Kredi Leasing ve Garanti Leasing ile anlaşma 
imzalandı. Aksa Enerji’nin yaptığı açıklamaya göre 
toplam 44 milyon euroluk bu kaynağın 9.3 milyon 
eurosunu Atik RES projesi için Garanti Finansal 
Kiralama’dan sağladı. Bu finansmanın vadesi 10 
yıl. Aksa Enerji, Kıyıköy Rüzgar Santrali Projesi için ise 
İş Finansal Kiralama’dan 9 ay ödemesiz, 129 ay vadeli 
olarak 17.5 milyon euro kaynak sağladı. Aksa Enerji’nin 
Sebenoba Rüzgar Santrali Projesi’nin finansmanı için 
de Yapı Kredi Finansal Kiralama ile anlaştı. Yapı Kredi 
Leasing’den 10 yıl vadeli 17.2 milyon euro kaynak 
sağlandı.

Beyaz Saray da güneşlenecek
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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da BP, 
halka verdiği iftar yemeği için 
Ulucanlar Ceza Evi’ni tercih etti. 

500 kişiye yemek verilen programa Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve 
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tirya-
ki’de katıldı. 

Tarihi olaylara tanıklık ederek daha son-
rasında müzeleştirilen Ulucanlar Ceza Evi, 
geçen yıl olduğu gibi bu sene de BP’nin 
sponsorluğunda halk iftarına ev sahipliği-
ni yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ve Altındağ Belediye Baş-
kanı Veysel Tiryaki’nin de katıldığı iftar 
yemeğinde ev sahipliğini BP’nin üst dü-
zey yöneticileri yaptı. 500’ü aşkın kişinin 

katıldığı iftarda Bakan Yıldız vatandaşlara 
dönük bir konuşma yaptı. 

ELDER’İN İFTARINA YOĞUN 
KATILIM 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) Gençlik Parkı iftar çadırında 3 
bin kişiye yemek verdi. İftar yemeği enerji 
sektöründe hizmet veren bürokrat ve özel 
sektör temsilcilerin yoğun katılımına sah-
ne oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın katıldığı iftar yemeğine 
TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklik, 
Enerji Bakanlığı Enerji İşleri Genel Mü-
dürü Zafer Demircan, EPDK Elektrik 
Piyasası Dairesi Başkanı Ahmet Ocak, Li-

HABER 8

Bu yıl Ramazan, yaz 
aylarına gelmesine karşın 
enerji sektörü iftar çadırı 
geleneğini devam ettirdi. 

Sektörden çok sayıda 
şirketin yanı sıra sivil 

toplum kuruluşları da 
iftarlarda buluştu… 

Enerji sektörü iftar 
çadırlarındaydı 
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mak Holding ve ELDER Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Nihat Özdemir, Çalık Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 
Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemil Kazancı, GAZBİR Başkanı Yaşar 
Arslan ve Bereket Enerji Yönetim Kutulu 
Başkanı Ceyhan Saldanlı da katıldı.

İftar yemeğinde kısa bir değerlendirme 
yapan ELDER Başkanı Nihat Özdemir, 
“Elektrik dağıtımının tamamı özelleşti, 
kimi devlet kimi de özel sektör tarafından 
yönetiliyordu ve bu doğru bir operasyon 
değildi. Hepsinin ya özelde ya da devlette 
kalması gerekiyordu. Şu anda hepsi özele 
geçmiş olacak. Elektrik dağıtımının özel-
leştirilmesi bence yeni bir dönemin başlan-
gıcı olacak” şeklinde konuştu.

PETROLCÜLER DE GENÇLİK 
PARKI’NDAYDI 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası 
(PÜİS), üst düzey bürokratlar ve enerji 
sektörünün düzenlediği iftar programları-
nın uğrak adresi olan Gençlik Parkı iftar 
çadırında iki bin kişiye yemek verdi. Dü-
zenlenen iftar yemeğine sektörün önemli 

temsilcileri de katıldı. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla 
gerçekleşen iftar yemeğinde, Rekabet Ku-
rumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, EPDK 
Petrol Dairesi Başkanı Taner Mutlu ve 
PÜİS bayileri hazır bulundu. Enerji Baka-
nı Taner Yıldız, PÜİS Genel Başkanı Muh-
sin Alkan, PÜİS Genel Başkan Yardımcısı 
İmran Okumuş ve PÜİS Genel Sekreteri 
Güner Yenigün kazanların başına geçerek, 
orucunu açmak için çadırda kuyruk oluş-
turan halka kendi elleriyle yemek dağıttı.

PÜİS Başkanı Alkan, daha önce beş yıl-
dızlı otellerde iftar düzenlediklerini anım-
satarak, çadırlarda organize edilen ve hal-
ka bir araya gelinen iftarların daha önemli 
olduğunu vurguladı. Alkan, çadır iftarları-
nın geleneksel hale geleceğini ifade etti.

İGDAŞ FESHANE’DEYDİ 
İGDAŞ, enerji sektörünü Feshane’de 

düzenlediği iftar yemeğinde buluşturdu. 
İftara GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, 
EPDK Kurul Üyesi Fatih Dönmez ve Bur-
sagaz Genel Müdürü Ahmet Tola da ka-
tıldı. İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, 

“banko personellerinin özveriyle çalıştı-
ğını biliyoruz” dedi ve çalışan refahını en 
üst seviyeye getirmeyi amaçladıklarını be-
lirtti. İGDAŞ’ın kalite anlayışında paydaş-
larının önemli olduğunu ifade eden Aslan, 
“Eğer paydaşlarımızı memnun ediyorsak 
şirketi kaliteli yönetiyoruz demektir” şek-
linde konuştu.

“Çalışan memnuniyeti oranının yüzde 
71,8” diyen Aslan, “Çalışan memnuniyeti 
oranının yüzde 100 olması lazım, bunun 
için çalışmalar yapıyoruz” dedi. İGDAŞ’ın 
başarılarını ödüllerle taçlandırdığını söyle-
yen Aslan, davetlilerin yaklaşmakta olan 
Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kut-
ladı. 

BAKAN VE CEO YEMEK 
DAĞITTI

Enerjisa ,Ankara’da 2 bin kişiyi düzenle-
diği iftar yemeğinde ağırladı. İftarda Enerji 
Bakanı Taner Yıldız ve Sabancı Holding 
CEO’su Zafer Kurtul yemek dağıttı. İftara 
Enerjisa CEO’su ve Yönetim Kurulu Üye-
si Yetik Mert ve Enerjisa Yönetim Kurulu 
Üyesi Holger Kreetz de vardı. Başkentli 
müşterileriyle bir araya gelen Enerjisa’nın 
sponsoru olduğu iftar yemeğinde kısa bir 
konuşma yapan Bakan Yıldız, “Sabancı 
Grubumuz sağ olsun tüm Ankaralı hem-
şerileriyle hatta  biraz da müşterileriyle 
buluştular. Bu konseptin doğru olduğuna 
inanıyorum” dedi. 

EGEGAZ ANKARALILARLA 
BULUŞTU

Egegaz Çolakoğlu firması da iftar için 
Gençlik Parkı’nı tercih etti. Egegaz’ın da 
iftarına katılan Bakan Yıldız beş yıldızlı 
oteller yerine iftarların çadırlarda düzen-
lenmesiyle ilgili yaklaşımlarının bu yıl da 
sürdüğünü belirtti.  3 bin kişiye yakın ka-
tılımın sağlandığı iftar yemeğinde Egegaz 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü İbrahim Akbal ve Egegaz çalışanları da 
yer aldı. 
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Neşet Hikmet 

Türkiye petrol piyasasında dağıtıcı 
ve bayi payları ile tavan fiyat uy-
gulaması tekrar tartışılmaya başlan-

dı. EPDK’nın akaryakıt satışlarının tavan 
yaptığı Ramazan Bayramı öncesi LPG ve 
akaryakıt dağıtım şirketlerine “Dağıtıcı ve 
bayi payları yasal çerçevenin üzerine çık-
tı; 7 Ağustos’a kadar uyumlu hale getirin” 
şeklindeki uyarı yazısı sektörde “yeni bir 
tavan fiyat mı geliyor?” korkusu yarattı. 
Çünkü 2009’da da  EPDK şirketlere böyle 
bir uyarıda bulunmuş; ardından da dağıtı-
cı ve bayi paylarını neredeyse yarı yarıya 
azaltan iki aylık uygulama yapmıştı.  

Bayram öncesi dağıtım şirketlerinin yö-
neticileri “Fiyatlandırma konusunda neyi 
eksik buluyorsunuz? ‘Uyumlu hale geti-
rin’ derken kaç kuruş indirim yapmamızı 
mı istiyorsunuz?” gibi sorulara cevap ala-
bilmek için soluğu EPDK’da aldı. Birkaç 
gün süren görüşmelerin ardından da ben-
zin ve motorinde 2-6 kuruşluk indirimler 
gelirken, LPG şirketleri de TÜPRAŞ’ın 9 
kuruşluk zammını tüketiciye yansıtmadı. 
Eylül ayında da gözler EPDK’da olacak. 
Kurum gelinen aşamayı ve Akdeniz ça-
nağındaki genel durumu izleyerek ya ‘ta-

mam’ diyecek ya da “tavan fiyat” tekrar 
gündeme gelecek.

Tavan fiyatın ikinci kez gündeme gel-
mesi özel sektör ve kamudaki fikir ayrılı-
ğını bir kez daha ortaya çıkardı. Kanun ve 
EPDK, tavan fiyatı olağanüstü durumlarda 
devreye alınacak bir araç olarak görürken 
özel sektör, bu uygulamanın sektörde “tah-
ribat” yarattığını savunuyor. Sonuçta bu 
süreçte fiyat karşılaştırmasında hangi kri-
terlerin dikkate alındığı önemli. EPDK’da 
yapılan toplantıların yanı sıra Bakanlık ko-
ridorlarında fiyat kriterlerini enine boyuna 
tartışılıyor. 

Enerji Panorama olarak yılbaşından 
bu zamana fiyat oluşumu konusunda EP-
DK’nın hangi kriterlere göre nasıl bir iz-
leme yaptığı ve nasıl bir tablo saptadığını 
araştırdık. 

5015 Sayılı Petrol Piyasası gereği fiyat 
oluşumu “en yakın piyasa” olan Akdeniz 
borsasının dört ülkesi ile kıyaslanıyor. İtal-
ya, Yunanistan, Fransa, İspanya ile dağı-
tıcı ve bayi payları izleniyor. Türki-
ye’de bayi fiyatları olarak en 
yüksek pazar payına sahip 
8 dağıtıcı lisansı sahibi 
şirketin İstanbul Avrupa 
Yakası tavan fiyatları alı-
nıyor.

AB fiyatları http://
ec.europa.eu/energy/index_
en.htm web adresinden derleni-
yor. 

Rafineri fiyatları olarak İzmit rafine-
ri çıkış fiyatları alınıyor. Rafineri marjı, 
vergisiz rafineri fiyatından Akdeniz spot 
fiyatları (CIF MED) çıkarılarak hesapla-

Petrol sektörünü tavan 
fiyat korkusu sardı 

ANKARA KULİSİ 8

Ağustos ayının en önemli 
gündemi akaryakıt zamları 

oldu. Dağıtım şirketleri 
“tavan fiyat” yaptırımıyla 

karşı karşıya geldi, eylülde de 
gündem kuşkusuz zamlar ve 

tavan fiyat olacak
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nıyor, ithal paritesi üzerine rafineri tarafından eklenen 
tutarı gösteriyor. Dağıtıcı fiyatları aynı 8 şirketin Körfez 
bölgesindeki depo çıkış fiyatlarından alınıyor. Tüm bu 
bilgilerin derlenmesi ve işlenmesinin ardından akarya-
kıtın olması gereken tavan fiyat yaklaşık olarak ortaya 
çıkıyor.  EPDK bu kriterlere göre tablo ve grafiklerde 
görüldüğü gibi Ocak ayından bugüne Türkiye’de marj-
ların AB ülkelerine göre litrede benzinde 12 kuruşa ka-
dar motorinde ise 10 ile 18 kuruş arasında fazla seyretti-
ği sonucuna varıyor.  

MARJ TARTIŞMASI DEVAM EDECEK
Rakamlar da bayi payının yüksek olduğunu gösteri-

yor. Dağıtım şirketleri, “Türkiye’de bayi marjı yüksek 
olmak zorunda çünkü Akdeniz ülkeleri ile koşullarımız 
farklı. Burada sürekli yeni düzenlemeler yapılıyor bu 
hem ek maliyet hem de yeni istihdam anlamına geliyor. 
Sadece marker uygulaması için en az 20 kişi istihdam 
etmemiz gerekiyor. Öte yandan Türkiye’de istasyonlar-
da çalışan sayısı Avrupa’nın çok üstünde. Avrupa’da is-
tasyonlarda herkes kendi akaryakıtını alıyor, Türkiye’de 
bu iş eleman bulundurmak zorunlu, hatta müşterinin 
aracını temizlemek, bazı küçük bakımlarını da ücretsiz 
yapmak zorundayız” sözleriyle bu farkı savunuyor. 

Ancak görünen o ki, benzin ve dolar fiyatı yüksel-
dikçe tavan fiyat uygulaması sık sık gündeme gelecek. 
EPDK’nın bu hesaplamaları, sektörün sadece bugünü 
için değil geleceği için de en önemli gündem maddesini 
oluşturmaya devam edecek.
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Deniz Suphi

Akaryakıt 
sektörüne kesilen 

ceza 3 milyar 
TL’ye ulaştı

TÜPRAŞ’a yönelik vergi ve ulusal marker denetimi, sıkça cezalarla ve baskınlarla anılan 
petrol sektörünü bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Değişen Petrol Piyasası Yasası 

gereğince denetimler daha sık ve detaylı yapılacak. EPDK Denetim Dairesi Başkanı İbiş, 
“Bugüne kadar 3 milyar TL’lik ceza kesildi. Hatta son 4 ayda mühürlenen bayi sayısı 52’ye 

ulaştı” sözleriyle konunun hassasiyetini vurguluyor…

RÖPORTAJ 8

Akaryakıt sektörüne dönük olarak 
yapılan vergi ve diğer teknik in-
celemeler ve sonrasında verilen 

cezalar sektöre “kamuya kaynak yara-
tan” unvan da kazandırdı. Kamuoyunda 
kimi zaman bu inceleme ve cezaların 
abartıldığı gibi bir algı oluşsa da çok 
hassas bir konu olması nedeniyle de sü-
rekli denetim altında tutulmasının önemi 
de vurgulanıyor. EPDK Denetim Dairesi 
Başkanı Mehmet İbiş, bu sektörde yürü-
tülen denetimler ve kesilen cezalarla il-
gili son derece çarpıcı açıklamalar yaptı. 

n Petrol ya da akaryakıt sektörün-
de kaçakçılık mevzuatı değiştirildi. Bu 
düzenleme sektörü nasıl etkileyecek?

Kaçakçılıkla ilgili yeni düzenleme 
gereğince Petrol Piyasası Yasası’nın da 
bazı maddeleri değişti. Bu değişikliğe 
göre akaryakıt istasyonunda kaçakçılık 

yapıldığı tespit edildiğinde tüm tesis 
mühürleniyor. 11 Nisan’dan bugüne de-
ğin 52 bayide komple mühürlenme işle-
mi tesis edildi. 

Tesisin tamamı mühürlendiğinde 
mührün açılabilmesi için iki temel şart 
var: Birincisi, tesis ulusal markerden do-
layı mühürlendiyse ve referans sonucu 
geçerli geldiyse yeniden açılıyor. İkin-
cisi savcılık ya da adli mercilerce ko-
vuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar 
verilmesi gerekiyor. Mahkeme kararının 
da kesinleşmesi halinde tesisin mührü 
kaldırılıyor.  

n Bu sektörde saptadığınız cezaya 
konu eksiklikler neler? 

İlk denetim faaliyetleri 1 Haziran 
2005’ten itibaren başladı. İlk olarak pi-
yasada lisanssız faaliyet var mı yok mu 
onu tespit etmek üzere denetimler yapıl-
dı.  Bu dönemde kesilen cezaların büyük 
çoğunluğu da lisanssız piyasa faaliyetine 

ilişkindi. Zaten, bugüne değin petrol pi-
yasasına ilişkin 10 bin idari yaptırım uy-
guladıysak, bunların 3 bin 500’ü lisansız 
piyasa faaliyetiyle ilgilidir. 

Daha sonra ağırlıklı olarak marker se-
viyesi geçersiz ve teknik düzenlemeye 
aykırı ürün ikmalinden yaptırımlar uy-
gulandı. Devamında pano ve pompadaki 
fiyat farklarından cezalar uygulandı. Ta-
ban fiyat uygulaması aşamasında taban 
fiyata uymama yaptırımları söz konusu 
oldu. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik ola-
rak da bayilere, ürününü sattığı dağıtım 
şirketinin marka ve giydirmelerini yap-
tırmadığı için cezalar kesildi. 

ASLINDA 3 MİLYAR TL’YDİ
n Sektörde, tartışma yaratan bir 

konu da gizli tanklar. Burada nasıl bir 
manzara var? 

Evet, bu önemli bir konu. Akaryakıt 
istasyonlarının 450’sine, gizli tank düze-
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neğine ilişkin işlem yapıldı.  Rafineri ve 
depolama tesislerinde marker, teknik dü-
zenlemeye aykırılık ya da yerleşim pla-
nında olmayan veya lisansta kayıtlı olan 
ürün dışında ürün bulundurma nedeniyle 
de yaptırımlar uygulandı. 

n Sektöre bugüne değin kestiğiniz 
ceza tutarı hakkında bilgi verir misi-
niz?

Petroldeki yaptırım sayısı 10 bine ya-
kın ve toplam ceza 1.5 milyar TL dola-
yındadır.  Aslında dağıtım şirketlerine, 
lisanssız bayilere ürün ikmali nedeniyle 
1.5 milyar TL ceza uygulanmıştı. Danış-
tay’ın bu konuyla ilgili bir kararı sonra-

sında ceza miktarları 10’da 1 oranında 
düştü. Bu düşmeseydi bugüne kadar uy-
gulanan ceza tutarı 3 milyar TL dolayın-
da olacaktı.  

n Siz, petrol sektörünün yanı sıra 
doğalgaz ve elektrik sektörlerini de 
denetliyorsunuz. Denetim usulleri açı-
sından sektörel farklar var mı?

Elektrik ve doğalgazda mevzuata ay-
kırılık tespiti yapıldığında bu aykırılığın 
giderilmesi için ihtar müessesesi bulu-
nuyor. Bu ihtar müessesesi işletilmeden 
idari yaptırım aşamasına geçilemiyor. 
Petrol ve LPG piyasasında herhangi bir 
biçimde mevzuata aykırılık tespiti yapıl-

dığında, daha sonra bu aykırılık giderilse 
bile bu sektörlere yaptırım uygulanıyor.  
Lisanssız bayilerle ilgili olarak yapı-
lan işlemde, bu bayilerin lisans alması 
cezayı ortadan kaldırmadı. Yargı da bu 
konuda EPDK’nın kararı yönünde görüş 
bildirdi. Elektrik ve doğalgazda aykırılık 
için süre verilmesi ve süre içinde gerekli 
düzeltme yapılmıyorsa ceza söz konusu 
olabiliyor. 

n Güncel bir konu olan otomosyan 
cezaları konusunda bilgi verir misi-
niz?

Bugün itibariyle petrol sektöründe 
dağıtım şirketleri açısından en büyük 

n Buradaki talep nereye kaydı?
Buradaki düşüş sonrasında gaz yağı ve jet 
yakıtına talep kaydı. Tüketici, ikame edile-
bilir malların fiyatlarına bakıyor. Fiyat uygun 
ve cazip ise o ürüne yöneliyor.  Devlet, ha-
vacılık sektörünü desteklemek için jet ya-
kıtından ÖTV almıyor.  Balıkçılık sektörünü 
destek için ÖTV’siz ürün öngörülmüş. Bu 
ürün, balıkçılık sektöründe kullanılmayıp, 
içeri bayilere veriliyor. Şu anda kurumumuz 
denetimlerde jet yakıtı ve ÖTV’siz denizcilik 
yakıtlarıyla ilgili olarak ihrakiye ve dağıtım 
şirketlerine yoğunlaştı. Bu ürünler gerçek-
ten verildi mi bunlar gerçekten kullanıldı mı 
buna ilişkin soruşturması sonlanan ve  tes-
pit ettiğimiz dağıtım şirketleri var. Bu şirket-
lere idari para cezası verdik, diğer yandan 
da bu şirketlerin lisanslarını iptal ediyoruz. 
n Sektöre uyarılarınız ya da telkinleriniz var 
mı?
Mevzuata aykırılık yapıldığında aynı yap-
tırımı büyük ya da küçük demeden uygu-
luyoruz. Herkese eşit mesafedeyiz. Geç-
mişte, hangi fiillere yaptırım uygulandığını 
biliyorlar. Benim dağıtım ve bayii dernek-
lerine önerim şöyle: Geçmişte hangi fiillere 
yaptırım uygulandı, bayilerinin bu tür yaptı-
rımlarla karşılaşmaması için bir liste yapıp 
bunları denetlemeleri. Bunları yaparlarsa 
eksikliklerini bilirler ve böylece yapılacak 
bir denetimde yaptırıma maruz kalmazlar.

TALEP JET 
YAKITINA KAYDI
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dosya, dağıtım şirketlerinin Kaçakçılık 
Kanunu kapsamında bayilerde otomas-
yon sistemlerini kurup uygulamamala-
rı. Bayilerde, otomasyon sistemlerini 
kurma yükümlülüğü dağıtım şirketinde 
bulunuyor. Dağıtım şirketlerine, bu yü-
kümlülük 2007 yılında getirildi. Bu süre 
daha sonra 6 defa uzatıldı. 30 Haziran 
2011’den itibaren süre uzatımı yapıl-
madı. Bu tarih itibariyle otomasyon 
sistemi kurmayan dağıtım şirketleriyle 
ilgili soruşturma süreci devam ediyor. 
Savunmaları aldık. Bu dağıtım şirketle-
rine bayii başına yaptırım uygulanması 
yönünde kurul kararı alındı ve hangi 
hallerde yaptırımın uygulanacağı ya da 
savunmaların uygun görüleceği konu-
sunda aşağı yukarı 48 kriter belirlendi. 
Bu kriterlere göre yaptırım uygulana-
cak. Şirketlerin durumlarını bu kriterle-
re uygun olarak değerlendireceğiz. Önü-
müzdeki bir ay içinde kurul gündemine 
indireceğiz. 

LPG’DE DE DENETİMLER 
ARTACAK

n LPG sektörüyle ilgili yürüttüğü-
nüz soruşturma hangi aşamada bulu-
nuyor?

LPG piyasasında bugüne kadar hiç 
numune alınmamıştı. İlk kez temmuz 
ayında başlamak üzere öncelikle depo-
lama, rafineri ve dolum tesislerinde nu-
mune alındı. Numune kabı bulunup bu-
lunmadığı denetimleri yapıldı.  LPG’de 
dağıtım şirketlerinden, rafineriden ve 
dolum tesislerinden 130’un üzerinde nu-
mune alındı. Bu numunelerden 63’ü tek-
nik düzenlemeye aykırı çıktı. Buna iliş-
kin dağıtım ve depolama şirketlerinden 
savunmaları alındı. İşlemler tamamlan-
dığında kurul gündemine gelecek. LPG 
piyasasında petrol piyasasından farklı 
olarak şöyle bir düzenleme var: Petrol 
piyasasında teknik düzenlemeye aykırı 
ürün ikmal edildiğinde sadece para ceza-
sı öngörülüyor. Halbuki LPG piyasasın-
da teknik düzenlemeye aykırılıkta para 
cezasının yanında lisans iptali ve teknik 
düzenlemeye aykırı ürün üzerinden mü-
sadere işlemi öngörülüyor. 

 n LPG’de dökme ve otogazla ilgili 
de bazı usulsüzler zaman zaman gün-
deme geliyor. Bu konuyla ilgili de de-
netimler söz konusu mu?

LPG piyasasında öncelikle lisanssız 
faaliyet olup olmadığını saptamak üzere 
inceleme yaptık. Aynı zamanda dökme 
gaz satışlarının ilgili yerlere yapılıp ya-
pılmadığı da denetlendi. Otogaz istas-
yonlarında dökme olarak alınan ancak 
otogaz olarak verilen yerler vardı. Buna 
ilişkin işlemler yapıldı. Aerosol kapsa-
mında getirilen ürünlerin imalatta kulla-
nılmayıp, istasyonlara ikmal edildiğine 
ilişkin tespitler bulunuyordu. Buna iliş-
kin de bazı yaptırımlar uygulandı. 

LPG istasyonlarında sorumlu müdür 
ve yetkili müdür bulundurulup bulun-
durulmadığı da önemli bir sorun olarak 
ortaya çıkıyor. Daha önce her bir otogaz 
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İbiş,  akaryakıtta yapılan 
denetimlerin sıklığı ve 
fazlalığının başka hiçbir 
sektörde olmadığını belirterek 
“Mevzuat değiştikçe, teknikler 
arttıkça, düzenlemeler sürekli 
güncellenince denetim de 
artıyor, haliyle ayrılıkların oranı 
da yükseliyor” diyor  

istasyonunda sorumlu müdür bulundu-
rulmasına ilişkin kurul kararı vardı. 2009 
yılından sonra her bir otogaz istasyonun-
da sorumlu müdür bulundurulması ve 
aynı zamanda dolum yapan personelin 
de eğitimden geçmiş olması lazım. Bu 
eğitimi TMMOB veriyor. Bu eğitime 
tabi tutulduktan sonra TMMOB tarafın-
dan sorumlu müdür yetki belgesi ve yine 
LPG yetkili personel belgesi tanzim edi-
liyor.  Bunlar sertifikalandırılıyor. Ağır-
lıklı olarak otogaz istasyonlarında bu 
tür mevzuata aykırılık gerekçesiyle çok 
sayıda yaptırım uygulandı. 

DENETİM ARTTIKÇA 
AYKIRILIK DA ARTIYOR

n Akaryakıt sektörü sürekli ceza-
larla gündeme geliyor. Neden?

Sektörde denetim miktarı çok fazla. 

Petrol piyasasına ilişkin ulusal marker 
uygulamasından bu yana yarım milyo-
nun üzerinde numune alınmış durumda. 
Marker testi yapılmış. Teknik düzenle-
meye aykırılık amacıyla da 60 bin dola-
yında numune alınmış. Bu denetim sayı-
larını kıyaslayınca diğer hiçbir sektörde 
örneğin gıdada bu kadar denetim yok. 
Sağlık sektöründe bu kadar denetim yok. 
Denetim miktarı çok olunca aykırılık tes-
piti çoğalıyor. Belki gıdada da bu kadar 
denetim yapsak, yaptırım sayısı buradan 
daha çok çıkacak. Ama denetim sayısı az 
olunca az yaptırım gündeme geliyor. O 
sektör sanki mevzuata uygun çalışıyor, 
hiçbir sorun yok gibi görünüyor.  Petrol-
de denetim yoğun yapılıyor ve aykırılığa 
da yaptırım uyguluyor. 

n Bu denetimler güvenli akaryakıt 

tüketiminin de yolunu açıyor diyebilir 
miyiz? 

Şunu söyleyebilirim. Akaryakıt sektö-
rünün önemli bir bölümü güvenle ürün 
alınacak noktalar haline geldi. Sorun 
olan belli noktalar vardı. Bu son yasada 
mevzuata aykırılıkta tüm tesis kapatıla-
cağı için bunlar da ayıklanacak. Zaman 
içinde artık sektör mevzuata uygun ha-
reket edenler haline gelecek. 

n Sektörde, 10 numara yağ olarak 
adlandırılan kaçak akaryakıt sorunu 
çözüldü mü?

2008 yılından sonra 10 numara yağ 
sorunu vardı. Bu uzunca süre Kaçak-
çılık Komisyonu ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarla yapılan toplantılarda 
gündeme geldi. 10 numara yağ diye bir 
ürün yok. Akaryakıt dışı bazı ürünlerin 
yağa karıştırılması sonucu yakıt yerine 
kullanılan ürünler için bu isim kullanı-
lıyor. Bu niye kullanılıyor? Akaryakıt 
ile bu ürünler arasındaki ÖTV farkından 
dolayı, bunlar lehine bir durum vardı ve 
tüketici bunları tercih ediyordu.  Tüketi-
ci bunun akaryakıt olmadığını da biliyor. 
Tüketici, ‘ben akaryakıtı kullanırsam 
maliyeti şu, 10 numarayı kullanırsam 
maliyeti bu’ diyor, ‘10 numarayı kul-
lanmanın yol açacağı zararın maliyeti 
şu’ diyor.  Tüketici, toplamda karda ise 
10 numara yağı kullanıyordu. En son 
kaçakçılık komisyonunda Maliye Baka-
nı’nın devreye girmesiyle akaryakıt dışı 
ürünlerde ÖTV tutarı artırıldı ve tecil ter-
kinde iade yöntemine geçildi. Bu ürünle-
re talep düştü.
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ENERJİSİ       BOL MEDYA
Türkiye’nin önemli gazete ve televizyonları enerji sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerin çatısı altında toplandı. Doğan ve Çalık Holding başta olmak üzere 
Ciner Grubu, Socar Grubu, Demirören Grubu, Doğuş Holding, Kolin-Limak-
Cengiz İnşaat gibi enerji devleri bugün medya patronluğu yapıyor. Enerji 
sektörünün sahibi olduğu gazetelerin toplam tirajı 2 milyon 621 bin düzeyinde. 
Türkiye’deki toplam gazete tirajı ise 4 milyon 850 civarında. Patronu enerji 
sektöründe olmayıp tirajı 100 bini geçen gazete ise sadece üç tane...  

Oğuz Karadeniz

Medya 1990’lı yıllarla birlikte iş dünyasının en çok yatırım 
yaptığı alanlardan biri haline geldi. 1990’larda neredey-
se bankası olan her kuruluş medyaya girdi ya da medya 

patronları banka kurdu. Sonu malum, çoğu 2001 krizinin ardından 
TMSF yönetimine geçti, şimdi yeni patronları var. 2000’li yılların 
modası ise enerji… Son 10 yılda ekonominin bel kemiğini oluşturan 
bir büyüklüğe ulaştı bu sektör. İrili ufaklı yüzlerce şirket bu alanın 
oyuncuları arasına girdi. İşte bu dönemde medyanın yine ön plana 
çıktığını görüyoruz, hem de enerji sektörüyle kol kola… 

Şu anda Türkiye’deki tüm medya gruplarının enerji alanında yatı-
rım var. Bazı eski medya patronları sonradan “enerjici” olurken, ba-
zıları da “çiçeği burnunda medyacı” oluyor. Bir başka enerjici Meh-
met Emin Karamehmet’in TMSF’ye geçen TV kanalı ve gazetelerini 
satın aldıklarını açıkladılar. Çukurova Grubu’nun borçları sebebiyle 
Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan 
Akşam Gazetesi ve SKY 360 Televizyonunun yeni sahipleri elektrik 
ve doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren Cengiz- Kolin-Limak-Cen-
giz firmaları olacaktı. Boğaziçi, Uludağ, Akdeniz, Çamlıbel gibi Tür-
kiye’nin en önemli dağıtım bölgelerinin özelleştirme ihalelerini ka-
zanarak devraldıktan sonra mayıs ayında 22 milyar euroluk teklifiyle 
3. havalimanı ihalesini kazanan üçlünün bağımsız doğalgaz dağıtım 
şirketlerinin yanı sıra üretim santralleri de bulunuyor. Ancak sürpriz 
bir şekilde CLK, bu satın almadan vazgeçtiğini açıkladı. Kulislerde 
bu yayın grubuna başka bir enerjicinin talip olduğu konuşuluyor.

Hürriyet, Sabah, Posta, Radikal, Takvim, Milliyet, Vatan, Bugün, 
Akşam, Star Gazeteleri’nin yanı sıra Kanal D, Show TV, Star TV, 
Kanaltürk, Bloomberg, NTV, CNN Türk gibi çok sayıda kanalın sa-
hibi enerji şirketleri oldu.  Sektörde faaliyet gösteren çok fazla sayı-
da şirketin de medyaya girmek için fırsat kolladığı belirtiliyor. Yeni 
Şafak ve TVNET kanalını bünyesinde bulunduran Albayrak Medya 
Grubu ile Türkiye Gazetesi ile İhlas Haber Ajansı’nın sahibi İhlas 
Holding’inde önümüzdeki dönemde enerji sektöründe boy gösterme-
si kimse için sürpriz olmaz.



23ENERJİ PANORAMA

ENERJİSİ       BOL MEDYA
DOĞAN SONRADAN ENERJİCİ 

Türkiye’de medya deyince ilk akla gelen grup Doğan 
Holding. Doğan Grubu, Vatan ve Milliyet gazetelerini bir 
başka enerji yatırımcısı olan Demirören Grubu’na satması-
na karşın hala Türkiye’nin en büyük medya patronu olarak 
göze çarpıyor. Medya sektörüne 1979 yılında Karacan Ai-
lesi’nden Milliyet’i satın alarak giren Aydın Doğan, daha 
sonra Simavi’lerden Hürriyet’i satın alarak sektörün en 
büyüğü oldu. Zamanla grup bünyesine katılan haftalık ve 
aylık dergiler, radyolar, Kanal D ve son olarak CNN Türk’ü 
kuran Doğan Grubu’nun Almanya ve Rusya’da da medya 
alanında yatırımları var. 

Doğan bugün basının amiral gemisi olarak adlandırılan 
Hürriyet’in yanı sıra Posta, Radikal ve Fanatik adlı gaze-
telerin sahibi. Kanal D, CNN Türk TV kanallarının yanı 
sıra dijital yayıncılık platformu Dsmart da grup şirketleri 
arasında bulunuyor. Aynı zamanda Doğan Haber Ajansı 
(DHA) ile de haber ajansçılığı sektöründe faaliyetlerini 
sürdürüyor. Medyanın en etkili grubu Doğan’ın enerjiyle 
tanışması 1990 yılların sonunda oldu. İş Bankası ile Petrol 
Ofisi’ni özelleştirmeden alan Doğan Grubu, 2000’lerin so-
nunda hisselerini Avusturyalı OMV’ye satarak dağıtım sek-
töründen çekildi. Doğan Grubu, o yıllarda gündemi uzun 
süre meşgul eden ciddi vergi denetimleriyle karşılaşmıştı. 
Kamuoyunda Doğan Grubu-AKP çekişmesi olarak yankı 
bulan bu süreçte şirket ciddi vergi cezaları ödemek zorunda 
kalmıştı. Ancak Aydın Doğan’ın akaryakıt dağıtım sektörü-
nü çok sevdiği bir süre sonra Full Akaryakıt ile masaya otu-
runca ortaya çıktı. Burada da Full’ün yaşadığı bazı olumsuz 
olaylar nedeniyle Doğan ortaklıktan vazgeçti. O dönemde 
Doğan’ın rafineri kurmak istediği de konuşulmuştu. 

Tüm bu aksiliklere karşın Doğan Grubu özellikle enerji 
üretim tarafında büyüyor. Yatırımlarını Doğan Enerji çatısı 
altından birleştiren grup, 513 MW kurulu güç ile Türki-
ye’de en büyük özel sektör santrallerinden biri olan Boya-
bat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nde yüzde 
33 oranında pay sahibi. Doğu Karadeniz’de Giresun As-
lancık Barajı ve HES projesinde Doğan Holding’in yüzde 
25, Doğan Enerji ise yüzde 8,33 oranında payı bulunuyor.  
Şirket, Nakkaştepe Elektrik Üretim ve Yatırımları San. Tic. 
A.Ş. aracılığıyla, 93 MW güce sahip Şah RES’i (Galata 
Wind Enerji A.Ş.) ve 33 MW kurulu güce sahip Mersin 
RES’i (Akdeniz Elektrik Üretim A.Ş.) portföyüne kattı ve 
kapasite artışı için çalışıyor. 

KUZEY IRAK’TA 
PETROL ARIYOR

Gas Plus Erbil şirketi aracılığıyla yüzde 20 net pay ile 
iştirak edilen Kuzey Irak’ta bulunan petrol arama-üre-

tim faaliyetleri ile ilgili olarak Bastora sahasında önemli 
miktarda ilave petrol keşfi yapıldı. İki geliştirme kuyusu 
sondajı ile Benenan ve Bastora sahalarının üretiminde 

kullanılacak olan yüzey tesislerinin mühendislik, temin, 
inşaat ve kurulumu sürüyor. Holdingin gelecek stratejileri 

arasında hem yurt içi hem de yurtdışında enerji ve medya 
sektörlerinde büyümek olarak yer alıyor. 
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KUZEY IRAK’TA PETROL 
ARIYOR

Gas Plus Erbil şirketi aracılığıyla yüz-
de 20 net pay ile iştirak edilen Kuzey 
Irak’ta bulunan petrol arama-üretim fa-
aliyetleri ile ilgili olarak Bastora saha-
sında önemli miktarda ilave petrol keşfi 
yapıldı. İki geliştirme kuyusu sondajı ile 
Benenan ve Bastora sahalarının üretimin-
de kullanılacak olan yüzey tesislerinin 
mühendislik, temin, inşaat ve kurulumu 
sürüyor. Holdingin gelecek stratejileri 
arasında hem yurt içi hem de yurtdışında 
enerji ve medya sektörlerinde büyümek 
olarak yer alıyor. 

DOĞUŞ “BEN DE VARIM” DEDİ 
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden 

biri olan Doğuş Grubu da enerji sektö-
ründe faaliyet gösterip medyanın önem-
li oyuncularından biri haline gelmiş bir 
isim. Türkiye’nin en eski inşaat şirketle-
rinden biri olan Doğuş’un amiral gemisi 
Garanti Bankası. Finans dünyasının güç-
lü bir ismi olan Doğuş, Audi, Volkswa-
gen, Scania gibi otomotiv markalarının 
da Türkiye distribütörü… 

1990’larda Cavit Çağlar’ın kurduğu 
NTV’yi satın alarak medya sektörüne 
girdi. Daha sonra ise Türkiye’nin ilk 
ekonomi kanalı olan Kanal E’yi satın 
alıp CNBC-e’ye dönüştürdü. Daha sonra 
Aydın Doğan’dan Star TV ve TMSF’den 
Kral TV’yi aldı. NVTSPOR’la televiz-
yon kanalı sayısını dörtledi. İnternet dün-
yasına da ‘ixir’i adlı portalla hızlı bir giriş 
yapan Doğuş, bu şirketi kapatıp dergi ve 
yayıneviyle yazılı basına da giriş yaptı.

İlk olarak 2010 yılında dünyaca ünlü 
CondéNast grubuyla yaptığı işbirliği 
sonucu Türkiye’deki kadın/erkek moda 
dergi piyasasını canlandıran Vogue ve 
GQ dergilerinin yanı sıra dünyaca ünlü 
National Geographic Türkiye, National 
Geographic Kids, Robb Report, kapatı-
lan NTV Tarih ile CNBC-e Dergi, Doğuş 
Yayın Grubu’nun bünyesinde yer alıyor. 
NTV Yayınları’nın da çizgi roman, popü-
ler kültür, ekonomi, doğa bilim, felsefe 
gibi farklı alanlarda 150’den fazla kitabı 
bulunuyor.

Doğuş’un enerji sektörüne girişi 
2000’li yılların sonunda başladı. Grup, 

D o ğ a n 
Holding ile 
Boyabat ’ta 
ortak olduğu 
HES’in yanı sıra 
Artvin ve Aslancık 
gibi önemli hidroelekt-
rik santrallarında hisse sa-
hibi. 

DEMİRÖREN BABADAN 
ENERJİCİ 

Türkiye’nin önde gelen enerji kuruluş-
larından Demirören Grubu’nun medya 
sektörüne girişi de büyük yankı uyandır-
mıştı. Aydın Doğan’ın Milliyet ve Vatan 
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gazetele-
rinin yeni 

sahibi Erdo-
ğan Demirören 

oldu. Enerji sektö-
rünün önemli oyun-

cularından biri olan 
Demirören’in devir alma 

işlemi ile medyada enerji pat-
ronlarının ağırlığı artmış oldu. 

Medyanın çiçeği burnundaki patro-
nu Demirören Grubu Milangaz, Likidgaz, 
Mutfakgaz, Güneşgaz’ın yanı sıra yüzde 
70’ini satın aldığı M-Oil ile akaryakıt 
sektöründe önemli oyuncuların başında 

geliyor. Erdoğan Demirören Sirkeci’de 
oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması 
konusunda faaliyet gösteren Kolaylık 
Oto Müessesi’nin kurucusu babası Şükrü 
Demirören’in 1957 yılında vefatı sonucu, 
genç yaşta aile işlerini devralmış bir isim. 
Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş 
Kulübü’nün eski Başkanı ve Türkiye Fut-
bol Federasyonu’nun Başkanlığı görevini 
sürdürüyor.

CİNER İKİ SEKTÖRDE DE HIZLI 
BÜYÜYOR 

Madencilik başta olmak üzere elekt-
rik sektöründe Türkiye’nin zirvesinde 
yer alan Turgay Ciner medyanın en bü-
yük patronu olmak için yoluna emin 
adımlarla devam ediyor. 

Park Enerji, sektördeki ilk uygulama-
sına 1992 yılında Tunçbilek ocaklarında 
Yap-İşlet modeli ile kurduğu modüler 
kömür yıkama tesisi ile başladı, daha 
sonra 1996-2006 yılları arasında Soma/
Manisa’da ve 1997-2002 yılları arasında 
Dodurga/Çorum’da benzer Yap İşlet Mo-
deli ile modüler kömür yıkama tesislerini 
işletti ve bu tesislerde yaklaşık olarak bu-
güne kadar 35 milyon ton kömür yıkadı. 
Grup, özelleştirme ihalesinden kazanıp 
işlettiği Çayırhan Termik Santrali için 
kurmuş olduğu kömür yıkama ve homo-
jenizasyon tesisi ile santral verimliliğini 
yüzde 48’den yüzde 81’e çıkardı. 

Şirket 2011 yılında 170 milyon tonluk 
ve 2400-2500 kalori değerinde kömür 
rezerv alanının işletme ruhsatını elinde 
bulunduran Konya Ilgın Elektrik Üre-
tim ve Ticaret Ltd. Şti’nin yüzde 99.84 
lük hissesini satın aldı. Söz konusu işti-
rak gelecek yıllarda bu bölgede mevcut 
linyit rezervlerinden üretim yapacak 500 
MW’lık termik santral kurarak maden ve 
santralin işletmeciliğini yapacak. Şirket 
Silopi’ye kurduğu 400 MW’lık asfaltitle 
çalışan elektrik üretim santralı ile birlik-
te bölgeye 800 milyon dolara yaklaşan 
bir yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyor. 
Elektrik dağıtım ihalelerinde hedefine 
ulaşamayan, hisseleri BİST’de işlem gö-
ren şirketin toptan elektrik satış şirketi de 
etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor.

Bir dönem Sabah Gazetesi’nin de or-
taklarından olan Ciner, Habertürk ile 
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DOSYA 8

sektöre neredeyse sıfırdan adım attı. 
Habertürk Gazetesi büyük gazeteler ara-
sında yerini alırken Habertürk TV ve Blo-
omberg HT ile de haber kanalları arasın-
da hatırı sayılır bir yer edindi. Çok sayıda 
dergiye de sahip olan Ciner Medya’nın 
son büyük adımı ise Show TV oldu. Ciner 
en son Türkiye’nin prime time kanalları 
arasında zirveye oynayan Show TV’yi 
bir başka enerji sektörü oyuncusu olan ve 
Çukurova Grubu’ndan aldı. 

MEDYANIN SÜPRİZ OYUNCU 
ÇALIK 

Malatya’nın en önemli tekstilcileri ara-
sında yer alan Çalık Grubu, bu alandaki 
faaliyetlerini yurtdışına özellikle Türk-
menistan’a taşıyarak büyüdü. Arnavutluk 
ve Kosova’daki banka yatırımlarıyla bu 
alanda da büyüyen Çalık Holding’in fi-
nans alanındaki bir diğer yatırımı ise Tür-
kiye’de faaliyet gösteren Aktifbank. 

Çalık’ın enerji sektörüne girişi med-
yaya adım attığı dönemle oldukça ya-
kın. 2005 yılında Turgay Ciner’e ait olan 
Sabah Grubu’na TMSF’nin el koyması 
Ahmet Çalık için yeni bir kapıyı açtı. Sa-
bah’ı kaybeden Ciner, Habertürk grubu-
nun temellerini atarken Çalık da bünye-
sinde Sabah, Takvim gazeteleriyle ATV 
ve çok sayıda dergiyi barındıran grubun 
sahibi oldu. Medya bölümünü Turkuvaz 
adı altında topladı. 

Aynı dönemde Çalık enerji yatırımla-
rına da hız verdi. Samsun-Ceyhan petrol 
boru hattı ve Ceyhan’a rafineri yatırımları 
gündeme geldi, her iki yatırım da kamu-
oyunu çok meşgul etti ancak hem ülke 
içi hem de uluslar arası konjöktür gereği 
iki yatırım da hayat bulmadı. Çalık ener-
ji sektöründe yeni bir alan olan dağıtıma 
odaklandı. 

Samsun ve civarının elektrik dağıtı-
mı yapan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım 
A.Ş’ye sahip olan Çalık, Doğu Anado-
lu’daki 7 ilin oluşturduğu Aras bölgesinin 
elektrik dağıtımını Kiler Holding’le bir-
likte kazandı. Çalık’ın son dönemde imza 
attığı bir diğer enerji yatırımı ise Türkme-
nistan’da oldu. Holding, bu ülkenin enerji 
altyapısının yenilenmesi işini aldı. Ayrıca  
Türkmenbaşı Rafinerisi, Balkanabad, Aş-
gabat, Daşoğuz, Novoi Abadan Elektrik 

Santralini de Çalık Holding yapıyor. Ça-
lık Enerji’nin yurtdışındaki enerji yatırı-
mının sayısı 7’ye ulaştı. 

Çalık Enerji 1900 MW’lık termal (kö-
mür ve gaz), hidroelektrik ve rüzgâr ile 
güneş enerjisinden oluşan proje portföyü-
nü geliştirmiş durumda. 

‘ALTIN KOZA’ PETROL DE 
ARIYOR 

Türkiye’de altın denilince ilk akla 
gelen isimler arasında yer alan Akın 
İpek de medyanın önemli oyuncularından 
biri olmak için yatırımlarını devam etti-
riyor. Bugün gazetesinin yanı sıra Kanal-
türk TV ve Bugün TV’nin de sahibi olan 
İpek’in ismi bir dönem Milliyet ve Vatan 
gazetelerinin satış sürecinde de geçmişti. 
Koza İpek Holding’in patronu olan Akın 
İpek, 2005 yılında Bugün Gazetesi ile 

BÖLGESEL 
OYUNCU OLDU

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de geliştirmiş 
olduğu projelerin dışında, Çalık Enerji aynı 
zamanda zengin hidrokarbon ve doğal gaz 
kaynaklarına sahip olan komşu ülkelerde de 
faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunuyor. Türki-
ye’de 16 arama ruhsatı ve bir üretim ruhsatı, 
yurtdışında ise iki arama ruhsatına sahip olan 
Çalık Enerji, çalışma alanının kapsamını Bal-
kanlar’a, BDT ülkelerinden, Doğu Avrupa ve 
Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerine doğru 
genişletti. Türkiye’deki arama ruhsatları  için, 
Çalık Enerji Kanadalı bir petrol şirketi ile stra-
tejik ortaklık kuran şirket ortağı ile birlikte 
dört arama kuyusu için çalışıyor. 
Güneydoğu Bölgesi’nde petrol keşfi gerçek-
leştiren Çalık Enerji, Türkiye’de petrol ve gaz 
alanındaki en büyük yatırımcılardan biri oldu 
ve Türkiye’de shale petrol araması yapmak 
üzere çalışmalar sürdürüyor.
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medya sektörüne girerken, önümüzdeki 
dönemde de yatırımlarını artırarak devam 
ettireceği belirtiliyor. Enerji sektöründeki 
Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde iki ku-
yuyla arama faaliyetlerini sürdüren İpek 
Doğal Enerji, sondajı tamamlanan Koza-
1 kuyusunda petrole rastlandığını 5Tem-
muz 2013 tarihinde duyurmuştu.

AZERİ SOCAR STAR’LA 
BÜYÜYECEK 

Cem Uzan döneminde Türkiye’nin en 
etkili gazetelerinden biri olan Star, dünya-
nın önemli enerji şirketlerinden biri oldu. 
2013 yılında Star Medya Grubu’nun yeni 
sahibi Azeri enerji devi, milli petrol şir-
keti SOCAR oldu. PETKİM’e sahip olan 
ve yeni “Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lo-
jistik Entegrasyonu” projesi ile birlikte 5 
yılda 17 milyar dolarlık bir yatırım hedefi 

olan SOCAR, Star gazetesinin yanı sıra 
Kanal 24 haber kanalının da sahibi. 

Star Medya Grubu, SOCAR ile güç 
kazanırken, medyadaki yatırımlarını da 
artırma kararı alındı. Yeni bir televizyon 
kanalı test yayınına başlarken, bünyeye 
yeni bir gazete daha katılacak. Bunlara 
ilave olarak internet medyasında yeni 
yatırımların hazırlıkları yapılıyor. Star 
Medya Grubu Fettah Tamince ve Tevhit 
Karakaya ortaklığına aitti. Rixos’un da 
patronu olan Tamince, Star hisselerini 
2009 yılında Ethem Sancak’tan devral-
mıştı.Star Gazetesi 1999 yılında Uzan 
Ailesi tarafından kurulmuştu. Uzanlar’ın 
İmar Bankası kaynaklı borçları nedeniyle 
2004 yılında TMSF’ye geçen Star Gaze-
tesi, 2006 yılında Kıbrıslı işadamı Ali Öz-
men Safa›ya 8 milyon dolar karşılığında 
satılmıştı.

Türkiye’de, 2011 yılında yapılan bir çalış-
maya göre reklamların toplam hacmi 3 mil-
yar dolar düzeyinde bulunuyor. Gazeteler 
ve dergilerin payları yüzde 24 düzeyinde 
seyrediyor. Yıllar içinde gazete ve dergilerin 
payları göreli olarak gerilerken TV’lerin rek-
lam payları artıyor. TV’lerin reklam payları, 
2011 yılında bir önceki yıla göre 2 puan ar-
tış gösterdi. TV’ler, gazetelerin reklam payı-
nı küçülttü. TV’lerin toplam içindeki payları 
yüzde 57 dolayında bulunuyor.  İnternet de 
gelişiyor. Kullanıcı sayısı özellikle 3G’nin 
yaygınlaşmasıyla birlikte artıyor. Bu mecra 
da reklamlardan yüzde 8 pay alıyor. Kalan 
yüzde 10’luk pasta da sinema, radyo, açık 
hava arasında paylaşılıyor. Enerji patronla-
rının sahip olduğu Türkiye’nin en güçlü TV 
kanalları ve gazeteleri olduğunu göz önüne 
alırsak 3 milyar dolarlık reklam bütçesini bu 
patronların aldığını söyleyebiliriz. 

ÇALIK GRUBU:  ATV,  AHaber, Sabah ve 
Takvim gazeteleri, Forbes, Para dergisi. 
DOĞAN HOLDİNG: Hürriyet Gazetesi, Ra-
dikal Gazetesi, Posta Gazetesi, Kanal D,  
CNN Türk, Hürriyet Daily News, Fanatik. 
Ekonomist, Capital, Tempo, Elle, Haftaso-
nu, Atlas, Yacht gibi dergiler. 
DEMİRÖREN GRUBU: Milliyet Gazetesi, 
Vatan Gazetesi.
DOĞUŞ GRUBU:  NTV, Star TV, CN-
BC-E, NTV Spor, Kral TV. Vogue, CNBC-E 
Dergi, National Geographic… 
KOZA İPEK HOLDİNG: Bugün Gazetesi, 
Kanaltürk TV, Bugün TV. 
SOCAR GRUBU: Star Gazetesi, Kanal 24.
KOLİN-LİMAK-CENGİZ ORTAKLIĞI: Ak-
şam Gazetesi, Sky 360 Televizyonu.

NEDEN MEDYAYI İSTİYORLAR?
Yanıtı oldukça basit, Türkiye’de 1990’ların 
başıyla birlikte medya patronajında yeni bir 
dönem başladı. Daha önce sahipleri sade-
ce medya sektöründe olan isimlerin yerine 
büyük gruplar geldi. Bu süreçte medyanın 
habere yaklaşımı da değişti. Hükümetler 
üzerinde ciddi etki sahibi olan gazete, TV 
ve dergiler aynı zamanda sahiplerinin de 
faaliyetlerini duyurduğu önemli mecralar 
haline geldi. Medyanın yeni oyuncusu Ni-
hat Özdemir de “neden medyaya girdiniz?” 
sorusuna “Elektrik dağıtımında abone sa-
yımız 10 milyon oldu. Turizm, çimento, in-
şaat, maden gibi sektörlerde yatırımlarımız 
var. Reklamımızı yapacak bir medya grubu 
istedik” yanıtını vermişti. 

Reklam gelirleri 
ve mecra payları

İKİ SEKTÖRÜN 
DE DEVLERİ
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Türkiye’de elektrik kayıp kaçak-
larının en yüksek olduğu Diyar-
bakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, 

Batman, Siirt illerini kapsayan Dicle 
Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış 
şirketlerinin Eksim Holding’in sahibi 
Abdullah Tivnikli ile İş Kaya ortaklığına 
devri yapıldı.

Devir teslim ve imza töreni, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker’in katılımıyla gerçekleştirildi.  Di-
yarbakır’da Rönesans Düğün ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen devir töre-
ninde konuşan Bakanlar bölge halkından 
şirketin çalışmalarına destek olmalarını 
istedi. 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “İs-
raf edilmeyen bir enerji yapısı oluştur-
mak için sistemimizi çok iyi kurmamız 
gerekiyor” diyerek bu açıdan özel sektö-
rün dağıtım işine girmesi ve Türkiye’de-
ki dağıtım sektörünün Avrupa standartla-

rına adım adım ilerlemesinin son derece 
önemli olduğunu anlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, bölgedeki insanların gün-
delik hayatındaki en önemli meseleler-
den birinin enerji ve elektrik olduğuna 
dikkati çekti. Eker, “10 yılı aşkın süredir 
Diyarbakır milletvekili olarak vatandaş-
lardan gelen talepler içerisinde en yoğun 
ve toplumsal olarak herkesin canını en 
çok acıtanın enerji konusu olduğunu söy-
leyebilirim” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 
“Bundan sonra her şeyden önce yatırı-
mın yükünü artık özel sektör çekecek. 
Dolayısıyla devletin geliri daha çok eği-
time, sağlığa, altyapıya geçecek. Yani 
bir anlamda devletin finansman yükünü 
özel sektör üstlenmiş olacak. Ayrıca tü-
ketici açısından çok faydaları var. Ge-
çen sene ramazanın büyük bölümünü bu 
bölgede çok zaman geçirdim. Hakikaten 
zaman zaman sisteme aşırı yüklenmeler 
nedeniyle, elektrikler kesildi. Hayatın 
ne kadar zor olduğunu, bundan burada-
ki hemşehrilerimizin ne kadar şikâyetçi 
olduğunu kendim de hissederek gördüm. 

Neşet Hikmet 

Dicle EDAŞ 
devredildi, gözler 
yeni şirkette

İZLENİM 8

Elektriğin yüzde 70’dan fazlasının kayıp ve kaçak olduğu 
Güneydoğu Anadolu şehirlerini kapsayan Dicle EDAŞ’ın özel 
sektöre devri yapıldı. Kaçak kullanımı azaltmak için ilk olarak 
vatandaşı bilgilendirme yoluna başvuran şirket, eski borçların 

ödenmesini sağlamak için de yeni bir kampanya başlattı
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Ben inanıyorum ki yapılacak bu yatırım-
larla ve kayıp kaçağın azaltılmasıyla böl-
gede hem sanayicimiz hem de vatandaş-
larımız rahatlayacak. Hizmetin kalitesi 
artacak. Hatta eğer bunda  başarılı olur-
sak kayıp kaçaklar, Avrupa Birliği ortala-
masına doğru düşerse ben inanıyorum ki 
zamanla şu anki seviyelere göre fiyatlar 
dahi geriye gidebilir. Çünkü şu anki fi-
yatların içerisine kayıp kaçağın da yükü 
var. Dolayısıyla tüketicimiz, milletimiz, 
devletimiz, sanayicimiz kazanacak” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Dicle bölgesinin elektrik dağıtımı bi-
zim için yalnızca bu bölge açısından de-
ğil, Türkiye açısından da önemli olduğun 
belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Taner Yıldız ise konuşmasında şunları 
söyledi: “Dicle bölgesiyle Van bölgesini 
çıkardığımızda Türkiye’nin kayıp kaçak 
oranı yüzde 9.4’lere düşüyor. Bu, AB 
üyesi 27 ülkenin ortalamasının daha al-
tında. Yani biz doğru bir iş yapıyoruz”

KİŞİ BAŞI TÜKETİM AB’NİN 
ÜSTÜNDE 

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesi, Di-
yarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak 
ve Batman’da, 1 milyon 270 bini aşkın 
aboneye hizmet veren ve dağıtıma giren 
yaklaşık 20 milyar kWh elektrikle Tür-
kiye’nin en önemli bölgelerinden biri 
konumunda. Bölge, hem altyapı, hem 
organizasyon, hem de hizmet kalitesi 
açısından, birçok birikmiş problemleriy-
le geliştirilmeye en fazla ihtiyaç duyulan 
bölge.

Bölgenin 2013 yılı için resmi rakam-
larla yüzde 72 oranında bir kayıp kaçak 
oranı bulunuyor. Şirket yetkilileri fiilen 
bu rakamın yüzde 75 oranına olduğunu 
hatta tahsilat oranının düşüklüğü dikkate 
alındığında bu rakamın yüzde 80’e kadar 

çıktığını belirtiyor.
Dünyada kişi başına elektrik tüketimi 

ortalaması yaklaşık 3000 kWh, Türki-
ye’de 3200 kWh civarındayken Dicle 
bölgesinde ise yaklaşık 3700 kWh. Tür-
kiye’nin herhangi bir şehrinde ortalama 
bir ailenin aylık elektrik tüketimi 150 ila 
250 kWh seviyesindeyken bölgede bir-
çok hanede bu rakam 800 kWh’a kadar 
ulaşmış durumda. 

ELEKTRİĞİN DE BİR   
BEDELİ VAR 

Bu kadar büyük sorunları olan bölgeyi 
devralan Eksim Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Abdullah Tivnikli de var olan 
sıkıntıları şöyle anlattı: 

“Yağmur yağarken motorla sulama 
yapmaya devam edenlerden karyolaya 
elektrik verip ahırlarını ısıtanlara kadar 
birçok gariplikler anlatılıyor. Ben şahsen 
bunların doğruluğuna ihtimal vermek is-
temiyorum. Ancak gözümüzle gördüğü-
müz ve çok yaygın bir gerçek var. Çarşıya 
çıktığınızda birçok dükkânın vitrinlerinin 
gündüz saatlerinde onlarca lambayla ışıl 
ışıl aydınlatıldığı, içeride klimalar çalı-
şırken kapı pencerenin açık bırakıldığı 
çok acı bir tablodur. Bu yaz günü Urfa’yı 
Diyarbakır’ı klimayla serinletmeye hiç-
birimizin gücümüz yetmez. Mevcut israf 
neticesinde şebeke aşırı tüketimi karşıla-
makta ve teknik kayıplar yüzde 25 sevi-
yelerine çıkıyor. Bölgedeki aşırı tüketim 
nedeniyle bazen Avrupa enterkonnekte 
sistemi bile sarsıntıya uğrayabiliyor. 
Buna da elbirliğiyle son vermemiz ve 
elektrik tüketim alışkanlığımızı değiş-
tirmemiz lazım. Evlerimizde, iş yerleri-
mizde, tarlalarımızda, fabrikalarımızda 
kullandığımız elektriğin, bir maliyeti 
var. Halkımız tarafından tüketilen elekt-
riğin bedeli, halkımızdan tahsil edilse de 
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edilmese de, her gün bizim tarafımızdan 
serbest piyasaya ve her ayın 18’inde de 
toplu olarak Türkiye Elektrik Toptan Sa-
tış A.Ş’ye ödenecektir. Bu bedel 1 Tem-
muz’dan beri her gün yaklaşık 15 milyon 
TL olarak ödenmektedir. Halkımız nasıl 
ki, kullandığı telefonun, suyun, doğal 
gazın, benzinin, mazotun bir bedeli ol-
duğunun farkındaysa ve bu bedeli ödü-
yorsa, elektriğin de bir bedelinin olduğu 
ve tüketilen elektriğin bedelinin artık bir 
özel şirket tarafından ödendiğinin farkı-
na varmalıdır. Unutulmamalıdır ki kaçak 
kullanılan elektriğin faturası 
tüm ülke vatandaşlarının 
cebinden çıkmaktadır. 
Dağıtım şirketlerinin 
bütün maliyetleri 
EPDK’nın kont-
rolünde gerçek-
leşmekte ve çe-
şitli harcamalar 
için şirkete kalan 
kar payı sadece 
yüzde 3.49 olarak 
gerçekleşmektedir. 
Eğer özel şirket, hal-
kımıza sunduğu elektri-
ğin faturasını tahsil edemez 
ve bu yüzden elektrik tedarikçile-
rine elektrik bedelini ödeyemezse, elekt-
rik kesintileri kaçınılmaz olacaktır. Aynı 
şekilde, verimliliği artıracak ve elektrik 
faturasını düşürecek akıllı yatırımlar da 
kullanılan elektriğin bedelinin ödenme-

siyle mümkün olacaktır. Bize düşen en 
önemli görev ise kaynakları en verimli 
şekilde kullanarak teknolojik altyapıyı 
geliştirmek ve hizmet kalitesini arttır-
maktır.”

ESKİ BORÇLAR İÇİN             
KAMPANYA BAŞLATILDI 

Özelleştirme sonrası şirketin hizmet 
kalitesini artırmak ve özelleştirme işlemi 
sonrasında kamuya geçen veya emekli 
olan personelin eksikliğini halka hisset-
tirmemek adına şimdiye kadar bin perso-

nel alımı yaptığı açıklandı. 
Yüksek elektrik borçları-

nın tahsilatı için de ilk 
kampanya başlatıldı. 

31 Ağustos’a kadar, 
geçmiş dönem 
elektrik borçları 
peşin ödendiği 
takdirde biriken 
faiz ve gecikme 
bedelleri alın-

mayacak. Kam-
panyanın, yaklaşık 

750 milyon liralık 
anapara ile 640 mil-

yon liralık faiz ve gecik-
me bedeli borcunu kapsıyor. 

Kampanyaya göre, abonelerden ken-
dileri başvuranlara kaçak cezası kesil-
meyecek. Ancak başvurmayanlar tespit 
edilirse kaçaklara karşı her türlü hukuki 
yaptırım uygulanacak.

İZLENİM 8

VATANDAŞ DA 
KAÇAKTAN ŞİKAYETÇİ
Abdullah Tivnikli bundan sonra yapılacak-
lar hakkında şu açıklamayı yaptı: 
“Çiftçilerimiz yoğun bir şekilde bize gelip 
kaçak elektrikle tarımsal sulama sorununa 
çözüm üretmemizi talep ediyor. Biz de bu 
talep doğrultusunda usulsüz tarımsal sula-
ma sorununu çözmek için bu yıla özel bir 
ara çözüm geliştirdik. Elektrikli motorlarla 
kuyu suyu kullanarak sulama yapan çiftçi-
lerimizin üretim maliyetlerindeki dezavan-
tajdan kaynaklanan mağduriyeti, yılsonuna 
kadar aşağı çekebilecek bir formül geliş-
tirdik. Öte yandan, bölgemizdeki yoksul 
ailelerin elektrik faturasını ödeme imkânı 
bulmakta zorlandığı gerçeğinden hare-
ketle ilgili kamu kuruluşları nezdinde bir 
çalışmanın hayata geçirilmesi için gayret 
ediyoruz. Sosyal devlet düsturu ve AB’deki 
benzeri uygulamalar doğrultusunda, belirli 
bir düzeyin altında gelir sahibi ailelerin as-
gari elektrik ihtiyaçlarının kamu tarafından 
güvence altına alınması gerekiyor. Usulsüz 
kullanım yapan vatandaşlarımız eğer bu 
yanlışa son vererek şirketimize başvurur-
larsa kaçak muamelesi yapılmayacak ve 
temiz bir sayfa açılacaktır. Ancak takiplerde 
tespit edilen kaçaklara karşı gerekli müey-
yideler uygulanacaktır.”

EK YATIRIM 
TALEBİ 

2014 ve 2015 yılları için EPDK 
tarafından öngörülen yatırımların 

bölge ihtiyaçları doğrultusunda revize 
edilmesi de talep edilecek. Şirket özellikle, 

bölgedeki aşırı tüketimi karşılamakta 
yetersiz kalan şebeke altyapısını, akıllı 
yatırımlarla yenileyerek ve geliştirerek 
yüzde 25’lere vardığı belirtilen teknik 

kayıpların Türkiye ortalaması 
olan yüzde 6-7 seviyelerine 

çekmeyi planlıyor. 
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (The 
U.S. Energy Information Administrati-
on-EIA), her yıl olduğu gibi enerji piya-
sası hakkında uzun vadeli projeksiyon-
ların bulunduğu yıllık Enerji Görünümü 
Raporu’nu (The Annual Energy Outlook 
2013-AEO2013) yayınladı. AEO2013, 
Ulusal Enerji Modellemesi Sistemi so-
nuçlarına göre, 2040 yılına kadar enerji; 
arz, talep ve fiyatlarındaki uzun vadeli 
tahminleri sunuyor

Tüm bu tahminler 2040 yılına kadar, 
mevcut kural ve yönetmeliklerin değiş-
meden kaldığı öngörüsü ile yapılıyor.

“Şeyl kaynaklar 2022 yılından itibaren 
büyümeyi hızlandıracak”

ABD’deki sanayi sektörü, mevcut 
eğilimler devam ettiği takdirde, 2040 
yılına kadar iki ayrı büyüme dönemin-
den geçecek. Projeksiyona göre, 2020 
yılı üretiminde demografik ve teknolojik 
eğilimlere dayalı olarak önemli deği-
şiklikler olacağı tahmin ediyor. Sanayi 
sektöründeki iyileşme aşaması şimdiye 
kadar yavaş işliyor gibi görünse de şeyl 
kaynaklar olarak adlandırılan ve kısaca 
“kaya/şeyl” ismiyle özetleyebileceğimiz 
“konvansiyonel olmayan yollardan elde 
edilen” doğal gaz ve petrol kaynaklarını 
ifade eden üretimin, ABD’nin rekabet 
gücünü artırmaya başlaması ve imalat 
çıkışındaki büyümenin de 2022 yılından 
itibaren hızlanması bekleniyor.

Diğer yandan, şeyl kaynaklardan sağ-
lanması beklenen üretim artışının özel-
likle enerjinin yoğun olarak kullanıldığı 
sektörlerdeki çıktı miktarını, 2020’lere 
girerken önemli ölçüde etkilemesi bek-
leniyor. Rapora göre, artan dış rekabet ve 
enerji fiyatları, üretimin yavaşlamasında 
önemli bir rol oynayacak. Tahminle-
re göre, ABD’deki enerji yoğun sanayi 
2011 yılından 2020 yılına kadar yılda 
yüzde 1,8 büyüme gösterecek; 2020’den 
2040 yılına kadar ise bu oranın yüzde 
0,6’ya düşmesi bekleniyor.

 Raporun doğal gaz ile ilgili bölümün-

de, üretimin - öncelikle şeyl gazın- çe-
şitli faktörler ile artmaya devam etmesi 
bekleniyor. Gelişmiş sondaj verimliliği 
ve sürdürülebilir düşük fiyatlar ile sa-
nayi, elektrik ve ulaştırma sektörlerinde 
artan talebin yanı sıra ihracat için artan 
talebin de teşvik edilmesi, bu artış ne-
denlerinin başında geliyor.

EIA’nın 2013 öncesinde çıkardığı 
Enerji Görünümü Raporları’nda yapılan 
vurgu bu yıl da geçerliliğini koruyor: 
ABD’nin 2016 yılından itibaren “sıvılaş-
tırılmış doğal gaz net ihracatçısı” haline 
geleceği; 2021 yılından itibaren “doğal 
gaz boru hattı net ihracatçısı” ve 2020 
yılına kadar da “doğal gaz net ihracatçı-
sı” olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek ham petrol fiyatlarının, yük-
sek sıvı içerikli oyunların ekonomisini 
geliştirmeye devam edeceği ve üretimin 
de düşük fiyatlara rağmen süreceğinin 

belirtildiği raporda, doğal gaz üretimin-
de nispeten yeni bir çıkarma tekniği olan 
hidrolik çatlatma yönteminin çevre ve 
halk sağlığına yan etkilerinin halen çalı-
şılmakta olduğu riskine değiniliyor. Ay-
rıca, artan yönetmelik veya sondaj mora-
toryumlarının üretimin projeksiyondaki 
görünümünü bozabileceği riskinden ve 
uzun vadede doğal gaz fiyatlarını artı-
rabileceğinden söz ediliyor. Boru hattı 
altyapı ve yer durumu olasılıklarının 
maliyete baskıda bulunacağı da projek-
siyondaki riskler arasında bulunuyor.

Kaya gazı, ABD’nin vazgeçilmezi
Ülkemizde de büyük umutlarla söz 

edilen kaya gazı üretimi pek çok jeolo-
jik tehlike ve yasal düzenleme eksikliği 
nedeniyle özellikle Çin ve Avrupa’da 
tartışma konusu. Öte yandan, 2010-2011 
yıllarından itibaren ABD’de başlayan 
kaya gazı ve petrol üretimindeki hızlı 
artış ise projeksiyondaki tahminlerde de 
kendini gösteriyor.

Doğal gaz fiyatlarının 2008’den bu 
yana neredeyse yarı yarıya düşmesinde 
etkili olan kaya gazı, ABD’nin vazgeçil-
mezi gibi görünüyor. Önemli bir enerji 
ihracatçısı haline gelineceğini vurgu-
layan ABD Enerji Enformasyon İdare-
si’nin tahminlerindeki gerçeklik payı ise 
şimdiden kendini gösteriyor.

“Kaya gazı, ABD’nin vazgeçilmezi 
gibi görünüyor”

Esen ERKAN
Enerji Postası-Editör
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Projeksiyona göre, 2011 yılında 
ABD’de yenilenebilir enerji kaynak-
larından sağlanan elektrik üretimi olan 
524 milyar kilowatt-saat; yılda ortalama 
yüzde 1,7 büyüme ile 2040 yılına kadar 
858 milyar kilowatt-saate yükselecek.

2011’den 2040 yılına kadar rüz-
gar enerjisiyle üretim, 134 milyar ki-
lowatt-saat ya da başka bir deyişle, 
yılda yüzde 2,6 artış göstererek yeni-
lenebilir enerji üretimindeki en büyük 
mutlak artışı temsil ediyor. Aynı dönem 
içerisinde güneş enerjisinden üretim 92 
milyar kilowatt-saat büyüyerek yılda 
ortalama yüzde 9,8 büyüme oranı ile 
yenilenebilir kaynaklardaki en yük-
sek yıllık büyümeyi ifade ediyor. 

Projeksiyon dönemi boyun-
ca biyokütleden elde edilen 
enerji ise yıllık ortala-
ma yüzde 4,5 oranı 
ile 95 milyar ki-
lowatt-saat ar-
tacak.

KÖMÜR ÜRETİMİ DE 
ARTACAK 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin 
yayınladığı AEO 2013 raporunun kömür 
projeksiyonlarında ise fiyatların 2040 yılı-
na kadar yıllık ortalama yüzde 3 oranında 
artacağı ve 2016 sonrasında da artan ihra-
cat ve elektrik talebi ile ABD’de kömür 
üretiminin artacağı vurgulanıyor.

Yıllık Enerji Görünümü Raporu’ndan 
derlenen bilgilere göre, Amerika’da 2040 
yılına kadar, yurtiçi kömür üretiminin yıl-
lık ortalama yüzde 0,2 oranında artması 
bekleniyor. Düşük doğal gaz fiyatları ve 
kömür yakıtlı üretim kapasitesinde bekle-
nen azalmaya da vurgulayan rapor, tüm bu 
etkenler ile kömür üretiminin yakın vade-
de ise azalabileceğini öngörüyor.

Yakın zaman için kömür üretiminde 
beklenen bu azalmanın 2016 itibariyle ise 
değişeceği vurgulanıyor. 2016 sonrasında, 
artan ihracat ve elektrik talebi ile üretimin 
giderek artış göstereceğini belirten ra-
porda, kömürün madenden çıkış nominal 
fiyatlarının 2040 yılına kadar yıllık orta-
lama yüzde 3 oranında artacağı tahmin 
ediliyor. 

Kömür sektöründe 2040 yılına ka-
dar beklen riskler ise fiyatlar ve üre-
timde oluşabilecek aşağı yönlü baskı 
da yoğunlaşıyor. Btu* değeri olarak, 
ABD’deki toplam kömür tüketiminin 
yüzde 91’ini elektrik üretimi oluşturu-
yor. ABD ekonomisinin AEO2013’te-
ki tahminleri karşılayamaması duru-
munda, kömür fiyatları ve üretiminin 
beklenenden daha aşağı yönlü bir 
baskı ile karşı karşıya kalabileceğini 
vurgulayan rapor; küresel ekonominin 
de etkileneceği bu süreçte, ihracatın da 
dolaylı olarak aşağı yönlü bir baskı ile 
karşılaşacağının altını çiziyor.

ENERJİYİ RÜZGAR BÜYÜTE-
CEK

  “Yenilenebilir enerji üretimindeki 
en büyük mutlak artış rüzgardan; en 
yüksek yıllık büyüme ise güneşten ge-
lecek”

AEO 2013 projeksiyonunda 2040 
yılına kadar, ABD’nin yenilenebilir 
enerjideki üretim artışının öncelikle 
devletin zorunlu “Yenilenebilir Port-
föy Standardı” uygulaması (A Re-
newable Portfolio Standard (RPS) ile 
harekete geçirilebileceği üzerinde du-
ruluyor.  

Özellikle rüzgar, güneş, biyokütle 
alanlarında büyümenin tahmin edildiği 
projeksiyon, yenilenebilir enerji kay-
naklarını ABD’deki büyümenin önem-
li bir parçası olarak görüyor.

Hidroelektrik haricinde, biyokütle 
(yüzde 24) ve rüzgar enerjisinin (yüz-
de 44) 2011 yılından 2040 yılına bü-
yümenin üçte ikisini oluşturacağının 
tahmin edildiği raporda, küçük bir ta-
bandan başlayarak olsa da en hızlı bü-
yüme potansiyeline sahip yenilenebilir 
enerji kaynağının ise güneş enerjisi 
olduğunun altı çiziliyor. 

Hidroelektrik önemli ama büyümeyecek
2011 yılında 325 milyar kilowatt-saat olarak belirlenen hidroelektrik üretiminin, uzun vadeli ortalama 
üretim düzeyinde çalışmaya devam ettiği varsayımı altında, 2012 yılında düştüğü gözlemleniyor. 
Projeksiyon boyunca, her ne kadar kapasitesinde küçük bir büyüme görülse ve günümüzde yeni-
lenebilir bir kaynak olup olmadığı halen çok tartışılsa da, hidroelektrik enerjinin ABD’de yenilenebilir 
enerji üretiminin önde gelen kaynağı olmaya devam edeceği vurgulanıyor.
Projeksiyonda, 2040 yılına kadar geliştirilecek olan yenilenebilir enerji projelerinin; sübvansiyon, 
doğal gaz fiyatları ve sermaye maliyetleri gibi konuların muhtemel etkisi altında kalacağı da vurgu-
lanıyor.
Kaynaklar: Annual Energy Outlook 2013-EIA (http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2013).
pdf) *British thermal unit-Btu; 1 kWh = 3412 Btu
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DOSYA 8

Türkiye enerji piyasasında elektrikle başlayıp, doğal gaz, 
petrol ve karbon piyasalarını içerecek şekilde genişleyecek 
borsanın kurulmasına dönük çalışmalar son aşamaya geldi. 
EPİAŞ’ın ana sözleşmesi tamamlandı. Kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarından oluşan konunun tüm tarafları 
EPİAŞ’ı değerlendirip önemli mesajlar verdi… 

Neşet Hikmet

Elektrik piyasasında son birkaç yıl-
dır altyapısı kurulan enerji borsa-
sına yönelik temel metin oluştu. 

Mart ayı sonunda yasalaşan 6446 Sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu ile 6 aylık süre 
içinde yani eylül ayı sonuna kadar kurul-
ması gereken Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. (EPİAŞ)’ın ana sözleşmesi tamam-
landı. Hissedarlığında özel sektörün 
ağırlıkla yer alması planlanan EPİAŞ’la 
ilgili kanuni görev verilen Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) ilgili tüm 
tarafların ve özel sektörün katılımı ile çer-
çeveyi hazırlayıp siyasi iradenin onayına 
sundu.

Ülkemizde borsa ilgili çalışmaların 
birkaç yıldır hazırlığı sürerken Avrupa 
ülkelerinin 1990’ların başından itibaren 

finans piyasalarında enerji ürünlerine yer 
verdikleri görülüyor. İlk Avrupa Enerji 
Borsası kuruluşu Nordpool Spot. 1990 yı-
lında İskandinav ülkelerinde çıkan enerji 
yasası ile enerji piyasasında liberalleşme-
nin temelleri atıldı. 1993 yılında şirket 
kuruldu. Norveç ve İsveç ortaklığındaki 
kuruluş, 1996 yılında Nordpool ASA adı-
nı aldı ve Finlandiya ve Danimarka’nın 
katılımıyla spot piyasalarda elektrik fiyat-
ları burada belirlenmeye başladı. 2000’li 
yıllarda Danimarka da bu kuruluşa dâhil 
oldu.  

1996’da European Power Exchange 
(EPEX) adlı bir başka spot kuruluşu da 
devreye girdi; 1998 yılında Almanya ve 
Avusturya’da, 2000 yılında ise Fransa’da 
faaliyet göstermeye başladı. 2002 yılında 
ise Leipzig merkezli European Energy 

Exchange (EEX) ile Frankfurt ve Leipzig 
borsalarının işbirliğiyle faaliyete geçti.

HAZIRLIKLAR BİRKAÇ YILDIR 
SÜRÜYOR 

Türkiye’de serbest bir elektrik piyasa-
sının kurulmasına ilişkin çalışmalar 2001 
yılında çıkan 4628 sayılı kanunla hız ka-
zandı. İlk olarak 2006’da Dengeleme ve 
Uzlaştırma Piyasası devreye girdi. İkinci 
aşama olarak 2009 tarihinde gün öncesi 
planlama, dengeleme güç piyasası ve sa-
atlik uzlaştırma başladı. Mevcut durumda 
da elektrik piyasasında fiyatlar, dengele-
me güç piyasası ve yan hizmetler piyasası 
PMUM tarafından yürütülüyor. 

Yeni elektrik piyasası kanunu elektrik 
piyasasını üçe bölüyor. Birincisi EPİ-
AŞ’ın işleteceği spot piyasa olan gün içi 

Enerji 
borsasında 
son düzlüğe 
girildi
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piyasa; ikincisi türev işlemlerin yer aldı-
ğı ve Borsa İstanbul (BİST) tarafından 
işletilecek olan türev piyasa, üçüncüsü 
de TEİAŞ tarafından sağlanacak olan 
dengeleme güç piyasası. Güç piyasası 
sistemin işlemesi için gereken rezervlerin 
bulundurulması, yedeklerin devreye alın-
ması, yan hizmetler piyasası gibi elektrik 
sistemini ayakta tutması için gerekli olan 
piyasa olarak tanımlanıyor. 

Kurguya göre, EPİAŞ özel bir anonim 
şirket olacak. İlk olarak halen PMUM 
bünyesinde belirlenen gün öncesi piyasa 
devreye girecek, sonrasında ise gün içi 
işlem yapmaya yönelik olarak gün içi pi-
yasası EPİAŞ’ın içinde yer alacak. 

Enerji borsası kurulduğunda, Avru-
pa’nın Almanya ve Fransa’dan sonra 
üçüncü büyük enerji borsası olacağı dü-
şünülüyor. Türkiye’nin enerjide transit 

ülke olması, Doğu ile Batı’yı birleştir-
mesi nedeniyle özellikle bölgedeki diğer 
ülkelerin için elektrikte referans fiyat 
oluşturacak güçlü bir borsanın kurulması 
hedefleniyor.

SERMAYESİ 40 MİLYON TL 
OLACAK 

Hazırlanan çalışmada borsanın merke-
zi Ankara olarak gösterilirken henüz bu 
konuda bir karar verilmiş değil. Kamu, 
Ankara’da ısrar ederken Borsa İstanbul 
ve özel sektör İstanbul olması yönünde 
görüş bildirdi. 

Şirketin ortaklık yapısı A,B, C, D grubu 
hisse senetlerinden oluşturuldu. A grubu 
hisse yüzde 30 payla TEİAŞ’a, B grubu 
hisse yüzde 30 payla Borsa İstanbul’a, C 
grubu hisse yüzde 30 payla özel sektör-
den oluşacak piyasa katılımcılara, yüzde 

10’luk D grubu hisse ise stratejik ortaklık 
kurulması şartı ile yine Borsa İstanbul’a 
verilecek. TEİAŞ’in yüzde 30’luk A Gru-
bu hissesinin yarısı, BOTAŞ’ın ayrışma 
sonrası kurulacak olan Gaz Sistem İşlet-
mecisine devredilerek borsanın elektrik 
ve doğal gaz piyasası kapsaması sağla-
nacak.

Taslağa göre şirketin sermayesi 40 mil-
yon lira olacak ve şirketlerin paylarına 
göre ödenecek. EPİAŞ’ın yönetim kurulu 
9 üyeden oluşacak ve bu üyeler üç yıllığı-
na seçilecek. Yönetim Kurulu’nun 3 üye-
si (A) grubu pay sahibi TEİAŞ, 3 üyesi 
(B) grubu pay sahibi Borsa İstanbul, 3 (C) 
grubu pay sahibi piyasa katılımcıları ta-
rafından aday gösterilen kişiler arasından 
genel kurul tarafından seçilecek. Bu genel 
taslak ışığında söz EPİAŞ’ı oluşturacak 
ana tarafların...
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Yeni çıkardığımız 6446 Sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu adeta bir kırılma noktası, 
önemli dönüm noktalarından birini oluştu-
ruyor. Bu kanunla kurulması benimsenen 
EPİAŞ’ın kapsamı içinde petrol de doğal 
gaz da elektrik de var olacak. Elektrik ve 
doğal gaz piyasası açısından duruma ba-
karsak, 10.5 yılda ülkemizin kurulu gücü 
32 bin megavatlardan 60 bin megavatlara 
ulaşmışsa bu özel sektörün makul karları 
ile yaptığı yatırımlar sayesinde oldu. O 
zamanlarda özel sektörün üçte birler ci-
varındaki payı bugün üçte ikilere çıktı. 
Elektrik dağıtımının tamamı özel sektöre 
devredildi. 

Tabii doğal gazda istediğimiz özel sek-
törle kucaklaşma işi yalnızca bizimle bit-
miyor. Tarafları olan, süresi devam eden 
alım satım kontratlarında taraf olan ülke-
lerin de bu sürece katkı koyması gereki-
yor. Bu durumda şu anda piyasanın yüzde 
25’lik kısmı özel sektör marifetiyle yürü-
tülüyor. Bu oran arttıkça EPİAŞ’da alacağı 

pay da artacaktır. 
Elektrikte özel sektöre “mutlaka üretin, 

ürettiğinizi piyasada satarsınız” dedik. Ar-
tık burada fiyatlar ve risk yönetimi öne çı-
kıyor. Yatırımcıların piyasanın derinliğine, 
likidite çokluğuna güvenmesi gerekiyor. 
Örneğin Avrupa’da döviz fiyatı ile aldığı-
nız herhangi bir kaynağı, döviz fiyatları ile 
satarken Türkiye’de dövizle aldığını TL ile 
satarak belli bir maliyet üstleniyorsunuz. 
İşte burada EPİAŞ’ın önemi ortaya çıkı-
yor. 

GARANTİMİZ OLACAK 
Kamu olarak elimizde ihtiyaten kul-

lanmak üzere bir aracı tutuyor olmamız 
gerekir. Bu amaçla büyük barajlarımızı 
özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Kamunun 
ola ki özel sektörü tenzih ederek veya suç-
lamadan söylüyorum piyasanın boşluğun-
dan doğan fiyat dalgalanmalarını kendi le-
hine çevirecek şekilde az çok piyasaya mal 
sürebileceği bir konumda olması lazım. 

Mesela dolar 1.99’lara çıkınca Merkez 
Bankası 2.2 milyar doları piyasaya süre-
biliyor. Uluslararası piyasada bölgenin ge-
tirdiği dengesizliklerden, siyasi istikrarsız-
lıklardan kaynaklanan herhangi bir durum 
oluşursa bunu dengeleyecek bir aracımız 
olsun istiyoruz. Bu vatandaşımızı, sanayi-
cimizi düşünmektir. Üretim ve tüketimin 
piyasada öyle bir dengelenmesi lazım ki 
herkes memnun olsun. 

EPİAŞ’da fiyatlar kendi şeffaflığı için-
de dalgalanacak. Ama geçtiğimiz yıllarda 
yaz ayları gelirken ola ki fiyatlar yükselir 
diye sözleşmeleri iptal eden özel sektör 
karşısında böyle bir yapı bulamadığını 
da hatırlayalım. Keza doğal gazda hiçbi-
rimizden kaynaklanmayan bir fiyat artışı 
olabilir. Bunu da balans edecek bir yapıyı 
kurmamız lazım. Bir örnek vereyim, Al-
manya’da EPİAŞ gibi merkez var. Yakla-
şık 2-2.5 yıl önce Paskalya tatilinde 24-25 
Aralık’ta piyasada alım garantilerinden do-
layı bir sıkıntı yaşandı. Bir hafta önceden 
meteorolojik veriler 6 bin 240 megavatlık 
rüzgâr üretileceğini gösteriyordu. Bunun 
mevzuat gereği 90 sentten alımı yapılma-
lıydı. O tarihlerde üreticilere “elektriği alır 
mısınız?”diye soruyorlar. “Hayır, biz tatil-
deyiz, fabrikalarımızı kapattık” cevabını 
alıyorlar. Ama elektrik depolanamaz, tü-
ketiyorsanız üretirsiniz veya üretmişseniz 
onu mutlaka tüketmeniz lazım. Bu neden-
le fiyatı 50’ye düşürüyorlar, yani üretilmiş 
malı 90 sente alıp 50 sente satacaklar, ama 
buna rağmen sanayiciler “fabrikalarımızı 
açamayız” diyorlar. 

Çaresizlikten fiyat sıfıra kadar düştüğü 
yani elektriği bedava verdikleri halde ol-
muyor ve sonuçta üzerine 20 sent vererek 
fabrika açtırdılar. O günün eksi değeri 50 
milyon euro idi. 

Biz böyle bir şeyi göze alamayız. Bizler 
koltuk değnekleri ile değil, kendi ayakları 
üzerinde koşabilen bir yapı oluşturduk ve 
EPİAŞ bunun en şeffaf vitrinlerinden biri 
olacak.  Biz 8 ülkenin enterkoneksiyon 
master planının düzenlenmesi görevini al-
dık. Suriye, Filistin, Lübnan, Libya, Mısır 
gibi bütün bu ülkelerin enterkoneksiyonu 
ve piyasa fiyatlaması inşallah burada oluş-
muş olacak. Ben buna inanıyorum, ne ka-
dar güçlü bir EPİAŞ oluşturursak o kadar 
büyük bir cazibe merkezi olacak. 

DOSYA 8

“Suriye, Filistin, Lübnan, Libya, 
Mısır gibi bütün bu ülkelerin 
enterkoneksiyonu ve piyasa 
fiyatlaması burada oluşmuş 
olacak. Ne kadar güçlü bir 
EPİAŞ oluşturursak o kadar 
büyük bir cazibe merkezi 
olacak. Kamu olarak elimizde 
garanti bir güç tutacağız ”

“EPİAŞ’ta 
fiyatlar şeffaf 
oluşacak 
ama elimizde 
garantimiz de 
olacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız
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Ülkemiz enerji sektörünün gelişme di-
namiğini gören siyasi irade, artık enerji 
borsasının tüm araçları ile devreye gire-
bileceğini tespit etti. Böylece sadece ül-
kemiz için değil komşu ülkelerimiz için 
de çekim merkezi olacak güçlü bir ener-
ji borsasının kurulmasına yönelik çok 
önemli bir atıldı. 

 Kurulacak olan Enerji Piyasaları İş-
letme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) mis-
yonu, organize toptan satış piyasalarının 
etkin, şeffaf ve güvenilir bir biçimde ve 
enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşıla-
yacak şekilde planlanması, geliştirilmesi 
ve işletilmesi olarak belirlendi. EPİAŞ’ın 
kurulması Türkiye enerji piyasasının işle-
yişi ve yatırımların sürekliliği kılınması 
açısından çok önemli bir adımdır. Kurum 
olarak yoğun bir mesai ile EPİAŞ’ın ana 
sözleşme taslağını hazırlamış bulunmak-
tayız. Bu kapsamda 

Böylece EPİAŞ’da özel sektörün etkin 
bir rol oynamasına olanak sağlanmıştır.

TEİAŞ’ın payının yarısının ilerde BO-
TAŞ’tan ayrılacak iletim şirketine devri-
ne olanak sağladık. Böylece hem elektrik 
hem doğal gaz piyasalarının aynı yapıda 
yer almasını planladık. 

Düzenlememiz ile pay senetlerinin na-
sıl devredilebileceği, yönetim kurulunun 
yapısı ve görevleri, şirketin temsil ve ida-
resi, genel kurulun çalışma tarzına kadar 
her hususun genel çerçevesini çizdik. 

106 ŞİRKET BAŞVURDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, 
özel sektör olarak elektrik ve doğal gazda 
dağıtım, üretim, ithalat, ticaret şirketleri-
nin dernekleriyle tek bir masa etrafında 
toplandık, madde madde konuşarak ve 
tartışarak çalışmamızı nihai hale getiri-
yoruz. EPİAŞ’ın ne tür faydaları olacağı 
konusunda birkaç hususu ifade etmek is-
terim:

-Yeni sistemde elektrik piyasasında 

oluşacak fiyat piyasa arz-talep ile oluşan 
bir fiyat olacaktır, dolayısıyla yatırımcılar 
oluşan bu fiyatta karlılık gördüğünde gü-
venli bir şekilde yatırım yapmaya teşvik 
edilmiş olacaktır. 

-Uluslararası açıdan piyasalarda bu-
lunmak isteyen katılımcılar ve doğrudan 
yatırımcılar tarafından elektrik fiyatının 
güvenli ve şeffaf oluşunun görülmesi ya-
tırımların artmasına katkı sağlayacaktır. 

-EPİAŞ, yatırımcıların kar ve risk he-
saplamalarında öngörü sağlayarak riski 
ölçmeye yarayacak yeni yatırım araçları-
nın ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

 Bu yapıda piyasadaki şirketlerin: 
Kamu ve özel sektör olarak ayrılma-

dan, eşit koşullarda ve piyasa şartlarına 
göre çalışması ile fiyatı etkileyen veri ve 
bilgilerin eşanlı, eşit ve şeffaf olarak pay-
laşılıyor olmasını esas alıyoruz.

Bu amaçla özel sektörümüzün EPİ-
AŞ’a ilgisini ölçmek üzere bir anket çalış-
ması gerçekleştirdik. Bu anket sonucunda 
toplam 106 adet özel şirketin “EPİAŞ’ın 
stratejik bir kuruluş olduğunu düşündük-
leri ve fiyat oluşumunu yakından izlemek 
istedikleri” gibi farklı farklı gerekçelerle 
EPİAŞ’a ortak olmak istediklerini gör-
dük. Özel sektörün sadece elektrikte değil 
doğal gaz piyasasında da enerji borsasının 
kurulmasına yönelik çalışmalarına büyük 
bir istekle sahip çıktıklarını görmek çalış-
malarımıza şevk katmıştır. 

“Kurum olarak yoğun 
bir mesai ile ilgili tüm 
taraflarla tam bir işbirliği ile 
çalışmalarımızı tamamladık. 
EPİAŞ’ın kurulması Türkiye 
enerji piyasasının işleyişi ve 
yatırımların sürekliliği kılınması 
açısından çok önemli bir 
adımdır”

“Önümüze 
lider enerji 
borsası 
hedefini 
koyduk”

Enerji Piyasası Düzenleme     
Kurumu Başkanı Hasan Köktaş
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DOSYA 8

 “Enerji, emtia, döviz, menkul kıymet-
ler, türev piyasalarını içeren adeta entegre 
bir finansal süpermarket kuruyoruz. Kaf-
kaslar’da, Orta Doğu’da, Kuzey Afri-
ka’da, Balkanlar’da girişimlere başladık. 
EPİAŞ devreye girdiğinde sadece ülke-
mizin enerjisinin değil bölgedeki birçok 
başka ülkelerin de burada oluşacak fi-
yatları referans alacakları, sözleşmelerini 
burada alıp satmayı tercih edecekleri bir 
yapıyı kurmuş olacağız.”

Borsalar bütün tarafların bütün alıcı-
ları ve satıcıları bir arada 
bulacağı organize örgüt-
lenmiş kurallarla işleyen 
pazar yerleridir. Enerji 
sektörü açısından borsanın 
en önemli işlevi derinlik sağlamak yani 
likiditeyi arttırmak olacaktır. Bunun ola-
bilmesi için bütün tarafların şeffaf, adil 
ve tarafsız bir piyasada bir araya gelmesi 
gerekir. Burada bir yanlış anlamayı gi-
dermek gerekir; borsada alınıp satılacak 

elektrik gücüne dayanan sözleşmelerden 
dolayı fiyatların düşmesi gerekmez. Fiya-
tı belirleyen asıl unsur üretimin ve talebin 
dinamikleridir. Öyle bir beklenti doğru 
olmayabilir. 

Borsayı, enerji piyasasını serbestleştir-
mek ya da enerji fiyatlarını ucuzlatmak 
için değil etkin bir piyasada şeffaflığı 
ve likiditeyi arttırmak ve fiyat oluşumu-
nu sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
kuruyoruz.  Model, elektrik güç sözleş-

melerini hem spotarak alınıp 
satılacağı ve Borsa İstanbul’un 
katkısı ile bunun vadeli ve tü-
rev piyasalarının devreye alı-
nıp entegre edilmesidir. Ku-

rulmakta olan EPİAŞ modelinde özel 
sektörün payı stratejik ortakla birlikte 
yüzde 40 olarak görülüyor. Ancak aslında 
özel sektörün payı çok daha fazla; çünkü 
Borsa İstanbul olarak biz de kendimizi 
özel sektör olarak görüyoruz. 

EPİAŞ’ın devreye girmesiyle üreticiler 

kendileri için en önemli maliyet unsu-
ru olan enerji fiyatlarını geleceğe dönük 
yaptıkları sözleşmeler ile garanti altına 
alacaklar. O fiyatın oluşumu her türlü tar-
tışmadan, muvazaadan, spekülasyondan 
ari, bütün alıcı ve satıcıların ortaklaşa bu-
lundukları bir platformda etkin bir şekil-
de oluşacağı için taraflar açısından da bir 
herhangi tereddüt kalmayacaktır. 

Biz Borsa İstanbul olarak hem enerji 
borsasını hem de bu borsayı tamamlayı-
cı bir unsur olarak emtia borsalarını çok 
önemsiyoruz. Bir taraftan Bakanlıkla ve 
EPDK ile EPİAŞ üzerinde çalışırken bir 
yandan da TOBB ile birlikte emtia borsa-
ları üzerinde çalışıyoruz. Yani üretilen de-
mir çeliğin de önceden vadeli olarak, satış 
kontratları ile fiyatının belirlenmesini he-
defliyoruz. Bu durumda artık demir çelik 
üreticilerimiz tamamen kendi işlerine 
odaklanabilecekler. Önemli girdileri olan 
enerjiyi hedge edebilecekler, ürettikleri 
malın satışını önceden planlayabilecekler. 

 “Enerji, emtia, döviz, menkul 
kıymetler, türev piyasalarını 
içeren entegre bir finansal 
süpermarket kuruyoruz. 
Kafkaslar’da, Orta Doğu’da, 
Kuzey Afrika’da, Balkanlar’da 
girişimlere başladık. EPİAŞ 
devreye girdiğinde bölgedeki 
birçok ülkenin de burada 
oluşacak fiyatları referans 
alacakları bir yapıyı kurmuş 
olacağız.”

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Turhan

“Entegre 
bir finansal 
süpermarket 
kuruyoruz”

Bizim hep dert ettiğimiz bir şey vardı, “fındığın 
yüzde 70’ini biz üretiyoruz ama fiyatı Ham-
burg’da belirleniyor” diyorduk. Bunun sebebi 
likiditedir, bunun sebebi alıcıların ve satıcıların 
Türkiye’de değil, Hamburg’da olmasıdır. Ener-
ji borsası devreye girince sadece Türkiye’nin 
elektriğinin, enerjisinin değil, bölgedeki birçok 
başka ülkelerin de burada oluşacak fiyatları re-
ferans kabul ederek sözleşmelerini burada alıp 
satmayı tercih edecekleri bir yapıyı kurmuş ola-
cağız. Biz Borsa İstanbul olarak bu yönde çalı-
şıyoruz. Hem Kafkaslar’da hem Orta Doğu’da 
hem Kuzey Afrika’da hem Balkanlar’da bu an-
lamda girişimlerimize başladık. 
Bu sayede yatırımcı tek bir erişim noktasından 
bütün ihtiyaçlarını sağlayabileceği için de İstan-
bul Finans Merkezi Türkiye’nin bölgenin ve kü-
resel bir finans merkezi işlevi görecek. Ben bu 
anlamda EPİAŞ’ın ülkemize ve bütün bölgeye 
çok büyük fırsatlar avantajlar getireceğine ina-
nıyorum.

FİYAT BURADA 
BELİRLENECEK 
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Bölgesel güç haline gelebilecek bir 
altyapının yanı sıra denetim ve gözetime 
açık bir yönetim yapısı oluşturmak şart. 
EPİAŞ’ın öncelikleri arasında türev piya-
saları geliştirecek yeni ürünler bulmak da 
olmalı sadece elektrikle fiyat belirleyici 
bir merkez olmak mümkün değil

EPİAŞ, tarihi bir sorumluluğu da üst-
lenmiş olacak. Yapısı ile sadece Türki-
ye’deki yatırımcı ve oyunculara göster-
ge olmayacak aynı zamanda bölgedeki 
ülkelerin ve piyasaların da kaderlerinin 
belirleyicisi olacaktır. Ancak bunu sağ-
layabilmek için altyapısının güvenilir 
olması birinci şarttır. Kabul edilmiş bir 
altyapı ile birlikte bölgedeki en büyük 
tüketici olan Türkiye piyasası, bölgedeki 
fiyatları belirleyen pazar olabilir. Özellik-
le TEİAŞ’ın fiziki iletim kapasitelerini de 
artırıp komşu ülkeler ve diğer çevre ülke-
lerden enerjinin doğrudan gelebilmesinin 
sağlanması ile likidite hem spot piyasada 
hem de türev piyasada ciddi şekilde arta-

cak ve piyasadaki fiyat korelasyonu Tür-
kiye ile yükselecektir. En kısa dönemde, 
Gürcistan ve Azerbaycan ile birlikte orta 
vadede Irak, Bulgaristan ve Yunanistan, 
daha ileride Balkan piyasaları ardından 
İran ve Suriye üzerinden “Arab Ring” ve 
“Medring” üzerinden Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika’dan gelecek enerji için de en 
önemli pazar yeri haline gelecektir. 

2 ÜYE BAĞIMSIZ OLMALI 
Taslakta EPİAŞ’ın hissedarlık yapısın-

da tüm paydaşların temsili doğru oranlar-
da düşünüldüğü ve gelişmelere de açık 
bir yapı oluşturulduğu görülüyor. Kamu, 
özel sektör ve yabancı payı doğru bir 
şekilde dağıtılmış. Öte yandan doğru bir 
yönetim kurulu oluşması için ayrılan 9 
üyeliğin dağıtılması konusunda çok dik-
katli olunması gerektiğini düşünüyorum. 
Bu nedenle 9 üyeliğin 2’si bağımsız üye 
olmalı, bir tanesi doğrudan genel müdüre 
verilmeli ve kalan üyelikler her bir grup 

için ikişer üyelik olarak kendi hisse grup-
ları içerisinden seçilmelidir. Bir başka de-
yişle 2 üye TEİAŞ ve BOTAŞ’tan olmak 
üzere kamudan, 2 üye BİST ve 2 üye özel 
sektörden olmalı.

EPİAŞ’ın gerek yönetim kurulunda, 
gerekse icrasında borsada işlem yapan 
paydaşların karar mekanizmasında ağır-
lığı sağlanmalıdır. Kullanıcılara rağmen 
yapılan uygulamalar, uzun dönemde 
başarısızlık getiriyor. Etkin bir danışma 
kurulu da unutulmamalı ve belli bir yaptı-
rım gücü de sağlanmalı. Bu kurulda etkin 
STK’larının olmasına önem gösterilmeli. 

YAZILIM 12 MİLYON TL 
Halen PMUM tarafından kullanılan ve 

kendi personeli tarafından geliştirilmiş 
olan yazılım, EPİAŞ’a ciddi bir sermaye 
değeri ile verilecek ve TEİAŞ adına ayni 
sermaye katkısı olarak hesaplandı. Bu 
rakam bir değişiklik olmazsa 12 milyon 
TL olarak belirlendi. EPİAŞ, bu parayı 
veriyor olduğuna göre bunu çöpe atmayı 
göze alamaz. Ancak diğer taraftan, stra-
tejik ortağı masaya koyacağı seçeneği de 
göz ardı etmemek gerekir. Eğer EPİAŞ’ın 
ileride dışarı doğru açılması bir strateji ise 
bunu mevcut yazılım ile yapması imkân-
sıza yakındır. Doğru analiz yapılmalı ve 
buna göre seçim yapılmalı gerekirse hib-
rit çözümler geliştirilmeli ancak strateji 
gözden kaçırılmamalıdır. 

“EPİAŞ’ın hızla bölgede 
etkin bir güç haline gelmesi 
gerekiyor. Etkin ve güçlü bir 
EPİAŞ için yönetimde şeffaflık 
şart, yönetimde iki bağımsız 
üye olması ve etkin bir danışma 
kurulu da unutulmamalı. 
Ürün çeşitlendirmesi ve türev 
piyasalar da hızla geliştirilmeli”

Şeffaf 
yönetim 
bağımsız üye 
ve danışma 
kurulu şart

Enerji Ticareti Derneği Başkanı 
Mustafa Karahan ÜRÜNLER 

ÇEŞİTLENDİRİLMELİ 
EPİAŞ, öncelikle elektrik ile ilgili ürünleri gelişti-
rip idare ederken, eş anlı olarak diğer ürünler ve 
alternatif konularda da aksiyon planlarını ortaya 
koyabilmelidir. Özellikle gaz ve karbon piya-
salarında hızla çalışmalıdır. Bu konularda hem 
danışma kurulu hem de bağımsız danışmanlar-
la çalışabilmelidir. Özellikle türev piyasalardaki 
oyuncular konusunda BİST’in yerine getirmesi 
gereken bazı ön şartlar var. EPİAŞ’ta işlem yapan 
oyuncuların belli kriterleri sağlayanları BİST’teki 
elektrik türevlerinde aracısız işlem yapabilmeli. 
Ayrıca BİST türev ürünler tarafında bir piyasa ya-
pıcılı modeli geliştirmeli ve bu modelin işlerliğini 
ve cazibesini sağlayabilmek için TETAŞ ve EÜAŞ 
ile ortak çalışma zemini yaratılmalı. 
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Neşet Hikmet

Türkiye’de özel sektörün elektrik 
dağıtımdaki deneyimi 4 yılı aştı. 
Bu 4 yıllık sürede şirketler bilanço-

larını çıkardı, fiili durumu netleştirdi, ve-
rimli işletmecilik için maliyetleri azaltma 
ve gelirlerini artırma hesapları yapmaya 
başladı. Elektrik dağıtımının kendine özgü 
bir niteliği var. Tarifesinden, yıllık yatırım 
tutarlarına, karlılık oranından kayıp kaçak 
hedeflerine ve abonelere vereceği hizme-
tin kalitesine kadar her konu EPDK tara-
fından belirlenen mevzuata ve onaya tabii. 

DERNEK ENFLASYONU 
YAŞANIYOR 

Artık özel sektör “madem ki, tüm faa-
liyetlerimiz düzenleniyor ve işin ucunda 
ciddi yaptırımlar da gündeme gelebiliyor 
o halde biz de güçlerimizi birleştirerek 
daha etkin bir şekilde taleplerimizi ifade 
etmeliyiz” anlayışında. Bunun ilk somut 
adımı olarak tüm dağıtım şirketlerini 
temsil eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği’nin (ELDER) yönetimine bizzat 

patronlar geçti. Dağıtım ve perakende satış 
şirketlerinin ayrıştırılmasının sonucu ola-
rak ELDER’den yeni bir dernek daha çık-
tı. Şimdilik adı Enerji İşadamları Derneği 
(ENİAD) olması planlanan yeni dernekte, 
perakende satışın yanına üretim şirketleri 
de dahil edildi. Böylece elektrik üreti-
minde Elektrik Üreticileri Derneği EÜD, 
rüzgâr üreticilerinin dernekleri RESSİ-
AD, RESYAD, hidroelektrik üreticilerinin 
HESSİAD, ayrıca güneşçiler, lisanssız 
elektrik üreticileri ve kurulması planlanan-
lar dernekler derken üretim cephesindeki 
dernek sayısı böyle giderse 10’a ulaşacak. 

Şimdilerde Ankara’da dağıtıcıların bir 
başka güç birliğinden bahsediliyor. Ancak 
bu güçbirliği dernek değil sendika. EL-
DER’ciler bir Enerji İşverenleri Sendikası 
kurmak üzere tüzük çalışmalarını tamam-
ladı. Sendika, işçilik maliyetlerinin çok 
önemli olduğu sektörde işçi sendikasının 
karşısında toplu iş görüşmelerine ve pa-
zarlığa oturmayı planlıyor. Böylece dağı-
tım şirketlerindeki maaşlar konusunda da 
bir standardın oluşması hedefleniyor.

Elektrik dağıtım şirketleri 
sendika kuruyor

ELDER çatısı altında buluşan elektrik dağıtım şirketleri işveren 
sendikası kurmak için kolları sıvadı. Patronlar ana hedefi 
sektördeki maaşlar konusunda bir standart oluşturmak..

İşçi cephesinde ise, dağıtım şirket-
lerinde sendikalaşma oranı düşen 
ve taşeron işçiliğin yaygınlaştığını 
gören işçi sendikaları mevzuatla 
haklarını garanti altına almak istiyor.
EPDK tarafından hazırlanan lisans 
yönetmeliği değişikliği taslağında 
hizmetlerin taşeron değil şirket bün-
yesindeki işçilerle yapılması öngö-
rüldü. 
Bu taslak metin elektrik dağıtıcıla-
rın büyük tepkisini çekti. Dağıtıcılar 
böylesi bir durumda işçilik maliyet-
lerinin 5 kata kadar artacağı ge-
rekçesi ile yönetmeliğin bu şekilde 
çıkmaması için Bakanlık ve EPDK 
nezdinde yoğun bir lobi faaliyet ya-
pıyor. Aynı zamanda TÜRK-İŞ baş-
kanlığını da yapan ve enerji iş kolun-
da örgütlü olan TES-İŞ Sendikası da 
yönetmeliğin bu şekilde çıkması için 
bazı girişimlerde bulunuyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız mevzuat değişikliği konu-
sunda desteğini dağıtım şirketlerin-
den yana kullanırken, önümüzdeki 
dönemde elektrik dağıtım cephe-
sinde işçi işveren arasında önemli 
bir pazarlık sürecinin yaşanacağı 
anlaşılıyor. 

İLK GÜNDEMLERİ 
TAŞERON SİSTEMİ
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Nazlı Deniz Tezcanlı

Son ihalelerle birlikte devlet artık 
elektrik dağıtımından elini ayağı-
nı çekti, kamu artık düzenleyici ve 

denetleyici pozisyonda. Türkiye’deki 32 
milyon elektrik abonesi artık özel sektör-
le yüzyüze… Sektörün liberalize olması 
sevindirici bir gelişme ama devirlerden 
sonra neler oluyor? Şirketler nasıl bir 
manzara ile karşılaşıyor, takvime bağ-
lanan yatırımlar, halkın yaklaşımı, çalı-
şanlarla ilişkiler hangi durumda? Malum 
karşımızda kısa bir süre önce yaşadığı-
mız Osmangazi denetimi duruyor. Enerji 
Panorama olarak özelleştirilen elektrik 
dağıtım bölgelerini ziyaret edip son du-
rumun ne olduğunu yerinde inceleyip yö-

neticileriyle konuşacağız. İlk bölümü de 
dağıtım sektörünün liderlerinden olan Li-
mak-Cengiz-Kolin’e ayırdık. Malum bu 
üçlü dört ayrı bölgede elektrik dağıtımı 
yapıyor ancak en büyüğü ve Türkiye’nin 
gözbebeği İstanbul Avrupa Yakası’nın 
dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Da-
ğıtım. 

Grubun sözcüsü İsmail Ergüneş ile 
İstanbul’da BEDAŞ’ın merkezinde bu-
luştuk. Mesaisinin önemli bir kısmını 
BEDAŞ’a harcayan Ergüneş’in çok yo-
ğun bir toplantı trafiği var, röportaj için 
beklerken sırada çok sayıda kişi vardı, 
Ergüneş’le görüşmek için bekleyen. Bu 
kısa bekleyiş sırasında işten ayrıldığı için 
veda etmeye gelen bir düzine kişiye de 
tanık oldum. Kısaca BEDAŞ’da büyük 

10 milyon aboneyi 
tek çatıda toplayan CLK 
gözüne İgdaş’ı kestirdi 

Dört dağıtım bölgesi, 11 
il ve 10 milyona yakın 
abone… Akdeniz ve 

BEDAŞ’ı da bünyesine 
katan Cengiz-Limak-

Kolin, dağıtım 
şirketlerini CLK Enerji 

çatısı altında birleştirdi. 
BEDAŞ’da hızlı bir 

yatırım süreci başlatan 
CLK’nin hedefi 

vatandaşa elektrik, 
doğalgaz, internet, 

kablo TV gibi hizmetleri 
tek kontratla sunmak…
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bir hareketlilik yaşanıyor. Neler olduğu-
nu Ergüneş’ten dinleyelim…

n Çok yoğun bir trafik var BE-
DAŞ’ta, neler oldu devirden sonra?

Biliyorsunuz BEDAŞ ve Akdeniz’in 
devri aynı anda oldu, böylece 4 bölge, 
11 il ve 10 milyona yakın aboneye ulaş-
tık. Üç ortak olarak ihalelere giriyoruz 
ve artık kurumsal bir yapı oluşturmamız 
gerektiğini düşündük. Bu dört dağıtım 
bölgesini CLK Enerji Yatırım AŞ çatısı 
altında topladık. Şirketin üst yöneticisi 
ben oldum, tepede ortaklardan oluşan yö-
netim kurulu var. Şu günlerde bir yandan 
CLK Enerji’nin kurumsal kimliği, kadro-
larının oluşturulması üzerinde çalışıyo-
ruz bir yandan da dağıtım şirketlerinde 
aksamaması gereken işleri yürütüyoruz. 

n Tek bir şirket çatısı altında top-
lamaya neden ihtiyaç duydunuz, nasıl 
bir sistem olacak?

Daha kurumsal olmak için bu yapı 
gerekiyordu, diğer yandan stratejik 
planlama, uzun vadeli yatırımlar ve ye-
nilikler ile kurumsal iletişimin aynı çatı 
altında olmasını istedik. Dört şirketin 
genel çerçevesini CLK Enerji çizecek, 
yerel süreçleri ise şirketlerin yöneticileri 
yapacak. Sanırım yılsonuna doğru tüm 
işler tamamlanmış olarak kamuoyunun 
karşısına çıkarız. CLK Enerji’yi Türki-
ye’nin lider markalarından biri yapmak 
istiyoruz. 

n Devirler tamamlandı ve ar-
tık herkesin gözü özel şirket-
lerde, ilk gündeminiz ne oldu?  

Hem İstanbul hem Akdeniz’in aynı anda 
devralınması ciddi bir iş yükü getiriyor, 
yoğun günler yaşıyoruz. Piyasa her gün 
değişiyor, yeniden yapılanma süreci 
ilerliyor, sadece aldığımız şirketlerin 
organizasyonel ihtiyaçlarını karşılamak 
yetmiyor bir de bu değişime uyum sağla-
manız gerekiyor. Elektrik Piyasası Kanu-
nu çıktı, sırada ikincil mevzuatlar var, bir 
yandan şirketleri bu yeni yapıya adapte 
etmeye çalışırken diğer yandan da hızla 
gelişen bir rekabet söz konusu. Sonuçta 
sektör lideri olarak bu değişime hem yön 
vermeniz hem ayak uydurmanız gereki-
yor; izleyici konumunda olmanız müm-
kün değil. Açıkçası değişim içindeki bir 
sektörde amiral gemisini ilerletmeye ça-
lışıyoruz. 
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n Mesainizi nasıl düzenliyorsunuz, 
neredeyse her ilde bir şirketiniz var?

Haftanın birkaç günü mutlaka İstan-
bul’da oluyorum, BEDAŞ çok büyük ve 
zaman alıyor zaten CLK Enerji’nin ge-
nel merkezi de İstanbul’da olacak. Tüm 
düzenleyici kurumlar Ankara’da olduğu 
için mutlaka birkaç gün de burada oluyo-
rum. Geri kalan günleri de diğer kentler 
ve şirketler arasında paylaştırıyorum. 

n Bedaş’ı devraldınız karşınızda 
nasıl bir şirket buldunuz? Öncelikle 4 
bini aşkın çalışanı var, nasıl bir insan 
kaynakları planlaması yaptınız?

Evet 4 binin üstünde çalışan var ancak 
3 gruba ayrılıyor. Memurlar, sözleşmeli 
işçi statüsünde olanlar ve işçiler. Memur 
ve sözleşmelilerin kamuya geçme hakları 
var ve çok önemli bir kısmı bu hakkını 
kullandı. Bu kategoriden 55 kişi bizimle 
kalmayı tercih etti. 800 civarında da işçi 
statüsünde de çalışan var, taşeronlar ha-
riç, bunların da 4C hakları var 6 ay içinde 
geçebiliyorlar. Yaptığımız görüşmelerde 
gördüğümüz şu ki yüzde 90 mertebesin-

de kamuda devam etmek istiyorlar.
n Nedir bu özel sektöre karşı tavır?
Kamu, iş güvencesi açısından daha 

garanti görünüyor. 4C garanti olmasa 
da bile bir süre sonra daimi işçi statüsü 
gelebilir beklentisi oluyor. Biraz yüksek 
maliyetle çalışıyorlar çoğu sendikalı o 
maliyetlerini koruyamayacaklarını düşü-
nüyor olabilirler. Bu nedenle kamu daha 
cazip, bundan önceki özelleştirmelerde 
de gördük ancak bizimle devam edenle-
rin çoğu memnun ancak tüm özelleştir-
melerde yaşanıyor sadece bizde değil. 
Temel insani bir kaygı. 

Bundan sonra devir öncesindeki çalı-
şanların çok az bir kısmı bizimle devam 
edecek. 6 ay içinde böyle bir şirketin 
yönetim zorluğunu almakla kalmıyor en 
temel insan kaynağı dönüşümünü sağ-
lamamız gerekiyor. Bir de hizmet sek-
törü haftanın 7 günü aksaksız çalışmak 
gerekiyor tabii bunun stresi yaşanıyor. 
Yerine hızlı bir şekilde eleman alıyoruz 
ama daha tecrübesizler alışma dönemleri 
gerekiyor. 3 ayı tamamladık ciddi bir so-

runla karşılaşmadık. 
Bedaş’ı devraldığımızda 4 bin civarın-

da istihdam vardı bu doğrudan istihdam. 
Biz 3850 civarında düşünüyoruz, yatırım 
rakamlarımız artacağı için yaptığımız 
ihaleler sonucunda oralarda ciddi istih-
dam olacak en az 2 bin kişi ek istihdam 
olacak müteahhitlerle birlikte. 

YOĞUN REKABET VAR 
n Çalışanlar açısından yenilikler 

olacak mı?
Mutlaka olacak çünkü elektrik artık re-

kabetin yoğun olduğu bir sektör. Örneğin 
tahsilat ofislerini satış ofisine dönüştü-
rüyoruz. Rekabetçi pazarda serbest tü-
keticiler için bunu yapmamız gerekiyor. 
Birkaç yıl içinde serbest tüketici de sınır 
kalkacak. Diğer yandan Avrupa yakası 
öyle sanıldığı gibi büyük sanayi kuru-
luşlarının olduğu bir bölge değil. Abo-
nelerimizin yüzde 70’i konut ve küçük 
ticarethanelerden oluşuyor, bu nedenle 
de birkaç yıl içinde rekabet daha yoğun 
olacak. Bu nedenle müşteriye elektrik 
teklif sözleşmesi de yapan yerler haline 

HABER 8
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1 MİLYON 
SAYAÇ 
DEĞİŞECEK 
n Akıllı sayaçlar tartışılıyor, sizin 
de gündeminizde mi?
Sayaçların değiştirme yükümlülüğü 
dağıtım şirketlerine geçti ve vatan-
daştan ücret talep edilmeyecek. Bu 
aydan itibaren sayaçları değiştir-
meye başlıyoruz. 10 yılı geçmiş sa-
yaçların tamamına yakını mekanik 
sayaçlar, sadece ne kadar harcan-
dığı veren sayaçlar ve kaybın çok 
olduğu sayaçlar. Bunların tamamını 
değiştireceğiz ve bu sayaçlar ileride 
birçok işlemin yapılabileceği döne-
me ev sahipliği yapacak. Bizden 
önceki dönemde sayaçlar değişti-
rilenler olduğu için tahminen biz 1 
milyona yakın sayacı yenileyeceğiz. 

İGDAŞ’A 
RAKİP 
OLABİLİRİZ 
Aslında elektrik dağıtım işi siner-
ji alanı geniş bir sektör. Biz ileride 
akıllı sayaçların devreye girmesiy-
le, pazarlama ve satış ekiplerimizin 
oturmasıyla vatandaşlara değişik 
kontratlar geliştirmeyi düşünüyo-
ruz. Elektrik, doğalgaz, kablo TV, 
internet gibi tüm hizmetleri tek bir 
kontrat ile vermek mümkün. Bir an-
lamda İGDAŞ’a da rakip olabiliriz. 
Çünkü doğalgazda da serbestleş-
me oluyor. 

gelecek tahsilatın yanında satış eleman-
ları da istihdam edilmeye başlanacak. 
Çalışmalara başladık. İstanbul’da 300’ün 
üzerinde tahsilat ofisi var hepsini eğitime 
aldık satış sözleşmesi nasıl yapılır, nasıl 
teklif edilir başlıklı eğitimleri verdik. Yıl-
sonuna kadar buraların dekorasyonları da 
tamamen değişecek. 

DAĞITIMDA EN KRİTİK KONU 
ÖLÇÜM

Devirlerden sonra sizi şaşırtan bir 
manzara ile karşılaştınız mı? Örneğin ka-
yıp kaçak oranları…

Kayıp kaçak en önemli konu ama bu-
nun hakkında net bir şey söyleyebilmek 
için ölçüm yapıyor olmak gerekir, en 
azından yılsonundaki verilere beklemeli-
yiz. Bu bölgenin kayıp kaçak oranı yüzde 
10,5; çok üstünde ya da altında çıkacağı-
nı sanmıyorum. 

n İstanbul’da altyapı nasıl?
Elektrikte dünyanın her yerinde iki 

performans kriteri var, biri ortalama ke-
sinti süresi, diğeri de ortalama kesinti 
sıklığı. Avrupa’da oranlar 1-1,.5 saat abo-
ne başında yıllık kesinti toplamı. Bizdeki 
arıza sayıları sürelerine bakarsak hizmet 
kalitesi anlamında çok gerisindeyiz. Sa-
mimi bir itiraf bunun etkin ölçüleceği bir 
altyapı dahi yok, tüm şirketleri yan yana 
koyup kesinti süresi ve sıklığı değerlerini 
ölçecek bir altyapı maalasef yok. 

n Ne zaman olacak peki, siz yatırım 
yapacak mısınız bu alanda?

Bunu yapabilmek için hangi abonenin 
hangi trafodan beslendiğini ve her bir 
trafoya ölçüm cihazları koymamız lazım. 
İstanbul’da bunu yapıyoruz, her bir abo-
nenin beslendiği trafoyla ilişkilendirip o 
trafoyu da uzaktan izleyebilir gözetleye-
bilir hale geleceğiz. Her bir lokal trafo 
bölgesinin enerji bilançosunu çıkarabilir 
noktaya gelmemiz gerekiyor. Bu aynı za-
manda o bölgede ne kadar kesinti oldu, 
kaç abone nasıl etkiledi bunları da gö-
rebileceğiz. O zaman da müşterimizi de 
kamuoyuna da sunduğumuz hizmetteki 
ilerlemeyi kalitedeki artışı rakamlar-
la gösteriyor olacağız. Maalesef bugün 
bunu kimse söyleyemez.

n Yatırım bütçeniz ne kadar olacak?
Yılsonuna kadar hızla 110 milyon 

TL’lik bir yatırım yapacağız. Tamamı-
nı projelendirdik, ihalesini yaptık ve bir 
kısmı başladı. Gelecek yılın bütçe planı 
üzerinde çalışıyoruz, önceliklendirme-

ye çalışıyoruz. Sadece bizde değil tüm 
bölgelerde uzun zamandır ertelenmiş ve 
acil olan yatırımlar var onları tamamla-
mak şart. 2015’te de 315 milyon TL gibi 
bir yatırım planlıyoruz, bunlar tamamla-
nınca İstanbul’un ilk elden dile getirilen 
sorunlarının önemli bir kısmını çözmüş 
olacağız. 

n İlk planladığınız yatırımlar hangi-
leri olacak?

Trafolar, ciddi bir sorun; trafo ölçüm-
lerine başlıyoruz, kendi performansımı-
zı ölçmek için yapıyoruz. Oradan elde 
ettiğimiz verilerle alacağımız kararlarla 
müşteriye ne diyeceğimizi bileceğiz. 
Ayrıca bu tür yatırımları yaptıktan sonra 
yani elimizde veri olduktan sonra yatırım 
bütçemizi de daha verimli kullanabile-
ceğiz. Bursa’dan örnek vereyim: Akşam 
şirkette çalışıyorum, üst katta da gecele-
yeceğim. Şehrin merkezindeyiz ve elekt-
rik kesildi. Sabah arkadaşları çağırdım 
durumu sordum. Bursa’nın merkezi tek 
hattan besleniyor, radyal bir şebeke de-
ğil. Yani bir yerde arıza olduğunda başka 
bir hattan besleyemiyorsun ilk olarak bu 
yatırımı yaptık. İstanbul’da hızlı gelişen 
yerler var, hala köy hatlarından beslenen 
yeni yerleşim merkezleri var. Oraları dü-
zenleyeceğiz. 

40 bin tane trafo var bölgemizde, 20 
binin bizim sorumluluğumuzda ancak 
aralarında çok eski, 30 yaşını aşmış olan-
lar var. Hem çevre açısından sorun hem 
de yüzde 6-7 oranında elektrik kaybına 
neden oluyor. En kısa zamanda onların 
değişimini yapacağız. 
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Nazlı Deniz Tezcanlı

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, 
Erzincan, Kars ve Iğdır illerinden 
oluşan Aras Bölgesi’nin elektrik 

dağıtım ihalesini kazanan Çalık-Kiler 
ortaklığı şirketi devraldı. Kiler Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler 
ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Çalık’ın ev sahipliği yaptığı 
“Hisse Devir Sözleşmesi İmza Töreni ve 
ARAS Bölgesi Kurumsal Vizyon ve Sür-
dürülebilir Hedefler Toplantısı”na Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özelleş-
tirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2. 
Başkanı Mustafa Yılmaz katıldı. 

Törende bir konuşma yapan Enerji 
Bakanı Taner Yıldız, elektrik dağıtımının 
özelleşmesiyle birlikte kamunun bu alana 
yatırım yapmayacağını bu parayı eğitim, 
sağlık, adalet gibi alanlara aktaracağını 
söyledi. Bölgenin ekonomik şartlarının 
çok zor olduğunu söyleyen Yıldız “Or-
takların gereken hassasiyeti göstereceği-
ni düşünüyorum zaten artık elektrik dağı-
tımı prestijli bir sektör haline geldi. Artık 
gıdadan, tekstilden, turizmden bu sektöre 
yatırım geliyor” dedi. 

Çalık-Kiler ortaklığı 
Doğu’ya 1.5 milyar 
TL yatıracak 
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Çalık-Kiler ortaklığı Aras EDAŞ’ın devrini 
gerçekleştirdi. Kayıp kaçağın yoğun olduğu 
bölgede hedef altyapıyı yenilemek, aboneleri 
bilinçlendirmek ve zor doğa şartlarına karşın kaliteli 
hizmet vermek. Ortaklar, törende sadece elektrik 
dağıtımında değil, bölgenin kalkınması için de 
sorumluluk üstlendikleri mesajını verdi
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ARAS EDAŞ Genel Müdürü Abdulkadir 
Köker Türkiye nüfusunun yüzde 3’üne te-
kabül eden bir nüfusa hizmet verdiklerini 
belirterek bölgede 7 ili kapsayan bir hizmet 
alanında toplam 2 milyon 226 bin 155 ki-
şiye hizmet vereceklerini söyledi. Köker’in 
verdiği bilgiye göre Türkiye toplam elektrik 
tüketiminin yüzde 1.2’sini tüketen bölgede 
toplam 1 milyar 970 milyon 65 bin kW/saat 
yıllık elektrik tüketimi gerçekleşiyor. En faz-
la elektrik tüketimi Erzurum’da, en düşük 
elektrik tüketimi ise Ardahan’da.
9 KSS PROJESİ BAŞLIYOR
Köker bölgenin toplam şebeke uzunlu-
ğunun 46 bin 484 km olduğunu belirte-
rek şu bilgileri verdi: Yedi ilde, 59 belde 
ve 3017 köyde toplam 815.163 aboneye 
hizmet götürüyoruz. Önümüzdeki beş yılda 
abone sayımızın 980 bine ulaşmasını bek-
liyoruz. Kısa vadede 70 milyon TL’lik yatı-
rım yapacağız ancak bölge halkının önemli 
sorunlarına çözüm getirecek sosyal sorum-
luluk çalışmalarına da başladık. İlk etapta 
bölgedeki öğrencilerin üniversite eğitimine 
erişimini sağlayacak projelere başlayaca-
ğız. Yedi ili kapsayan iki bölgesel ve her 
ilimize özel yedi yerel olmak üzere toplam 
dokuz projeyle sosyal yatırım çalışmaları-
mıza başlayacağız.

OSMANGAZİ’YE 
TEKLİF VERİLEBİLİR

Bakan Yıldız, kısa bir süre önce 
EPDK tarafından yönetimine el 
konulan Osmangazi Dağıtım Bölgesine 
de değindi. Burada bir el koyma durumu 
olmadığını belirten Yıldız “Şirket halka 
karşı sorumluluklarını yerine getiremeye-
cek hale gelmişti. Kamuya ve özel sektöre 
ödemelerini yapamıyordu yönetim kuru-
lunun 5 üyesinden 4’ü değişti. Şimdi yü-
kümlülüklerini yerine getirecek bir şirket 
olması için çalışmalar sürüyor” dedi. 

KAYIP KAÇAK ORANI 
YÜZDE 40

Törende bir konuşma yapan Aras 
EDAŞ’ın ortağın Nahit Kiler, “Ülkemi-
zin önünde yeni sınavlar, hedefler var. İş 
dünyası olarak sorumluluklarımızın, ev 
ödevlerimizin farkındayız. Bu nedenle 
yapacağımız yatırımlar sadece ekonomik 

bir yatırım değil, aynı zamanda toplumsal 
ve bölgeler bir yatırım olarak görüyoruz. 
Değerli ortağımızla birlikte sanılmasında 
ki sadece abonelere elektrik dağıtacağız. 
Abonelerimizi dinleyeceğiz, bölgenin 
ihtiyaç ve beklentilerini anlayacağız. En 
önemlisi yüzde 40’a varan kayıp kaçak 
oranını azaltmak için her yıl minimum 70 
milyon TL’lik yatırım yapacağız” dedi. 

İLK YIL YATIRIMI 120 MİLYON TL
Bir sanayici olarak elektriğin ne kadar 

önemli bir araç olduğunu bildiğini belirten 
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Çalık ise “Elektrik dağıtımının özel 
sektör eliyle yapılması sayesinde şebeke 
yaşı 20 yıldan 12 yıla indi. Kayıp kaçak 
oranları ciddi olarak düşüyor. 2015 yılı he-
defi yüzde 9. Bu da yıllık 10 milyar TL’lik 
bir tasarruf anlamına geliyor” dedi. 

Elektrik dağıtımında hem Türkiye hem 
de yurtdışında deneyimleri olduğunu ve 
oldukça başarılı çalışmalara imza attıkla-
rını ifade eden Çalık sözlerini şöyle sür-
dürdü: Artık hedefimiz bu deneyimimizi 
bu bölgede kullanmak, biz kendimizi sizin 
hemşehriniz olarak görüyoruz. İhale bede-
li 128.5 milyon dolar ama toplam yatırı-
mımız 1.5 milyar TL’yi aşacak. Kısa va-
dede 70 milyon TL’lik bölümü şebeke ve 
teknoloji yenileme olmak üzere bölgenin 
kalkınmas için 120 milyon TL’ye ulaşacak 
yatırımla ölçülebilir bir gelişme sağlamak 
istiyoruz. 

TOPLAM TÜKETİMİN 
YÜZDE 1.2’Sİ… 
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HABER 8

Bu yıl 6 milyar lira 
kayıp kaçak bedeli 

ödenecek 
NEŞET HİKMET

Enerji Panorama, dağıtım şirketlerinin ta-
rifelerine temel teşkil eden hesaplama-
lar çerçevesinde bu yılın sonunda kayıp 

kaçak bedeli olarak tüketicilerin ne kadar be-
del ödeyeceğine ulaştı. Buna göre 2013 yılın-
da yaklaşık 30.8 milyar kWh elektrik kayıp ve 
kaçak olarak kullanılmayacak. Tüketiciler bu 
miktar karşılığında 6 milyar 53 milyon lira bedel 
ödeyecek. 
 Türkiye elektrik enerjisi sektöründe bölge böl-
ge ve toplamda ne kadar kayıp-kaçak oranı 
olduğu ve tüketicilerin elektrik faturalarının ne 
kadarını kayıp kaçak bedeli olarak ödedikleri 
yıllardır en çok merak edilen, en çok tartışılan 
ve “belirsiz” kalmış konular arasında yer alıyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kararı 
ile bir dönem elektrik faturalarında kayıp kaçak 
oranından, TRT payına, Belediye Tüketim Ver-
gisi’nden KDV’ye kadar, maliyetleri belirleyen 
unsurlar kalem kalem gösterilmeye başlanmış-
tı. Bu durum adeta “macunun tüpten çıkma-
sı”  etkisi yaratarak her ay tüketicilerin “biz 
bu kadar kayıp kaçak bedelini, TRT payını 
neden ödüyoruz?” diye tartışmaya başla-
dığından olsa gerek, bir süre sonra fatu-
ralarda kayıp kaçak bedeli belirtilmez 
oldu. 
Bir bölgenin ya da ülkenin tamamın-
da kayıp kaçak oranının ve bunun 
ekonomik bedelinin ne olduğunu 
bilememek gri bir alan yaratıyor.  
Özelleştirme ihaleleri sonrasın-
da yazılan haberlerde dahi 
kayıp kaçak oranlarına dair 
en yeni olarak 2011 yı-
l ı n a 

ait rakamlar kullanılıyor. Bu rakamlar hep ge-
riden geldiğinden, gelişmeleri gecikmeli olarak 
yorumlamak gibi bir handikap da oluşuyor.
Enerji Panorama olarak ilk defa bu yılın sonu-
na kadar bölge bölge gerçekleşecek kayıp ve 
kaçak enerji miktarları ile bunun ekonomik bü-
yüklüğüne ulaştık. 
Bu rakamlar Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) tarafından haziran ayında tüm 
elektrik dağıtım şirketlerinin tarife bileşenlerine 
yönelik hesaplamaları sonucunda ortaya çıktı.   
EPDK, 1 Temmuz’dan geçerli olacak tarifeleri 
belirlemek üzere elektrik dağıtım şirketleri ta-
rafından bildirilen 2013 yılı talep tahminleri ve 
hedef kayıp-kaçak oranları kullanılarak 2013 
yılı kayıp kaçak enerji miktarlarını hesapladı. 
Hesaplamalarda Kanun ve Dağıtım Sistemi Ge-
lirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince 
yıllık enerji miktarı TETAŞ birim fiyatı üzerinden 
alındı. Ayrıca, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 
kaynaklı bazı maliyet kalemleri, damga vergisi, 
teminat mektubu giderleri için yüzde 3’lük marj 
eklenerek, perakende satış tarife dönemleri 
bazında eşit miktarlarda karşılanacağı kabul 

edildi. 
Ayrıca, 2013’ün  1. çeyrekten bu döneme akta-
rılan Dicle, Vangölü ve Aras EDAŞ’ın kayıp-ka-
çak destekleme farkları söz konusu şirketlerin 
kayıp-kaçağa ilişkin gelir ihtiyaçlarının son üç 
döneme kalan kısmına dair hesaplamalar da 
dikkate alındı.
Buna göre Türkiye elektrik dağıtımında 2013 yı-
lında toplam 30 milyar 798 milyon 915 bin 265 
kWh elektrik enerjisi kayıp ve kaçak olacak. Bu 
bedel 6 milyar 53 milyon 288 bin 435 TL’lik bir 
ekonomik büyüklüğü oluşturacak. 

DİCLE KAÇAĞIN BAŞKENTİ
Bu yıl Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, 
Siirt ve Şırnak illerini kapsayan ve özellikle ta-
rımsal sulamayla ilgili sorunların büyük olduğu 
Dicle bölgesinde 2013 yılında ekonomik büyük-
lüğü 2 milyar 961 milyon lira olan 14.4 milyar 
kWh’ın üzerinde bir kayıp kaçak tutarı olacak. 
Bir başka ifade ile ülke çapında faturalara yansı-
yacak kayıp kaçak tutarının neredeyse yarısı bu 
bölgeden kaynaklanacak. Abdullah Tivnikli ile İş 
Kaya ortaklığındaki İş Kaya Doğu Ortak Girişi 
Grubu’na 387 milyon dolar bedelle devri yapı-
lan bölgede, yılın ikinci yarısında kayıp kaçakla 
mücadele konusunda ne tür adımlar atılacağı 
sektörün en yakından takip edeceği konular-
dan biri olacak. 1 Temmuz’da fiili devri yapılan 
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Yıllık  Miktar (kWh Tutar (TL)

DİCLE  14.424.977.691  2.961.224.453

VANGÖLÜ  2.054.137.322  414.691.967

ARAS  757.934.120  149.927.310

ÇORUH  340.783.008  63.509.712

FIRAT  336.452.602  62.702.680

ÇAMLIBEL  180.010.887  33.547.563

TOROSLAR  1.694.493.098  315.792.647

MERAM  633.674.515  118.094.168

BAŞKENT  1.137.792.163  212.043.590

AKDENİZ  640.326.340 119.333.829

GEDİZ  1.105.397.355 206.006.361

ULUDAĞ  785.150.273 146.323.808

TRAKYA  500.092.131 93.199.210

AYEDAŞ 721.426.499 134.447.986

SAKARYA 587.606.352 109.508.717

OSMANGAZİ 420.064.973  78.285.022

BOĞAZİÇİ 2.649.109.525 493.698.859

KAYSERİ  209.840.631 39.106.756

AYDEM  665.888.967 124.097.785

AKEDAŞ  407.442.357  75.932.620

YEŞİLIRMAK 546.314.455 101.813.391

TOPLAM 30.798.915.265 6.053.288.435

şirket ilk iş olarak 
“aboneleri ile yeni 
bir başlangıç yap-
mak ve daha kaliteli 
bir hizmet sunmak 
amacıyla” bir duyuru 
yayınladı. Elektrik abo-
nelerinin şirkete devrolan 
eski borçlarına ait anapara-
nın peşin ödenmesi kaydıyla 
31 Temmuz’a kadar gecikme 
faizlerinin affedileceği duyuruldu. 
Şirket aksi halde ödenmemiş borç-
ların tahsili amacıyla borçlu abonelerin 
elektrikleri kesilerek icra yoluyla tahsili-
nin yapılacağını duyurdu.

İKİNCİ SIRADA   
BOĞAZİÇİ VAR 
Kayıp kaçağın en fazla olduğu ikinci bölge 
ise İstanbul’un Avrupa yakasını kapsayan 
Boğaziçi Elektrik Dağıtm A.Ş. 1 milyar 960 
milyon dolara Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 
devredilen bölgenin 2013 yılı kayıp kaçak mik-
tarı, 2 milyar 649 milyon 109 bin 525 kilovat-
saat olacak, kayıp kaçak tutarı ise 493 milyon 
lira olarak gerçekleşecek.

TÜRKERLER DE KAÇAKLA 
UĞRAŞACAK 
Kayıp kaçak oranının en yüksek olduğu üçün-
cü bölge ise Bitlis, Hakkari, Muş, Van şehirleri-
ni kapsayan Vangölü EDAŞ. 118 milyon liraya 
Türkerler şirketine devri yapılan bölgenin ka-
yıp kaçak miktarı 2 milyar 54 milyon 137 bin 
322 kWh; toplam tutarı ise 414 milyon 691 bin 
967 TL olarak belirlendi. 
Dağıtım şirketi bazında oluşturulan yıllık ön-
görülen kayıp-kaçak enerji miktar ve tutarları 
şöyle oluştu: 
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Lisanssız güneş enerjisi uygulamaları-
na dair nelerle karşılaştığımızı, dağıtım 
şirketlerine ve süreçlere nasıl yaklaştığı-
mızı, gördüğümüz olumlu olumsuz yan-
ları iki bölüm halinde kaleme alıyoruz.  

Else Enerji olarak güneş enerji santral-
leri için danışmanlık, uygulama ve en-
tegrasyon hizmetleri veren bir firmayız. 
Türkiye’de uygulamalara ve yasalara, 
dağıtım şirketlerine ve süreçlere nasıl 
yaklaştığımızı ve nelerle karşılaştığımızı 
Enerji Panorama okurları ile paylaşmak 
istiyoruz. Gördüğümüz olumsuzlukları 
ya da “olumsuz” olarak bilinmesine rağ-
men aslında olumlu olan ya da “problem 
çıkar” denmesine rağmen sorun çıkma-
yan olaylara genel bir bakış açısı oluştur-
mak amacındayız.

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanu-
nu’nun yasalaşmasıyla birlikte lisanssız 
elektrik üretiminde 500 kW olan sınır 1 
MW’a çıkarılmış oldu. Yasada düzenle-
nen maddelerin uygulanmasıyla yönet-
melik ve tebliğler ise görüşe açıldı. Gö-
rüşler alındı ve şu an yeni yönetmeliğin 
çıkması bekleniyor. Yeni çıkacak yönet-
melikte değişecek kısımları hariç tutarak 
yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde 
yaşananları aktarmak istiyorum.

Lisanslı veya lisanssız bir güneş ener-
ji santrali kurmak için ilk adım yatırıma 
karar vermektir. Bu aşama aslında en 
çok zamanı almaktadır. Güneş enerji 
santralleri yapmak ve işletmek kulağa 
çok hoş gelir. Çünkü zahmetsiz olarak 
elde edilecek kaynakların başında geli-
yor. Santrallerin hayata geçme süreleri 
ise diğer enerji yatırımlarına göre çok 
daha az zaman alıyor. İyi planlanmış bir 
santralin 3 ila 5 ay içerisinde devreye 
alınması mümkündür.

Lisanslı yatırımların yapılabilmesi 
için uygulamalarda lisanssız güneş ener-
ji santralleri için süreçleri aktarmaya 
çalışacağım.  Yatırıma karar verildikten 
sonra yatırımcı ile bizler arasında so-
ru-cevap safhası başlar. Burada süreçleri 

birkaç defa yaşayanlar olarak sorulara 
ayrıntılı yanıtlar veriyoruz hatta sorul-
mayan sorular olursa, soru işaretlerinin 
tamamen ortadan kalkması için bu soru-
ları da sorarak cevaplarını veriyoruz. 

Geri dönüş süresi yatırımcı tarafından 
makul bulunuyorsa takip eden süreç-
ler şu an net bir şekilde işliyor. Bazıları 
tahmin edilenden uzun sürse de tamam-
lanabiliyor. Şu an TEDAŞ,  tamamlan-
mış olan tesislerin kabullerini yapmaya 
başladı. 

Aslında yürürlükteki mevzuata uygun 
olarak güneş enerji santrali kurmak ve 
işletmeye almak mümkündür. Ana konu 
bu süreyi nasıl daha kısaltabilirizdir. Bu 
da ancak doğru geri beslemeyle olur. Biz 
herhangi bir soru ve çözüm önerisi ile 
ilgili makama ulaştığımızda, “Biz ya-
sayı, yönetmeliği çıkardık ya da yasada 
yönetmelikte böyle yazıyor, siz böyle 

yorumluyoruz. Sen de buna göre yapa-
caksın” gibi cevaplarla karşılaşmadık. 

Onun için taslak mevzuatlara yardımcı 
olmak açısından, var olan olumsuzluk-
ları çözüm önerisi ile birlikte ilgili ma-
kamlara aktarmak gerekiyor. Bunu sivil 
toplum kuruluşlarında tartışarak ortak 
bir ağızdan aktarmanın en doğru sonucu 
vereceğine inanıyoruz.

DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ
Çok hoşuma giden bir örneği vermek 

istiyorum. Teşbihte hata olmasın diye de 
özellikle belirtmek istiyorum. Mevzuat-
ları oluşturanlarla, o mevzuatlara konu 
işleri yapanlar arasındaki ilişki tam bir 
doktor-hasta ilişkisidir. Eğer tedavisi 
bulunmuş bir hastalık varsa süreçte hiç-
bir sıkıntı yok. Doktor reçeteyi yazıyor, 

Güneş enerji santrallerinde lisanssız 
uygulama süreçleri üzerine...

Mustafa Herdem
Else Enerji Genel Müdürü/Kurucu Ortağı
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hasta ilacı alıyor. Ancak tedavi yöntemi 
netleşmemiş bir hastalık varsa doktor 
uygun olabilecek tedavi yöntemlerini 
seçiyor. Ve hastasından geri besleme alı-
yor. Yapılması gereken doğru geri besle-
meleri yaparak, olumlu sonucun alınaca-
ğına inanmak ve pes etmemektir. 

KRİTİK KONU ARAZİ SEÇİMİ
Bizim durumumuza dönersek şu an 

hastalığın  tedavisi var, ancak biraz uzun 
sürüyor olabilir. Ya yaşananları doğru 
bir şekilde ilgililere aktaracağız ya da 
pes edip hastalığı kabul edeceğiz. En 
doğru yöntemi bulsak bile zaman içinde 
bu yöntemin de farklı hastalar için farklı 
etkiler oluşturması mümkün. Bu nedenle 
lisanssız elektrik üretimi ile ilgili yönet-
meliklerin zaman içinde değişikliklere 

uğrayacağına inanıyorum.
Atılması gereken ilk adım başvurunun 

yapılmasıdır. Bu adım en hızlı işleyen 
süreçtir. Evraklar doğru bir şekilde ha-
zırlanılmış ve eksiksiz sunulmuşsa yasal 
süre bekleniyor ve olumlu yanıtı alıyor. 
Arazinin tarım arazisi olmamasına ve 
bağlantı noktasında yeterli kapasitesinin 
olması ile ilgili çalışmaların başvuru ön-
cesinde yapılmış olmasına dikkat etmek 
gerekiyor. Biz farklı dağıtım şirketle-
rinde kendi adımıza ve müşterilerimiz 
adına başvurular yaptık ve henüz bu za-
mana kadar bir olumsuzluk yaşamadık. 
Bazı dağıtım şirketleri tarafından yasa 
ve yönetmeliğe dayanarak istenen bazı 
evrakların süreci çıkmaza soktuğunu ve 
yatırımlardan vazgeçildiğini ya da nor-
malden uzun bir sürede bağlantı görünü-

şünün alındığını duyuyoruz. Bu durumu 
irdelediğimiz zaman Elektrik Piyasasın-
da Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmeliğin bağlantı başvurusu başlığı 
altında 7. maddesinin 3. fıkrasında yer 
alan “dağıtım şirketi, ihtiyaç duyma-
sı halinde üretim tesisi kuracak gerçek 
veya tüzel kişiden ek bilgi ve belge talep 
edebilir” ifadesine dayanarak dağıtım 
şirketinin ek belgeler isteyebiliyor. Bunu 
ortadan kaldırmak için son taslağa bir 
önerimiz oldu. Dağıtım şirketleri bu bel-
geleri direkt olarak istemek yerine niçin 
istenmesi gerektiğini EPDK’ya sebebi 
ile bildirmeli ve EPDK da bunu bir kurul 
kararıyla başvuruda istenen evraklar lis-
tesine eklemelidir. İstenen evrak gerçek-
ten gerekli olabileceği gibi gereksiz bir 
bürokrasi de oluşturuyor olabilir.  

KÖŞE YAZISI
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Başvuru sonrasında projelerin hazır-
lanarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde 
onaylatılması gerekiyor. Başvuruların 
hızla arttığını görüyoruz. Bu noktada 
belirli önlemlerin alınmasının fayda-
lı olacağına inanıyoruz. Şu anda proje 
onayları için Bakanlık tarafından yet-
kilendirilmiş tek kurum TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü’dür. Proje onay süreçlerini 
kısaltmak adına Bakanlık tarafından 
farklı kurum ve kuruluşlarda yetkilendi-
rilmeyecekse TEDAŞ Genel Müdürlü-
ğü’nün ilgili proje onay birimlerindeki 
çalışan sayısını artırması gerekecektir. 

MARKA BAZLI STANDART
Proje onay süreci de şu anda da işli-

yor. Bizlerin bu noktada beklentisi bunu 
nasıl daha hızlı hale getirebiliriz? Şu an 
1 kW’lık projede de 500 kW’lık proje de 
TEDAŞ’a geliyor. Bu hem TEDAŞ için 
hem de bu projeleri hayata geçirmek is-
teyenler için ciddi bir iş yüküdür. Küçük 
uygulamaları tip hale getirmek ve onları 
bu onay sürecinin dışında tutmak küçük 
uygulamaların sayısını artıracaktır diye 
düşünüyorum. 2 kW’lık bir güneş paneli 
sistemi ile 2 kW’lık bir jeneratör almak 
arasında bir fark olmamalıdır. Küçük 
uygulamalar için önerimiz marka bazlı 
standart projelerin oluşturulması ve sa-
tışı yapan markanın ya da temsilcisinin 
sistemi yerine kurması ve dağıtım şir-
ketinin mevcut sayacı tek yönlüden, çift 
yönlüye dönüştürülmesi sırasında kav-
ramsal bir kabul yapmasıdır. 

Projelerin onayı sonrası bizleri bek-
leyen sıradaki süreç, onaylanmış proje-
lerle birlikte dağıtım şirketi ile dağıtım 
sistemi bağlantı ve kullanım anlaşmala-
rının imzalanmasıdır. TEDAŞ’tan onaylı 
projelerimizi almışsak bu aşamada son 
derece hızlı olarak uygulanıyor. Bizler 
bu aşamada iki noktada dağıtım şirketine 
tekrar dönüş yapmak durumunda kaldık. 
Bunlardan birisi scada sistemi altyapısı 
olmayan bir noktada altyapısını bizim 
kurduğumuz sistem için istenmesiydi. 
Diğeri ise dağıtım şirketlerinin Dağıtım 

Sistemi Kullanım Anlaşması’nın 18. 
Maddesinde yer alan teminat alınması 
için geçen “Teminat miktarı, kullanıcı-
nın anlaşma tarihindeki 2 aylık sistem 
kullanım bedeli toplamından az olamaz” 
hükmünün farklı yorumlanmasıydı. Her 
iki sorun çok hızlı bir şekilde çözüldü. 
Yaşadığımız birinci soruna yine yönet-
melikten uygulanmasına ilişkin tebliğin 
madde 16.3’ünde tanımlandığı şekli ile 
“Dağıtım şirketi, kurulu gücü 11 kW’tan 
büyük üretim tesislerinden uzaktan izle-
me ve uzaktan kontrol sistemine ilişkin 
haberleşme altyapısının kurulması tale-
binde bulunabilmesi için kendisi gerekli 
altyapıya sahip olmalıdır” hükmünü da-
ğıtım şirketine aktardık. 

SON SÜREÇ KABUL AŞAMASI
Burada dağıtım şirketi gerekli altya-

pıya sahip olmadığı için bu isteğinden 
vazgeçti. Yapılan sözleşmeden scada sis-
temi ile ilgili istenen maddeler çıkarıldı. 
Teminat ile ilgili ikinci sorunda ise farklı 
dağıtım şirketleri farklı yorum getirdi. 
Bu yorumlardan birinde, kurulu gücü ile 
24 saat üretim yapacak şekilde iki aylık 
sistem kullanım bedeli belirlendi. Bu tu-
tara karşılık bir teminat istenirken diğer 
bir dağıtım şirketinde kapasite faktörü 
dikkate alınarak iki aylık sistem kulla-
nım bedeli belirlendi ve teminat bu şe-
kilde istendi. Bizce doğru olan uygulama 
kapasite faktörünün de dikkate alınması 
idi. Bizler burada teminat miktarı düşük 
olduğu için beklemek yerine dağıtım şir-
ketinin önerisini kabul ettik. 

Son süreç ise tesisin yapımın tamam-
lanarak kabulünün yapılmasıdır. Bu 
süreç için TEDAŞ tesisin tamamlanma-
sından sonra tamamlandığına dair yazı 
dağıtım şirketine yazılıyor. Dağıtım şir-
keti bu yazıya istinaden kendi adına ka-
bule katılacak personelini belirleyerek 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yazıyor. 
TEDAŞ kabul heyeti başkanı ve üyele-
rini ve kabul tarihini içeren yazıyı heyet 
üyelerine gönderiyor. Belirlenen günde 
kabul yapılıyor. Kabul süreci, proje onay 
sürecine göre daha hızlı ilerliyor. 

EN HIZLI DAĞITIM ŞİRKETLERİ
Şimdi süreçlerin hızı bakımından 

özetlersek, bu süreçlerden en hızlısı da-
ğıtım şirketleri tarafından yürütülen hiz-
metler olurken, ikinci hızlı adım kabul 
süreci oluyor. Diğerlerine göre yavaş 
ilerleyen süreç ise proje onay sürecidir. 
TEDAŞ projeleri titizlikle inceliyor. 
Proje kontrol süresi kısalırken talebin 
artmasından kaynaklı olarak proje onay 
süreçlerinin uygulamaların önünü tı-
kamaması için ilgili onay merci sayısı 
artırılmalı ya da yetkili onay merciinde 
çalışan kadro sayısının artırılması süreç-
leri hızlandıracaktır.

Sonuç olarak;  güneşten elektrik üret-
mek büyük ilgi görüyor. Bu büyük ilginin 
yanında mevzuatların tam ve uygulanabi-
lir olduğundan herkes emin olmak istiyor. 
Konu tarafların tamamı için yeni ve süre-
ci ilk defa yaşıyor. Her aşamasında sorun 
çıkması mümkün olan bu süreçte tarafla-
rın tamamı elini taşın altına koymalı, bu 
sürece yapıcı yaklaşmalı. 

Herkes en az sorunla, en az parayı 
harcayarak ve en iyi şekilde yapmak 
istiyor. Bunun için tarafların ta-
mamı en doğru yaklaşımı ser-
gilemeli en az kayıpla en 
çok fayda nasıl sağlanır 
ise bunu hep birlikte 
belirlemeliyiz. 
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SOSYAL SORUMLULUK8

Nazlı Deniz Tezcanlı

Shell’in Türkiye’deki Cumhuriyet 
öncesine dayanıyor, Anadolu’nun 
en eski yabancı yatırımcılarından 

biri… Dünyanın birçok ülkesinde faali-
yet gösteren Shell, Türkiye’ye adım at-
tığı günden bu yana sadece işiyle değil, 
sosyal sorunlara verdiği destekle de bi-
liniyor. Dünya şirketi olmanın sağladığı 
erken kurumsallaşma nedeniyle uzun yıl-
lardır hem şirket olarak başlattığı sosyal 
sorumluluk çalışmalarıyla bilinen şirket, 
kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşlarının çok sayıda projesine de 
destek veriyor. 

Son yıllarda özellikle çevre-emni-
yet-sağlık konularına verdiği destekle 
dikkat çeken Shell, şirketin dünya ağı 
çerçevesinde yürütülen birçok projenin 
de Türkiye ayağını yürütüyor, uluslar 
arası etkinliklere katılıyor. Bunlardan en 
önemli Shell Eco Marathon.. Çerçeve bu 
kadar geniş olunca yerel ve uluslar arası 
çapta da şirketin aldığı çok sayıda ödül 
var. Bunlardan biri de kısa bir süre önce 
açıklanan “Avrupa’da Yılın Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Programı” katego-
risinde Bronz Stevie Ödülü oldu. Shell 
Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Yan-
kı Özkan Yıldırır ile 90 yıllık geçmişi ve 
bugüne yansımasını konuştuk. 

n Shell olarak bugüne kadar birçok 
sosyal sorumluluk projesine destek ol-
dunuz. Bazılarını da kendiniz üstlen-
diniz, belli başlı projelerinizi sıralar 
mısınız?

Bu yıl Türkiye’de 90’ıncı yaşını kut-
layan Shell, faaliyetlerinin yanı sıra 
toplumsal değer yaratan kalıcı projeler 
gerçekleştiriyor, bugünün ve geleceğin 
sorunlarına çözüm üretiyor. Özellikle yol 
emniyeti konusunda çok boyutlu ve etkin 
çalışmalar yürütüyoruz. Kendi bünye-

mizde de her yıl Emniyet Günü etkinlik-
leri düzenliyoruz. Taşımacılık sektörün-
deki şirketlerle işbirliği içinde çalışarak, 
standartların belirlenmesine, beceri ve 
kaynakların paylaşılmasına katkı sağ-
lıyoruz. Ayrıca devletin yol emniyetini 
artırıcı mevzuatlarını daha da geliştirme-
leri, taşıtlar ve sürücülere yönelik geçerli 
emniyet standartlarının yükseltilmesi için 
sektör paydaşlarıyla işbirliği yapıyoruz.  

Dünya çapında trafik kazalarındaki 
kayıpların azaltılması amacıyla Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 2010 yılında başlat-
tığı “Yol Emniyeti 10 Yılı” programına 
destek veriyoruz. Bu sene imzaladığımız 
Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu 
ile Trafikte Sorumluluk Hareketi platfor-
muna da üye olduk ve trafik güvenliğine 
gönüllü olarak destek veren ilk şirketler 
arasında yerimizi aldık.

Yol emniyeti çalışmalarımız arasın-
da Kocaeli Güvenli Trafik pilot proje-
si, “Trafik Çocuk” internet sitesi, Tür-
kiye’nin çeşitli şehirlerinde “Emniyet 
günü” kapsamında gerçekleştirdiğimiz 

Farklı sosyal çevrelerle yürüttüğü yol emniyeti çalışması 
Shell’e dünyanın en prestijli sosyal sorumluluk çalışmalarının 

ödüllendirildiği Stevie International Business Awards’ta 
bronz madalya kazandırdı. Shell, genç yetenekleri teşvik 
etmek amacıyla her yıl düzenlenen Eco-marathon’a da 

Türkiye’den öğrencileri götürüyor…

Shell Turcas’a 
bronz ödülü yol 
emniyeti getirdi
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eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yer 
alıyor. Bir özel Üniversite ile gerçekleş-
tirilen iş birliği kapsamında üniversitenin 
birinci yılına başlayan öğrencilere “Yol 
Emniyeti” programı hayata geçirildi ve 
900 öğrenciye eğitim verildi. Türkiye 
genelinde verdiğimiz yol emniyeti eğitim 
ve etkinlikleri son 2 yılda 96 bin kişiye 
ulaşmamızı sağladı.

Emniyetli sürüşün yanı sıra filolara ve 
ağır vasıta sürücülerine tasarruflu araç 
kullanma eğitimleri veriyoruz. 

Eğitim alanındaki önemli bir adımımız 
ise, Derince’de bulunan binamızı, okul 
haline getirilmesi için Kocaeli Valili-
ği’nin kullanımına 25 yıllığına devir et-
mek oldu. Devredilen iki katlı bina, özel 
eğitime ihtiyaç duyan çocukları, okula 
kavuşturmayı amaçlıyor.

Ayrıca dünyanın en büyük arkeolojik 
çalışmaları arasında yer alan Çatalhö-
yük kazılarına 16 yıldır katkı sağlıyoruz. 
Buna paralel olarak 2003 yılından bu 
yana Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyesi 

etkinliğiyle, çocuklara kültürel mirasın 
koruyucuları olmayı öğretiyoruz. 

n Sosyal sorumluluk projelerini 
seçerken özel olarak ilgilendiğiniz ve 
ağırlık verdiğiniz bir alan var mı? Bu 
alanları hangi gerekçelerle belirledi-
niz?

Çevre, kültür ve eğitim alanlarında bir-
çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bununla 
birlikte özellikle yol emniyeti konusuna 
odaklanıyoruz. Trafik kazaları her yıl 
dünyada 1.3 milyon kişinin ölümüne ve 

50 milyon kişinin yaralanmasına yol açı-
yor. Bu kaza ve kayıpların azaltılması için 
eğitim çalışmaları ve etkinlikler gerçek-
leştiriyoruz.  

96 BİN KİŞİYE YOL EĞİTİMİ VE-
RİLDİ

n Şu anda yürütmekte olduğunuz 
projeler hakkında bilgi verir misiniz? 
Bu projeleri hangi kurum ve STK’lar-
la birlikte yürütüyorsunuz? 

Shell, “Yol Emniyeti 10 Yılı” programı 
kapsamında Kocaeli’de yürütülen Gü-
venli Trafik Projesi’nin ortakları arasında 
yer alıyor. Kocaeli Valiliği, Sağlık Bakan-
lığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakan-
lığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dünya 
Sağlık Örgütü ve Shell’in işbirliğiyle 
gerçekleştirilen proje, emniyet kemeri 
kullanımının yaygınlaşması ve hız kısıt-
lamalarına uyulmasını hedefliyor. Şeh-
rin farklı yerlerinde devrilme ve çarpma 
simülatörü ile emniyet kemerinin hayati 
önemi deneyimletiliyor. Ayrıca ilkokul 
öğrencilerine yol emniyeti eğitimi veri



56 ENERJİ PANORAMA

liyor. Shell haziran ayı içinde 10 okulda 
1000 öğrenciye gönüllüler tarafından eği-
tim verilmesini sağladı. Önümüzdeki dö-
nemlerde sürücü kursu öğretmenlerine de 
yönelik eğitimler verilmesi planlanıyor.

n KSS projelerinizin somut sonuç-
larını paylaşabilir misiniz? Bazı proje-
lerinizin yurtiçi ve yurtdışında ödüller 
aldığını biliyoruz, ayrıntılandırır mısı-
nız.

Shell, bugüne kadar 96 bini aşkın ki-
şiye yol emniyeti eğitimi vererek, bu 
konudaki toplumsal bilincin artmasına 
katkı sağladı. Güvenli Trafik Projesi kap-
samında Kocaeli’de gerçekleştirdiğimiz 
devrilme ve çarpma simülatörü eğitimi 
de bu konuda farkındalığı artırdığımızı 
kanıtladı. Eğitim sonunda katılımcıların 
emniyet kemeri kullanma tutumları yüz-
de 35 oranında iyileşti.

Shell, yol emniyeti konusundaki ba-
şarılı çalışmalarıyla iş dünyasının en 
prestijli ödülleri arasında yer alan Stevie 
International Business Awards’ta gurur 
veren bir ödüle layık görüldü. Çok sayı-
da adayın bulunduğu “Avrupa’da Yılın 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” 
kategorisinde Bronz Stevie Ödülü Shell 
& Turcas’a verildi. Ödül 14 Ekim 2013 
tarihinde Barselona’da düzenlenecek tö-
renle bize takdim edilecek. 

n Shell Türkiye’nin imza attığı ve 
Shell diğer ülke örgütlenmeleri tarafın-
dan da uygulanan çalışmalarınız oldu 
mu? Ayrıca Shell zinciri içinde diğer 
ülkelerle yürüttüğünüz ortak çalışma-
larınız var mı?

Royal Dutch Shell, gençleri geleceğin 
enerji kaynaklarıyla çalışan araçları ge-
liştirmeye teşvik etmek amacıyla Sher 
yıl hell Eco-marathon etkinliği düzen-
liyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden öğ-
renciler, kendi tasarladıkları ve ürettikleri 

araçlarla, en az yakıtla en uzun mesafe-
yi kat etmek için yarışıyor. Bu etkinliğe 
Türkiye’den de lise ve üniversite öğrenci 
takımlarının katılmasını sağlıyoruz. Bu 
yıl 29’uncusu düzenlenen Shell Eco-ma-
rathon’a Türkiye’den 13 takım katılarak 
başarıyla yarıştı. Shell Eco-marathon’a 
katılan binlerce öğrencinin yarattığı bilgi 
birikimi, gelecekte enerjinin daha verimli 
kullanılması için büyük bir kaynak oluş-
turuyor. Biz de, geleceğin liderleri ve mü-
hendislerinin zekâlarını, yaratıcı fikirleri-
ni eyleme dökmelerine destek veriyoruz.

n Önümüzdeki dönemde yeni başla-
yacağınız projeleriniz var mı? 

Shell olarak uzun vadeli ve kalıcı et-
kili çalışmaları toplumun faydasına su-
nuyoruz. Bu nedenle birçok çalışmamız, 
önümüzdeki dönemler için de süreklilik 
arz ediyor. Önümüzdeki dönemde de 
özellikle yol emniyeti konusunda yeni ve 
kapsamlı projeleri hayata geçirmeyi plan-
lıyoruz. Shell Eco-marathon yarışmasına 
Türkiye’den daha çok takımın katılma-
sını teşvik etmek için de çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 

SOSYAL SORUMLULUK8
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HABER 8

Doğal gaz sektörünün de 
gündemi enerji borsası
Neşet Hikmet

Doğal gaz sektörü ile petrolcüler 
‘Çok Tedarikçili Türkiye Do-
ğalgaz Piyasası 2.İstişare Top-

lantısı’nda bir araya geldi. 6-7 Eylül’de 
Bolu’da gerçekleştirilen toplantıya Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Doğal gaz İthalatçıları ve İhracatçıları 
Derneği (DİVİD) ve Petrol Platformu 
Derneği (PETFORM) imza attı. Toplantı-
nın ana konusu kuruluş çalışmaları süren 
EPİAŞ’a doğal gaz piyasasının nasıl dahil 
edileceği oldu. 

Toplantıda PETFORM ve DİVİD’in ta-
lebi doğrultusunda Accenture Danışman-
lık firması tarafından hazırlanan, Türkiye 
doğal gaz piyasasının EPİAŞ kurgusuna 
entegrasyonuna ilişkin yol haritasının or-
taya konulduğu “Developing a Natural 
GasTradingHub/Exchange in Turkey” 
adlı rapor da tartışıldı. İlki 9 Mart 2013 
tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen İs-
tişare Toplantısı’nda gündeme gelen 22 
temel soruna ilişkin çalışmalarda gelinen 
nokta değerlendirildi. Ayrıca EPDK, Do-
ğal gaz Piyasası Dairesi tarafından ya-

yımlanan Dengeleme Gaz Piyasası mev-
zuatı da masaya yatırıldı.

SANAYİDEKİ ÖNEMİ SÜRECEK
EPDK Başkanı Hasan Köktaş toplan-

tının açılışında yaptığı konuşmada enerji 
borsası çalışmalarına doğal gaz piyasası-
nın dahil edilmesini çok önemsediklerini 
ve kurguyu buna göre yaptıklarını belirtti. 
Köktaş, “Başta Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanımız ve Hazine’den sorumlu 
Bakanımız olmak üzere ilgili tüm kesim-
lerle görüşerek çok oyunculu ve şeffaf ve 
maliyetlere göre fiyatlandırmayı içerecek 

bu yapının gerekliliğini anlattık ve kurgu-
nun bu şekilde oluşturulmasını sağladık” 
dedi. Doğal gaz piyasa işleyişini etkin 
kılacak tüm çalışmaları ülkemizin global 
enerji pazarında daha etkin bir rol oy-
naması için yaptıklarını belirten Köktaş 
şunları söyledi: 

“Bu piyasada BOTAŞ dışında çok sa-
yıda özel sektör tedarikçisinin olmasını 
zaman içinde biri diğerinin önüne geçen 
Nabucco, TAP ve TANAP gibi tüm proje-
leri bu hedefin büyük parçaları olarak de-
ğerlendiriyoruz. Zaman içinde yerli kay-
naklarımızla elektrik üretimindeki payını 
azaltmayı planlasak ve bu konuda çok so-
mut adımlar atsak da doğal gaz bilhassa 
sanayi ve konut tüketimi açısından Tür-
kiye ekonomisi ve enerji sektöründe etkin 
konumu kaybetmeyecektir. O halde hem 
uluslararası hem de ulusal sınırlar içinde 
doğal gaz tedariği ve ticaretinde bu pers-
pektifle davranmamız gerekmektedir.  Bu 
itibarla gerek EPİAŞ, gerek iletim şebe-
ke işleyişi gerek depolama gibi alanlarda 
özel sektörün azami katkısını sağlamak 
birinci önceliğimizdir.”
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HABER 8

Elektrik dağıtım ve tedarik sektörü-
nün özelleşmesi ile birlikte bu hiz-
meti kamu adına ve kamuya yapan 

şirketlerin ne tür yaptırımlara tabi olaca-
ğı da belirlendi. Ardından ilk uygulama 
gerçekleştirildi. Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurulu tarafından 1 Ağustos 2013 
tarihinde alınan bir kararla özelleştirme 
sonrası Yıldızlar Holding tarafından işle-
tilen Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve 
Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş 
şirketlerinin “6446 Sayılı Elektrik Piyasa-
sı Kanunu’nun 16. Maddesi’nin 4.fıkrası 
gereğince faaliyetlerini yerineg etireme-
diği” belirlendi. 

“ACZE DÜŞEN”E AF YOK! 
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 
“yatırımlarımların devamlılığını sağla-
mak, tüketicilere nitelikli ve kesintisiz 
hizmet verilmesini sürekli kılmak gibi 
amaçlarla,tedbiren şirketlerin mevcut yö-
netim kurulu başkan ve üyeleri görevden 
el çektirildiği ve yerlerine yeni atamalar 
yapıldığı” belirtildi. Böylece şirket TE-
DAŞ Genel Müdürü gibi kamu yönetici-
leri tarafından yönetilmeye başlandı.

Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik 
Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeli-
ği de 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlandı. Yönetmelik şu hüküm-
leri içeriyor: 
“Bir dağıtım bölgesinde lisansı kapsa-
mında faaliyet gösteren dağıtım şirketi, 
dağıtım faaliyetini Kabul edilemeyecek 
düzeyde aksatır veya mevzuat ihlalleri-
nin dağıtım faaliyetinin niteliğini ya da 
kalitesini Kabul edilemeyecek düzeyde 
düşürdüğünün veya mevzuata aykırılık-
ları itiyat edindiğinin veya aczedüşme-
si ya da acze düşeceği” Kurul kararıyla 
belirlenmesi durumunda şu yaptırımlarla 
karşılaşacak: 
l Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim 
kurulu üyelerinin bir kısmına veya tama-
mına görevden el çektirilerek yerlerine 

Kurul tarafından atama yapılacak. 
l Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafın-
dan tarife kapsamında yerine getirilmesi 
gerekirken getirilmeyen hizmetlerin ve 
yatırımların mali karşılıkları öncelikle 
şirketin diğer faaliyetlerinden elde ettiği 
gelirlerden, yetmemesi hâlinde mevcut 
ortakların temettü gelirlerinden ve niha-
yet hisselerin nama yazılı ortakların mal 
varlıklarından temin edilecek. 
l İlgili dağıtım sistemini işletme hakkını 
elde ettiğini tevsik eden ve bu Kanun uya-
rınca öngörülen yükümlülükleri yerine 
getiren tüzel kişiye yeni lisans verilecek. 
l Kurum tarafından tüketicilerin korun-
ması ve hizmetlerin aksamaması için, li-
sansı sona erdirilen dağıtım bölgesi için 
başka bir tüzel kişiye dağıtım lisansı veri-
lene kadar her türlü önlem alınacak.
Mezuat gereği tedarik şirketleri açısından 
da aynı hükümler uygulanacak. Kurul 
tarafından son kaynak tedarikçisi olarak 
belirlenen tüzel kişiye yeni tedarik lisansı 
verilecek.
Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi 
bölgesinin aynı şekilde acze düşmesi ya 
da acze düşeceğinin Kurul kararıyla belir-
lenmesi durumunda lisansı iptal edilecek 
ve dağıtım faaliyeti ilgili dağıtım şirketin-
ce yürütülecek. 
Kurum bu iş ve işlemlerin yapılması hu-
susunda diğer kamu kurum ve kuruluş-
larıyla işbirliği yapabilecek veya gerçek 
ya da özel hukuk tüzel kişilerinden ilgili 
mevzuat hükümlerine gore hizmet satın 
alabilecek.

Elektrik dağıtım ve 
tedariki için yeni 
yaptırımlar devrede 
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Küresel krizle birlikte tüm dünya 
‘yerli’ olduğu için kömürü yeni-
den keşfetti. Avrupa ülkelerinde 

başlayan ve Doğu’ya doğru gittikçe artan 
kömür ilgisi Türkiye’de de son 2 yıldır 
yoğun bir şekilde yaşanıyor. Diğer enerji 
kaynaklarına göre daha ucuz ve yerli ol-
duğu için tercih edilen kömür, dünyanın 
geleceğini de tehdit ediyor. Uluslar arası 
Enerji Ajansı, birkaç ay önce yayımladığı 
raporunda bu tehlikeye dikkat çekmiş ve 
ülkeleri “yenilenebilir kaynakları teşvik 
etmeleri” konusunda uyarmıştı. Batılı 
ülke kamuoylarında da kömür ve deza-
vantajları tartışılıyor. Türkiye bir süredir 
bu tartışmaların dışında var olan kömür 
yataklarını daha çok kullanmak ve kömür 
ithali üzerinde yoğun bir çaba içinde. Son 
dönemde doğal gazdan vazgeçip termik 
santrallere yönelindiği lisans başvurula-
rından rahatça görülüyor. Kamuya ait ter-
mik santrallerin özelleştirmelerinde kıya-
sıya bir yarış var. Enerjinin eski ve yeni 
oyuncularının çoğu termik santral kurma 
yarışı içinde. Her yatırım kararı bölge 
halkının tepkisini çekse de kararından 
vazgeçen bir yatırımcı olmadı. Ancak iş-
ler tersine dönmeye başladı. Çünkü son 
birkaç aydır art arda açıklana mahkeme 
kararları termik santrallerin önünde ciddi 
bir engel oluşturacak gibi görülüyor. Son 
örneğini Çanakkale Karabiga’daki Cen-
giz Holding-Alarko başvurusunda yaşan-

dı. Mahkeme insanlara, toprağa, havaya, 
denize zararlarının telafi edilemeyeceğini 
belirterek durdurma kararı verdi. Ardın-
dan Anadolu Grubu’nun Sinop Gerze’de-
ki santralinde aynı karar çıktı. 

ÇED’LER YETERSİZ
İlk olarak Danıştay, Ceyhan ve Yumur-

talık termik santral projeleri için açılan 
çevresel etki davalarında aldığı durdur-
ma kararı almıştı. Mersin, Adana ve Ha-
tay’da 17 termik santralı ilgilendiren ka-
rarın, içtihat haline gelmesi yatırımcıları 
korkutuyor. Ceyhan ve Yumurtalık böl-
gesindeki termik santrallerin ardından, 
Doğu Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde-
ki santraller için de bölge idare mahke-
meleri durdurma kararı aldı. 

Danıştay verdiği yürütmeyi durdurma 
kararlarının reddini de şu koşula bağladı: 
“Santrallerin bölgesel bazda çevreye olan 
etkilerinin neler olacağı konusunda bir 
değerlendirme yapılıp yapılmadığının ve 
bu konuda bir kararın bulunup bulunma-
dığının” sorulduktan sonra “yürütmeyi 
durdurma” isteminin reddine karar veri-
lebileceği...”

Kömürün etrafındaki 
çember gittikçe daralıyor

ÇEVRE 8

Şu anda dünyanın farklı 
bölgelerinde 1.199 adet kömür 
santralı projesi var. Türkiye, 
yatırım ilgisinde dördüncü 
sırada yer alıyor. Birçok ülkede 
olduğu gibi bizde de tepkiler 
artıyor, mahkemelerden art 
arda yürütmeyi durdurma 
kararları geliyor

DÜNYA BANKASI DA 
DUR DEDİ 
 
Kömüre bir darbe de Dünya Bankası’ndan 
geldi. Banka, 10 yılda bir güncellenen ‘Enerji 
Sektörü Talimatı Belgesi’nin bu yılki başlığının 
“Herkes için sürdürülebilir enerji” olarak 
belirlendiği bildirildi. Söz konusu belgeye göre 
banka, kömür santrallerine yönelik finansman 
desteklerini önemli oranda sınırlandıracak. 
Açıklamaya göre Dünya Bankası Grubu 
gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde 
yeni kömür santralleri yatırımları için ancak 
yatırımın yapılacağı bölgede uygulanabilir 
başka bir seçenek olmadığı nadir durumlarda 
finansman desteği sağlayacak. 

ÇİN YATIRIMDA LİDER
1994 yılından beri tüm dünyada 156 kömür 
santrali projesine 37 milyar doların üzerinde 
finansman sağlanmış. İlk sırada 8.138 milyar 
dolarlık finansman ile Japon JBIC, ikinciliği 
ise 5.315 milyar dolarlık finansman ile Dünya 
Bankası yer alıyor. 
Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün kayıtlarına 
göre dünyanın 59 ülkesinde toplam kurulu 
güçleri 1,400 GW’ı aşan 1,199 kömür santrali 
projesi geliştiriliyor. Bu projelerin yüzde 76’sı 
Çin ve Hindistan’da bulunuyor. Türkiye ise 
sıralamada 36,719 MW ile Çin, Hindistan ve 
Rusya’nın ardından dördüncü sırada…
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Küresel ısınma ticaret 
yollarını değiştiriyor  

Küresel iklim değişikliği günlük hayatı olduğu kadar iş dün-
yasını da çok yakından etkiliyor. Çalışma sistemini değiştir-
mek zorunda kalan iş dünyası yeni bir gelişmeyle karşı karşıya. 
Çünkü artık dünya ticaretinin yörüngesi de değişiyor. Financial 
Times gazetesinde yer alan bir haber bu değişimin ayrıntılarını 
anlatıyor. Haberde, küresel ısınma nedeni ile kuzey kutup bölgesi 
buzullarında başlayan erimenin, bölgedeki ticari gemi trafiğinin 
rekor hızla yükselmesine neden olduğu bildirildi.

Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yolunun kontrolünden so-
rumlu Kuzey Deniz Hattı İdaresi tarafından yayınlanan bilgilere 
göre 1 Ocak - 22 Temmuz 2013 tarihleri arasında 222 gemiye 
hattı kullanma izni sağlandı. İdare tarafından açıklanan bilgilere 
göre aynı izin 2010 yılında 4, 2011’de 34, 2012’de ise 46 gemi 
için verilmişti. Haberde, Güney Kore Denizcilik Enstitüsü’nün 
2030 yılında Asya-Avrupa arasındaki ticaretin dörtte birinin bu 
hattan sağlanacağını öngörüsüne de yer veriliyor. Rus Atomflot 
filosunun kaptanı Valentin Davydants ise 2021 yılına kadar hatta-
ki trafiğin 10 kat artacağını ve hattın yılda 8 ay açık kalabileceği-
ni belirtiyor. Kaptan, geçen yıl 1.26 milyon ton LNG nakliyesinin 
gerçekleştiği hatta, 2021’de ise petrolle birlikte bu rakamın 25 
milyon tona ulaşabileceğini söylüyor.

SÜVEYŞ KANALI’NA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
Hattın kullanımındaki bu yüksek artışa rağmen uzmanlar Ku-

zey Deniz Hattının, Süveyş Kanalı’na alternatif olabilmesi için 
zamana ihtiyaç olduğu görüşünde. Bununla birlikte yine yakın 
zamanda ABD, Albany, New York Devlet Üniversitesi’nde geçen 
ay tamamlanan bir çalışma kutup bölgesindeki erimenin ulaşa-
bileceği boyutlar hakkında dikkat çekici öngörülerde bulunuyor.

Çalışmaya göre iklim politikaları ve küresel ısınma seviyeleri 
aynı kaldığı takdirde 2054-2058 arasındaki bir eylül ayında  Ku-
zey Buz Denizi’nin tamamen eridiğine şahit olunacak. Buzul yü-
zeyi 1979-2001 arasındaki 10 yıllık dönemlerde yüzde 6’nın üze-
rinde erime göstermiş, 2001’de ise erime hızı iki katına çıkmıştı. 
2007 ve 2012 yıllarında ise tüm zamanların rekoru kırılırken, ge-
çen yılın 16 Eylül’ü uzun dönemli ortalamada buzul yüzeyindeki 
erimeyi yüzde 49’a çıkarmıştı.

Türkiye’nin sık sık elektronik ve enerji çöplüğü haline 
geldiği konuşulur. Elektronik cihazlar, teknolojik aparat-
ların geri dönüşümünü sağlayacak tesis sayısı yok dene-
cek kadar az; aynı durum ampuller için de geçerli Ancak 
artık Türkiye’de ilk defa floresan ve tasarruflu ampullerin 
geri dönüşümünü sağlayacak bir tesisin kuruldu. Proje 
TÜBİTAK tarafından yürütüldü. Kurumdan yapılan açık-
lamada “Cıva İçeren Ömrünü Tamamlamış Floresanların 
Geri Dönüşümü Sistemi” adlı projesiyle yaklaşık 100 bin 
TL destek almaya hak kazanan, EXITCOM tarafından 
kurulduğu belirtildi. EXITCOM Genel Müdürü Murat Il-
gar, bu ürünlerin içinde bulunan cıvanın insan sağlığı için 
zararına dikkat çekerek “Geri dönüşümü yapılmazsa için-
deki cıva 320 km alana yayılıp tehlike yaratıyor” dedi. 

Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex’in, türbin kana-
dı üretimi için Amerikalı TPI Composites ile uzun vadeli 
bir anlaşma yaptığı açıklandı. Şirketten yapılan açıkla-
mada anlaşma kapsamında Nordex’in yeni modeli olan 
N117/2400 rüzgar türbinlerinde kullanılan ve N117/3000 
türbinlerinde de kullanılabilecek NR-58.5 kanatların üre-
timi TPI Composites’in İzmir’deki tesislerinde yapılacak.
TPI Composites geçen yıl Alke İnşaat ile gerçekleştirdiği 
ortaklık ile İzmir’de üretime başlamıştı. 

Açıklamada anlaşmanın Nordex’in önemli pazarların-
dan olan Türkiye’de sunduğu türbinlerdeki yerli üretim 
oranını artırarak, müşterilerinin sağlayacakları alım ga-
rantilerinin yükselmesine ve Türkiye pazarında Nordex 
türbinlerini daha rekabetçi kılmasına katkıda bulunacağı-
na da vurgu yapıldı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre haziran 
sonu itibarıyla 2,619 MW kurulu rüzgar enerjisi gücünün 
bulunduğu Türkiye’de Nordex türbinlerinin payı 602.5 
MW.  Şirketin inşa halinde olan 751 MW’lık projenin 
245 MW’lık bölümü için de tedarik anlaşması bulunuyor. 

Tasarruflu ampuller de 
geri dönüştürülecek 

Nordex, tirbünleri 
İzmir’de üretecek 
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ENERJİ İK8 Enerji Bakanlığı’nda 
üç atama yapıldı 

Enerji Bakanlığı, yaz aylarında 3 yeni 
önemli atama yaşadı. Resmi Gazete’de yer 
alan kararlara göre TPAO, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nde görev değişiklikleri yapıl-
dı. Kararlara göre, TPAO Genel Müdür Yar-
dımcısı Yurdal Öztaş bu görevinden alındı. 
Öztaş’tan boşalan koltuğa TPAO Genel Mü-
dür Yardımcısı olarak Serdal Azarsız atandı.  
Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığına 
ise Muzaffer Çoban atanırken, Eti Maden İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
Üyeliğine ise Ramazan Usta yeniden atandı.  

Çepni, TEDAŞ’ın yeni genel müdürü 
AYEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çepni, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne atan-

dı. Çepni yeni görevine 1 Ağustos itibariyle başladı. 1963 yılında Kayseri’de doğan 
Çepni, 1984 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik 

Bölümünden mezun oldu. 1987’de TEK Yozgat İl İşletme Müdürlüğü’nde mü-
hendis olarak göreve başlayan Çepni, çeşitli illerde mühendis, baş mühendis 

olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında İlçe İşletmeler Müdürü. 5 Mayıs 2012 
tarihinde AYEDAŞ Genel Müdürlüğü’ ne atanan Çepni, EPDK tarafın-

dan el konulan Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi’nin de müdürlü-
ğünü yapacak. Çepni evli ve üç çocuk babası.

Altınbaş Holding’te atamalar
Altınbaş Holding Enerji Grubu şirketleri Alpet ve Atak Madeni Yağla-
rı’nın yönetim kademesinde yeni atamalar gerçekleşti. Buna göre; Al-

pet Genel Müdürü Mustafa Ergi başkan vekili görevine, Karade-
niz ve Orta Anadolu Bölgesi Bölge Müdürü İzzet Çubukçu 

Alpet Genel Müdürlüğü görevine, Atak Madeni Yağla-
rı Mali İşler Müdürü Rıfat Kahraman aynı şirketin 

genel müdürlüğüne, Alpet KKTC Genel 
Müdürü Tahsin Üzülmez ise genel 

müdür yardımcılığı görevine 
atandı. Holding, bu atamalarla 

yeniden yapılanma 
sürecini hızlandır-

mayı hedefliyor. 

Shell&Turcas’da görev değişimi 
Shell & Turcas bünyesinde 2008 

yılından bu yana Madeni Yağlar 
Genel Müdürü ve Shell & Turcas 
İcra Kurulu Üyesi olarak görev 
yapan Burçin Toktamış, Perakende 
Satışlar Genel Müdür Yardımcısı, 
Satış ve Operasyon Müdürü olarak 
atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği bölümün-
den mezun olan Toktamış, Mar-
mara Üniversitesi Çağdaş Yöne-
tim Teknikleri ihtisas programını 
tamamladı. 1993 yılında Shell’e 
katılan Toktamış, 2000 yılına kadar 
Madeni Yağlar İkmal Zinciri’n-
de görev aldı. Madeni Yağlar Sa-
tış-Pazarlama departmanında farklı 
görevler üstlenen Toktamış, 2008 
yılı Aralık ayından itibaren Made-
ni Yağlar Genel Müdürü ve Shell 
& Turcas İcra Kurulu üyesi olarak 
görev yapıyordu.   
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Deloitte’un enerjisini 
Yörük yönetecek 

Deloitte Türkiye’de Sibel Çetinka-
ya’nın Üst Gözetim Kurulu Başkanı 
olması ile boşalan Enerji, Doğal Kay-
naklar ve İnşaat Endüstri Liderliği ile 
Sürdürülebilirlik Hizmetleri Liderliği 
koltuğuna, bu ekipte görev alan Uy-
gar Yörük atandı. Sekiz yılı aşkın bir 
süredir Deloitte Türkiye Danışmanlık 
Bölümü’nde görev alan Yörük, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği Bölümü’nden 
lisans derecesi bulunan, Hacettepe 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 
yüksek lisans eğitimi aldı. Yörük pro-
fesyonel iş yaşamına 1994 yılında 
başladı ve 2005 yılında Deloitte Tür-
kiye’ye katıldı. 2006 yılından itibaren 
tamamen enerji ve doğal kaynaklar sektörüne odaklanmıştır. Yörük’ün, 
enerji piyasaları analizi, tasarımı, modelleme ve simülasyonu, enerji piya-
sası düzenlemeleri ve mevzuatı, liberal enerji piyasalarında yatırım ve enerji 
satış stratejileri, enerji ticaret ve risk yönetimi konularında önemli bilgi bi-
rikimi sahip. 

2010 yılından bu yana 
RWE&Turcak Güney 
Elektrik Üretim A.Ş. 
CEO’su ve RWE Turkey 
Holding CFO’su ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapan Dr. Ralph Ja-
eger, artık CEO koltuğun-
da oturacak. Kariyerine 
1993 yılında Almanya’da 
KPMG Peat Marwick Treuhand GmbH’da kıdemli 
denetçi olarak başlayan Jaeger, 1996-2000 yılları 
arasında Pepsi-Cola GmbH’da yöneticilik yaptı. 
Jaeger, 2000 yılında finans direktörü olarak katıldı-
ğı Enron Grubu’nda, Almanya ve İngiltere’de gö-
rev yaptı. 2002 yılında RWE Thames Water Plc’de 
Denetim Direktörü olarak RWE ailesine katılan Dr. 
Jaeger, ardından RWE’nin Almanya elektrik dağı-
tım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde genel 
müdürlük yaptı. Stuttgart-Hohenheim Üniversitesi 
Ekonomi ve İşletme bölümlerinden lisans derecesi-
ni alan Dr. Ralph Jaeger, doktorasını Trier Üniver-
sitesi’nde tamamladı.

Doğal gaz piyasası-
nın önemli dernekle-
rinden Doğalgaz İtha-
latçılar ve İhracatçılar 
Derneği (DİVİD) Genel 
Sekreterliği’ne Eren Ak-
soy getirildi. DİVİD’den 
yapılan açıklamada, Eren 
Aksoy hakkında şu bil-
gi verildi: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan 
Aksoy, İskoçya Dundee Üniversitesi’nde Enerji, 
Petrol, Maden Hukuku ve Politikaları Merkezi’n-
de yüksek lisans yaptı. Uluslararası petrol ve do-
ğal gaz yönetimi konusundaki yüksek lisansını 
tamamlayan Aksoy, enerji endüstrilerinde finansal 
ve proje analizleri, petrol politikası ve ekonomisi, 
downstream enerji politikaları ve hukuku, enerji 
ve maden finansı, stratejik yönetim derslerini aldı.  
İthalat ve ihracat alanında Türkiye’de ve Macaris-
tan’da çalışan Eren Aksoy, iyi derecede İngilizce ve 
Macarca ile orta düzeyde Almanca biliyor. 

RWE Turkey’in 
CEO’su Jaeger oldu 

DİVİD’e 
Macaristan’dan 
yönetici geldi 
 

Gazbir’in 
dernek müdürü 
EPDK’dan 

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Bir-
liği (GAZBİR) Dernek Müdürlüğü 
görevine enerji piyasasının yakından 
tanıdığı, EPDK enerji uzmanlarından 
M.Cem Önal atandı. Doğal gaz piya-
sasının en büyük sektörel örgütü konu-
mundaki GAZBİR yönetiminde yeni 
bir isim göreve başladı. EPDK Doğal 
Gaz Piyasası Dairesi bünyesinde 11 yıl-
dır görev yapan ve tecrübeli bir bürok-
rat olan Enerji Uzmanı M. Cem Önal, 
27 Ağustos tarihinde bu görevinden 
ayrılarak, GAZBİR bünyesine katıldı. 
M. Cem Önal, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Dernek Mü-
dürlüğü`ne atandı. Önal, GAZBİR’in Ankara’daki merkezindeki görevine 
başladı. 16 yıldır enerji piyasasında görev yapan Önal, 1997 yılında Gazi 
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyeri-
ne, 1997-1999 yılları arasında Petrol Ofisi AŞ’de başlayan Önal; 1999-2002 
yılları arasında BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 
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İSTATİSTİKLER8

Toplam Akaryakıt Satışları*

*Ton
Kaynak: EPDK, Haziran 2013

Kaynak: EPDK

*20.06.2013 tarihinde revize edilmiştir. **5.06.2013 tarihinde revize edilmiştir.
Kaynak: EPDK, Haziran 2013

Aylık LPG Satışları (Mayıs 2012-2013)

Aylık doğal gaz ithalatı

Ocak Şubat Mart Nisan* Mayıs** Haziran

 Satış (ton)      Pay (%)     Satış (ton)    Pay (%)     Değişim

TÜPLÜ 77.896 24,9 75.576 24,1 -3,0

DÖKME 9.560 3,1 6.988 2,2 -26,9

OTOGAZ 225.111 72,0 230.472 73,6 2,4

TOPLAM  312.567 100 313.037 100 0,2

Mayıs 2012                             Mayıs 2013                                                                                                             

Oğuz Karadeniz
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Toplam
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EÜAŞ 6.821.0 6.329.8

EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIK 1.978.2 1.322.0

İŞLETME HAKKI DEVRİ 475.4 486.5

OTOPRODÜKTÖR SANTR. 1.079.9 1.022.4

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ 7.235.1 8.112.7

YAP İŞLET SANTRALLERİ 3.895.4 3.832.2

YAP İŞLET DEVRET SANT. 1.140.3 1.109.4

TOPLAM 22.625.3 22.215.1

KAYNAKLAR 2013 TEMMUZ

YERLİ KAYNAKLAR TOPLAM 9.051.8

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM 13.163.3

KAYNAKLAR TOPLAM 22.215.1

Temmuz Ayı Elektrik Üretimi (2012-2013)

Temmuz Ayı Elektrik Üretimi (2012-2013)

Haziran 2013 ayındaki satışların ürün türüne göre dağılımı

Kaynak: TEİAŞ.

Kaynak: TEİAŞ.
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2012 TEMMUZ 2013 TEMMUZ

otogaz 75.7

dökme 2.2

tüplü 22.1
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HABER 8

Ramazan Bayramı’na sel haberiyle 
uyanan Samsun’un Atakum İlçe-
si, selin yaralarını sarmaya devam 

ediyor. İlçede yaklaşık olarak 300 binanın 
sele teslim olduğu, 1500 hanenin de elekt-
rik sayaçlarının kullanılmaz hale geldiği 
bildirildi. Sel sonrası YEDAŞ ekipleri sel 
altında kalan elektrik sayaçların tespiti-
ni yapmak için Ramazan Bayramı Özel 
Ekipleri anında devreye girdi.

Mimar Sinan, Körfez, Yeni Mahalle 
ve Kurupelit Mahallelerinde kullanılmaz 
hale gelen sayaçları değiştirmeye baş-
layan YEDAŞ Özel ekipleri, Ramazan 
Bayramı süresince gece geç saatlere ka-
dar mesai yaptı. Riskli bölgelerin anında 
enerjisinin kesildiğini söyleyen YEDAŞ 
Genel Müdürü Nurettin  Türkoğlu, “Sel-
den zarar gören sayaçlar ücretsiz değişti-
rildi. Münferit ihbarlarda da anında deği-
şim yapılıyor” dedi.

‘ENERJİSİZ EV KALMAYACAK’
YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğlu, Ata-
kum İlçesi’nde yaşanan sel felaketinin 
ardından kullanılmaz hale gelen sayaçları 
ücretsiz değiştirildiğini belirterek, “İlçede 
yaklaşık olarak 300 binanın hasar gördü-
ğünü tespit eden Ramazan Bayramı Özel 
Ekibimiz, vidanjörlerin temizlediği bina-
larda anında sayaçları değiştirmeye başla-
dı. Bayram süresince ‘enerjisiz ev kalma-
yacak’ diyerek çalışan ekiplerimiz, tüm 
bölgenin enerji ihtiyacına çözüm buldu. 
Ekiplerimiz  sayaç değişimini tamamladı. 
1500 adet hanenin sayacının kullanılmaz 

hale geldiğini düşünüyoruz” 
diye konuştu.

‘ENERJİ AKIMINI KESTİK’
Türkoğlu, Samsunlulara yaşadığı sel 
nedeniyle geçmiş olsun dileklerini su-
narken YEDAŞ’ın üzerine düşen görev-
lerini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. 
Su baskınlarının yaşanmasınlar anında 
sel olan bölgelerde enerji akımını kes-
tiğini belirterek, “Ekiplerimiz an ve an 

su baskınlarına ilgili çalışmaları takip 
etti. İl koordinatörlüğünün yönetiminde 
ekiplerimiz aynı anda selden zarar gören 
elektrik sayaçlarını da tespit ederek rapor 
haline getirdi. Kriz masamız tarafından 
kesintisiz hizmet anlayışımız doğrultu-
sunda arızalanan sayaçların değiştirilme-
si  talimatını verdik. Ayrıca sel nedeniyle 
yaşanan elektrik kesintilerine de anında 
müdahale ettik” dedi.

‘EKİPLERİMİ KUTLUYORUM’ 
Öte yandan Bayram özel ekibi ve sel ne-
deniyle devreye sokulan takviye ekipleri 
gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan 
Genel Müdür Türkoğlu, Samsun Valiliği 
Kriz Masası, Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı ve Atakum Belediyesi ile olduk-

ça uyumlu bir çalışma yaptık-
larını da sözlerine ekledi. 

Türkoğlu, YEDAŞ’ın 
rol model yönetim 

şeklinin özellikle 
kriz yönetiminde 
kendisini daha çok 
hissettirdiğini ve 
farkındalık oluş-

turduğuna da dikkat 
çekerek, şöyle devam 

etti:  “Tüm ekiplerimiz ta-
limatlarımız doğrultusunda ola-

ğanüstü durumlarda acil eylem planlarını 
anında hayata geçiriyor. Bu kurumsallı-
ğın bir gereği olarak ortaya çıkıyor. Tüm 
çalışma arkadaşlarımı kutluyor, selden 
zarar gören müşterilerimize de geçmiş 
olsun diyorum.”

Ramazan Bayramının ilk gecesinde Samsun’u vuran selde, kullanılmaz hale gelen sayaçların 
değiştirilmesi için YEDAŞ harekete geçti. Özel bir ekip kuran YEDAŞ, Atakum İlçesi’ndeki 

yaklaşık 300 binanın kullanılmaz hale gelen sayaçları ücretsiz değiştiriyor

YEDAŞ selden zarar 
gören sayaçları ücretsiz 

değiştiriyor
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