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Barış dolu bir yıl diliyoruz

Murat Fırat

2014’ü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’ya yaptığı 
çok önemli bir ziyaretle kapattık. Yılın son günlerinde gerçekle-
şen bu ziyareti önemli kılan husus, Putin’in ‘Güney Akım’ı iptal 

ettiklerini ve yerine Türkiye üzerinden geçecek yeni bir boru hattı inşa 
etmeyi istediklerini’ açıklaması oldu. Bu gelişme, Türkiye’nin yıllardan 
beri devam eden ‘enerji ticaret merkezi’ olma hayalinin gerçekleşmesi 
için çok önemli bir ilk adım olabilir. Ancak söz konusu projenin hayata 
geçirilmesi önünde ciddi engeller bulunduğunu da unutmamak gerekir 
ve ayrıca Türkiye’nin gaz hub’ı olabilmesi için Rus gazının yanında ilave 
gaz girişlerine ihtiyacı var. 2015’te konuya ilişkin önemli gelişmelerin 
yaşanması beklenebilir ve biz de bu gelişmeleri yakından izleyip sizlerle 
paylaşacağız.

2014’ten 2015’e taşınan diğer önemli bir konu ise petrol fiyatlarındaki 
düşüş oldu. Son 6 ayda neredeyse yarı yarıya düşen ham petrol fiyatları 
ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının da yoğun biçimde tartışılmasına yol 
açtı. EPDK, fiyatları yakın takibe aldı ve oluşturduğu yeni fiyat metodo-
lojisi ile akaryakıt sektörü üzerinde ciddi bir baskı kurmaya hazırlanı-
yor. Doğal olarak akaryakıt sektörü de bu durumdan oldukça rahatsız. 
Sektör önümüzdeki günlerde EPDK’nın tavan fiyat uygulaması ile kar-
şı karşıya gelebilir. EPDK’nın sürekli piyasaya müdahale etmek yerine, 
hem tüketicinin hem de piyasa oyuncularının çıkarlarını gözetecek bir 
formül bulması gerekiyor.

Suriyeli mültecilerin yaşadığı dram hepimizin malumu. Onları her köşe 
başında görmek mümkün. Tüm mal varlıklarını doğup büyüdükleri 
ülkede bırakıp Türkiye’ye sığınan bu insanların, günümüzde en temel 
insani ihtiyaçlardan biri haline gelen elektriği kaçak olarak kullanmak-
tan başka çareleri yok. Mültecilerin kaçak elektrik kullanımının artması 
elbette bölgedeki dağıtım şirketlerini olumsuz etkiliyor. Dağıtım şirket-
leri bu sorunun üstesinden gelebilmek için formül arayışında. Konunun 
enerji sektörü açısından yarattığı olumsuzluklar yüz binlerce mültecinin 
yaşadığı dramı görmemize engel değil. Biz de ‘önce insan’ diyerek, mül-
tecilerin yoğun yaşadığı bölgelere gidip bu drama tanıklık ettik. Mülte-
cileri kaçak elektrik kullanımına iten sebepleri tüm çıplaklığıyla yerinde 
gördük. Konuya ilişkin haberimizi ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

2015’in  tüm dünyaya barışın hakim olduğu bir yıl olmasını temenni 
ediyoruz.





Petrol fiyatlarındaki değişim: 
Nedenleri ve etkileri

Akaryakıtta ‘fiyat’ tartışması 
büyüyor

Nükleer santrala ‘askeri bölge’ statüsü2824
Kamp dışında yaşayan Suriyeli göçmenlerin kaçak 
elektrik kullanımı sektörde yeni bir tartışmanın 
fitilini ateşledi. 

EPDK ile akaryakıt dağıtım sektörü arasındaki fiyat 
tartışması büyüyor. 

Nükleer santrallar artık ‘askeri tesisler’ gibi korunacak. 
Yeni yönetmelikle nükleer santral etrafında fotoğraf 
çekmek dahi yasak olacak…

56

32
‘TÜRK AKIMI’  
DOĞAL GAZ HUB’I  
IÇIN YETERLI MI?
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Elektrik ve doğal gaz dağıtımı özelleşti 
ama tüketiciler memmun mu? 58

Özelleştirmelerin ana hedefi tüketici memnuniyetini 
sağlamak. Buna karşın şikayetler azalmış değil. 
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AYEDAŞ, SCADA ILE 
‘AKILLANDI’

İstanbul Anadolu Yakası’nın elektrik dağıtımı 
yapan AYEDAŞ, akıllı şebeke projelerini hayata 
geçirmeye devam ediyor. Kontrol ve Veri Topla-
ma Sistemi SCADA ile elektrik dağıtım sistemi 
uzaktan izlenerek anlık olarak takip ve kont-
rol edilebilecek. Bu yıl uygulanmaya başlanacak 
SCADA ile toplam 90 ana dağıtım merkezi uzak-
tan izlenerek kumanda edilebilecek. 

SCADA sistemiyle orta gerilim elektrik şe-
bekesindeki kesintilerden anında haberdar oluna-
rak arızlara en kısa sürede müdahale edilebilecek. 
SCADA sistemi ile orta gerilim kesintilerinden 
anında haberdar olup enerjisiz kalan bölgeyi en 
kısa sürede enerji sağlayarak elektrik kesintileri-
ni minumuma indirmenin yanı sıra sistemin yük 
dengesi kontrol edilerek arızaların önceden önlen-
mesi de söz konusu olacak. 

TANAP IÇIN 9 FIRMA IHALEYE KATILACAK
Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıka-

rılarak doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak olanTrans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi (TANAP)  kapsamında  TANAP 
Doğal Gaz İletim A.Ş. tarafından açılan ön yeterlilik 
ihalesine ilişkin değerlendirmede SCADA ve teleko-
münikasyon mühendislik, satınalma ve inşaat (EPC) 
müteahhitleri ihalesine çağırılacak firmalar belirlendi. 
Türkiye üzerinden geçecek yaklaşık 1850 kilometrelik 
boru hattı için ihaleye çağrılmaya hak kazanan şir-
ketler şöyle: ABB Limited, Akkord  Industry Cons-
truction-Cobra Group, Alcatel Lucent Teletaş, Ha-
velsan-Milens İletişim İnşaat, Honeywell AŞ, OTF 

Contracting, Prizma Grup-Thales Itaila, Telvent USA 
– Telvent Energia, Uskom Komünikasyon Sistemle-
ri-Siemens.

ORHANELI VE TUNÇBILEK, 
ÇELIKLER’IN OLDU

Yılın son enerji özelleştirmesi 17 Aralık tarihinde 
yapılan Orhaneli ve Tunçbilek termik santralları oldu. 
İhaleyi 521 milyon dolarlık teklifiyle, Çelikler İnşaat 
kazandı. Orhaneli ve Tunçbilek santralleri özelleştir-
me ihalesinde son pazarlık görüşmeleri Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nda yapıldı. İlk elemeli turda, Bere-
ket Enerji en düşük teklif veren istekli oldu ve elendi. 

Daha sonra verilen tekliflerde, Alsim Alarko 
yarış dışı kaldı. Bu aşamadan sonra açık artırma 
bölümüne geçildi. Açık artırma bölümünde Çe-
likler İnşaat ile Konya Şeker yarışırken, başlangıç 
tutarı 463.8 milyon dolar olarak belirlendi. Kon-
ya Şeker, Çelikler İnşaat ’ın 521 milyon dolarlık 
teklifinden sonra ihaleden çekildi. Böylece 
Tunçbilek ve Orhaneli termik santralları ile ilgili 
kömür sahaları ve işletmelerin varlıklarının yeni 
sahibi Çelikler İnşaat oldu.
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BISEN, MARKETTE 
ELEKTRIK SATIYOR 

Perakende elektrik satışı yapan 
Bisen Elektrik, Metro Toptan-
cı Market ile yaptığı anlaşmayla 
marketlerde elektrik satışını baş-
lattı. Bisen Elektrik, Metro Top-
tancı Market mağazalarında açtığı 
“Ucuz Elektrik Noktaları” ile hem 
elektrikte yeni dönemi anlatıyor 
hem de faturasını taşıyanlara yüz-
de 10 indirim fırsatı sunuyor. Met-
ro Toptancı Market de düzenlenen 
kampanya ile elektrik faturasını 
taşıyan herkese 100TL’lik alışveriş 
çeki hediye ediyor.

Bisen Elektrik İcra Kurulu 
Başkanı C.Mesut Alparslan, “Tür-
kiye’de 45 şehirde 300’den fazla 
acenteyle tüketicilere ulaşıyoruz. 
Son girişimimiz ile elektriği mar-
ketlerden alınabilir hale getirdik. 
Şu an için 4’ü İstanbul’da olmak 
üzere 18 Metro mağazasındaki 
stantlarımızda  tüketicilerin baş-
vurularını alıyoruz. Şimdilik ayda 
minimum 133 lira elektrik fatu-
rası ödeyen tüketiciler bu fırsattan 
yararlanabiliyor. Önümüzdeki dö-
nemde limitin tamamen kaldırıl-
masıyla tüm Türkiye bu fırsattan 
yararlanabilecek ve ülke ekonomisi 
için çok ciddi bir pazar oluşacak” 
dedi. 

TÜRKIYE’NIN ELEKTRIKLI OTOBÜS KAMPÜSLERINDE
Otokar tarafından tasarlanıp üretilen Türkiye’nin ilk elektrikle çalı-

şan otobüsü Doruk Electra, aralık ayı boyunca İstanbul Üniversitesi, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde 
öğrenciler tarafından denendi. 

Otokar olarak üniversitelerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belir-
ten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, “Çok farklı alanlarda 
üniversitelerle işbirliklerimiz sürüyor, Ar-Ge çalışmalarından uzun dö-
nemli staj çalışmalarına, teknik gezilere kadar farklı alanlarda gençlerle 
biraraya geliyoruz. ‘Electra Kampüste’ etkinliği ile üniversite öğrencile-
rini Türkiye’de otomotiv sanayinde ulaşılan teknolojilerle tanıştırmayı 
amaçladık” dedi. 

Akgül, elektrikli toplu taşıma araçlarının çok önemli avantajları ol-
duğunu belirterek “Örnek olarak, Doruk Electra’nın 100 km’de ortalama 
yakıt maliyeti 30 TL, öte yandan çevreye olan zararı da diğer araçlara 
göre çok daha düşük” yorumunu yaptı. 

AKILLI ŞEBEKELER ANKARA’DA BULUŞTU 
Akıllı şebekeler Ankara’da 

buluşacak 
29-30 Nisan 2015 tarihleri 

arasında İstanbul Haliç Kong-
re Merkezinde, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
UGETAM himayesinde TRT, 
Sabah Gazetesi, Turkcell ve Vo-
dafone’un ana sponsorlukların-
da, HHB Fuar şirketi tarafından 
gerçekleştirilecek olan 3. Ulus-
lararası İstanbul Akıllı Şebeke-
ler Kongresi ve Fuarı; 17 Aralık 
2014 tarihinde Ankara Limak 
Otel’de gerçekleştirilen özel 
lansmanla tanıtıldı.

Tanıtım toplantısına İstan-

bul Akıllı Şebekeler Kongre 
Başkanı Prof. Dr. Ümit Doğay 
Arınç’ın ev sahipliğinde Ener-
ji Bakanı Taner Yıldız, TBMM 
Enerji Komisyonu Başkanı İb-
rahim Halil Mazıcıoğlu ile farklı 
kurumlardan bürokratlar katıldı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, tanıtım lans-
manında yaptığı konuşmada “Bu 
Türkiye’nin modern yüzünün en 
önemli göstergelerinden birisi-
dir. Bunun düzenleniyor olması 
Enerji Bakanlığımızın enerji ta-
sarrufu ile ilgili yaptığı çalışma-
ların en önemli başlığını teşkil 
edecek” diye konuştu. 

KISA KISA
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KOÇ, 910 MILYON TL’YI ÇEVREYE HARCADI
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde beş şirketi ile yer alan 
Koç Topluluğu’nun son 5 yılda çev-
resel etkilerde azalma sağlayan har-
cama ve yatırımlarının toplamı 910 
milyon TL’ye ulaştı. Koç Topluluğu 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ra-
porlarına göre bu yatırımlar sonucu 
topluluk şirketlerinde son 5 yılda 
tasarruf edilen toplam enerji mik-
tarı yaklaşık 1,7 milyon hanenin 1 
yıllık elektrik kullanımına denk olan 
17 milyon GJ  (Gigajoule) düzeyine 
ulaştı. Yine aynı dönemde topluluk 

şirketleri yaklaşık 74 bin hanenin su 
tüketimine eş değer olan 57 milyon 
metreküp su tasarrufu elde etti. Koç 
Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal 
İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, 
“Sürdürülebilirliğin tüm faaliyet ve 
süreçlerimize entegrasyonunu mis-
yon edindik. Bu misyon çerçevesin-
de geliştirmiş olduğumuz yönetim 
anlayışımızı ve uygulamalarımızı 
Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Raporlarımız aracılı-
ğıyla tüm paydaşlarımızın bilgisine 
sunuyoruz” dedi. 

ENKA ILE MASS GROUP SÖZLEŞME IMZALADI
ENKA İnşaat, Bağdat’ta inşa 

edilecek 3 bin MW kapasiteli Bis-
mayah Doğal Gaz Kombine Çevrim 
Santralı’nın anahtar teslim yapımı ve 
işletmeci personelin eğitimi 
için Iraklı yatırımcı firma 
Mass Global ile bir sözleş-
me imzaladı. İmza töreni ile 
ilgili toplantı, Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız ve Irak Elektrik Ba-
kanı  Qassim Muhammad 
Al-Fahdawi’nin katılımıyla 
İstanbul’da yapıldı.

Enka İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Tara, Mass Group 
Holding ve ENKA İnşaat arasın-
da imzalanan kontrat kapsamında, 

ENKA’nın yapımını üstlendiği Bağ-
dat’taki Bismayah Doğal Gaz Kom-
bine Çevrim Santralı’nın Irak’ın ilk 
özel girişim yatırımı olduğunu söy-
ledi. Tara, her bir fazı 1500 MW 
kapasiteye sahip olacak santral, aynı 

zamanda Irak’ın ilk kombi-
ne çevrim santralı olacağını 
belirterek, “Teknolojisiyle 
elektrik verimliliğinin dün-
ya standartlarında olması 
öngörülen santralın temeli 
2015’in ilk çeyreğinde atıla-
cak. 2017’nin Ağustos ayın-
da tamamlanması planlanı-
yor” dedi.

AYEN ENERJI,  
10 MILYONLUK TAHVIL IHRAÇ ETTI

Yatırım bankacılığı hizmetle-
ri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ 
& Co, hidroelektrik, rüzgar enerjisi 
ve doğal gaz santrallerinden oluşan, 
toplamda 370,05 MW’lık kurulu 
gücü olan Ayen Enerji’nin 2 yıl va-
deli 70 milyon TL tutarındaki tahvil 
ihracı işlemini gerçekleştirdi. İşlem, 
yüzde 15 oranında halka açık olan 
Ayen Enerji’nin ilk TL tahvil ihracı 
olma özelliğini taşıyor. ÜNLÜ & Co 
Borç Sermaye Piyasaları Danışman-

lığı Bölümü Yönetici Direktörü Ayşe 
Akkın “Ayen Enerji’nin  yüksek pro-
fili sayesinde bütün hedeflerini aşan 
başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Bu 
başarı Ayen Enerji ile ÜNLÜ & 
Co’nun ilk günden itibaren yakın bir 
işbirliği içinde oluşturdukları finans-
man stratejisini, kararlılık ve devam-
lılık içerisinde hayata geçirmelerinin 
sonucudur. Bu verimli iş birliğinin 
yakın gelecekte de süreceğine inanı-
yoruz” açıklamasını yapt

KISA KISA
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SANAYICI 
ENERJISININ 
YÜZDE 45’INI 

BOŞA HARCIYOR 

Enerji verimliliği alanında 
hizmet veren EWE Grubu şir-
keti Enervis, Ekonomi Bakanlığı 
işbirliğiyle Bursa Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde enerji verimlili-
ğinin fotoğrafını çekti. Tekstil ve 
otomotiv firmalarında yürütülen 
etütlere göre, sanayici enerjisini 
yüzde 45’lere varan oranda boşa 
harcıyor. Etüdün yürütüldüğü 
16 şirkette yapılacak iyileştirme 
ile yıllık 5,7 milyon TL tasarruf 
sağlanabilecek. Enervis’in, EWE 
AG uzmanları ile birlikte yürüt-
tüğü etüt, sektörün önde gelen 
16 sanayi şirketinde gerçekleşti-
rildi. Etüt raporu hakkında bilgi 
veren Enervis Genel Müdürü 
Osman Kipoğlu, ortalama yüz-
de 22 enerji kazanç potansiyeli 
tespit ettiklerini belirterek fabri-
kalardaki verimsizliğin en fazla, 
atık ısının tekrar değerlendiril-
memesi ve basınçlı hava kayıpla-
rı gibi sebeplerden kaynaklandı-
ğını vurguladı.  Enervis Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Frank Qu-
ante, “Enerjiyi verimli kullana-
bilmenin yolunu gösteren, ‘Altın 
Fırsatlar’ olarak adlandırdığımız 
projeler hazırladık. Bu projelerin 
uygulanması durumunda Türki-
ye ekonomisi yılda 5,7 milyon 
TL kazanç sağlayacak” dedi. 

HALK ENERJI, ERZURUM GES IÇIN 
ÖNLISANS BELGESI ALDI 

Türkiye’deki lisanslı GES ku-
rulum sürecinde 12 Mayıs 2014 
tarihinde yapılan ilk ihalenin ar-
dından ilk önlisans verme işle-
mi de tamamlandı. Halk Enerji  
Genel Müdürü Mustafa Atilla, 
Türkiye’nin ilk GES önlisans bel-
gesini EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz’dan aldı. Önlisans belge-
sinde yer alan bilgilere göre, Erzu-
rum’un Aziziye ilçesi sınırlarında 
yer alan GES 4.9 megawatt (mw) 
gücünde olacak. Santralde yılda 
8.085.000 kilowatt/saat (kwh) 
elektrik üretilecek. İlgili mevzuat 
gereğince santralin 24 ay içinde 
devreye alınması gerekiyor. 

 Lisanslı GES sürecinin bun-
dan sonraki sürecinde santra-
lın kurulumu tamamlanacak ve 
elektrik üretimine başlanacak. 
TEDAŞ’ın gerekli işlemleri ta-

mamlamasının ardından da santral 
resmi olarak devreye alınacak ve 
önlisans belgesi lisansa dönüştürü-
lecek. Şirket yetkilileri Halk Enerji 
Erzurum GES’in 2015’te devreye 
alınacağını belirttiler. 

RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRIK'E ‘BÜYÜK ÖDÜL’
Bu yıl  20’incisi düzenlenen 

ICCI 2014-Uluslararası Enerji ve 
Fuar Konferansı kapsamında dör-
düncü kez verilen “ICCI Enerji 
Ödülleri” sahiplerini buldu. IICI 
2014- Uluslararası Enerji ve Çevre 

Fuarı ve Konferansı fuarı çerçeve-
sinde jüri tarafından yapılan de-
ğerlendirme sonucu; termik ener-
ji santralları kategorisi doğal gaz 
alanından en yüksek puanla RWE 
Elektrik Denizli Doğalgaz Kombi-
ne Çevrim Elektrik Büyük Ödül’e 
layık görüldü. Türkiye’de ve dünyada 
en önemli gündem maddelerinden 
biri haline dönüşen enerji sektörüne 
verilen hizmetleri ve yapılan katkıla-
rı desteklemek amacıyla verilen ödül 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız tarafından RWE & 
Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. 
Teknik Genel Müdürü Hans-Jür-
gen Petschke’ye teslim edildi. Tüm 
çalışanları tebrik ederek ödülü alan 
Petschke “Bu onur hepimizin, ilk 
günden bu yana verdiğiniz destek 
için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür 
ederiz” dedi.

KISA KISA
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Köyler suyunu güneşten alacak

Aksaray’ın merkeze bağlı 7 köyündeki içme suyu tesis-
lerinin ihtiyacı olan elektrik güneş enerjisinden sağla-
nacak. Aksaray’da İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 
projeyle merkeze bağlı 7 köyde, köy içme suyu tesisleri-
nin ihtiyacı olan elektriğin karşılanması amacıyla güneş 
enerjisi santralı kuruldu. 
80 güneş paneliyle yaklaşık 20 KWh elektrik üretecek 
güneş santralı, pompaların çalışması için gereken 
elektrik enerjisinin yüzde 90’ına yakını karşılaması 
bekleniyor. Santral sayesinde yazın şebekeden elektrik 
kullanılmasına gerek kalmayacak, kışın ise pompaların 
ihtiyacı olan elektriğin en az yüzde 50’si güneş enerjisin-
den karşılanacak.

3. GES Ciner Holding’in oldu

Türkiye’de güneşe dayalı elektrik üretim santrali 
için önlisanslar verilmeye başlandı. İlkön lisansı 
Halk Enerji Erzurum GES, ikincisini de Solen-
tegre Enerji Yatırımları almıştı. EPDK, geçtiğimiz 
ay üçüncü önlisansı Ciner Holding’e verdi. Ciner 
Holding, Şırnak ili Silopi İlçesinde 7 MW’lık sant-
ral kuracak. Projenin inşaat çalışmalarına bu yıl 
içinde başlanacak.

Vestas, Afrika’nın en büyük 
RES’ine imza atacak

Vestas, tamamlandığında Afrika’nın en bü-
yük rüzgar santralı olacak olan Kenya’daki 310 
MW’lık Turkana Gölü Rüzgar Santralı için türbin 
siparişi aldı. 
Vestas, 310 MW kurulu gücünde Turkana Gölü 
Rüzgar Santralı için 365 adet V52-850 kW türbin 
tedarik edecek. Ayrıca şirket 15 yıl bakım ve ona-
rım hizmeti de sunacak. Türbinlerin 2016 yılının 
ilk yarısında kurulmaya başlanması ve tesisin 
2017’nin ikinci yarısında faaliyete geçmesi bek-
leniyor.
Vestas Orta Avrupa Başkanı Christoph Vogel, 
Afrika’nın en büyük rüzgar santralına hayat ver-
mekten dolayı oldukça memnun olduklarını be-
lirterek, santralin Kenya’nın temiz enerji gelece-
ği için tarihi bir taahhüt olduğunu söyledi. Vogel, 
Doğu ve Kuzey Afrika’nın Vestas için anahtar 
piyasalar olduğunu ifade ederek, Turkana Gölü 
RES projesinin Kenya’yı kıtada rüzgar enerjisinde 
liderliğe taşıyacağını söyledi. 

Malezyalı Petronas,  
doğal gaz ve petrol arayacak

Malezyalı enerji şirketi Petronas, Türkiye Petrolleri Ano-
nim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yaparak 2015 yılında Ak-
deniz’de petrol, Trakya’da ise doğalgaz arama faaliyetine 
başlayacak. Petronas’ın Türkiye’ye hem bölgedeki fonk-
siyonu hem de enerji kaynakları açısından önem ver-
diğine dikkat çeken TPAO kaynakları “Türkiye’nin hem 
denizlerinde hem de karalarında petrol ve gaz arama 
faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Bu kapsamda kritik bir 
görüşme daha gerçekleştirdik. Bu yıl Petronas firması 
petrol, doğal gaz ve kaya gazı arama faaliyeti için gele-
cek” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Tür-
kiye’nin en fazla doğalgaz rezervi ve üretimi Tekirdağ ve 
Düzce’de yapılıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise kaya 
gazı potansiyeli ile dikkat çekiyor.
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Güney Yıldızı ve Alaaddin 
petrol arayacak

Aladdin Middle East Limited ve Güney Yıldızı 
Petrol Üretim AŞ, Diyarbakır’da ortak petrol üre-
tecekler. Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Mü-
teahhitlik AŞ ile Aladdin Middle East şirketleri, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü’nden Diyarbakır’da petrol işle-
me ruhsatı talep etti.
Diyarbakır il sınırları içerisindeki AR/AME-
GYP/2674 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat 
sahasında keşfedilen petrollü araziyle ilgili ruh-
sat talebi, ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1 paftasında 
1 adet müşterek petrol işletme ruhsatını kapsı-
yor. Söz konusu şirketler, ruhsat talebini, 19 Ka-
sım 2014 tarihli dilekçeleriyle iletti.

Integreen, iki GES’i tamamladı

Integreen, Isparta’da 1 MW ve 750 KW olmak üzere iki 
adet toplam 1.750 KW kapasiteli güneş enerjisi santra-
linin kurulumunu tamamladı. Escort Teknoloji Yatırım 
tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, iştiraki Ales-
ta GSYO A.Ş’nin hissedarı olduğu Integreen Yenilenebi-
lir Enerji Sistemleri’nin 1MW ve 750 KW olmak üzere iki 
adet toplam 1.750 KW kapasiteli güneş enerjisi santra-
linin kurulumunu tamamladığı duyuruldu. Açıklamada, 
lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği kapsamında yapımı 
tamamlanan santralların üretime başladığı da belirtildi.

İran ve Ermenistan ortak  
HES kuruyor 

İran ve Ermenistan, Aras nehri üzerinde ortak hidro-
elektrik santralı kuracak. İran Enerji Bakanı Hamid 
Çitçiyan, 12. İran ve Ermenistan karma ekonomik 
komisyonu oturumunun kulisinde bir açıklama yapa-
rak, İran ve Ermenistan’ın Aras üzerine hidroelektrik 
santral kurulması için işbirliği yapacağını ve bunun 
için özel bir ortak komite kurulduğunu açıkladı.
Bakan Çitçiyan, iki ülkenin hidroelektrik ve rüzgar ener-
jisi santralleri inşa etme, elektrik iletim hatları kurma, 
demiryolları inşa etme ve maden aramaları gibi birçok 
alanda ekonomik işbirliği yapacağını ifade etti. 
Ermenistan Enerji Bakanı Yerevan Zekeriyan ise iki 
ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde özellikle enerji 

alanında yapılacak işbirliğine vurgu yaparak, Erme-
nistan’ın İran’a her yıl bir milyon kilovatsaat elektrik 
transfer ettiğini ve bunun iki ülke arasında yapılmak-
ta olan üç elektrik iletim hattının tamamlanmasının 
ardından daha da artacağını umduğunu söyledi.

Turcas’ın jeotermal ilgisi büyüyor 
Turcas Yenilenebilir Enerji Üre-
tim, Denizli’de jeotermal kaynak 
arama amaçlı sondaj çalışması 
yapacak. Çevresel Etki Değer-
lendirmesi İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü’nün internet sitesinde 
konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim 

A.Ş.’nin Denizli ili Merkezefendi 
ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi mev-
kiinde yapmayı planladığı jeoter-
mal kaynak arama amaçlı sondaj 
çalışması projesi için ÇED süreci 
başladı. 
Turcas Petrol Yönetim Kurulu 
Üyesi Batu Aksoy, geçen yıl yaptığı 

açıklamada jeotermal enerjiden 
elektrik üretmek için çalışmalara 
başladıklarını söylemişti. Aksoy, 
Denizli’de Karakova, Aydın’da Ko-
çarlı ve İzmir’de Dikili’de arama 
ruhsatı aldıklarını, aramaların 
olumlu sonuç vermesi halinde iş-
letme ruhsatı başvurusu yapacak-
larını da açıklamıştı. 
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ENERJİDEN 3 İSİM DANIŞTAY’A ATANDI
Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Danıştay Üye-
liği’ne atanan 9 isimden 3’ü enerji sektörünün ya-
kından tanıdığı isimler oldu. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert, 
EPDK Hukuk Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Alkış 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eski Teftiş 
Kurulu Başkanı Cevdet Malkoç Danıştay Üyeli-
ği’ne seçildi. 

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Ali Ür-

ker, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik 
Genel Müdürü İsmail Kalender, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mah-
mut Ballı, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel 
Müdürü Osman Tural, Kocaeli Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Taha Erdinç 
Bülbül ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü I. Hukuk 
Müşaviri Zeynep Kenan, Danıştay Üyeliği’ne seçi-
len diğer isimler oldu.

AKSOY, BOTAŞ’A 
MÜDÜR 

YARDIMCISI OLDU
Enerji yönetiminde bir süredir 
devam eden atamalara yenileri 
eklendi. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nın Resmi Gaze-
te’de yayımlanan kararına göre 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
A.Ş.(BOTAŞ) Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Asım Kafkas, 
başka bir göreve atanmak üze-
re bu görevinden alındı yerine 
ise Ruhi Aksoy getirildi. Aksoy, 
BOTAŞ Arazi, İnşaat ve Kamu-
laştırma Daire Başkanı olarak 
görev yapıyordu. 
Öte yandan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Eti Maden İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü’nde 
açık bulunan Yönetim Kurulu 
Üyeliğine ise Metin Kayrak ge-
tirildi. 

EMO, 60 YAŞINI KUTLADI 
26 Aralık 1954 yılında 672 üye ve 
6235 sayılı TMMOB yasası uya-
rınca kurulan ve 1982 Anayasası-
nın 135. maddesinde tanımlanan 
kamu kurumu niteliğinde mes-
lek kuruluşu olan TMMOB Elekt-
rik Mühendisleri Odası (EMO) 
kuruluşunun 60. yılını kutladı. 
Ankara’da İnşaat Mühendisle-

ri Odası Kültür Kongre Merkezi 
Teoman Öztürk Toplantı Salo-
nu’nda yapılan “EMO Başkan-
ları Anlatıyor” konulu söyleşinin 
ardından, meslekte 25, 40, 50 ve 
60 yılını dolduran üyelere plaket 
ve belgeleri sunuldu. Oda tara-
fından yapılan açıklamada ise 
EMO’nun 60. yılının, TMMOB ve 

bağlı odalarını etkisizleştirmeye 
dönük müdahalelerin gölgesi al-
tında kutladığını belirtti. Açıkla-
mada, demokratik işleyişe sahip, 
özerk yönetim anlayışı ile yöne-
tilen meslek örgütlerine ‘darbe’ 
yapılmaya çalışıldığı ifade edile-
rek “Mühendisleri düşük ücretli, 
seslerini çıkaramayan, kolay yö-
netilebilir bir kitleye dönüştürme 
isteği”ne dikkat çekildi.

TES-İŞ’İN YENİ BAŞKANI 
MUSTAFA ŞAHİN OLDU 

Türkiye Enerji, 
Su ve Gaz İşçileri 
Sendikası (TES-
İŞ) 10’ncu Olağan 
Genel Kurulu 13-
14 Aralık 2014 
tarihinde TES-İŞ 
Genel Merkezi’n-
de yapıldı. Yapı-
lan seçim sonu-
cu genel sekreterlik görevini 
yürüten Mustafa Şahin Genel 
Başkanlığa seçildi.

1952’de Osmaniye doğumlu Şa-
hin, 1976 yılında Adana DSİ’de 
başladığı iş yaşamını farklı ku-
rumlarda sürdürdü. 2003’te 
TES-İŞ Genel Sekreteri olarak 
seçilen Şahin, dört dönemdir 
bu görevini sürdürüyordu. TES-
İŞ’in yeni yönetimi şu isimler-

den oluşuyor:  Genel Başkan: 
Mustafa Şahin, Genel Başkan 
Yardımcısı: Ferudun Yükselir, 
Genel Başkan Yardımcısı: Er-
sin Akma, Genel Sekreter: Rıfat 
Pakkan, Genel Mevzuat Sekre-
teri: İsmail Bingöl, Genel Mali 
Sekreter: Sedat Çokol, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri: 
Mehmet Solak ve Genel Eğitim 
Sekreteri: Metin Durdu.
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Türkiye’de yılda 14 milyon 
araçtan yaklaşık 400 bin 
ton lastik kullanılmayacak 
duruma gelerek atık olarak 

ortaya çıkıyor. Bir petrol ürünü 
olan lastiğin doğada ayrışmaya ise 
başlaması yaklaşık 150 yılı buluyor. 
Kısaca atık lastiklerin çevreye en az 
zararla bertaraf edilmesi her ülke 
için önemli bir sorun. Atık lastik-
lerin yakılarak ortadan kaldırılması 
bir dönem çözüm olarak kullanıl-
sa da yüksek karbon salınımı ve 
oluşturduğu zehirli gazlar nedeniyle 
tercih edilen bir yöntem olmaktan 
çıktı. Türkiye’de çeşitli sivil toplum 
kuruluşları başta Lastik Sanayicileri 
Derneği (LASDER) olmak üzere 
atık lastikleri toplayarak ekonomiye 
kazandırma çalışmaları sürdürüyor. 
İşlenen atık lastiklerden çok farklı 
alanlarda kullanılan farklı ürünler 

yapılıyor. Son dönemde lastikten 
enerji üretimi de gündeme gelmeye 
başladı. Lastikten enerji üretimi 
‘piroliz’ adı verilen bir yöntemle 
yapılıyor. Bunu da dünyada ve Tür-
kiye’de ilk kez yapan Kemhacıoğlu 
Şirketler Grubu bünyesinde yer 
alan Prokom Enerji adlı şirket. 

Erzincan’da faaliyetlerini 
sürdüren Prokom Enerji, “Piroliz 
tabanlı ÖTL (ömrünü tamamlamış 
lastik) Geri Kazanım tesisinde, 
atık lastikleri hammadde olarak 
kullanarak katma değeri yüksek 

yeni hammaddelere dönüştürülmesi 
sürecini gerçekleştiriyor. 2009 yılın-
da faaliyetlerine “Lastik At Enerji 
Üret” felsefesi ile başlayan Prokom,  
yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket. 
Prokom’un Erzincan Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan 43 bin 
m2 alana kurulu fabrikasında gra-
nül tesisi, piroliz tesisi ve elektrik 
üretim santralı bulunuyor.

Yıllık kapasitesi 120 bin ton 
Yıllık atık lastik işleme kapa-

sitesi 120 bin ton olan Prokom’un 

Prokom, Erzincan’da atık 
lastikten elektrik üretiyor

Prokom Enerji, dünyada ve Türkiye’de ilk kez atık lastiklerden elektrik ve 
gaz üretiyor. Erzincan’daki tesislerinde atık lastikleri ülke ekonomisine 
yeniden kazandıran Prokom, kendi elektriğini ve ısıtmasını atık lastikler-
den sağlıyor…
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tesislerinde dört ayrı bölüm 
bulunuyor. Bunlar; lastik hazırlama, 
pirolitik yağ üretimi, distilasyon ve 
karbon işleme. Ana ünitelerin 
dışında, prosesin oluşturduğu gazı 
ve dip yağını sistemde kullanılmak 
üzere saklayacak bir yağ ve gaz 
depolama sistemi de var. 

Granül tesisinde günlük 85 
ton ömrünü tamamlamış her türlü 
lastik fiziksel olarak parçalanarak 
işleniyor. Büyük araç lastikleri farklı 
makineler yardımıyla üç ayrı boyuta 
dönüştürülerek piyasaya veriliyor. 
Bu tesiste atıklardan, lastik takoz, 
conta, kapı fitilleri, halı saha, diğer 
spor sahaları ve çocuk parkları-
nın tabanında kullanılan döşeme 
malzemeleri, yürüyüş parkı, suni 

çim halı saha döşeme malzemeleri 
üretiliyor. 

Küçük araç lastikleri ise piroliz 
tesisinde işleniyor. Üretim kapasi-
tesi 25 ton olan bu tesiste lastiğin 
parçalanmasından sonra elde edilen 
çelik teller preslenerek, sanayide 
yeniden kullanım amacıyla demir 
çelik tesislerine gönderiliyor. Enerji 
de piroliz tesisinde üretiliyor. Las-
tiklerden çıkarılan ve ham petrole 
eşdeğer olan pirolitik yağın damı-
tılarak nafta, benzin, dizel, fueloil 
ve bitüm elde edilmesi mümkün. 
Ancak bu ürün ham haliyle enerji 
üretimi amacıyla elektrik üretim 
santralında yakıt olarak kullanılıyor. 

Isınma için de kullanılıyor
Bu bölümde elde edilen bir 

diğer ürün ise doğal gaza eşdeğer 
olan pirolitik gaz. Bu gaz da tesis 
içinde mutfakta ve genel olarak 
tüm ısıtma sistemlerinde kullanı-
lıyor. Enerji üreten bir diğer atık 
ise yağlar. 1. ve 2.sınıf atık yağlar 
distile edildikten sonra tesisin iç 
ihtiyacını karşılamak üzere elektrik 
üretiminde, jeneratörler için yakıt 
olarak kullanılıyor. Prokom’un 
elektrik santralı yıllık 40 milyon 
kWh elektrik üretiyor. Tesiste, 3 
MW saat elektrik üretimi yapan 4 
adet jeneratör bulunuyor. 

TEKİRDAĞ’DA DA TESİS 
KURULUYOR

Ecosave Çevre ve Enerji Sanayi adlı 
şirket de 2013 yılında Tekirdağ’da 
atık lastiklerden elektrik üreteceği 
tesis için yatırıma başladı. Tekirdağ’ın 
Malkara ilçesinde yapımı süren ve 
yaklaşık 9 milyon liralık yatırımla ha-
yata geçirilmesi hedeflenen projeyle 
yılık 18 bin 720 ton ömrünü tamam-
lamış lastik işlemden geçirilecek.   
Eski lastikler, tel çıkartma, kırma ve 
proliz işlemlerine tabi tutularak berta-
raf edilmesi ve ürün olarak yıllık 7 bin 
488 ton karbon siyahı, 1872 ton çelik 
tel ve 7 bin 488 ton prolitik yağı ile 
birlikte, her reaksiyon başına 3.5 MW 
elektrik enerjisi üretimi hedefleniyor.

HABERProkom, Erzincan’da atık lastikten elektrik üretiyor
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Rus enerji devi Gazprom’un 
Türkiye’deki iştiraki 
Bosphorus Gaz ile Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığı, gaz ithalatı ve kota konusunda 
yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 
karşı karşıya geldi. Bosphorus Gaz, 
Enerji Bakanlığı’nın, Rusya’dan 
gaz ithal etmesine engel oluşturdu-
ğunu öne sürdüğü yazısının iptali 
istemiyle yargıya başvurdu. Enerji 
Bakanlığı, BOTAŞ’a yazdığı yazıda, 
Bosphorus’un yıllık ithalat kotasını 
doldurduğunu anımsatmıştı. 

Rus Gazprom ile Ali Şen or-
taklığı Bosphorus Gaz, yıllık 2.5 
milyar metreküplük gaz ithalat 
kotasını ekim ayında doldurdu. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Enerji İşleri Genel Müdürlü-
ğü de BOTAŞ’a bir yazı yazarak, 
Bosphorus’un yıllık ithalat mikta-
rını anımsattı; şirketin lisansında 
belirtilen kotayı doldurduğunu 
vurguladı. Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu (EPDK) da devreye 
girdi, BOTAŞ’a Bosphorus’un 
ithalat için nominasyon vereme-
yeceğini (miktar bildirip, ithalat 
yapamayacağını) belirtti.

Bu girişimlerin ardından gaz 

Ali Şen ile Gazprom’un ortak 
olduğu Bosphorus Gaz, Enerji 
Bakanlığı’nı mahkemeye verdi. 
Gerekçesi ise Bakanlığın doğal 
gaz ithalini engellemesi… 

B O S P H O R U S  
Enerji Bakanlığı’na dava açtı
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ithalatı kesilince Bosphorus, Enerji 
Bakanlığı’nın söz konusu yazısının 
yürütmesinin durdurulması ve iptali 
istemiyle yargıya başvurdu. Doğal-
gaz sektöründe ‘ilk’ olarak kayda 
geçen davayı değerlendiren enerji 
yönetimi, EPDK’nın Bosphorus’a 
verdiği gaz ithalat lisansının ko-
şullarının açık olduğunu belirterek, 
“Bosphorus’un lisansında yıllık 
ithalat miktarı 2.5 milyar metreküp 
olarak belirtiliyor. Şirket, bu mik-
tarın üzerinde ithalat yapamaz. Bu 
miktarın aşılması halinde lisanssız 
faaliyet söz konusu olur” yorumunu 
yapıyor. 

Enerji yönetimi, EPDK’nın ha-
len Bosphorus’la ilgili gaz ithalatı 
konusunda incelemesinin sürdü-
ğünü belirterek, “EPDK, ithalatta 
lisans miktarlarının aşılıp aşılmadı-
ğını inceliyor. Bu sürecin sonunda 
Bosphorus, cezayla da karşı karşıya 
kalabilir” diyor.  

Batı Hattı’ndan 7 milyon metreküp 
eksik alınıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in, Türkiye ziyaretiyle birlikte 
Batı Hattı’nda gaz akış sorunu 
çözüldü. Hattan, ekim ve kasım 
aylarında sözleşmede öngörülen 
günlük 42 milyon metreküp yerine 
24-25 milyon gaz ithal edilebildi. 
Rusya, Batı Hattı’ndan günlük 42 
milyon metreküp gaz veriyor. An-
kara’da enerji kulislerine göre Tür-
kiye, hattan 42 yerine 35-36 milyon 
metreküp gaz çekiyor. Bosphorus’a 
ait 6-7 milyon metreküplük gazın 
ithalatı yapılmıyor. Türkiye’de, Batı 
Hattı’ndan 7 şirket doğal gaz ithal 
ediyor. Bunlar Akfel, Batı Hattı, 
Avrasya Gaz, Bosphorus, Enerco, 
Kibar ve Shellgaz. Şirketler, ithal 
ettikleri gazı, şehiriçi gaz dağıtım 
şirketlerine ve serbest tüketicilere 
satıyor.

KAZAKİSTAN’DAN 
İTHALATA İZİN YOK
Rus Gazprom ile Ali Şen ortaklığı 
Bosphorus, Kazakistan’dan gaz 
ithalatı yapmak için bir süre önce 
EPDK’ya lisans başvurusu yap-
mıştı. EPDK, Bosphorus’un Kaza-
kistan’dan 10 yıl süreyle gaz ithal 
etmek üzere yaptığı başvuruyu red-
detti. Kaynaklar, Bosphorus’un baş-
vurusunun incelendiğini belirterek, 
“Şirket, Kazakistan’dan ilgili kurum 
ya da kuruluşlardan gaz ithalatına 
ilişkin gerekli anlaşmayı getireme-
di. Bu nedenle ithalat lisans başvu-
rusu reddedildi” dedi.

ANKARA KULİSİBosphorus  Enerji Bakanlığı’na dava açtı
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Son dönemde akaryakıt 
fiyatlarını yakın takibe 
alan EPDK, kasım ayının 
başında önce yeni akarya-

kıt fiyat metodolojisini uygulamaya 
soktu ve ardından bu metodolojiye 
uygun hareket etmeyen dağıtım 
şirketlerini yazılı olarak uyardı. 
Dolayısıyla son bir aylık süreçte 
yapılan fiyat indirimlerinde ham 
petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün 
yanı sıra EPDK’nın uyarıları da 
etkili oldu. 

Ancak akaryakıt sektöründe 
yeni fiyat metodolojisine gösterilen 
tepkiler de kolay kolay dinecek 
gibi görünmüyor. Kaçak akaryakıt, 
haksız rekabet, ilave istihdam yükü 
gibi çok sayıda sorunla boğuşan 
ve kar marjlarının yetersizliğinden 
şikayetçi olan akaryakıt bayileri, 
EPDK’nın fiyat metodolojisine 
tepkilerini göstermek üzere PÜİS 
ve TABGİS’in ortaklaşa düzen-

lediği ‘Akaryakıt Bayileri Ulusal 
Toplantısı’nda bir araya geldi. 

Türkiye genelinden bini aşkın 
bayinin katıldığı toplantıda konu-
şan PÜİS Genel Başkanı Muhsin 
Alkan, bayilerin, devletin ücretsiz 
birer vergi tahsildarı olduğunu 
belirterek, “Türkiye’de 2013 yılında 
elde edilen toplam vergi geliri-
nin yaklaşık yüzde 14’lik kısmını 
kuruş kuruş toplamış bir sektörüz. 
Madem ki bayi karını bana fazla 
görüyorsun o halde ÖTV’yi de 

bana toplatma. Ben neden ÖTV’yi 
peşin vereyim, sonra da kuruş kuruş 
toplamaya çalışayım?” dedi. 

EPDK Başkanı bizle değil, kaçakçıyla 
uğraşsın 

EPDK’nın akaryakıt bayile-
rine olan tutumunu da eleştiren 
Muhsin Alkan, “Asli görevlerinden 
biri bu sektörü koruyup kollamak 
olan EPDK, anlamsız bir biçimde 
yüksek akaryakıt fiyatları konu-
sunda dağıtıcıyla, bayisiyle sektörü 

Akaryakıtta ‘fiyat’ 
tartışması büyüyor

EPDK ile akaryakıt dağıtım sektörü arasındaki fiyat tartışması büyü-
yor. EPDK’nın Kasım ayında akaryakıt fiyat metodolojisinde yaptığı 
değişikliğin, tavan fiyat uygulamasını sürekli hale getirdiğini iddia 
eden dağıtıcılar konuyu yargıya taşımaya hazırlanırken, bayi sendi-
kalarının öncülüğünde Ankara’da bir araya gelen yüzlerce bayi dü-
zenlemeye sert tepki gösterdi
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hedef tahtasına oturtuyor” 
dedi. Alkan eleştirilerini şöyle 
sürdürdü:

“EPDK gözünü bayi-
nin 16-17 kuruşluk brüt 
karına dikmiş durumda. 
EPDK’nın bayi düşmanlığını 
anlayabilmiş değiliz. Her 
gelen başkan maalesef bayiyi 
düşman, hırsız, kaçakçı gibi 
gördü. Ama gerçek hırsızı, 
kaçakçıyı gözünün önünde 
dolaşırken görmedi. Sayın 
EPDK Başkanı, önce yolsuz-
luklarla, kaçakla uğraşsın, asli 
görevi odur. Ondan sonra gel-
sin bayinin 3-5 kuruş karıyla 
uğraşsın. ‘Ucuz akaryakıt ver 
de nasıl verirsen ver’ şeklin-
de bir yaklaşımla hareket 
ediliyor. Oysa sektörün tüm 
bileşenlerinin adil bir denge 
içinde faaliyetlerine devam 
etmesinin olanakları yaratıl-
malı. Ama EPDK’nın sayın 
başkanı bunlarla uğraşmak 
yerine, işi gücü bırakmış, 
bayinin karıyla uğraşıyor.”

Sokağa çıkmak zorunda 
bırakmayın 

EPDK yetkilileri-
ne seslenen PÜİS Genel 
Başkanı Alkan, bayileri 
ilgilendiren düzenlemeler 
yapılırken kendilerinden de 
görüş alınmasını gerektiğini 

belirterek, “Bizi ilgilendiren 
bir düzenleme yapacaksanız, 
önce bize sorun. Sorun ki, 
rahat koltuklarınıza yas-
lanarak aldığınız kararlar-
dan, binbir güçlükle sattığı 
akaryakıttan kazanacağı 3-5 
kuruşu evine götürmeye 
çalışan bu namuslu, çilekeş 
bayi kesimi mağdur olmasın. 
Geçmişte bayinin haklarını 
aramak için çeşitli eylemler 
yaptık. Bayiyi sokağa dökecek 
kararlara imza atmayın. Zira 
gerektiğinde sokağa çıkmak-
tan çekinmeyeceğimizi herke-
sin bilmesini isterim. Sorun-
larımız çözülmezse, ikinci 
toplantının hedefi başka olur. 
Bunun sonu istasyon kapat-
maya kadar gider” şeklinde 
konuştu.

Tavan fiyatın sürekli hale 
gelmesi amaçlanıyor

EPDK’nın yeni fiyat 
metodolojisini eleştiren TA-
BGİS Başkanı Ferruh Temel 
Zülfikar da bu uygulamanın 
açıkça kanuna aykırı oldu-
ğunu ve bu düzenlemeyle 
tavan fiyatın sürekli uygu-
lanmak istendiğini iddia 
etti. Fiyat metodolojisine 
göre takip edilecek İngiltere, 
Fransa, Almanya ve İtalya 

“FİYAT METODOLOJİSİNİ 
YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği 
(ADER) Başkan Yardımcısı Cemil Direkci:
“Akaryakıt fiyatları 
serbest piyasada 
belirleniyor. 5015 
sayılı Kanun’un en 
temel prensiple-
rinden biri budur. 
5015 sayılı Ka-
nun’un 10. mad-
desinde fiyatla 
ilgili müdahalenin 
ne zaman yapılabileceği açıkça gösteriliyor. Ka-
nunda, rekabete aykırı, eşgüdümlü hareketlerle 
fiyatların gerçeği aykırı olarak yükseltilmesi duru-
munda iki ayı geçmemek üzere tavan veya taban 
fiyat kararı alınabileceği ifade ediliyor. Geldiğimiz 
noktada ise 80 dağıtıcı ve 12 bin 500 adet bayinin 
olduğu bu piyasada tam rekabet şartları görülü-
yor. Buna karşın Mayıs 2014’te alınan tavan fiyat 
kararı kanaatimize göre yanlıştır. 2 aylık tavan fiyat 
kararını bile yanlış bulmamıza karşın sürekli tavan 
fiyat anlamına gelen fiyatlandırma metodolojisi 
ise 2 aylık tavan fiyat kararından bile daha va-
himdir. Kaldı ki sektör temsilcileri olarak Rekabet 
Kurumu ile yaptığımız görüşmelerde kurumun 
yetkilileri, kendi kriterlerine göre akaryakıt sek-
töründe yeterli rekabetin oluştuğunu ifade etti. 
2009 yılında ilk tavan fiyat kararı alınırken EPDK 
tarafından Rekabet Kurumu’ndan görüş alındı. O 
zaman Rekabet Kurumu tarafından EPDK’ya veri-
len görüşte akaryakıt sektöründe yeterli rekabetin 
oluşmadığı, bu nedenle kanunda verilen tavan fi-
yat yetkisinin kullanılabileceği ifade edildi. 2014 
yılında ikinci tavan fiyat kararı verilirken ise Reka-
bet Kurumu’ndan benzer bir görüş talebinde bu-
lunulmadı. Biz de bu gerekçelerle konuyu dernek 
olarak en kısa sürede yargıya taşıyacağız.”

Muhsin Alkan
PÜİS Genel Başkanı

Ferruh Temel Zülfikar
TAGBİS Başkanı

POLEMİKAkaryakıtta ‘fiyat’ tartışması büyüyor
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ile Türkiye’deki akaryakıt bayile-
rinin genel giderleri arasında çok 
belirgin farklar olduğuna dikkat 
çeken Zülfikar, AB’de olmayan 
kredi kartı komisyonları, ulusal 
stok, otomasyon, ulusal marker, 
yazarkasa, personel, sorumlu müdür, 
iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gibi 
masrafların toplamının litrede 12 
kuruş olduğunu kaydetti. Zülfikar, 
ayrıca AB ülkelerinde çok yaygın 
olan ancak Türkiye’de uygulaması 

olmayan self servis istasyonlarla 
pompacı çalıştıran bir istasyon ara-
sında litrede 5 kuruş maliyet farkı 
olduğunu söyledi. 

TABGİS Başkanı Zülfikar, EP-
DK’nın bayilerin motorin ve benzin 
türlerinin toplamını esas alarak 
kamuoyuyla paylaştığı verilere 
dayanarak sektörün yüzde 93’ünün 
zarar ettiğine dikkat çekerek, yıllık 
enflasyon oranlarına göre hesap 
edildiğinde bayi ve dağıtıcının top-

lam kâr marjının aslında 50 kuruş 
olması gerektiğini, ancak şu anda 
toplam kârın litrede ortalama 44 
kuruş olduğunu kaydetti. 

Birçok istasyon kapanabilir
EPDK’nın serbest piyasaya aşırı 

müdahaleleri sonucunda yakın va-
dede başta küçük istasyonlar olmak 
üzere pek çok istasyonun kapanma 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu 
ifade eden Zülfikar, bu müdaha-
leci tutum nedeniyle, sektörel tüm 
yatırımların sekteye uğrayabileceği, 
uluslararası şirketlerin pazardan 
çekilebileceği ve akaryakıt 
sektörünün vade ve indirimlerle 
finanse ettiği başta inşaat ve 
ulaştırma sektörlerinin de bundan 
son derece olumsuz etkilenebileceği 
uyarısında bulundu. 

Bayilerin kar marjlarına ilişkin 
gerçekleştirilen PÜİS ve TAB-
GİS’in ortaklaşa sunumun ardından 
söz alan bayiler yaşadıkları sorunla-
rı dile getirdi. 

EPDK: “2005 ÖNCESİ BAYİ PAYI 11, DAĞITICI PAYI 8 KURUŞTU”
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerinin 
payları gerekçe göstererek kazanmadıklarını iddia ettiğini belirterek, payların hala yüksek olduğunu 
söyledi.1 Ocak 2005 (otomatik fiyatlandırma) öncesi bayi payının 11 kuruş, dağıtım şirketi payının 
8 kuruş alarak ayarlandığı dönemlerde sektörün bu payları sevinçle karşıladığını anlatan Yılmaz, 
“Şimdi, 43-44 kuruşluk paylar söz konusu. Ama, kazanmıyoruz diye itiraz ediliyor” dedi. EPDK’nın 
uyarısının ardından dağıtıcı ve bayi paylarının bir miktar gerilediğini belirten Yılmaz, “Paylar halen 
istediğimiz noktada değil” dedi. Yılmaz, EPDK’nın katkılı ürünlerin fiyatlarını da yakından izlediğini 
de belirterek, zaman zaman fiyatların artırıldığını ancak buna hızla müdahale ettiklerini söyledi.  

POLEMİK Akaryakıtta ‘fiyat’ tartışması büyüyor
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Daha önce yayınladığımız 
“Elektrikteki kayıp-kaçağa 
‘Suriyeli mülteci’ darbesi” 
başlıklı haberimizle konu-

yu gündeme taşımıştık. Bu kez de 
kamp dışındaki Suriyeli göçmenleri 
kayıt dışı tüketime iten nedenleri 
anlamak ve dağıtım şirketinin bu 
konu ile ilgili yaptığı mücadeleyi 
yerinde görmek üzere bölgeye 
giderek, iki gün boyunca görüp 
duyduklarımızı kayıt altına aldık. 
Suriyeli mülteciler ile bölgedeki 
yetkililerinin anlattıkları her ne 
kadar birbirinden farklı olsa da, bu-
luştukları şöyle bir ortak nokta var: 
Suriyeli göçmenlerin kayıt dışı tü-

ketim yapmak dışında alternatifleri 
yok ve bununla mücadele etmek 
mevcut koşullar altında neredeyse 
imkânsız. Sorunların asıl kaynağı 
ise kontrolsüz sınır giriş-çıkışlarına 
dayanıyor. 

Bölgede yaklaşık 630 bin kişi kamp 
dışında yaşıyor

Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, 
Mersin ve Osmaniye illerinde 
kamp dışında yaşayan göçmenle-
rin kayıt dışı tüketim yapmadığı 
alan hemen hemen yok gibi. 2011 
yılının Nisan ayında 250 göçme-
nin Türkiye’ye giriş yapmasıyla 
başlayan göç dalgası her geçen 

gün artarak devam ediyor. Son 2 
yılda kamplarda yaşayan Suriyeli 
göçmenlerin sayısı çok değişmez-
ken; yaşanan artış kamp dışındaki 
göçmenlerin sayısının artmasından 
kaynaklanıyor. Resmi verileri göre 
şu anda bölgede yaklaşık 630.000 
göçmenin kamp dışında yaşadığı 
tahmin ediliyor. AFAD’ın 2014 
Suriye Raporu’na göre kamp dışın-
da yaşayan göçmenlerin geçişleri-
nin yüzde 75’inin gayri resmi giriş 
noktalarından yapıldığı belirtiliyor.  
Bu sebeple gerçek sayı tam olarak 
bilinemiyor. 

Bölgeden çarpıcı yaşam manzaraları
Suriyeli göçmenlerin yaşadı-

ğı kampların yönetimi AFAD’a 
bırakılmış durumda. Bu kampların 
elektrik tüketimleri tek bir sayaç 
üzerinden düzenli olarak yapılıyor 
ve faturaları düzenli olarak AFAD 
tarafından ödeniyor. 

AFAD 2014 Suriye Raporuna 

Kamp dışında yaşayan Suriyeli göçmenlerin kaçak elektrik kullanımı sek-
törde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Enerji Panorama olarak, kamp 
dışındaki Suriyeli göçmenleri kayıt dışı tüketime iten nedenleri anlamak 
ve dağıtım şirketinin bu konuda yaptığı mücadeleyi yerinde görmek 
üzere bölgeye gittik. İşte hayata ‘kaçak’ bağlananların hikayesi

Mültecilerin 
kaçakla 
imtihanı
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göre; kamp dışında yaşam ise hara-
be bina, gecekondu, geçici barınak/
plastik koruma, çadır ve sokaklarda 
devam ediyor. Ülkeye gayri resmi 
giriş noktalarından yapılan girişler 
sebebiyle geçici kimlik numarası 
olmayan Suriyeli göçmenleri her 
köşe başında görmek mümkün. 
Bu göçmenlerin tamamına yakını 
ortaokul ve altı seviyede bir eğitime 
sahip. Kamp dışında yaşayan göç-
menlerin yarısının mesleği yok ve iç 
savaş şartlarından kaçıp meslekleri-
ni farklı bir ülkede icra edebilecek-
lerin sayısı da sınırlı. Ülkelerinde 
yaklaşık 600 TL’ye geçinen ailelerin 
oranı yüzde 85, iş arayanların 
oranı ise yüzde 77. Yüzde 80’inin 
Suriye’de yaşadığı evler kullanıla-
mayacak duruma gelmiş. Yine aynı 
rapora göre, bu göçmenlerin yüzde 
75’inin gıda, uyku malzemesi ve 
yakıta erişimleri yetersiz.

Hal böyle olunca da Suriyeli 
göçmenlerin kaçak enerji kullan-
maktan başka çareleri bulunmuyor. 
Bölgede yaptığımız gezide karşımı-

za harabe bir evde yaşama tutun-
maya çalışan bir göçmen çıkıyor. 
Ayaküstü yaptığımız kısa söyleşide, 
kendisinin 19 yıldır Türkiye’ye 
zaman zaman giriş yaptığını ve bu 
ülkede çalıştığını öğreniyoruz. Suri-
ye’de dinamo motoru kullandığını, 
sulama ve evinin elektrik ihtiyacını 
karşıladığı durumda bile 2 ayda 3 
TL civarında fatura ödediğini be-
lirterek, “Savaştan kaçmak için önce 
tek başıma geldim ve şu anda ya-
şadığım yeri etüt ettim. Birkaç gün 
sonra da ailemi getirdim. Dağıtım 
şirketi yetkilileri defalarca elekt-

riğimizi kesti ama her defasında 
elektriği yeniden bağladım. Zaten 
başka çaremiz de yok” diyor. 

Yine Adana’da yaklaşık 1.000 
çadırın bulunduğu Doğankent 
Mahallesi’nde bir genç çıkıyor 
karşımıza. Suriye’de üniversite 
öğrencisi olduğunu ve Türkiye’ye 2 
ay önce giriş yaptıklarını anlatan bu 
genç, yaşadıkları sıkıntılara dikkat 
çekiyor: “Adana’da iş bulabilirsek 
tarım işlerinde günde 20 TL’ye 
çalışıyoruz. Günde 15-16 saat 
çalışıyoruz. Ama bu durum bir 
süreklilik arz etmiyor. Kazandığı-

SURİYE’DE ELEKTRİK 60 KAT UCUZ 
Anlatılanlar ve gördüklerimiz bizi çok etkiledi ve aklımıza şu soruyu getirdi: Peki 
Suriye’de iken durum nasıldı?
Yaptığımız araştırmalar sonucunda Suriye’nin kayıp kaçak oranının yüzde 27 sevi-
yesinde olduğunu ve Suriye’nin Türkiye’ye göre alım gücü anlamında 4 kat daha 
kötü durumda olduğunu öğrendik. Peki Suriye’deki elektrik fiyatları da bu doğ-
rultuda mı? Karşılaştığımız manzara çarpıcı. Suriye’de elektriğin birim fiyatı Türki-
ye’den 60 kat daha ucuz. 
Bu oranlarla karşılaşınca insan kendisine “Elektrik birim fiyatı bu kadar ucuzken 
niçin kayıp kaçak oranı yüzde 27 olur ?” diye sormadan edemiyor. Bunun bir tek 
açıklaması olabilir: Bu kültürel bir alışkanlık. 
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mız paralarla gıda ihtiyacımızı bile 
karşılamakta zorlanıyoruz. Kar-
deşlerimin ayağında ayakkabı bile 
yok. Ayda bir banyo yapabiliyoruz”. 
Kaçak elektrik kullanmaktan başka 
çareleri olmadığına dikkat çeken 
genç Suriyeli göçmen, kullandığı 
elektriğin parasını ödeyememekten 
rahatsızlık duyduğunu ancak parası 
olsa bile elektrik bedelini ödemek 
yerine çadırdan daha iyi şartlarda 
yaşamayı tercih edeceğini söylüyor.

Bölgesel bir mücadeleden çok daha 
fazlası gerekiyor

Gördüğümüz iç burkan 
manzaralar sonrası konuyu bir de 
dağıtım şirketi yetkililerine sormak 
istiyoruz. Şirket yetkilileri, bölgeye 
gelen Suriyeli göçmenler sonrası 
kayıp kaçak oranlarının yüzde 13 
seviyesinden yüzde 16 seviyesine 
yükseldiği bilgisini veriyor. Bu so-
runla baş edebilmek için her il için 
ayrı birer sorumlu belirlediklerini, 
bu süreçte çalışan personel sayısını 
arttırdıklarını, personele kaçak ile 
etkin mücadele anlamında eğitim-
ler verdiklerini anlatan yetkililer, 
tüm bölge çalışanlarının bu konuda 
olağanüstü mücadele ettiğini vur-
guluyorlar. 

25 Dakikada kesilen elektrik 2 
dakikada tekrar bağlanıyor

Şirketlerinin devri sonrasında 
bu konuda yoğun tespitler yap-
tıklarını, tespitler sırasında zaman 
zaman mukavemet ile karşılaştık-

larını ve genel olarak iletişim kura-
madıklarını, tespit ettikleri yerlerde 
elektrik arzına son verdiklerini ve 
bu konuyu bir tutanağa bağladık-
larını ifade eden yetkililer; elektrik 
arzına son verdikleri tesislerin 2-3 
saat geçmeden tekrar bağlandığını 

söylüyorlar. Bölgelerinde iş ve işçi 
sağlığına önem verdiklerini aktaran 
yetkililer; yaptıkları bu işlemin 
ortalama 25 dakika sürdüğünü, 
göçmenlerin ise yaptıkları aparat-
larla canlarını hiçe sayarcasına 2 
dakika içerisinde elektriği tekrar 
bağladıklarını belirtiyorlar. Yetki-
liler, tüm bunların yanı sıra bazı 
elektrik tesisatçılarının para karşı-
lığında Suriyeli mültecilerin kaçak 
elektrik kullanımına yardım ettiğini 
de sözlerine ekliyorlar. 

Görünen o ki; dağıtım şirke-
ti, personeline ne kadar eğitim 
aldırırsa aldırsın, personel sayısı-
nı ne kadar artırırsa arttırsın bu 
çetrefilli ve sosyolojik olguyla tek 
başına mücadele etmesi neredeyse 
imkansız. 

NASIL BİR ÇÖZÜM?
Yaşam şartları kötü durumda olan, en temel gereksinim olan gıdaya dahi ulaşımda 
problem yaşayan, iletişim kuramayan, savaş şartlarından kaçarak ülkemize sığın-
mış, ne zaman geri döneceğini bilmeyen hatta geri dönüş umudunu yitirmiş, kül-
türel olarak kaçak kullanımına yatkın olan göçmenlerin kaçak elektrik kullanımına 
başvurması bu şartlar altında en doğal sonuç olarak ortaya çıkıyor. 
Kampların kapasitelerinin artırılması bir öneri olsa da, yaptığımız gezide bazı göç-
menlerin kampa gitmeyi reddettiklerini gördük. Bu durum ise göçmenler arasında 
etnik ve dini görüş farklılıklarının bulunduğuna işaret ediyor. Buna rağmen, bu 
öneri en azından kampta yaşamaya sıcak bakan göçmenler için bir çözüm olabilir. 
Savaş sürdüğü müddetçe bu ve benzeri sorunlar da yaşanmaya devam edecek. Bu 
nedenle ‘önce insan’ deyip, öncelikle yanı başımızda tüm acımasızlığıyla süren sa-
vaşın sürgün ettiği insanlarla empati kurmaya çalışmalıyız. 
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‘Türk Akımı’ doğal gaz 
hub’ı için yeterli mi? 

Türkiye’nin doğal gazda ticaret 
merkezi yani hub olması için çok 

önemli avantajları olmasına rağmen deza-
vantajları da yok değil. Dezavantajların başında 

ilk adımın Rusya ile atılmış olması geliyor. Çünkü 
AB, artan doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında 

kaynak olarak Rusya’yı istemiyor. Bunun yanında 
Türkiye’nin önemli doğal gaz rezervlerine sahip 

İran ve Azerbaycan’la da henüz somut bir 
görüşme yapmaması da eksiklik olarak 

görülüyor
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Türkiye, hala 1 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in Ankara’ya yaptığı ziyarette 
yaşanan sürprizleri konuşuyor. Sürprizlerin ilki 
Başkan Putin’in, Rusya’nın Avrupa’nın doğal 

gaz ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği ‘Güney Akım 
Projesi’nin’ iptal ettiklerini açıklamasıydı. Başkan Putin 
açıklamasına, Karadeniz’den geçecek Güney Akım’ın 
ucunun Türkiye’ye uzanacağı ifadesini de ekledi. Pu-
tin’in açıklamalarının can alıcı noktasını ise Rusya’nın 
gazı Türkiye-Yunanistan sınırına kadar getirip, burada 
kurulacak hub (ticaret merkezi) üzerinden Avrupa 
satılacak olması oluşturuyor. Bu kuşkusuz Türkiye için 
önemli bir adım. 

Putin, bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından yapmıştı. 
Aynı görüşmede Gazprom ve BOTAŞ yeni boru hattı 
için mutabakat zaptı da imzaladı. Bu açıklama ve 
imzalar, doğal olarak Avrupa Birliği’nin dikkatini çekti. 
Putin, Türkiye ziyaretinden kısa bir süre sonra AB 
Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Rusya’dan 
Bulgaristan’a uzanacak Güney Akım Doğal Gaz Boru 
Hattı’nın sonlandırılmasıyla ilgili, ‘Enerji konusunda 
herhangi bir şantajı kabul etmeyecekleri’ açıklaması 
yaptı.

Güney Akım’da yönün Türkiye’ye çevrilmesi (artık 
Türk Akımı da deniyor) çok önemli bir adım. Kısaca 
özetleyelim: Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacı her geçen 
gün artıyor ve yeni arz kaynakları bulunmak zorunda. 
Fakat Avrupa, Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Avrupa 
Güney Akım dahil Rusya merkezli yeni arz kaynak-
larına sıcak bakmıyor. Tam bu noktada Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da çok önemli bir geliş-
me olarak yorumladığı projeden (Güney Akım’ın Tür-
kiye’ye çevrilmesi) Türkiye’nin kazanımını 400 milyon 
euro olacağı açıklamasını yaptı. Ancak Bakan Yıldız 
temkini de elden bırakmayarak “Şu anda imzalanan 
evrak bir niyet mektubudur. Türkiye, Güney Akım 
projesinin tarafı ya da ortağı değil. Güney Akım’ın 
ortakları Avrupalı ülkelerdir. Öte yandan böyle hayati 
ve uluslararası bir projenin konuşulduğu bir dönemde, 
projeyi finanse edecek Rusya’nın ciddi bir ekono-
mik kriz yaşıyor olması dikkat çeken bir ayrıntı. Son 
dönemde başta Ukrayna-Kırım olmak üzere AB ve 
ABD’nin Rusya ile ayrı düşmesi ve bu ikilinin Rusya’ya 
ekonomik yaptırım uyguladığı bir döneme denk gel-
mesi de ilginç. Projeyle ilgili ‘Rusya, Türkiye üzerinden 
AB’ye gözdağı veriyor’ eleştirilerini de yabana atmamak 
gerekir” değerlendirmesi yaptı. 

Hub için avantajlar var
Bu girişten sonra Türkiye’nin ‘doğal gaz hub’ı olma 

şansını değerlendirelim. Türkiye’nin elinde halen Rus-

ya’dan Mavi Akım (Karadeniz) ve Batı Hattı (Ukrayna 
üzerinden) yıllık 20 milyar metreküplük doğal gaz 
alım kontratı var. Ayrıca özel şirketlerin Batı Hattı 
üzerinden 10 milyar metreküplük kontrat söz konu-
su. Rusya’nın Karadeniz’den inşa edeceği yeni boru 
hattının (Güney Akım) tamamlanıp faaliyete geçmesi 
halinde ilave yıllık 63 milyar metreküp daha doğal gaz 
Türkiye’ye gelmiş olacak ancak bu miktar, hub olmak 
için yeterli değil. Bu durum, Türkiye’nin önemli potan-
siyele sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Azerbaycan 
ile geliştirilen TANAP hattı, ilk planda yıllık 16 milyar 
metreküp doğal gaz taşıyacak. İran’ın Avrupa için ge-
liştirdiği ve Türkiye topraklarından geçmesi planlanan 

AVRUPA’NIN DOĞAL GAZ TALEBİ
YIL TALEP 
2020 537
2025 568
2030 584
2035 605

*Milyar metreküp

BAZI AB ÜLKELERİNDE DOĞAL GAZ 
TÜKETİMİ

ÜLKE TÜKETİM*
DÜNYA PAYI 

(YÜZDE)
ALMANYA 83,6 2,5
İNGİLTERE 73,1 2,2
İTALYA 64,2 1,3
TÜRKİYE 45,3 1,4
FRANSA 42,8 1,3
HOLLANDA 37,1 1,1
İSPANYA 29,0 0,9
BELÇİKA 16,8 0,5
POLONYA 16,7 0,5
ROMANYA 12,5 0,4

*Milyar metreküp   

TÜRKİYE KOMŞULARININ  
DOĞALGAZ REZERVLERİ (2012)

ÜLKE REZERV*
DÜNYA PAYI 

(YÜZDE)
İRAN 33,6 18,0
RUSYA 32,9 17,6
TÜRKMENİSTAN 17,5 9,3
IRAK 3,6 1,9

*Trilyon metreküp. 

Kaynak: EPDK, Uluslarası Enerji Ajansı, BOTAŞ, 2013
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ve yılda 35 milyar metreküp gaz taşıya-
cak olan boru hattının yanı sıra yakın 
gelecekte ön plana çıkacak olan Irak da 
var. Ayrıca İran üzerinden gelmesi olası 
Türkmen gazını da unutmamak lazım. 

Tüm bunlar ilk bakışta doğal gazda 
Türkiye’nin merkez olması konusun-
da yeterli görünüyor. Gaz ticaretine 
dahil olacak AB ülkeleri ile Akdeniz’de 
doğal gaz araması yapan İsrail ve Kıbrıs 
Rum kesiminin çalışmaları da göz 
önüne alınırsa Türkiye’nin eli sağlam. 
Kısaca Rusya Devlet Başkanı Putin’in 
açıklamalarının altı doğal gaz ve boru 
hatlarıyla doldurulabilirse yeni mer-
kezin Türkiye olması için hiçbir engel 
kalmıyor. 

Olumsuzluklar da var
Yukarıda çizdiğimiz olumlu tablo-

ya bir de diğer taraftan bakalım. ‘Hub’ 
olma stratejisinin ilk adımının Rusya ile 
atılmış olması kaygıları artırıyor. Çünkü 
AB’nin artan doğal gaz ihtiyacının kar-
şılamak için Rusya’yı güçlü bir kaynak 
olarak istemediği bilinen bir gerçek. Öte 
yandan, Türkiye transit geçişine izin 
verdiği İran ve Azerbaycan doğal gazı 
konusunda henüz somut bir görüşme 
de yapmadı. Aynı belirsizlik Irak doğal 
gazı için de geçerli. Kısaca İran, Azeri, 
Irak ve Türkmen doğal gazı için Tür-
kiye içerisinde kurulacak hub’da işlem 
görmesi veya bu hub üzerinden dünya 
pazarlarına ulaşması görüşmelerinin bir 
an önce tamamlaması gerekiyor. Tüm bu 
görüşmelerin ana belirleyicisinin de AB 
olacağını da vurgulamalıyız. Zira, Tür-
kiye üzerinden halen geçen ve geçecek 
doğal gazın ana alıcısı AB ülkeleri ola-
cak. AB’nin bu gazı hub üzerinden mi 
yoksa transit olarak mı almak isteyeceği 
planın belirleyicisi olacak. 

Hiç kuşkusuz Türkiye’nin öne çıkan 
uluslararası projelerde adının geçme-
si veya yer alması çok önemli. Ancak 
bundan daha önemlisi ve hayati olan 
Türkiye’de bir doğal gaz hub’ı, yani 
ticaret merkezinin kurulmasıdır. Yakın 
gelecekte atılacak adımlar süreci netleş-
tirecektir. 

HUB NEDİR? 

Hub, birden fazla noktadan gelen arzın 
bir noktada toplanıp yine birden fazla 

alıcıya dağıtılması yoluyla yapılan ticari 
faaliyetin merkezi alanı olarak tanımla-
nıyor. Hub’ların önemi; ikili anlaşmalarla 
gizli belirlenen fiyatlar yerine çok sayıda 
oyuncu ile sağlıklı ve rekabetçi fiyatların 
oluşmasını sağlayarak verimlilik, esnek-
lik, şeffaflık, finansal ticaret ve risk yöne-
timine katkı sağlaması noktasında ortaya 
çıkıyor.

Hub’lar yapısal olarak ikiye 
ayrılıyor.

• Fiziki Hub: ABD, Louisiana’da Hen-
ry Hub ve Belçika’daki Zeebrugge 
fiziksel merkezler olarak biliniyor. 
Bu tür hub’larda ticaret, fiziksel hat-
ların kesiştiği gerçek bir noktada 
yapılıyor ve ticaret koşulları hub’ın 
bulunduğu bölgenin özelliklerin-
den etkileniyor.

• Sanal Hub: İngiltere’deki NBP 
ve Hollanda’da TTF (Title Transfer 
Facility) örnek olarak verilebilir. Bu 
tür hub’larda tüm piyasa hipotetik 
olarak tek bir noktayı oluşturuyor 
ve gazın bu sanal noktadan geçtiği 
varsayılıyor. Bir pazarın hipotetik tek 
bir sistem olarak kurulabilmesi için 
şebeke bağlantılarının yeterli sağ-
lamlığa sahip bulunması şart.

Avrupa’daki ülke örneklerine bakıl-
dığında;

 Ô İngiltere’den sonra en yüksek dere-
cede hub olma potansiyeline sahip ül-
kenin Belçika olduğu; bu ülkenin görece 
düşük depo kapasitesine rağmen yüksek 
miktarda LNG kapasitesine sahip olduğu 
ve daha da önemlisi boru hattı kesişim 
bölgesinde bulunduğu ve dolayısıyla bir 
fiziki hub konumunda olduğu görülüyor.

 Ô Depolama kapasitesi en yüksek olan 
ülke olarak Avusturya’ya baktığımızda 
2001 yılında OMV tarafından Baumgar-
ten bölgesinde kurulan Central Europe-

an Gas Hub’daki (CEGH) ticari faaliyetler 
henüz düşük seviyede olduğundan bu 
hub’ın doğuş aşamasında olduğu görü-
lüyor. CEGH, Rus gazının Avrupa’ya olan 
ithalatı açısından da boru hatlarının kesi-
şim noktası. Gazprom, 2008 yılında yüz-
de 50 hisse ile CEGH’ın hissedarı oldu ve 
hub’ın hâlihazırda tek kaynak noktasının 
Rusya olması ve gaz ticaretinin uzun dö-
nemli sözleşmelere dayalı yapılması zayıf 
noktası olarak gösteriliyor. Avusturya’nın 
coğrafi konumundan ve daha da önem-
lisi yüksek depolama kapasitesinden do-
ğan avantajını zayıflatıyor. 

 Ô 2003 yılında İtalya’da kurulan PSV 
(Punto di Scambio Virtuale) ise özellikle 
coğrafi konumundan da kaynaklı ciddi 
bir potansiyele sahip. Ancak bu potansi-
yelin hayata geçirilebilmesi için yüzde 
17 seviyesindeki depolama kapasitesini 
artırmak ve daha da önemlisi şebekesi-
ni geliştirici ve LNG kapasitesini artırıcı 
yönde büyük ölçekli yatırımlar yapılması 
gerekiyor. Ayrıca şeffaflık eksikliği ve ba-
ğımsız bir şebeke işleticisinin yokluğu 
da hub’ın gelişiminin önündeki engeller 
olarak gösteriliyor. Mevcut şebekenin ge-
liştirilmesi ve LNG terminali yatırımları-
nın tamamlanmasının ardından PSV’nin 
yüksek likiditeye sahip bir hub olacağı 
öngörülüyor.

 Ô Avrupa’daki diğer ciddi potansiyele 
sahip olan diğer hub’lar ise Fransa’da 
kurulu olan ve görece yüksek sayıdaki 
oyuncunun faaliyet gösterdiği ve üç farklı 
hub’ın birleşmesiyle oluşan PEG (Point 
d’Echange de Gaz)54 ve Almanya’da 
kurulu Gaspool’dur. Gaspool’da ticareti 
yapılan gaz miktarı, son yıllarda ciddi an-
lamda artış gösteriyor. Bu artışın nedeni 
ise kısa ve uzun dönemli sözleşmelerin 
bir arada olduğu bir portföy oluşturul-
ması, şebeke işleticilerinin aralarındaki 
koordinasyonun artması, yeni depolama 
tesislerinin inşası.
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Rusların blöf yaptıklarını 
sanmıyorum

Gökhan Yardım, Rusya ile Türkiye’yi birbirine bağlayan Mavi Akım Doğal Gaz Boru 
Hattı’nın inşa sürecinde BOTAŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı. Yardım, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye ziyaretinde gündeme gelen ve ‘Türk Akı-
mı’ olarak adlandırılan yeni boru hattı teknik ve stratejik yönleriyle değerlendirdi. 
Yardım, Enerji Panorama’nın konuya ilişkin sorularını şöyle yanıtladı:

‘Türk Akımı’nı enerji ve gaz sektörleri 
açısından değerlendirir misiniz?

Rusya Federasyonu’nun Güney 
Akım yerine önerdiği yeni boru 
hattının Türkiye açısından önemi 
büyük. Bu boru hattıyla gaz önce-
likle Balkanlara, Orta Avrupa ve 
Avrupa’nın diğer bölgelerine Tür-
kiye üzerinden gidecek. Türkiye’ye, 
Ukrayna üzerinden gelen 14 milyar 
metreküp gaz da bu yeni hattan 
verileceğine göre bu boru hattının 
hem stratejik hem de politik açıdan 
önemi yadsınmaz.

Ukrayna üzerinden Batı Hattı’ndan gelen 
gazın, bu yeni hatta yönlendirilecek 
olmasının avantajı nedir?

Ukrayna üzerinden gelen ve 
1993 yılından itibaren zaman 
zaman sorunlar yaşanan gazın, 
yeni hatta kaydırılması son derece 
önemli. Mavi Akım hattının 2003 
yılından beri sürekli, düzgün ve 
güvenilir bir şekilde çalıştığı dü-
şünülürse 14 milyar metreküplük 
gaz akışının kesintisiz akmasının 
önemi teknik açıdan kendiliğin-
den ortaya çıkar.

Yeni hattın izleyeceği güzergaha 
ilişkin düşünceniz nedir? Rusya’dan 
çıkan hat, Türkiye’ye hangi noktada 
bağlanır?

Bu boru hattının, Mavi Akım 
hattı gibi Türkiye’ye kısa mesafede 
projendirileceğini tahmin ediyo-

Gökhan Yardım
BOTAŞ eski Genel Müdürü
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rum. Bu açıdan güzergah saptan-
masında sorun çıkacağını düşün-
müyorum. Zaten Mavi Akım’ın ilk 
projelendirilmesinde de bir 3’ncü 
hat daha vardı ve İsrail’e uzatıla-
caktı. Yani hazır bir güzergah var 
demek istiyorum.

Hattın Rusya’dan Trakya 
uzatılmasından söz ediliyor. Bu hattın 
maliyeti ve teknik açıdan uygun mu?

Boru hattının Karadeniz’i geçip, 
Trakya’ya gitmesi maliyeti artırır. 
Bunun bir anlamı olmaz. Türkiye 
topraklarında da mevcut hatları 
takip edebilir ve Yunanistan’a ulaşır 
diye düşünüyorum.

Böyle bir projenin maliyeti nedir? 
Yaklaşık bir rakam vermek mümkün mü?

Maliyet için rakam vermem 
uygun olmaz ama bu önerdiğim 
güzergahtaki boru hattının, Güney 
Akım’a göre daha ucuz olacağı ke-
sin. Yeni boru hattı Avrupa pazarını 
hedef aldığına göre ve Avrupa’da 
serbest piyasada gaz fiyatları tespit 
edildiğine göre Trakya’da bir ticaret 
merkezinden söz edebiliriz. AB’de, 
Selanik’te bir ticaret merkezi olması 
ve Türkiye ile Yunanistan ticaret 
merkezlerinin paralel çalışması 
yönünde Yunanistan’ın da yapılan 

çalışmaları desteklediğini umuyo-
rum. Biz Türkiye olarak bir geçiş 
ülkesi olmak yerine Balkanlar ve 
Orta Avrupa için ticaret merkezi 
olma yönünde politika oluştur-
malıyız. Sonuçta bu belirttiğimiz 
coğrafyaya baktığımızda en büyük 
doğal gaz tüketiminin olduğu 
ülke Türkiye. Bu tüketim de bizim 
büyük gücümüz.

Türkiye’nin gaz ticaret merkezi olabilir mi?
Türkiye gaz ticaret merkezi 

olabilir. Azeri gazı, Kuzey Irak gazı, 
belki İran gazıyla birlikte mil-
yonlarca doların döndüğü bir gaz 
ticaret merkezi haline gelmemizi 
kolaylaştırır ve yaratılacak rekabet 
ortamından da Türkiye hem liki-
ditenin artması hem de fiyatların 
piyasa tarafından belirlendiği bir 
pazar haline gelebilir.

Ruslar satranç oynamayı sever

Rusya Federasyonu, bu projeyi nasıl 
finanse edecek?

AB, Türkiye’nin bu politik 
düşünce ve hedefini engellemek 
isteyebilir ancak uzun vadede 
yapabileceği fazla bir şey yok. Gaz 
sisteme girdikten ve serbest piya-
saya açıldıktan sonra hangi metan 
molekülü Rus, hangisi İran bunu 

belirlemek imkansız. Boru hattında 
inşaat sırasında da AB ülkelerinin 
birçok firması iş alacak. Önemli olan 
finansman. Rusya Federasyonu bu 
ekonomik şartlarda projeyi nasıl fi-
nanse edecek? Herhalde bu sorunun 
cevabını Kremlin düşünüyordur. 
Ruslar satranç oynamayı severler. 
Rusların bu boru hattını teklif 
ederken blöf yaptıklarını zannetmi-
yorum. Devletlerarası politikada dün 
dündür bugün de bugündür sözüne 
hele Ruslar’da karşılaşmadım. Türki-
ye’ye ne diyecekler?

Sizce, ‘Türk Akımı’nı engellemek 
üzere başka bazı sorunlar gündeme 
gelebilir mi?

Bu boru hattı projesi şu anda 
daha başlangıç aşamasında ama iki 
tarafta da irade olursa hızla ilerler 
sanırım ama kolay olmayacak. 
Özellikle Türkiye’ye karşı zorluklar 
çıkarılacak, kampanyalar yürütü-
lecektir. Mavi Akım’ı engellemek 
için ne yapıldıysa bu projede daha 
fazlası yapılacaktır. Ondan eminim 
ama görünüm, politik açıdan istik-
rarlı bir yapı var şimdilik. BOTAŞ 
büyük ve ulusal bir kuruluşumuz, 
büyük uluslararası projeleri gerçek-
leştirmiştir. Geçmişte ne yaptıysa 
başarılı çalışmalarına bugün de 
devam edecektir.

KAPAK Rusların blöf yaptıklarını sanmıyorum
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Güney Akım-Türk Akımı  
kim kaybetti, kim kazandı?

Güney Akım, 2000’li yılların 
ikinci yarısında Rus enerji devi 
Gazprom ile İtalyan ENI arasında 
yapılan bir anlaşmayla doğdu. İtalya 
ile Rusya arasında Güney Akım 
projesinin gerçekleştirilebilmesi 
için Haziran 2007’de bir mutabakat 
zaptı imzalandı. Projenin, Karade-
niz’in altından Rusya, Türkiye ve 
Bulgaristan karasularından geçerek 
930 kilometrelik  bir hatla Avrupa’ya 
ulaşması öngörüldü. Kara geçişinin 
Bulgaristan’dan başlaması Sırbistan, 
Macaristan, Slovenya’yı aşarak İtal-
ya’ya ulaşması kararlaştırıldı.

2012’de projenin Karadeniz 
altından geçecek kısmını finanse 
edeceği düşünülen Alman Winter-
shall ve Fransız EDF firmalarının  
hisse oranı  yüzde 15’er, buna karşı-
lık  (yüzde 30 oranında hisse satışı 
yapan) İtalyan ENI’nin hisse oranı  
yüzde 20 ve Rus Gazprom’un hisse 
oranı da yüzde 50 olarak belirlen-
di. Boru hattı inşaat çalışmaları-
na  2012 Aralık ayında başlandı. 
İtalyan SAIPEM (ENI) Mart 
2014’te deniz altında geçecek ilk 
hattın finansmanı için 2 milyar 
euro vereceğini karara bağladı.

Ancak Ukrayna’da yaşanan kriz 
sonrasında Avrupa ve ABD, Rus-
ya’ya cephe aldı; bazı yaptırımlar ha-
yata geçirildi. Avrupa’nın, Rusya’dan 
petrol ve doğal gaz alımını kısması 
gündeme geldi. ABD ve AB’nin 
baskılarının da etkisiyle Bulgaristan 
hükümeti, Güney Akım’a kapıla-
rını kapattı. Bulgaristan Başbakanı 
Oresharski, ABD ve AB’nin etkin 
girişimleri sonucu Gazprom’un mil-
yarlarca euro yatırdığı Güney Akım 
projesi çalışmalarının Bulgaristan 
topraklarındaki kısmının bloke 
edildiğini açıkladı.
Gazın yeni yönü Türkiye 

Güney Akım projesinin bloke 

edilmesinden sonra Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, “Rusya’nın 
doğal gaz arzına yeni bir yön tayin 
etmesi gerektiğini” açıkladı. Bu 
yön de Türkiye olarak belirlendi. 
Türkiye ile Rusya, yeni hat için 
kolları sıvadı.

Gazprom ile BOTAŞ’ın im-
zaladığı mutabakat zaptına göre, 

yapılacak boru hattının kapasitesi 
63 milyar metreküp olacak. Bunun 
14 milyar metreküplük bölümü 
Türkiye için ayrılacak. Kalan 
yaklaşık 50 milyar metreküpü de 
bir doğal gaz teslim noktasının 
tesis edileceği Türkiye-Yunanistan 
sınırına aktarılacak.

Türkiye halen Mavi Akım 
üzerinden yılda 16 milyar metre-
küp, Batı Hattı’ndan da 10 milyar 
metreküp doğal gaz alıyor. Türki-
ye’nin gaza olan ihtiyacı her yıl ar-
tıyor. Türkiye’nin, bu hatla birlikte 
hem artan gaz ihtiyacını rahatça 
karşılama olanağı doğacak hem de 
dünya enerji haritasında konumu 
güçlenecek. İsrail ve Kürt gazını da 
Türkiye’ye gelmesi, ülkenin enerji 
köprüsü yerine merkezi olma şan-
sını artıracak. Türk tüketicilerinin 
ve sanayinin daha rekabetçi fiyattan 
gaz kullanmasının da önü açılacak.
Çin’e 4 bin km boru hattı 

Rus doğal gazının Çin’e arzı da 

artacak. Gazprom, Çin’e 2018 yılı-
na kadar, yılda 38 milyar metreküp 
gaz verecek. Yani yaklaşık olarak 
bugün Avrupa’ya verilen gazın 
dörtte biri. Moskova yönetimi, 20 
milyar dolar dolayında öngörülen 
Çin yatırımından da yararlanarak 
Çin’e vereceği doğal gaz için 4 bin 
kilometre boru hattı inşaatıyla 

birlikte, Doğu Sibirya ve Pasifiklere 
arz edilecek petrol boru hattı in-
şaatı projesini de gerçekleştirmeyi 
tasarlıyor.
Kaybeden kim?

Bu durumda kim kaybet-
ti? Bulgaristan, yıllık ortalama 
450-500 milyon dolar dolayında 
transit geçiş hakkından oldu. 
Güney Akım’ın iptaliyle birlikte 
İtalyan SAIPEM firması, projeye 
göre Karadeniz’in altında geçecek 
ilk doğal gaz boru hattı ihalesini 
kaybetti. SAIPEM, bunun yanı sıra 
Güney Akım projesinin gerçekleş-
mesi halinde diğer sözleşmelerin 
de ilave edilmesiyle 2.4 milyar euro 
tutarı değerinde ikinci hat destek 
çalışmaları sözleşmesinden de oldu. 
Bu projenin iptal edilmesi üretim 
düzeyinde düşüşlerin yaşandığı 
bir dönemde Avrupa ülkelerini 
hem istihdam, hem sanayi hem 
de hizmet sektörlerini de olumsuz 
etkileyecek.
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Rusya Devlet Başkanı Pu-
tin’in Türkiye-Yunanistan 
sınırına 50 milyar met-
reküp doğal gaz iletmesi 

beklenen Güney Akım Boru Hattı 
Projesi’ni rafa kaldırarak yerine, 
birçok tartışmalara yol açan Ka-
radeniz’i boydan boya geçen daha 
kısa bir rotayı önermesi bir sürprize 
neden olduğu kadar projenin Tür-
kiye’yi nasıl etkileyeceği üzerine 
soruları da peşi sıra getirdi.

Yayımlanan haberlere göre, bu 
değişikliğin Rusya Devlet Başka-

nı’nın 1 Aralık tarihli Ankara ziya-
reti sırasında duyurulması, Güney 
Akım Boru Hattı’ndaki değişik-
liğin Gazprom partnerlerini dahi 
şaşkınlık içinde bırakacak derecede 
ani yapılmış olmasına işaret ediyor. 
Avrupalı iş ortakları ENI, EDF ve 
Wintershall ile çalışan Rus yetkili-
ler, 63 milyar metreküp/yıl kapa-
sitesindeki boru hattını Karadeniz 
üzerinden Bulgaristan’a bağlamayı 
planlıyor. Bu hattın bir ucunun 
İtalya’ya diğer ucununsa Avustur-
ya’ya uzanması hedefleniyor.

Bu U-dönüşü Türkiye’de kar-
maşık duygularla karşılandı. Bazı 
kesimler ülkeye ulaşacak olan yük-
sek miktardaki doğal gazı büyüyen 
ekonomiyi besleyecek bir faktör 
ve enerji piyasalarının genişlemesi 
olarak memnuniyetle karşıladı.

Diğerleri ise Gazprom gaz 
satışlarının Türkiye’nin enerji itha-
latının yüzde 50’den fazlasını kar-
şılıyor olmasını ve Rus şirketlerinin 
Türkiye’deki varlıklarını konsolide 
etmek adına elektrik sektöründeki 
mal varlıklarını artırıyor olmasını 

Rusya’nın gaz projesi 
Türkiye’ye ne kazandırır? 
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da göz önünde bulundurarak, Rus-
ya’nın Türkiye’nin enerji piyasaları 
üzerinde artan etkisi üzerine ciddi 
kaygıları olduğunu dile getirdi.

Gerçekleşen olayın etkilerini 
anlamak için sorulması geren iki 
soru var: Orta vadede yeni bir 
Türk-Rus gaz merkezi oluşma 
ihtimali nedir ve bunun Türkiye’nin 
enerji stratejisi üzerine nasıl bir 
yansıması olacaktır?

Arka plan
Türkiye’nin Rusya’yla olan 

ilişkisinin son yıllarda gittikçe ge-
liştiğini gözlemlemek mümkün. İki 
ülke arasındaki ticaret 10 yıl önceki 
değer olan 5 milyar doların yedi 
katı artış gösterdi. Bu değerin 2020 
sonuna kadar 100 milyar dolara çı-
karılması hedefleniyor. Rus turistler 
Türkiye’nin önde gelen sahillerinde 
alışılageldik bir görüntü oluşturur-
ken Türk yatırımcıların Rusya’da 
toplamda 50 milyar dolarlık anlaş-
malara sahip olduğu söyleniyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
olan ithalat-ihracat değerlerinin 
2008-2011 yılları arasında sırasıyla 
52 ve 38.7 milyar euro ortalamaya 
sahip olduğu biliniyor. Böylece 
AB, Rusya tarafından takip edilen 
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri-
nin önüne geçerek, Türkiye’nin en 
büyük dış ticaret ortağı konumuna 
erişiyor. Benzer olarak AB verile-
ri Rusya’nın da en büyük ticaret 
partneri olan AB ile 2011 yılında 
200 milyar euroluk ihtalat ve 108.3 
milyar euroluk ihracat yaptığına 
işaret ediyor.

AB ile olan sıkı bağlara rağmen, 
Ukrayna sorunundan kaynakla-
nan yaptırımların bir etkisi olarak 
Ankara ve Moskova’nın Brüksel ile 
olan bağları zarar görmeye başladı 
ve yakın zamanda gerçekleşen olay-
lara uygun bir zemin yarattı.

Bir yandan, Rusya’nın NA-
TO’nun Doğu’ya doğru yapacağı 
bir baskı korkusu (‘Drang nach 
Osten’ veya Sovyetler Birliği’ndeki 

Batı karşıtı propagandanın omur-
gası olan Doğu konsepti) hali ha-
zırda Ukrayna üzerinden artmakta 
olan gerginliği iyice tırmandırdı. 
Öte yandan AB, Rusya’nın enerji 
sektöründeki baskısını azaltmak 
için ithalat seçeneklerini çeşitlen-
dirme yoluna gitti ve altyapıdaki 
Rus tekelini sonlandırmak adına 
üçüncü tarafların boru hatlarına 
erişimini sağladı. Gazprom’un 
Avrupa iştiraklerine şafak baskın-
ları düzenlenmesi tekelcilik karşıtı 
yapılan araştırmaların bir sonucu 
olarak yorumlanabilir.

Brüksel’in Ankara’nın sabrını 
yaklaşık 30 yıldır beklemede olan 
üyelik başvurusunda ayak sürüyerek 
deniyor olması, Türkiye’nin de AB 
ile olan ilişkilerinde gerilemeye 
neden oldu. Brüksel ise Türkiye’yi 
Ankara’nın AB üyelik kriterlerine 
uymak konusundaki azalan isteği 
sebebiyle eleştiriyor.

Bu bilgiler değerlendirildiğinde 
Türkiye ve Rusya’nın ortak bir pay-
dada buluşarak 63 milyar metre-
küp/yıllık projede birleşmeleri çok 
da şaşırtıcı olmadı.

Bu projenin temellerinde hata var 
Rusya-Türkiye 63 milyar 

metre küplük gaz boru hattının 
duyurulması bir yana bırakılsın, 
Gazprom’un 14 bcm gazın Tür-
kiye’ye, 50 bcm’in ise Avrupa’ya 
aktarılacağı yönündeki basit bir he-
saplama hatası duyurulması transfer 
hacimleri belli olmayan Türkiye’yi 
zor durumda bıraktı.

Gazprom hala belirtilen 14 
milyar metreküp/yılın Türkiye’nin 
ithal etmekte olduğu 30 milyar 
metre küp yıla mı dahil olduğu 
yoksa hacimlerde tamamen bir kay-
maya mı neden olacağı üzerine bir 
açıklama yapmadı. Bu belirsizliğin 
boyutu Gazprom tarafından yapılan 
bir basın açıklamasında yer alan 
14 milyar metre küp için “Balkan 
Koridor’u üzerinden ulaştırılan 
miktara eşit” şeklinde yapılan 

tanımla daha da arttı.
63 milyon metre küp/yıl olan 

projenin Rusya tarafından Çin’e ta-
ahhüt edilen hacmin 5 milyar met-
re küp/yıl gerisinde kalıyor olması 
bir soru işareti (ve bir tebessüm) 
oluştururken, Türk-Yunan sınırında 
bırakılan 50 milyar metreküp/yıl 
hacmindeki gazı nispeten küçük 
Bulgaristan, Yunanistan veya biraz 
daha geniş bir bölgenin nasıl sin-
direbileceği sorusu akılda kalmaya 
devam ediyor.

Çin’in gaz talebinin 2019 
yılına kadar 315 milyar metre küpü 
geçmesi beklenirken, Bulgaristan 
ve Yunanistan’ın toplan talebinin 
yıllık 10 milyar metre küpü aşması 
zor görünüyor. Ayrıca IEA’nın 
iyimser öngörüsü doğrultusunda, 
2025 yılına kadar Güney Doğu 
Avrupa bölgesinin toplamda (Ro-
manya ve Balkanların batısı dahil 
olmak üzere) yıllık 44 milyar metre 
küplük tedariki kaldıramayabileceği 
biliniyor.

Diğer bir seçenek, Türkiye’deki 
50 milyar metre küp gazı sıvılaş-
tırarak küresel marketlere sürmek 
olabilir. Bu Rusya için, sıcak sulara 
inmelerini sağlayacak cazip bir se-
çenek. Ancak gazın likide edilmesi 
için gereken altyapı maliyetleri-
nin çok yüksek olması ve küresel 
piyasaların büyüdüğü düşünülürse, 
Amerika ve Avustralya’da oluşan 
proje artışı sorgulanması gereken 
bir durum haline geliyor. Dahası, 
böyle bir durum Türkiye ve İsrail’i 
doğrudan rekabet içinde bıraktı-
ğından, Washington bu planları, 
koruması altındaki İsrail’in kendi 
LNG sektörünü oluşturmasına 
engel teşkil ettiği gerekçesiyle pek 
de güler yüzlü karşılamayacaktır.

Geçmişte, Rus inşaat firmaları 
bu büyüklükteki projeleri zevkle 
karşılıyorlardı. Ancak Ukrayna 
nedeniyle ortaya çıkan yaptırımlar 
için nakit para elde etmede ülkenin 
zorlanması ve rublenin dolara karşı 
rekor seviyede değer kaybetmesi 
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sonucu cömert fırsatların, en azın-
dan şimdilik masada olmadığını 
söylemek doğru olacaktır.

Almanya’ya ulaşan 55 milyar 
metreküplük Kuzey Akım Boru 
Hattı’nın, muhalifler tarafından 
ticari olarak abartıldığı öne sürülse 
de politik olarak Rusya’nın Doğu 
Avrupa’ya karşı elinde bulundurdu-
ğu bir koz. Peki, Rus-Türk projesi 
gerçekleştiğinde bu Türkiye için ne 
demek olacak?

Türkiye’ye etkileri
En önemli ve en doğrudan 

sonuç; Türkiye’nin bölgesel enerji 
merkezi haline gelmesi isteği 
üzerinde olacak. Bu vizyon Ha-
zar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz 
ülkelerinde oluşturulacak çoklu 
ve çeşitli doğal gaz ihracatının 
planlanmasıyla doğrudan ilintili. 
Böylesine bir strateji, Türkiye’nin 
dünyadaki hidrokarbon rezervle-
rinin dörtte üçüne yakın olması ve 
ekonomisinin büyük ölçüde ithal 
edilen yakıt ve gaza dayalı olduğu 
düşünüldüğünde anlam kazanı-
yor. Kamu ve özel sektörün, 2020 
yılına kadar Hazar ve Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi’nden 16 milyar 
metreküp büyüklüğünde bir ithalat 
üzerine planlamaları devam ediyor. 
İsrail’den yıllık 8 milyar metreküp 
daha gelmesi sonucunda Hazar ve 
Irak kapasitelerinin uzun vadede 
artırılması söz konusu olabilir.

Diğer bir yandan, Rusya Türki-
ye’ye olan ihracatını yıllık 14 milyar 
metreküp daha artırırsa Türkiye’nin 
diğer ülkelerden yapacağı ithalat 
miktarı azalacak. Türkiye için daha 
fazla doğal gaz kaynağına erişim 
önemli olsa da kaynakların çeşit-
liliğini sağlamak da bir o kadar 
önemli. Dahası, Türkiye’de geçti-
ğimiz yıllarda artan gaz talebinin, 
güçsüzleşen küresel makroekono-
mik ortamın ve enerji karışımında 
Türkiye’nin üretiminin gazdan 
linyite kayması sonucu yavaşladı-
ğını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bu noktada sormaya değer diğer bir 
soru ise; Türkiye’nin bu gaz fazlası-
nı nasıl sindireceğidir?

Öte yandan, eğer Rusya, Avru-
pa’ya 50 milyar metre küplük satış 
yapıp sadece 14 milyar metreküpü 
ek bir yükleme yapmadan Türkiye’ye 
kaydırırsa, Türkiye’nin bölgesel ener-
ji merkezi olma yönündeki planları-
nın nasıl etkileneceği ise zihinlerde-
ki soru işaretini korumakta.

Yeni boru hattının rotasının na-
sıl olacağını hala bilmiyoruz. Ancak 
tamamen faydacı bir yaklaşımla 
düşünüldüğünde Türkiye temsilcisi 
BOTAŞ’ın Gazprom ve diğer rakip 
ortaklarla Türkiye’den Avrupa’ya 16 
milyar metreküp gaz taşımak üzere 
tasarlanmış Trans-Anadolu Boru 
Hattı Projesi ile bu yeni projeyi 
birleştirmesi söz konusu olabilir. 
Azeri petrol ve gaz şirketi SOCAR, 
TANAP üzerinden gerçekleşecek 
transfer masraflarının karşılan-
ması için gaz kaynakları aradığını 
duyurdu. Rusya’dan gelecek hacim 
artışı bu masrafları karşılayabile-
cek kapasitede olsa da bu durum 
Azerbaycan’ın gelecekte Avrupa’ya 
daha fazla gaz ihraç etme planları-
na darbe vuracaktır.

Ayrıca, Türkiye’ye ithalat fiyatı 
6.50/MMBTu dolar olarak açıkla-
nan Kuzey Irak gazı bölgedeki en 
ucuz kaynak olmasının yanı sıra 
Avrupa için de gerçekten ilgi çekici. 
Kuzey Irak gazı, Rusya’nın Tür-
kiye’deki planları için oyunun ku-
rallarını değiştiren zorlu bir rakip. 
Ancak bölgedeki en büyük üretici 
olan Rusya’nın Türkiye içinde ve 
muhtemelen Avrupa’da rekabeti 
kabul edip etmeyeceği sorgulamaya 
açık bir durumda.

Sonuç olarak, 
Türkiye’nin Rusya’nın son pro-

jesini kabul edip etmemesi ülkenin 
AB ile olan ilişkilerini etkileyecek. 
Tasarlanan yeni rota üzerinden 
Türk-Yunan sınırına gaz akışının 
sağlanması Güney Gaz Korido-

ru’nun gelişimini engellemenin ya-
nında Güney ve Doğu Avrupa’nın, 
Rus gazına erişimini de kesecektir. 
Ayrıca, bu durum Türkiye’nin 
komşularıyla geliştirmeyi planladığı 
ilişkilerinde kesintiye uğramasına 
neden olacaktır.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in 
gaz projesini açıklamasından kısa 
bir süre sonra AB Dış İlişkiler tem-
silcisi Federica Mogherini ve İngil-
tere Başbakanı David Cameron’un 
Türkiye’yi AB üyelik süreciyle ilgili 
ziyaret etmeleri şaşırtıcı olmadı.

Bu analizin sonucu olarak iki 
sorunun sorulması gerekir.

Ilk olarak, Türkiye bu projeden nasıl 
faydalanacak? 

Ne Putin ne de Gazprom 
Türkiye’nin bu proje sonucunda 
fazladan gaza erişimi olup olmaya-
cağına dair bir açıklamada bulun-
madı. Bu ikilinin aynı zamanda 
özel Türk şirketlerinin bu projenin 
inşaatı, bu hatta erişim ve benzeri 
iş ortaklığı şartları üzerine de Tür-
kiye’nin piyasalarında ulaşmaya söz 
verdiği liberalleşmeyi göz önünde 
bulundurarak bir açıklama getirme-
si gerekiyor.

Ikinci olarak, proje gerçekleşirse 
Türkiye’nin rolü ne olacak? 

Türkiye, Doğu’daki zengin 
hidrokarbon kaynaklarının Ba-
tı’daki yüksek tüketim pazarıyla 
buluştuğu bölgesel enerji merkezi 
olma yönündeki çalışmalarını bir 
yana bırakmamalıdır. Türkiye, en 
önemli ortağı olan Avrupa ile kendi 
ticaret ve politik ilişkilerini kurma-
lıdır. Bunun için en iyi yollardan 
biri de alternatif gaz kaynaklarının 
serbest akışını sağlamak ve kuvvet-
lendirmekten geçiyor. Öte yandan 
Avrupa’nın Türkiye’yi desteklemeyi 
bırakmaması ve iki tarafı bir araya 
getiren faktörlerin politik ve eko-
nomik menfaate dayalı olduğunu 
unutmaması gerekiyor.

KONUK YAZAR Rusya’nın gaz projesi Türkiye’ye ne kazandırır? 
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Rusya Devlet Başkanı Vi-
lademir Putin, Aralık ayı 
başında Türkiye’ye yaptığı 
ziyarette, hiç beklenmedik 

bir açıklama yaparak sadece ülke-
mizin değil tüm dünyanın enerji 
dengelerini değiştirebilecek yeni bir 
projeyi gündeme taşıdı. 

Bu proje ekonomik ve tek-
nik olarak yapılabilirliği, kaynak 
çeşitliliği, siyasetteki enerji denge-
leri gibi çok sayıda konuda yıllarca 
tartışılacak.  

Putin, Türkiye ziyaretinde Rus 
gazını Karadeniz üzerinden Bulga-
ristan’a, buradan da Güney ve Orta 
Avrupa’ya taşıyacak olan, yaklaşık 
40 milyar dolarlık Güney Akım 
Boru Hattı Projesi’nden vazgeçtik-
lerini dünya kamuoyuna duyurdu. 
Bunun yerine Karadeniz altından 

Türkiye’ye uzanacak ve buradan 
Yunanistan’a ulaşacak olan yeni bir 
boru hattı inşa etmeyi planladıkla-
rını açıkladı.  

Ziyaret sırasında Gazprom ile 
BOTAŞ’ın imzaladığı mutabakat 
zaptına göre, yapılacak boru hattı-
nın kapasitesi 63 milyar metreküp 
olacak. Bunun 14 milyar metre-
küp’ü yani Batı Hattı aracılığıyla 
tedarik edilmekte olan hacimle eşit 
miktarda doğal gaz, Türkiye’deki 
tüketiciler için ayrılırken, yaklaşık 

50 milyar metreküpü bir gaz teslim 
noktasının tesis edileceği Türki-
ye-Yunanistan sınırına aktarılacak. 
Yeni doğal gaz boru hattının baş-
langıç noktasının daha önce Güney 
Akım için planlanan Russkaya 
kompresör istasyonu olacak.  

Güney Akım Boru Hattı, 931 
kilometresi Karadeniz, bin 455 ki-
lometresi Avrupa karasında toplam 
2 bin 386 kilometre uzunluğa sahip 
olacaktı. Sadece Karadeniz geçi-
şinin maliyeti yaklaşık 22 milyar 

Mavi Akım’dan Türk Akımı’na  
Karadeniz’in doğal gazla testi

Putin’in açıklaması ile bir anda 63 milyar metreküp gibi dev bir kapasiteye 
sahip yeni bir doğal gaz projemiz oldu.  Yapılabilirliği yıllarca tartışılacak 
olan “Türk Akımı”nın “yapılabilirliğini” anlamak için Mavi Akım projesiyle 
ilgili geçmişi 20 yıl önceye kadar giden tartışmaları hatırlamakta fayda var
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dolar olacaktı. Ancak “Türk Akımı” 
güzergâhında, Karadeniz geçişi 2 
bin 100 kilometre kısalacağı için 
maliyet de hesaplamalara göre yak-
laşık 10 milyar dolar kadar düşmüş 
olacak. Özellikle petrol fiyatların-
daki düşüşün Rusya ekonomisini 
zora soktuğu bu dönemde, 10 mil-
yar dolarlık maliyet düşüşü Rusya 
için oldukça avantajlı görünüyor. 

Rusya, bir taşla iki kuş mu vuracak?
Projenin duyurulmasıyla birlikte 

uzmanlar olası etkilerini değerlen-
dirmeye başladı. Genel olarak kabul 
gören görüş şu: 

Rusya, Güney Akım projesini 
iptal ederek Avrupa Birliği’ne siyasi 
bir mesaj verdi. Türkiye ise doğal 
gaz ithalatının yaklaşık yüzde 58’ini 
Rusya’dan karşılıyor. Aynı zaman-
da Türkiye doğusu ve güneyinde 
bulunan gaz kaynaklarını Avru-
pa’ya kendi toprakları üzerinden 
taşıyarak bir enerji koridoru olmak 
istiyor. Rusya, Güney Akım’ın farklı 
bir versiyonunu Türkiye’ye ulaştır-

mayı ve böylece AB üyesi olmayan 
Türkiye üzerinden Yunanistan ve 
Bulgaristan aracılığıyla bu gazı 
satmayı planlıyor. Bir bakış açısına 
göre, “Rusya Türkiye’ye büyük 
miktarda gaz getirerek hem Türkiye 
pazarına egemen olacak hem de 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
gidecek Kuzey Irak, Doğu Akdeniz, 
Türkmenistan ve İran gazının önü-
ne güçlü bir set çekme imkânına 
kavuşacak.”  

New York Times ise Türkiye’nin 
“kazanan” taraf olduğunu, Batı ve 
Rusya arasındaki çatlaktan düşük 
fiyattan uzun vadeli enerji anlaşma-
ları çıkararak bu gerilimden istifade 
ettiğini yazdı.

Konunun siyasi ve ekonomik 
boyutlarındaki tartışmaları sonraya 
bırakarak böylesi bir projenin tek-
nik olarak yapılabilirliği noktasına 
odaklanalım. O vakit, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın adının “Türk Akımı” 
olmasını istediği bu projenin teknik 
olarak hayat bulmasının temelinde 

bir başka projenin, Mavi Akım’ın 
yapılabilmiş olmasına dayandığını 
görüyoruz. 

“Mavi Hayal” dendi
Mavi Akım’ın yapılış sürecinde 

geçmişi 1995’lere kadar uzanan 
“renkli” tartışmaları şöyle bir ha-
tırlayalım. Mavi Akım projesinin 
fikri ortaya atıldığında bir husus 
ön plana çıktı. Bu da dünyanın en 
derindeki doğal gaz boru hattının 
teknik olarak yapılamayacağıydı; 
Karadeniz’in 2 bin 140 metre altına 
doğal gaz boru hattı döşenemezdi. 

Sebepleri şöyle sıralanıyordu:
 � Her iki ülke tarafında, deniz 

dibine inen yamaçlar ve deniz dibi, 
jeolojik yapı bakımından tehlikeli 
olarak tanımlanıyordu.

 � 2 bin 140 metre derinlikteki 
çok yüksek basın, olası dönme ve 
kırılma gibi kuvvetlerle birleşince 
borunun kırılma riski çok yüksekti. 

 � Tarihsel veriler Karadeniz 
tabanı ve yamaçlarındaki sismik 

Dönemin 3 başbakanı Mavi Akım nedeniyle bir araya gelmişti
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etkinliklerin çok yüksek olduğunu 
gösteriyordu. 

 � Deniz tabanında aktif çamur 
volkanlarının varlığı, hattın döşen-
mesi ve sonrası için önemli sorunlar 
taşıyacaktı.

 � Yüksek oranda hidrojen sülfit 
ve asidite nedeniyle özellikle iç 
korozyon riski fazlaydı.

 � Korozyon riski nedeniyle özel 
boru malzemesi kullanımı ve 3 
kat kaplama zorunluluğu maliyeti 
büyük oranda arttıracaktı. 

 � Bu teknoloji daha önce Mek-
sika Körfezi’nde Mensa Saha-
sı’nda denenmişti ancak bu kadar 
derinlikte daha önce hiç uygulan-
mamıştı. 

 � Tüm bu zorluklara rağmen boru 
hattı döşense bile asıl zorluk bu 
hattın bakımı ve onarımının nasıl 
yapılacağıydı.

Bu bakışla “Blue Stream” olarak 
adlandırılan proje kimilerine göre 
“Blue Dream” yani “Mavi Hayal”di. 

Ikna çalışmaları gazetecilerle başladı 
O yıllarda projenin uygulanabi-

leceği konusunda dönemin BOTAŞ 
ve Gazprom yönetimleri yoğun 
bir kamuoyu oluşturma ve ikna 
çabasına girdi. Öncelikle bir grup 
gazeteci İtalya’ya götürülerek pro-
jenin deniz altı geçişini üstelenecek 
olan ENİ tarafından ağırlandı. 
Gazeteciler boruyu döşeyecek olan 
SAİPEM 7000 gemisine bindirildi, 
“J yöntemi” ile denizin altına boru-
nun nasıl indirildiği uygulamalı ve 
teorik olarak anlatıldı.

Aynı dönemde BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü’nün de olduğu Bil-
kent’te tutulan ofiste Rus yetkililer 
aralarında bu satırların yazarı da 
olan gazetecilere proje hakkında 

ayrıntılı sunumlar yaptılar. 
BOTAŞ cephesinde ise döne-

min Genel Müdürü Gökhan Yar-
dım, konuyla ilgili bilimsel destek 
bulmak için personelinden istifade 
etti. O yıllarda BOTAŞ’ta metalurji 
mühendisi olarak görev yapan Ha-
san Özkoç, ODTÜ yüksek lisans 
programında Mavi Akım projesi 
açısından Karadeniz’deki hidrojen 
sülfür çözeltisinin korozyon etkisini 
konu olarak seçti. Özkoç tezinde, 
hidrojen sülfür çözeltisinin döşe-
necek boru hattı üzerinde koroz-
yon etkisi yaratmasının mümkün 
olmadığı sonucuna vardı.

BOTAŞ Genel Müdürü Gök-
han Yardım “Bu tezin, Mavi Akım 
projesine, ‘korozyon’ gerekçesiyle 
karşı çıkanlara iyi bir yanıt olduğu” 
yönünde basına demeçler verdi. 

Yüce Divanlık da oldu 
Konunun bir de Yüce Divan 

ve yargılama boyutu olduğunu da 
hatırlatalım ve iddiaları sıralayalım:

“Sözleşmenin yapım işi 1999’da, 
hükümetin izni bile alınmadan imza-
lanmış hatta iş, ihale bile yapılmadan 
ANAP’a yakınlığı bilinen bir firmaya 
verilmişti. Anlaşmaya göre boru 
hattını inşa edecek kuruluşu, Rus 
doğal gazını Türkiye’ye satacak olan 
Gazprom seçecekti. Öztaş-Hazine-
daroğlu-Stroytransgaz (OHS) adı 
verilen bu konsorsiyum, Mavi Akım’ı 
taşıyacak hattı inşa edecekti. Bu arada 
Tümaş da hattın Samsun-Ankara 
arasındaki bölümünün maliyetini 
tespit etmek üzere bir fizibilite çalış-
ması yaptı. Çıkacak maliyeti BOTAŞ 
karşılayacaktı. Ancak BOTAŞ proje 
maliyetini ‘ucuz’ ve ‘eksik’ görerek 
Tümaş’a ‘fiyatı artırın’ dedi. Olay 
açığa çıkınca, BOTAŞ, farklı jeolojik 

yapıda oldukları için aynı paraya 
mal olması imkansız olan Doğu 
Beyazıt-Erzurum hattının birim 
maliyetini, Samsun-Ankara hattı için 
de esas aldı. Projenin de, ihaleye bile 
çıkılmadan OHS Konsorsiyumu’nun 
340 milyon dolara yapmasına karar 
verdi. Konsorsiyumun içinde yer alan 
Öztaş ve Hazinedaroğlu şirketleri 
ANAP’a ve Mesut Yılmaz’a yakın-
lıklarıyla tanınıyordu.”

Beyaz Enerji Operasyonu kap-
samında Mavi Akım da gündeme 
geldi. 9 Ekim 2002’de Danıştay 2. 
Dairesi BOTAŞ eski yöneticisi 4 kişi 
hakkında soruşturma izni verdi. An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mavi 
Akım Projesi’nde “görevlerini kötüye 
kullandıkları” iddiasıyla 3’er yıla kadar 
hapis istemiyle dava açtı. Yıllar süren 
tüm bu sürecin sonunda Yüce Divan 
ve yargılama süreçlerinde herhangi 
bir ceza çıkmadı. 

Şimdi yeni hat zamanı 
Aradan geçen yıllar Mavi 

Akım’ın bir düş olmadığını göster-
di. Bilakis Türkiye’nin hep bıçak 
sırtında giden arz talep dengesinde 
kış aylarında yaşanan açıkta, basınç 
düşmelerinde hep Karadeniz’in 
binlerce metre altından geçen boru 
hattından sağlanan ilave doğal gaz 
çekişleri kurtarıcı oldu.

Bugün yıllardır sorunsuz 
şekilde ülkemize en büyük doğal 
gaz akışını sağlayan Mavi Akım 
kapasitesinin 3 milyar metreküp 
daha arttırılması düşünülüyor. Üs-
telik yanına bir de Türk Akımı’nın 
döşenmesi planlanıyor. 

Bakalım Türk Akımı da “Tür-
kish Dream” diye mi tartışılacak, 
yoksa yine “hayaldi gerçek oldu” mu 
diyeceğiz.   

ANALİZMavi Akım’dan Türk Akımı’na  Karadeniz’in doğal gazla testi
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Mavi Akım’ın bir düş olmadığını göstermek için gazeteciler İtalya’ya götürülmüş, Ruslar Ankara’da ikna toplantı-
ları yapmış, hatta konuyla ilgili bir de tez yazılmıştı



Anadolu Basın Birliği 
(ABB) Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun 
Şube Başkanı Ferruh 

Çetin, YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu’nu ziyaret etti. 
Samsun medyasına vermiş olduğu 
desteklerden dolayı teşekkür eden 
ve ABB Yönetim Kurulu adına pla-
ket takdim eden Çetin, “YEDAŞ, 
bölgemizin marka şirketi” dedi. 
Genel Müdür Türkoğlu ise “Aldığı-
mız ödüller ve tebriklerle Avrupa ve 
dünyanın dikkatini çeken şirke-
timizin bölgesine kattığı onlarca 
değerleri sayfalarına taşıyarak, 
bizleri onurlandıran medya temsil-
cilerine teşekkür ediyorum. Medya, 
YEDAŞ’ın Avrupa Mükemmellik 
Ödülü yolundaki vazgeçilmez, de-
ğeri tartışılmaz unsurlarıdır” dedi.

Genel Merkezi Ankara’da 
bulunan ve Anadolu’da görev yapan 
yerel gazetecilerin üyesi olduğu 
Anadolu Basın Birliği Samsun 
Şube Başkanı Ferruh Çetin, ‘Yerel 
Hizmetin Oscar’ı olarak ta isim-

lendirdikleri “En Başarılı Hizmet 
Ödülü”nü bu yıl da YEDAŞ’a ver-
mekten onur duyduklarını söyledi. 
ABB Başkanı Çetin, “YEDAŞ, 
bölgede rol model olacak hizmet 
anlayışı ile ‘Farkındalık’ kazandırdı. 
Bu kadar kısa bir dönemde hedefle-
nen stratejilerin hayata geçirilmesi 
ancak bir liderlik öngörüsüyle ger-
çekleşebilir. Genel Müdür Nurettin 
Türkoğlu’nun bakış açısı ve vizyonu 
tamamen liderlik, kalite ve sürdürü-
lebilirlik anlayışı üzerine kurulmuş 
bir yönetim modeli. YEDAŞ’ın 
bu anlamda bölgeye kattığı katma 
değerler tartışılmazdır ve doğru 
hedeflerdir. Türkoğlu ve şirket 
çalışanlarını kutluyoruz. Bu ödüller 
gibi çok daha fazla ödülü hak eden 
bir şirket” dedi.

Medya en önemli paydaşımız
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya 

ve Sinop illerinin güçlü basını ve 
medya kuruluşlarının Türkiye’nin 
sayılı illeri arasında yer aldığının 

altını çizen YEDAŞ Genel Müdü-
rü Nurettin Türkoğlu, “Ulusal ve 
yerel medya kuruluşları YEDAŞ’ın 
4 yılda elde ettiği başarılarını kendi 
kalemleri ile süsleyerek, sayfalarına 
taşıyor. Bu başarılarımızın yazılı 
ve görsel medya sayfalarında yer 
alması YEDAŞ için onur verici. 
Bizler medyayı paydaşlarımız ola-
rak görüyoruz. YEDAŞ’ın Avrupa 
Mükemmellik Ödülü yolundaki 
vazgeçilmezleri arasında yer alan 
medyanın değeri tartışılmazdır” 
diye konuştu. 

29 Aralık 2010’da vizyonunu 
doğru belirleyen YEDAŞ’ın 2019 
yılında kurumsal ve operasyonel 
mükemmellik alanında Avrupa’nın 
ilk 10 şirketi arasında yer alacağını 
iddia ettiklerini ve şu anda ilk 3 şir-
ket arasında yer aldıklarını belirten 
Türkoğlu, “Bizler daha da büyüme-
yi, hedefimizi Avrupa Mükemmel-
lik Ödülü’ne çevirirken, bizi bugün 
bu ödüle götüren stratejilerimizi de 
hep hatırlayacağız” dedi.

‘YEREL HIZMETIN OSCARI’ 
Ödülü YEDAŞ’ın

YEDAŞ’ın bölgesinde verdiği 
hizmetler ve vatandaşa yakla-
şımı Anadolu Basın Birliği’n-
ce ‘En İyi Hizmet ve Marka 
Şirket’ unvanını kazandırdı. 
YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğ-
lu, “Her alanda paydaş olma 
anlayışımızı sürdüreceğiz. 
Sorumluluğumuz ve hedefle-
rimizin farkındayız” dedi

HABER
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MYK tarafından yetki-
lendirilmiş ilk belge-
lendirme kuruluş olan 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi iştiraki UGETAM, 
ulusal ve uluslararası alanda yapılan 
Mesleki Yeterlilik Belgelendir-
me sınavları sonucu başarılı olan 
kişilere İstanbul’da yapılan törenle 
sertifika verdi. İstanbul Crowne 
Plaza Hotel’de düzenlenen sertifika 
törenine TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı 
İbrahim Halil Mazıcıoğlu, AK 
Parti İstanbul Milletvekili Osman 
Boyraz, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Başkanı (EPDK)  Musta-
fa Yılmaz, MYK Başkanı Bayram 
Akbaş, GAZBİR Başkanı Yaşar 
Arslan, UGETAM Yönetim Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Ümit Doğay 
Arınç ve sektör temsilcileri katıldı.

“TANAP’ın kontrolörü de UGETAM 
olmalı”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu Başkanı İbrahim Halil 
Mazıcıoğlu, UGETAM’ın ilklerin 
kuruluşu olduğuna dikkat çekerek, 
“UGETAM’a ziyaretim esnasında, 
bana UGETAM projesinin fikir 
babasının Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu-
ğunu ve UGETAM yerleşkesinin 
kurulması talimatının da kendileri 
tarafından verildiğini söylediler. 
Kurumlar ileriyi gören, ufku geniş 
insanlar tarafından yönetilirse 
inanın her şey farklı oluyor. Çok 
şükür ki bugün Türkiye’de mille-
tin adamı, halkın sevdalısı Recep 
Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhur-
başkanımız, Ahmet Davutoğlu gibi 
de bir Başbakanımız var. Biz de 
onlarla birlikte çalışmaktan çok bü-
yük mutluluk ve huzur buluyoruz. 
Kurulduğu günden beri çok büyük 
yeniliklere imza atan, eğitim ve ir-
fan yuvası olan UGETAM’ın başta 
Ümit Hocam olmak üzere tüm yö-
netici kadrolarını tebrik ediyorum” 
dedi. Vatandaşlarda yabancıların bu 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş ilk belgelen-
dirme kuruluş olan UGETAM’ın, hizmet profiliyle sektöre kalite ve güven 
verdiğine dikkat çeken EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “UGETAM demek 
güvenlik demek, UGETAM demek eğitim demek, UGETAM demek kalite 
demek, UGETAM demek tecrübe demek” dedi.

Ilklerin kuruluşu  
UGETAM’dan bir ilk daha

Mustafa Yılmaz
EPDK Başkanı
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tür işleri daha iyi yapacağı şeklinde 
yanlış bir algının bulunduğuna dik-
kat çeken Mazıcıoğlu, “Lütfen Türk 
Milleti bu algıdan vazgeçsin. Bizim 
arkamızda UGETAM var. İnşallah 
TANAP projesinde kontrolör sizler 
olmalısınız” diye devam etti.

EPDK Başkanı Mustafa Yıl-
maz da,  UGETAM’ın Türkiye’ye 
çok büyük şeyler kattığına dikkat 
çekerek, “Yalnız Türkiye’ye değil 
ben Azerbaycan’a gidiyorum UGE-
TAM’ın etkisini görüyorum orada, 
Gürcistan’a gidiyorum UGETAM 
orada. Biz gazı Azerbaycan’dan 
alıyoruz. Fakat doğalgaz ile nasıl 
ısıtılır, doğalgazdan nasıl güvenli 
bir şekilde istifade ederizi UGE-

TAM’dan öğreniyorlar” dedi. Enerji 
sektörü için eğitimli insan gücünün 
yetkilendirilmesinin büyük önem 
taşıdığını belirten Yılmaz, “Çünkü 
sektörün büyüklüğü ve aynı zaman-
da güvenliği eğitimle ve insanla 
doğru orantılıdır. Enerji sektörün-
deki çalışma alanları asla hata kabul 
etmez. Bu alanda yapılan faaliyetle-
rin bir bütünlük içerisinde yapılma-
sı gerekmektedir” diye konuştu.

“UGETAM; güvenlik, eğitim, kalite ve 
tecrübe demek”

Enerji sektöründe yapılan işler-
de belli standartları yerine getirme-
nin önemine işaret eden Yılmaz, 
UGETAM’ın sektördeki önemine 

ilişkin şunları söyledi:
“Sektörel bazda oluşturulan 

meslek standartları içerisinde ilk 
olarak enerji özelinde doğalgaz 
sektörü mesleklerinin standartla-
rının yapılmış olmasından dolayı 
da büyük mutluluk duyuyorum. 
Hepsinden önemlisi bu alanda 
mesleksizlik sıfatı ortadan kalk-
mıştır. Özellikle doğal gaz sek-
töründe çalışacak kişiler kendi 
alanları doğrultusunda yeterlilikleri 
artık belirlenmiştir. Uluslararası 
alanda enerji altyapı ihtiyacı ve 
donanımını karşılama konusunda 
merkezi rol oynayan UGETAM, 
hizmet profiliyle sektöre kalite ve 
güven vermektedir. Gerçekleştirdiği 

İbrahim Halil Mazıcıoğlu
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı

Bayram Akbaş
MYK Başkanı

Yaşar Arslan
GAZBİR Başkanı

HABER ‘Yerel Hizmetin Oscarı’ Ödülü YEDAŞ’ın
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yenilikçi projelerle de başarısını 
uluslararası boyutlara taşıyor olması 
enerji alanında ülkemizin prestiji 
açısından önem taşımaktadır. Son 
yıllarda giderek büyüyen enerji 
sektörünün altyapısının kuvvetlen-
dirilmesi, can ve mal emniyetinin 
en yüksek düzeyde sağlanması 
bakımından artık zorunlu hale gel-
miştir. Sektörün tarafsız, bağımsız 
ve akredite bir kuruluş tarafından 
son derece dikkatle yönetilmesi 
gerekiyor. UGETAM, tüm bu 
unsurların yönetimini; enerji gibi 
titizlik ve dikkat gerektiren bir 
sektörde başarılı bir şekilde sorum-
luluk bilinciyle yapmaktadır. Yani; 
UGETAM demek güvenlik demek, 
UGETAM demek eğitim demek, 
UGETAM demek kalite demek, 
UGETAM demek tecrübe demek.”

“Ilk yetki verilen belgelendirme 
kuruluşu UGETAM”

MYK Başkanı Bayram Akbaş 
ise, UGETAM’ın ilk yetki verdik-
leri belgelendirme kuruluşu oldu-
ğunu belirterek; “Bugün 33 tane 
UGETAM gibi yetkilendirdiğimiz 
gibi belgelendirme kuruluşumuz 
var. Ama hemen altını çiziyorum 
UGETAM ilk akredite kurum 

olmuştur. Biz faaliyete başlarken 
o anlamda da ilk olması ve bizim 
önümüzü açmasında özel bir yeri 
olduğunun altını çizmek gerekir” 
dedi. 

“Çalışmalarımızı uluslararası düzeye 
taşıdık”

UGETAM Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Ümit Doğay Arınç, 
UGETAM’ın, MYK tarafından 
“01” yetki numarası ile yetkilendi-
rilmiş ilk belgelendirme kuruluşu 
olduğuna dikkat çekerek, UGE-
TAM’ın, almış olduğu bu yetki ile 
sadece Türkiye sınırlarında kal-
mayarak çalışmalarını uluslararası 
düzeye taşıdığını söyledi. Gelinen 
noktada UGETAM’ın uluslararası 

alanda da belge verdiğini ifade eden 
Prof. Dr. Arınç, “Kuruluşumuz, 
uluslararası standartlara uygun sis-
tematik bir çalışmayla uygulamalı 
teknik eğitimler dışında deney, bel-
gelendirme, kalibrasyon, denetim 
ve yenilenebilir enerji hizmetleriyle 
de faaliyet alanını genişletmiş-
tir. Kurumsal bir yapı, kimlik ve 
kapsamıyla ilgili alanda ulusal ve 
uluslararası sektörde öncü ve tercih 
edilen bir kuruluş olarak yer almak 
vizyonu ile yola çıkan UGETAM, 
bu hedefini önemli oranda gerçek-
leştirmiştir” dedi.

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, 
UGETAM’ın yaptığı çalışmaların 
Türkiye doğal gaz sektörüne büyük 
bir güven duygusu verdiğinin altını 
çizerek, “Bu güven duygusunun 
da sektörümüzün bugüne kadar 
göstermiş olduğu gelişimde çok 
önemli bir katkısının olduğunu 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Azer-
baycan, Gürcistan, Bulgaristan, 
Özbekistan, Kırgızistan, Karadağ, 
Sırbistan, Bosna Hersek, Ma-
kedonya’dan ve Türkiye’nin dört 
bir yanındaki doğal gaz dağıtım 
şirketlerinden gelen katılımcılara 
Mesleki Yeterlilik Belgeleri verildi.

Prof. Dr. Ümit Doğay Arıç
UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), akar-
yakıt sektöründe kaçağı ve 
usulsüz akaryakıt satışlarını 

önlemek için yeni bazı adımlar 
attı. Buna göre akaryakıt dağıtım 
şirketleri, 6 ay içinde en az 5 bayilik 
sözleşmesi yapacak. EPDK Başkanı 

Mustafa Yılmaz, bu düzenlemeyi 
akaryakıt sektöründe özelikle jet 
yakıtına dönük suiistimalleri ön-
lemek için yaptıklarını açıkladı. Ku-
rum, 6 ay çalışmayan istasyonun da 
lisansını iptal edecek. Bu kapsamda 
600 dolayında istasyon bulunuyor.

EPDK, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nde bu amaçla kritik 
bazı değişiklikle yaptı. EPDK, 
akaryakıt dağıtım şirketlerine en 
az 5 bayiden oluşan bayi teşkilatı 
kurma zorunluluğu getirdi. Halen 
faaliyette olup da bayisi bulunma-
yan şirketler, 6 ay içinde bayi teş-
kilatını kurmak zorunda. Dağıtım 

AKARYAKIT SEKTÖRÜNE ‘JET’ DÜZENLEME 

5 bayisi olmayan dağıtım 
şirketine lisans iptali 

EPDK, bayisi olmayan akaryakıt dağıtım şirketlerine ‘6 ay içinde 5 bayi 
anlaşması yapmazsanız lisansınız iptal edecek’ uyarısı yaptı. 6 ay boyunca 
çalışmayan istasyonların kapısına da kilit vurulacak. Hedef, jet yakıtta suis-
timali önlemek…
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şirketleri, akaryakıt ithalatını bayi 
teşkilatını kurduktan sonra yapa-
bilecek. Yeni kurulan tüm dağıtım 
şirketlerinin 6 ay içinde bayilik 
teşkilatını tamamlaması gerekiyor. 
Bayii olmayan dağıtım şirketinin 
lisansı iptal edilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yıl-
maz, bu düzenlemenin akaryakıt 
sektöründeki özelikle jet yakıtına 
dönük suiistimalleri önlemek için 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Bazı 
akaryakıt dağıtım şirketleri ya da 
ihrakiye şirketleri, ÖTV’siz olan 
jet yakıtını uçaklara satmak yerine 
piyasaya sürüyor ve milyonlarca 

liralık vurgun yapıyor. EPDK, bu 
konuda çok sayıda şirketin lisansını 
iptal etti. 

Faaliyeti olmayan 600 istasyon 
kapanabilir

EPDK, bu dönemde akaryakıt 
sektöründe ses getirecek bir başka 
adım daha attı. Buna göre 6 ay 
süresince faaliyette bulunmayan 
bayilerin lisansı iptal edilecek. Baş-
kan Yılmaz, bu düzenleme ile ilgili 
olarak da “600 dolayında istasyonda 
aylardır hatta bazılarında yıllardır 
bir faaliyet yok. Düzenleme ile 6 
ay süresince faaliyette bulunmayan 

bayilerin lisansı iptal edilecek” dedi.
Sektörle ilgili önemli bir 

düzenleme de ÖTV’siz yakıtlarla 
ilgili. ÖTV’siz yakıtlarda mevzuata 
aykırı satış yapan ve lisansı iptal 
edilen tüzel kişiye, lisans iptaline 
konu fiilin işlendiği tarihte, bu 
tüzel kişilikte doğrudan veya do-
laylı yüzde 10’dan fazla paya sahip 
ortaklara, yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili 
olanlara yeni lisans verilmeyecek. 
Bu kişiler, lisans başvurusu yapan 
tüzel kişiliklerde doğrudan veya do-
laylı pay sahibi olamayacaklar. 

FESİHTE EPDK’YA BİLGİ ŞARTI GETİRİLDİ
Bayilik sözleşmeleri tek taraflı veya karşılıklı olarak fesih edilmeleri du-
rumunda EPDK’ya yine 1 ay içinde bildirilecek ancak diğer fesih durum-
larında bu süre 2 ay olacak. Yönetmelik uyarınca bayiler faaliyetlerini 
haklı ve mücbir sebepler hariç, altı aydan uzun süreli durduramayacak. 
ÖTV’siz satışlarda, temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halin-
de satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar 
lisans sahibinin ÖTV’siz akaryakıt temini EPDK tarafından geçici olarak 
durdurulacak.

SERMAYE 
GÜÇLÜLÜĞÜ 
İSTENECEK

Yönetmelikte yapılan değişiklik 
uyarınca dağıtıcı ve ihrakiye tesli-
mi lisansı başvurularında yeterli 
teknik ve ekonomik güce sahip 
olunduğunun tespiti amacıyla tü-
zel kişiler, bağımsız denetimden 
geçmiş veya vergi dairelerince tas-
diklenmiş, son üç yıla ait bilanço 
ve gelir tablolarının aslı veya noter 
onaylı suretlerini (lisans sahibi tü-
zel kişinin yeni kurulmuş olması 
halinde, kuruluş bilançosunun) ve 
faaliyetlerinde kullanılan tesislere 
ilişkin bilgileri içeren beyanı EP-
DK’ya ibraz edecek.
Gerçek kişiler ise vergi dairelerince 
tasdiklenmiş son üç yıla ait gelir 
vergisi beyannameleri, tapu kayıt-
ları, banka ve aracı kurum hesap 
bilgileri ve faaliyetlerinde kullanı-
lan tesislere ilişkin bilgileri içeren 
beyanı ibraz edecekler.

HABER
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Risk ve getirinin orantılı olması 
finansal piyasaların en temel pren-
siplerden biri.  Bu oranın ne olması 
gerektiği sorunsalı da finans litera-
türündeki temel araştırma konular-
dan biri. Finansal piyasalarda risk 
ve getirinin orantısal olması kısaca 
“there is no free lunch” diye tabir 

edilir. Yani risk almadan kazanç 
sağlayamazsınız.  Ancak piyasaların 
verimli olarak çalışmadığı durum-
larda risk ve getiri arasındaki bu 
temel ilinti kopabilir ve bazı piyasa 
oyuncuları aldıkları riskle karşılaş-
tırıldığında orantısız şekilde yüksek 
karlar elde edebilir. Bu duruma 

arbitraj denir. Arbitraj piyasa oyun-
cularının olağan iş modellerinin 
dışında bir fırsattır ve elbette piyasa 
oyuncuları tarafından tespit edilip 
değerlendirilmelidir. Türkiye’de 
elektrik ve doğal gaz piyasalarının 
yüzde yüz verimli çalışmamasından 
dolayı, doğal gaz kombine çevrim 

Elektrik ve doğal gaz piyasaları 
arasında arbitraj potansiyeli 
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santralleri (DKÇS) için zaman 
zaman arbitraj fırsatları ortaya çıka-
biliyor. Bu yazımızda arbitrajın ne 
sıklıkla ortaya çıktığı ve santralların 
karına olan etkisini inceleyeceğiz.

DKÇS’lerin iş modelinin 
temelini doğal gaz piyasasından 
tedarik edilen gazın santralda elekt-
rik enerjisi üretiminde kullanılarak 
elektrik piyasasına satılması teşkil 
eder (Şekil 1). Diğer bir deyişle 
santral bir tür metayı alır ve başka 
bir tür metaya çevirir. Bu arada 
elektrik ve doğal gaz fiyatları ara-
sındaki fark da santralın katma de-
ğerini tanımlar. Verimli piyasalarda 
doğal gaz ve elektrik fiyatları belli 
bir pariteyi takip eder. Yani doğal 
gaz fiyatındaki artışlar, piyasa dina-
mikleri içinde belli oranda elektrik 
fiyatlarına yansır. Ancak Türkiye’de 
bu durum her zaman geçerli değil. 
Doğal gaz piyasası serbest olarak 
işlemediği için elektrik fiyatların-
daki anormal artışlar gaz fiyatlarına 
anında yansımayabiliyor. Mesela 
gün öncesi piyasasındaki elektrik 
fiyatı tavan fiyat olan 2000 kuruş/
kWs’e ulaştığında bile doğal gaz 
fiyatları fazla tüketim cezaları ile 
beraber sadece yüzde 25 artabilir. 
Bu durumda santral operatörlerinin 
karı, anormal yüksek değerlere ula-
şacağından, santrallar durmaksızın 
üretim yapıp gün öncesi piyasasına 
(GÖP) satış yapmaya çalışacaklar-
dır. Bu durum pik saatlerde doğal 
gaz sıkıntısını daha da artıracaktır. 
Peki bu durum ne sıklıkla Türki-

ye piyasalarında yaşanıyor? Figür 
1, Aralık 2009 ile Aralık 2014 
arasındaki saatlik GÖP ve BOTAŞ 
fiyatlarını kullanarak DKÇS’lerinin 
saatlik brüt kar oranlarının rastlan-
ma sıklığını gösteriyor. 

Bu figürden açıkça anlaşılacağı 
üzere saatlik brüt kar marjı doğal 
gaz ve GÖP fiyatlarındaki değişim-
lere bağlı olarak 200 kuruş/kWs ile 
-16 kuruş/kWs arasında değişiyor. 
Yüzde 43 ihtimalle saatlik bazda 
kar marjları eksi olduğu için santral 
çalıştırılamıyor. Yüzde 54 ihtimalle 
santral 0 ile 6 kuruş/kWs kar marjı 
ile çalıştırılıyor.  Nadir de olsa kar 
marjları, 10 kuruş/kWs’in üzerine 
çıkabiliyor.  (yüzde 0.61 ihtimal ile). 
Ortalama olarak ise santralın çalış-
tığı saatlerdeki brüt kar marjı, 0.87 
kuruş/kWs olarak gerçekleşiyor. 
Standard sapma ise 5.28 oldu.

Bu noktada ortalamanın 3 
standart sapma üstündeki fiyatla-

rı, anormal olarak ya da arbitraj 
durumu olarak değerlendireceğiz. 
Bu durumda 0.87+3*5.28=16.71 
kuruşun üstündeki kar marjları, 
piyasada getirinin risklerin çok 
üstünde olduğu arbitraj durumu 
olarak değerlendirilebilir. Kar mar-
jının 16.71 kuruşun üstünde olası 
sıklığı ise sadece yüzde 0.27’dir. 
Bu durum geçen 4 yılda toplam 
72 saatte gerçekleşti. Ancak elde 
edilen yüksek getiriler hesaba katıl-
dığında bu durumun ortalama brüt 
kar marjına etkisi 0.15 kuruştur. 
Dolayısıyla yıl boyunca elde edilen 
brüt karın yüzde 17.2’si arbitraj 
durumundan elde edilmiştir. (Bu 
durumlarda santralın doğal gaz 
sıkıntı yaşamadığı varsayılmıştır. 
Doğal gaz arzının yeterli olmadığı 
durumlarda santraller YAT talimatı 
alabilir.) 

Santrallarin sabit giderleri de 
düşüldükten sonra, arbitraj kar-
larının net kara etkisi çok daha 
fazladır. Bununla beraber önümüz-
deki yıllarda doğal gaz piyasası 
serbestleştikçe gaz fiyatları elektrik 
fiyatlarına daha hızlı tepki verecek 
ve arbitraj fırsatları yavaş yavaş 
ortadan kalkacaktır. Sonuç olarak, 
santral yatırımı planlayan piyasa 
oyuncuları fizibilite analizlerinde 
bu konuya dikkat etmeliler. 

Şekil 1: DKÇS İş Modeli

Figür 1: GÖP’e Satışta Brüt Marjinal Kâr
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Shell Select yeni mağaza 
konseptine ödül

Shell & Turcas, Shell Select 
– yeni market konsepti 
projesini, müşterilerinin 
istasyonlardaki yakıt dahil 

tüm alışveriş deneyimini mükem-
melleştirmek amacı ile geliştirildi. 
Proje kapsamında Shell müşteri-
lerine, istasyonlarda oluşturulan 
kahve köşelerinde taze çekirdekten 
çekilen al-götür kahve servisi ile 
birlikte Shell’e özel deli2go mar-
kasıyla katkısız, taze ve ve lezzetli 
sandviçler sunmaya başladı. Shell 
Select mağazalarının modern mar-
ket düzenlemesi ve sunduğu geniş 
ürün portföyü ile Shell & Turcas, 
müşterilerilerinin “yollardaki” tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyor.

Shell & Turcas Perakende 
Satışlar Pazarlama Müdürü Gün-
den Yılmaz kazanılan ödülle ilgili 
olarak: “Game Changers Türkiye 
yarışmasında Shell Select – yeni 

market konsepti projesiyle kazan-
dığımız bu ödül, yenilikçi yaklaşı-
mımızı sürdürmek konusunda bizi 
heyecanlandırdı. Yeni konsepte 

sahip yaklaşık 70 Shell Select mar-
ketinde; seköründe öncü olan firma 
ortaklıklarımız ile müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz" dedi.

Türkiye’nin en yenilikçi şirketlerinin bağımsız bir kurul ve tüketici oylarıyla 
belirlendiği Game Changers (Oyunu Değiştirenler) Turkey yarışmasında 
Shell & Turcas, Shell Select – yeni market konsepti projesiyle “Tasarla: İşlet-
meni Değiştir” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı

Shell Ticari Akaryakıtlar,  
öncü bayilerini ABD’de misafir etti
Shell & Turcas Petrol A.Ş, Eylül 

ve Ekim aylarında gerçekleştirilen 
özel bir yarışma kapsamında belirle-
nen zorlu hedefleri gerçekleştiren 15 
Ticari Akaryakıtlar Öncü Bayisini, 
22 - 29 Kasım 2014 tarihleri arasın-
da ABD’de misafir etti.

Tüm faaliyetlerinde bayilerin-
den gelen geribildirime her zaman 
kulak veren ve ortak başarı için 
bayileriyle mükemmel bir iş birliği 
sergileyen Shell & Turcas, Ticari 
Akaryakıtlar Öncü Bayileri için 

düzenlenen yarışma çerçevesinde 
hedeflerini tutturan 15 bayisi için 
ABD’nin California eyaletinden 
başlayıp Nevada’ya uzanan sürp-
rizler dolu bir seyahat düzenledi.

Los Angeles ve San Diego ile 
eğlence şehri Las Vegas’ı da kap-
sayan bir haftalık seyahate katılan 
Öncü Bayiler, aynı zamanda Los 
Angeles Lakers’in son NBA maçını 
ve göz kamaştırıcı bir Cirque du 
Soleil gösterisini de izleme imkânı 
buldu.

Shell Ticari Akaryakıtlar 
Müdürü Evren Diker Arın, 
yarışmayı kazanan Öncü Bayi 
Programı’ndaki bayilerin katıldığı 
ABD seyahatinin, Shell & Turcas 
ve iş ortaklarına hem 2014’teki 
başarılarını birlikte kutlama, hem 
de 2015’e yüksek bir moralle girme 
imkânı sağladığını belirtti. Arin 
ayrıca, Shell & Turcas ve bayi-
lerinin, bu tür organizasyonlarla 
başarılı bir ekip olmanın haklı 
gururunu yaşadığını da ifade etti.

HABER
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Nükleer santral çalışmaları-
na hız verilirken, kuru-
lacak tesislerde alınacak 
güvenlik önemleri de 

belirlendi. Nükleer santrallar askeri 
tesisler gibi korunacak; etrafında 1 
kilometrelik ‘özel güvenlik bölgeleri’ 
oluşturulacak ve uçaklar hava saha-
sına 25 kilometreden fazla yaklaşa-
mayacak. Santralları çevreleyen tel 
örgülere ‘fotoğraf çekmek yasaktır’ 
levhaları asılacak

Askeri Yasak Bölge-
ler ve Güvenlik Bölgeleri 
Yönetmeliği’nde, kurulması 
planlanan nükleer santrallarla ilgili 
çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yeni 
yönetmeliğin esasları şöyle: 

Bir kilometrelik güvenlik böl-

gesi: Nükleer tesislerin ve eklen-
tilerinin dış sınırlarından itibaren 
en fazla 1 kilometreye kadar geçen 
noktaların birleştirilmesiyle ‘özel 
güvenlik bölgeleri’ oluşturulacak.

Üzerinde kuş uçmaya-
cak: Nükleer santralların dış sınır-

Nükleer santrala 
‘askeri bölge’ statüsü 

Nükleer santrallar artık ‘askeri tesisler’ gibi korunacak. Yeni yönetmelik-
le nükleer santral etrafında fotoğraf çekmek dahi yasak olacak…
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larından itibaren yatay olarak her 
yönde en az 25 kilometrelik hava 
sahasını kapsayacak şekilde ‘2. De-
rece Hava Askeri Yasak Bölge’ ilan 
edilecek. Uçuş yasağı dikey olarak 
limitsiz yüksekliğe kadar uzanacak. 
Tesis sınırdaysa hava yasak bölge, 
milli sınırlar dışına taşmayacak. 
Yalnızca Genelkurmay Başkanlı-
ğı’nın izin verdiği yerli hava araçları 
bu hava sahasını kullanabilecek.

Denizde iki mil: Nükleer tesisi 
çevreleyen özel güvenlik bölgesinin 
deniz sınırı, kara sınırının sahilde 
bittiği noktadan itibaren deniz 
yönünde en az 100 metre, en çok 2 
deniz mili uzaktan geçirilen nokta-
ların birleştirilmesiyle tespit edile-
cek. Valilikçe izin verilenler dışında 
kimse bu bölgeye giremeyecek.

Elektronik koruma: Nükle-
er tesislerin etrafı tel örgü veya 
duvarla çevrilecek. Üzerine, askeri 

tesislerdeki gibi, “Girmek, fotoğraf 
ve video çekmek, not almak yasak-
tır” levhaları asılacak. Motorize, 
yaya ve köpekli devriye koruması 
sağlanacak. Erkan algılama sistem-
leri, kamera ve kartlı geçiş sistem-
leriyle elektronik koruma sağlana-
cak. Kapılara optik plaka okuma, 
kartlı bariyer sistemleri kurulacak. 
Yangın, kimyasal, biyolojik, nükleer 
risklere karşı önlem alınacak.

MİT’İN KORUMA ALANI GENİŞLEDİ
Yönetmelikte MİT ile ilgili düzenleme de yapıldı. MİT, nükleer tesisler ve 
diğer stratejik kamu tesisleri gibi, çevresinde ‘özel güvenlik bölgesi’ oluştu-
rulacak tesisler arasında yer alıyor. Özel güvenlik bölgelerinin sınırı, diğer 
kamu tesisleri için azami 400 metre olarak belirlenirken, nükleer tesislerle 
birlikte MİT için oluşturulacak özel güvenlik bölgelerinin sınırı 1 kilometre-
ye yükseltildi.

İKİSİ DE DENİZ 
KIYISINDA

Türkiye’nin sahip olaca-
ğı iki nükleer santral da de-
niz kıyısında inşa edilecek. 
İlk nükleer santralın Mersin Akku-
yu’da 2020 yılında hizmete girme-
si planlanıyor. Rusya, 4 üniteden 
oluşacak toplam 4 bin 800 MW ku-
rulu güce sahip santral için 20 mil-
yar dolar yatırım yapacak. İnşaat 
lisansının 2015 sonunda alınması, 
inşaatın Ocak 2016’da başlaması 
öngörülüyor.
İkinci nükleer santral Fransa-Ja-
ponya işbirliğiyle Sinop’ta inşa 
edilecek. Toplam yatırım tutarı 
20-22 milyar dolara yakın olması 
öngörülen ikinci santral, dört üni-
teden oluşacak ve 4 bin 500-5 bin 
MW kurulu güce sahip bulunacak. 
İnşasına 2017’de başlanması plan-
lanıyor.

HABERNükleer santrala ‘askeri bölge’ statüsü 
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Son yıllarda doğal gaz ve 
elektrik sektöründe hızlı 
bir özelleştirme süreci 
yaşandı.  Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK) 
yaptığı ihalelerle şehir içi doğal 
gaz dağıtımının tamamı (İGDAŞ 
hariç), özel şirketler eliyle yapılma-
ya başlandı. Doğal gazın yanında 
elektrik sektöründe de hızlı bir 
özelleştirme yaşandı. Daha önce 
kamu eliyle yapılan 21 bölgenin 
elektrik dağıtımı, artık özel sektö-
rün hakimiyetinde. 

Özelleştirmenin amacı, kali-
teli ve kesintisiz elektrik ve doğal 
gaz hizmetlerini sunmak, bunun 
için altyapı yatırımlarını tamam-
lamak ve şebekeleri modernize 
etmek. Nihai hedef ise tüketicinin 

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DA TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ

SEKTÖR ŞİKAYET ADETİ

ELEKTRİK 1.335
DOĞAL GAZ 1.040

ELEKTRIK VE DOĞAL GAZ DAĞITIMI ÖZELLEŞTI  
ama tüketiciler memmun mu? 

Özelleştirmelerin ana hedefi tüketici memnuniyetini sağlamak. 
Elektrik ve doğal gaz dağıtımının neredeyse yüzde 100’ü artık özel 
sektör tarafından yapılıyor. Buna karşın şikayetler azalmış değil. 
Kamuya yapılan şikayetler incelendiğinde temel sorunun dağıtım 
şirketlerinin müşteri hizmetleri birimlerinin yetersiz olduğu ortaya 
çıkıyor. Şikayet listesinin tepesinde ise fatura tutarları ve enerji dı-
şındaki kalemler yer alıyor…
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memnuniyeti. Dağıtım şirketleri, ihalelerin 
ardından belirlenen takvimler ışığında yatı-
rımlarını sürdürüyor, çoğu bu konuda ciddi 
yol aldı. Gelelim, tüm bu yatırımların nedeni 
olan tüketici memnuniyetine, burada hangi 
aşamadayız? 

Net bir yanıt vermek mümkün değil, 
memnuniyeti artıran kadar hala çok sayıda 
şikayetin konusu olan şirketler var. Tüketi-
cilerin şikayetlerini hangi araçlarla, nasıl ve 
nereye iletecekleri de yasalarla belirlenmiş 
durumda. Şikayetler bir dönem o kadar 
artmıştı ki çözüm bulamayan aboneler çareyi 
Başbakanlık’ta aramıştı.

Yapılan çalışmalar hem doğal gaz hem 
de elektrik abonelerinin şikayetlerinin çok 
önemli kısmının bağlantı ve fatura ödeme-
leriyle ilgili olduğunu gösteriyor. Açma-ka-
pama ve diğer konular daha alt sıralarda yer 
alıyor. 

Yasaya göre tüketiciler, dağıtım şirket-
leriyle ilgili şikayetlerini Enerji Bakanlığı, 
EPDK, Kamu Denetçiliği Kurumu ve 

DOĞAL GAZ ABONELERİ ŞİKAYET DAĞILIMI 

 � Fatura, sayaç ve fiyat
 � Abone bağlantı bedeli
 � Proje onay ve gaz açma işlemlerinde 

gecikme
 � Güvence bedeli ve iadesi
 � Serbest tüketici
 � Gaz açma/kapama bedeli, gecikmiş faturalar
 � Taksitlendirme
 � Servis hattı, servis kutusu montajı ve montaj 

süresi
 � Bağlantı görüşüne itiraz
 � Can ve mal güvenliği
 � Dağıtım tesislerinin kullanıcılara yaptırılmak 

istenilmesi
 � Bakım onarım ihtiyacı
 � Kesintiler 
 � Teknik kalite (gerilim düşümü, voltaj dalga-

lanması, harmonikler) 
 � Cihaz hasarları 
 � Sayaç yerinin değiştirilmesi
 � Sayacın okunmaması veya hatalı okunması

TÜKETİCİLER DOĞRU VE EKSİKSİZ 
BİLGİLENDİRİLMELİ

Bülent Çebin, Tüketici Güven-
liği Derneği (TGDER) Enerji 

Komisyonu Başkanı: 

Gelişen ve değişen dünya şartları 
içinde; beslenme, barınma, giyim, 
temizlik, ısınma, elektrik, içecek su 
bulma, ulaşım, haberleşme gibi 
ihtiyaçlar tüketicinin en temel hak-
ların başında geliyor. Tüketicilerin 
doğrudan kararlar almasına yar-
dımcı olacak bilginin sağlanmasını, satın alacağı elektrik hizmeti ile 
bu elektriği üreten, satan kuruluşların elinde olan bilgileri doğru, 
tutarlı ve eksiksiz olarak zamanında tüketicilere verilmesini ifade 
eder. Bu hak kapsamında elektrik ve buna bağlı hizmetlerin özel-
likleri, kullanım, bakım koşulları ile tehlikeleri ve risklerine ilişkin 
tüketicilerin doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. An-
cak tüm bunlara rağmen bazı elektrik dağıtım, perakende ve toptan 
satış şirketleri zaman zaman mevzuatın dışına çıkarak haksız kazanç 
elde ediyor. Bu hizmetler birbirleriyle o kadar iç içe ki ayrılmasında 
güçlükler yaşanıyor. Karmaşadan gelen bu güç de zaman zaman kö-
tüye kullanılır bir hale geldi. 

Şikayetler ve çözümüne gelince: 

Dağıtım şirketleri ile tedarik şirketleri tarafından, tüketici hizmetle-
ri merkezlerinin bünyesinde, tüketicilere yönelik 24 saat kesintisiz 
hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kurmak zorunda. Zorundadır 
ama nasıl çalışması gerektiği konusunda bir standart yok. Birçok 
çağrı merkezinde vatandaşlar 15-20 dakika hatta bekletiliyor. Ayrıca 
abonelerin faturaların üzerinde bulunan ilk ve son endeks değerle-
rine çok dikkat etmek gerekir; kesme/ açma bedeli ancak sayaç fiziki 
olarak sökülerek elektriğin kesilmesi durumunda aboneye yansıtılır. 
Fiziki olarak elektrik kesilmeden bu bedel alınamaz. Tüketici Hizmet-
leri Yönetmeliği’inde bu hususlar açıkça belirtilmesine rağmen bazı 
dağıtım şirketleri bu bedeller üzerinden ciddi olarak kazanç sağlıyor. 
Bir diğer sorun da aboneliğin sonlandırılması durumunda güven-
ce bedeli iade edilmesinde karşılaşılan güçlükler. Sık sık yaşanan 
sorunlardan biri de sayaç okuma hataları. Maalesef faturalarını çok 
dikkatli incelemeyen aboneler, tükettiğinin üzerinde fatura ödüyor. 
Hata fark edilse dahi düzeltilmesi uzun zaman alıyor.

DOSYAElektrik ve doğal gaz dağıtımı özelleşti  ama tüketiciler memmun mu? 
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BİMER’e (Başbakanlık İletişim Merkezi) 
yapıyor. Ancak ilk şikayet yeri doğal olarak 
dağıtım şirketinin kendisi. Şirketler yasa 
gereği tüketicilerle iletişim kurmak için çağrı 
merkezleri oluşturmak zorunda. Tüketici önce 
bu merkezlere başvuruyor, sorunu çözülmezse 
kamunun kapısını çalıyor. 

Hala devlet de sananlar var
Doğal gaz ve elektrik abone şikayetleri 

EPDK’nın yanı sıra BİMER, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Kamu Denetçiliği 
Kurumu’na da yapılıyor. EPDK’nın 2012 ve 
2013 yılları verilerine göre sadece doğal gazda 
Kurum’a ulaşan başvuru ve şikâyetlerin ağır-
lıklı bölümünü abone şikayetleri oluşturuyor. 
Yapılan başvuru ve şikayetlerin belirli bölge-
lerde yoğunlaştığı gözleniyor.

EPDK yetkilileri, başvuru sahiplerinin do-
ğal gaz dağıtım hizmetinin belediyelerce ve-

ELEKTRİKTE ABONELERİ ŞİKAYET DAĞILIMI

 a Güvence bedellerinin ödenmemesi. 
 a Elektrik kesintileri.
 a Kesme / açma bedeli.
 a Faturaların normalden yüksek gelmesi
 a  Çağrı merkezi sorunu
 a İcra dairesinden gelen ödeme emirleri
 a Borç yüzünden yapılan kesintiler
 a Abonesiz kaçak kullanım
 a Faturalar
 a Özel hat ve trafo devri 
 a Serbest tüketici listeleri 
 a Perakende satış
 a Rekabete aykırı uygulamalar 
 a Yetkin olmayan personel 
 a Hâkim durumun kötüye kullanılması 
 a Toptan elektrik satış
 a Sözleşmelerdeki haksız şartlar 
 a Mevzuata aykırı fatura düzenlenmesi 
 a Mevzuata aykırı fatura tahsilatı 
 a Tüketicinin tüketimlerinin verilmemesi 
 a Sorunlara duyarsız kalınması 

KAYNAKLAR: EPDK, TGDER, 2013.

ŞİKAYET NEDENİ TESİSAT 
FİRMALARI

Yaşar Arslan, Türkiye 
Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği 

(GAZBİR) Başkanı: 

EPDK tarafından kısa bir süre 
önce açıklanan 2013 yılı Doğal 
Gaz Piyasası Sektör Raporu’nda, 
“Tüketiciler tarafından dağıtım 
şirketlerine yapılan başvuru ve 
şikâyet konuları“ değerlendir-
mesinde; şikayetlerin yüzde 63 
oranında sertifikalı şirketlerin 
faaliyetleriyle ilgili olduğu ve vatandaşların bu şikayetlerini dağı-
tım şirketlerine ilettiği görülüyor. GAZBİR bünyesinde yaptığımız 
çalışmalar da EPDK Sektör Raporu’ndaki istatistiği doğruluyor. 
Dağıtım bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren sertifika sahibi iç te-
sisat firmalarının faaliyetleri, mevzuattaki denetim eksikliklerden 
dolayı yeterli seviyede denetlenemiyor. Bunun yansıması olarak 
da müşterilerin iç tesisatları, gerekli standartlara uygun olarak 
yapılmadığından, bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım 
şirketleri tarafından onaylanmıyor. Yapılmış olan uygulamanın 
tadil edilmesi ve tekrar dağıtım şirketi tarafından incelenmesi 
süreçleri yenilenmek zorunda kalınıyor. 

Yeterli tesisat şirketi yok
Bu ve benzeri durumlar, müşteriler açısından zaman ve maddi 
kayıpların oluşturduğu gibi hem iç tesisat güvenliğini riske atıyor 
hem de dağıtım şirketlerine de büyük bir iş yükü getiriyor. Konu-
nun bir diğer boyutu da seviyesi çok yüksek olmayan ilçelerde 
teknik yeterliliğe sahip yeteri kadar firmanın olmaması. Sertifi-
kalı firmaların faaliyetlerinin standartlara uygun hale getirilmesi 
için bazı mevzuat bazlı düzenlemelerinin yapılmasının gerektiği-
ni düşünüyoruz. Doğal Gaz Piyasası Kanun değişiklik tasarısında, 
iç tesisat dönüşümlerine doğal gaz dağıtım şirketlerinin aracılık 
edebilmesine ilişkin bir hükmün eklenmesini talep ettik. Bu, 
kesinlikle serbest piyasadaki rekabeti bozacak bir talep değildir. 
Tam aksine, hem müşterilerin güvenli tesisatlara sahip olmasına 
hem de mali nedenlerle doğal gaz kullanımına geçemeyen müş-
terilerin sisteme kazandırılmasına yöneliktir. Bu düzenlemenin 
hayata geçirilmesi halinde müşterilerin iç tesisat firmalarından 
kaynaklı şikayetlerinin belirgin oranda düşeceğini düşünüyoruz.”

DOSYA Elektrik ve doğal gaz dağıtımı özelleşti  ama tüketiciler memmun mu? 
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rildiği konusunda yaygın bir kanıya 
sahip olduğunu ayrıca vatandaşların 
doğal gaz dağıtımında karşılaştık-
ları sorunları doğrudan dağıtım 
şirketiyle çözemeyeceği kanısının 
yaygın olduğunu belirtiyor. Dağıtım 
şirketlerinin de kamuda yoğunlaşan 
şikayetlerde rolü olduğunu belirten 
yetkililer “Başvuru sahipleri yeterli 
düzeyde yönlendirilmiyor ya da za-
manında yanıt verilmiyor. Şikayet-
lerin önemli bir kısmı kısa sürede 
giderilebilecekken bize geliyor; bu 
da çözüm sürecini uzatıyor” yoru-
munu yapıyor. Bu durum da dağı-
tım şirketlerinin, müşteri başvuru 
ve şikâyetlerini değerlendirmek için 
kurdukları müşteri hizmetleri biri-
minin, ihtiyacı karşılayacak şekilde 
modernize edilmesi ve çalışanlarını 
eğitmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ELEKTRİK ABONELERİNİN TÜKETİCİ ŞİKAYET DAĞILIMI

DOĞALGAZ ABONELERİNİN ŞİKAYET DAĞILIMI

KAYNAK: EPDK.
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Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı, 2015-2019 
Stratejik Planı’nı açıkladı. 
Türkiye’nin gelecek 5 yıllık 

enerjisinin fotoğrafını çeken planın 
ana ruhunu ‘enerji arz güvenliği, 
verimlilik ve tasarruf ’ oluşturuyor. 
Stratejik Plan’da doğal gaza özel 
yer ayrılırken depolama kapasitesi-
nin uzun vade de tüketimin yüzde 
20’sini karşılayabilmesi için gerekli 
yatırımların yapılmasına vurgu ya-
pılıyor. Planda depolama kapasite-
sinin en az, tüketimin yüzde 10’una 
çıkarılması, iletim sisteminin kısa 
ve uzun vadede arz-talep denge-
sine göre yeter hale getirilmesi de 
hedefleniyor.

Verimlilik ve tasarrufa dikkat 

çekilen planda ilginç bir tespite yer 
veriliyor: Bakanlığımızın etki alanı 
ve ülkemizin enerji politikalarında 
üstlendiği rol göz önüne alındığın-
da, Bakanlığımız merkez birimleri 
ile bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar 
arasında etkin koordinasyonun sağ-
lanması, tasarlanan enerji politika-

larının hayata geçirilmesinde önem 
arz etmektedir.

Planın temelini ise enerjide 
verimlilik ve tasarruf oluşturuyor. 
Bu kapsamda öncelikle kamu sant-
rallarında gerekli bakım, onarım ve 
rehabilitasyon yapılacak. Bununla 
birlikte genel aydınlatmalarda 2019 

Strateji Belgesi, ‘verimlilik 
ve tasarrufu’ öne çıkardı

Enerji Bakanlığı’nın açıkladığı 2015-2019 Stratejik Plan’da verim-
lilik ve tasarrufa vurgu yapılıyor. Dikkat çeken bir başka başlık ise 
koordinasyon.  Plan’da “Bakanlığımız merkez birimleri ile bağlı, il-
gili, ilişkili kuruluşlar arasında etkin koordinasyonun sağlanması, 
tasarlanan enerji politikalarının hayata geçirilmesinde önem arz 
ediyor” deniyor
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yılı sonuna kadar en az yüzde 40 tasarruf sağlanacak. Yine 
enerjinin en önemli sorunlarından olan kayıp-kaçak oranı 
ise yüzde 10’lara düşürülmesi için gerekli çalışmaların ya-
pılması hedefleniyor. Planda önemli bir konuya da vurgu 
yapılıyor: Sanayi, ulaşım, konut ve genel aydınlatma gibi 
alanlarda, enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirile-
bilmesi için mevzuat, teşvikler, bilgilendirme, farkındalık 
kampanyaları, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi ve 
benzeri konularda adımlar atılacak. 

Kömür 60 milyar kWh’ye çıkarılacak
2015-2019 Strateji Planı’ında yerli enerji kaynakları-

na özel önem verildiği dikkat çekiyor. Rüzgar, su güneş, 
jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yanı sıra kömür gibi yer altı enerji kaynakları da ekonomi-
ye kazandırılacak. Hedef, plan sonuna kadar yerli kömür-
den elektrik üretimini yıllık 60 milyar kWh’e çıkarmak. 
Planda nükleer enerjiye de vurgu yapılırken yurtiçi ve 
yurtdışı petrol üretiminin tüketimin yüzde 13,6’sını karşı-
lanması hedefi de dikkat çekiyor. Dünyada son dönemde 
öne çıkan enerji kaynaklarında olan kaya gazına da yer 
verilen planda bu kaynağın da ekonomiye kazandırılması 
üzerinde duruluyor. 

Plan kapsamında bölgesel enerji piyasalarına da vurgu 
yapılıyor. AB İletim sistemi ENTSO-E ile kalıca bağlantı 
sağlandıktan sonra 2019 sonuna kadar kapasitenin iki 
katına çıkarılması, yatırımların kolaylaştırılması, çevreye 
uyumluluk, komşu pazarlarla entegrasyon, EPİAŞ ile 
birlikte enerji piyasalarının yeniden yapılandırılması, 
hammadde tedariğinin kolaylaştırılması, madencilik 
politikaları, ulusal ve uluslararası petrol-gaz boru hatları 
ve insan kaynaklarında yeniden yapılandırılması gibi 
ayrıntılar da planda yer buluyor. 

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN  
YAPILMASI GEREKENLER

  Doğal gaza bağımlı elektrik enerjisi üretim yapısı 
önemli bir risk taşıdığından, doğal gazın elektrik 
üretimindeki payının azaltılmasına ve ithalatta 
kaynak ülkelerin çeşitlendirilmesine ihtiyaç var.

  Elektrik enerjisi ve doğal gazda sektörel büyüme-
yi desteklemek üzere iletim ve dağıtım altyapısı 
yatırımlarının devam etmesine ve zamanında ta-
mamlanmasına ihtiyaç duyuluyor.

  Mevcut durumda doğal gaz depolama kapasitesi 
yeterli değil, arttırılması gerekiyor. 

  Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, 
dalga ve akıntı gibi yenilenebilir enerji kaynakla-
rında hem elektrik enerjisi üretimi hem de ısı üre-
timi açısından önemli bir potansiyel var. Ancak bu 
potansiyelin tam anlamıyla hayata geçmesi için 
finansman imkanlarının geliştirilmesi, mevzuatın 
güncellenmesi, iletim altyapısınıngüçlendirilme-
si ve yatırımcı farkındalık artırılmalı.

  Türkiye, konumu gereği bir enerji geçiş merkezi 
(hub) olmaya elverişlidir ancak ilgili altyapı, piya-
sa oluşumu ve bölgesel etkinlik gereksinimlerine 
ihtiyaç duyuluyor. 

  Petrol ve doğal gazda önemli bir dışa bağımlılık 
söz konusu. Petrol ve doğal gaz araması yapan 
kurumların faaliyetlerin arttırılmasına, kaya gazı

  arama ve üretimine yönelik inisiyatiflerin alınma-
sına, güçlü yerli şirketlerin yurt dışı etkinliklerini 
arttırarak yurt dışı kaynakların da ülke kullanımı-
na sunulması çalışmaları yürütülmeli.

  Elektrik enerjisinde puant talebi azaltmak üzere 
sanayi sektöründe önemli bir talep yönetimi po-
tansiyeli bulunmasına karşın aktif talep yönetimi 
uygulama yönünde mevzuat ve piyasa yapısının 
geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

KOORDİNASYONDA SORUN VAR
Planda dikkat çeken başlıklardan biri de Enerji Bakanlığı için-
deki koordinasyonun iyileştirilmesi. Yapılan bir anket çalışması 
kurum personelinin koordinasyonda memnu olmadığı ortaya 
çıkıyor. 

PERSONELİN BAKANLIK İÇİN KOORDİNASYON 
MEMNUNİYETİ 

ORAN 
(Yüzde)

Memnunum 33,4
Memnun değilim 31,3
Kararsızım 25,1
Hiç memnun değilim 9,6
Çok memnunum 0,6

HABERStrateji Belgesi, ‘verimlilik ve tasarrufu’ öne çıkardı
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Dünya Doğayı Koruma 
Vakfı WWF Türkiye 
tarafından görevlendirilen 
Bloomberg New Energy 

Finance (BNEF), Türkiye elektrik 
piyasası üzerine özel bir analiz 
gerçekleştirerek alternatif elektrik 
enerjisi arz senaryoları üzerine 
bir değerlendirme yaptı. 40 yıllık 
deneyimiyle dünyanın en büyük 
ve bağımsız doğa koruma kuru-
luşlarından biri olan WWF’nin 
Türkiye’deki ulusal örgütü, insanın 
doğayla uyum içinde yaşadığı bir 
gelecek kurmak için yıllardır çalış-

malarını sürdürüyor. BNEF isimli 
organizasyon ise özellikle finansal, 
ekonomik ve politik analizleri-
nin yanı sıra bölgesel ürünlerin 
kendilerine özgü enerji sistemlerine 
yönelik görüşler sunması ile tanını-
yor. “Türkiye’nin Değişen Elektrik 
Piyasaları Raporu” adıyla yayınla-
nan çalışma, Avrupa İklim Vakfı 
(European Climate Foundation) 
tarafından finanse edildi. Türkiye 
enerji sektörü, elektrik piyasasının 
yapısı ve geleceğe yönelik gelişim 
planlarına yer veren rapor, öncelikle 
elektrik sektörünün nihai fotoğ-

rafını çekiyor. “Mevzuat, Piyasa 
Yapısı ve Serbestleşme” başlıkları 
ile elektrik sektörünün geçmişten 
bugüne geldiği noktayı özetleyen 
çalışma, yakın geleceğe yönelik şu 
açıklamalara yer veriyor… 

2016 yılında rekabetçi bir piyasanın 
oluşturulması hedefleniyor: 

En yeni stratejik dokümanlar ve 
açıklamalarla enerjide arz güven-
liği, bağımsızlık ve rekabete net 
bir şekilde odaklanılmakta, piyasa 
yapısının yeni politika araçlarıyla 
dikkatli bir şekilde şekillendirilme-

Kaynaklar:
WWF-TÜRKİYE: www.wwf.org.tr

“Türkiye’nin Yenilenebilir Gücü-Türkiye için Alternatif Elektrik Enerjisi Arz Senaryoları”
“Türkiye’nin Değişen Elektrik Piyasaları Raporu” 

“Yenilenebilir enerjinin fosil 
yakıtlar ile rekabet gücü artıyor”

Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF Türkiye için hazırlanan “Türkiye’nin Değişen Elektrik Piyasaları Raporu” Tür-
kiye’nin enerji geleceğini ortaya koyuyor. Rapor, yenilenebilir ve fosil yakıtlara yapılacak yatırımın 400 milyar 
dolar düzeyinde olacağını ortaya koyuyor, tercih kamu yönetiminin olacak…
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ye devam edeceğine dair göster-
geler bulunmaktadır. Elektrik 
iletimi ve dağıtımındaki devlet 
kontrolünün azalmasına dair bir 
takım göstergeler bulunsa da 
söz konusu değişiklikler henüz 
piyasanın tamamına sirayet etmiş 
değil. Özelleştirme hamlesinin bir 
parçası olarak Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) yet-
kileri sınırlandırıldı özel şirketlere 
elektrik dağıtımı için Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu’ndan 
(EPDK) lisans alma fırsatı verildi. 
Piyasanın bugünkü yapısında 
küçük ölçekli tüketiciler henüz 
kendi tedarikçilerini seçemiyor, 
bulundukları dağıtım bölgesin-
de EPDK tarafından onaylanan 
tarifeler üzerinden elektrik enerjisi 
alımı yapabiliyor.  Serbest tüketi-
ci olabilmek için gerekli elektrik 
tüketiminin aylık 133 TL (63 ABD 
Doları) seviyesine kadar indirilmiş 
olması, perakende piyasalarda dev-
let kontrolünün azaldığını ve daha 
rekabetçi bir yapıya geçilmekte ol-
duğunu gösteriyor. Gelecekte daha 
fazla tüketici kendi tedarikçisini 

seçebilecek. edebilmektedirler.”
• Resmi projeksiyonlara göre 

önümüzdeki 20 yıl boyunca enerji 
talebinde kayda değer bir artış ger-
çekleşecek, 2023 yılına gelindiğinde 
talep ikiye katlanacak.

• Talep artışının yeni kömür, 
hidroelektrik ve rüzgâr kurulu 
santrallarıın inşası ile karşılanması 
hedefleniyor.

• Dış ticaret dengesinin iyileşti-
rilmesi ve dışa bağımlılığın azaltıl-
masına dair çalışmalar çerçevesinde, 
doğal gaz kurulu gücünde artış 
olmaması umuluyor.

“Türkiye’nin Yenilenebilir 
Gücü-Türkiye için Alternatif 
Elektrik Enerjisi Arz Senaryoları” 
başlıklı çalışma ise 2023 hedeflerini 
bir adım daha ileri götürüyor ve 
BNEF’in 3 ayrı senaryo çerçevesin-
de 2030’a kadar Türkiye’nin elekt-
rik talebini hangi kaynaklardan 
karşılayabileceği analizini sunuyor. 

Resmi Planlar Senaryosu 
(RPS): RPS resmi elektrik talep 
artışı projeksiyonları, 2023 yılı için 
kömür, nükleer ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dair kurulu 
güç hedefleri ve 2030’a uzanan 
resmi projeksiyonlar çerçevesinde 
oluşturuldu.

Mevcut Politikalar Senar-
yosu (MPS): Elektrik piyasası ve 
sektörün güncel durumu, hükümet 
politikaları ve mevcut proje stoku 
parametreleri üzerine inşa edilen 
MPS ile 2030’a kadar Türkiye’de 
elektrik talep ve arzının ne yönde 
evrileceğine dair ana akım olarak 
nitelendirilebilecek öngörülerde 
bulunuluyor.

Yenilenebilir Enerji Senaryosu 
(YES): YES çerçevesinde 2030 
yılına kadar rüzgâr ve güneşe dayalı 
kurulu gücün; doğal gazın bugün 
sahip olduğu, kömürün de mevcut 
politikalar çerçevesinde gelecekte 
sahip olacağı hâkim rolü üstlenebi-
leceği varsayımı altında değerlen-
dirmeler yapıldı.

2023-hedefler-tablosu
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“Doğal gazın elektrik üretimindeki 
payı azalıyor”

Rapor, yenilenebilir kaynakların 
elektrik enerjisinde arz güvenliğini 
sağlamak için Türkiye’nin temel 
önceliği olabileceğini, yenilenebilir 
enerji ağırlıklı bir stratejinin fosil 
yakıtlara dayalı bir rotadan daha 
maliyetli olmayacağını ortaya koyu-
yor. Öncelikle, elektrik talebindeki 
artışın karşılanması için her üç 
senaryo altında da elektrik kurulu 
gücündeki artış göze çarpıyor. 

Buna göre, 2030 yılına kadar 
Mevcut Politikalar Senaryosu’na 
göre 56 GW, Yenilenebilir Enerji 
Senaryosu’na göre 72 GW, Res-

mi Planlar Senaryosu’nda ise 101 
GW’lık ek kurulu güce ihtiyaç 
duyulacak. Mevcut Politikalar 
Senaryosu altında toplam 19 GW 
ilave kömür kurulu gücü devreye 
girecek. Yenilenebilir Enerji Senar-
yosu altında ise ilave kömür kurulu 
gücü 3,3 GW civarında kalırken 
toplam 60 GW yenilenebilir enerji 
kurulu gücü devreye girecek.

Türkiye’nin enerji arz güvenliği 
stratejisinin önceliklerine paralel 
olarak, her üç senaryoda da doğal 
gazın elektrik üretimindeki payının 
azalacağı öngörülüyor. Resmi 
Planlar ve Mevcut Politikalar 
Senaryoları altında, yerli kömür 

kaynaklarının geliştirilmesi ve 
yeni kömür sahalarının açılmasına 
yönelik teşvik edici politikaları 
sonucunda, kömürün elektrik 
üretimindeki payının önemli ölçüde 
artacağı öngörülüyor. Buna karşılık, 
Yenilenebilir Enerji Senaryosu’na 
göre, 2030 yılında elektrik tale-
binin yüzde 47’sinin yenilenebilir 
enerji teknolojileriyle karşılanması 
mümkün. Hidroelektriğin yüzde 
25 olan payı 21’e inecek, rüzgâr ve 
güneş enerjisinin günümüzde yüzde 
3 olan toplam payı ise 25’e çıkacak.

Elektrik ihtiyacı resmi tahminlerden 
yüzde 25 daha az olacak

Analiz, Türkiye’nin elektrik 
ihtiyacının 2030’a kadar her yıl 
yüzde 5’ten fazla artış gösterece-
ğini öngören resmi projeksiyonları 
detaylı bir şekilde inceliyor. Resmi 
planlara göre, doğal gazdan elektrik 
üretiminde kayda değer bir düşüşle 
kömürden elektrik üretiminde ciddi 
bir artış görülmesi, elektrik sektö-
ründen kaynaklanan emisyonların 
ise neredeyse iki katına yükselmesi 
bekleniyor. BNEF tarafından yapı-
lan analiz, Türkiye’nin bu politi-
kasını, iki farklı olası senaryoyla 
karşılaştırıyor. 

Bu senaryoların her ikisi de 
Türkiye’nin gelecekteki elektrik 
ihtiyacının resmi tahminlerin al-
tında kalacağını öngörüyor. Türkiye 
ekonomisinin, Batı Avrupa ekono-
milerinin yolunu izlemesi, hizmet 
sektörünün payının artması ve 
enerji verimliliğinde gelişmeler ya-
şanması durumunda, 2030 yılında 
elektrik talebinin resmi tahminlerin 
yüzde 25 aşağısında gerçekleşeceği 
öngörülüyor. 

Maliyet 400 milyar dolar
Araştırmaya göre, 2030’a 

kadar Türkiye’nin artan ihtiyacını 
karşılayacak elektriğin üretimi için 
taş kömürü ve yerel linyit önce-
likli mevcut stratejinin maliyetiyle 

Elektrik enerjisi kaynak dağılımı 2030

Resmi planlar senaryosu kurulu güç

YEŞİL ENERJİ “Yenilenebilir enerjinin fosil yakıtlar ile rekabet gücü artıyor”
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yenilenebilir enerji odaklı seçeneğin 
maliyeti hemen hemen eşit; yakla-
şık 400 milyar dolar olacak. Analiz, 
Türkiye’de güneş ve rüzgârdan 
elektrik üretiminin, sosyal, çevresel 
ve toplumsal dışsallıkları içermeyen 
maliyetinin orta-uzun vadede fosil 

yakıtlarla başa baş duruma gelebile-
ceğini savunuyor. 

Söz uçar yazı kalır
Nerdeyse her yeni güne yeni 

bir analiz ve raporla başladığımız 
zamanlardayız. Elbette incelik-

le yapılmış tüm bilimsel çabalar 
sektörün gelişimine katkı sunuyor. 
Ancak önemli olan, “Söz uçar yazı 
kalır”ların yazıda kalmaması belki 
de. Enerji Bakanlığı’nın geçtiğimiz 
aralık ayında açıkladığı önümüzde-
ki 5 yıllık stratejik planda, yerli ve 
yenilenebilir kaynakların ağırlığının 
arttırılması hedefler arasında sayıl-
dı. Gelecek planlarını paylaşmak 
için olduğu kadar; hayata geçirmek 
için de vakit kaybetmemeli. Yeni 
bir yıla başladığımız bu günlerde, 
dünya ucuz petrol fiyatlarının yeni-
lenebilir enerji yatırımlarına zarar 
verme ihtimallerini tartışırken; 
yenilenebilir enerji yatırımlarını 
artırma ihtimalini konuşmaktan 
ziyade hayata geçirme vaktidir. 
WWF-Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Bayar’ın da raporun 
açılış konuşmasında belirttiği üzere;  
“Analizin, politika yapıcılar için 
faydalı bir referans olması” bizce de 
umuluyor. 

Senaryolar

İKİ SEÇENEĞİN DE MALİYETİ BENZER
Bloomberg New Energy Finance’in danışma kurulu 
başkanı Michael Liebrich rapor ile ilgili yaptığı açık-
lamada “Bu çalışma, 2030 yılına doğru Türkiye’nin 
izleyebileceği temiz enerji politikasının, kömüre 
hücum politikasıyla benzer rakamlara mal olacağı-
nı, yenilenebilir enerjiye dayalı bir politikanın aynı 
zamanda bazı risklerin azaltılmasını sağlayacağını 
gösteriyor. İki seçeneğin toplam maliyetlerinin 
birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir 
enerji öncelikli seçenekte şebekelerin iyileştirmesi 
için ekstra maliyetler doğabilir; ancak fosil yakıt 
fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisi azalacak, kö-
müre bağlı ekonomilerin karşı karşıya olduğu yük-
sek karbon emisyonları ve hava kirliliğinde azalma 
meydana gelecek” dedi.
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ABD’nin ilk olarak 1825 
yılına kadar uzanan kaya 
gazı arama çalışma-
ları, yaklaşık 20 yıldır 

geliştirilen teknolojilerin çevresel 
tereddütleri azaltmasıyla birlikte 
bugün artık devrim niteliğinde bir 
etki olarak görülüyor. ABD Enerji 
Enformasyon İdaresi’nin (EIA) en 
güncel verilerine göre ABD, 2012 
yılında 280 milyar metreküp kaya 
gazı üretti. 1980’lerin başlarında 
kaya gazı ile ilgili temel araştır-
malara yönelik milyonlarca dolar 
katkı sağlayan ABD’nin bugünkü 
doğal gaz üretimi yüzde 35-40 
oranında kaya gazından oluşuyor. 
Yüzdenin her yıl artarak devam 
edeceğini öngören araştırmaların 
yanında petrol fiyatlarının düşme-
sinin belli başlı nedenlerinden biri 
olarak da kaya gazı üretimindeki 
artış sayılıyor. LNG konusunda 
uzman Christopher Goncalves’in 
analizlerine göre, kaya gazı devrimi 
orta ve uzun vadede, LNG ve doğal 
gazın dünya çapındaki satın alma 
fiyatlarını yeniden tanımlayacak 
potansiyele sahip. ABD’nin Avrupa 
ve Asya Pasifik pazarlarına büyük 
ölçekli LNG ihracatı gerçekleştirip 
gerçekleştirmeyeceğinin tartışıldığı 
günümüzde, Goncalves’in tahmin-
leri hiç şaşırtıcı görünmüyor.

LNG ihracatı kapasitesi ABD 
öncülüğünde artacak

Goncalves küresel etkilere yer 

verdiği bölümde, kaya gazının 
küresel pazardaki ticari etkisini 
öncelikle ABD’nin LNG ihraca-
tındaki hacmine ve hızına bağlıyor. 
Dünyanın en önde gelen diğer 
kaya gazı üreticilerinin gelişmeler-
den etkilenme derecesi ve hızını 
belirleyen nokta ise yine ABD’deki 
olası gelişmelerden kaynağını alıyor. 
ABD’nin yanı sıra Çin, Kanada ve 
Avustralya belirlenen rezervlere 
göre en zengin kaya gazı yatak-
larına sahip ülkeler. ABD’nin ise 
rekabet odaklı gelişmiş piyasa ya-
pısıyla en avantajlı firmalara sahip 
olduğunu belirten çalışma, ilerleyen 
yıllarda küresel LNG ihracat kapa-
sitesinin artacağını savunuyor.

ABD’nin kaya gazı 2015’te AB’ye 
ulaşabilir

ABD’nin ürettiği kaya gazını 
LNG olarak ihraç etmesine yönelik 
hareket geçtiğimiz yıl başlamıştı. 
ABD’nin serbest ticaret anlaş-
ması (STA) olmayan ülkelere gaz 
ihracatı yapamaması nedeniyle, 
ABD ve Avrupa Birliği üye ülkeleri 

arasında 2015 yılında imzalanması 
planlanan serbest ticaret anlaş-
masının yanı sıra yeterli sayıda 
LNG tesisinin olmayışı da ihracata 
yönelik engellerin başında geliyor. 
LNG üretim terminallerinin inşa 
maliyetlerinin de bir hayli yüksek 
olduğunu hatırlatalım. 

Kaya gazının LNG şeklinde 
ihracatının yüksek düzeylerde 
gerçekleşmesini konuşabilmek için 
LNG’nin üretimine de odak-
lanmakta fayda var. Öncelikle, 
LNG’nin taşınması için, ticareti 
yapan ülkelerde ihracat ve ithalat 
terminalleri kurulması gereki-
yor. LNG elde etmek için doğal 
gazın soğutulması gerekiyor ki bu 
başlangıçtaki maliyetlerden sadece 
biri. Taşıma ve depolama kolaylığı 
için geliştirilen LNG’nin bu yolla 
pazarda dolanıma geçmesi ve tekrar 
gaza çevrilmesi de bir diğer maliyet 
unsuru. Bu ve benzeri pek çok 
hesaplamayla ABD’den Avrupa’ya 
yapılması planlanan LNG ticareti 
teknik ve de ekonomik açıdan 
henüz zor görünüyor.

DÜNYA GÜNDEMİ

ABD’de kaya gazı üretiminde yaşanan gelişim, kimilerine göre devrim 
niteliği taşısa da etkisi küresel olarak henüz tescillenmiş değil. Ticari et-
kileri üzerinde durulması gereken kaya gazı hakkında pek çok araştırma 
ve analize bir yenisi daha LNG konusunda uzman Christopher Goncalves 
tarafından eklendi. Kaya gazının LNG piyasası üzerindeki olası etkilerine 
yer veren Goncalves ekonomik, çevresel ve jeopolitik pek çok başlıkta ko-
nuyu değerlendiriyor

Kaya gazı oyunun kurallarını 
değiştirebilecek mi?
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2006’dan 2013’e küresel LNG 
ticaretinde neler değişti?

Goncalves’in Kuzey Ameri-
ka’daki talep ve ihracat hacmindeki 
artışı veri kabul ettiği çalışması, 
2006’dan 2013 yılına kadar kaya 
gazı üretiminin 29 milyar metreküp 
gazdan 265 milyar metreküp gaza 
yükseldiğini açıklıyor. Kuzey Ame-
rika’nın küresel LNG ihracatının 
bu dönem içerisinde, 17 ihracatçı 
firma ile 327 milyar metreküp gaz 
(Bcm) arttığı ve bu artıştaki en 
önemli payın da Fukuşima fela-
keti sonrasında nükleer üretimini 
azaltan Japonya’dan geldiği belirtili-
yor. Japonya termik santralarındaki 
üretimi desteklemek amacıyla 2012 
yılında LNG ithalatını yüzde 25 
oranında arttırdı. Asya-Pasifik 
bölgesindeki Japonya ve Güney 
Kore gibi büyük tüketicilerin doğal 
gaz ihtiyaçlarını karşılanmasında 
çoğunlukla LNG’ye bağımlı ülkeler 
olduğu biliniyor. ABD’de devam 
eden LNG terminal projeleriyle 
taşıma maliyetlerinin azaltılarak ga-
zın ihracatında küresel bir hareket 
sağlayacağı öngörülüyor.

Kaya gazı pazarın yapısını 
değiştirebilir mi?

Hazar Strateji Enstitüsü’nün 
“ABD’deki Kaya Gazı Devrimi ve 
LNG İhracatının Geleceğine İliş-
kin Tahminler” adlı çalışmasında; 
“Amerika Birleşik Devletleri’nde 
devam eden LNG terminali proje-
leriyle ABD’den Avrupa veya Asya 
pazarlarına 2015 yılının sonlarına 
doğru LNG ihracatı olabileceği ve 
yıllık miktarın 20 milyar metreküpe 
kadar çıkabileceği” belirtiliyor. Öte 
yandan, aynı raporda önemli bir 
de ekleme yapılıyor: Büyük ölçekli 
LNG ticaretinin gerçekleşmesi 
halinde, arz ve talep baskısı, söz 
konusu piyasalar arasındaki fiyat 
farkını azaltabilir ve ABD’den Av-
rupa’ya veya Asya’ya LNG sevkiyatı 
kazançsız bir hale gelebilir.

İhracatçılar için kâr fırsatlarını 
ortadan kaldıracak olan bu iktisadi 
tahminlerle LNG ihracatının yüksek 
hacimlere ulaşmasının önü kesilebilir. 
Yine ABD’nin LNG ihracatının 
rekabet gücünü sınırlandırabilecek 
diğer faktörler ise “artan boru hattı 
ticareti, enerji verimliliğine ilişkin 

gelişmeler ve yenilenebilir enerji kul-
lanımındaki artış” olarak gösteriliyor. 
Enerji piyasalarındaki son gelişmeler, 
petrol fiyatlarındaki düşüşle sek-
tördeki şirketlerin sermaye yatırımı 
yapmaktan kaçınacağı da öngörülen 
diğer olumsuz sonuçlar arasında. 
Goncalves ise iyimserliğini koruyarak 
“LNG, dünyanın en yeni marjinal 
kaynağı ve petrol fiyatlarındaki düşüş 
devam ederse LNG fiyatlarını da 
aşağıya sürükleyebilir” diyor.

LNG tüketicileri ekonomik refaha 
kavuşacak

2020’ye kadarki orta vadeli 
görünümde, yeni fiyatlandırma 
uygulamaları ve geliştirilmiş tedarik 
sözleşmeleri ile LNG alıcılarının 
fiyatları düşürme çabaları da olum-
lu sonuç verecek. Goncalves, LNG 
tüketicisi ülkeler için de ihracatın 
faydalarını şöyle sıralıyor: Ekono-
mik refah, enerji güvenliği, jeopoli-
tik etkiler, hava kalitesinin artması, 
iklim değişikliği ile mücadele 
başlıca etki alanları. 

Çalışmanın son bölümünde, 
uzun vadeli kaya gazı üretiminin 

Tablo 1 Dünya kaya gazı kaynakları - 2013
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geleceği ve LNG piyasaları üze-
rindeki etkileri açısından önemli 
belirsizlikler olduğu belirtiliyor. 
Özellikle Kuzey Amerika’daki kaya 
gazı üretiminde görülen yüksek 
taleple gelişimini sürdüren LNG 
ihracatının sürdürülebilirlik çabası 
umut verici görünüyor olsa da 
dünyanın diğer bölgeleri için netlik 
söz konusu değil. Kaya gazı tica-

retinin henüz belirsiz geleceğiyle 
gazın çıkarılmasına yönelik kaygılar 
da Avrupa’nın her yanını çoktan 
sarmış durumda. İngiltere’de süreç, 
çıkarma sırasındaki yer sarsıntıları 
yüzünden 18 ay askıya alınmıştı. 
Fransa çoktan hidrolik kırılma yön-
temlerini yasakladı. Romanya, Al-
manya, Hollanda ve Bulgaristan’da 
ise arama çalışmalarına ara verildi. 

Tüm bunlara, 2013 yılında 20 ülke-
de hidrolik kırılmanın zararlarına 
karşı küresel bir eylem günü ilan 
edildiğini de ekleyelim. Goncalves 
de analizindeki son vurgusunda 
bu belirsizliklere dikkat çekiyor ve 
ABD’li ünlü general Douglas Ma-
cArthur’un ünlü sözüyle analizini 
noktalıyor: Dünyada mutlak güven-
lik yoktur. Sadece fırsatlar vardır.

Tablo 2 Kuzey Amerika LNG ihracatı - 2006

Tablo 3 Kuzey Amerika LNG ihracatı - 2013
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Türk Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (TÜSİAD) 
geçtiğimiz ay Uluslararası 
Enerji Ajansı (IEA) tara-

fından hazırlanan “World Energy 
Outlook” Raporu’nu tanıttı. Rapor, 
günlük basında yer aldı ancak 
ayrıntılarında enerji yatırımcıları ve 
uzmanları için kritik bilgiler gizli. 

TÜSİAD tarafından hazırlanan 
yönetici özeti de oldukça kapsamlı. 
EP olarak özellikle kritik bulduğu-
muz noktaları sizlerle paylaşmak 
istedik. Küresel enerji piyasalarının 
bugününe ve gelecek 25 yıla ilişkin 
en son tahminleri, politika gelişme-
lerini ve bir önceki yıldan bu yana 
elde edilen tecrübelerle güçlen-

dirilen analizleri içeren “World 
Energy Outlook”, farklı senaryo-
lara, bölgelere, sektörlere ve yakıt 
türlerine göre en son enerji arz ve 
talep projeksiyonlarına yer veriyor. 
Rapor, orta ve uzun vadede enerji 
sisteminin nasıl dönüşebileceğine 
dair önemli analizler sunuyor ve 
enerji sektörünü takip eden herkes 
için başucu kitabı niteliği taşıyor.

 Uluslararası Enerji Ajansı Ba-
şekonomisti Dr. Fatih Birol “World 
Energy Outlook 2014” raporunun 
ana başlıklarını kamuoyuna sundu. 
Dr. Fatih Birol rapor sunumunda, 
üretim bölgelerinde yaşanan son 
gelişmeler, ana tüketim merkezle-

Baskı altında bir 
enerji düzeni...

IEA tarafından hazırlanan ve TÜSİAD tarafından açıklanan World Energy 
Outlook, enerjide değişen dengeleri ayrıntılı olarak inceliyor. Düşen pet-
rol fiyatları, artan siyasi gerginlikler, kaya gazı ve nükleer enerjinin gele-
ceği gibi başlıklar enerji yatırımcılarına yol gösterecek bilgiler içeriyor…
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rinde enerjinin hangi kaynaklardan 
sağlanacağı, enerji verimliliğinin 
potansiyeli ve 2015 yılında Paris’te 
gerçekleştirilecek olan İklim Zirvesi 
Toplantısı ve bunun gibi küre-
sel enerji piyasalarında gündemi 
belirleyecek konulara ilişkin World 
Energy Outlook bulgu ve projeksi-
yonlarını detaylı olarak aktardı.

Raporda dünya enerji 
sisteminin kendisinden beklenen-
leri karşılayamama tehdidiyle karşı 
karşıya olduğuna dikkat çekiliyor. 
Halihazırda tek geniş çaplı ucuz 
petrol kaynağı olan Orta Do-
ğu’daki karışıklık 1970’lerden bu 
yana en ciddi boyutuna ulaştığına 
vurgu yapılarak Rusya ve Ukrayna 
arasındaki anlaşmazlık doğal gaz 
güvenliği konusundaki endişeler, 
bazı ülkeler için enerji güvenliği 
hususunda stratejik öneme sahip 
olan nükleer enerjinin geleceği 
muğlak geleceği masaya yatırılıyor. 
Rapordan bazı başlıklar şöyle… 

Enerji güvenliğine ilişkin kaygılar 
artıyor 

Petrol piyasalarının tedarik 
ayağındaki kısa vadeli olumlu gö-
rünüm, nisbeten az sayıda üreticiye 
olan bağımlılığın giderek artması-
nın ileride oluşturabileceği sorun-
ları gizlememeli. Bölgesel petrol 
talebindeki eğilimler birbirinden 
oldukça farklılık gösteriyor: OECD 
ülkelerinde artık kullanılmayan 
her bir petrol variline karşılık 
OECD-dışı ülkelerde iki varil 
petrol kullanılıyor. Her ne kadar 
yüksek fiyatlar ve yeni politika ön-
lemleri toplam tüketimdeki büyü-
menin hızını giderek yavaşlatsa da 
ulaşım ve petrokimya sektörlerinde 
artan petrol kullanımı, talebi 2013 
ve 2014 yılları arasında 90 milyon 
varil/gün seviyesinden 104 milyon 
varil/gün düzeyine yükseltmiş 
durumda. Öngörülen talebi karşı-
layabilmek için petrol ve doğaz gaz 
arama ve üretim projelerine 2030 
yılına kadar yılda 900 milyar dolar-

lık yatırım gerekiyor ancak bu çapta 
yatırımın gereken süre içerisinde 
yapılıp yapılmayacağı hakkında da 
birçok endişe mevcut. 

Özellikle ABD›deki 
konvansiyonel olmayan petrol 
(light tight oil) üretiminin 2020’nin 
başlarında yavaşlayıp, toplam petrol 
üretim hacmini giderek aşağıya 
çekmesi belirsizlikleri artırıyor. 
Brezilya’nın derinsu alanlarının 
geliştirilmesi için ihtiyaç duyu-
lan komplike ve sermaye yoğun 
çalışmalar, ABD’nin konvansiyonel 
olmayan petrol üretim deneyimi-
ni büyük ölçekte Kuzey Amerika 
dışındaki bölgelerde tekrarlamanın 
güçlüğü, Kanada›nın kum petrolü 
(oil sands) üretiminin gelecekteki 
büyüme potansiyeline dair henüz 
çözülmemiş sorunlar, Rusya’nın 
teknoloji ve sermaye piyasalarına 
erişimini kısıtlayan ambargolar 
ve en önemlisi, Irak’taki mevcut 
siyasi ve güvenlik sorunları yatırım 
miktarını ihtiyaç duyulan seviyenin 
altına çekebilecek olan faktörler.

Orta Doğu’daki mevcut durum, 
petrol üretiminin artırılabilmesi 
için bölgeye olan bağımlılık göz 
önüne alındığında, başta 2040 
yılında uluslararası ticarette dola-
şımda olan toplam ham petrolün 
üçte ikisini ithal edecek Asya 
ülkelerinde olmak üzere, ciddi 

kaygı uyandırmakta.

Doğal gaz OECD’de birinci sıraya 
yükselecek

Doğal gaza olan talep yüz-
de 50’nin üzerinde artarak fosil 
yakıtlar arasında en hızlı artışı 
gösterirken, gittikçe esnekleşen 
küresel sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) ticareti arzda yaşanabilecek 
aksaklıklar karşısında bir miktar 
güvence sağlıyor. Küresel doğal gaz 
talebini yukarı çeken ana bölgeler 
Çin ve Orta Doğu olmakla birlikte, 
ABD’de elektrik sektöründeki 
ABD’de elektrik sektöründe-
ki salınımlarını kısıtlayan yeni 
düzenlemelerin devreye girmesinin 
de etkisiyle doğal gaz 2030 yılı 
civarında OECD enerji bileşeninde 
de birincil yakıt konumuna yükseli-
yor. Avrupa bir istisna oluştursa da 
doğal gaz üretimi petrolün aksine 
hemen hemen her bölgede artar-
ken, konvansiyonel olmayan doğal 
gaz küresel arzdaki büyümenin 
neredeyse yüzde 60’ını oluşturuyor. 
Kuzey Amerika haricinde yaşa-
nan ana belirsizliğin, doğal gazın 
hem tüketicilere cazip fiyatlarda 
ulaştırılıp, hem de doğal gaz arzı 
için gereken büyük sermaye-yoğun 
yatırımları teşvik edip edemeyeceği 
olduğu görülüyor. Bu, hem özellikle 
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Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri 
gibi gelişmekte olan OECD-dışı 
piyasalardaki iç düzenlemeleri hem 
de uluslararası ticareti ilgilendiriyor. 

Ithalat gereksiniminin Asya’nın 
büyük bir kısmında ve Avrupa’da 
artması beklenirken doğal gaz arz 
güvenliği hususunda geleceğe dair 
kaygılar, uluslararası doğal gaz 
tedarikçilerinin sayılarının artması, 
dünyadaki sıvılaştırma tesisi sayısı-
nın yaklaşık üç misline çıkması ve 
giderek birbirine bağlanan bölgesel 
piyasaların kısa vadeli ihtiyaçlarına 
göre şekillendirilebilecek LNG 
ürün ayındaki artış ile bir nebze 
gideriliyor.

Fiyat ve uygulamalar verimlilik için 
elverişli olmalı

Enerji verimliliği, enerji arzı 
üzerindeki baskıyı azaltacak kritik 
bir araç olmanın yanı sıra aynı 
zamanda bölgeler arasındaki fiyat 
farklarının rekabetçilik üzerindeki 
etkilerinin bir nebze hafifletilme-
sine de katkı sağlayabilir. Birçok 
ülkede gündemde yer alan verimli-
lik odaklı politikalar içinde ulaşım 
sektörü ön saflarda yer alıyor. 
Dünya genelinde araba satışlarının 
dörtte üçünden fazlasının yeni 
verimlilik standartlarına tabi olması 
sonucunda, dünyadaki toplam araba 
ve kamyon sayısı 2040 yılında ikiye 

katlanacak olmasına rağmen petrol 
taşımacılığındaki talebin yalnızca 
dörtte bir oranında artması bekle-
niyor. Yeni verimlilik çabaları 2040 
yılında toplam petrol talebindeki 
büyümeyi tahminen 23 milyon va-
ril/gün azaltmış olacak ki bu rakam 
Suudi Arabistan ve Rusya’nın bu-
günkü toplam petrol üretiminden 
fazlasına tekabül ediyor.

Öte yandan, özellikle elektrik 
üretimi ve elektrik endüstrisinde 
uygulanacak önlemler, doğal 
gaz talebindeki artışı 940 milyar 
metreküp civarında azaltacak ki bu 
miktar da Kuzey Amerika’nın bu-
günkü doğal gaz üretiminden daha 
fazla. Verimlilik önlemleri enerjiden 
kaynaklanan ithalat giderlerini ve 
olumsuz çevresel etkileri azaltmak 
bir yana, aynı zamanda özellikle 
enerjide ithalata bağımlı bölgelerin 
doğal gaz ve elektriğe göreceli 
olarak yüksek fiyattan erişimlerinin 
enerji-yoğun sektörleri üzerinde 
yarattığı rekabetçi dezavantajı da 
nispeten giderebilir.

ABD en ucuz olarak kalacak
Yine de enerji fiyatlarında-

ki bölgesel farkların korunacağı 
ve özellikle Kuzey Amerika’nın 
2040’a kadar göreceli olarak ucuz 
maliyetli bir bölge olarak kalacağı 
görülmekte: 2020’lerde ABD’de 
tek bir birim enerji için harcanan 

miktarın Çin’dekinin dahi altına 
düşeceği tahmin ediliyor. 

2013 yılında yenilenebilir 
enerjiye yapılan sübvansiyonla-
rın dört katından fazlasını alarak 
toplam 550 milyar dolara ulaşan 
fosil yakıt sübvansiyonları verim-
lilik ve yenilenebilir enerji alanın-
daki yatırımların önünü kesmekte. 
Orta Doğu’da elektrik üretiminde 
neredeyse 2 milyon varil/gün ham 
petrol ve petrol ürünü kullanılırken, 
sübvansiyonların olmadığı bir 
senaryoda ana yenilenebilir enerji 
teknolojileri petrolle çalışan elektrik 
santralleri ile rekabet edebilecekti. 
Suudi Arabistan’da ortalama bir 
yakıt verimliliğine sahip araçlar 
ile iki kat daha verimli araçların 
fiyatları arasındaki fark, düşük 
benzin maliyetleri sonucu ancak 16 
yılda kapatılabiliyor: Oysa benzin 
sübvanse edilmiyor olsaydı bu süre 
yalnızca üç sene olacaktı.

Enerji desteklerinin kaldırılma-
sına yönelik reform ne basit ne de 
başarı için tek bir formül mevcut. 
Yine de Mısır, Endonezya ve Nijer-
ya vaka çalışmalarımızın gösterdiği 
gibi, reformların amaç ve takvimi 
hususunda berraklık, sonuçların 
titizlikle değerlendirilip gerektiği 
takdirde gözden geçirilmesi ve 
sürecin her safhasında kapsamlı 
istişare ve sağlıklı iletişim kritik 
önem taşımakta.
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Türkiye’nin 2013 yılı sonun-
daki kurulu gücü 64 bin 
MW ve en fazla elektrik 
talebimiz olan saatteki 

tüketimimiz 38 bin 116 MW 
olarak gerçekleşti. Buradan çıkan 
ilk sonuç, elektrik üretim sektörün-
deki kapasite kullanım oranımızın 
maksimum olarak yüzde 60 olarak 
gerçekleşmiş olmasıdır. Ortalama 
kapasite kullanım oranımız ise yüz-
de 44’tür. Başka bir deyişle, elektrik 
tüketimimizdeki mevsimsellikler, 
güniçi değişimler, arıza ve bakımlar 
vb. nedenlerle 64 bin MW kapasi-
temizin ortalama 36 bin MW’lık 
bir kısmı hiç kullanılmadı.

Bununla birlikte, düşük kapasite 
kullanım oranının sebebi sistemde-
ki verimsizlikten daha çok değiş-
kenliktir. Bilindiği üzere, sistemde 
elektrik kesintisi yaşanmaması 
açısından, bütün sistem puant yüke 
göre tasarlanıyor. Başka bir 
deyişle, bir anlık gerçekleşe-
cek puant yükü karşılamak 
için bütün yıl boyunca hazır 
yedek kapasitenin tutulması 
gerekiyor. Dolayısıyla top-
lam kapasite kullanım oranı, 
ihtiyaç duyulan minimum ve 
maksimum elektrik tüketimi 
arasındaki fark ölçüsünde 
düşüyor. 

Sistemdeki ekonomik 
verimliliğin sağlanması için 
tüketim ve üretim taraflarında 
çözüm yolları mevcut. Tüke-
tim tarafında, pik yük saat-

lerinde tüketilen elektriğin diğer 
saatlere kaydırılmasını sağlayan üç 
zamanlı tarifelendirme vb. yöntem-
lerle tüketimdeki değişkenlik azal-
tılmaya çalışılıyor. Üretim tarafında 
ise toplam üretimi en az maliyetle 
karşılayacak santral portföyü oluş-
turuluyor. Buradaki temel nokta da 
üretim maliyeti düşük olan santral-
ların daha çok çalıştırılmaları, daha 
yüksek olan santralların ise daha az 
çalıştırılmaları. Tablo 1’de ülkemiz-
deki santralların 2013 yılı ortalama 
kapasite faktörleri gösteriliyor. 

Tablo 1’de yenilenebilir sant-
ralları için görülen düşük kapa-
site faktörleri, işin doğasında var. 
Kaynak kısıtından dolayı bir rüzgâr 
veya hidroelektrik santralı kapasite-
sinin üçte birini, güneş santralı ise 
beşte birini kullanabiliyor. Doğal 
gaz santrallarının esas görevi de yük 
takibi (dengesizliklerin giderilmesi)  

olduğundan onların da kapasite 
kullanım oranlarının yüksek olması 
beklenmez. Ancak nükleer ve kö-
mür santralları baz yük olarak görev 
yaptıklarından, bakımda olmadık-
ları her an çalışıyor olmaları gerekir 
ve kapasite kullanım oranları yüzde 
80’in üzerinde olmalıdır. 

Yukarıdaki tabloda en dikkat 
çeken, yerli kömür santralarındaki 
verimsizliktir. İthal kömür santral-
larının tamamı özel sektör eliyle 
işletildiği, yerli kömür santrallarının 
çoğunun da kamu elinde ve ekono-
mik ömürlerini doldurmuş olduğu 
düşünüldüğünde bu verimsizliğin 
nedeni ortaya çıkıyor. Nitekim 
kamu elindeki Çayırhan santralının 
özelleştirilmesinin ardından kapa-
site kullanım oranı yüzde 48’den 
yüzde 81’e çıktı, 2013 Ağustos 
ayında özelleşen Kangal Termik 
santralının üretimi ise devirden 

Elektrik piyasasında kapasite 
kullanım oranı ve baz yük ihtiyacı

Şekil 1: 2013 yılı tertiplenmiş yük eğrisi
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sonraki ilk 5 ayda yüzde 34 arttı. 
Enerji verimliliğinin sağlanması ve 
santral yenilemelerinin yapılması 
amacıyla, yerli kömür santrallarının 
özelleştirilmelerinin büyük önem 
taşıdığı görülüyor. 

Özelleştirme verimliliği artırıyor
Özelleştirme ve santral yenilen-

meleriyle birlikte, yerli kömür sant-
rallarının kapasite kullanım oranları 
da yüzde 80 seviyesine çıktığında, 
yıllık ilave 26 milyar kWh ülke 
ekonomisine kazandırılacak. Bu da 
yıllık 5 milyar m3 daha az doğal 
gaz tüketeceğimiz anlamına geliyor. 
Üstelik yüzde 5 elektrik tüketimi 
artışını öngördüğümüzde dahi en 
az 2 yıl yeni santral yapımına ihti-
yaç duyulmayacak.

Şekil 1’deki verilerin incelenme-
sinden elde edeceğimiz önemli bir 
sonuç, yılın yüzde 90’lık bölümün-
deki tüketimin 22 bin 600 MW’ın 
üzerinde olduğu. Dolayısıyla nere-
deyse her an sürekli olarak bu kadar 
üretime ihtiyacımız bulunuyor. Baz 
yük santralı olarak tanımladığımız 
nükleer ve kömür santrallarının yıl-
lık emre amadelik oranlarını yüzde 
90 olarak aldığımızda ülkemizde şu 
an için yaklaşık 25 bin MW’lık baz 
yük kapasitesine ihtiyacımız olduğu 
görülür. Mevcut 12 bin MW kö-
mür kapasitesini düştüğümüzde, 13 
bin  MW’lık eksiğimiz kalıyor. 

Yenilenebilirde yaman çelişki
Bununla birlikte, mevcut du-

rumda elektriğimizin yaklaşık yüzde 
10’unu (23,5 milyar kWh), akarsu, 
rüzgar ve jeotermal santrallarından 
elde ediyoruz. Bu santralların fiyattan 
bağımsız olarak sürekli çalışmala-
rı gerektiğinden, bunları kontrol 
edilemeyen baz yük olarak tanımla-
yabiliriz. Bu santrallar, sürekli devrede 
olmalarına rağmen üretimleri çok de-
ğişkenlik gösteriyor. Örneğin, şu anda 
mevcut 3 bin 500 MW RES kapa-
sitemizin bu yılki minimum günlük 
üretimi 1.574 MWh, maksimum 

günlük üretimi ise 60 bin 982 MWh 
olarak gerçekleşti. Bu kadar yüksek 
değişkenlik sebebiyle, bu santralların 
üretimleri baz yük santrallerini tehdit 
ediyor. Baz yük santralları bu değiş-
kenliği dengeleyebilecek özellikte 
olmadığından, barajlı hidro ve doğal 
gaz santrallarına olan ihtiyaç artıyor. 
Bu sebeple, yenilebilir enerji kapa-
sitesinin artmasıyla birlikte, baz yük 
kavramı ortadan yavaş yavaş kalkacak 
ve yerini esnek (dengeleyici) sant-
rallar ve enerji depolama sistemleri 
alacak. Bugün nasıl ki fosil yakıtlı 
santralların, yenilenebilir üreticilerden 
karbon kredileri almaları gerekiyorsa 
yarın da yenilenebilir santralların 
fosil yakıtlı santrallardan dengeleme 
kredileri almaları gerekecek. Bir 
nevi, her yenilenebilir üretici, kendi 
üretimini dengeleme yükümlülüğü 
altına girecek.  

Baz yük ihtiyacı 50 bin MW olacak
Ancak, ülkemizde yenilene-

bilir enerji, emekleme devresinde 
olduğu için henüz baz yük sant-
ralları için bir tehlike oluşturmu-
yor. Ancak 2025 yılından sonra 
RES kapasitesinin 20 bin MW’a 
çıkması durumunda dengelenme-
si gereken RES üretimi yaklaşık 
±14.000 MWh’e yükselecek. Böyle 
bir durumda, ülkemizin elektrik 
tüketiminin de ikiye katlanacağı ve 
aynı tüketim paternini taşıyacağı 
varsayımı altında, baz yük ihtiyacı 
50 bin MW olacak ancak rüzgar-
daki değişkenliğin doğal gaz ve 
hidro gibi kaynaklarla dengelen-

mesi sebebiyle baz yük ihtiyacının 
baz yük santrallarından karşılanma 
oranı yüzde 40’lara kadar düşecek. 
RES üretimindeki volatilite, GES 
üretiminden yüksek olacağından 
ve iki enerji kaynağı aynı anda 
pik üretim yapmayacaklarından, 
RES’deki değişiklik miktarı GES’i 
de kapsıyor. Bu sebeple bu hesap-
lamada ayrıca 3 bin MW GES 
kurulu gücünü dikkate almaya 
gerek yok. Bu sebeple 20 bin MW 
RES senaryosu durumunda, ihtiyaç 
duyulacak baz yük santral kapasitesi 
20 bin MW’la sınırlanacak. 

Dolayısıyla kısa vadede oldu-
ğu gibi orta ve uzun vadede de 
ek olarak 10 bin MW baz yük sant-
ralına ihtiyacımız olduğu görülüyor. 
Yenilenebilir devrimi yeteri kadar 
gerçekleştirilemediğinde, bu ihtiyaç 
daha fazla olacak.

Bu baz yük ihtiyacını karşıla-
yamadığımızda, ülkemize yüksek 
ithalat maliyeti getiren doğal gaz 
santrallarının bir bölümünü baz yük 
gibi çalıştırmamız gerekecek. Bu 
durum, sadece dış ticaret açığımızı 
artırmakla kalmayıp aynı zamanda 
ülke içindeki referans elektrik fiyatı 
oluşumunu da olumsuz etkiliyor.  
Zira baz yük eksikliğinde, denge-
lenmesi gereken elektriğin hacmi 
büyüyor ve bu da piyasada fiyat 
volatilitesinin yüksek olmasına yol 
açıyor. Bu yüzden Enerji Bakan-
lığı’nın nükleer santral projelerini 
hayata geçirmek istemesi ve yerli 
kömür santrallarını  teşvik etmesi 
çok yerinde bir karar. 

Tablo 1: 2013 yılı için santrallerin kaynak bazında kapasite kullanım oranları

Yakıt Türü 2013 Ortalama 
Kurulu Güç Üretim (GWh) Kapasite Kulla-

nım Oranı (%)
Doğal Gaz 23.186 105.116 51,8
Hidro 20.120 59.421 33,7
Yerli Kömür 8.515 33.601 45,0
İthal Kömür 3.912 29.454 85,9
Rüzgâr 2.504 7.558 34,5
Jeotermal 202 1.364 77,2

KONUK YAZARElektrik piyasasında kapasite kullanım oranı ve baz yük ihtiyacı

Ocak 2015EnerjiPanorama 77



Son zamanlardaki gelişme-
ler, özellikle Putin’in An-
kara ziyareti, Türkiye’nin, 
bir enerji merkezi olma 

yolundaki elini güçlendirdi. Aslında 
bu durum daha çok, Türkiye’nin 
elindeki atıl kapasitenin kullanıl-
maya başlaması olarak da görülebi-
lir. Dolayısıyla Türkiye’nin, elindeki 
atıl potansiyeli daha verimli ve 
etkili kullanmaya başladıkça enerji 
oyununu da daha iyi oynayabile-
ceği iddia edilebilir. Eğer Türkiye, 
enerji alanındaki fiziki, fikri ve idari 
kabiliyetlerini geliştirme konusunda 
var olan proaktif stratejisini devam 
ettirebilirse enerji oyununu gittikçe 
daha iyi oynayan ve gittikçe de 
daha çok kazanç elde edebilen taraf 
olacaktır. 2015, böyle bir yıl olabilir.

Fiziki doğal gaz altyapısının 
geliştirilmesi açısından, 1986’da 
ilk Rus doğal gazının batı hattıyla 
ithal edilmesinden, 1996’da İran 
doğal gaz boru hattının ve 1997’de 
Mavi Akım’ın tamamlanmasının 
ardından uzun bir süre yeni doğal 
gaz hattı projesi geçekleştirilemedi. 
Tamamlanmış olan her üç proje 
de aslında, enerji jeopolitiğinde 
Türkiye’nin konumunu güçlendir-
mekten ziyade Türkiye’nin kendi 

iç talebinin karşılanmasına yönelik 
projelerdi. Fakat yakın zamandaki 
gelişmeler, Türkiye’nin iç pazarın-
dan daha büyük bir jeoekonomik 
denklemin parametrelerini inşa 
etmeye başlıyor. Erbil-Ceyhan ve 
TANAP boru hatlarının sırasıyla 
2017 ve 2018’de tamamlanması 
bekleniyor. Böylece Türkiye, aslında 
ilk kez kendi enerji talebinin öte-
sinde, gerçek anlamda uluslararası 
bir enerji merkezi olmaya doğru 
adım atmış olacak.

Doğu-Batı ekseninin atar damarı
Güney Akım’ın Türkiye’den 

geçmesiyle birlikte, halen ‘pozitif 
gündem’ başlığında yürütülen Tür-
kiye-AB enerji ilişkileri, daha da 
‘pozitif ’ hale gelecek ve Doğu-Batı 
ekseninin atar damarı Türkiye 
olarak belirginleşmeye başlayacak. 
Kendi kendini tetikleyen bir döngü 
içinde, enerjide daha güçlü bir 
Türkiye, daha fazla enerji projesini 
kendine çekecek ve enerji merkezi 
olma yolundaki seyir hızı, gittik-
çe artacak. Bu noktada Türkiye, 
daha fazla küresel enerji şirketi-
nin çıkarlarını kendi çıkarlarıyla 
birleştirebildiği ve onlarla kopa-
rılamaz ilişkiler kurduğu ölçüde, 

Kıbrıs-Mısır-İsrail ittifakına karşı 
pozisyonunu sürdürülebilir kılma 
şansına sahip olabilecek.

Fiziki petrol altyapısı konu-
sunda, neredeyse Körfez sava-
şından beri düzgün çalışmayan 
Kerkük-Yumurtalık hattı, Türki-
ye’nin ilk başarısıydı. Diğer bir 
örnek, Azeri petrolünü Gürcistan 
üzerinden Ceyhan’a ulaştıran ve 
Türkiye’nin Batılı ortaklarının 
teşvik ve desteğiyle gerçekleştirilen 
Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıydı. Bu 
iki erken örneğe ek olarak, günlük 
küresel petrol üretiminin yakla-
şık yüzde 2,5’inin taşındığı Türk 
boğazlarını da idare ediyor olması 
Türkiye’yi zaten baştan önemli bir 
petrol transit ülkesi konumuna 
getirmişti. 

Son olarak 2014’te, Kuzey 
Irak petrolünü Ceyhan’a taşıyan 
boru hattının tamamlanmasıyla, 
Türkiye’nin uzun vadedeki önemi, 
sürdürülebilir şekilde artmış oldu. 
Aynı yılın sonlarına doğru Bağdat 
ve Erbil arasında bir uzlaşmaya va-
rılması sayesinde, Türkiye’nin daha 
çok Irak petrolünü piyasaya ulaştır-
ma şansı da artmış görünüyor. Tüm 
bunlara ek olarak, İzmir’de yapımı 
devam eden yeni rafineri 2017’de 

Oyun asıl  
şimdi başlıyor

SERHAN ÜNAL / TENVA ARAŞTIRMACISI

VİZYON
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bittiğinde Türkiye, bütün bölgeye 
daha çok petrol ürünü ihraç edebilir 
hale de gelecek.

‘Oyun kurucu aktör’ dönemi 
başlayacak

Türkiye’nin düşünsel-fikri 
enerji altyapısı açısından en önemli 
kazanımlarından biri de başarılı 
şekilde ilerletilmekte olan piyasa 
serbestleşmesi süreci... Serbest 
piyasa süreci, hem Türkiye’ye 
yabancı yatırımcıların çekilmesi ve 
hem de doğası gereği, Türkiye’nin 
enerji merkezi olma stratejisini 
desteklemesi bakımından önemli 
bir politika tercihi. Bu sürecin 
ilerlemesinde ise Türkiye’nin AB’ye 
üye olma hedefinin önemli bir et-
kisi olduğu yadsınamaz bir gerçek. 
Türkiye enerji oyununda daha fazla 
uluslararasılaştıkça, stratejik ufku 
da genişliyor ve dünyanın birçok 

ülkesindeki enerji projelerine ortak 
olarak nüfuz kazanmaya çalışıyor.

Fiziki ve fikri altyapıya benzer 
şekilde, idari altyapı da ciddi bir 
gelişme süreci içinde. Bu alandaki 
en güncel ve belki de girişimciler 
açısından en önemli konu, enerji 
borsasının (EPİAŞ) kurulması 
ve işler hale gelmesi. Enerjinin 
uluslararası ölçekte alınıp satıldığı 
bir merkeze sahip olmak Türki-
ye’nin küresel ajandadaki yerini 
pekiştirecek. Diğer yandan Türkiye, 
‘oyunu iyi oynayan’ bir aktörden 
‘oyun kurucu’ bir aktör konumuna 
yükselmek için ihtiyaç duyduğu 
gündem belirleme yeteneklerini 
de Anadolu Ajansı’nın İngilizce 
enerji haberleri terminali ve 2015’te 
göreve başlayacak olan enerji ata-
şeleri ile artıracak. Ayrıca Türkiye 
Enerji Vakfı (TENVA) gibi, enerji 
odaklı düşünce kuruluşları da Türk 
girişimcilerinin ve karar alıcılarının 

ihtiyaç duydukları danışmalık ve 
diğer akademik hizmetleri sağ-
lamak açısından önemli bir yer 
dolduruyor. 

Özetle…
Türkiye günden güne daha 

verimli kullandığı yüksek potansi-
yeli sayesinde, bölgesinde bir enerji 
merkezi olmaya doğru adım adım 
ilerliyor. Geliştirilen fiziki altyapı-
sı, serbestleşen piyasası ve gelişen 
idari yetenekleri sayesinde, gelecek 
öngörülerinde ihmal edilemeye-
cek bir aktör haline çoktan gelen 
Türkiye’nin, enerji teknolojileri 
alanında ise hala çok yol katetmesi 
gerekmekte. Fakat bugüne kadar 
başarılanlar, bundan sonra başarı-
labileceklerin güzel işaretleri olarak 
görülmeli. Türkiye’nin enerji oyu-
nunu, 2015’te daha başarılı ve etkin 
bir şekilde oynamaya başladığına 
tanık olacağımızı düşünüyorum.

VİZYONOyun asıl  şimdi başlıyor
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Yargıtay Hukuk Genel Ku-
rulu’nun, elektrik dağıtım 
şirketlerinin abonelerden 
aldığı kayıp-kaçak para-

sının iadesiyle ilgili verdiği karar, 
(2014-7-11884 esas ve 2014-1045 
sayılı karar) dağıtım sektörü ile 
birlikte enerji piyasasının bütünü-
nü etkileyecek bir nitelik taşıyor. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
emsal teşkil edecek kararı sonucu, 
aboneler dağıtım şirketlerinden 
sadece 2014 yılı için 5-6 milyar TL 
kayıp-kaçak bedelinin iadesini talep 
edebilecek. 

Enerji IQ’ya konuşan dağı-
tım şirketlerinin yetkilileri, kararı 
teknik bilgiden yoksun olarak 
değerlendirerek “Bu karar dağıtım 
sektörünü ve tesis edilen liberal 
yapıyı temelden sarsar. Acilen en 
üst düzeyde bir yasal düzenleme ile 
konu çözülmeli” dediler.

Konuya ilişkin görüşlerini 
aldığımız Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
söz konusu kayıp kaçak bedelleri-
nin iadesi yönündeki kararının dı-
şında, 3. Daire tarafından iletim ve 
dağıtım bedellerinin iadesi yönünde 
de bir karar alındığını, ancak henüz 
bu kararın Genel Kurul’a gitmedi-
ğini belirtti. Yetkili, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: “Yargıtay’ın kararı, 
2007 yılından bugüne son derece 
adil, AB’den dahi şeffaf bir tarife 

yapısıyla serbestleştirilen elektrik 
dağıtım sektörünü çok olumsuz 
etkiler. Yargıtay, sanki kayıp kaçak 
bedelleri dağıtım şirketine kazanç 
olarak kalıyormuş gibi düşündü. 
Oysa sadece kayıp kaçak hedefiyle 
gerçekleşen değer arasındaki fark 
kazanç olarak dağıtım şirketine 
kalıyor.”

Kaosa neden olur
Aynı yetkili, konunun çözümü-

ne ilişkin sorumuza ise şu cevabı 
verdi: “EPDK’nın düzenleyici işle-
mi cari haldeyken bunu yok sayan 
bir yargı kararı alınırsa, bu kaosa 
neden olur. Kanun ile bunu çözsek 
dahi, yargı kararları geriye dönük 
işlemeyeceği için sorun ortadan 
kalkmayacak. Kaldı ki hukuki karar, 

idari kararla aşılamaz. Bir başka 
hukuki kararla çözülebilir kanısın-
dayım, örneğin Anayasa Mahke-
mesi kararı gibi…”

Konuya ilişkin görüşlerini aldı-
ğımız bir EPDK yetkilisi ise Yargı-
tay’ın kararını şöyle değerlendirdi: 
“Bu karar, EPDK’nın düzenlediği 4 
piyasada da tarife belirleyemeyeceği 
sonucuna kadar gider ve bundan 
sonra her tarife düzenlemesinin 
Bakanlar Kurulu kararı ile yapıl-
masına neden olur. Bu da serbest ve 
çağdaş piyasa mantığı ile temelden 
çelişir. Anayasa Mahkemesi’nin 
daha önce su faturaları ile ilgili alı-
nan bedellere ilişkin bir kararı var, 
bu bedellerin devlete katkı olduğu-
na yönelik. Bu karar emsal alınarak 
hukuki bir çözüm geliştirilebilir.” 

Kayıp kaçakta gözler Anayasa 
Mahkemesi’nde
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Yargıtay’ın elektrik dağıtım sektörünü sarsan kayıp-kaçak parasının iadesi kararını değerlendiren enerji bürokrat-
ları, piyasada kaos yaratacak bu yargı kararının, idari kararla aşılamayacağını belirttiler. Enerji yönetiminin çözüm 
önerisi, Anayasa Mahkemesi’nin alacağı hukuki bir kararla çözüme ulaşılması yönünde



Doğal gaz fiyat zirvesinden yine 
sonuç çıkmadı

BOTAŞ ve özel sektör ithalatçıların 25 Aralık Perşembe günü Rusya’da Gazprom Export yetkilileri ile yaptığı yılın 
son toplantısında da fiyatlar konusunda bir sonuç çıkmadı

BOTAŞ da dahil olmak 
üzere Türkiye’ye Rus 
doğal gazını ithal eden 
tüm tarafların ani bir 

davetle çağırıldığı yılın son ve en 
kritik toplantısından yine sonuç 
alınamadı. 25 Aralık Perşembe 
günü Moskova’da gerçekleştirilen 
toplantıda, Gazprom Export yet-
kilileri önce BOTAŞ yönetimi ile 

görüştü. 1 Aralık 2014 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilen Üst 
Düzeyli İşbirliği Konseyi toplan-
tısından sonra açıklanan yüzde 
6 indirimin BOTAŞ’a tekrar 
önerilmesi üzerine BOTAŞ, daha 
yüksek oranda indirim talebini 
öne sürerek teklifi kabul etmedi. 
Ardından, özel sektör doğal gaz 
ithalatçıları ile gerçekleştirilen 

görüşmede ise BOTAŞ’ın fiyat 
teklifini kabul etmediği belirtile-
rek, şirketlerin 2015 alım fiyatının 
bu yıl şubat ayında imzalanan 
Addendum’da belirtilen seviyede 
(Ocak 2014) olacağı bildirildi. Bu 
gelişmeler üzerine taraflar, ocak 
ayı içerisinde tekrar müzakere 
masasına oturmak üzere ayrıldılar. 

Doğal gaz dağıtımında sevkiyat 
kontrol merkezlerinin denetimi 

başlıyor
EPDK, doğal gaz dağıtım şirketlerinin kurduğu sevkiyat kont-
rol merkezlerinin denetimlerine ocak ayında başlıyor. Dene-
timleri UGETAM ve SQ Mart firmaları gerçekleştirecek

EPDK, dağıtım şirketlerinin bölgelerindeki ser-
best tüketicilerin sayaçlarını uzaktan okumalarını 
sağlayan ve anlık veri akışı gerçekleştiren sevkiyat 
kontrol merkezlerini denetlemeye hazırlanıyor. 

EPDK yetkililerinin verdiği bilgiye göre denetimler ocak 
ayı içerisinde başlayacak ve yıl ortasına kadar sürecek. Bü-
yük kısmı UGETAM ve kalanı SQ Mart şirketi tarafından 
gerçekleştirilecek denetimler, EPDK’nın belirlediği 30’dan 
fazla maddeyi içeren kontrol listesine göre yapılacak. 

EPDK’nın özel önem verdiği konuların başında gelen 
sevkiyat merkezlerinin kurulumu, 2002 yılında yürürlüğe 
giren Doğal Gaz Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönet-
meliği’nce öngörülüyor. Ancak yönetmelik, bu yükümlülü-
ğe ilişkin bir zaman tahditi koymuyor. Fakat Kurul’un 13 
Aralık 2012 tarihli ve 4169 sayılı kararı uyarınca sevkiyat 
kontrol merkezlerinin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar 
dağıtım şirketlerince kurulması gerekiyor. ‘Serbest tüke-
tici kararı’ olarak sektörel jargona giren bu düzenlemenin 
17’nci maddesi uyarınca, lisans alma tarihinden itibaren 
5 yıllık yatırım süresi dolmuş olan tüm dağıtım şirketleri, 
sevkiyat kontrol merkezlerini kurmak zorunda.  

DIVID genel kurulu 
ileri bir tarihe 

ertelendi

Bu yıl içinde üye sayısını 12’ye çıkartan 
DİVİD’in 26 Aralık 2014 Cuma günü 
yapmayı planladığı genel kurul ileri bir 
tarihe ertelendi. 2006 yılında kurulan 

DİVİD’in 26 Aralık Cuma günü İstanbul’da 
gerçekleştirmeyi planladığı genel kurul top-
lantısı ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının, 
DİVİD’in üyelerinin önemli bir bölümünü 
oluşturan ithalatçı şirketlerin üst düzey temsil-
cilerinin yurt dışı seyahatleri nedeniyle, çoğun-
luk sağlanamayacağı gerekçesiyle iptal edildiği 
bildirildi. Derneğin Akfel Gaz, Avrasya Gaz, 
Batı Hattı Doğalgaz, Bosphorus Gaz, Enerco 
Enerji, Ege Gaz, Kibar Enerji ve Shell Ener-
ji’den oluşan üyeleri arasında, bu yıl Aygaz Do-
ğal Gaz A.Ş., EWE Enerji A.Ş., OMV Enerji 
Ticaret Ltd. Şti. ve SOCAR Gaz Ticareti A.Ş. 
katılmış ve üye sayısı 12’ye yükselmişti.
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Alstom Grid, Sırbistan’a jeneratör 
transformatörü ihraç etti

Alstom, Türkiye’de tasarlanan ve üretilen en 
büyük jeneratör transformatörünün Sırbis-
tan’a teslimatını gerçekleştirdi. Alstom Grid 
Türkiye, Sırbistan’da Nikola Tesla Enerji 

Santrali Tent-B’de kullanılmak üzere PE EPS–Sır-
bistan (Public Enterprise- Electric Power Industry of 
Serbia / Kamu Kuruluşu – Sırbistan Elektrik Enerji 
Endüstrisi) için ürettiği jeneratör transformatörünün 
sevkiyatını gerçekleştirdi. Şimdiye kadar Türkiye’de 
tasarlanan ve üretilen en büyük transformatör olma 
özelliğini taşıyan 725 MVA, 21/410 kV yükseltici 
transformatör, aynı zamanda Alstom ‘un Türkiye’den 
Sırbistan’a yaptığı ilk ihracat olma özelliğini de taşıyor.

Sırbistan’ın en büyük enerji santrali kompleksi 
Nikola Tesla Enerji Santrali, senelik 18 TWh elektrik 
üretimiyle neredeyse ülkenin yarısının enerji ihtiya-
cını karşılıyor.  Alstom’un yükseltici transformatörü, 
jeneratörden elde edilen elektriği yüksek gerilim nakil 
hattı ile tüketim yerine kadar ulaştıracak.. Trans-
formatör, enerji santralinin, 400 kV Sırbistan iletim 
şebekesine bağlanmasında kritik bir rol oynayacak.

Alstom Grid Türkiye Güç Transformatörü Genel 
Müdürü Hakan Karadoğan; “Sırbistan’ın en büyük 
enerji üretim şirketi PE-EPS ile çalışmaktan dolayı 
son derece memnunuz. Bu projeyle bu alandaki teknik 
bilgimiz, yüksek kalite standartlarımız ve deneyimimiz 
dünya genelinde bir kez daha kanıtlandı. Bu yükseltici 
transformatör ve en son teknoloji ürünü on-line izleme 
sistemi ile Nicola Tesla Santrali, tüketicilerine istikrarlı 
ve güvenilir yüksek gerilim sistemi sunabilecek ve sant-
ralin verimliliğini otomatik olarak arttıracaktır”  dedi.

Açılım sürecine karşın HES’ler hızlandı
Güney Doğu Anadolu bölgesinde projelendirilen HES yatırımlarının ÇED süreçleri ilerlemeye devam ediyor. Statkraft’ın Siirt’te-
ki Çetin HES inşaatına yeniden başlamasının ardından, geçen ay Bitlis ve Hakkari’de toplam gücü 168 MW olan iki projenin de 
ÇED sürecinde aşama kaydedildi

Aras Enerji’nin Bitlis’te yapma-
yı planladığı 50.390 MWe kurulu 
güce sahip olacak Gökay I-II 
Regülatörü ve HES`lerinin ÇED 
süreci devam ediyor. Bu kapsam-
da, 8 Ocak 2015 tarihinde halkın 
katılım toplantısı düzenlenecek. 
Gaziantep merkezli Aras enerji2nin 
geliştirdiği proje, Hizan ve Tatvan 
ilçeleri sınırları içerisinde, Hizan 
çayı üzerinde bulunuyor. Projenin 
yıllık üretim öngörüsü 155 GWh 
ve yatırım tutarı, proje tanıtım 
dosyasında yer alan bilgilere göre 
93 milyon TL.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye- 
Avusturya işbirliği ile Hakkari’de 
planlanan HES yatırımlarının ilk 

ayağını oluşturan 118 MW kurulu 
güce sahip Doğanlı-1 HES’in de 
ÇED süreci başlamıştı. 

Öcalan eleştirmişti
Diğer yandan, Güney Doğu 

Anadolu’daki HES projeleri, 
kamuoyunda ‘Kürt Açılımı’ olarak 
bilinen demokratik açılım sürecin-
de de tartışılıyor. İmralı cezaevinde 
tutuklu bulunan Abdullah Öca-
lan’ın avukatları aracılığıyla yaptığı 
yazılı açıklamalarda HES proje-
lerine değinilmesi dikkat çekiyor. 
Dikkat çeken bir konu da bu yıl 
nisan, haziran ve ağustos ayları 
içerisinde Muş, Van ve Ağrı’daki 

HES şantiyelerine yapılan terörist 
baskınlar olarak kayıtlara geçti. 

Öcalan, ağustos ve aralık ayla-
rında kamuoyuna yansıya açıklama-
larında, HES yapımlarını eleştiren 
ifadeler kullanmıştı. Konu, hürriyet.
com.tr sitesinde Öcalan’ın avukatının 
ifadesi olarak şu şekilde verilmişti:

“Görüşmemizde Öcalan, ‘hala 
hükümet, devlet HES’ler, barajlar, ka-
lekollar inşa etmektedir’ dedi. Burada 
sürecin bu şekilde ilerleyemeyeceğini, 
hatta bu HES’lerin ve barajların en 
büyüğü olan Ilısu ve Silvan barajını 
Hiroşima ve Nagazaki’deki olaya 
benzetti. Çünkü bunların hiçbir eko-
nomik değeri yok. Buna son verilmesi 
gerektiğini söyledi.”
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Sektör açısından 2014’ün son ayına damga vuran olay şüphesiz Putin’in Türkiye ziyareti oldu. Türkiye-Rusya arasında baş gösteren yeni 
ekonomik ve ticari planlar, “AB mi, yoksa Rusya mı tercih edilecek?” başlıklı tartışma platformlarında bir müddet daha konuşula dursun, 

ülkemiz Enerji Oscarları’nın verildiği ayda, sosyal medyaya hakim konu, “Değişen Petrol Ekonomisi”.
2015 yılının daha sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi dileğiyle...
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ENERJİDE DÖRT SEKTÖRÜN AYLIK İSTATİSTİKLERİ (2014) 
AY ELEKTRİK  (Milyonkwh) DOĞALGAZ  (Milyon m3) PETROL  (Bin Ton) LPG (Ton)

OCAK 21.424 4.791 1.400 267.297
ŞUBAT 19.277 4.218 1.366 261.534
MART  20.532 4.553 1.473 284.640
NİSAN 19.797 4.099 1.561 299.847
MAYIS 20.081 3.881 1.648 314.216

HAZİRAN 20.168 3.301 1.702 323.259
TEMMUZ 22.678 3.689 1.719 337.809
AĞUSTOS 23.729 3.738 1.908 359.393

EYLÜL 21.170 3.894 1.875 333.350
EKİM 19.049 3.329 1.787  342.608 

KASIM 20.478      
ARALIK 11.859      

AÇIKLAMALAR:
*Doğalgaz, petrol, lpg verileri EPDK; Elektrik, TEİAŞ verileridir.  *Elektrik, Aylık Türkiye üretim toplamı.  *Doğalgaz, kamu-özel toplam ithalat miktarı.
*Petrol; benzin, motorin, fuel oil, gazyağı toplam satışları.  *LPG; şirketlerin otogaz-tüplü-dökme gaz toplam satışları. *Aralık elektrik üretimi 17 
tarihi itibariyledir. 

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE AKARYAKITTAN ALINAN VERGİLER (KASIM)
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KAYNAKLAR: EPDK, EİGM, TEİAŞ

MOTORİN TÜKETİMİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

BENZİN TÜKETİMİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İSTATİSTİK
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GÜÇ VE TASARRUF 
ŞİMDİ BİR ARADA
50 yıldır akaryakıta yön veren Aytemiz Petrol, yenilikçi bir ürünle karşınızda!

En zorlu şartlarda yüksek performans, daha az yakıtla daha çok yol ve araç 

ömrünü uzatan motor temizleme özelliği... Bu üç harika özellik birleşti ve 

Aytemiz Optimum doğdu.
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Fransız Kalkınma Ajansı

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

Nükleer santrala ‘askeri bölge’ statüsü

Mültecilerin kaçakla imtihanı

Elektrik ve doğal gaz dağıtımı özelleşti ama tüketiciler memmun mu?

Akaryakıtta ‘fiyat’ tartışması büyüyor

Kaya gazı oyunun kurallarını değiştirebilecek mi?


