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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.

Yeni bakan kim olacak?
Enerjide sadece devlet kar etmemeli 
Enerji sektörü tahvil ihracını keşfetti
Avrupa Birliği’nin yeni enerji vizyonu
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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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Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji Vakfı 
İktisadi İşletmesi tarafından yayımlanmaktadır. 
Dergide yer alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon, grafik, 
harita gibi malzemeler kaynak göstermek koşulu ile 
kullanılabilir. Türkiye Enerji Vakfı İktisadi İşletmesi, 
Türkiye Enerji Vakfı'nın iktisadi işletmesidir

Enerji sektörünü zor günler bekliyor

Murat Fırat

Derginin tüm işleri tamamlanmış editor yazısını yazmak için 
bilgisayarı açtım, internet bağlantısı yok. Cep telefonumdan 
BEDAŞ’ın internet sitesine girip “planlı bir kesinti mi” diye ba-

kayım dedim, BEDAŞ’ın sitesine erişilemiyor. Durumu, son yıllarda her 
zaman olduğu gibi Twitter’dan öğrendim. Telefona sarılıp neler olduğu-
nu öğrenmek için birkaç haber kaynağımızı aradım aldığım yanıt “Biz 
de bilmiyoruz” oldu. Türkiye enerji sektörü, bir “blackout” vakasıyla 
dünya enerji tarihine geçti. Daha önce bazı örnekleri yaşandı ama bir 
ülkenin toptan karanlığa gömülmesi sanki ilk bize nasip oldu. 

Elbette konu hem kamu hem de özel sektör tarafından masaya yatırıla-
cak tüm olasılıklar dikkate alınarak nedenleri bulunacak. Ancak artık 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebiliriz. Sorun ya da sorunlar ne-
redeyse, sorumluluk kim ya da kimlere aitse çok acil düzeltme yoluna 
gidilmesi gerekiyor. Bu da yeni düzenlemeler yeni yatırımlar anlamına 
gelebilir. 
Zaten sektörün son günlerde başını ağrıtan birçok konu varken… Ka-
pak haberimizde ayrıntılarını okuyacaksınız, dolar kurunda yaşanan ani 
yükseliş en çok enerji sektörü yatırımcılarını etkileyecek. Birkaç ayda 
yaşanan yüzed 43’lük dolar kuru artışı, maliyetleri yarı yarıya arttırdı. 
Özellikle 2010 yılından sonra yapılan yatırımlar, özelleştirme ihalelerini 
kazanan şirketleri ciddi bir yük bekliyor. Elektrik dağıtım, termik santral 
ihalelerine katılan şirketlerin yanı sıra kapasitelerini artıran şirketler de 
refinansman yöntemleri üzerinde şimdiden kafa yormaya başladı. 
Özel sektörün içinde bulunduğu handikapı Akenerji Genel Müdürü 
Ahmet Ümit Danışman şöyle özetledi bu ayki röportaj sayfamızda: Bir 
oyunun tek başına kazananı olmaz, devlet bu işten karlı çıktı ama iyi 
niyetle yatırım yapan şirketlerin de geri dönüşleri almasını sağlamak ge-
rekiyor…
Bu ay Türkiye ve Avrupa Birliği’nin gelecekteki enerji politikalarına ge-
niş yer ayırdık. Avrupa Birliği, tüm enerji yaklaşımını baştan başa değiş-
tirecek yeni bir hamle içinde, bu Türkiye’yi nasıl etkileyecek ayrıntılarını 
Enerjisa uzmanları yazdı. 
Biliyoruz “Ayın Kulisi” bölümümüz merakla bekleniyor, bu ayki konu-
muz “yeni enerji bakanının kim olacağı” üzerine. Kulislerde dolaşan 
isimleri sıraladık. 
Keyifli okumalar…





ENERJİ BAKANI KİM OLACAK?
Sadece devletin ‘karlı’ çıktığı bir 
sistem yürümez

Enerji sektörünün yeni finansman 
modeli: Tahvil ihracı3024

AKP’nin tek başına iktidar olması durumunda ‘3 
dönem engeline’ takılan Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın 
yerine Veysel Eroğlu ile Abdullah Tancan’ın isimleri 
geçiyor. Ancak siyaset her zaman sürprizlere açık...

Akenerji Genel Müdürü Danışman “Ancak bu oyunun 
tek kazananı olmaz, özel sektör bu işe iyi niyetle girdi, 
yatırımların geri dönüşün sağlanması gerekiyor” diyor

Uzun vadeli yatırımlar için en cazip borçlanma aracı 
olarak görülen ‘tahvil ihraçları’ artık Türkiye’deki enerji 
sektörlerinin de sıkça kullandığı bir yöntem olmaya 
başladı. 
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Avrupa Enerji Birliği,  
Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Petrol arama faaliyetleri “düşük 
fiyat” kıskacında

Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek Avrupa 
Enerji Birliği’nin raporu Türkiye’ye büyük görevler 
yüklüyor. 

2030’lara doğru Türkiye’nin 
enerji görünümü5040 46
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ALPET KIBRIS’A ‘REKABET VE 
KALITE ÖDÜLÜ’

Altınbaş Holding bünyesindeki Alpet Kıbrıs, KKTC Tüketiciler Derne-
ği’nin tüketici haklarını koruma ve tüketiciyi bilinçlendirme amacıyla her yıl 
düzenlediği törende ‘Rekabet ve Kalite’ ödülünü almaya hak kazandı. Tüketici 
haftası kapsamında Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilen törende, tüketici 
haklarını destekleyen ve koruyan kurumlara plaket verildi. Kuzey Kıbrıs Al-
pet müşteri odaklı hizmet anlayışı, akaryakıt sektörüne katkısı ile bu ödüle 
layık görüldü. 

2014 ve 2015 yılları içerisinde hizmet kalitesi ile birçok alanda ödül ve 
kalite sertifikası alan Alpet Kıbrıs, yakın dönemde iş dünyasının performan-
sını değerlendiren Stevie Ödülleri’nde ‘Satış ve Müşteri Hizmetleri’ (Stevie 
Awards for Sales & Customer Service) alanında ödül almıştı.

Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Ali Murat Yeşilyurt yaptığı konuşmada Al-
pet Kıbrıs olarak ayrıcalıklı, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir anlayışla hizmet 
verdiklerini söyledi.    Yeşilyurt, “Gerçekleştirdiğimiz anketler ve kamuoyu 
araştırmalarıyla müşterilerimizin isteklerini sürekli gözlemliyoruz. Bu bağ-
lamda sağladığımız tüm hizmetlerin tüketicilerin ihtiyaçlarına ve taleplerine 
göre şekillendirilmesine özellikle önem gösteriyoruz” dedi.

BOYNER 
ÇALIŞANLARI 

“KAZAK” GIYIP 
TASARRUF 

EDIYOR
Perakende sektöründe ‘Ye-

şil Ofis’ ünvanını alan ilk şirket 
olan Boyner Büyük Mağazacılık,  
WWF’nin (Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı) dünya genelinde düzenle-
diği Sweater Day (Kazak Günü) 
etkinliğine katılarak, küresel iklim 
değişikliğiyle mücadeleye des-
tek verdi. Kazak Günü’nde tüm 
Boyner çalışanları kazaklarını giydi, 
ofiste ısınma için daha az enerji 
harcandı. Boyner Büyük Mağaza-
cılık’ta Kazak Günü’nde sıcaklık üç 
derece düşürülerek, enerji tüketimi 
azaltıldı. Küresel ısınma ve enerji 
verimliliği konusundaki duyarlılığı 
artırmak amacıyla renkli aktiviteler 
de düzenlendi. Çalışanlar arasın-
da yapılan ‘en renkli kazak’ ve ‘en 
anlamlı mesaj’ yarışmasını, Ceyda 
Su isimli çalışan kazandı. Su, ödül 
olarak WWF’nin projesi kapsa-
mında bir ‘panda’ evlat edindi. Su’ya 
günün anısına bir sertikifa verilerek, 
oyuncak panda da hediye edildi.

GO CARD’DAN 
IPRAGAZ 
OTOGAZ 

KAMPANYASI 
Türkiye akaryakıt sek-

törünün genç ve dinamik 
markası GO, müşterileri için 
hazırladığı kampanyalarına bir 
yenisi ekledi. İpragaz şirketi ile 
ortaklaşa yapılan kampanya, 
15 Mart-30 Nisan tarihleri 
arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında GO CARD ile farklı gün-
lerde, tek seferde yapılacak 50 TL ve üzeri dört İpragaz Otogaz alımında, 
10 TL değerinde otogaz hediye ediliyor. 
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SHELL ECO-MARATHON AVRUPA IÇIN GERI SAYIM BAŞLADI
Mayıs ayında Hollanda’nın Rotterdam kentinde 

30’uncusu düzenlenecek Shell Eco-marathon Avrupa’ya, 
bu yıl da Türkiye’den, geleceğin mühendis ve bilim in-
sanlarından oluşan 22 takım katılıyor. En az yakıtla en 
uzak mesafeyi kat etmek hedefiyle bu yıl 30. yıldönümü-
nü kutlayan Shell Eco-marathon Avrupa’ya katılacak 17 
farklı üniversite ve 3 liseli ekip İstanbul’da buluştu. 

Yaklaşan yarış ile ilgili bir açıklama yapan Shell Tür-
kiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, “Shell, Türkiye’de ku-
rulduğu ilk günden bu yana hem ürün ve hizmetleriyle 
hem de yürüttüğü sosyal projelerle toplumsal fayda ya-
ratma hedefini titizlikle uyguluyor ve Türkiye’nin sadece 
ekonomisine değil, sosyal ve kültürel gelişimine de kat-
kıda bulunuyor. Shell Eco-marathon, bu kapsamdaki en 
önemli sosyal yatırımlarından biri olma niteliğini taşıyor. 
Shell Eco-marathon gençlerin mühendislik ve tasarım 
yeteneklerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağ-

lıyor” dedi. 
Bu yıl yarışmaya İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, 

Çorum, Kayseri, Manisa, Isparta, Kırıkkale ve Eskişe-
hir’den 22 takım katılacak. 

ULUDAĞ ELEKTRIK, 
BURSASPOR’A SPONSOR OLDU

CLK Uludağ Elektrik ve Uludağ Elektrik Dağıtım 
(UEDAŞ), Bursaspor’a sponsor oldu. İmza töreninde 
konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, 
“Şehrimizin başarılı takımına destek olmaktan mutluyuz. 
Desteğimiz önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da 
sürecek” dedi.

Bursaspor’un Özlüce Tesisleri’nde yapılan sponsor-
luk sözleşmesine, UEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İs-
lamoğlu, CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış Genel 
Müdürü Ali Erman Aytaç ve UEDAŞ Kurumsal İletişim 
Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile Bursaspor Başkanı Recep 
Bölükbaşı katıldı. İmza töreninde  söz alan Ali Erman 
Aytaç, “Bursa’da kurulan bir marka olarak takımımızın 
başarıları ile her zaman sevindik ve gurur duyduk. Biz de 
bu bölgenin elektrikte en önemli markasıyız. Şehrimizin 
önemli bir değeri olan kulübümüzün her zaman yanında 
olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DOĞAN VE AYTEMIZ’IN 
HEDEFI ILK 5’E GIRMEK
Doğan Holding’in iştiraki Doğan Enerji’nin Ayte-

miz Akaryakıt’la ortaklığı Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu ile Rekabet Kurumu onaylarının ardından ya-
pılan hisse devri ile gerçekleşti. 11 Mart 2015 tarihinde 
tamamlanan hisse devri ile Doğan Enerji 152 milyon TL 
ödeyerek Aytemiz Akaryakıt’ın yüzde 50 hissesinin sa-
hibi oldu.

Hisse devrinin ardından Aytemiz Akaryakıt Dağı-
tım A.Ş.’nin 200 milyon TL olan ödenmiş sermayesi, 
tamamı nakden karşılanmak suretiyle 454 milyon TL’ye 
çıkarılacak. Artırılan 254 milyon TL sermayeye Doğan 
Enerji, iştirak payına isabet eden 127 milyon TL tuta-
rındaki yeni pay alma haklarının tamamını nakden ve 
peşin olarak kullanacak. Benzer şekilde diğer ortaklar 
da sermaye artırımına payları oranında nakden ve peşin 
olarak iştirak edecek.

Bu ortaklığın enerji sektöründeki büyüme kararlılı-
ğının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Doğan 
Holding İcra Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen “Dene-
yimlerimizin Aytemiz Ailesi’nin akaryakıt sektöründe-
ki deneyim, yetkinlik, altyapı, sağlam lojistik ve dağıtım 
ağıyla birleşmesi ile büyük bir sinerji yakalayacağımıza 
inanıyoruz. Bu sinerji hissedarlarımız, müşterilerimiz ve 
sektördeki tüm paydaşlarımıza katma değer sağlayacaktır. 
Bu noktadan sonra Aytemiz olarak hedefimiz akaryakıt 
sektöründe kısa vadede ilk beşe girmektir.  

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Başkanı İsmail Aytemiz 
de Doğan Grubu ile güçlerimizi birleştirmemiz şirketimi-
zin daha verimli, daha hızlı ve daha kârlı bir büyüme ola-
nağına kavuşmasını sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı. 
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JEOTERMALE 356 MILYON 
DOLARLIK DESTEK

Enerji ve Çevre Teknolojileri Fuar ve Konferan-
sı’nda konuşan Transmark İş Geliştirme Müdürü 
Umut Destegül, “Dünya Bankası, sondaj çalışmaları 
için bize 356 milyon dolarlık destek verecek. Hali ha-
zırda 786 megavatlık bizi bekleyen açılmamış jeoter-
mal kaynağımız var. Jeotermal kaynaklarımızın yüzde 
84´üne hiç dokunmadık” dedi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği 
Başkanı Ufuk Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen 
“Jeotermal Enerji Projelerindeki Durum ve Güncel 
Gelişmeler” konulu panelde proje rikslerini anlatan 
Umut Destegül, 2018 yılında Jeotermal enerjide 750 
megavata ulaşılmasının öngörüldüğünü belirterek bu 
alanine yatırımcılar için çekici hale geldiğini söyledi. 

Panelde konuşan Ortadoğu Enerji yetkilisi Erdem 
Erkuş da, jeotermal enerjinin yenilenebilir enerji kap-
samında olması nedeni ile devletin satın alma garanti-
si verdiğini anlatarak, “Özellikle üretimde malzemeyi 
yerli kullanır isek, devlet elektriğin kilovatını 13.2 
dolar sentin üzerinde bir rakamla bizden satın alıyor” 
hatırlatmasında bulundu. 

ENERJISA, VERI ANALITIĞI IÇIN 
SAS’LA IŞBIRLIĞI YAPACAK

Enerjisa ve analitik çözümler alanında faaliyet gös-
teren SAS yetkilileri ile şirketin ABD’de bulunan genel 
merkezinde bir araya geldi. İki şirket yöneticileri analitik 
yaklaşımların Türkiye enerji sektörüne sağlayacağı fay-
daları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aralarında 
Enerjisa CEO’su Yetik Mert, Enerjisa CIO’su Gül Erol, 
SAS Global CEO’su Jim Goodnight, SAS Global Baş-
kan Yardımcısı Carl Farrell ve SAS Türkiye Ülke Müdü-
rü Hakan Erdemli’nin bulunduğu üst düzey yöneticiler, 
Enerjisa’nın analitik tabanlı stratejik hedeflerini görüş-
mek üzere bir araya geldi. SAS ile birlikte gerçekleştiri-
len proje ile ilgili konuşan Enerjisa CEO’su Yetik Mert, 
“Gerçekleştirdiğimiz veri kalitesi projeleriyle sistemle-
rimizde kayıtlı olan müşteri verimizi tekilleştirerek veri 
büyüklüğünü yüzde 25 oranında azalttık ve verilerimizin 
kalitesini büyük ölçüde arttırmayı başardık” dedi.  Veri 
yönetimi çalışmalarının yanı sıra 2010 yılından bu yana 
talep tahminleme çalışmalarını SAS talep tahminleme 
çözümleri ile destekleyen Enerjisa, kısa dönem tahmin-
leme sonuçlarında elde ettiği gelişmeyi, devam eden pro-
jeler ile orta ve uzun dönem tahminleme çalışmalarına da 
taşımayı hedefliyor. 

“AKILLI ŞEBEKE” UZMANLARI ISTANBUL’DA BULUŞUYOR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve UGETAM’ın himaye-
sinde düzenlenecek olan, “3. Ulus-
lararası İstanbul Akıllı Şebekeler 
Kongre ve Fuarı” bu yıl 29-30 Nisan 
2015 tarihlerinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilecek. Etkinlikte ICSG İstanbul 
2015 Kongre ve Fuar Başkanı Ümit 
Doğay, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık ile Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız birer 
konuşma yapacak. Fuara, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da katılması bekleniyor. 

Bu yıl ünlü konuşmacılar arasın-
da Beyaz Saray’a danışmanlık yapan 
John McDonald, Akıllı Şebekeler 
Avrupa Komisyonu Proje Lideri 
Gianluca Fulli,  IEEE PES Türkiye 
Başkanı Prof. Dr. Ömer Usta bu-

lunuyor. Dünya çapında çok sayıda 
akademisyen, bürokrat ve işadamı-
nın katılacağı ICSG İstanbul 2015 
boyunca ikili iş görüşmeleri ve ticari 
anlaşmalar yanında dünyada ve Tür-
kiye’deki enerji sektörünün önemli 
konu başlıkları ele alınacak. 

Fuarda “Doktora-Yüksek Li-
sans Öğrencisi En iyi Bildiri Ödülü, 
“Genç Bilim Adamı En İyi Bildiri 
Ödülü” ve “Lisans Öğrencisi En İyi 
Bildiri Ödülleri” de verilecek. 
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EPDK TARIFELER DAIRESI, 
GAZBIR’I ZIYARET ETTI

EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı Mehmet Ertürk, 
GAZBİR’in Ankara’daki merkezini ziyaret etti. Ger-
çekleştirilen görüşmede, doğal gaz dağıtım tariflerinin 
birinci döneminde edinilen tecrübeler değerlendirildi. 
Grup başkanları ve enerji uzmanlarından bir grupla zi-
yarete giden Ertürk’ü GAZBİR Genel Sekreteri Yaşar 
Çıkış, Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sılkım, Dernek 
Müdürü Cem Önal karşıladı. 

Görüşmede, 2012-2016 yıllarını kapsayan birinci 
tarife döneminde edinilen tecrübeler değerlendirildi. 
2017 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan ikinci ta-
rife dönemi çalışmaları öncesinde GAZBİR Tarifeler 
Komisyonu ve EPDK Tarifeler Dairesi tarafından yapı-
lacak ortak çalışmaların belirlenecek bir takvim çerçe-
vesinde yapılması kararlaştırıldı.

GAZBİR temsilcileri tarafından yapılan değer-
lendirmede, doğal gaz dağıtım sektörü olarak müşte-
ri odaklı hizmet kalitesinin korunması için doğal gaz 
dağıtım tariflerinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, 
hizmet standartlarının daha iyi bir noktaya getirilme-
sinin tüketiciler ve dağıtım şirketleri açısından büyük 
fayda sağlayacağı belirtildi. 

“EDISON” ÖĞRENCILERI ITÜ’LÜ OLACAK
General Electric’in (GE) Edi-

son Mühendislik Geliştirme Prog-
ramı, GE Türkiye ve İstanbul Tek-
nik Üniversitesi arasında imzalanan 
işbirliği protokolü ile İTÜ yüksek 
lisans ve doktora programlarında 
denklik hakkı kazandı. Program, 
zengin endüstri birikimini, özenle 
tasarlanmış bir program dahilinde 
aktararak, nitelikli teknolojik araş-
tırmalar yapabilecek, üstün dona-
nımlı teknik liderler geliştirmeyi 
amaçlıyor. Sunulan bu denklik ola-
nağı sayesinde, kayıtlı veya programı 
başarıyla tamamlamış mühendisler, 
endüstriyel kabiliyetlerinin yanında 
akademik olarak da gelişerek yüksek 

lisans ya da doktora derecesi alabi-
lecekler.

GE tarafından 26 farklı ülkede, 
66’dan fazla mühendislik organi-
zasyonunda uygulanan ve dünya 
çapında yalnızca 1.100 katılımcısı 
olan Edison Mühendislik Geliş-

tirme Programı, Türkiye’de 2009 
yılında başlatıldı. GE’nin havacılık 
iş kolunda uyguladığı Edison prog-
ramında; katılımcılar, program sü-
resince farklı teknolojilik alanlarda 
görevlendiriliyor ve böylece uzman-
laşacakları alanı seçebiliyorlar. 

NÜKLEER ZIRVEDE 
‘AKADEMIK’ ANLAŞMA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğin-
de, Nükleer Mühendisler Derneği ve Ticari Eşleştirme 
Derneği tarafından düzenlenen II. İstanbul Nükleer 
Santrallar Zirvesi’nin ilk gününde Mavinci ve Hacette-
pe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) 
ile Almanya’nın ve dünyanın nükleer güvenlik konu-
larında lider kuruluşu Gesellschaft für Anlagen-und 
Reaktorsicherheit (GRS) arasında işbirliği anlaşması 
imzalandı. Anlaşma törenine II. İstanbul Nükleer Sant-
raller Zirvesi Başkanı Doç. Dr. Şule Ergün, HT-TTM 
Genel Müdürü İlhan Akçal, Mavinci Genel Müdürü 
Salih Çetin ve GRS şirketi Genel Müdürü Hans Ste-
inhauer katıldı. Türkiye’de nükleer güvenlik, araştırma, 
lisanslama, eğitim ve acil durum hazırlıkları gibi konu-
larda iş ortaklığını kapsayan anlaşma kapsamında kar-
şılıklı bilgi ve personel değişimi yapmaları bekleniyor. 
Anlaşmaya göre, GRS şirketinin nükleer alanda sahip 
olduğu üstün Alman teknolojisini ve kaynak kodlarını 
Mavinci’ye aktararak Teknoloji Transferi yapacak. Ma-
vinci şirketi ise HT-TTM ile bu kapsamda Ar-Ge ve 
proje çalışmalarına imza atarak milli teknolojiye katkı 
açısından da önemli sorumluluklar üstlenecek. 
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SCHNEIDER ELECTRIC 
GELECEĞIN ENERJI 

MÜHENDISLERIYLE BULUŞTU

Schneider Electric, enerji verimliliği ve enerji yönetimiyle ilgili 
farkındalığı artırmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi’nde düzenle-
nen ‘Enerji Verimliliği ve Önemi’ adlı konferansa katıldı. Schne-
ider Electric Enerji Verimliliği Müdürü Mahmut Dede’nin ko-
nuşmacı olarak katıldığı konferansta, ‘Enerji Verimliliği ve Önemi’ 
konusu geleceğin enerji profesyonelleriyle birlikte incelendi. Koca-
eli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen konferansta; “Dün-
ya Enerji Görünümü ve Güncel Gelişmeler”, “Türkiye Enerji Gö-
rünümü ve Yasal Mevzuatlar”,  “Enerji Yönetimi Nasıl Yapılmalı” 
gibi başlıklarda konuşmalar yapıldı.  Schneider Electric Enerji 
Verimliliği Müdürü Mahmut Dede, konferansta yaptığı konuş-
mada “Türkiye’nin enerji konusunda en önemli düğüm noktasının 
enerji verimliliği olduğunu düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz, 
toplumda bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak olmalıdır. Sch-
neider Electric olarak, Türkiye’nin kısa vadede enerji yönetimine 
odaklanmasını gerekli görüyoruz. Bu sayede enerji kaynaklarının 
en etkin ve verimli biçimde kullanılması dışa bağımlılığı da ciddi 
oranda azaltacaktır” dedi.

GENÇLER, TOTAL YÖNETICILERINE MENTORLUK YAPIYOR
Total Türkiye’de 2014 yılı so-

nunda başlatılan “tersine mentor-
luk” programı çerçevesinde üst dü-
zey yöneticiler, içlerinde instagram, 
facebook, twitter, Linked-in, viber, 
soundcloud, youtube, Shazam, go-
ogle drive, whatsApp, blog, Pinte-
rest, tweetdeck gibi 43 farklı sosyal 
medya uygulamasını aktif olarak 
kullanmaya başladılar. Program çer-
çevesinde, yaşları 33 ile 55 arasında 
değişen yüzde 56 ‘sı erkek, yüzde 
44’ü kadın 16 yönetici ve yaşları 22 
ila 30 arasında yer 16 çalışanla bir 
araya geldi. 

Genç çalışanların yaptıkları ça-
lışmalarının ilk somut adımı Total 
Türkiye‘nin kıyafet yönetmenliğinin 

değiştirilmesi yönünde atıldı. Üni-
versite yaşamları boyunca genelde 
rahat giyinen ve sonrasında iş haya-
tına atılan genç çalışanlar üst düzey 
yöneticilerle yaptıkları çalışmalar 

sırasında şirket içinde giyim konu-
sunda daha motive çalışabilmeleri 
için daha rahat olunmasına yönelik 
görüşlerini de iletti ve uygulamaya 
geçirildi.  

TSE, TÜV AUSTRIA  
UGETAM’I  

ZIYARET ETTI 
TSE, TÜV AVUSTURYA UGETAM te-

sislerinde yapılan değerlendirme toplantısında 
bir araya geldi. UGETAM Genel Müdürü 
Serkan Keleşer’in ev sahipliğinde, TSE Mu-
ayene Gözetim  Merkezi Başkanı Topel Gül, 
TÜV Austria Turk Genel Müdürü Yankı Ünal 
ve Kurumların ilgili yöneticilerinin katıldığı 
toplantı öncesinde UGETAM tesisleri gezile-
rek eğitim, deney ve kalibrasyon üniteleri üze-
rinde yerinde incelemeler yapıldı. UGETAM 
ev sahipliğinde yapılan toplantıda şu ana kadar 
birlikte yapılan çalışmalar değerlendirildikten 
sonra bu aşamadan sonra yapılabilecek işbir-
liklerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
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ABD’nin en büyük yüzer santralı 
2016’da bitecek

Sonoma Clean Power (SCP) ve Pristine Sun, Ameri-
kan’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük yüzer güneş 
enerjisi santralını kuracak.

Amerikan enerji şirketleri Sonoma Clean Power 
(SCP) ve Pristine Sun ortaklığında 12.5 MW kurulu 
güce sahip olacak yüzer güneş enerjisi santralı pro-
jesi hayata geçtiğinde Amerika’da türünün en büyü-
ğü, dünyada ise ikinci olacak. Dünyanın en büyüğü 
ise Japonya’daki Kyocera şirketinin kurduğu 13.4 
MW’lık yüzer santral. 

Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan ve şarap üretimi ile 
ünlü Sonoma şehrinde kurulacak santral ile 3 bin 
evin elektrik ihtiyacı karşılanırken tarımsal alanların 
tarım için kullanılmasına olanak sağlanacak. 

Güneş santrali atık su depolamak için kullanılan altı 
sulama göletinde inşa edilecek. Santrallerin inşaası-
nın 2016 yılında tamamlanması planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
4 GES kuracak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 950 KW kurulu güce 
sahip 4 adet güneş enerji santralı kuracağını açıkladı. 
Santrallardan elde edilecek enerji, tarım alanlarının 
sulamasında kullanılacak. İki santral, Döşemealtı İl-
çesi, Mellidağ bölgesine inşaa edilecek. Diğer ikisi ise 
Korkuteli Küçükköy ve Beğiş mahallerinde olacak. 
Öte yandan söz konusu santrallarla ilgili ÇED süre-
ci de başladı. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve 
Denetim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ya-
pılan açıklamada, yapılması planlanan güneş enerjisi 
santralı projesi ile ilgili olarak Antalya Valiliği’ne su-
nulan dosyanın PTD Dosyası Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrultusunda 
incelenip uygun bulunduğu ve projeye ilişkin ÇED sü-
recinin başladığı duyuruldu.

Eczacıbaşı doğal gazı seçti

ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler AŞ, Af-

yon Emirdağ’da 6 MW kurulu güçte doğal gaza dayalı 

kojenerasyon santralı kuracak. Şirketin doğal gaza 

dayalı kuracağı termik santral için yaptığı lisans baş-

vurusu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

tarafından değerlendirmeye alındı. Önlisans baş-

vurusuna ilişkin itiraz süresi başladı, itiraz tarihi 16 

Mart 2015 tarihinde sona erdi. 

Sivas’a da biyokütle tesisi geliyor
Sayıları hızla artan biyokütle tesislerinden biri de Si-

vas’a kurulacak.  Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu (EPDK), Nov Enerji Elektrik Üretim Anonim Şir-

keti tarafından Sivas’ta kurulacak biyokütleye dayalı 

elektrik üretim tesisinin lisans başvurusunu değer-

lendirmeye aldı. Tesislerle ilgili 10 Mart 2015 tarihin-

de başlayan itiraz süresi, 24 Mart 2015 tarihinde sona 

erdi. Sivas merkezde kurulması planlanan Sivas Çöp 

Gaz Elektrik Üretim Tesisi’nin toplam kurulu gücü, 2 

bin 826 MW olarak açıklandı. 
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ABD’li First Solar’dan Türkiye’ye 3 GES
ABD’li güneş paneli üretici-
si First Solar, Muğla, Burdur ve 
Urfa şehirlerinde yapılacak olan 
19 MW birleşik kapasitesi olan üç 
güneş enerjisi santralı kuracak.

Şirket, yaptığı açıklamada Türki-
ye’nin güneyinde şebeke ölçeğin-
de planlanan üç adet fotovoltaik 
(PV), güneş enerjisi santralı pro-
jesi için bağlantı haklarını kazan-
dığını açıkladı. 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEK-
DEM) programının bir parçası 
olarak Türkiye Elektrik İletim 
Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 
gerçekleştirilen ihalenin sonun-
da First Solar, Muğla, Burdur ve 
Urfa şehirlerinde yapılacak olan 

19 MW birleşik kapasitesi olan üç 
proje için bağlantı haklarını ka-
zandı.

Projeler tamamlandığında, sant-
raller yıllık yaklaşık olarak 31.5 
milyon kilovat saat elektrik üre-
tecek, bu rakam ortalama 14 bin 
evin elektrik ihtiyacını karşılaya-
cak. Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan First Solar’ın Avrupa Baş-
kan Yardımcısı Christopher Bur-
ghardt, “Türk pazarına 12 aydan 
kısa bir süre önce, Avrupa’nın 
gerçek anlamda ilk sürdürebilir 
fotovoltaik pazarına dönüşebilme 
potansiyeline olan güçlü inancı-
mızla girdik. Bu bağlantı haklarını 
kazanma konusundaki başarımız, 

konumumuzun doğruluğunu ka-
nıtlar nitelikte olup, hem ülkeye 
hem de yenilenebilir enerjiye iliş-
kin yasal çerçevenin gücüne olan 
güvenimizi pekiştirmektedir. Tür-
kiye’deki başarımızı geliştirmeyi 
ve ülkenin enerji güvenliği azmi-
ne katkıda bulunmayı büyük bir 
heyecan ile bekliyoruz” dedi. 

Gama, Kazan santralını 
modernize edecek

Gama, General Electric (GE) konsorsiyumu ortaklığıy-
la Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan doğal gaz 
çevrim santralını modernize edecek. Gama yöneticileri, 
santralın modernizasyon planını Tataristan Cumhur-
başkanı Rüstem Minnihanov ziyaretinde açıkladı. Görüş-
mede Gama’nın projesini olumlu bulan Cumhurbaşkanı 
Minnihanov, “Enerji ekonominin temeli. Kazan doğal gaz 
çevrim santralının modernize edilmesi bizim için olduk-
ça stratejik bir adım” dedi. Rusya’da büyük projelere imza 
atan Gama, 2011 yılında General Electric (GE) konsorsiyum 
ile Surgut şehrinde yapılan 800 megawatt (MW) gücünde 
kombine çevrim elektrik santralını da hizmete açmıştı.

Giresun’a Mete HES geliyor
Giresun’un Çamoluk İlçesi sınırları içinde, 
Kelkit Çayı üzerinde Mete HES kurulacak. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
Yeşilnehir Enerji Üretim Dağıtım İnşaat Sa-
nayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Mete Re-
gülatörü ve Hidroelektrik Santrali için yaptığı 
üretim önlisansı başvurusunu değerlendir-
meye aldı.  28 Şubat tarihinde askıya çıkarılan 
önlisans başvurusuna yönelik itiraz süresi 13 
Mart 2015 tarihinde doldu.  Kelkit Çayı üze-
rinde, Giresun`un Çamoluk ilçesi yakınla-
rında kurulacak Mete Regülatörü ve Hidro-
elektrik Santralı’nın kurulu gücü 13.38 MWe 
olarak planlanıyor. 

YATIRIM
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TP, Hatay’a  
rafineri kuracak

Türkiye Petrolleri (TP) Genel 
Müdür Vekili Besim Şişman, Ha-
tay’ın Dörtyol ilçesi yakınlarında 
rafineri kurmayı planladıklarını 
açıkladı. Şişman, TP’nin 2023 
stratejik vizyonu doğrultusunda 
Türkiye’nin 10 dünya markasın-
dan biri olmayı hedeflediklerini 
ve bu vizyon dahilinde de kamu 
paydaşları ile yapılacak değer-
lendirmelerin ardından Hatay 
Dörtyol civarında bir rafineri kur-
mak istediklerini söyledi. Rafine-
rinin kurulacağı bölgenin Ceyhan 
limanına yakın olabileceğini an-
latan Şişman, bu sayede TP’nin 
stratejik ve ekonomik öneminin 
artacağını ifade etti. TP’nin dün-
ya markası olması hedefinin bir 
parçası olarak halka arzın da 
planladığını dile getiren Şişman, 
“Bu, Türkiye’nin gördüğü en bü-
yük halka arzlardan biri olacak. 
Şirketi hak ettiği en yüksek de-
ğerden piyasaya çıkarmamız la-
zım fakat petrol fiyatlarının du-
rumu göz önüne alındığında bu 
süreç hemen olmayacak” dedi. 

Tema Banyo, enerjiye güneşle başladı
Tema Banyo, Tunçmatik işbirliği ile Niğde’de güneş enerjisi santralı 
kurarak ilk enerji yatırımını gerçekleştirecek.Enerji sektöründeki ilk 
yatırımını, Tunçmatik ile işbirliği yaparak gerçekleştirecek olan Tema 
Banyo, Niğde’de yaklaşık 20 bin m2 alan üzerine kurulacak bir güneş 
enerjisi santralından yılda 1.6 milyon kw/saat enerji üretmeyi hedefli-
yor.  Tema Banyo’nun 2015 yılına güçlü bir yatırım programı hedefiyle 
başladığını söyleyen Tema Banyo Genel Koordinatörü ve Tema Enerji 
Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Odabaşı, “Bu yıl yatırım planlarımız 
arasında enerji sektörü önemli bir paya sahip. Niğde’deki santralımız 
bu planın ilk adımı olacak. Yatırım için Enerji Bakanlığı’ndan iznimizi 
aldık” dedi. 

Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer de Türkiye’nin gü-
neş enerjisi yatırımları konusunda henüz başlangıç seviyesinde ol-
duğuna dikkat çekerek, sektörün hızla büyüyeceğini vurguladı. Özer, 
“Sektör 2 yıl içinde yaklaşık 1 milyar euroluk büyüklüğe ulaşacak. 
Beş yıl içinde ise bu rakamın 5 milyar euroya ulaşmasını bekliyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Georgetown da “yeşil şehir” olacak 

Dünyada sayısı hızla artan “yeşil şehirler” arasına ABD’nin Geor-
getown kenti de girecek. Amerika’nın Teksas Eyaletine bağlı 50 bin 
nüfuslu Georgetown şehri yönetimi, iki yıl içinde enerji ihtiyaçlarının 
tamamını güneş ve rüzgar kaynaklı yenilenebilir enerji kaynakların-
dan karşılayacaklarını açıkladı. Gündüzleri hayli güneşli olan şehir-
de geceleri de rüzgardan enerji elde edilmesi planlanıyor. Böylece 
şehrin giderek kuruyan su kaynaklarının da korunması sağlanacak. 
Kentin enerjisinin önemli bir bölümünü kömür yakıtlı elektrik sant-
ralları karşılıyor. Georgetown’ın en büyük sorunu da hızla kuruyan 
su kaynakları. Yerel yöneticiler bu sorunu çözmek için yenilenibilir 
enerjiyi kurtarıcı olarak görüyor. 

YATIRIM
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SHELL TÜRKIYE’YE  
YENI ILETIŞIM MÜDÜRÜ

Shell Türkiye Ülke İletişim Mü-
dürlüğü görevine Meltem Okyar 
Perdeci atandı. Shell Türkiye 
Ülke İletişim Müdürlüğü görevini 
Meltem Okyar Perdeci üstlendi. 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
bölümü mezunu Meltem Okyar 
Perdeci, yeni görevine atanma-
dan önce HSBC Türkiye’de Ça-

lışan İletişimi Kıdemli Yöneticisi 
olarak görev alıyordu. Perdeci, 
HSBC`den önce de EnerjiSA İle-
tişim Müdürü görevini sürdürü-
yordu. 
Meltem Okyar Perdeci, MPR İle-
tişim Danışmanlığı bünyesinde 
Türkiye’de faaliyet gösteren ulu-
sal ve uluslararası bazı markala-
rın Müşteri İlişkileri Direktörlü-
ğü’nü de yürütmüştü.
Shell Türkiye İletişim Müdürlüğü 
görevi uzun zamandır bu atamayı 
bekliyordu. Bu görevi enerji sek-
törünün sevilen ismi Yankı Özkan 
yürütüyordu. Özkan, kayınpederi 
tarafından evinin önünde katle-
dilmişti. Bu vesileyle kendisini 
bir kez daha sevgiyle anıyoruz. 

STARPET’IN YENI MALI IŞLER 
KOORDINATÖRÜ OĞHAN OLDU
Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Starpet’in yeni Mali İşler Ko-
ordinatörü, Tülay Oğhan oldu. Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 

1,5 yıl Vergi Dairesi Müdürlüğü yapan Oğhan, 28 yıllık çalışma hayatının son 10 yılında İstanbul Ulaştır-
ma Vergi Dairesi ile Beyoğlu ve Beylikdüzü Vergi Dairelerinde Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptı. 
1969 tarihinde Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde doğan Oğhan, lise eğitimini Ankara Maliye Okulu’nda 
aldı. Lisans eğitimini iktisat alanında tamamlayan Oğhan, ardından Gelişim Üniversitesi’nde İşletme 
Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.  Evli ve iki çocuk annesi olan Oğhan, iyi derecede İngilizce biliyor. 
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ESKI BAKAN, AYEN ENERJI’DE…
Ayen Enerji Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyelikleri’ne eski Milli 
Eğitim Bakanı Metin Bostan-
cıoğlu ile Kadir Nejat Ünlü ge-
tirildi. Ayen Enerji’den yapılan 
açıklamaya göre, şirketin Ku-
rumsal Yönetim Komitesi, Kadir 
Nejat Ünlü ile Metin Bostancıoğ-
lu’nu bağımsız yönetim kurulu 
üyeliği için önerdi. 
Ayen Enerji Yönetim Kurulu bu 
öneriyi uygun görerek Ünlü ve 
Bostancıoğlu’nun 31 Mart 2015 
tarihinde yapılacak Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı’nda bağım-
sız yönetim kurulu üye adayları 
olarak üyelerin onayına sunacak. 

Bostancıoğlu, bakanlık kariyeri-
nin ardından Tekstil İşverenleri 
Sendikası Genel Sekreterliği gö-
revini de üstlenmişti. 

ENERJI 
BAKANLIĞI’NDA 3 
YENI ATAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı, mart ayında çeşitli ata-
malara sahne oldu. Resmi Ga-
zete’de yayımlanan kararlara 
göre Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılı-
ğına Necati Yamaç atandı. Ya-
maç, daha önce Nükleer Enerji 
Proje Uygulama Dairesi Başka-
nı olarak görev yapıyordu. 
Diğer iki atama ise şöyle: Tür-
kiye Elektromekanik Sanayi Ge-
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne Ali Ağaçdan yeniden 
atandı. 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üye-
liği’ne de Prof. Dr. Cumali Kınacı 
getirildi.



COŞAR, MTA’NIN YENI 
GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 
Enerji Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Ge-
nel Müdürlüğüne Yusuf Ziya Coşar atandı. Er-
can Demiryürek ise MTA’nın yeni genel müdür 
yardımcısı oldu. 1955 yılında Ankara’da doğan 
Coşar, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendis-
liği Bölümü mezunu. Meslek hayatına MTA’da 
mühendis olarak başlayan Coşar, 2004 yılında 
MTA Genel Müdür Yardımcısı olmuştu. Daha 
sonra TKİ’de çalışmaya başlayan Coşar, 2014 
yılında MTA Genel Müdür Vekili olarak kuruma 
dönüş yapmıştı. 

PÜIS’IN YENI BAŞKANI 
IMRAN OKUMUŞ

Ankara’da gerçekleştirilen Petrol Ürünleri İşveren-
leri Sendikası’nın (PÜİS) Genel Başkanlığı’na seçime 
tek aday olarak giren İmran Okumuş seçildi. Genel 
Kurul’da bir konuşma yapan yeni başkan Okumuş, 
PÜİS’in köklü bir geleneğe sahip olan büyük bir ca-
mia olduğunu belirterek, yeni dönemde PÜİS’in bü-
yüklüğüne ve geçmişine yakışır bir şekilde hareket 
edeceklerini söyledi. 
Bayilerin birlik beraberlik içinde olmaları halin-
de tüm sorunların çözülebileceğini söyleyen Oku-
muş, herkesi PÜİS etrafında birleşmeye davet etti. 
PÜİS’in tüm bayilerin sorunlarını çözmeye talip ol-
duğunu söyleyen Okumuş, “Biz sadece üyelerimize 
değil, tüm bayilere hizmet vereceğiz” dedi. 
Sendikanın diğer yöneticileri ise şöyle: Fesih Aktaş, 
Mehmet Gül, Davut Bülbüloğlu, Alaeddin Kavak, Ha-
san Rüştü Tutuk, Güner Yenigün ve Mehmet Erol 
Sözen oldu. 

KARİYER
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RAZI PETROKIMYA’NIN 
YÖNETIMI DEĞIŞTI

İran’da faaliyet gösteren Gübretaş’a ait Razi 
Petrokimya’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
İrfan Güvendi getirildi. 2008 yılında satın alınan 
Razi Petrokimya’nın 4 Mart’ta Tahran’da yapı-
lan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İrfan Güvendi 
seçildi. Genel kurulda yönetim kurulu başkan 
yardımcısı Sadık Kayıkçı olurken, yönetim ku-
rulu üyeliklerine de Şükrü Kutlu, Ferhat Şenel 
ve Şaban Kayıkçı seçildi.
Genel kurulda 2014 yılına ilişkin gelirleri üze-
rinden hesaplanan toplam dağıtılabilir kâr tu-
tarının yüzde 10,03’lük kısmının temettü ola-
rak dağıtılmasına da karar verildi. 

TP’YE YENI GENEL MÜDÜR
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ`de boş bulunan 
genel müdürlük görevine yeni atama yapıldı. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği 
ve Bakan Danışmanlığı görevini yürüten Mutlu Gül 
TP’nin yeni genel müdürü oldu. 
Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller Fa-
kültesi Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümü mezunu 
olan Gül, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi’nde yüksek lisansını tamamladı, Dumlupınar 
Üniversitesi’nde işletme dalındaki doktora çalışma-
larını sürdürüyor. 
Gül, 2009’dan bu yana TPIC’te kıdemli uzman, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Basın Müşavirliği, 
ETKB Bakan Danışmanlığı, Özelleştirme İdaresi 
Başkan Müşavirliği gibi görevlerde bulundu. Kemer-
köy Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği de 
yapan Mutlu Gül, EPDK tarafından yönetimine kay-
yum atanan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği görevinde de bulundu. 



Sadece devletin 
‘karlı’ çıktığı bir 
sistem yürümez

Türkiye’de devletin dağıtım ve üretim sorumluluğu ciddi paralar karşılığında özel 
sektöre devrederek ‘karlı’ ve başarılı bir özelleştirme yaptığını söyleyen Akenerji Genel 
Müdürü Danışman “Ancak bu oyunun tek kazananı olmaz, özel sektör bu işe iyi niyetle 
girdi, yatırımların geri dönüşün sağlanması gerekiyor” diyor
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Türkiye’de belki de enerji 
sektörüne ilk yatırımı 
yapan özel sektör yatı-
rımcıları arasında Akkök 

Holding geliyor. Gruba bağlı 
Akenerji, hayatına 1989 yılında 
başladı. Bir dönem sektörden çıkma 
hazırlıkları yapan, yabancı ortağıyla 
yollarını ayırmaya hazırlanan Ake-
nerji bugün yüzde 30’u yenilenebilir 
1.292 MW üretim kapasitesine 
ulaştı. Şirket, geçen yıl açtığı 904  
MW’lık Erzin Doğal Gaz Kom-
bine Çevrim Santralı ile daha hızlı 
büyüyeceğinin sinyallerini verdi. 
Akenerji Genel Müdürü AhmetÜ-
mit Danışman ile şirketin İstan-
bul’daki merkezinde buluştuk. Da-
nışman, Akenerji’nin hedeflerinin 
yanı sıra elektrik üretim ve dağıtım 
sektörlerine dönük görüşlerini pay-
laştı. Elektrik üretimi ve dağıtımın-
da devletin sorumluluklarını milyar 
dolarlık bedellerle özel sektöre 
devrettiğini belirten Danışman, 
“Devlet bu işten karlı çıktı ancak 
sürdürülebilir bir enerji piyasası 
için özel sektöründe yatırımlarının 
geri dönüşünü alması gerekiyor. 
Fiyatların arz-talep dengesi içinde 
maliyetler bazınında belirlendiği bir 
piyasa özel sektör açısından daha 
sürdürülebilir olur” saptamasında 
bulunuyor. 

Güncel gelişmelerle başlayalım 
isterseniz, kısa bir süre önce iki doğal 
gaz santralınızı kapattınız nedeni 
nedir, yeni bir strateji mi, doğal 
gazdan mı çıkacaksınız?

Biz enerji sektörüne ilk yatırım 
yapan şirketlerden biriyiz. Bili-
yorsunuz son 10 yılda Türkiye’de 
özel sektör yatırımlarının payı 
sürekli olarak artıyor, yeni santrallar 
açılıyor. Şu anda elektrik enerjisinin 
yüzde 40’ı doğal gazdan sağlanıyor. 
Bu bir gerçek ve değişmiyor, bu 
oranlarda da devam edecek. Bu 
nedenle büyük üreticilerin portfö-
yünde doğal gaz hep olacak, bizim 
bu alandan çıkmamız diye bir 
durum söz konusu değil, dengeli bir 
portföye sahip olmamız gerekiyor. 
Kapasitemizin yüzde 30’u yenile-
nibilir diğeri de fosil yakıtlardan 
sağlanıyor. Kapattığımız Kemal-
paşa ve Bozöyük santralları en eski 
üretim yerlerimizden. Teknoloji 
sürekli gelişiyor verimlilik artıyor. 
Bu santrallarımız teknoloji olarak 
geride kalmıştı ve serbest piyasa 
sistmenide rekabet şansları yoktu. 
Erzin’de 904 MW’lık yeni doğal 
gaz santralını devreye almamızla 
bu iki santralı devre dışı bıraktık. 
Bunun yerine çok daha büyük ve 
verimli bir yatırım yaptık. Şu anda 

doğal gazda yeni bir yatırım planı-
mız yok. 

Yabancı ortağınızla CEZ’le ayrılma 
durumunuz vardı, sonra vazgeçildi, şu 
anda durum nedir?

Akkök Holding ve CEZ 
Grubu’nun ortaklığı 2008 yılında 
başladı. CEZ Dağıtım sektöründe-
ki şirketimiz SEDAŞ’ın da ortağı. 

Döviz kuru 
konsolidasyona 

yol açacak
“Yaklaşık 5 yeni yapılmış doğal gaz 
santralının maliyeti 5 milyar dolar, 
bunun yüzde 30’unu özkaynakla 
ödeseniz 3.5 milyar dolarlık ban-
ka borcu var demektir. Sistemin 
bunu ödemesi lazım, fiyatlar belli, 
bunun hesabının yapılması gere-
kiyor. 
Ama elektriksiz bir ortam düşü-
nülemez, bunun geçici olduğunu 
düşünüyoruz. Diğer ülkeler de ol-
duğu gibi bizde konsolidasyonlar 
olabilir. 
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Anımsayacaksınız 2010 yılında 
Akenerji’nin satış süreci gündeme 
gelmişti daha sonra bundan vazge-
çildi. 900milyon dolarlık bir yatırım 
yaparak yeni bir santral yaptık, 
burada da CEZ ve Akkök ihtiya-
cımız olan sermaye katkısını yaptı. 
Bu süreçte 8 hidrolik ve bir rüzgar 
santralı devreye aldık, Aknereji’nin 
10 tane yeni santralı var, bunların 
tümü  da 2010-14  yılları arasında 
yapıldı. Krizlerden etkilenme-
den finansmanını tamamlayarak 
yatırımlarımızı yaptık. Bugün için 
herhangi bir farklı durum satış, 
ortaklık bitmesi gibi bir durum söz 
konusu değil. 

Orta ve uzun vadede ulaşmak 
istediğiniz kapasite nedir?

Akkok ve CEZ Grubu olarak 
dağıtımda SEDAŞ’ın sahibiyiz 
Oldukça büyük bir bölge; 1.5 

milyon abonemiz var. Sepaş Enerji 
adlı perakende şirketimiz de elekt-
rik satışı yapıyor. Üretim tarafında 
10 tesisimiz var hepsi yeni, 388 
MW’lık yenilenebilir kapasite-
miz var, doğal gaz santralımızda 
904 MW Topladığınızda 1.292  
MW’a ulaşıyor ki bu da önemli bir 
kapasite. Şu anda portföyümüzde 
Erzincan’da 198 MW’lık hidrolik 
santral projemiz var teknik çalış-
maları sürüyor. Şu anda günde-
mimizde yeni bir yatırım yok ama 
yeni projelere lisans almış projeleri  
fırsatlar çıktığında değerlendire-
biliriz.

Piyasaya baktığımızda son 2 yıl-
da elektrik fiyatları yatırım yapmayı 
teşvik edici cesaretlendirici seviye-
lerde değil. Bunun değişik neden-
leri var, geçen yıl kuraklık vardı, 
fiyatlar yükseldi ama üreticiye bir 
faydası olmadı.  Elektriği üreteme-
diğiniz için piyasadan yüksek fiyatla 

alıp müşterilerinize teslim ettiniz. 
. Bu yıl su bol gözüküyor ancak 
bu yıl da seçim yılı, fiyatlarla ilgili 
beklentimizi baskılıyor. Seçimlerin 
ardından piyasanın gerçek mali-
yetleri yansıtıcı seviyeye gelmesini 
bekliyoruz.

Bugün bir yatırım yapma-
ya karar verdiğinizde en az 4 yıl 
sonra üretime başlayıp 7 yıl sonra 
para kazanmayı düşünebilir hale 
gelebilirsiniz eğer 2020 yılındaki 
elektrik fiyatını tahmin edebilirse-
niz... Piyasada yeni yatırım olması 
için öngörülebilirlik çok önemli. 
Fiyatların piyasada arz-talebe bağlı 
olarak ve maliyetleri yansıtacak 
şekilde belirlenebiliyor olması 
gerekiyor. 

Aslında parametreler ortada 
ancak bu bazen mümkün olamıyor. 
Siz yatırımı yapıp devreye alana ka-
dar dünyada birkaç kriz yaşanıyor, 
finansman pozisyonları değişi-
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yor. Biz şirket olarak bu dönemde 
yatırımlarımızı konsolide etme ve 
satış tarafında karlılığa odaklanmayı 
istiyoruz.

Doğal gaz ve elektrikte toptan satış 
yapan şirketleriniz de var. orada 
pozisyonunuz hedefiniz nedir?

Doğal gazda zaten en büyük 
tüketicilerden biriyiz o nedenle kendi 
şirketlerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. 
yılda 1 milyar metreküp gaz tüketi-
yoruz. 

Elektrik bölümünde ise toptan ve 
perakende ticaretin yanı sıra ithalat 
ve ihracat da yapıyoruz. 8.5milyar 
kWh’lık üretim kapasitemiz var, 
buna eşdeğer bir portföyü yönetiyo-
ruz. 

İhracat ve ithalat tarafındaki ça-
lışmalarınız konusunda bilgi verebilir 
misiniz, bir dönem Yunanistan vardı 
gündeminizde… 

İhracat ve ithalat dönemlerine 
göre değişiyor. Biliyorsunuz fiyatlar 
günlük hatta saatlik belirleniyor. 
Her ay sınırda ihaleler yapılıyor, 
fiyatlara bakarak bazen ithalatçı 
bazen ihracatçı oluyorsunuz her 
halükarda kapasite tahsis ihalesini 
kazanmanız gerekiyor. Biz daha çok 
Batı tarafındaki hatlarla ilgiliyiz 
Bulgaristan, Yunanistan tarafından 
daha faaliz, Doğu’daki dinamikler 
daha farklı o bölgede aktif çalışma-
mız yok. . 

Geri dönüşüm makul 
sürelerde olmalı

Türkiye’nin kurulu gücünün artışı 
hakkında çeşitli savlar var, son 
yıllarda yatırım miktarının fazlalaştığı 
arz fazlalığı oluştuğu yönünde 
değerlendirmeler var, siz nasıl 
görüyorsunuz?

Yatırımların daha sürdürülebilir 
olması gerekiyor, yapılacak yatırımın 
miktarından ziyade öngörülebilir bir 
büyümeyi makul yatırımlarla karşıla-
yıp bu yatırımların geri dönüşümünü 
sağlamak gerekiyor. 

Dünyada elektrik sektörü çok 
hareketli, bazı dönemlerde fiyatlar 
düşüktür herkes iyi bir iş değil der, 
sonra fiyatlar yükselir herkes yatırıma 
girmek ister ekipman fiyatları artar… 
Bu dalgalanma sürekli görülür ama 
sizin düz biz çizgide yatırımlarınızı 
yapmanız gerekiyor. 

Eğer bu işi özel sektöre yaptırı-
yorsanız gerek kredi borcunu gerek 
sermaye borcunu makul sürelerde 
geri almasını sağlamanız gerekir, 
bunu sağlarsanız yatırım da yapılır 
para da bulunur önemli kriter bu.

Bu çerçeveden değerlendirirsek 
Türkiye’deki tablo nedir?

Türkiye son 10 yılda çok iyi bir 
noktaya geldi, özel sektörün enerji 
sektörüne katılımıyla ilgili olarak çok 
başarılı bir politika izlendi. 21 dağı-

Yeni tarifeyi 
bekliyoruz

Dağıtım sektörüne dönük ciddi 
eleştiriler söz konusu, düzenleyici 
kurum da bunu sık sık gündeme 
getirir oldu. Bu alanda hem dağıtı-
cılar hem de tüketiciler açcısından 
değerlendirirsek nasıl bir manzara 
var?
Dağıtım şirketlerinin bazı sıkıntıları 
var, aslında Türkiye’de hangi sektöre 
gitseniz hepsinin sorunu var. Ancak 
dağıtım imtiyazlı bir konu, tamamen 
regüle edilen bir piyasa. Özel sektör 
olsanız bile yapabilecekleriniz son 
derece sınırlı, herşey yasalarla belir-
lenmiş durumda, denetime tabisiniz. 
Sonuçta kamu hizmeti sayılabilecek 
bir iş sürdürüyorsunuz. 
Aslında sektörde bugün sorun olarak 
dile getirilen konuların tümü hatta 
daha fazlası özelleştirme öncesinde 
de vardı ama bunların çoğu günde-
me dahi gelmiyordu. Kullanıcının 
belki de yeni farkına vardığı, bilinç-
lenme arttığı için gündeme getiriyor.
Burada EPDK da Enerji Bakanlığı 
da sorunları çözmek için olumlu 
yaklaşıyorlar bir yandan da kamu-
yu gözetip bir yandan da özel sek-
törün önünü açmaya çalışıyorlar.  
Önümüzde 1 Ocak 2016’dan itiba-
ren yeni tarife dönemi başlayacak, şu 
anda onun hazırlıkları sürüyor, sektör 
de bu yeni dönemi bekliyor. Yatırım 
programı, işletme maliyeti belirleni-
yor, gelirinizi belirleyecek olan meto-
doloji değişiyor. Önümüzdeki 5 yıllık 
dönemi belirleyecek olan çalışmanın 
sonucunu umutla bekliyoruz. 
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tım bölgesinin tamamı özel sektöre 
geçti, bu devletin yıllardır sırtında 
taşıdığı bir sorumluluktu, devlet 
buradaki tüm maliyeti milyarlar-
ca dolarlık gelir karşılığında özel 
sektöre devretti. Şu anda dağıtım 
sektörüne milyarlarca dolarlık ya-
tırım yapılıyor bunu da özel sektör 
yapıyor, binlerce çalışanın maliyeti-
ni de özel sektör üstlendi. 

Bu tabi beraberinde verimlilik 
artışını getirdi, iş yönetimlerinde 
mükemmelliyetçiliğe doğru bir ka-
yış oldu, kayıp kaçak oranları ciddi 
şekilde azaldı. 

Üretim tarafına bakarsak artık 
yeni yatırımların tamamını özel 
sektör yapıyor, devletin elindeki 
termik santrallar yeni santral yapı-
mının bile daha üstünde fiyatlarla 
satıldı. Oradaki yükler de devletin 
sırtından aktarıldı. Yenilenibilir 
enerjideki ciddi gelişme de özel 
sektör tarafından yapılıyor. 

Piyasaya baktığınızda arz fazlası 
var diyoruz, dolayısıyla arz güven-
liği konusunda da bir sorun yok, 
tüketici açısından fiyatlara bakar-
sanız son derece düşük. Kurun da 

etkisiyle oldukça düşük seviyelere 
geldi. Gerçi fiyatlar Avrupa’da 
düşüş içinde… Demek ki gelinen 
nokta itibarıyla devlet bu işten karlı 
çıktı ama bir oyunda bir taraf karlı 
çıkıyorsa diğer tarafının da kazan-
ması gerekiyor.

Özel sektör de bu işe iyi niyetle, 
gayretle ve inanarak girdi ama 
gelinen noktada özellike bu kur far-
kının getirdiği noktada döviz borcu 
olan şirketler, ki özelleştirmeler 
dövizle yapıldı, santral yatırımların-
da makine ekipmanlarının önemli 
bir kısmı dolarla alınıyor, piyasadaki 
fiyatların bu borçların geri ödeme-
sini sağlaması gerekiyor. 

EPİAŞ sağlıklı fiyat 
oluşumu sağlayacak

EPİAŞ’ın da ortakları arasındasınız, 
borsanın enerji piyasasına nasıl bir 
katkısı olacak?

İşin arz ve talep tarafının yanı 
sıra bir de sistemin işlemesi, orta-
mın hazırlanması gerekiyor. EPİ-
AŞ’ın en büyük faydası bu ortamın 

sağlanmasına katkı olacak. Herşey 
tek bir seferde olmuyor tabii, 
mutlaka iyileştirmeler yapılacaktır. 
Bağımsız piyasa oyuncularının gü-
veneceği, verilerin, rakamlarlın şef-
faf bir şekilde herkesle paylaşıldığı, 
uzun vadeli projeksiyon yapmayı 
sağlayacak verilerin sağlanacağı 
bir ortamın oluşturulmasına katkı 
sağlamasını bekliyoruz.

Şimde kontratları en fazla 2 
yıllık yapabiliyorsunuz bu da ya-
tırım yapma olanaklarınızı kısıtlı-
yor, fiyata da dışarıdan müdahale 
edilmemesi durumunda sağlıklı bir 
ortam oluşacak diye bekliyoruz.

Enerji verimliliği 
talep oranını 

düşürüyor
Talep tarafında bir de şöyle bir rea-
lite söz konusu, genelde projeksi-
yonu mevcut duruma bakarak ya-
pıyorsunuz. Formül kabaca şöyle: 
Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 
5 büyüyorsa elektrik talebi de yüz-
de 8 artar. Yatırımlar bugüne ka-
dar bu formülle yapılıyordu, artık 
görüyoruz ki bu işlemiyor. Bunun 
iki nedeni var, birincisi verimlilik. 
Enerji verimliliğine yapılan yatı-
rımlar etkisini göstermeye başla-
dı, yeni yatırımcıların bu oranı da 
dikkate alması şart.
İkincisi ise elektrik talebini tetikle-
yen şey, özel sektör yatırımları… 
Eğer özel sektör yatırımlarında 
artış olmuyorsa ya da azalıyorsa 
bu elektrik talebini direkt olarak 
etkiliyor. Ticaret ya da hizmet sek-
töründeki artış elektrik talebini ar-
tırmıyor. Türkiye’nin sorunu da bu, 
özel sektör yatırımları artmıyor.

RÖPORTAJ Sadece devletin ‘karlı’ çıktığı bir sistem yürümez
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Henüz partilerin milletvekili adayları bile kesinleşmemişken kulislerde olası 
senaryolar tartışılıyor. AKP’nin tek başına iktidar olması durumunda ‘3 dönem 
engeline’ takılan Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın yerine Veysel Eroğlu ile Abdullah 
Tancan’ın isimleri geçiyor. Ancak siyaset her zaman sürprizlere açık...

ENERJİ BAKANI  
KİM OLACAK: 
Veysel Eroğlu mu  
Abdullah Tancan mı?
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Türkiye, iki ay sonra 7 
Haziran’da yapılacak genel 
seçim için geri sayıma 
başladı. Seçim sonuçlarına 

ilişkin değişik tahminler yapılıyor;  
hemen her gün bir anket yayınlanı-
yor. Her anket, farklı farklı sonuçla-
ra işaret ediyor. Bazı anketlere göre, 
AK Parti bir kez daha tek başına 
iktidar olacak. Bazı anketlerde ise 
AK Parti’nin, özellikle HDP’nin 
barajı aşıp Meclis’e girmesi 
durumunda (MHP’nin oylarının 
yükselmesi de dikkate alındığında) 
tek başına iktidar olmasının zor  ol-
duğuna ilişkin sonuçlar paylaşılıyor. 
Anketler, siyasi partilerden gelen 
seçim sonuçlarına ilişkin açıklama-
lar, seçmenlerin kafasını karıştırıyor. 

Ortada böyle karışık bir aritme-
tik var ancak kulisler farklı senaryo-
ların ayrıntılarına da sahne oluyor. 
Örneğin, üç dönem kuralına takılan 
bakanların yerini hangi isimler 
alacak? Olası bir AK Parti iktida-
rıyla birlikte hükümette yer alacak 
bakanlar konusunda da tahminler 
yürütülmeye başlandı bile... Mevcut 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Taner Yıldız, 3 dönemci olduğu 
için yeni dönemde milletvekili 
olmayacak; bu nedenle bakanlık 
koltuğunu boşaltacak. AK Parti’nin 
7 Haziran’da tek başına iktidar 
olacak biçimde çoğunluğu sağlama-
sı halinde boş olan Enerji Bakanlı-
ğı’na aday olarak gösterilen iki isim 
olduğu konuşuluyor. Bunlardan biri 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, diğeri Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurulu (EPDK) üyeliğin-
den istifa eden AK Parti Gaziantep 
Milletvekili aday adayı Abdullah 
Tancan. 

DSİ yeniden Enerji’ye bağlanacak 
Ankara’da siyasi kulislerde, 

Eroğlu’nun yeni Enerji Bakanı 
olarak şansının daha fazla olduğu 
konuşuluyor. Eroğlu’nun Enerji 
Bakanı olarak atanması durumun-
da bir dönem genel müdürlüğünü 
yaptığı Devlet Su İşleri’ni (DSİ) 
yeniden Enerji Bakanlığı’na bağla-
yacağı da bir diğer beklendi. DSİ, 
halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
bünyesinde faaliyet gösteriyor. 

Ankara’nın ince hesaplarıyla 

ünlü kulisleri, Abdullah Tancan’a 
da en az Eroğlu kadar şans tanıyor. 
Tancan’ın AK Parti’den milletvekili 
adaylığına kesin gözüyle bakılı-
yor. Enerji Bakanlığı konusu bu 
ölçüde kesin olmasa da Tancan, 
akılda tutulması gereken önemli 
bir isim olarak gösteriliyor. AK 
Parti’yi yakından takip eden siyasi 
gözlemciler, EPDK’dan Tancan’la 
birlikte Fazıl Şenel’in vekillik için 
istifa ettiğine işaret ederek, özellikle 
Tancan’ın sonuca odaklı olarak ha-
reket ettiğini söylemenin mümkün 
olduğunu belirtiyor. 

Sürprizler çıkabilir mi?
Bu isimler dışında herhangi biri 

olabilir mi? Çoğunluk ‘evet’ diyor. 
Çünkü siyasette sürprizler, sürpriz 
olarak görülmüyor. Örneğin, eski 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Lütfi Elvan’la ilgili de 
tahminler yapılıyor. Elvan’ın olası 
AK Parti iktidarında Enerji Bakan-
lığı’na da atanabileceği konuşulu-
yor. Ancak Elvan’a şans verenlerin 
oranı hayli düşük. 

KADROLAR NE OLUR?
Gözlemciler,  Enerji Bakanlığı koltuğuna kim oturursa otursun, bakanlıkta köklü sayılabilecek bir değişiklik yapmasının 
beklenebileceğine dikkat çekiyor. 
Gözlemciler, her bakanın kendi kadrosuyla çalışmaya özen gösterdiğini belirterek, “Taner Yıldız, Enerji Bakanlığı’nı Hilmi 
Güler’den devraldı. Dönüp geriye bakıldığında Hilmi Güler döneminden hemen hemen hiçbir üst düzey bürokratın kal-
madığı görülür. Benzer şekilde Taner Yıldız’ın halefinin de kadroda radikal değişiklik yapma ihtimali güçlüdür ve öyle de 
olacaktır” görüşü ağır basıyor. 

Taner Yıldız
Enerji Bakanı

Veysel Eroğlu
Orman ve Su İşleri Bakanı

Abdullah Tancan
AK Parti Gaziantep  

Milletvekili aday adayı

ANKARA KULİSİ ENERJİ BAKANI  KİM OLACAK: Veysel Eroğlu mu  Abdullah Tancan mı?
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Dolar kurunda yaşanan ‘kontrol edi-
lemez’ artış, başta enerji olmak üzere 
tüm sektörleri tehdit eder hale geldi. 
Enerji sektöründe 2010 yılından iti-
baren yapılan yatırımlar ve özelleştir-
melerin maliyetlerinde yaşanan artış 
sadece yatırımcıları değil bankaları 
da kaygılandırıyor. Yatırımların dolar 
üzerinden yapılması nedeniyle tüm 
sektörün maliyetleri yüzde 43 ora-
nında artış gösterdi
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Herkesin farklı gerekçeler 
üzerinde dursa da dolar 
kurunda yaşanan ‘önlene-
mez’ yükseliş finans sek-

törünün yanı sıra temel olarak reel 
sektörün başını ağrıtacağa benziyor. 
Dolarda fiyatlar nereden nereye 
geldinin ayrıntısına girmeyeceğiz, 
çünkü tüm okurlarımızın dakika 
dakika artış ve düşüşleri yakından 
izlediğini biliyoruz. 

Biz bu artışın yarattığı ve gele-
cekte yaratacağı sonuçlara odakla-
nacağız. Giriş oluşturması açısın-
dan tüm sektörler açısından genel 
manzarayı özetlemekle başlayalım. 
Dolar kurunda son dönemde yaşa-
nan yükseliş, reel sektörün yurtiçi 
ve yurtdışından sağladığı döviz 
borçlarının Türk lirası karşılığında 
ciddi artışa neden oldu. Türkiye’nin 
kamu ve özel sektör olarak toplam 
dış borçlarının TL karşılığının son 
üç ayda yaklaşık 160 milyar lira, 
finansal kesim dışındaki firmaların 
toplam döviz borçlarının TL kar-
şılığının da yaklaşık 110 milyar lira 
artış kaydettiği hesaplanıyor. 

Hazine Müsteşarlığı’nın verile-
rine göre, 2014’ün üçüncü çeyreği 
itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borcu 
396.8 milyar dolar düzeyinde bulu-
nuyor. Bunun, 118.6 milyar dolarlık 
bölümü merkezi yönetim, mahalli 
idareler, fonlar, kamu bankaları 
ve KİT’ler olmak üzere kamunun 
borçlarından oluşuyor. Borcun, 2.9 
milyar doları Merkez Bankası’na, 
275.2 milyar doları da özel sektöre 
ait. Özel sektör dış borcunun 154.9 
milyarı finansal kuruluşlar, 120.3 
milyar doları da finansal olmayan 
kuruluşların borçlarından oluşuyor.

Türkiye’nin yurt dışındaki döviz 

varlıkları düşüldükten sonra net dış 
borcu 233.3 milyar dolara iniyor. 
Net dış borcun TL karşılığı ise söz 
konusu 3 aylık dönemde 93.3 mil-
yar lira artarak 513.4 milyar liradan 
606.7 milyar liraya yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre 
finansal kesim dışındaki firmala-
rın 2014 yılı sonu itibarıyla döviz 
yükümlülükleri 281.4 milyar dolara 
ulaştı. Bunun 171.5 milyarı yurti-
çinden, 81.7 milyarı yurt dışından 
sağlanan kredilerden oluşuyor, 27.8 
milyar doları da ithalat borçları...

Sanayinin borcu 731 milyar TL oldu
Sanayi şirketleri ve hizmetler 

sektöründen oluşan finansal kesim 
dışındaki firmaların dış borçlarının 
TL karşılığı, son 3 aylık dönemde 
112.5 milyar lira artarak 619 milyar 
liradan 731.6 milyar liraya yükseldi. 
Reel sektörün mevduat, menkul 
kıymet, yurt dışında doğrudan 
yatırım ve ihracat alacaklarından 
oluşan döviz varlıkları 98.1 milyar 
dolar seviyesinde bulunuyor. Döviz 
varlıkları düşüldükten sonra reel 
sektörün net döviz borcu 183.2 
milyar dolar oldu. Reel sektörün 
net döviz borcunun TL karşılığı da 
son 3 aylık dönemde 73.3 milyar 
lira artış kaydederek 403.1 milyar-
dan 476.4 milyar liraya yükseldi.

Enerjide son 5 yıllık yatırımlara kur 
darbesi

Reel sektörün, net döviz borcu 
183.2 milyar dolar. Peki, bunun ne 
kadarlık bölümü enerji sektörü-
nün borcu olarak hesaplanıyor. Bu 
soruya yanıt verebilmek için bazı 
verileri paylaşmak gerekiyor. Tür-

Sektör Yatırım maliyeti Yapılan yatırım Yatırım tutarı 2010-14 arası 2015 yılı 

1MW MW Milyon dolar Dolar 1.818 TL 2.610 TL

Doğal gaz 800 bin dolar 7.375 5.900 milyon dolar 10.726 milyon TL 15.399 milyon TL
Rüzgar 1 milyon dolar 2.378 2,378 milyon dolar 4.323 milyon TL 6.206 milyon TL
Hidroelektrik 1.2 milyon dolar 8.060 9.672 17.583 milyon TL 25.243 milyon TL
Kömür 1.7 milyon dolar 2,872 4.882 8.876 milyon TL 12,742 milyon TL
Yerli linyit 1.7 milyon dolar 113 192 349 milyon TL 501 milyon TL
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kiye’de, 2010 yılında kurulu santral 
gücü, 49 bin 524 megavat düze-
yinde bulunuyordu. 2015 yılının 
mart ayı itibarıyla kurulu güç, 69 
bin 981 megavata yükseldi. 5 yıllık 
dönemde, 20 bin 457 megavatlık ek 
kapasite oluşturuldu. 

Kaynaklara (gaz, kömür, yerli ve 
yenilenebilir) yapılan yatırımlar şöyle: 
• Doğal gaz santralı kurulu gücü, 

2010 yılında 18 bin 175 megavat 
düzeyindeyken, 2015 yılında 
25 bin 550 megavata yükseldi. 
5 yılda 7 bin 375 megavat artış 
sağlandı. 

• Yerli kömür (linyit) santralı 
kurulu gücü, 8 bin 610 megavat 
düzeyinden, 8 bin 723 megavata 
çıktı. 113 megavat artış yaşandı. 

• İthal kömür santralı kurulu gücü 
3 bin 281 megavattan, 6 bin 63 
megavata yükseldi. Son 5 yılda, 
2 bin 872 megavatlık ek kapasite 
oluşturuldu. 

• Hidroelektrik santral kurulu 

gücü 15 bin 831 megavattan, 
23 bin 897 megavata çıktı. 8 
bin 60 megavat ek güç yara-
tıldı. 

• Rüzgar santralı kurulu gücü 
bin 320 megavattan, 3 bin 
698 megavata çıktı. 2 bin 378 
megavatlık artış yaşandı. 

• Merkez Bankası verilerine göre 
2010 yılında dolar kuru yakla-
şık 1.5 TL düzeyindeydi. 2015 
yılı Mart ayında kur, 2.64 TL 
kuruşa kadar çıktı. Bir miktar 
gevşeme yaşanmasına karşın 
kur hala 2.60 TL düzeylerini 
koruyor. Santral yatırımları-
nın 2015 kuruyla dolar olarak 
parasal karşılıkları şöyle:

• Enerji sektörü uzmanlarına 
göre, doğal gazda her megavat 
santral yatırımının maliyeti 
yaklaşık 800 bin dolar. Doğal 
gaz santralı için son 5 yılda 
yapılan yatırımın (7 bin 375 
megavat) bugünkü kurla karşı-
lığı, yaklaşık 6 milyar dolar. 

SANTRAL 
ÖZELLEŞTİRMELERİ

Kur artışının olumsuz etkilediği şirketler ara-
sında özelleştirmeler yoluyla enerji sektörü-
ne yatırım yapanlar da var. Anımsayacaksınız 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı iha-
lelerde Kemerköy, Yeniköy, Yatağan, Soma ile 
Hamitabat gibi büyük santrallar özel sektöre 
geçti. Bu yatırımcıların da santral özelleştirme-
lerinin de dolar üzerinden yapılması nedeniyle 
kur riski bulunuyor. Bu santralları alan şirketler 
ve ihale bedeli de şöyle:
• Soma B Termik Santralı, 685 milyon 500 

bin dolara Konya Şeker Sanayi ve Ticaret 
AŞ’ye satışı onaylandı. 

• Yeniköy ve Kemerköy santralları, 2 milyar 
671 milyon dolara  IC İçtaş Enerji Üretim 
ve Ticaret AŞ’ye devredildi. 

• Yatağan Termik Santrali, 1 milyar 91 mil-
yon dolar bedelle Elsan Elektrik Gereçleri 
Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satıldı. 

• Bin 156 megavat gücündeki Hamitabat 
Santralı, 105 milyon dolarla Limak’a dev-
redildi.  
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• Yerli linyit yatırımının megavat 
başına maliyeti 1.7 milyon dolar 
düzeyinde hesaplanıyor. Bu ala-
na son 5 yılda yapılan yatırımın 
(113 megavat) bugünkü kurla 
karşılığı 192 milyon dolar. 

• İthal kömür santralı yatırımının 
da ortalama megavat başı-
na maliyeti 1.7 milyon dolar 
hesaplanıyor. İthal santral için 
son 5 yılda yapılan 2 bin 872 
megavatlık santralin bugünkü 
kurla hesaplanan yatırım tutarı 
yaklaşık 4.9 milyar dolar. 

• Hidroelektrikte ortalama yatırım 
maliyeti 1.2 milyon dolar olduğu 
belirtiliyor. Hidroelektrik sant-
raller için son 5 yılda yapılan 8 
bin 60 megavatlık yeni yatırımın 
bugünkü kurla karşılığı 9.6 
milyar dolar. 

• Rüzgarda, ortalama yatırım 
tutarı 1 milyon dolar. Bu alanda 
son 5 yılda 2 bin 378 ek kapasite 
oluşturuldu. Bu yatırımın, bu-
günkü kurla karşılığı 2.4 milyar 
dolar. 
2010 yılından önce yapılan ya-

tırımlar ve özelleştirmelerin önemli 
bir kısmı borçlarının büyük bir 
kısmını ödediği için dolar kurunun 
yarattığı maliyeti son 5 yıllık yatı-

rımları mercek altına almak doğru 
bir yaklaşım olacak. 

2010-2014 yıllarında ortalama 
dolar kuru 1.818 TL. Doların bu-
gün ulaştığı değer ise 2.610 TL. 

Kur artarken TL ile kazanıp dolarla 
borç ödenebilir mi? 

Enerji sektörü uzmanları, Ener-
ji Panorama’nın sorusu üzerine, 
enerji yatırımcısının kurdaki ani 
çıkış nedeniyle karşı karşıya geldiği 
riske ilişkin değerlendirmede bu-
lundu. 

Uzmanlar 2010 yılında 1.5 
TL olan dolar kurunun 2015 
Mart’ında 2.6 TL bandına taşındı-
ğını belirterek, “Enerji sektöründe 

yatırım yapan her bir yatırımcı, 
dolar kurunun aniden yükselmesi 
ve 2.6 TL’ye çıkması nedeniyle çok 
ciddi maliyet üstlendi. Örneğin, 
doğal gaza yatırımcılarına bakalım. 
Son 5 yılda yeni 7 bin 375 mega-
vat yatırım yapılmış. Bu yatırımın, 
2011 sonu dolar kurunun 1.8 TL 
olduğu dikkate alındığında parasal 
karşılığı 10.8 milyar TL. Bugünkü 
kurla karşılığı 15.6 milyar TL. Bu 
rakamlar, dolar kurunun 1.8 TL’den 
2.6 TL’ye çıkmasıyla birlikte santral 
yatırımcısının karşı karşıya olduğu 
kur riskini net ve açık biçimde 
gösteriyor” dedi. 

Uzmanlar, başta doğal gaz ve 
kömür olmak üzere bu alanlara 
yatırım yapanların piyasaya TL 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ İHALE TARİHLERİ, EN YÜKSEK TEKLİF VE DOLAR KURU (2010 ve sonrası) 

ŞİRKET SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI DOLAR KURU ARTIŞ

(BİN DOLAR) İHALE TARİHİ (%)

ÇAMLIBEL 18.02.2010 258.000 1,5193 73

ULUDAĞ 18.02.2010 940.000 1,5193 73

FIRAT 18.02.2010 230.250 1,5193 73

TRAKYA 09.08.2010 575.000 1,4886 77

BOĞAZİÇİ 14.12.2012 1.960.000 1,7824 48

AKDENİZ 12.11.2012 546.000 1,7969 46

GEDİZ 19.12.2012 1.231.000 1,7806 48

DİCLE 15.03.2013 387.000 1,8117 45

VANGÖLÜ 15.03.2013 118.000 1,8117 45

AYEDAŞ 15.03.2013 1.227.000 1,8117 45

TOROSLAR 15.03.2013 1.725.000 1,8117 45
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üzerinden elektrik sattıklarını 
kaydederek, “Bu şirketler, faaliyetle-
rini Türk Lirası ile yürütüyor ancak 
borçları dolarla ödüyorlar. TL-dolar 
makası açıldıkça, bu şirketlerin de 
finansman sıkıntısı derinleşiyor. Bu 
derinleşme ve büyümesi sektörde 
ciddi sayılabilecek bazı sorunları 
tetikleyecek, sektör büyük kaygı 
yaşıyor” değerlendirmesini yapıyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yapılan yatırımda kur riski diğer 
alanlara göre daha az. Çünkü bu 
alanda YEKDEM var, YEKDEM 
kapsamında işlem yapanlar daha 
şanslı. Yenilenebilirde 7.3 dolar 
sentlik alım garantisi söz konusu...

Bu santralları satın alanların 
ortalama finansman ihtiyacı 

Yüzde 43 oranında artış gösterdi
Devletin elindeki elektrik dağı-

tım şirketlerinin (EDAŞ) tamamı  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
yaptığı ihalelerle özel şirketlere 
devredildi. İhalesi yapılan 18 dağı-
tım şirketinin satışından (3’ü daha 
önce özelleştirildi) Hazine’nin ka-

sasına 12 milyar dolardan fazla 
para girdi. Her şeyin iyi gittiği 
bir dönemde dolar kurunun 
aniden yükselmesi, hesapları al-
tüst etti. İlk hesaplamalara göre 
kur artışının ihaleyi kazanan 
şirketlere maliyeti bugünkü kur 
üzerinden 10 milyar TL’yi aştı. 

Elektrik dağıtımın yükü 5 milyar 
dolar arttı

Merkez Bankası (MB)’nin 
‘faiz artışı’ tartışmalarıyla başla-
yan dolar kurundaki dalgalan-
manın enerji sektörüne maliyeti 
ağır oldu. Dalgalanmadan en 
fazla etkilenen sektörlerin ba-
şında elektrik dağıtımı geliyor. 
2008’de Başkent Elektrik Da-
ğıtım AŞ’nin devriyle başlayan 
ve 2013’te Toroslar’ın devriyle 
tamamlanan süreç, önemli bir 
özelleştirme başarısı olarak öne 
çıktı. Hazine’nin kasasına giren 
para 12 milyar 744 milyon 
dolar oldu. İhaleye giren şirket-
ler, bu kadar büyük ödemeleri 

DOĞAL GAZ 
SEKTÖRÜNÜN DE 

MALİ YAPSINI 
BOZDU

Elektrik dağıtımının yanında dolar kuru artışı 
etkilerinin en çok hissedildiği sektörlerden 
biri de doğal gaz. Devletin şirketi olan Boru 
hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) kardan en 
çok etkilenenlerin başında geliyor. Nedeni, 
BOTAŞ ithal ettiği gazın tamamını dolar kuru 
ile alırken müşterilerine (Sanayi kuruluşları, 
dağıtım şirketleri vb) Türk Lirası olarak satıyor 
olması. Dolayısıyla, sürekli artan kur, aylık 
ödenen doğal gaz faturaları için ciddi mali 
yük oluşturuyor. Kurdaki artış, doğal gaz it-
hal eden özel şirketleri de olumsuz etkiliyor. 
Fakat bazı şirketlerin müşterilerine dolar 
üzerinde satış yapması kısmen rahatlama 
sağlarken ağırlıklı olarak şirketlerin BOTAŞ 
gibi dolar alım yaparak TL satışı olması mali 
yapıları açısından büyük risk. Kamuoyuna 
yansıyan; bin metreküp doğal gaz 2015 yılı 
için 390 dolar civarı  fiyatı, Hazine’nin BO-
TAŞ’a bildirmiş olduğu 2015 yılı ortalama 
dolar kuru 2.2874 TL, mart ayı en yüksek 
dolar kuru 2,6400 TL ve EPDK’nın 2015 yılı 
tüketim tahmini olan 50 milyar 862 milyon 
metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya 
göre kurdaki artışın sektöre yüklediği ilave 
maliyet 7 milyar TL’yi aşıyor. Rusların Türki-
ye’ye indirim yapacağını açıklaması ve BO-
TAŞ’ın da fiyat revizyon talebi üzerine varılan 
yüzde 10,25 oranında indirim duyurusu ya-
pılmış olsa da doğal gaz sektörünün işi zor 
gözüküyor. Zaten indirim için kesin imzaların 
halen atılmamış olması da ayrı bir tedirginlik 
olarak sektörün gündeminde yer alıyor. 
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özkaynaklarından karşılaması çok 
zor ya da mümkün olmadığından 
borçlanma yoluyla ihale bedellerini 
ödeme yoluna gidildi. Bir diğer 
ifadeyle şirketler, iç ve dış finans 
piyasalarından döviz borçlanması 
yaptılar. Aslında ilk bakışta mantık-
lı görünen bu yöntem, beklenmedik 
kur dalgalanmasının kurbanı olmuş 
gözüküyor. Bazı şirketlerin dağıtım 
bölgesi devir döneminde dolar 
kurunun 1,2351 lira civarında ol-
duğu dikkate alındığında durumun 

ciddiyeti daha iyi anlaşılacak. 
Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK), Sayıştay, Hazine 
Müsteşarlığı ve Boru Hatları ile 
petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verileri 
üzerinden yapılan hesaplamalara 
göre EDAŞ ihalelerinin kazanan 
şirketlerin devir tarihindeki dolar 
kuruyla bugünkü dolar kuru karşı-
laştırıldığında şirketlere gelen kur 
maliyeti 10 milyar TL ( yaklaşık 
5 milyar dolar) gibi çok yüksek 
rakamlara ulaştı. Kurdaki artışın 

devamı halinde rakam daha da bü-
yüyecek. Bu maliyet artışına karşın 
18 dağıtım şirketinin tamamının 
gelirleri de Türk Lirası üzerinden 
ve hepsinin tarifeleri EPDK düzen-
lemesine tabi.

Elektrik dağıtımında ‘şanslı’ 
olanlar 2010 öncesi yapılan iha-
lelerde kazananlar. Bu şirketlerin 
büyük bölümü borçlarının tamamı 
olmasa bile önemli bir bölümü 
ödemiş durumda. 

BU YIL 50 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ İTHAL EDİLECEK

EPDK DOĞAL GAZ TÜKETİM TAHMİNİ 50.862.943.531
BOTAŞ İTHALATI 42.844.358.000
ÖZEL ŞİRKETLER İTHALATI 8.018.585.531

Bilgi Notu:
-EPDK tahmini üzerinden hesaplanmıştır. 
-Kamuoyuna yansıyan rakamlara göre Hazine 2015 dolar kurunu 2.2874 
şeklinde belirledi. 
-Mart ayı içinde dolar kuru 2,64’yi geçti. 
KAYNAKLAR: EPDK, BOTAŞ, HAZİNE, SAYIŞTAY.

Türkiye Elektrik Kurulu Güçleri (MW)

MW Doğalgaz Yerli 
Kömür

İthal 
Kömür Hidrolik Rüzgâr Jeotermal Diğer Türkiye Kurulu 

Gücü

2009 16.548 8.580 1.921 14.553 792 77 2.291 44.761
2010 18.175 8.610 3.281 15.831 1.320 94 2.213 49.524
2011 19.477 8.610 3.881 17.137 1.729 114 1.963 52.911
2012 20.437 8.613 3.913 19.609 2.261 162 2.064 57.059
2013 24.866 8.650 3.913 22.289 2.760 311 1.219 64.008
2014 25.550 8.708 6.063 23.643 3.630 405 1.521 69.520
2015 Mart 25.550 8.723 6.063 23.897 3.698 405 1.645 69.981

KAPAK               
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Uzun zamandır yatırımları-
nı yerli ve yabancı banka-
lardan sağladığı kredilerle 
sağlayan enerji sektörü, 

yeni bir finansman modelini kul-
lanmaya başladı: Tahvil ihracı…

Aslında tahvil ihracı dünyada 
uzun zamandır özellikle altyapı 
yatırımlarının finansmanı için kul-
lanılan bir yöntem olmasına karşın 
Türkiye’de son birkaç yıldır tercih 

ediliyor. Kısaca şirketlerin gelecek-
teki karlarını üzerinden ‘borçlan-
maları’ olarak özetleyebileceğimiz 
bu yöntemi artık enerji sektöründe 
çok daha fazla göreceğiz. İş Portföy 
Genel Müdürü Tevfik Eraslan, 
“Bugün için enerji alanında faaliyet 
gösteren birçok şirketin finansman 
işini bankacılık sektörü aracılı-
ğıyla yaptığını gözlemliyoruz ama 
özel sektör tahvilleri aracılığıyla 

da benzer finansmanın yapılabil-
mesi mümkün. Bunun bazı küçük 
örneklerini birkaç yıldır yaşıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde burada 
daha fazla faaliyet olacağını ve ser-
maye piyasasında faaliyet gösteren 
şirketlerle enerji sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerin daha fazla 
işbirliği yapacağını düşünüyorum. 
Çünkü işin tanımına bakarsak, 
bir tarafta uzun vadeli yatırım var, 

Uzun vadeli yatırımlar için en cazip borçlanma aracı olarak görülen ‘tahvil ihraçları’ artık Türkiye’deki enerji 
sektörlerinin de sıkça kullandığı bir yöntem olmaya başladı. 2014 yılında hızlanan bu trendin, bu yıl daha da 
ilgi çekici hale gelmesi bekleniyor

Enerji sektörünün yeni finansman modeli:  

TAHVİL İHRACI

38  EnerjiPanoramaNisan 2015

HABER & Esin GEDİK



diğer tarafta da uzun vadeli finans-
man... Bu iki sektörün yolunun 
kesişmemesi bana pek mümkün 
gelmiyor” sözleriyle tahvil ihracı 
yönteminin daha sık kullanılmaya 
başlanacağını belirtiyor. 

Son olarak Çalık Enerji’nin 
Ünlü&Co işbirliği yaptığı 150 mil-
yon TL’lik tahvil ihracını gördük. 
Konuyla ilgili Çalık Holding’in 
yaptığı açıklamaya göre 2 yıl vadeli 

tahvil ihracı, Çalık Enerji’nin ilk 
TL tahvil ihracı olma özelliğini 
taşıyor. Yapılan ihraçla elde edilecek 
finansman, Çalık Enerji’nin yeni 
enerji yatırımları için kullanıla-
cak. Aslında şirket ilk etapta 100 
milyon TL olarak belirlediği ihraç 
miktarını, yoğun talep üzerine 
yüzde 50 artırarak 150 milyon TL 
olarak gerçekleştirdi. 

Tahvil ihracı yöntemiyle 

borçlanan bir diğer şirket Demirer 
Enerji. Yenilenebilir enerji alanın-
daki yatırımlarıyla sektörde tanınan 
Demirer Enerji, 70 milyon euroluk 
tahvil ihracı gerçekleştirmişti. 

Aralık 2014 tarihinde yapılan 
tahvil ihracının tamamının yurt-
dışına yapıldığı şirket tarafından 
yapılan açıklamada yer aldı. 

1998 yılında Türkiye’nin ilk 
rüzgar enerjisi santralini kuran 
Demirer Enerji, halihazırda 320,25 
MW olan kurulu rüzgar enerjisi 
gücü ile Türkiye’nin en büyük ikin-
ci rüzgar yatırımcısı konumunda.

Palmet iki kez tahvil ihraç etti
Enerji sektörünün bir diğer 

oyuncusu olan Palmet, biri 2013 
diğeri 2014 yılında olmak üzere iki 
kez tahvil ihracı yoluyla finansman 
sağladı. Palen Enerji Doğalgaz 
Dağıtım Aralık 2013 tarihinde 30 
milyon liralık tahvil ihracı yaptı. 

Palmet Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Doğanay Samuray, ilk 
tahvil ihracı sonunda “Yatırımcıla-
rın bize olan güvenini bir kez daha 
teyit ettik” açıklaması yapmıştı. 
Palen tahvilleri 17 Ekim 2015 va-
deli benchmark tahvil faizi üzerine 
yüzde 4,15 ek getiri ile ihraç edildi.

Ayen Enerji de Aralık 2014 
tarihinde yine ÜNLÜ & Co’nun 
iş birliğiyle 2014 70 milyon TL 
tutarında tahvil ihraç etti. Hidroe-
lektrik, rüzgar enerjisi ve doğal gaz 
santrallarından oluşan, toplamda 
370 MW’lık kurulu gücü olan 
Ayen Enerji, bu yöntemi ilk kez 
kullanmış oldu. 

Başlangıçta 50 milyon TL 
ihraç tutarıyla piyasaya sürülen 
tahviller, fiyat aralığının aşağı 
doğru çekilmesiyle daha yüksek bir 
taleple karşılaştı. Bu nedenle ihraç 
tutarı 70 milyon TL seviyesine 
yükseltildi. 

İLK ZORLU 
ENERJİ 

YAPMIŞTI
Zorlu Enerji, enerji sektörüne yöne-
lik yatırımların finansmanı için 1-3 
yıl vadeli borçlanma kağıdı ihracını 
2013 yılında yapmıştı. Şirket, 500 
milyon liralık tutarı aşmayacak şe-
kilde 1 yıl ile 3 yıla kadar vadeli, 
TL cinsinden yurt içinde, bir veya 
birden çok seferde, halka arz edil-
meksizin tahsisli ve/veya nitelikli 
yatırımcılara satış şeklinde borç-
lanma aracı ihraç etti. Zorlu’nun bu 
operasyondaki ortağı Ak Yatırım Ak 
Yatırım Menkul Değerler olmuştu. 

TAHVİL İHRACI 
NEDİR?

Türk Ticaret Kanununun 420. 
Maddesi’ne göre tahvil şu şekil-
de tanımlanıyor:
“Anonim şirketlerin borç para bu-
labilmek amacıyla itibari kıymet-
leri eşit ve ibareleri aynı olmak 
üzere çıkardıkları borç senetle-
rine tahvil deniyor.” Daha geniş 
ifadesiyle devlet hazinelerinin ya 
da anonim şirketlerin kendileri-
ne kaynak bulabilmek amacıyla, 
gelecekte elde edecekleri gelir-
leri teminat olarak göstererek 
çıkardıkları, 1 ila 10 yıl arasında 
vadesi olduğu için orta ve uzun 
vadeli, faiz getirili borç senetleri 
olarak tanımlanıyor. 
Devletler ve bankalar dışında 
tüketici finansmanı şirketleri ve 
anonim şirketler tarafından 
çıkarılan tahvillere ise özel 
sektör  üzerinde   alaca-
ğından başka herhangi 
bir hakka sahip değil.

HABER Enerji sektörünün yeni finansman modeli:  Tahvil ihracı
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Avrupa Enerji Birliği,  
Türkiye’yi nasıl etkileyecek? 

Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek Avrupa Enerji Birliği’nin raporu 
Türkiye’ye büyük görevler yüklüyor. Raporda AB’nin artan oranda enerji 
işbirliğine gitmesi önerilen 4 üretici ve transit ülke arasında Türkiye’nin 
adını da açıkça zikrediyor. Türkiye’nin, bu fırsatı iyi değerlendirmesi için 
önünde ciddi bir sınav var...
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Avrupa Birliği Komis-
yonu 25 Şubat 2015’de 
Brüksel kaynaklı yayın-
ladığı raporunda Avrupa 

Enerji Birliği (AEB) konusunda 
vizyonunu ortaya koydu. Bu vizyon, 
çok kapsamlı ve iddialı hedefler ve 
dönüşümler barındırmakla birlikte, 
3 ana başlık altında özetlenebilir. 

1. Avrupa Birliği’nin (AB), 
Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD), Japonya, ve 
Çin gibi dünyanın önde 
gelen ekonomileriyle reka-
bet gücünü arttırabilmesi 
için yüksek enerji maliyet-
lerini düşürmesi: Haliha-
zırda AB enerji maliyetleri 
başlıca rakip ekonomilerin 
enerji maliyetlerinin çok 
üstünde. Elektrik toptan 
satış fiyatları, ABD fiyatla-
rının yüzde 30 üstünde sey-
rederken, gaz fiyatları ABD 
fiyatlarının 2 katı civarında. 
Bu durum AB’nin ulusla-
rarası piyasalardaki rekabet 
gücüne ciddi boyutta zarar 
veriyor.

2. Enerji tedariğinde dışa 
bağımlılığın azaltılması ve 
kaynak ülkelerin çeşitlen-
dirilmesi: AB enerji teda-
riğinde büyük oranda dışa 
bağımlı. Avrupa Komis-
yonu Eurostat Ajansı’nın 
verilerine göre, AB’nin 
Rusya’ya bağımlılığı petrol-
de yüzde 29, doğal gazda 
ise yüzde 32. Ukrayna, Rus 
gazının Avrupa’ya ulaştı-
rılmasında başlıca transit 
ülke. Druzhba petrol boru 
hattının bir kolu Ukrayna 
üzerinden Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti ve Alman-
ya’ya ulaşıyor. Öte yandan; 
Brotherhood boru hattı ve 
Yamal boru hattının bir 
kolu da yine Ukrayna üze-
rinden Slovakya ve Avus-
turya’daki gaz terminali 
Baumgarten’a doğal gaz 
taşıyor. Rusya ile Ukrayna 

arasındaki siyasi krizlerin 
önemli bir tarihi var. 2006 
yılının Ocak ayında Rusya, 
Ukrayna üzerinden gaz 
tedariğini 3 gün süreyle 
durdurmuştu. 2009 yılı 
Ocak ayında ise Rusya, 
önce üç hafta boyunca gaz 
akışını yavaşlattı sonrasında 
da tamamen kesti. Rusya 
ile Ukrayna arasındaki 
siyasal çekişmeler, Kırım’ın 
ilhakı ve Doğu Ukrayna’da-
ki ayrılıkçı hareketler so-
nucunda had safhaya ulaştı. 
Bu nedenle; AB vizyon 
belgesinde enerji kaynakla-
rının çeşitlendirilmesine ve 
Rus etkisinin azaltılmasına 
özel bir önem atfediliyor.

3. Entegre AB enerji piya-
salarının ve şebekelerinin 
kurulumu: AB, enter-
konnekte gaz ve elektrik 
şebekelerinin tesisinden, 
ortak fonların kullanımına; 
ortak LNG terminali ve 
gaz depolama tesislerinin 
inşa edilmesinden, birlik 
seviyesinde araştırma ve 
teknoloji yatırımlarına 

kadar pek çok iddialı proje 
ve dönüşüm hedefliyor. 

Rapor, yayınlandığı tarih 
itibarıyla, Avrupa’nın enerjideki 
dışa bağımlılığı ve enerji fiyatları-
nın yüksekliği hakkında aşağıdaki 
tespitleri yapıyor:
• AB ihtiyaç duyduğu enerjinin 

yüzde 53’ünü ithal ediyor. 
• 6 AB üyesi ülke gaz ihtiyacını 

tek bir kaynak ülkeden (Rusya) 
karşılıyor.

• Enerji tüketimindeki her yüzde 
1’lik tasarruf, gaz ithalatında 
yüzde 2,6’lık bir düşüş sağlıyor. 

• Avrupa’daki meskenlerin yüzde 
75’i enerji verimliliğine uygun 
değilken kullanılan motorlu 
araçların yüzde 94’ü petrol ürün-
lerine bağımlı ve bu ürünlerin 
yüzde 90’ı ithal ediliyor. 

• AB, her yıl enerji alanında 120 
milyar euro’luk sübvansiyon 
sağlıyor. 2020 yılına kadar 1 tril-
yon euro’luk bir enerji yatırımı 
zorunlu görünüyor. 

• AB dahilindeki enerji fiyatları-
nın yüksekliği, Birliğin rekabet 
gücüne zarar veriyor.
AB Komisyonu’nun yukarıda 

yapmış olduğu tespitleri Ulusla-

Harita-1: Rusya ve Avrupa Arasındaki Doğalgaz Boru Hatları 

DOSYA Avrupa Enerji Birliği,  Türkiye’yi nasıl etkileyecek? 
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rarası Enerji Ajansı (UEA) da 
doğruluyor. UEA, bölgelerarası 
enerji maliyetlerini 2014 Dünya 
Görünümü Raporu’nda Gra-
fik.1’de karşılaştırıyor. Grafik.1’de 
görüldüğü üzere 2013 yılında AB 
başlıca rakipleri olan Japonya, 
ABD, Çin ve Hindistan’dan daha 
pahalıya enerji tedarik ediyor ve 
bu durumun mevcut dinamik-
lerle 2040 yılına kadar değişmesi 
beklenmiyor. 

AB, gerek enerji kaynaklarında 
dışa bağımlılığı azaltmak gerekse 
ucuza enerji tedarik edebilmek 
amacıyla yayınladığı vizyon belge-
sinde aşağıdaki noktaları önemle 
vurguluyor:
• AEB, çevreye duyarlı politikaları 

merkeze alarak mesken ve iş 
dünyasına güvenilir, sürdürüle-
bilir, rekabetçi ve düşük maliyetli 
enerji sağlamayı hedefliyor. Bu 
amaçla enerji altyapısında kök-
ten bir değişim gerekiyor. 

• Üye ülkeler tüm kıtayı kapsayan 
bütünleşik bir enerji ağı kur-
malıdır. Bu ağ aracılığıyla enerji 
sınırlar arasında rekabetçilik 
gözetilerek serbestçe akmalı ve 
düşük maliyet, etkin regülasyon 
gözetilmeli. 

• Avrupalı şirketlerin endüstriyel 
ürünler, teknolojiler geliştirmesi 
ve güçlü, rekabetçi, inovasyoncu 
olması sağlanmalı. Bunun için 
gerekli insan kaynağı yetiştiril-
meli. 

• Yaşlanan şebeke verimli hale ge-
tirilmeli ve yenilenebilir enerjiyle 
bütünleşmiş olmalı.

• Komşu ülkeler arasında enerji 
alışverişini mümkün kılacak en-
terkoneksiyon altyapısı geliştiril-
meli. Bu sayede rekabetçi, ucuz 
maliyetli enerji tedarik edilmeli 
ve ayrıca enerjide dışa bağımlılık 
Birlik içindeki enerji akışıyla 
azaltılmalı.
Bu amaçla; eski teknolojilere ve 

iş modellerine; merkezi, arz tarafı 
odaklı, fosil yakıtlara dayalı mevcut 
ekonomik sistemin dönüştürülmesi 
gerekiyor. Bunun yerine arz kadar 

talebi de yönetmek için müşterilere 
bilgi, seçenek ve esneklik sağlayan, 
onları güçlendiren bir ekonomiye 
geçilmesi öneriliyor. Ayrıca koordi-
nasyondan yoksun ulusal politikalar, 
pazar engelleri ve enerjiden tecrit 
edilmiş alanlarla tanımlanan parçalı 
bir yapıdan bütünleşik bir yapıya 
geçilmesine de dikkat çekiliyor. 

İşlevsel bir Enerji Birliği’nin 
kurulabilmesi için vizyon belge-
sinde öngörülen politikalar 5 ana 
kalem altında özetleniyor. 

Enerji Güvenliği Dayanışma ve Güven
Enerji güvenliğinin sağlanması 

için bütünleşik enerji piyasası ve 
şebekesi inşa edilmeli. Ayrıca enerji 
tüketiminde verimlilik sağlanmalı, 
gaz akışının kesilmesi gibi du-
rumlarda üyeler dayanışma içinde 
olmalı. Bu konuyla ilgili gündeme 
getirilen somut öneriler ise şöyle: 
• Güney Gaz Koridoru üzerinden 

Orta Asya ülkelerinden gaz itha-
latı yapılması, 

• Kuzeyde oluşturulan LNG “hu-
b”ının Orta ve Doğu Avrupa ile 
Akdeniz bölgesi için de kurul-
ması (Akdeniz’de hali hazırda 
bir gaz hubı inşa ediliyor), 

• İnisiyatiflerin AB seviyesinde 
alınması ve bu amaçla AB fonla-
rının kullanılması, 

• Nükleer yakıt ithalatı kaynakla-
rının çeşitlendirilmesi, 

• ABD’den ve diğer ülkelerden 
yapılacak LNG ithalatının 

önündeki engellerin kaldırılması,
• Birlik sınırları içindeki kaynak-

ların etkin kullanılması ve bu 
çerçevede yenilenebilir enerjilere 
ve kaya gazına önem verilmesi,

• Petrol ve gaz stoklama tesisleri-
nin kurulması,

• Kriz dönemlerinde üye ülkelerin 
talep birleştirme yöntemiyle 
ortak alımlar yapması,

• Enterkonnekte şebekeler aracı-
lığıyla kesinti ve kriz dönemle-
rinde komşu ülkelerin tek yönlü 
ve iki yönlü akış (flow & reverse 
flow) sistemleri yoluyla arz açığı-
nı kapatması,

• AB üyelerinin 3. taraflarla 
imzalayacağı enerji sözleşme-
lerinin standartlaştırılması ve 
AB mevzuatına uygunluğunun 
sağlanması.
Tüm bu politikalarla AEB’nin 

içe değil, dışa dönük bir Birlik 
olması amaçlanıyor. Birlik, ticaret, 
teknoloji ve diğer tüm dış politika 
araçları ile uluslararası arenada arz 
güvenliğini sağlamaya yönelik aktif 
rol oynayacak ve AEB için önemli 
olan alternatif üreticiler ve transit 
ülkelerle işbirliği imkanları gelişti-
rilecek. Bu çerçevede sadece 4 ülke-
nin ismi stratejik ortak çerçevesinde 
sıralanıyor: Cezayir, Azerbaycan, 
Türkmenistan ve transit ülke olarak 
Türkiye. Bunlara ek olarak 2 bölge 
olarak Afrika ve Orta Doğu, vizyon 
belgesinde yer alıyor. 

Grafik.1: Tüketicilere Yansıyan Enerji Maliyetleri

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Görünümü 2014
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Türkiye’nin elini güçlendirecek
AB Komisyonun vizyon belge-

sinde Türkiye’nin stratejik transit 
ülke olarak ilk kez bu kadar açık 
bir biçimde belirtilmesi, ülkemizin 
Doğu-Batı aksında bir gaz ve petrol 
koridoru olması amacına güçlü bir 
şekilde katkı sağlayacak. Bilindiği 
üzere; enerji arzı kadar enerji talebi 
de hayati ve talebi olmayan hiç 
bir enerji arz edilemez. Türkiye 
sahip olduğu jeo-stratejik konumu 
nedeniyle Azerbaycan, Türkmenis-
tan ve diğer Orta Asya ülkeleri ile 
Avrupa arasındaki en ekonomik ve 
güvenilir transit yol. Ayrıca ABD 
tarafından desteklendiği düşünüle-
bilecek vizyon belgesinin asıl hedefi 
olan Rusya’dan enerji bağımsızlığı, 
bu bağlamda Türkiye’nin elini 
güçlendirecek. Bu sayede TAP/
TANAP’a ek olarak Orta ve Doğu 
Avrupa ülkelerinin enerji bağımsız-
lığına yönelik Nabucco gibi projeler 
yeniden gündeme gelebilecek. 
Bu gelişmeler benzer bir şekilde 
ülkemizin ithal enerji kaynaklarını 
çeşitlendirmesine ve bu sayede arz 
güvenliğini sağlamasına yardımcı 
olacak. 

Vizyon belgesinde Norveç, 
Kanada ve ABD gibi ülkeler de 
enerji konusunda işbirliği yapılacak 
ülkeler arasında sayılıyor. Norveç, 
AB’nin 2. büyük petrol ve gaz 

tedarikçisi, bu nedenle de daha 
yakın bir işbirliği ve entegrasyon 
hedefleniyor. ABD ve Kanada ile 
de ortaklıklar belgede yer alıyor. 
Son dönemde, Kanada ve ABD ile 
AB arasındaki işbirliğini güçlen-
dirmek amacıyla gündemde olan 
Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması 
müzakerelerini de bu kapsamda 
düşünmek gerekiyor. Meksika’nın 
da bu anlaşmaya kaçınılmaz bir 
şekilde dahil olacağını düşünürsek 
yakın bir zamanda NAFTA – AB 
Gümrük Birliği’nden bahsetmek 
mümkün hale gelecek.

Ukrayna ile enerji alanındaki 
ilişkiler stratejik ortaklık olarak 
tanımlanıyor ve bu ilişkilere özel 
önem verileceği de vurgulanıyor. 
Ukrayna’nın gaz şebekesinin 
geliştirilmesi, enerji verimliliğinin 
arttırılması ve bu sayede Rusya’dan 
ithal edilen enerjiye bağımlılığının 
azaltılması da amaçlar arasında 
göze çarpıyor. “Rusya ile ilişkiler 
şartlar uygun olduğunda yeniden 
şekillenecektir” ifadesi son dönem-
de Batı ile Rusya arasında Ukrayna 
kaynaklı gerginliğin devam ettiğini 
gösteriyor. 

Tam bütünleşik iç enerji piyasası
Mevcut haliyle AB elektrik 

ve gaz şebekesi, Birliğin enerji 
bağımsızlığını sağlamak için gerekli 

enterkoneksiyon kapasitesine sahip 
değil. AB, son yıllarda Rusya ile 
yaşanan gelişmeler ışığında doğu 
sınırında altyapı yatırımlarına 
hız verdi. Birlik, enterkoneksiyon 
kapasitesinin, 2020 yılına kadar 
AB toplam kurulu gücünün yüzde 
10’una, 2030 yılına kadar ise yüzde 
15’ine ulaşması hedefleniyor. 

Enterkonnekte altyapıla-
rın güçlendirilmesi ile birlikte 
öncelikle Baltık Bölgesi’ne benzer 
biçimde bölgesel merkezlerin ku-
rulması, sonrasında ise bu bölgesel 
merkezlerin birbirine bağlanması 
ile tek bir entegre kıta şebekesi 
yapısına ulaşılması da hedefler 
arasında yer alıyor. 

Ayrıca “İç Enerji Pazarı Paketi” 
güçlendirilerek üye ülkelerin AB 
direktiflerine tam olarak uyması 
sağlanacak. Bu çerçevede Avrupa 
Elektrik ve Gaz İletim Sistemi Ope-
ratörleri (ENTSO-E/G) aracılığıyla 
iletim sistemleri entegre edilecek 
ve bölgesel operasyon merkezleri 
kurulacak. Elektrik ve gaz şebe-
kelerinin entegrasyonuna yönelik 
yukarıda belirtilen politikalara ek 
olarak aşağıdaki hedefler de vizyon 
belgesinde özellikle vurgulanıyor: 
• İç Enerji Piyasası Paketi ile 

kurulan Avrupa Elektrik Regü-
latörleri İşbirliği Kurumu’nun 
(ACER) yetkileri ve bağımsızlığı 
güçlendirilecek, özellikle sınır-
lararası elektrik alışverişindeki 
rolü geliştirilecek. ACER, üye 
ülkelerde regülasyonun uyum-
lu hale getirilmesi ve Avrupa 
genelinde tek bir regülasyonun 
geçerli olması için çalışmalarda 
bulunacak.

• Komisyon “Ortak Menfaat 
Projeleri (Projects of Common 
Interest)” adıyla Avrupa Enerji 
Birliği’ne fayda sağlayacak pro-
jeleri belirleyecek ve bu proje-
lere “Avrupa Yapısal ve Yatırım 
Fonları” ve gelecekte kurulacak 
“Stratejik Yatırımlar için Avrupa 
Fonu” aracılığıyla finansman 
sağlayacak. (Burada bir konuya 
dikkat çekmek gerekiyor: Mev-
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cutta 200’den fazla proje PCI 
kapsamında olup, Komisyon’un 
AEB kapsamında tüm projeleri 
yeniden gözden geçirmesi ve 
mümkünse 10 adetle sınırlaması 
gerekiyor. Bu gereklilik hem AB 
fonlarının daha etkin dağıtılma-
sına hem de çeşitlendirme hede-
fine ilaç olacak ciddi projelerin 
daha fazla finansal ve politik 
destek almasına yol açacak). 

• Akıllı teknoloji yatırımlarına 
hız verilecek ve hizmet şirketleri 
enerji verimliliğinin geliştirilme-
sine katkıda bulunacak. Ayrıca 
esnek enerji kullanımına imkan 
verebilmek amacıyla akıllı sayaç-
ların standartlaştırılması, akıllı 
şebeke uygulamalarının destek-
lenmesi sağlanacak. 

• Birçok Avrupa ülkesinde fiyatlar 
regülasyona tabi. Bu sayede 
mesken ve hatta mesken dışı 
kullanıcıların desteklenme-
si amaçlanıyor. Ancak uzun 
vadede bu uygulama yatırımların 
azalmasına yol açtığı gibi yeni 
oyuncuların piyasaya girmesine 
engelliyor. Rekabet ortamının 
sağlanamaması da toplumsal 
zararın yükselmesine neden 
oluyor. Bu nedenle Komis-
yon’un, maliyetlerin altındaki 

regüle fiyatların rekabet yoluyla 
kaldırılmasına yönelik politika 
arayışında olması bekleniyor. 

• Öte yandan regüle fiyatların 
ortadan kaldırılması, yoksul 
tüketicilerin ekonomik zorluk 
yaşamasına neden olabileceğini 
öngören vizyon belgesi bu kap-
samdaki müşterilerin desteklen-
mesi için uygun mekanizmalar 
da oluşturacak. Finansmanı ise 
sosyal yardım sistemi aracılığıyla 
ya da serbest tüketiciler tara-
fından sağlanacak. Yöntemsel 
olarak fatura indirimleri ya da 
“sosyal tarifeler” düşünülüyor. 

Enerji Verimliliği 
AB Konseyi, 2030 yılına kadar 

enerji verimliliğinde yüzde 27’lik 
bir gelişme hedefliyor. Birlik, tüm 
sektörlerde enerji verimliliğine 
önem vermekle birlikte büyük 
potansiyeli nedeniyle özellikle 
binalar ve ulaştırma sektörlerinde-
ki verimliliğe odaklanacak. AEB 
kapsamında ayrıca kaynak verimli-
liği ve atıkların enerjiye dönüşümü 
fırsatlarını da değerlendiriliyor. 
“Stratejik Yatırımlar için Avrupa 
Fonu” aracılığıyla finansman ve 
teknik yardımlar sağlanarak küçük 
çaplı projeler büyük programlara 

dönüştürülecek. Ayrıca “Stratejik 
Yatırımlar için Avrupa Fonu” ile 
verimsiz konutların renovasyonu 
sağlanacak. 

Fosil yakıtlara dayalı AB ulaş-
tırma sektörü, Avrupa’daki enerji 
tüketiminin yüzde 30’una ve CO2 
salınımının önemli bir kısmına 
tekabül ediyor. Komisyon, yolda 
şarj etme ve “kirleten öder” sistem-
leriyle tek bir Avrupa ulaşım alanı 
yaratmayı amaçlıyor. 

Düşük Karbon Emisyonlu Ekonomi
AB iklim politikası; AB Karbon 

Piyasasını (AB Emisyon Ticareti 
Sistemi), Emisyon Ticaret Sistemi 
dışındaki sektörler için sera gazları 
indirimini ve son olarak AB’nin 
yenilenebilir enerji teknolojilerin-
de dünyada bir numara olmasını 
kapsıyor. AB, 2030 İklim ve Enerji 
Çerçevesi kapsamında sera gazla-
rının emisyonunu 1990 seviyesine 
göre yüzde 40 düşürmeyi hedefli-
yor. Bu bağlamda; 2015’te Paris’te 
yapılacak Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansı büyük önem 
taşıyor. 

AB Emisyon Ticareti Siste-
mi’nin doğru fiyatlar üretmesi ve 
yenilebilir enerji teknolojilerini 
teşvik etmesi önemseniyor. Sistem 
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dışındaki sektörler içinse ulusal 
hedefler ve teşvikler verilmesi 
düşünülüyor. 

AB, 2030 yılına kadar enerji 
üretiminde yenilenebilir enerjinin 
payını yüzde 27’ye çıkarmayı he-
defliyor. Halihazırda bu oran yüzde 
20 dolaylarında. AB’nin geçmiş 
dönemdeki politikaları, rüzgar ve 
fotovoltaik teknolojilerinin mali-
yetlerinin önemli oranda düşmesini 
sağladı. AB, ayrıca alternatif yakıt-
lar kapsamında, bio-yakıt üretim 
süreçleri ve bio-ekonomi alanların-
da yatırım yapmayı planlıyor. 

Araştırma İnovasyon ve Rekabetçilik 
için Enerji Birliği

AB firmaları, yenilenebilir ener-
ji teknolojileri patentlerinin yüzde 
40’ına sahip ve bu alanda dünyada 
öncü. AB, önümüzdeki dönemde 
de yenilebilir enerji ve enerji depo-
lama teknolojileri alanlarında öncü 
konumunu sürdürmeyi hedefliyor. 
AB’nin öncelikli hedefleri arasında 
akıllı şebekeler, akıllı ev teknoloji-
leri, temiz ulaşım, düşük emisyonlu 
fosil yakıt kullanımı ve dünyanın 
en temiz nükleer enerji üretimi yer 
alıyor. Bu alanlardaki gelişmeler 
büyüme, istihdam ve rekabetçiliğin 
de motoru olacak.

Bu amaçla, AB tüm üyelerinin 
işbirliği ile araştırma projelerine 
katkıda bulunacak, bu projeleri 
sanayi ile bütünleştirecek ve yeni 
teknolojilerin piyasa kullanımına 
girmesini sağlayacaktır. Kamu sek-
törü, finans sektörü ve AB fonları 
da bu sürece katkı sunacak. 

AEB Vizyon Belgesi ve Türkiye:   
Vizyon belgesi çerçevesinde şe-

killenen AB stratejisi dikkate alına-
rak Türkiye’nin aşağıdaki konularda 
politika üretmesi gerekiyor:  
• AB ile elektrik ve doğal gaz 

enterkoneksiyon altyapısının 
geliştirilmesi teşvik edilmeli,

• Akıllı şebekeler, bioyakıt, enerji 
depolama, dağıtık üretim, rüzgar 
ve fotovoltaik gibi yenilenebilir 

enerji teknolojilerine yatırım 
yapılmalı ve bu alanlarda AB ile 
işbirliğine gidilmeli,

• AB ile ortak AR+GE projeleri 
yürütülmeli, 

• AR+GE ve yenilenebilir tekno-
lojiler alanlarında düşük maliyet-
li AB kredileri sağlanmalı,  

• Çevreyi korumak ve enerji 
giderlerini düşürmek amacıyla 
enerji verimliliğini arttırıcı ve 
emisyon hacimlerini düşürücü 
politikalar izlenmeli,

• Doğal gaz depolama tesisleri ve 
LNG terminalleri kapasiteleri 
arttırılmalı,

• Transit ülke konumundaki 
Türkiye, bölgesel bir “enerji 
hubı” olmalı ve enerji ithalatında 
kaynak ülke çeşitliliği sağlan-
malı. Özellikle bu son madde, 
ülkemiz açısından büyük bir 
önem taşıyor. 
Bilindiği üzere, AB’nin ger-

çek anlamda bir Birlik halinde 
hareket etmesini engelleyen, üye 
ülkelerin birbirine güvenlerini 
sürekli test ettikleri en kritik konu 
enerji. 2005-2006 kışından bu 
yana tekrarlanan Ukrayna-Rusya 
gaz savaşları, nihayetinde Kırım’ın 
Rusya tarafından işgaliyle fiziki bir 
kimliğe büründü. Savaş, Rusların 
Ukrayna’yı ve dolaylı olarak AB’yi, 
yılda 160 bcm’lik gaz sevkiyatının 
güvenliği üzerinden tehdit etmesiy-
le bambaşka bir boyuta taşındı.

Esasen, AB’yi enerji politikala-
rında bir yol ayrımına getiren temel 
husus, 2 Aralık 2014’deki Ankara 
ziyaretinde Putin’in, AB regü-
lasyonlarına takıldığı için realize 
edilemeyen Güney Akım Projesi’ni 
sonlandırdığını deklare etmesi. 
Kuşkusuz, aslında bu bir sona 
eriş değildi. Putin, alternatif proje 
olarak masaya sürdüğü Türk Akım 
projesiyle, aslında Güney Akım’a 
yeni bir ruh üflüyordu. Henüz, tak-
vimi netleşmese de Ruslar’ın Türk 
Akım üzerinden ilk gazı (16 bcm/
yıl kapasite) Aralık 2016’da satmayı 
düşündükleri basına yansıdı. 24 
Şubat’ta Gazprom Yönetim Kuru-

lu’nun Ukrayna’yı by-pass etmeyi 
ve Türk Akımı ile Türk-Yunan 
sınırına hub kurmayı planlaması 
ve son olarak AB teslimatlarını 
azaltacak Pasifik ve Çin hedefli 
projeleri onaylaması bardağı taşıran 
son damla oldu.

AB karşılık vermekte gecik-
medi. Önce, Avrupa Komisyonu 
Enerji Bölümü, Maroş Sefcovic’in 
ağzından, Avrupa’nın Türkmen 
gazının AB’ye getirilmesi için daha 
aktif bir rol üstleneceğini ifade 
etti. Ardından, Komisyon bünye-
sinde Gazprom’a karşı yürütülen 
anti-tröst soruşturmasının çok 
yakında sonuçlanacağı deklare 
edildi. Nihayet, 25 Şubat 2015’de 
Avrupa Enerji Birliği başlıklı rapor 
açıklandı. AB bununla da yetin-
medi, 16 Mart 2015’de, Türkiye ile 
enerji alanında stratejik işbirliğinin 
arttırılacağına değinen bir ortak 
deklarasyonu imzaladı.

Avrupa Enerji Birliği’nin gerçek 
anlamda bir tüketici monopsonu 
ya da müzakerelerde satıcı ülkelere 
karşı tek vücut olup olamayacağını 
zaman gösterecek. Ancak bir gerçek 
var ki; o da AB’nin gaz çeşitlen-
dirme politikası için Türkiye’nin ve 
Türkiye tarafından geliştirilen boru 
hattı projelerinin AB açısından 
vazgeçilmez olduğudur. 

Türkiye, Rusya ile yürüttüğü 
Türk Akım’ının zamanlaması ve 
kapasitesi konusunda yanlış adam 
atarsa, gerek Hazar gerekse Orta 
Doğu gaz kaynaklarının önü en 
azından 2030’lara kadar kesilmiş 
olur. ABD’nin de oyuna aktif 
katılımı ve Irak gazı konusunda 
Türkiye’nin elini güçlendirecek ma-
nevralar yapması da kritik önemde 
olacak. Tüm koşullar Türkiye’nin 
lehine ancak bu hassas dengelerin 
ve kaygan sürecin çok iyi diploma-
tize ve çok yönlü analiz edilmesi 
şartıyla...
Bu makalenin yazılmasında esirgemediği 

değerli desteği için Enerjisa Doğalgaz 
Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü 

Dr. Cenk PALA’ya teşekkürü bir borç 
bilirim. 
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Petrol İhraç Eden Ülke-
ler Organizayonu’nun 
(OPEC) üretimi düşür-
mekten kaçınması ve küre-

sel arz fazlası ile petrol fiyatlarının 
geçtiğimiz yıl içinde yaklaşık yüzde 
50 gerilemesi ham petrol ve doğal 
gaz arama-üretim sektörünü etki-
lemeye başladı. Merkezi İngiltere 
ve ABD’de bulunan bankacılık 
ve finansal araştırma şirketlerince 
hazırlanan raporlar, petrol fiyatla-
rının 60 dolar seviyesinin altında 

kalması durumunda, arama-üre-
tim harcamalarının 2015 yılında 
ciddi oranda azalacağı öngörüyor. 
Dünyanın önde gelen bankaların-
dan Barclays’in petrol fiyatların-
daki düşüşün üreticilere yönelik 
etkisine ilişkin yaptığı araştırmaya 
göre, bu yıl petrol fiyatlarının varil 
başına 50 ila 60 dolar seviyelerinde 
olması durumunda, global olarak 
petrol firmalarının arama-üretim 
harcamalarının yüzde 30 oranında 
düşeceği ifade ediliyor. 

Arama yatırımları azalacak
2015 yılında Türkiye arama-ü-

retim sektörü de global piyasalarda 
yaşanan gelişmelerden payını alacak 
gibi görünüyor. Bu gelişmelerin 
Türkiye’deki arama-üretim faa-
liyetlerini tamamen durdurması 
beklenmese de petrol fiyatlarındaki 
dramatik düşüş, sektörün arama 
faaliyetlerine yönelik yatırımlarını 
azaltacak. Bu bağlamda 2015 yılı 
şirketler açısından yatırımlarını 
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Petrol arama 
faaliyetleri “düşük 
fiyat” kıskacında

Geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 50 gerileyen petrol fiyatları, bir taraftan 
Türkiye gibi net enerji ithalatçısı konumundaki ülkelerin enerji 
faturalarını ciddi oranda düşürürken, diğer taraftan petrol ve gaz 
arama-üretim faaliyetlerine olan ilgiyi azaltıyor. Fiyatların yıl sonuna 
kadar düşük seyretmesi halinde Türkiye’deki petrol ve gaz arama 
faaliyetlerinde dramatik biçimde azalma yaşanabilir.



gözden geçirme, gelecek projek-
siyonlarını yeni fiyat tahminleri 
çerçevesinde yeniden ele alma 
yılı olacak. Çok düşük bir olasılık 
olsa da yılsonu petrol fiyatları 100 
dolarlar seviyesine gelirse arama 
yatırımları tekrar geçmiş yıllarda 
olduğu gibi aksamadan devam 
edecek. Ancak genel temayül petrol 
fiyatlarının 2015 yılı ortalamasının 
60 dolarlar seviyelerinde olacağı 
yönünde. Bu da gerek uluslararası 
gerek Türk arama-üretim sektörü 

üzerinde fiyatların bir baskı unsuru 
olarak kalmasına neden olacak. 

Doğu Akdeniz’deki gaz projeleri rafa 
kalkabilir

Uzmanlar, fiyatlar düşük sey-
rettiği sürece şirketlerin daha önce 
ticari keşif yaptıkları sahalardaki 
petrol ve doğal gaz kaynaklarından 
üretimlerini devam ettirerek daha 
önce öngördükleri gelir hedeflerini 
tutturmaya çalışırken, diğer yandan 

maliyetli ve riskli sahalardaki arama 
faaliyetlerini durdurarak risklerini 
azaltma yolunu benimseyeceklerini 
belirtiyorlar. Öncelikli olarak küçük 
petrol üreticisi ülkelerde yürütülen 
onshore ve offshore projelerinin bu 
süreçten zarar göreceğine dikkat 
çeken uzmanlar, özellikle yüksek 
yatırım gerektiren offshore projele-
rin maliyetlerinin karşılanamaması 
nedeniyle sistemin dışında kala-
cakları öngörüsünde bulunuyorlar. 
Örneğin, Arktik projeleri, Vene-

“ARAMA-ÜRETIM  
SEKTÖRÜNE ILGI 

AZALACAK”
Konuya ilişkin sorularımızı sorularını 
yanıtlayan PETFORM Yönetim Kurulu 
Başkanı Aytaç Eren ise mevcut petrol 
fiyatlarıyla arama üretim-sektörüne 
olan ilginin azalacağını belirterek, “6 
ay önce varilini 100 dolara sattığınız 
ve kar ettiğiniz petrolü, bugün 50 do-
ların altında satıyorsunuz. Bu demek 
değildir ki arama faaliyetleri tamamen 
duracak. Petrol, 20 dolarken de arama 
yapılıyordu ama bir insan düşünün, 
sürekli öğle yemeğini 100 lira ile ye-
meye alışmış, şimdi ona diyorsunuz 
50 lira ile karnını doyur. Aslında artık 
50 lira da onu doyuruyor ama o geçi-
şi ertesi gün yapmak kolay olmuyor. 
2015 yılı şirketler açısından yatırımla-
rını gözden geçirme, gelecek projek-
siyonlarını yeni fiyat tahminleri çerçe-
vesinde yeniden ele alma yılı olacak. 
Yıl sonu petrol fiyatları, 100 dolarlar 
seviyesine gelirse yatırım programları 
açısından değişen bir şey olmaz ama 
genel temayül petrol fiyatlarının 2015 
yılı ortalamasının 60 dolarlar seviyele-
rinde olacağı yönünde” dedi. 
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zuela ve Brezilya offshore’unda 
yürütülen yüksek maliyetli projeler 
ve Doğu Akdeniz doğal gaz proje-
leri gibi yüksek yatırım gerektiren 
(minimum 8-10 milyar dolar) 
projelerin rafa kaldırılması hiç de 
şaşırtıcı olmayacak. 

Tehlikeli bir süreç başlayabilir
Spekülasyona açık ve kayda de-

ğer yapısal bir dönüşümden geçen 
petrol piyasalarında somut fiyat 
tahmini yerine fiyatların dalgala-
nacağı alt/üst koridor öngörüsünde 
bulunmanın daha doğru olacağına 
dikkat çeken uzmanlar, fiyatların 
geleceğine ilişkin şu değerlendir-
melerde bulunuyorlar:

“Son aylarda içinde bulundu-
ğumuz ‘düşük koridor’ 50-70 dolar 
aralığı. Alt limit ABD’deki kon-
vansiyonel olmayan petrol üreti-
mini kazançlı olmaktan çıkaracak 
50 dolar, üst limit ise Ortadoğu 
Jeopolitiğinde rakipleri zorlayacak 

80 dolardır. Daha önceki denge 
olan ‘yüksek koridor’ 80-100 dolar 
aralığıdır. Belirli bir süre düşük 
koridorda (50-70 dolar) seyrede-
cek fiyatların orta vadede burada 
durması kolay değil. Çünkü bu 
denli düşük fiyatlar ABD’nin yeni 
dönem ekonomideki bir numaralı 
rakibi petrol ithalatçısı Çin’e yara-
yacağından sürdürülemeyecek ve 
petrol fiyatları belirli bir süre sonra 
tekrar yüksek koridora (80-100 
dolar) geri dönecek. Uzun vadede 
ise petrol fiyatlarını/piyasalarını 
ilginç dönemler bekliyor. Dünya 
sermaye piyasalarının yeni bir kriz 
beklentisiyle sarsıldığı, ABD’nin 
petrolde en büyük üretici, Çin’in ise 
en büyük tüketici olduğu, Rusya’nın 
yaptırımlar sertleşirse petrolünü 
ruble-euro ya da yuan ile satabile-
ceğini ilan ettiği ve bölgesel bazda 
yeni ittifakların gündemde olduğu 
bir dünyada uzun vadede açık olan 
tek nokta ‘tehlikeli’ bir sürecin 
başlangıcı.”

TÜRKIYE AÇISINDAN 
FIRSATLAR VE 

TEHDITLER NELER?
Fırsatlar: Türkiye, enerji ihtiyacının 
yüzde 90’dan fazlasını dışarıdan 
dolar ödeyerek almak zorunda olan 
bir ülke. Dolayısıyla Türkiye’nin pet-
rol faturasının büyüklüğü 50 milyar 
dolardan fazla. Petrol fiyatlarındaki 
düşüş kalıcı olursa bu fatura küçüle-
cek. Bu faturaların küçülmesiyle Tür-
kiye’nin yabancı yatırımcılar gözün-
de riskini artıran cari işlemler açığı 
da azalacak. Doğal gaz fiyatının pet-
role endeksli olması ve petrolün dü-
şüş trendi izlemesi yüksek fiyattan 
gaz alan Türkiye için eşsiz bir fırsat 
sunuyor. Piyasa mekanizmaları baz 
alınarak izlenecek doğru siyasi tavır 
gaz fiyatlarının düşürülmesiyle so-
nuçlanabilir.
Tehditler: Başka ülkelerin büyüme 
performanslarının yavaşlaması, Tür-
kiye’nin ticaret hacmini de doğru-
dan etkileyecek. Ticaret yapılan ül-
kelerde meydana gelen daralmalar, 
Türkiye’nin ihracat oranlarına darbe 
vurabilir. Türkiye’nin komşularının 
net enerji ithalatçısı olması ve son 
gelişmelerle ekonomik küçülme 
yaşamaları ihracatta olduğu gibi 
turizm sektörünü de olumsuz etki-
leyebilir. 
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Her 10 dolarlık düşüşte cari açık 5 
milyar dolar azalıyor

Peki düşük seyreden petrol 
fiyatlarından Türkiye nasıl etki-
lenecek? Petrol fiyatlarındaki sert 
düşüşün, Türkiye ekonomisi açısın-
dan en önemli etkilerinin ödemeler 
dengesi ve enflasyon üzerinde 
olması bekleniyor. Türkiye, birçok 
yakın komşusunun aksine kanıtlan-
mış petrol ve doğal gaz gibi doğal 
kaynaklara sahip olmaması nede-
niyle enerjisinin büyük bölümünü 
ithal ediyor. TÜİK tarafından 
açıklanan verilere göre, 2013 yılında 
Türkiye’nin enerji ithalatı 55,9 
milyar dolar, enerji ihracatı ise 6,7 
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 
Dolayısıyla Türkiye’nin net enerji 
ithalatı 49,2 milyar dolar oldu. Söz 
konusu tutar, Türkiye’nin 2013 yılı 
cari açığının (65 milyar dolar) yüz-
de 70’ine ve GSYH’sinin ise yüzde 
6’sına tekabül ediyor. Enerji ithalatı 
ile Brent türü petrol fiyatı arasında-
ki yakın ilişki dikkate alındığında, 
Brent türü petrol fiyatlarındaki 

düşüşün net enerji ithalatını, dola-
yısıyla cari açığı azaltacağına dikkat 
çeken uzmanlar, 2014 yılında 
ortalama 98,9 dolar/varil düzeyinde 
gerçekleşen Brent türü petrolün 
yıllık ortalama fiyatındaki her 10 
dolar/varil’lik düşüşün 2015 yılında 
Türkiye’nin net enerji ithalatını ve 
cari açığını 5 milyar dolar tutarında 
azaltacağını ifade ediyorlar. 

Ekonomik dengeler açısından eşsiz 
bir fırsat

Petrol fiyatlarındaki düşüş, 
Türkiye’nin dış ekonomik dengele-
rini iyileştirmesi açısından eşsiz bir 
fırsat sunuyor. Türkiye’nin bu fırsatı, 
enerjide ithalata bağımlılığı azalt-
mak, imalat sanayinde ithal girdi 
kullanımını düşürmek ve ihracatın 
katma değerini artırmak amaçları 
doğrultusundaki yapısal reformla-
ra ağırlık vererek geçirmesi, uzun 
vadede Türkiye ekonomisinin en 
önemli kırılganlık unsuru olan cari 
açığın sürdürülebilir seviyelere çe-
kilmesi açısından önem arz taşıyor.

“FIYATLAR DÜŞTÜ 
DIYE YATIRIMDAN 

VAZGEÇMEYIN”
Düşük seyreden petrol fiyatlarının Türki-
ye’deki petrol arama-üretim faaliyetleri-
ne etkileri Petrol Platformu Derneği’nin 
(PETFORM) geçtiğimiz haftalarda Anka-
ra’da gerçekleştirdiği “Arama- Üretim 
Sektörü Bilgilendirme Toplantısı”nda 
masaya yatırıldı. Toplantıda arama-üre-
tim sektörünün temsilcilerine seslenen 
Türkiye Petrol İşleri Genel Müdürü Sela-
mi İncedalcı, “Ham petrol fiyatları, bu 
seviyelerde giderse sondaj faaliyetleri 
azalır mı?” şeklinde bazı kaygılar bulun-
duğunu belirterek, “Ham petrol fiyatları 
10-12 dolar seviyelerindeyken de Türki-
ye’de çok ciddi arama yatırımları ve ke-
şifler yapılmıştı. Dolayısıyla ‘Ham petrol 
fiyatları 40 dolara düştü, biz de arama 
yatırımlarından vazgeçelim’ şeklindeki 
bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyo-
ruz” dedi. Düşük petrol fiyatlarının ya-
tırımcılar için başka fırsatların kapısını 
aralayacağını belirten İncedalcı, “Servis 
fiyatlarıyla, alacağınız mal ve hizmetler-
le mevcut fiyatları kompanse edebilirsi-
niz. Ham petrol fiyatları 110 dolarken 
aldığınız hizmetlerin fiyatları ile ham 
petrol fiyatları 40 dolarken aldığınız 
hizmet fiyatlarıyla herhalde aynı olma-
yacaktır. Daha önce 2 milyon dolara 
mal ettiğiniz bir kuyuyu şimdi 1 milyon 
dolara mal etmeye çalışacaksınız. O za-
man faaliyetten niye vazgeçiyorsunuz?” 
şeklinde konuştu.
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Merkezi Paris’te bulunan 
Akdeniz Ülkeleri Enerji 
Şirketleri Derneği 
OME’nin Türkiye’nin 

1960’lardan bugüne enerji profilini 
ve 2030 yılına uzanan bir bakışı 
içeren ‘MEP- Turkey’ adlı kitabı 
Eylül 2014’te TENVA’nın ev sahibi 
olduğu ve açılış konuşmalarını 
TENVA Başkanı Hasan Köktaş, 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Taner Yıldız’ın yaptığı toplantısıyla 
kamuoyuna tanıtılmıştı. Çalışmanın 
Paris’teki tanıtımı aralık ayında 
Türkiye’nin OECD nezdindeki 
Daimi Büyükelçiliği’nde Büyükelçi 
Mithat Rende’nin ev sahipliğini 
yaptığı bir resepsiyonda yapıldı. Bu 
makale, bahsi geçen çalışmanın ana 
hatlarından oluşuyor. 

İki farklı senaryo var 
OME, farklı varsayımlara dayalı 

iki olası enerji talep senaryosu çer-
çevesinde Türkiye’nin enerji gelece-
ğini inceledi. Muhafazakâr senar-
yoda geçmişteki eğilimler, mevcut 
politikalar ve devam eden projeler 
dikkate alınıyor ancak politika ted-
birlerinin, projelerin uygulanması 
ve zamanlaması ile ilgili tedbirli bir 
yaklaşım benimseniyor. Proaktif 
senaryoda yerli kaynakların daha 
çok üretimine, daha güçlü verim-
lilik programlarına ve daha fazla 

2030’lara doğru Türkiye’nin 
enerji görünümü
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yenilenebilir enerji içeren enerji 
temin karışımlarına vurgu yapılarak 
ithal yakıtlara bağımlılığın azaltıl-
ması esas alınıyor. Her iki senaryo-
da da enerji talebinin karşılanacağı, 
bir arz açığına düşülmeyeceği temel 
alınıyor. 

OME öngörülerine göre, 
Türkiye’nin toplam enerji talebi 
muhafazakâr senaryoda 2030 yılın-
da iki katına çıkacak. Fosil yakıtlar, 
enerji bileşiminde egemen olmaya 
devam edecek ve 2030 yılında 
toplam birincil enerji arzının yüzde 
85’ten fazlasını karşılayacak. Enerji 
bileşiminde yenilenebilir kaynakla-
rın payı (hidro dahil olmak üzere) 
değişmeyerek yüzde 10 civarında 
kalacak. Bu nedenle enerji bileşimi, 
nükleer hariç olmak üzere bugünkü 
ile kabaca benzer olacak. 

Proaktif senaryoya göre enerji 
talebi ve yoğunluğu, muhafazakar 
senaryoyla göre yüzde 19 daha 
düşük olacak, CO2 emisyonları 
ise dörtte bir azalacaktır. Kümü-
latif enerji tasarrufu, 2030 yılına 
kadar 415 Mtep (milyon ton petrol 
eşdeğeri) olacak, bu da Türkiye’nin 
geçtiğimiz dört yıldaki birincil 

enerji talebinin toplamına eşdeğer 
bir seviye. Bu senaryo, yalnızca fosil 
yakıtlara olan talepte bir azalma de-
ğil, aynı zamanda enerji bileşiminin 
kendisinde de bir çeşitlenmeye ola-
nak veriyor. Öyle ki, 2030 yılında 
enerji bileşiminde yenilenebilir kay-
nakların payı yüzde 15’in üzerine, 
nükleerin payı ise yüzde 9’a çıkacak. 
Hala fosil yakıtlar egemen olmakla 
birlikte payı büyük ölçüde azalarak 
bugünkü yüzde 90’lık orandan 
yüzde 76’ya düşecek.

Enerji talebinin ancak dörtte 
birinin yerli üretimle karşılandığı 
ülkemizde OME tahminlerine göre 
bu pay 2030 yılında muhafazakâr 
senaryoda yüzde 32’ye, proaktif 
senaryoda ise yüzde 43’e çıkacak. 
Hem talep hem de arz tarafından 
bakıldığında, proaktif senaryonun 
muhafazakârdan daha sürdürülebi-
lir olduğu ve ülkenin arz güvenliği-
ni artırdığı sonucu ortaya çıkıyor.

Sektörel enerji tüketimi 
değişmeyecek 

Ülke ekonomisinin profili tarı-
ma dayanan bir ekonomiden, sanayi 
ve hizmet sektörlerine yöneliyor. 

Şu anda olduğu gibi 2030 yılında 
da sanayi ve geniş anlamda hiz-
met sektörleri ekonomide egemen 
olmaya devam edecek. Toplam 
sanayinin enerji tüketiminin muha-
fazakâr senaryoda 2030 yılına kadar 
iki kattan fazla artarak 55 Mtep’e 
ulaşması bekleniyor. Proaktif 
senaryoya göre ise enerji verimliliği 
tedbirleri bu artışı azaltacak. Fakat 
yine de sanayi sektörünün enerji 
tüketimi yüzde 80 artarak 2030 
yılında 45 Mtep’e ulaşacak. 

Demir ve çelik, inşaat, metal 
dışı mineraller (çimento), kimya 
(özellikle petrokimya) ve tekstil 
sektörleri ekonomide önemli bir 
rol oynamaya devam edecek, bu 
sektörler, sanayinin enerji tüketi-
mindeki artışın büyük bölümünü 
üstlenecek. Öte yandan Türkiye’de 
hane halkı sayısı etkileyici biçim-
de artıyor. Bu da yeni konutların 
üretimini hızlandırıyor, dolayısıyla 
özellikle inşaat ve metal olmayan 
mineraller sektörlerindeki enerji 
talebini hızla artırıyor. Bu bağlam-
da bu iki sektörün enerji talebinin 
2030’a kadar hızla artması bekle-
niyor. 

Türkiye Birincil Enerji Talebinin Seyri
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Ulaşım sektöründeki enerji 
tüketimi son 50 yılda hızla yüksele-
rek 2012 yılında 17 Mtep değerine 
ulaştı. Hem muhafazakâr hem de 
proaktif senaryoda, ulaştırmada 
enerji tüketiminin 2023 itibarıy-
la iki katına çıkarak 30 Mtep’e 
ulaşması bekleniyor ki bu da yılda 
yaklaşık yüzde 6’lık bir artışa karşı-
lık geliyor. Bu miktarın 2030 yılına 
doğru proaktif senaryoda 40 Mtep’e 
kadar yükselmesi, muhafazakâr 
senaryoda ise 40 Mtep’i aşması 
tahmin ediliyor. 

Karayolu en çok tercih edilen 
taşımacılık şekli olmaya devam 
edecek ancak demiryolu, deniz ve 
hava taşımacılığı giderek yaygın-
laşacak. Karayolu taşımacılığı, 
2030 yılında ulaşım sektörü enerji 
tüketiminin yüzde 90’ından fazla-
sını oluşturacak. Bununla birlikte, 

proaktif senaryoda 2030 yılında 
rakibine göre daha çevre dostu 
karayolu taşımacılığı yöntemlerinin 
kullanımı, yani üç kat daha fazla 
elektrikli araç ve sekiz kat daha 
fazla doğal gaz yakıtlı otobüs kulla-
nılacağı öngörülüyor. 

Konutlarda talep yüzde 42 artacak
Türkiye’nin konutlardaki enerji 

tüketimi yaşam standartlarının ge-
lişmesi, nüfusun ve konut sayısının 
artması ve bunun sonucunda da 
elektrikli aletlere duyulan ihtiya-
cın kuvvetlenmesine koşut artış 
gösterdi. Bu nedenle konutlardaki 
enerji talebi, 2012’den 2030 yılına 
kadar iki katından fazlasına çıkacak 
ve elektrik talebine bağlı olarak 
yüzde 42 artacak. Her iki senaryo-
da bu büyümenin azaltılması için 

verimlilik çalışmalarına dikkat çeki-
liyor. Proaktif senaryo bu tasarruf 
oranını toplam enerjide en az yüzde 
9, elektrikte ise yüzde 30 oranında 
tasarruf yapılabileceğini öngörüyor. 

Hizmet sektörünün ekonomide 
gittikçe daha önemli bir konuma 
gelmesi her iki senaryoda da yer 
alıyor. Bu alanın enerji tüketiminin 
2030 itibarıyla yaklaşık iki katına 
çıkması bekleniyor. Sektörde uygu-
lanan verimlilik tedbirleri ve kamu 
idaresi ve kamu altyapısı alanların-
da uygulanan verimlilik tedbirleri 
proaktif senaryoda önemli bir yer 
tutuyor. 

Bir bütün olarak Türkiye’nin 
toplam nihai enerji tüketiminin 
muhafazakâr senaryoda 2023 
itibarıyla yüzde 60’ın üzerinde artış 
göstermesi, 2030 yılında da yaklaşık 
olarak ikiye katlanması (2012’ye 
göre) bekleniyor. 

Kömürde yeni bir dönemin başlangıcı 
Türkiye hem enerji bileşiminde 

hem de elektrik üretiminde kö-
mürün yerini korumayı hedefliyor. 
Yani, kömürün elektrik üretiminde 
ve enerji bileşimindeki payını mini-
mum yüzde 30 seviyesinde koru-
mak için hükümet 2023 itibarıyla 
tüm mevcut kömür kaynaklarını 
kullanıma almayı planlıyor. Bunun 
gerçekleşmesi zor olmakla beraber 
büyük yatırım gerektiriyor. 

Petrol Ürünleri Talebindeki Gelişme 

Sektörel Bazda Türkiye Kömür Talebi 
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OME, Türkiye’de toplam kö-
mür üretiminin 2012-2030 yılları 
arasında iki katına çıkmasını bekli-
yor. Bu beklentide her ne kadar çok 
sayıda madencilik projesinin hayata 
geçirileceği varsayılsa da bunların 
ilan edilen süreler içinde gerçekleş-
mesi beklenmiyor. Artışın büyük 
bölümü temel olarak linyitten 
gelecek. Yerli taşkömürü üretiminin 
gelecekte artması, ancak 2030’a 
kadar 5 milyon ton (Mt)’un altında 
kalması, linyit üretiminin ise 2030 
yılına kadar iki katına çıkması 
bekleniyor. 

Son yıllarda, elektrik üretim 
amaçlı kömür kullanımı Türkiye’de-
ki toplam kömür talebinin nere-
deyse yarısını oluştururken sanayi 
sektöründe proses ısısı ve binalarda 
alan ısıtması için kullanılan miktar 
toplam kömür talebinin yüzde 
40’lık bir bölümünü oluşturdu. 

Elektrik üretiminde kömür 
kullanımı, kömür endüstrisinde 
en önemli öğe olarak kalmakla 
yetinmeyip, aynı zamanda Türki-
ye’nin enerji piyasasında da önemli 
bir rol oynayacak. Muhafazakar 
senaryoda, OME kömür talebinin 
(enerji birimleriyle ifade edildiğin-
de) 2030 itibarıyla yaklaşık yüzde 
70 artmasını bekliyor. Elektrik 
üretiminde enerji verimliliği tedbir-
lerinin yanı sıra yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımına ağırlık 
veren proaktif senaryoda, kömür 
talebinin 2030 itibarıyla muhafaza-
kar senaryoyla karşılaştırıldığında 
yüzde 25 daha az olacağı tahmin 
ediliyor. Bu farklılığın temel nedeni, 
elektrik üretimi için daha az kömür 
kullanılması. 

Her ne kadar yerli kömür üreti-
mi gelecekte önemli bir artış göste-
recekse de beklenen kömür talebini 
karşılamak için yeterli olmayacak. 
Muhafazakar senaryoda net kömür 
ithalatının 2023’te 40 Mt’a çıkması, 
2030 itibarıyla da bu seviyeyi 
aşması bekleniyor. Tersine, proaktif 
senaryoda net kömür ithalatı büyük 
ölçüde azalarak 2030’da yaklaşık 
olarak 18 Mt seviyelerine inecek. 

Petrole bağımlılık devam edecek
OME, Türkiye’nin ham petrol 

üretimindeki azalma eğiliminin ge-
lecekte de devam etmesini bekliyor 
ancak azalmanın yavaşlayarak üreti-
min 2030 itibarıyla 1.7 Mt (veya 
32 bin varil/gün) değerine ineceğini 
tahmin ediyor. Bu seviye,  ülkenin 
petrol talebini karşılamaktan çok 
uzak.

OME, Türkiye toplam petrol 
talebinin 2012 ve 2030 yılları ara-
sında muhafazakâr senaryoda yüzde 
100’den fazla, proaktif senaryoda ise 
yüzde 80 artmasını bekliyor. Ulaşım 
sektörü, özellikle de karayolu 
taşımacılığı, her iki senaryoda da en 
fazla petrol tüketen sektör olarak 
kalacak görünüyor. 

Türkiye’deki benzin ve mazot 
fiyatlarının dünyadaki en yüksek 
fiyatlar arasında olmasına karşın 
ulaşım sektöründeki petrol ürün-
leri tüketimi 2012 ile 2030 yılları 

Sektörlere Göre Doğal Gaz Talebindeki Gelişme 

Türkiye Net Doğal Gaz İthalat Hacmi ve Mevcut Kontratlar
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arasında muhafazakar senaryoda 
yıllık ortalama yüzde 5’ten fazla bir 
artış gösteriyor. Bu artış proaktif se-
naryoda yüzde 5’in altına düşebilir 
ki bu hibrit ve elektrikli arabaların 
daha yaygın hale geleceği, alternatif 
yakıtların daha fazla teşvik edilece-
ği ve muhafazakar senaryodakiyle 
karşılaştırıldığında demiryollarına 
daha fazla önem verileceği varsayı-
mına dayanıyor. Mutlak değerlerle 
ifade edildiğinde ulaşım sektörün-
de yıllık petrol ürünleri tüketimi, 
2030’da muhafazakar senaryoda iki 
mislinden biraz fazlaya, proaktif 
senaryoda ise tam olarak ikiye kat-
lanıyor. Bu artışın yüzde 70 kadarı 
orta damıtma (distilat) ürünlerden 
gelecek. 

Türkiye’de hafif ve ağır petrol 
ürünlerinin birlikte sahip olduğu 
değerden daha fazla orta disti-
lat ürün tüketiliyor. Gelecekte, 
her iki senaryoda orta distilat ve 
hafif petrol ürünlerinin payları çok 
düşük düzeyde artarken, ağır petrol 
ürünlerinin payı düşecek. 

Geçtiğimiz 10 yıllar içinde 
Türkiye’nin net petrol ithalatı 
artmaya devam ederek ülke yabancı 
kaynaklara gittikçe daha bağımlı 
bir hale geldi. OME’nin tahminle-
rine göre, net toplam petrol (ham 
petrol ve petrol ürünleri) ithalatı 
muhafazakar ve proaktif senaryoda 
2012 yılındaki 30 Mt değerinden 
sırasıyla 67 Mt ve 57 Mt değerle-
rine yükselecek. Her iki durumda 
da ham petrolün toplam petrol 
ithalatındaki payı bugünkünden 

yüksek olacak. 

Doğal gazın Türkiye’deki geleceği yol 
ayrımında 

Yerli üretim, artan doğal gaz ta-
lebini karşılamaktan uzak olduğun-
dan, Türkiye, büyük oranda ithalata 
bağımlı. Gittikçe artan ithalat 
hacmi Türkiye’yi Avrupa’daki en 
büyük gaz pazarlarından biri haline 
getirdi. 

Doğal gazın Türkiye’nin enerji 
geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı, 
talebin ileride nasıl gelişeceğine 
bağlı olacak. Net gaz ithalatı, gaz 
talebini takip edeceğinden ya 
ithalat bağımlılığı devam edecek ve 
dolayısıyla ülkenin ithalat fatu-
rası ağırlaşacak ya da Türkiye’nin 
bu ağır yükü hafifleyecek. OME 
tahminlerine göre, muhafazakâr 
senaryoda doğal gaz ithalatı ve 
tüketim hacmi artmaya devam ede-
cek, proaktif senaryoda ise nispeten 
sabit kalacak görünüyor. 

Muhafazakâr senaryoda, gaz 
talebi 2030 yılında 80 bcm’yi aşıyor. 
Artışın yüzde 60’tan fazlasına bu-
gün de olduğu gibi elektrik üretim 
sektöründen gelen talep artışı ne-
den olacak. Proaktif senaryoda, gaz 
talebi 2020’lerin başına kadar çok 
düşük düzeyde artıyor, sonrasında 
ise yatay bir seyir izliyor. Bunun 
temel nedeni elektrik üretim amaçlı 
gaz kullanımındaki ciddi azalış... 

Kontrata bağlanmış doğal gaz 
ithalat hacmi 2021 yılında 57 bcm 
ile tavan yapacak. Muhafazakâr 
senaryoya göre, BOTAŞ ve özel 

sektör sözleşmelerinin süreleri uza-
tılsa ve mevcut ancak henüz kontrat 
altına alınmamış LNG ithalat 
kapasitesi tamamen kullanılsa bile 
(uzun vadeli veya spot LNG itha-
latları yoluyla) ileriki yıllarda bir arz 
açığı yaşanacak. Proaktif senaryoya 
göre ise 2022 yılına dek ciddi bir 
sorun ortaya çıkmayacak. (Mevsim-
sel belirsizlikler dikkate alınmaz-
sa…) Daha sonra ortaya çıkacak 
olan arz açığı sorunu, mevcut bazı 
sözleşmelerin süresinin uzatılması 
veya arz çeşitliliğini artırmak için 
bu hacimlerin yeni tedarikçiler-
den ve güzergâhlardan sağlanması 
yoluyla çözülebilir. Teoride durum 
böyleyken, pratikte arz açığının 
temel nedeni, kış aylarındaki ithalat 
kapasitesi ve doğal gaz depolama 
kapasitesinin yetersiz oluşu.

Kontrat altına alınmış olan 
yeterince büyük miktarda gaz temin 
hacmine ve bu miktarı taşımaya el-
verişli gaz ithalat altyapı kapasitesi-
ne sahip olunması, özellikle Türkiye 
gibi tüketimde mevsimsel değişik-
liklerin yüksek olduğu ülkelerde gaz 
tedarik güvenliğini garanti etmez. 
Bu açıdan bakıldığında, yeterli 
doğal gaz depolama kapasitesinin 
olmaması, Türkiye’nin doğal gaz 
sisteminin en zayıf noktası. Planla-
nan yer altı depolama projelerinin 
gerçekleştirilmesi halinde toplam 
doğal gaz depolama kapasitesi 12 
bcm civarında olacak. Bununla bir-
likte, bu spekülatif projeler tedarik 
güvenliğiyle ilgili sorunları çözmeye 
yeterli olmayabilir. 
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Enerji sektörü son zaman-
larda hızlı ve son derece 
büyük bir dönüşüm yaşıyor. 
Bu dönüşümün bir ayağı 

üretimin organizasyonu tarafın-
da. Merkezi olarak yapılan büyük 
ölçekli üretimden, küçük ölçekli 
üretime geçiş olduğunu görüyoruz. 
Söz konusu değişimin bir diğer 
ayağı da üretim araçlarının teknik 
ve teknolojik kapsamı ile alakalı. 
Termodinamikten elektroniğe kayış 
yaşanıyor. İlgili değişimin bir başka 
ayağı da piyasa yapısını ilgilendi-
riyor. Yani devlet desteklerinin ve 
devlet müdahalesinin daha yaygın 
olduğu bir yapı giderek hâkim 
oluyor. Böylesi bir dönüşümün 
gerçekleştiği enerji piyasalarında 
geleneksel tedarik firmaları da bir-
çok faktör nedeniyle olumsuz etki 
yaşıyor. Bu faktörler arasında yeni 
gelişen yenilenebilir enerji tekno-
lojileri, bilgi teknolojileri, tüketici 
talebinin evrimi ve hükümetlerin 
karbon ve yenilenebilir enerji poli-
tikaları sayılabilir. Bütün bu unsur-
lar, geleneksel şebeke firmalarının iş 
modellerini tehdit altına alıyor.

Geleneksel tedarik firmalarının 
iş modeli, hacimsel tarife temelli 
gelir toplanmasından ibaret ama bu 
iş modeli son yıllarda baskı altında. 
Özellikle gelişmiş piyasalarda, 
yerinde elektrik üretimi ile üreti-
ci-tüketicilerin yaygınlaşmasıyla 
geleneksel tedarik firmaları için 
yeni bir iş modeli ihtiyacı doğurdu. 

Her ne kadar bu sorunlar gelişmiş 
ve oturmuş piyasalarda faaliyetle-
rini sürdüren tedarik firmaları için 
görülse de diğer gelişmekte olan 
piyasalarda da görülmeleri ihtimal 
dâhilinde.

Elektrik tedarik firmalarının 
geleneksel iş modeli ve evrimi

Geleneksel elektrik tedarik 
firmalarının değer zinciri oldukça 
basit: merkezî olarak ve büyük 
ölçekte üretilen elektrik önce belli 
noktalara iletiliyor, oradan da son 
tüketiciye dağıtılıyor. Burada 
elektrik üretimi, temel yük için 
etkin bir portföyü bulundurmaya ve 
talebin yük profilini karşılamak için 
esnek üretim olanaklarına sahip ol-
maya odaklanmış durumda. Şebeke 
altyapısının rolü ise şebekedeki 
dengeyi sağlamak, yeterli derece ka-
pasitenin olduğundan emin olmak 
ve talebi karşılayabilmek için uzun 
vadeli planlamayı yapabilmekten 
ibaret. Elektrik tedarikçileri veya 
perakendecileri bedelleri tek bir fa-
turada toplanan bütün bu hizmet-
lerin karşılığını son tüketicilerden 
tahsil ediyor. 

Yerinde üretimin yaygınlaşma-
sıyla birlikte elektrik arz zincirin-
deki tek-yönlü bu yapı, çok yönlü 
bir sisteme dönüştü. Artık sadece 
elektrik tüketmenin ötesinde, tüke-
ticiler elektrik de üretebiliyor ya da 
taleplerini düşürebiliyor, ellerindeki 
elektrik fazlasını şebekeye geri 

verebiliyor. Bununla birlikte, akıllı 
şebekeler ve akıllı sayaçlar gibi 
bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler 
sayesinde, tüketimin zamanı ve 
miktarı üzerinde daha fazla dene-
tim olanağı ortaya çıktı ve tüketim 
kalıpları değişti. Üretici-tüketiciler, 
kendi elektrik taleplerini kısmen 
karşılarken geriye kalan elektrikle 
düşük-voltajlı şebekeyi besleye-
biliyor. Ancak bu duruma karşın 
üretici-tüketiciler, tepe noktasın-
daki veya acil durumlardaki enerji 
taleplerini karşılamak için halen üst 
akış üretime bağımlı.

Değişen ve evrimleşen gele-
cekteki bu piyasa yapısında üretim, 
merkezî ve kontrol edilebilir 
olmaktan daha çok karmaşık bir 
şekilde sistemin içinde dağılıyor ve 
şebekede yeni kısıtlar ortaya çıkıyor. 
Yeni piyasa yapısında darbeli solar 
PV üretimini ve küçük-ölçekli rüz-
gar güç santrallarını akıllı sistemleri 
de kullanarak dengelemek giderek 
daha önemli hale geliyor. Tüketici-
ler geleneksel tedarik firmalarının 
temel taşı olacak ve ellerindeki 
enerji üretimi, yönetimi ve tüketimi 
araçlarıyla geleneksel değer zinci-
rini dönüştürecekler. Bu bağlamda 
birçok yeni önemli sorun ortaya 
çıkıyor: Yeni sistemi dengeleyecek 
ve işletecek olan kim? Devletin ve 
düzenleyici kurumun yeni rolü ne 
olacak? Görevli tedarikçilerin ilave 
sorumlulukları ne olacak? Kim, 
kime neyi ödeyecek? Bu yeni sis-

Yerinde üretim ve elektrik 
tedarik piyasasının geleceği

1  Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) Araştırma Direktörü & 
   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2 PricewaterhouseCoopers Advisory N.V., Partner & 
  PricewaterhouseCoopers, Avrupa Yenilenebilir Enerji Lideri
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temde vergilendirme ve destekleme 
nasıl yapılacak?

Yeni iş modelleri ve değişen piyasada 
başarılı olma 

Enerji şebeke endüstrilerinin 
dönüşüm sürecinde temel soru, 
değerin nerede olduğu ve kimin 
tarafından elde edildiğidir. Ör-
neğin, elektrik perakende satışı 
sektöründe platform piyasalarının 
unsurları gözlenmeye başlandı. 
Üretimi tahmin edemeyen tedarik-
çiyle enerji talep yönetimine aktif 
olarak katılmaya başlayan tüketici 
arasında aracı olarak bir eşleştirici-
ye ihtiyaç var. Elektrik perakende 
satışında katma değer ise talebi kar-
şılamak değil arz ile talep arasında 
bu eşleştirmeyi yapabilmektedir. 
Ancak eşleştirme hizmetinden 
ortaya çıkacak olan değer, ancak 
altyapı alanında (depolama, esnek 
üretim vs) ve bilgi teknolojilerinde 
(algoritmalar vs) birtakım pazara 
giriş engelleri varsa elde edilebilir. 
Öte yandan piyasadaki hızlı gelişim 
ve değişimin yıkıcı yapısı, piyasaya 
giriş engellerinin düşük olacağına 
ve zamanla ortadan kaybolacağına 
işaret ediyor. Bu noktada, piyasa 
oyuncuları için zorluklardan biri de 
rekabetin sadece geleneksel enerji 
firmalarından değil, aynı zamanda 
perakende, otomotiv, mobilya ve 
çoklu medya gibi komşu ancak 
enerji piyasasından ayrı piyasalar-
dan gelmesi.

Bir mobilya üreticisi olan 
IKEA, 2014 yılı itibarıyla Bri-
tanya’daki 17 mağazasında solar 
panel paketleri sunmaya başladı. 
IKEA’nın perspektifinden bakıldı-
ğında böylesi bir pazarlama, farklı 
bir değer sunmanın doğal bir yolu 
olsa da geleneksel şebeke firması 
için yeni bir tehdit. Öte yandan 
SolarCity firması, tedarik firmaları 
için daha farklı bir tehdit oluşturan 
bir strateji izliyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde SolarCity firması, ev 
sahiplerine solar paneller kiralıyor 
ve 20 yıllık sürelerle aylık ödeme 
yapmalarına izin vererek müşte-

rilerinin büyük ölçekli başlangıç 
maliyetlerinden kaçınmalarını sağ-
lıyor. Bunun sonucunda da firma, 
müşterilerle uzun-vadeli bir ilişki 
geliştiriyor ancak tedarik firması ile 
olan geleneksel ilişkiyi zayıflatı-
yor. Dahası, bankaların tut-satlar-
da yaptığı gibi şirket, bu solar panel 
kiralarını menkul kıymet haline 
dönüştürerek yatırımcılara sunuyor.

E.ON firması yöneticileri, 
artık geleneksel üretimin ana gelir 
kaynağı olmayacağını, piyasada 
odağın tüketicilere elektriklerini en 
etkin bir şekilde üretmek ve tüket-
mek konusunda hizmet sunmanın 
üzerinde olacağını belirtiyor. Ayrıca 
sözü edilen piyasanın büyüklü-
ğünün 100 milyar euro civarında 
olduğunu tahmin ediyorlar. Bahsi 
geçen piyasa büyüklüğü tahmini ve 
ilgili görüşler Lawrence Berkeley 
National Laboratory tarafından 
yayımlanan bir rapor tarafından da 
destekleniyor.1 

Rapora göre enerji hizmetleri 
firmalarının büyümesi 2009-2011 
yılı dönemi süresince yüzde 9 ora-
nıyla Amerika Birleşik Devletleri 
ekonomisinin gayri safi milli hası-
lasındaki büyümenin üzerinde. 
Bu verilere dayanarak, 2020 yılında 
sadece Amerika Birleşik Devletleri 
için yıllık 15 milyar dolarlık bir 
piyasanın oluşacağı tahmin ediliyor. 
Toplam enerji piyasasıyla karşı-
laştırıldığında bu rakam belki çok 
büyük değil ancak yine de daha da 
büyüyerek şebeke firmalarının ge-
leneksel iş modellerini tehdit etme 
potansiyelini gösteriyor. 

Bununla birlikte, Lawrence 
Berkeley National Laboratory tara-
fından yayımlanan rapor bir ikileme 
de işaret ediyor. Bu yeni piyasa, 
gelir artışı için fırsatlar sunarken 
aynı zamanda enerji hizmetleri fir-
maları, tüketicilere enerji tasarrufu 
konusunda yardım ederek tedarik 
firmalarının gelir akımlarında yıllık 

1  Lawrence Berkeley National Labora-
tory (2013), Current Size and Remaining 
Market Potential of the U.S. Energy Service 
Company Industry

yaklaşık 4 milyar dolarlık bir azal-
maya neden oluyor. 

Gelirlerin azaldığı bu yeni 
piyasa yapısında, bazı yeni oyuncu-
lar talep duyarlılığı ve dengeleme 
piyasasına giriyor. Örneğin REstore 
firması talep yönetimi hizmetleri 
sunan küçük ve yeni bir firma-
dır. Firma, iki-taraflı bir piyasada 
endüstriyel tüketicilere taleplerini 
azaltmaları karşılığında ödeme 
yaparken iletim sistemi işleticilerine 
yük-atma opsiyonu sunuyor. 

Tedarikçiyle tüketici arasında 
eşleştirme görevini üstlenen ve 
tedarik şirketleriyle nihai kullanıcı-
lar arasında aracı olan yeni şirketler, 
özellikle küçük-ölçekli yenilenebilir 
enerji üretiminin sisteme entegre 
edilmesinde kritik öneme sahip. 
Çarpıcı bir örnek olarak Alman-
ya’daki Next Kraftwerke verilebilir. 
Bu şirket, yüzlerce küçük-ölçekli 
yenilenebilir enerji üreticisini 
uzaktan erişim vasıtasıyla siste-
me bağlayarak üretilen elektriğin 
toptan satış piyasasında satılmasını 
mümkün kıldı ve sanal bir ener-
ji santralı olarak 2012 yılında 1 
Twh’lik bir satış yaptı.

Dönüşümün öncüsü kim olacak?
Bütün bu sözü edilen dönü-

şümde geleneksel yerleşik tedarik 
firmalarının pozisyonu önem 
kazanıyor. Bu şirketler, bizzat 
dönüşümün öncüsü mü olacaklar 
yoksa dönüşümü geriden mi takip 
edecekler sorusu ilgili paydaşları 
meraklandıran önemli bir soru. Ge-
leneksel tedarik firmaları, piyasaya 
yeni girenlerle kavga etmektense, 
bu firmaları benimseyebilir, destek-
leyebilir ve kendi işlerinin dönü-
şümünü sağlayabilir. Bu noktada 
yanıtlanması gereken sorular, yerle-
şik oyuncuların herkesin kullanmak 
isteyeceği bir platform veya hizmet 
standardı yaratma fırsatlarının 
olup olmayacağı, tüketicilerin akıllı 
sayaçlar, bilgi teknolojileri gibi ko-
nularda geleneksel firmalara bir rol 
biçip biçmeyeceği ve yeni oyuncula-
rın piyasaya girip girmeyeceği...

VİZYON Yerinde üretim ve elektrik tedarik piyasasının geleceği
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Geçtiğimiz Ocak ayında 
Birleşik Arap Emirlik-
leri’nin başkenti Abu 
Dabi’de “Sürdürülebilirlik, 

Çevre ve Yenilenebilir Enerjide 
Kadınlar” başlıklı bir oturum ger-
çekleştirildi. Bu oturuma dünyanın 
her yerinden siyaset, bilim ve yeni-
lenebilir enerji ve medya alanında 
başarılı kadınlar katıldı. Bu başlık 
altında kadınların bu sektörlerde 
daha da etkin kılınması için nelerin 
yapılması gerektiği konusu tartı-
şıldı. 

Böyle bir haberi okuyunca, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
de geçmiş ve en önemlisi kadının 
siyasetten ekonomiye, hayatın her 

alanında ayrımcılık ve baskıyla 
karşılaştığı bir ortamda “acaba 
ülkemiz enerji sektörü açısından 
durum nedir?” diye düşünerek bir 
araştırma yapma ihtiyacı hissettik. 
Aslında sonuç bizim için şaşırtıcı 
olmadı, ülkemiz enerji sektöründe 
de tam anlamıyla “kadının adı yok” 

durumu hakim. 
Önce genel olarak ülkemizde 

kadın yöneticilerin oranına yönelik 
bir duruma bakalım. Bağımsız 
denetim, vergi ve danışmanlık 
firması Grant Thornton, her yıl 
yapılan ‘Kadın yöneticiler’ araştır-
masının 2014 yılı sonuçlarına göre 

Enerjide  
KADININ ADI YOK

Kadının toplumsal yaşamdaki konumunun ne kadar etkin olduğu her 
zaman tartışma konusu. Araştırmalar bu alandaki çalışmalara karşın 
hala kadının ‘iş yaşamındaki’ etkinliğinin artmadığını gösteriyor. Bu 
alanların başında da enerji geliyor, Türkiye’de bürokrasinin yanı sıra 
özel sektörde etkin kadın yönetici sayısı son derece az 
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kadın yönetici oranında Türkiye 
ortalaması geçen yıla göre bir puan 
artışla yüzde 26’ya ulaştı. Bu sonuç, 
bir önceki yıla göre ufak bir artışa 
işaret etse de 2012 ve 2013’e göre 
önemli düşüş var. 

Araştırmaya katılan 35 ülkenin 
yönetimlerinde rol alan kadınların 
oranı yüzde 22. Son iki yılın global 
ortalaması olan yüzde 24’e göre iki 
puanlık düşüş var. 

Merceğimizi tekrar Türkiye’ye 
çevirelim ve kadınların ağırlıklı 
olarak hangi sektörlerde çalıştıkla-
rını analiz edelim. Türkiye’de, kadın 
yöneticilerin üstlendiği roller ağır-
lıklı olarak satış, pazarlama ve insan 
kaynakları alanlarında yoğunlaşıyor. 
Yüzde 34 ile satış direktörlüğü öne 
çıkarken, yüzde 19 ile pazarlama, 
yüzde 18 ile insan kaynakları ve 
yüzde 15 ile CFO/finans direk-
törlüğü rolleri göze çarpıyor. 2013 
yılı TÜİK verilerine bakıldığında, 
toplam nüfus içinde kadınla-
rın oranı yüzde 49,8… Cinsiyet 
dağılım oranları neredeyse eşit olsa 
da eğitimdeki eşitsizlik çok daha 
yüksek boyutlarda. Bunu rakamlarla 
açalım: Türkiye’de 2012 yılında 
okuma yazma bilmeyen erkek nüfus 
oranı yüzde 1,4 iken, kadınlarda bu 
oran yüzde 7. 

Sanayide kadına yer yok
Kadın yöneticilerin öne çıktığı 

sektörler, global ortalamada yüzde 
41 ile sağlık ve yine aynı oranla eği-
tim ve sosyal hizmetler olarak öne 
çıkıyor. Bunları yüzde 33 ile turizm 
takip ediyor. En sonda ise yüzde 
19 ile ulaşım, yüzde 18 ile inşaat 
ve gayrimenkul ve yüzde 12 ile de 
madencilik sektörleri yer alıyor. 

Yukarıda atıfta bulunduğumuz 
araştırmaya katılanların yüzde 28’I 
annelik görevini, kadınların yönetici 
olarak tercih edilmesinin önündeki 
en büyük engel olarak ifade etmiş. 
Diğer ailevi yaptırım ve baskıları 
birer engel olarak ifade edenlerin 
oranı ise yüzde 24. Uygun yönetim 
pozisyonları açıldığında yeterli ka-

dın aday eksikliğini bir engel olarak 
ifade edenler yüzde 20 ve cinsiyet-
lere yönelik önyargıları birer engel 
olarak düşünenler katılımcıların 
yüzde 19’u.

Enerji sonlarda 
Gelelim enerji sektörüne… 

Tablo pek içaçıcı değil. Önce enerji 
bürokrasisine göz atalım ve bakan-
lık teşkilatını değerlendirelim. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın bakan, müsteşar, müs-
teşar yardımcıları, merkez teşkilatı, 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının 
toplam sayısı 31’e ulaşan en tepe 
yöneticisi arasında sadece bir kadın 
yönetici o da daire başkanı görev 
yapıyor. Enerji, Maden, Yenilenebi-
lir, Petrol İşleri gibi Genel Müdür-
lerin, EÜAŞ- BOTAŞ, TTK, TKİ 
gibi tüm enerji KİT’lerinin genel 
müdürlerinin, başkanların, daire 
başkanlarının içindeki tek kadın 
yönetici Bakanlık merkez teşki-
latında Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 
Dairesi Başkanı olarak görev yapan 
Nurhayat Cantekin. 

Umarız haziran ayındaki millet-
vekili seçimlerinden sonra oluşabi-
lecek Bakanlık teşkilatındaki yeni 
bürokratik yapılanmada kadınların 
payı daha da artar. 

EPDK’da manzara aynı 
Türkiye enerji piyasasını 13 yıl-

dır düzenleyen ve denetleyen Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
gelmiş geçmiş üç başkanı, bu zama-
na kadar görev yapmış ve mevcut 
kurul üyeleri, başkan yardımcıları 
ve 8 daire başkanı arasında bir tek 
kadın yönetici var. Strateji Ge-
liştirme Dairesi Başkanı Gülef-
şan Demirbaş dışında Kurumun 
mevcut kadrosunda kadın yönetici 
yok. Müdürler arasında da özel 
kalem müdürü ve kurul hizmetleri 
müdürü dışında da yönetici görev 
yapmıyor. 

Özelde bir elin parmağını geçmiyor 
Kamuda kadın yöneticilerin az-

lığından ne yazık ki ülkemiz enerji 
sektöründeki özel şirketlerdeki 
yöneticileri de payını alıyor.  

Sektörün elektrik, petrol, doğal 
gaz, LPG ve diğer kaynaklara 
yönelik derneklerinin başkanları 
arasında da kadın yok. Yönetim 
kurulu üyelerinin sayısı da 1-2’yi 
geçmiyor. 

Petrol Ofisi’nden Gülsüm Aze-
ri, Turcas’da Banu Aksoy, Dr. Ayşe 
Botan Berker ve Neslihan Tonbul 
akla gelen kadın yöneticilerden 
birkaçı. 

Ülkemiz enerji sektöründe 
etkin bir konumda olan bir şirketin 
açık sözlü patronu “sohbet amaç-
lı” olarak anlattıklarında “kadın 
yöneticilerin hayata karşı daha fazla 
sorumlulukları olduğu için perfor-
mansının erkek yöneticilere göre 
düşük olduğunu öne sürüyor.” Ül-
kemizin en büyük sanayici derneği 
TÜSİAD’ın son dönem başkanları 
kadınlardan oluşurken ne yazık 
ki üyesi olan şirketlerde ve diğer 
şirketlerde üst düzey kadın yönetici 
görmekte zorlanıyoruz. 

“Zorluğuna rağmen”
Bu konuda kamuda ve özel 

sektörde yönetici konumundaki 
bazı isimlerle konuştuk. Enerji 
sektöründeki kadın yöneticiler, hem 
iş yaşamı yükünü taşırken hem de 
eş ve anne olmaktan kaynaklanan 
ilave sorumlulukları taşımaları 
gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bu 
durumun kadın yöneticilerin yü-
künü arttırdığını belirten bir kadın 
yönetici şunları söylüyor:

“Ev yaşamının yükünün kadı-
nın üzerinde olduğu, kadınların 
ayrıca annelik gibi çok önemli bir 
sorumluluk üstlendiği bir ortamda 
yönetici olmak için daha fazla efor 
sarfetmesi gerekiyor. Çok büyük 
fedakarlıklar yapmak zorunda ka-
labiliyorsunuz. Bu anlamda pozitif 
bir ayrımcılık yapılması gerekirken, 
daha iyi eğitime ve donanıma sa-
hipken erkekler karşısında haksızlı-
ğa uğrayabiliyoruz.”

İNSAN KAYNAKLARI Enerjide  kadının adı yok
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Arnavutlukta 435, Make-
donya’da 400, Bulgaris-
tan’da 400, Sırbıstan’da 
700, Bosna’da 100, 

Macaristan’da 100; Karadağ’da 
70 ve Slovenya’da 50 baraj inşa-
atı planlanıyor. İşte bu plan son 
günlerde Avrupa’da enerji sektörü 
ve çevrecilerin en çok konuştuğu 
konuların başında geliyor. 

Söz konusu barajların bir 
bölümünün milli parklara yapılacak 
olması şimdiden çevreci örgütlerin 
tepkisini çekiyor. Bu baraj akımının 

Avrupa’nın nehirlerini ve 
ekosistemini tehdit ettiği iddiala-
rının yanı sıra fakir ülkelere enerji 
güvenliği sağlayacağını savunan 
birçok finans kurumu da harekete 
geçmiş durumda. Bu da yapılacak 
hidroelektrik santrallar için milyon 

dolarlık finansman konusunda zor-
luk yaşanmayacağını gösteriyor. 

Avusturya merkezli sivil toplum 
kuruluşu RiverWatch’ın direktörü 
Ulrich Eichelmann, 2 bin HES 
yapımını Balkan nehirlerinde bir 
tür “altına hücum” vakası olarak 
adlandırıyor. Eichelmann, “Batı 
ülkeleri baraj inşaatlarına finansal 
destek sağlayarak yarattıkları yıkı-
mın farkındalar mı?” diyor. 

435 sayısıyla en fazla baraj 
yapılacak ülkelerin başında Arna-
vutluk geliyor. Ancak bu durum 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı 
da rahatsız etmiş görünüyor. İngiliz 
The Guardian gazetesine bir açık-
lama yapan Edi Rama, Avrupa veya 
ABD’li şirketlerden her gün mail 
aldığını ve hepsinin ülkede hidro-
elektrik santral kurmakla ilgilendi-

Balkanlara 2 bin  
baraj yapılacak!

Türk şirketleri 

için fırsat kapısı
2 bin rakamı tepki çekecek kadar 
abartılı. Bunların efektif olmayan-
ları, milli parklar üzerinde yapıla-
cak olanlarının iptal edilme olası-
lığı yüksek ancak bir gerçek var ki 
en kötü tahminle en az yarısı ha-
yata geçme potansiyeli taşıyor. Bu 
da HES yapımı konusunda oldukça 
deneyim kazanan yerli inşaat ve 
enerji şirketleri için yeni bir fırsat 
kapısı olarak görülüyor.  

Balkan ülkeleri, Türkiye’nin birkaç yıl önce tartışığı “hidroelektrik 
santralları” tartışıyor. Çünkü bölgeye 2 bini aşkın baraj yapılması 
gündemde. Balkanlardaki bazı ülkelerin yöneticileri ve çevre 
örgütleri bu trende itiraz ediyor. Bu durum Türk yatırımcılar için 
de yeni bir yatırım kapısı olarak görülüyor…
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Günlük petrol talebi 93.5 
milyon varil olacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2015 yılı için global petrol talebi 
büyüme tahminini 75 bin varil/gün artırarak 1 milyon varil/gün seviyesine 
çıkardı. IEA, 2015 yılında günlük ortalama petrol talebinin 93,5 milyon 
varil olmasını bekliyor. IEA yayınladığı raporda ABD’nin petrol stoklama 
kapasitesinin sınırlarına yaklaşılmakta olduğunu, ABD’nin üretiminde ya-
vaşlama işaretlerinin görülmediği ortamda bu durumun fiyatlarda yeniden 
zayıflamalar görülmesine yol açabileceğine de vurguladı. IEA, depolama 
kapasitesinde sınıra ulaşılmasının arzın kesilmesine yol açabileceğini de 
belirtirken, ABD’de yılın ikinci yarısından itibaren üretimde büyümenin 
yavaşlayacağını öngördüklerini vurguladı. IEA verilerine göre OPEC’in 
üretimi şubat ayında 90 bin varil/gün azaldı. Irak ve Libya’nın üretimlerin-
deki düşüş Suudi Arabistan, İran ve Angola tarafından telafi edildi. IEA, 
2015 için OPEC petrolü talep tahminini 100 bin varil/gün artırarak 29,5 
milyon varile çıkardı. 

OPEC, 2015 İÇİN DÜNYA PETROL TALEBİ BÜYÜME TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
2014 yılında dünya petrol talebinin 0,96 milyon varil/gün büyüyeceğini 

öngördüklerini ve bunun değişmediğini belirten OPEC, 2015 yılı petrol 
talebi büyüme tahminini de değiştirmedi. 2014 yılındaortalama petrol 
talebinin 91,2 milyon varil/gün olduğunu belirten OPEC, 2015 yılında 
talebin 1,17 milyon varil/gün artarak 92,37 milyon varil/gün olacağını ön-
gördü. 2015 yılında OECD’nin günlük petrol talebinin 10 bin varil azala-
cağını tahmin eden OPEC, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu’nun 
talebinin 820 bin varil, Çin’in talebinin 310 bin varil/gün artacağını 
belirtti. 2014 yılında OPEC dışı üreticilerin arzının yüzde 56,33 milyon 
varil/gün olduğunu tahmin eden OPEC, 2015 yılında bu arzın 850 bin 
varil/gün artarak 57,16 milyon varil/gün seviyesine yükselmesini bekledi-
ğini vurguladı. OPEC, daha önce yayınladığı raporda OPEC dışı üretimin 
2015 yılında 57,09 milyon varil/gün olacağını öngörmüştü. Şubat ayında 
OPEC’in üretimi 140 bin varil/gün azalarak 30,02 milyon varil/gün oldu. 

ğini söylüyor. Geçen yıl Arnavut-
luk’ta hidroelektrik santrallerinin 
kurulumu veya özelleştirilmesi için 
gerçekleşen yabancı yatırımlar, ülke 
GSYH’nin yüzde 10’una ulaşmış 
durumda. Başbakan Rama, yabancı 
finans kurumlarından küçük çaplı 
tarım üretimini desteklemelerini 
istediğini, fakat aldığı cevabın 
olumsuz olduğunu söylüyor. Rama, 
“Çünkü onlar en çok hidroelektrik-
le ilgileniyorlar” diyor. 

65 milyon euroluk finansman askıda 
Çevrecilerin tepkileri bazı 

projelerin sekteye uğramasına  yol 
açtı bile. Örneğin Makedonya’nın 
en büyük milli parkı olan Mavro-
vo’da yapılması planlanan HES’in 
finansmanı askıya alındı. Mavrova, 
binin üzerinde bitki türünün yanı 
sıra ayılara, kartallara, kurtlara, 
nesli tükenen Balkan vaşaklarına ev 
sahipliği yapıyor. HES’in finans-
manını sağlayacak olan Avrupa 
Kalkınma Bankası özellikle Balkan 
vaşağının yok olma tehlikesi ne-
deniyle ayırdığı 65 milyon euroluk 
finansmanı askıya aldığını açıkladı. 

Öte yandan, birçok ülkede 
Dünya Doğa Koruma Birliği 
(IUCN) tarafından imza kam-
panyaları da başlatılmış durumda. 
Projeye karşı koymak amacıyla baş-
latılan kampanyada 100 bin kişinin 
imzası toplandı; 119 çevresi bili-
minsanı projeyi protesto etti. Proje 
finansmanını durduran Avrupa 
Kalkınma Bankası ise; “Arnavutluk 
halkı, bu projelerin sularını çaldığı-
nı ve onları topraklarından ettiğini 
düşünüyor” açıklamasını yaptı.

RiverWatch, hidroelektrik sant-
ralları ‘yenilenebilir enerji’ kapsamın-
da görmüyor ancak WWF Avrupa 
İklim ve Enerji Başkanı Jason 
Anderson’un yorumu daha ılımlı. 
Anderson, “Hidro enerji projelerinin 
koruma altındaki bölgelere inşa edil-
mesi Güneydoğu Avrupa için gerçek 
bir sorun oluşturuyor; fakat ülkeler 
kendi enerji ihtiyaçlarını başka yön-
temlerle karşılayamıyorlarsa, o zaman 
uygun mekanlar bulunabilir” diyor. 

DÜNYA GÜNDEMİ Günlük petrol talebi 93.5 milyon varil olacak
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EPDK, dört sektör için tüketici 
hak arama rehberi hazırladı 

Elektrik, petrol, doğal gaz 
ve LPG günlük yaşamın 
vazgeçilmezleri arasında 
yer alıyor. Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK), 
tamamında özel şirketlerin mal ve 
hizmet sunduğu 4 sektörde tüketi-
cilerin mağduriyetlerini gidermek 
için Tüketici Birimi oluşturdu. 
EPDK, alınan mal ve hizmetten 
memnun olmayan tüketicilerin Ku-
rum’a başvurmadan önce izlemesi 
gereken süreci ayrıntılı anlatıyor. 
İşte tüketicilerin ihbar ve şikayet 
başvuruları için izleyeceği süreç: 

Elektrik-doğal gaz şikayetleri 
Tüketici, mal veya hizmetin 

ilgili mevzuata aykırı olduğu iddi-
asında bulunulması halinde şikayet 
başvurusunun öncelikle bağlı 
bulunulan dağıtım şirketine yazılı 
olarak yapılması gerekiyor. Dağıtım 
şirketine yapılan başvurunun ce-
vapsız kalması ya da sorunun çözü-
me kavuşturulmaması durumunda, 
mevzuata aykırı uygulama yapıldığı 
yönündeki şikayetinin değerlendi-
rilebilmesini için şikayete dayanak 
oluşturan bilgi ve belgelerle dağıtım 
şirketiyle yapılan yazışmaları içeren 
bir dilekçeyle Kurum’a yazılı olarak 
elden veya posta yolu ile başvurması 
gerekiyor.  

Petrol ve LPG şikayetleri 
Akaryakıt ve madeni yağın 

niteliğine ilişkin tüketici ihbar ve 
şikayetleri, öncelikle bunların  satın 
alındığı kişiye ve-veya bu kişinin 
tedarikçisine yapılması gerekiyor. 
Yapılacak şikayete 30 gün içerisinde 
hiç veya tatmin edici cevap alınama-
dığı takdirde Kurum’a müracaat edi-
lecek. Teknik düzenlemelere uygun 
olmayan akaryakıt ve madeni yağ 

ikmal edenler, tüketiciye verdikleri 
zarar ve hasarları tazmin etmek-
le yükümlü. Zarar ve hasarların 
tazmini hususunda taraflar arasında 
anlaşmazlık olması halinde 4077 
sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun ile buna ilişkin diğer 
mevzuat hükümleri uygulanacak. 
Önemli bir ayrıntıda, petrol piyasası 
ile ilgili ihbar ve  şikayetler internet 
üzerinden kabul edilmiyor. 
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TÜKETICININ GÖZÜNDEN  & Oğuz Karadeniz

Elektrik, akaryakıt ve doğal gazda tüketici, şikayet veya mağduriyetinin 
giderilmesi için öncelikle mal ve hizmeti sunan ilgili şirkete başvuru 
yapılması gerekiyor. İlgili şirkete yapılan başvurunun cevapsız kalması 
ya da sorunun çözüme kavuşturulmaması durumunda devreye EPDK 
giriyor. Kurum, sadece yazılı başvuruları kabul ediyor

BAŞVURULAR YAZILI YAPILACAK
Kurum, öncelikle tüketici şikayet başvurularını, yapılan uygulamanın mevzuata uygun olup olmadığı yönünde ince-
lemeye tabi tutuyor. Bu süreçte tüketicilerin ihbar ve şikayetleri için Kurum’a, aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile 
yazılı olarak başvurmaları gerekiyor: 
1- Şikayet sahibinin adı-soyadı, TC kimlik no, iş ya da ikametgah adresi ile imzasının olduğu dilekçe,  
2- İhbar veya şikayete konu satış belgesinin aslı veya fotokopisi, 
3- Konu ile ilgili daha önce yapılan başvuru ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler. 
Tüketici ihbar ve şikayetleri için  ayrıntılı bilgi EPDK’nın aşağıdaki linkinden alınabilir: (http://www.epdk.gov.tr/index.
php/tuketici-kosesi) 
Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) tarafından `Elektrik Kesinti Endeksi` (EKE) oluşturuldu.



Tüketicilerden ‘Elektrik Kesintisi Endeksi’
Tüketici Birliği Federasyonu 

(TBF), elektrik üretim dağıtım 
şirketlerinin özelleştirilmesi sonra-
sında ucuz fiyat ve kaliteli hizmet 
beklentisinin gerçekleşmemesi 
ve tüketicilerin mağdur edilmesi 
üzerine ‘Elektrik Kesinti Endeksi’ 
(EKE) oluşturdu.

TBF Genel Başkanı Mehmet 
Bülent Deniz, tüketicilerin enerji 
sektörüne ilişkin yaşadığı olumsuz-
lukların tespit edilmesi ve çözüm-
lenmesine yönelik eylem planında 
bir adımın daha atılmakta oldu-
ğunu belirterek, yıllardır faturalar 
üzerine bindirilen vergi, fon, sayaç 
bakım, kayıp-kaçak bedeli gibi ek 
yükümlülüklerin tüketici vicda-
nında neden olduğu tepkilere, son 
dönemde elektrik enerjisi hizme-
tinin kaliteli ve sürekli verilmeme-
sinden kaynaklanan şikayetlerin de 
eklendiğini ifade etti.

Deniz, “Planlı kesinti olarak 
duyurulan bu kesintilerin gerçekte 
enerji arızasındaki eksiklikten kay-

naklandığı bilinmektedir. Ülkemiz, 
eski yıllarda olduğu gibi kesintilerin 
yaşandığı bir karanlıklar ülkesi 
olmaya doğru ilerlemektedir” dedi. 

Yapılan basın açıklamasında 
elektrik dağıtım firmaları tarafın-
dan yapılması planlanan kesin-
tilerin en az 8 saat öncesinden 
tüketiciye duyurulması gerektiği 
hatırlatıldı. Açıklamada, 1-10 
Mart 2015 tarihleri arasında ülke 

genelinde 13 bin 985 saat elektrik 
kesintisi yaşandığı belirtildi. Kesin-
tilere ilişkin yayınlanan istatistiki 
bilgilerde Türkiye genelinde en 
fazla kesintinin 2 bin 877 saatle 
İç Anadolu Bölgesi’nde yaşandığı 
kaydedildi. Bunu 2bin 526 saatle 
Marmara Bölgesi takip etti. Kara-
deniz Bölgesi ise 2bin 247 saatle en 
fazla elektrik kesintisinin yaşandığı 
3 bölge oldu.

Müşteri Hizmetleri Merkezleri hafta sonu da çalışacak 
Sepaş Enerji, müşterilerine en 

iyi hizmet deneyimini sunmak ve 
sürekli memnuniyetlerini sağlamak 
için Müşteri Hizmetleri Merkezle-
ri’nin hafta sonu da çalışmasını sağ-
layacak. Sepaş Enerji, gelen yoğun 
talepleri karşılamak için başlattığı 
bu uygulamayla hafta içi çalışan ya 
da zaman sorunu yaşayanlara hafta 
sonu da hizmet vererek müşte-
rilerin hayatını kolaylaştırmayı 
amaçlıyor. Şirketin müşterileri, 
cumartesi günleri saat 09.30-13.30 
arası Kocaeli, Gebze, Sakarya, 
Bolu, Düzce ve Gölcük’te yer alan 
Müşteri Hizmetleri Merkezleri’nde 
tüm abonelik işlemlerini rahatlıkla 
gerçekleştirebilecek. Abonelik açma 

veya kapama başvuruları hafta sonu 
alınan müşterilerin enerji verme 

ve kesme işlemleri pazartesi günü 
itibarıyla yapılabilecek.

TÜKETİCİNİN GÖZÜNDEN 
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Yenilenebilir enerji yatı-
rımlarının payı, hem ülke 
bazında hem de şirketler 
bazında giderek artıyor.  

Artık ülkeler için arz güvenliğinin 
bir parçası olarak düşünülüyor, 
dünyanın karbon emisyon riskini 
azaltmada faydası olacağı öngörü-
lüyor ve fosil kaynakların artan ve 
oynaklık gösteren fiyatlarına karşı 
dengeleyici unsur olacağı ümit 
ediliyor. Bu yüzden bu kaynakların 
kullanımının teşvik edilmesi adına 
pek çok mekanizma devreye alındı. 

Ülkemiz ise 2005 yılında 5346 
sayılı kanun ile bütün yenilene-
bilir kaynakları için tek bir alım 
garantisi fiyatı öneren teşvik sistemi 
devreye aldı, 2010 yılında kanunda 

yapılan bir değişiklikle de alım 
garantisi hem kaynak bazında çeşit-
lendirildi hem de yerli üretim için 
ek teşvikler düzenlendi. Böylece 
üreticiler, yenilenebilir enerji destek 
mekanizmasından kilovatsaat 
başına 7.3 ila 22.5 ABD senti ücret 
alabiliyor. 

2014 sonu 69 bin 516 MW 
olan toplam kurulu güce baktı-
ğımızda 405 MW (yüzde 0.6) 
jeotermal, 3 bin 630 MW (yüzde 
5.2) rüzgar, 40 MW (yüzde 0.1) 
güneş ve 23 bin 641 MW (yüzde 
34) hidrolik yakıt cinsli santral 
görüyoruz. 2023 hedeflerini incele-
diğimizde ise 42 bin MW hidrolik, 
20 bin MW rüzgâr ve 3 bin MW 
güneş kurulu gücü hesabı yapılıyor. 

Bu denli büyük yatırımların ve cid-
di hedeflerin varlığında hem ülke 
nezdinde düzenleyici güçler olarak 
hem de şirket bazında risk alanlar 
olarak yatırımların düzgün bir 
şekilde planlanması, kanalize edil-
mesi ve yönetilmesi önem taşıyor. 
Unutulmamalıdır ki konvansiyonel 
üretimden farklı olarak yenilene-
bilir enerji hem teknolojik açıdan 
olgunlaşmasını tamamlamamış 
hem de üretimi yağış rejimi, rüzgâr 
varlığı, güneşlenme süresi gibi pek 
çok belirsizliği barındırıyor.

Kararlarda dört aşama kriteri olmalı 
Yatırım kararlarına ve bunların 

yönetilmesine hem ülkeler hem 
de şirketler açısından bakılmalı 

Düzenleyiciler açısından 
yenilenebilir enerji 
yatırımlarının yönetimi
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nihayetinde iki tarafın da verdiği 
kararlar nihai amaca hizmet etmeli. 
Bu bağlamda her iki tarafta da 
verilen kararları şu dört aşamada 
inceleyebiliriz: politik, stratejik, 
taktiksel ve operasyonel... 

İlk önce ülkeler ve onların 
karar vericileri açısından durumu 
inceleyelim:

Politik kararlar: Arz tedariğinin 
hangi kaynaklardan sağlanması 
gerektiğine dayalı olan bu karar-
lar, genelde bir seçimi ifade eder.  
Ülkenin iç kaynakları kadar dış 
ilişkilere ve konjonktüre bağlı ola-
rak değişkenlik gösterebilir.  Ancak 
yenilebilir kaynaklar açısından dün-
yanın genelinde günümüzde pozitif 
bir yaklaşım söz konusu.  

Stratejik kararlar: Arz süreklili-
ği ve güvenliğine dair alınan karar-
lardır. Arz ve talebin uzun vadede 
eşleştirilmesi problemini ele alır. 
Elektrik piyasaları özelinde baktığı-
mızda ise o an o saatte emre amade 
üretim yapabilir gücün taleple olan 
farkına odaklanır. Olası senaryo-
lar dahilinde bu farkın negatife 
dönüşmemesi için uğraş verir.  O 
halde bir teşvik sistemi emre amade 
güç ve talep eğrilerinin mümkün 
oluğunca paralel gitmesi için uğraş 
vermelidir.  Aksi takdirde aradaki 
fark kapandıkça bunun fiyatlara 
olan baskısı açıkça gözlemlenebile-
cek, elektrikte kesinti olma ihtimali 
artacak. 

Türkiye’nin talep eğrisine baktı-
ğımızda iki problemli zaman aralığı 
söz konusu. Bu zaman aralığı yazın 
öğlen saatleri, kışın akşam saatleri. 
Bu tür kısa aralıklar için baz sant-
rallardan daha çok ikincil santrallar 
kullanmak daha faydalı olabilir. 
Mesela, yazın öğlen saatlerini, güneş 
santralları ile dengelemek müm-
kün gözüküyor. Aynı şekilde kışın 
akşam saatleri problemini özellikle o 
saatlerde esen rüzgârı olan bölgelere 
odaklanmayla çözme ihtimali üze-
rinde düşünmeliyiz. Unutmayalım 
ki bizim gecenin üçündeki elektriğe 
değil pik saatlerde üretilmiş elektriğe 

ihtiyacımız var.
Taktiksel kararlar: Arzın sunuş 

biçimini konu alan bu kararlar, 
orta vadeli maliyetlere odaklanır. 
İki açıdan incelenebilir: Kullanılan 
teknoloji ve üretilen enerji miktarı. 
Teknolojik bakış, sürekli gelişen 
yenilenebilir enerji üretimi hangi 
aşamada hangi çeşitlilikle ülke üre-
timine dahil edilmelidir sorusunu 
inceler. Mesela, sabit teşvik prensibi 
altında yatırımlar, düşen maliyet-
lerden ötürü sürekli ertelenebilir. 
Dolayısıyla verilen teşviklerin 
zaman içerisinde azaltılması hem 
yatırımda ötelemeye engel olur hem 
de kamu üzerindeki ek finansal 
yükü hafifletir. Ayrıca son tekno-
lojiye yüklenmek, yerli üretimin 
gelişmesini sekteye uğratabilir ve 
cari açığı beklenmedik bir şekilde 
artırabilir. Son olarak yönetmelikle-
rin melez sistemleri de içine alacak 
şekilde düzenlenmesi yenilenebilir 
enerji kaynaklarının doğası gereği 
gereklidir.  

Çok’tan alıp az olana vermeli
Bilindiği üzere yenilenebilir 

enerjide üretim sırasında oynaklık 
mevcuttur. Bu oynaklığın ya kendi 
içerisinde ya da konvansiyonel 
kaynaklarla dengelenmesi gerekir. 
Konvansiyonel bir santral için üre-

tim planını değiştirmek onu sabit 
üretimde tutmaktan daha pahalı bir 
yöntem. Ek olarak, oynaklık mik-
tarı eğer çok yüksekse dengeleyici 
santral bulunamayabilir ve ciddi 
sorunlar yaşanabilir. O halde ya 
yenilenebilir / konvansiyonel oranı 
belirlenmeli ya da oynaklık azaltıcı 
coğrafi dağılıma göre bağlantı 
görüşü verilmeli. Bağlantı görüşünü 
etkilemesi gereken bir diğer etken 
de enerji ihtiyacı olan bölgelere, 
fazlası olanlara nazaran öncelik 
verilmesi.   

Operasyonel kararlar: Eldeki 
var olan yatırımın verimli bir şekil-
de kullanılmasını hedefler. Yeni-
lenebilir enerji gibi uzun vadeli üre-
tim tahmini zor olan kaynaklarda, 
tahmin edilmesi öngörülen sürenin 
kısaltılması faydalı olacaktır.  Hali 
hazırda Piyasa Mali Uzlaştırma 
Merkezi’nde (PMUM) en azından 
saatlik teklifler için kodları yazılmış 
Gün İçi Piyasası’nın devreye alın-
ması bu problemi hafifletecektir. 

Bu yazımızda yenilenebilir 
enerji kaynaklarına dair yatırım-
ların genel bir ülke bakış açısıyla 
nasıl ele alınması ve düzenlenmesi 
gerektiği üzerinde durduk.  Ancak 
şirketler açısından da aynı karar 
mekanizmasının incelenip dikkat-
lice analizinin yapılması gerekiyor. 
Bu da bir başka yazının konusu...  

VİZYON Düzenleyiciler açısından yenilenebilir enerji yatırımlarının yönetimi
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Geçtiğimiz sayıda anlattı-
ğımız Tarsus’ta başarıyla 
yapılan elektriklendirme 
çalışması, çok geçmeden 

İstanbul’da duyulur. İstanbul halkı 
da Tarsus gibi bir an önce evlerinin 
ve sokaklarının elektrikle aydınlatıl-
masını ister. Tarihçiler İstanbul’un 
elektrikle tanışmasındaki görece 
gecikmenin bir talihsiz yangınla 
ilişkisi olduğunu söylerler.

Şöyle ki, İstanbul’da elektrik 
üretip satmak için imtiyaz talep 
eden yabancı bir şirket, Sultan II. 
Abdülhamit’in en yakın adamların-
dan sarayın Mabeyn ikinci kâtibi 
İzzet Paşa’yı ikna eder. İzzet Paşa, 
elektriğin önce kendi konağında 
denenmesini, böylece olayın yakın-
dan izlenebileceğini ve elektriğin 

güvenilir olup olmadığı konusunda 
daha kolay karar verilebileceğini 
söyleyerek Sultan II. Abdülha-
mit’ten izin alır. Ama uygulama 
Tarsus’takinden farklıdır. Elektriği 
üreten jeneratör, İzzet Paşa’nın 
konağının bahçesine kurulacak ve 
sadece İzzet Paşa’nın konağının 
aydınlatacaktır. Paşanın konağı 
o zamanlar Beşiktaş’tan Yıldız’a 
uzanan yokuşun, yani bugünkü 
Barbaros Bulvarının sol tarafında, 
şimdiki Said Çiftçi Dispanserinin 
yakınında bulunan ahşaptan yapıl-
mış görkemli bir yapıydı.

İzzet Paşa’nın konağının elekt-
rikle aydınlatılmasını Weinberg 
ve Otto adında Yahudi kökenli iki 
Alman vatandaşı üstlenir. Elektrik 
için gerekli olan tesisat, Beyoğ-

lu’nda ithalat ve fotoğraf işleriyle 
uğraşan Weinberg tarafından bir 
hafta gibi çok kısa bir sürede, 
Almanya’dan İstanbul’a getirtilir. 
Sıra, elektrik tesisatın kurulmasına 
gelmiştir. Alman mühendis Otto, 
elektriği üretecek kazanı konağın 
bahçesinde yapılan özel bir yere 
yerleştirir, konağa kablolar çekilir 
ve konağın iç tesisatı tamamlanır. 
İzzet Paşa’nın konağında yapılan 
çalışmalar tamamlandıktan sonra 
sıra konağa elektrik verilmesine 
gelir. Şalter herkesin heyecanlı bek-
leyişleri sırasında, bir akşam vakti 
indirilir. Başta Paşa, Weinberg ve 
Otto olmak üzere bu işle yakın-
dan ilgilenen insanların heyecanı 
sevince dönüşmüştür. İstanbul’da 
geceleri bir tek İzzet Paşa Konağı 

İstanbul’a elektriğin gelişi

Bugün Bilgi Üniversitesi’nin ana kampusu Santralistanbul’a dönüşen 
ve eşsiz bir sanayi tesisi gezisine imkan sunan Silahtarağa Santralı’nın 
oldukça renkli bir kuruluş hikayesi var… 
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ışıl ışıldır. Herkes geceleri konaktan 
dışarıya sızan ışığı uzaktan bile olsa 
görmek için konağı ziyarete gider 
ve gördükleri manzara karşısın-
da hayranlıklarını gizleyemezler. 
Olaya temkinli yaklaşan Sultan II. 
Abdülhamit “Aradan bir müddet 
geçsin ve görelim” diye buyurur ve 
beklemeye başlar.

Alman şirketi Paşa’ya aldığı bu 
riskin karşılığında bir de sinema 

makinesi hediye etmiştir. İşte, 
yangının çıktığı o akşamüstü İzzet 
Paşa, konağında ailesi ve yakın 
dostlarıyla birlikte Almanya’da bile 
yeni gösterime giren sessiz film 
izlemektedir. Paşa film seyrettiği 
sırada elektrik tesisatından kaynak-
lanan bir hata, kabloların ısınarak 
yanmasına ve evin alev almasına 
neden olur. Yangın için gelen tu-
lumbacıların çabaları netice vermez 
ve koskoca konak iki saat içinde 
kül olur. Üstelik yangın, o sırada üst 
katta her şeyden habersiz uyumakta 
olan genç hizmetkâr bir kızı da 
canından etmiştir.

Bu yangın İstanbulluların 
elektrikle tanışması açısından da bir 
talihsizlik olmuştur.

Elektrik her yere gidiyor
Ancak İstanbul hariç İkinci 

Meşrutiyet yıllarında da Osmanlı 
İmparatorluğu’nun önemli şe-
hirlerinin elektriklendirilmesine 
devam edilmiştir. Siemens&Halske 

şirketi Selanik ve İzmir şehirlerine 
elektrik tesisi kurma imtiyazını 
alarak 1905 yılında bu iki kentte 
elektriğe kavuşmuştur. Ayrıca 1906 
yılında Halep ve Bursa’nın elekt-
rikle aydınlatılması ve tramvay hattı 
tesisi için ihaleye çıkılmıştır. 1907 
yılında Şam elektriğe kavuşmuştur. 
Yine aynı yıl içinde Boğaziçi’nin 
Sarıyer’e kadar Rumeli Sahili 
Tophane ve Beyoğlu ile İstanbul 

tarafının elektrik işinin 99 yıllık 
senelik ihalesi yapılmıştır. 

Bütün bu çalışmalardan sonra 
gecikmeli de olsa sıra Payitaht İs-
tanbul’un caddeleri, sokakları, evleri 
kısaca açık ve kapalı mekânların 
elektrikle aydınlatılmasına gelmiş-
tir. Bunun için yapılan ilk çalışma, 
10 Haziran 1910 tarihinde çıkarı-
lan “Menafi Umumiye Müteallik 
İmtiyaz” yani “kamu yararına ilişkin 
ayrıcalıkları düzenleyen yasa”nın 
çıkartılmasıdır. Bu yasa ile enerji 
alanında ülkemizde yatırım yapa-
cak yabancı sermayeye imtiyazlar 
sağlanmıştır.

Yine aynı yıl içinde İstanbul’un 
elektrik imtiyazı konusunda yapılan 
ihaleye 8 şirket katılmış ve iha-
leyi Macar Ganz elektrik şirketi 
kazanmıştır. Sultan V. Mehmet 
Reşad başkanlığında 1 Ekim 1910 
tarihinde toplanan hükümetin ona-
yıyla şirkete 50 yıllık çalışma yetkisi 
verilmiştir. Ganz elektrik şirketi, 25 
Ekim 1910’da aldığı lisansa göre 

İstanbul’un belirli bölgelerinde, 
elektrik üretme ve satma yetkisine 
sahip olacaktır. Ancak o sıralar-
da, İstanbul’un Avrupa yakasının 
sokak ve ev aydınlatması imtiyazı, 
İstanbul Havagazı Şirketi’nin 
elinde olduğu için Ganz Elektrik 
Şirketi öncelikle Rumeli yakasında, 
Yeniköy’deki 20. Belediye Daire-
sinin sınırlarını kapsayan bölgede 
faaliyet gösterecektir. Ayrıca Ganz 

Şirketi, Kabataş’ta 500 beygir gü-
cünde iki adet lokomobil kuracak, 
kayışla müteharrik dinamodan elde 
ettiği 500 voltluk doğru akımı o 
zamana kadar atla çekilen tramvay-
lara uygulayarak, Galata-Ortaköy 
arasını elektrikli tramvay haline 
getirecektir.

Ruslar kömür taşıyan gemileri batırdı
Yine aynı şirket, Haliç’in 

kıyısında, Silahtarağa’da satın aldığı 
arazide 3x6700 beygir gücünde, 
1500 devirli, toplam 13 bin 400 
kilovat verebilen türbo-alternatör-
den ibaret bir santral kuracaktır. 
Santralda kullanılması için gereksi-
nim duyulan kömür, Zonguldak’tan 
deniz yoluyla getiriliyordu. 1915 
yılında Rus donanması, kömür 
taşıyan Şirket-i Hayriye gemilerini 
batırdığı için hem güvenliği sağla-
mak hem de işleyişi hızlandırmak 
amacıyla İstanbul’un kuzeyindeki 
linyit ocaklarıyla santralın bulun-
duğu Silahtarağa semti arasında bir 

NOSTALJI İstanbul’a elektriğin gelişi

Nisan 2015EnerjiPanorama 67



dekovil tren hattı kuruldu.
Kurulduktan kısa bir süre sonra 

tramvayların yanı sıra Suriçi, İstinye 
ve Pera bölgelerine elektrik verme-
ye başlandı. Harbiye Nezareti tara-
fından İstanbul atlı tramvaylarının 
tüm atları 30 bin altın karşılığında 
satın alınmış olduğundan; santralda 
üretilen elektrik ağır aksak işleyen 
İstanbul toplu taşımacılığına da 
çare oldu. Pera bölgesinin aydınlat-
ma imtiyazını elinde bulunduran 
Pera Şirketi’yle yaşanan imtiyaz 
çatışması çözüme kavuşunca elekt-
rikle çalışan tramvaylar hizmete 
sokuldu. İlk elektrikli tramvaylar, 
20 Şubat 1914 tarihinde Karaköy 
Meydanı’nda yapılan törenle Gala-
ta Köprüsü üzerinden geçtiler. 1920 
yılında başlayarak cadde ve sokaklar 
da santraldan elde edilen elektrikle 
aydınlatılmaya başlandı.

Santralın işletmesini yapan 
yabancı sermayeli şirket, Osmanlı 
Devleti dağıldıktan sonra kurulan 
Cumhuriyet yönetimi süresince de 
faaliyetini sürdürdü. İlk olarak ül-
kede değişen rejim nedeniyle şirket 
unvan değişikliğine gitti ve adını 

Türk Anonim Elektrik Şirketi ola-
rak değiştirdi. 1926 yılında İstanbul 
Boğazı’na Arnavutköy-Vaniköy 
arasında sualtı kabloları döşene-
rek Anadolu Yakası’na da elektrik 
verildi. Santral, 1937 yılında devlet 
tarafından satın alınarak kamulaş-
tırıldı ve Nafia Vekaleti’ne bağlı 
Elektrik Umum Müdürlüğü’ne 
geçti. İstanbul Belediyesi, İstanbul 
Elektrik Tünel ve Tramvay İşletme-
leri Umum Müdürlüğü’nü (İETT) 
kurunca santral, 1 Temmuz 1938 
tarihinde buraya devredildi.

72 yıl İstanbullulara hizmet verdi
Santral, 1952 yılına değin İstan-

bul’un elektrik gereksinimini tek 
başına karşıladı. Bu tarihte devlet 
eliyle yeni kurulan Çatalağzı Ter-
mik Santralı ile arasında bağlantı 
kuruldu ve İstanbul’un elektrik 
yükü bu iki merkez arasında paylaş-
tırıldı. Santralın yönetimi 1962’de 
Etibank’a; 1970’te ise Türkiye 
Elektrik Kurumu’na geçti. Ambarlı 
Termik Santralı 1976 yılında tam 
kapasiteyle çalışmaya başlayınca, 

Silahtarağa Santralı’nın İstanbul 
elektrik dağıtımındaki payı iyiden 
iyiye azalmış oldu.

Korunarak santralistanbul’a 
dönüştürülen Silahtarağa Elektrik 
Santralı, Osmanlı Devleti’nin kent 
ölçekli ilk elektrik santralıdır. Tesis, 
İstanbul’un en eski endüstri bölgesi 
olan Haliç’te kurulduğu 1911’den 
1983’e dek kente elektrik sağlamış-
tır. Benzersiz bir ulusal endüstriyel 
miras niteliği taşıyan Silahtarağa 
Elektrik Santralı’nın santralistan-
bul’a dönüştürülmesine yönelik 
çalışmalar, kamu, özel kesim ve sivil 
toplum kuruluşlarının da katkıla-
rıyla yürütüldü. Haliç’in gözde me-
kanında kurulan santral, yok olma 
sürecine girmişken İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nin devreye girmesiyle 
Türkiye’de kültür-sanat alanında 
bugüne kadar gerçekleştirilmiş en 
kapsamlı dönüşüm projelerinden 
biri haline geldi. Santralistanbul, 8 
Eylül 2007’de açıldı.

Gelecek sayıda ülkemizin 
daha da eskilere uzanan havagazı 
tarihinin renkli notlarını sizlerle 
paylaşacağız. 

NOSTALJI İstanbul’a elektriğin gelişi

68  EnerjiPanoramaNisan 2015



Günümüzde ikincil (tekrar 
şarj edilebilir) lityum iyon 
piller, taşınabilir elektronik 
aletlerin yanı sıra elektrikli 

araçlarda da kullanılmaya başlandı. 
Lityum iyon piller, sergiledikleri 
yüksek enerji yoğunlukları, tok-
sik olmayan yapısal özellikleri ve 
salgıladıkları düşük seviyedeki CO2 
gazı sebebiyle çevre bilincine sahip 
tüketiciler tarafından cep telefonu, 
diz üstü bilgisayarlar ve küçük ev 
aletleri dahil olmak üzere birçok 
alette kullanılıyor.

Son yıllarda enerji kaynak-
larındaki hızlı tükenme, petrol 
ürünlerinin fiyatlarındaki hızlı artış 
ve enerji depolama sistemlerine 
duyulan yüksek ihtiyaç elektrikli 
arabaların önemini daha da arttırdı. 
Bu çalışmada lityum iyon pil 
teknolojisini kısaca tanıtıp, dünya 
pazarındaki önemi ve konumunu 
tanımlayacağız. Ayrıca, günümüzde 
yer alan araştırmalarda sıkça söz 
edilen silisyum esaslı malzemelerin 

anot olarak kullanımını değerlen-
direrek üniversitemizde gerçek-
leştirilen lityum iyon pil teknolo-
jisi üzerine yapılan çalışmalarının 
sonuçları hakkında bilgi verileceğiz. 

Lityum iyon pil teknolojisi tarihi
Tekrar şarj edilebilir pil olan 

lityum iyon piller, ikincil piller 
olarak da bilinirler; deşarj olduktan 
sonra tekrar şarj edilerek kullanı-
labilen elektrokimyasal hücrelerdir. 
Diğer ikincil pillerle (gümüş-çinko, 
nikel-çinko, nikel-hidrojen) karşı-
laştırıldıklarında bakım gerektirme-
meleri ve uzun ömürlü olmalarının 
yanı sıra geniş çalışma sıcaklık 
aralığına, uzun raf ömrüne, çabuk 
şarj olabilme kabiliyetine, yüksek 
deşarj kapasitesine, yüksek enerji 
verimliliğine, düşük hafıza etkisine 
ve yüksek spesifik enerji yoğunlu-
ğuna sahip olmaları sebebiyle de 
sıkça tercih ediliyor. [1-3]. Yüksek 
üretim maliyetleri ve yüksek sıcak-
lıklarda bozunmaları ise en büyük 

dezavantajları[4].
Lityum iyon pil teknolojisi ol-

dukça yeni bir teknolojidir. Birçok 
bilim adamı ve tarih uzmanı, lityum 
iyon pil teknolojisinin temellerini 
1800 yılında Alessandro Volta’nın 
gerçekleştirdiği voltaik pile dayan-
dırıyor. 1802 yılında William 
Cruickshank bu bataryayı, ilk defa 
üretimde kullanmasının ardından 
pil kavramı pazarda gelişmiş, bu 
tarihten itibaren kullanımına ait 
ihtiyaç ve buna karşılık alternatif pil 
tasarımları gerçekleştirilmeye baş-
landı. 1836 yılında John D. Daniell, 
voltaik bataryalarda yaşanan hid-
rojen baloncuk problemini çözmek 
isterken ilk defa Daniell hücreyi 
icat etmiş, bu tasarımdan yola 
çıkarak 1859 yılında Gaston Planté 
ilk kurşun asit bataryaları, 1868 ve 
1899 yıllarında sırasıyla Georges 
Leclanché ve Waldmar Jungner 
karbon-çinko ve nikel-kadminyum 
pillerini icat ettiler. 1901 yılında 
Thomas A. Edison nikel-demir 

Fosil yakıtların en güçlü alternatifi: 
Lityum iyon piller-1

Nisan 2015EnerjiPanorama 69

B.D. Polat, Ö. Keleş / İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü & KONUK KALEM



bataryaların patentini aldıktan son-
ra 1949 yılında Lew Urry alkalin 
magnezyum bataryaları üretti. [5]. 

1970 yılında ise Binghamton 
Üniversitesi’nde M.S. Whitting-
ham Exxon ile yaptığı ortak çalış-
ma sonucu olarak ilk defa lityum 
bataryaların üretimini gerçekleştirdi 
[6]. Bu çalışmada, titanyum sülfit 
ve lityum metali elektrot olarak 
kullanıldı. Fakat lityumun su/ok-
sijen ile gösterdiği ani ve kuvvetli 
reaksiyonu takiben patlaması sebe-
biyle lityum yerine lityum içeren ya 
da yapısında lityumun hareketine 
izin veren malzemelerin elektrot 
olarak kullanımı önerildi. Bu bağ-
lamda gerçekleştirilen çalışmalar 
arasında en dikkat çekici olanı, yine 
1970 yılında J.O. Besenhard’ın lit-
yum yerine alternatif malzemelerin 
kullanılmasını önerdiği makaleleri 
[7-10]. Bunu takiben, 1977 yılında 
Samar Basu [11] grafitin anot 
malzemesi yerine kullanımı üzerine 
çalışmalar gerçekleştirdi, 1980 
yılında ise Rachid Yazami [12] katı 
bir elektrolit kullanarak çevrim testi 
sırasında lityumun grafit içerisinde 
yerleştiği/yerini terkettiğini (inter-
kele/deinterkele) kanıtladı. Aynı 
yıl Oxford Üniversitesi’nde John 
Goodenough ve Koichi Mizushi-
me ise LiCoO2’i katot malzemesi 

olarak kullanımı önererek lityum 
iyon batarya teknolojisini ortaya 
çıkarttı. Bu şekilde LiCoO2 lityum 
veren elektrot olarak görev alırken, 
lityumun elektrot malzemesi olarak 
kullanım zorunluluğu da ortadan 
kaldırıldı [13]. 

Teknoloji devleri son noktayı koydu
1985 yılında Akira Yoshino 

grafit ve LiCoO2 malzemelerini 
elektrot olarak kullanarak ilk proto-
tip hücreyi tamamladı, 1991 yılında 
Sony ve Asahi Kasei ilk ticari 
lityum iyon bataryaları üretti [14].

LiCoO2 malzemesindeki Co’ın 
yüksek maliyeti ve kanserojen etkisi 
yüzünden önce spinel manganez 
oksitler daha sonra da lityum demir 
fosfatın pozitif elektrot olarak 
kullanımı 1983 ve 1996 yıllarında 
Padhi [15] ve M.M. Thacakeray 
tarafından önerildi [16].

O tarihten itibaren günümüze 
kadar daha yüksek kapasite sergile-
yecek bataryaların üretimi için yeni 
nesil elektrot malzemeleri, elektrolit 
ve seperatörleri üzerine çalışmalar 
devam ediyor. Bu çalışmalar arasın-
da en dikkat çekici olanı Panasonic 
tarafından yürütülen katot malze-
mesi üzerinedir [17]. Pozitif elekt-
rot olarak LiNiO2 kullanarak 630 
Wh/l enerji yoğunluğuna sahip pil 

tasarlayan Panasonic’in ardından, 
2014 yılında Amprius Corp. 
Firması [18] 650 Wh/l (piyasadaki 
bataryalardan yüzde 20 fazla enerji 
üreterek) enerji yoğunluğuna sahip 
lityum iyon hücresini silisyum esaslı 
anot kullanarak üretti, bu hücreler 
sayesinde akıllı telefon üretiminde 
büyük bir adım atıldı.

Dünyada lityum iyon pil teknolojisi
Tekrar şarj edilebilen/ ikincil 

lityum-iyon (Li-iyon) piller günlük 
kullanıma hizmet eden ev aletlerin-
den taşıma sektörüne kadar yaygın 
bir kullanım alanına sahip. Taşıma 
sektörünün enerji tüketimi, diğer 
günlük kullanılan aletlere kıyasla 
çok yüksek olduğundan yapılan 
analizler temel olarak taşıma sektö-

Şekil 2. Fosil yakıta alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçların kullanım miktarlarının yıllara göre dağılımı (Mildhybrid: içten 
yanmalı motorun elektrikli bir üniteyle desteklenmesi, Plug-in Hybrid: Hem elektrikli hem de fosil yakıtla çalışan araçlardır, EV: 
yalnızca elektrikle çalışan araçlardır) [21].

Şekil 1. Sektörlerin enerji ihtiyaçları [19]
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ründe lityum iyon pil teknolojisinin 
kullanımına göre gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili 2007 yılında Av-
rupa’da yapılan bir araştırmada yılda 
ortalama 670 milyon fosil yakıt 
tüketildiğini, bunun yüzde 60’ının 
taşıma sektöründe kullanıldığını or-
taya çıktı. Taşıma sektöründe tüke-
tilen yaklaşık 400 milyon ton fosil 
yakıtın yarısının ticari araçlar ve 
arabalar tarafından tüketildiği yine 
bu incelemeler sonucunda ortaya 
çıktı. Taşıma sektörünü tarım ve 
yaşam alanlarında tüketilen enerji 
miktarları izliyor (Şekil 1) [19].

Fosil yakıtlara alternatif enerji 
kaynaklarıyla çalışan araçların 
kullanım miktarlarının yıllara göre dağılımı Şekil 2’de 
gösteriliyor. Grafik 2015’ten itibaren elektrikli araçların 
kullanımlarının hızla artacağını açıkça ortaya koyuyor. 
Bu beklenilen artışın en temel nedeni 2012 yılında 
ABD hükümeti tarafından yayınlanan ve 2015’te 1 
milyon elektrikli aracın yola çıkmasını hedefleyen proje 
olduğuna inanıyoruz [20]. 

Söz konusu elektrikli araçların kullanım miktarla-
rının bölgelere göre değişeceği de yine yapılan araş-
tırmalar sonucunda ortaya çıkan bir başka bilgi (Şekil 
3). Bu araştırmaya göre gelecek yıllarda başta Avrupa 
olmak üzere ABD ve Çin’in elektrikli araç kullanımın-
da öncü ülkeler olacak. 

Enerji sektöründeki ihtiyaçlara en uygun şekilde 
cevap verebilmek, çevreye en az zarar veren teknoloji-
nin kullanımını yaygınlaştırmak için tekrar şarj edilebi-
len Li-iyon pillerle ilgili yapılan çalışmalar, 1980’lerden 
itibaren oldukça hız kazandı. Konuyla ilgili alınan 
patentler ve bunların ülkere göre dağılımı Şekil 4a-b’de 
gösteriliyor.

Pazar 60 milyar dolara ulaşacak
Ticari anlamda günümüzde birçok farklı ülkede 

(Avustralya, Belçika, Kanada’da, Çin, Danimarka, 
Fransa, Almanya, Hong-Kong, Hindistan, İsrail, İtalya, 
Japonya, Kore, Malezya, Rusya, Singapur, Güney 
Afrika, Tayvan, İngiltere) seri yöntemle üretilen lityum 
iyon piller, 2011 yılında yapılan pazar araştırması so-
nuçlarına göre pazardaki ikincil pillerin yüzde 66’sında 
kullanılıyor. 2008 yılında dünyadaki satış miktarı 36 
milyar dolar olarak tespit edilen lityum iyon pil pazarı-
nın, 2020 yılındaki değerinin 60 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor [23] (Şekil 5).

Şekil 3. Fosil yakıta alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçların kullanım miktarlarının ülke-
lere göre dağılımı [21]

a.  

b. 
Şekil 4. Dünyada lityum iyon pil üretimi hakkında alınan 
patentlerin a) yıllara, b) ülkelere göre dağılımları [22]. Şekil 5. Lityum iyon pil pazarının yıllara göre gelişimi [23]
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Dalgadan enerji üretimi 
uzun zamandır üzerinde 
konuşulan, tartışılan bir 
konu. Ancak bu kez ciddi 

bir adım atıldı, ve Avusturalya 
deniz kuvvetleri dalgalardan temiz 
enerji ve su elde etmek için çalış-
malarına başladı. Dünyada bir ilk 
olarak ifade edilen teknoloji, sıfır 
karbon emisyonu ile yenilikçi bir 
enerji üretim sistemi barındırıyor.

Sistemle ilgili yapılan açıkla-
ma şöyle: Carnegie Wave Ener-

gy Limited tarafından sağlanan 
jeneratörler, bir ağ ile birbirlerine 
bağlanıyor. Mevcut dalga jeneratör-
lerinin aksine bu jeneratörler deniz 
yüzeyinin biraz daha altında tutulu-
yor. Bu sayede yüzeydeki dalgalar-
dan korunuyor ve yüzey altından 
gelen akımlarla elektrik üretiyor.

Jeneratör elektriği ve ürettiği 
basınçlı temiz suyu kıyıdaki sant-
rallara iletiyor. Ancak temiz olsa 
da su civardaki elektrikli geçişim 

tesislerinde filtreleme işlemleri için 
kullanılıyor. İlerleyen dönemlerde 
suyun şehir şebekesine bağlanaması 
da mümkün hale gelecek. 

Hali hazırda 3 adet 240kW’lık 
CETO 5 adlı jeneratörler proje 
kapsamında kullanılıyor. Proje 
kendisini ispat ederse 2016 yılında 
1MW gücünde CETO 6 adındaki 
daha büyük jeneratörler kurulacak 
ve çok daha fazla enerji üretiminin 
önü açılacak.

 Avustralya 'dalga'ya odaklandı

Kosta Rika, 75 gün boyunca 
sadece ‘temiz enerji’ kullandı

Kosta Rika, geçen ay, 75 gün 
boyunca aralıksız olarak sadece 
yenilenebilir enerji kullandığını 
açıkladı. Son dönemlerde artan 
yağışlar nedeniyle ülkedeki dört 
hidroelektrik baraj, yılın ilk üç ayı 
boyunca kesintisizi enerji üretti. 
Kosta Rika Elektrik Enstitüsü, 
Aralık 2014’ten bu yana ülkede 
elektrik üretmek için fosil yakıt 
kullanılmadığını belirtti.

Temiz ve yenilenebilir enerji 
kullanımının bir devlet politikası 
olduğu 4 milyon 800 bin nüfuslu 
Kosta Rika’da bu konuyla ilgili 

önemli aşamalar kayderilmiş. Ül-
kede geçen yıl kullanılan enerjinin 
yüzde 80’i de hidro santrallardan 
üretilmiş. Çok sayıda yanardağ 
bulunan ülkede tüketilen enerjinin 
yüzde 10’u ise jeotermal enerjiden 
sağlanıyor. Ülkede kullanılan ener-
jinin yaklaşık yüzde 94’ü yenilene-
bilir kaynaklardan elde ediliyor. 

Her ne kadar ülkede zengin 
petrol kaynakları bulunsa da, 
hükümet çevresel nedenlerle bu 
kaynakları kullanmamayı tercih 
etmiyor. Ülkede yeni jeotermal 
projeler de sürüyor. Böylece 

ülkenin gelecekte fosil yakıt 
kullanmasının önüne geçilmek 
isteniyor. Hükümet, 2014 yılında 
958 milyon dolarlık bir jeotermal 
projeyi onaylamıştı.

Bu gelişmeler, ülkenin 2012 
yılında “karbonsuz hava” projesi 
için altyapı hazırlıkları olarak 
değerlendiriliyor.

Dünya Ekonomik Forumu, 
2014 Küresel Rekabet Endek-
si’nde Kosta Rika’yi Uruguay’dan 
sonra Latin Amerika’da elektrik ve 
iletişim altyapısı konusunda ikinci 
sırada göstermişti
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Goodyear lastikten elektrik üretecek

Art arda yeni 
modelleri çıkmasına 
karşın elektrikli araçlar 
menzil sorununu çöze-
medi. Goodyear’ın yeni 
tanıttığı elektrik üreten 
lastik modeli, sektörün 
en büyük açığını kapatmaya 
aday…

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı, 
sadece enerji şirketlerini değil farklı 
disiplinleri de harekete geçirdi. 
Teknolojiye yatırım yapan ve farklı 
alanlarda faaliyet gösteren şirketler, 
artan enerji maliyetlerini düşürme-
nin yollarını da aramaya başladı. 
Geçen ay, Goodyear’ın kamuoyuna 
tanıttığı bu alandaki en iyi örnek-
lerden biri oldu. 

Goodyear, Cenevre Uluslara-
rası Otomobil Fuarı’nda elektrik 
enerjisi üreten lastik konsepti 
BH03’ü tanıttı. 

Bu ürünün özellikle elektrikli 
otomobillerin yaygınlaşmasının 

ardından başgösteren önemli bir 
ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor. 
Elektrikli araçlar artık Türkiye’de 
de yaygınlaşıyor. Renault Fluen-
ce Z.E ,BMW i3 gibi araçların 
menzili henüz 100-200 kilometre 
düzeyinde. Bu seviyeyi aşan tek 
araç Tesla Model S… 

Elektrikli araçların menzili uzayacak
İşte Goodyear’ın bu lastik 

prototipinin üretime geçmesi ha-

linde var olan tüm 
elektrikli araçların 
önemli eksiğini 

kapatması bekle-
niyor. Biraz da yeni 

ürünün özelliklerinden 
söz edelim. Goodyear 

lastiği teknik özelliklerini 
şöyle anlatıyor: BH03 konsepti 

termo-piezoelektrik materyaller 
sayesinde dururken veya hareket 
ederken enerji üretebiliyor. Ayrıca 
ultra siyah malzemeden üretildi-
ğinden, maksimum güneş ışığını 
absorblayarak ısıyı elektrik enerjisi-
ne dönüştürebiliyor. Bu sayede elde 
edilen elektrik doğrudan arabanın 
bataryasına iletilerek, arabayı şarj 
ediyor. Lastiğin içindeki materyal-
ler normal sürüş konumunda dö-
nerek, esneyerek enerji elde etmeye 
yarıyor. Lastiğin içindeki mater-
yaller yuvarlanma direncinden yola 
çıkarak elektrik üretebiliyor. 

YEŞİL EKONOMİ
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Elektrik Piyasası Kanunu ve 
Bazı Kanunlarla Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı, TBMM Enerji 

Komisyonu’nun 18 Mart’ta gerçek-
leştirdiği toplantıda kabul edildi.  
6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunu ve bazı kanunlarda değişiklik 
öngören yasa tasarısı, 28 Ocak 2015 
tarihinde Başbakanlık Kanunlar 
ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
tarafından TBMM Başkanlığı’na 
sunulmuştu. 14 maddeden oluşan 
tasarıda, Elektrik Piyasası Kanu-
nu’nda değişiklik öngören yedi 
madde bulunuyor.

Tasarının 8. Maddesi ile Elekt-
rik Piyasası Kanunu’na teknik ve 
teknik olmayan kayıp tanımı, kaçak 
kullanımı içerecek şekilde ekleniyor. 
Kanuna eklenecek bir diğer tanım 
ise iç tesisatı dağıtım şebekesine 
bağlayan bağlantı hatlarını kapsam 
dışında bırakan dağıtım şebekesi 
tanımı.

Tasarının 9. Maddesi ile yürür-

lükteki kanunun 6’ıncı maddesine, 
milletlerarası anlaşma ile yapımı ön-
görülen elektrik üretim tesislerinin 
kurulacağı sahanın mülkiyet veya 
kullanım hakkına ilişkin belgelerin, 
lisans başvuru aşaması yerine üretim 
lisansı verildikten sonra EPDK’ya 
sunulması yönünde esneklik içeren 
bir fıkra ekleniyor.

Tasarı ile en köklü revizyon, 
kanunun tarifeleri düzenleyen 
17’nci maddesinde yapılıyor. Bu 
maddede tarifeler yeniden tanım-
lanarak, sistemsel bazı değişiklik-
ler öngörülüyor. Tasarıda, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun 
geçici 8’inci maddesi de yenileni-
yor. Böylece, özelleştirme işlemleri 
için önemli bir risk unsuru olan 
bu hukuki boşluğun doldurulması 
amacıyla geçiş sürecine ilişkin 
düzenlenmeler yapılıyor.

Buna göre, EÜAŞ veya bağlı 
ortaklık,  iştirak, işletme ve işletme 
birimleri ile varlıklarına ve ilgili 

kanun kapsamında oluşturulacak 
kamu üretim şirketlerine ve bu 
şirketlere ait üretim tesislerine; 
bu maddede yapılan değişikliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 
özelleştirilmiş olanlar ile yürürlük 
tarihinden sonra özelleştirilecek 

Elektrik Piyasası Kanunu 
Genel Kurul’a hazır

Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, TBMM Enerji Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarının Genel 
Kurul’da bazı değişikliklerin ardından kabul edilmesi bekleniyor… 

TÜKETICILERE 
ÖDEMELER TARIFEDEN 

KARŞILANACAK
Tasarının dikkat çeken maddelerin-
den biri de kamuoyunda çokça tar-
tışılan kayıp ve kaçakla bedellerinin 
tüketicilere iadesine ilişkin düzenle-
me. Tasarı ile kanuna eklenecek bir 
geçici madde ile mahkemeler veya 
tüketici hakem heyetleri tarafından 
tüketicilere ödenen bedellerin ve 
buna ilişkin masrafların dağıtım tari-
felerinden karşılanması öngörülüyor.
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olanlar için de geçerli olmak üzere, 
çevre  mevzuatına uyumuna yöne-
lik yatırımların gerçekleştirilmesi 
ve çevre mevzuatı açısından gerekli 
izinlerin tamamlanması amacıyla, 
31 Aralık 2019 tarihine kadar 
süre tanınacak. Bu süre zarfında 
ve önceki dönemlere ilişkin olarak 
bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme ve işletme 
birimleri ile varlıklarında ve ilgili 
kanun kapsamında oluşturulacak 
kamu üretim şirketlerinde ve kamu 
üretim şirketlerine ait üretim 
tesislerinde, bu maddede yapılan 
değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce özelleştirilmiş olan-
larla, yürürlük tarihinden sonra 
özelleştirilecek olanlar için de ge-
çerli olmak üzere, elektrik üretim 
faaliyeti durdurulamayacak ve idari 
para cezası uygulanmayacak.

GÖZLER SON DAKIKA ÖNERGELERINDE
Tasarının TBMM Genel Kurulu’nda 
görüşülmesi sırasında önergelerin ön 
plana çıkması bekleniyor. Elde edilen 
bilgiler, önergelerin şu konularda yo-
ğunlaşacağını gösteriyor:
1) Büyük ölçekli RES projelerine mua-
fiyetli yarışmasız lisans verilmesi
2) RES’lerin yer ve proje saha değişik-
liklerini kolaylaştıracak düzenlemeler
3) İptal aşamasına gelmiş lisanslar için 
af düzenlemesi.
Enerji IQ’ya bilgi veren TBMM’ye yakın 
bir kaynak, büyük RES yatırımcılarının, 
GES’lerdeki yüksek ihale bedellerinin 
bir benzerinin RES’lerde de yaşana-

bileceği öngörüsüyle, büyük projeler 
için istisnai bir durum oluşturulması 
yönünde girişimleri olduğunu kaydet-
ti. Aynı kaynak, sektörün son dönemde 
yoğun bir şekilde talepte bulunduğu 
ancak EPDK tarafından uygulaması-
na geçilmeyen, RES projelerinin yer 
değişikliği konusuna yardımcı olmak 
üzere, kanuna eklenecek bir maddeyle 
düzenleme yapılabileceğini söyledi. 
Son dönemde mücbir sebep nedeniy-
le gerçekleştirilemeyen ancak lisans 
iptali de yapılamayan projeler için bir 
lisans affının da gündeme gelebilece-
ğine dikkat çekiliyor. 

2015’te ortaklık yapıları değişecek, 
varlık satışları artacak

Enerji IQ’nun enerji piyasa-
sında faaliyet gösteren şir-
ketlerle birlikte bankalar ve 
finans kuruluşlarıyla görü-

şerek hazırladığı 2015 yılı görünüm 
çalışmasının ilk fazını tamamladı. 
Elde edilen ilk sonuçlar, 2015 
yılında piyasanın dikey entegre 
oyuncularının enerji portföylerinde 
sadeleşemeye giderek, büyük mon-
tanlı varlık satışları (divestment) 
yapabileceklerini ortaya koyuyor. 

Piyasada, büyük ve orta ölçekli 
yatırımcıların, finansman yüklerini 
hafifletecek varlık optimizasyonuna 
gidecekleri yönünde de kuvvetli 
göstergeler izlenirken, varlık satış-
larının yanı sıra birleşmelerin de 
gündeme geleceği gözlemleniyor.

Daha önceki tahminlerin 
aksine, kurulu gücü düşük olan 
santralların dikey entegre şirketle-
rin portföylerine konsolidasyonu 
yönünde yüksek beklenti görül-

mezken hisse ve varlık satışlarının 
ağırlıklı olarak orta ve büyük ölçekli 
santral yatırımlarında gerçekleşe-
ceği bekleniyor. Su gelirlerindeki 
düzensizlik ve maliyetlerdeki 
artışlarla fizibilitelerdeki sapma-
lar, söz konusu işlemlerin ağırlıklı 
olarak hidroelektrik santrallarında 
(HES) olacağını, bu grupta da en 
çok barajlı / depolamalı tesislerin 
öne çıkacağını gösteriyor.

Ekonomik durgunluk bekleniyor
Şirketleri varlık optimizas-

yonuna yönlendiren faktörlerin 
başında ise ekonomideki durgunluk 

beklentisi gösteriliyor. Kısa ve orta 
vadede, dolar kurundaki artışla 
birlikte değişken faiz oranlı proje 
finansman kredilerinin zorlayıcı et-
kisi gündeme getirilirken, talepteki 
yavaşlamayla birlikte fiyatlardaki 
düşüşlerin de negative etkisi hesaba 
katılıyor.

Tarifeleri düzenlemeye tabi 
alanlardan, doğal gaz dağıtımında 
birleşme veya satın alma yönünde 
işlem beklentisi düşük görülürken, 
elektrik dağıtımında bu olasılığın 
yüksek olduğu da elde edilen sonuç-
lar arasında yer alıyor. Türkiye’nin, 
tamamı devirle sonuçlanan büyük 
üretim ve dağıtım özelleştirmeleri 
ile birlikte oldukça yatırım yoğun 
bir 10 yıl geçirdiğini ifade eden 
piyasa oyuncuları, özel sektörün ve 
bankaların bu yatırımları ‘sindirme’ 
dönemlerinde yüksek likiditeye ve 
piyasa tandemli objektif politikalara 
ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. 

2015 yılında piyasanın dikey 
entegre oyuncularının enerji 
portföylerinde sadeleşemeye 
giderek, büyük montanlı varlık 
satışları yapmaları bekleniyor 
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Nisan ayının gelmesi ile birlikte enerji sektörünün etkinlik mevsimi de açıldı. İşte yakın zamanda sektörü 
buluşturacak çeşitli organizasyonlardan, geçtiğimiz ayın belli başlıklar kadar  

her şeyiyle sosyal medyada enerji sektörü.
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SOSYAL MEDYA 
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ENERJİDE DÖRT SEKTÖRÜN AYLIK İSTATİSTİKLERİ (2015)
AY ELEKTRİK (Milyon 

kwh)
DOĞALGAZ 

(Milyon m3)
PETROL             

(Bin ton) LPG       (Ton)

OCAK 22.058 4.204 1.616.037

ŞUBAT 19.900 4.997

MART  20.029 (29 Mart)

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM    

KASIM      

ARALIK      

AÇIKLAMALAR:
*Doğalgaz, BOTAŞ-EPDK; petrol, lpg verileri EPDK; Elektrik, TEİAŞ verileridir. 
*Elektrik, Aylık Türkiye üretim toplamı.
*Petrol; benzin, motorin, fuel oil, gazyağı toplam satışları.
*LPG; şirketlerin otogaz-tüplü-dökme gaz toplam satışları.

TARİHLERE GÖRE İLLERİN DOĞALGAZ KULLANIMI

KAYNAK: BOTAŞ
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KURULU GÜÇ ARTIŞINDA HİDROLİK ÖNDE

       KAYNAK: TEİAŞ verileri DÜZENLEME: ACC Enerji

MEVSİMSEL KOŞULLARIN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİLERİ*

*Seneden Seneye Büyüme Hariç.
KAYNAK: EİGM

KAMU-ÖZEL DOĞALGAZ İTHALATI

Kaynak: EPDK, Milyon metreküp.

İSTATİSTİK
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Samsun, Çorum, Ordu, 
Amasya ve Sinop illerin-
deki abonelerin elektrik 
dağıtımını yapan YEDAŞ, 

özel önem verdiği müşteri mem-
nuniyetini artıracak çalışmalarını 
sürdürüyor. Müşterileriyle kontrollü 
ve kaliteli iletişim kurmak için 7 
gün 24 saat hizmet veren ve en son 
gelişmiş bir teknolojiye sahip YE-
DAŞ’ın 186 No’lu Elektrik Arıza 
Hattı, her an ulaşılabilir bir iletişim 
merkezi oldu.

2012-2015 yılları arasında 6 
milyon 281 bin 764 çağrıyı kar-
şılayan müşteri temsilcileri, çağrı 
cevaplamada yüzde 92,73’lük bir 
başarı sergiledi. Müşterilerle orta-
lama 1 dakika 10 saniye görüşen 
ve elektrikle ilgili gelen şikâyetleri 
gidermeyi başaran müşteri temsilci-
leri, müşteri taleplerini anında ilgili 
birimlere yönlendirdi. Öte yandan, 
özelleşmesinin hemen ardından 
bağımsız şirketlerce yapılan anket-
lerde 2011 yılında yüzde 65’lik bir 
müşteri memnuniyeti oranına sahip 
olan YEDAŞ, çalışanlarıyla birlikte 
‘Sürdürülebilir Müşteri Mem-
nuniyeti’ yaklaşımını benimsedi 
ve her yıl artarak devam eden bu 
başarı oranını 2014 yılında yüzde 
88,70’lik bir orana çıkardı.

‘Gizli Müşteri Uygulaması’ 
ve ‘Çalışan Memnuniyeti Anketi 
Çalışmaları’ ile çalışanlarının kalite 
standartlarına olan bakış açısının da 
otokontrolünü sağlayan YEDAŞ, 
web sitesinde hazırladığı formlarla 
da müşterilerinin şikayet, talep ve 
ihbarlarını çözüme kavuşturdu. 
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu, “Müşteriye ve şirkete 
değer yaratmak amacıyla kurdu-

ğumuz 186 Elektrik Arıza Hattı, 
müşterimizle şirket arasında köprü 
görevi görüyor. Gelen tüm çağrıları 
kontrollü ve kaliteli bir iletişimle 
karşılıyor, talep ve şikayetleri çözü-
me ulaştırıyoruz. Avrupa standart-
larındaki teknolojiye sahip iletişim 
merkezimiz, hızlı ve güvenilir 
hizmet anlayışıyla müşteri memnu-
niyetini arttırmayı amaçlamaktadır” 
diyor. 

Soğuk havalarda çağrı sayısı artıyor
Müşteriyle 7 gün 24 saat ile-

tişim halinde olduklarını belirten 

Türkoğlu, “İletişim hattımız, 2012-
2015 yılları arasında 6 milyonun 
üstünde çağrıyı karşıladı. Yaklaşık 
olarak 3 milyon 600 bin müşte-
rimiz, anlık arıza veya programlı 
elektrik kesintileri bildirimlerini 
öğrenerek, çağrısını sonlandırdı. 
2 milyon 200 bin müşterimiz ise 
müşteri temsilcilerimizle bire bir 
görüşerek, öneri, talep ve şikayet-
lerini bildirdi. Ortalama 1 dakika 
10 saniyelik görüşmenin olduğu 
hattımızda, yaklaşık olarak 450 
bin çağrının sahibi müşterilerimiz 
ise hatta beklemedi ve çağrısını 
sonlandırdı” bilgisini verdi. 

Yüzde 92,73’lük çağrı karşılama 
başarısı gösteren müşteri temsilci-
lerini kutlayan Türkoğlu, “Bu kış 
aylarında teknolojik yatırımlarımızı 
adeta test etmiş olduk. Hava şart-
larının olumsuz olduğu günlerde 
çağrı sayısı hızla yükseliyor. 2012 
yılının Ocak ayında 153 bin olan 
çağrı sayısı, 2015 yılının Ocak 
ayında 300 bin rakamına ulaştı. 
Geçtiğimiz ocak ayında 60 yılın en 
soğuk gecelerinin ve kar yağışının 
etkisi altına aldığı bölgemizde, 270 
bin çağrıya cevap vererek, müşte-
rilerimizi ivedi bir şekilde yaşanan 
arızalardan dolayı bilgilendirdik. 
Teknolojik olarak alt yapımız 
Avrupa standartlarında hizmet ver-
mesi nedeniyle, sorun yaşamadan, 
sıkıntısız bir şekilde cevaplandırdık” 
diye konuştu. 

YEDAŞ çağrı merkezi 6 milyon 
çağrıya yanıt verdi

YEDAŞ müşteri temsilcileri, 186 No’lu ‘Elektrik Arıza Hattı’ndan 6 milyon 
çağrıyı karşılayarak müşterilerinin şikayet ve önerilerine çözüm üretti. 
YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğlu, “Amacımız, sürdürülebilir müşteri ve 
çalışan memnuniyetini sağlamak” diyor 
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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.

Yeni bakan kim olacak?
Enerjide sadece devlet kar etmemeli 
Enerji sektörü tahvil ihracını keşfetti
Avrupa Birliği’nin yeni enerji vizyonu


