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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.

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.



editör İmtiyaz Sahibi
TÜRKİYE ENERJİ VAKFI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ

Genel Yayın Yönetmeni
Esin Gedik
esingedik@tenva.org

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat Fırat
muratfirat@tenva.org

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

Abone / Reklam
muratfirat@tenva.org

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

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

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

Dağıtım
Kurye / Kargo

Yayın Türü 
YEREL SÜRELİ YAYIN 
TÜM TÜRKİYE’DE

Basım Tarihi
30 Nisan 2015

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

Hareketli günler bizi bekliyor

Murat Fırat

Ülkenin gündemi haziran ayında yapılacak genel seçimlere kilit-
lenmiş durumda ancak enerji sektörü hareketliliğini koruyor. 
Son bir ayda yaşanan önemli olayları arka arkaya sıralarsak bu 

hareketliliği görürüz. 31 Mart’ta yaşanan ve ülkeyi felç eden elektrik ke-
sintisi, yıllar sonra yeniden başlayan rüzgar santralı önlisans başvuruları, 
2. turu yapılan güneş santralı ihalesi, nükleer santral yasasının çıkması, 
akaryakıtta süren tavan fiyat tartışması, 301 işçinin hayatını kaybettiği 
Soma faciası davasının başlaması, bir ayda düzenlenen iki önemli fuar… 
Kamuoyuna pek yansımayan ancak kapalı kapılar ardında sürdürülen 
Gazprom’la doğal gaz pazarlığı da sektörün bir başka gündemi. Tüm bu 
gelişmelerle ilgili ayrıntıları, perde arkasını, kulisler dergimizin çatısını 
oluşturdu. 

Enerji Panorama ekibi olarak, yaşanan büyük elektrik kesintisini sektör 
tarihinin “31 Mart Vakası” olarak adlandırdık. Kamuoyunda kesintinin 
nedeni ile ilgili olarak çok sayıda iddia konuşuldu ancak net bir açık-
lama yapılmadı. Ekibimiz konuyu her yönüyle inceleyerek kesintinin 
nedeninin “çarpık yapılaşma” olduğunu ortaya çıkardı. Tüketimin Ba-
tı’da, üretimin Doğu’da olduğu Türkiye’de, iletim hatlarının yetersizliği 
bu vakaya yol açtı. Görünen o ki, deneyimli ve eğitimli kadro sorunu da 
bu vakanın sorumluları arasında. Tablolar, uzman görüşleriyle ayrıntı-
landırdığımız haberimizde sorunu tüm yönleriyle inceledik. 
İlginizi çekeceğini düşündüğümüz bir diğer haberimiz ise siyasi partile-
rin enerji sektörüyle ilgili stratejileri. Haberimizi hazırladığımızda MHP 
henüz seçim beyannemesini açıklamamıştı ancak diğer üç partinin 
enerji sektörüne bakışını, sizler için bir araya getirdik. Sektörün gelece-
ğini etkileyecek olan parti stratejileri birbirinden büyük farklar içeriyor. 
İş güvenliği yasasının en çok etkilediği sektörlerin başında enerji geliyor. 
Riskli işletme kapsamındaki enerji sektöründeki şirketlerin neredeyse 
tamamı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etmek zorunda. 
Yasaya uymayanları ciddi para cezaları bekliyor. Konuyla ilgili hazırladı-
ğımız dosyanın sektörün ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. 
Aldığımız tepkiler, uzmanlar tarafından hazırlanan rapor ve makalele-
rimizin sektörün vizyonu üzerinde olumlu katkı sağladığı yönünde. Bu 
konuya verdiğimiz önemi, mayıs sayımızda da sürdürüyoruz. İlgiyle 
okuyacağınızı düşünüyoruz. 
Baharın tüm güzelliğiyle başladığı şu günlerde geleceğin de içimizi ısıt-
ması ümidiyle iyi okumalar…



Siyasi partilerin  
‘enerjik’ vaatleri

400 bin şirketi 170 bin TL ceza 
korkusu sardı

Akaryakıt sürekli zamlanıyor tasarruf 
şart oldu

Dünya yenilenebilir enerjiye  
300 milyar yatırdı Osmanlı havagazı ile de geç tanıştı3825

TBMM’ye girmesi beklenen partilerin enerji vaatleri 
yatırımların artması, yerli kaynakların kullanılmasına 
yoğunlaşıyor. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan 400 bin 
şirketin TBMM’den beklediği af çıkmadı, düzenleme 
görüşülmeden Meclis tatile girdi. 

Ham petrol varil fiyatı düşmesine karşın Türkiye’de 
akaryakıt, döviz kuru artışı nedeniyle sürekli zamlanıyor. 

Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’nde 
Türkiye bir sıraya atlayarak

46 54 59
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ELEK TRIK TE 
“31  M A RT  VA K ASI”
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AKSA 
JENERATÖR 
IHRACATIN 

YILDIZI OLDU
İstanbul Maden ve Metaller İh-

racatçı Birlikleri (İMMİB) tarafın-
dan düzenlenen ‘İhracatın Yıldızla-
rı’ ödülleri sahiplerini buldu. Aksa 
Jeneratör ‘Elektrik ve Elektronik 
Ekipmanlar’ kategorisinde ikincilik 
ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin toplam ihracatının 
yüzde 30’unu gerçekleştiren ve 
altı birliği bünyesinde barındıran 
İMMİB, Türkiye ekonomisinde en 
büyük ihracat payına sahip firma-
lara İhracatın Yıldızları ödüllerini 
verdi. 10 Nisan 2015 tarihinde 
Hyatt Regency İstanbul Ataköy 
Otel’de gerçekleşen ödül töreninde 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve ilgili birlik başkanları ödülleri 
sahiplerine dağıttı. Bu yıl sekizin-
cisi düzenlenen törende Arçelik’in 
birinci olduğu Elektrik ve Elektro-
nik Ekipmanlar kategorisinde Aksa 
Jeneratör ikincilik ödülünü kazandı. 
Geçen sene üçüncülük ödülünü 
alan Aksa Jeneratör, çıtayı bir basa-
mak daha yükseğe taşıdı.

ELDER, TÜRK VE KANADALI 
ŞIRKETLERI BULUŞTURDU

Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER), Kanada enerji 
sektörü temsilcileri ile Türk şirket-
lerini 3. Uluslararası İstanbul Akıllı 
Şebekeler Kongre ve Fuarı’nda bu-
luşturdu. Kanada Konsolosu Rene 
Wassill, akıllı şebeke sistemlerine 
en erken geçen ülkeler arasında 
yer alan Kanada’nın deneyimlerini, 
Türkiye pazarındaki şirketlerle 
paylaşmak istediklerini belirtti. 
Toplantıya, Kanada’dan elektrik 
dağıtım ve iletim sistem operatörle-
rinden 9 üst düzey sektör temsilcisi 
ile teknoloji şirketleri ve üniversite-
ler katıldı. Türkiye’den ise elektrik 
dağıtım şirketlerinin yanı sıra 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığı ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’ndan üst düzey temsilci-
ler katıldı. Açılış konuşmalarının 
ardından akıllı şebeke sistemlerini 
en erken uygulama başlayan ülkeler 
arasında ilk sıralarda bulunan 
Kanada’nın akıllı şebeke pazarı 
hakkında tanıtım yapıldı ve yeni 
gelişmeler aktarıldı. Kanadalı şir-
ketler kendilerini tanıttı. Ardından 
toplu ve ikili görüşmeler gerçekleş-
tirildi. Otomatik ölçüm sistemleri, 
şebeke güvenliği, elektrik kesinti-
lerini önleme, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını sisteme dahil etme ve 
enerji kayıplarını denetim altına 
alma gibi çeşitli başlıklarda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

SEPAŞ ENERJI, IPHONE 6 VE IPAD KAZANDIRIYOR
Sepaş Enerji, Türkiye’deki tüm 

ticarethane müşterilerine özel yeni 
bir kampanya başlattı. Kampanya 
ile Sepaş Enerji müşterisi olan ti-
carethaneler, fatura tutarlarına göre 
herhangi bir çekiliş ya da kuraya 
katılmadan iPhone 6, iPad Air 2 ve 
iPad Mini’den biri ya da birkaçının 
sahibi olabilecek. Müşterileri için 
avantajlı fiyatlarla elektrik satışı 
yapmanın yanı sıra, çeşitli kampan-
yalar da hayata geçiren Sepaş Ener-
ji’nin başlattığı “iPhone 6 ve iPad 
Kampanyası”ndan, aylık ortalama 
fatura tutarı 400 TL üzeri olan tüm 
ticarethane müşterileri faydalanabi-
liyor. Kampanya dahilinde, 400 TL 

ve üzeri elektrik faturası ödeyenler 
1 adet iPad Mini, 750 TL ve üzeri 
ödeyenler iPad Air 2, 1.500 TL 
ve üzeri fatura sahipleri iPhone 6 
ve iPad Mini, 3.000 TL ve üzeri 
ödeme yapanlar ise 2 adet iPhone 6 
ve 1 adet iPad Air 2’yi kazanabile-
cek. Kampanya hakkında açıklama 
yapan Sepaş Enerji Genel Müdür 
Vekili Mustafa Ensari, “Müşte-
rilerimiz için belli dönemlerde 
çeşitli kampanyalar devreye alı-
yoruz. Kampanya kültürü elektrik 
sektöründe henüz gelişmiş değil; 
ancak bu faaliyetlerin çoğalacağı-
nı öngörüyoruz ve bu konuda da 
öncülük ediyoruz” dedi.
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ENERJISA ÇAĞRI MERKEZINI 
CEBE TAŞIDI

Enerjisa, IOS ve Android işletim 
sistemli mobil cihazlardan erişilebilen 
yeni uygulaması ile Başkent, Ayedaş ve 
Toroslar elektrik dağıtım bölgelerindeki 
14 il için arıza kaydı oluşturulabiliyor ve 
planlı kesintiler hakkında detaylı bilgi 
elde edilebiliyor.

Enerjisa Bilgi Sistemleri tarafından 
geliştirilen ve İstanbul Anadolu Yakası, 
Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, 
Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Ada-
na, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kilis ve 

Osmaniye illerinde geçerli olacak mobil uygulama; 
‘Arıza Bildir’, ‘Arıza Kaydını Sorgula’ ve ‘Planlı Ke-
sinti Sorgula’ bölümlerinden oluşuyor.

Arıza Bildir başlıklı bölümden kullanıcılar sis-
temde kayıtlı adresleri, o an bulundukları bölge veya 
farklı bir adres için aydınlatma, elektrik kesintisi, 
arıza kaydı ve acil durumlar konusunda kayıt oluştu-
rabiliyor. Oluşturulan kayıtlar bilgi sistemi üzerinden 
anında sisteme kaydedilerek sahaya aktarılıyor. 

Arıza Kaydını Sorgula bölümünde ise kullanıcılar 
oluşturdukları kayıtlarının durumunu sorgulayabili-
yorlar. Planlı Kesinti Sorgula bölümünden ise, planlı 
bakım, iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 
yapılacak kesintilerden 72 saat öncesinde haberdar 
olunabiliyor.

ENERYA, DOĞAL GAZDA 
BAHAR KAMPANYASI BAŞLATTI

Enerya doğal gaz dağıtım hizmeti verdiği Antalya, 
Aydın, Karaman, Niğde, Nevşehir, Erzincan, Konya 
ve Denizli illerinde yeni abone olacak vatandaşlar için 
bir kampanya başlattı. 15 Nisan-15 Haziran tarihleri 
arasında devam edecek kampanyada abonelikte 9 taksit, 
güvence bedelinde 3 taksit fırsatı veriliyor. Enerya 
yöneticileri “Sağladığı konfor ve ekonomi nedeniyle 
önemli bir ihtiyaç haline gelen doğal gazı yaygınlaştır-
mak için her yıl kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. 
“9+3 taksit” kampanyamız ile 15 Haziran tarihine kadar 
hizmet verdiğimiz illerdeki vatandaşlarımız abone 
bağlantı bedelini 9 taksit, güvence bedelini ise 3 taksit 
ile ödeyebilecekler” dedi. Kampanya koşulları, anlaşmalı 
bankaların kredi kartları ile geçerli olacak.

BILIM ADAMLARI “ULAŞILMAZIN” PEŞINDE
Fransa’nın güneyindeki Aix 

en Provence kenti yakınlarındaki 
Cadarache kasabası, nükleer enerji 
alanında önemli bir uluslararası ça-
lışmaya ev sahipliği yapıyor. Dünya 
nüfusunun yarısından fazlasını 
oluşturan 34 ülkenin uzmanları, 
burada birleşme enerjisi ile ilgili 
dünyanın en büyük bilimsel proje-
lerinden birinin üzerinde çalışıyor.

Uzmanlar, atom birleşmeleri ile 
yeni bir nükleer reaktör inşa edip, 
ucuz, temiz, güvenilir ve sürdürü-
lebilir elektrik üretmek için bilgi 
ve birikimlerini bir araya getiriyor. 
Hedef yeni reaktörü en kısa za-
manda inşa edebilmek.

20 yıl içinde inşa edilmesi 
hedeflenen reaktör Eyfel Kulesi’nin 
üç katı ağırlığında ve 60 futbol 

sahası genişliğinde olacak. Atom 
çekirdeklerini bir araya getirip 
birleşmenin gerçekleşmesi için 100 
milyonlarca derece gibi yüksek 
sıcaklıklara ihtiyaç bulunuyor. Bu 
sıcaklıklardaki plazmayı tutabilmek 
için manyetik alan kullanılıyor. 

Bölünme tepkimesi döteryum ile 
trityum arasında gerçekleştiriliyor.

Bu projenin direktörü 65 yaşın-
daki Bernard Bigot’ya göre, enerji 
birleşmesi sayesinde dünyada enerji 
üretimi ile ilgili en büyük sorun 
çözülmüş olacak.
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“GENEL ENERGY’YI SATABILIRIZ 
DE BAŞKA ŞIRKET DE 

ALABILIRIZ” 

Genel Energy CEO’su Tony Hayward, düşük petrol 
fiyatları nedeniyle Kuzey Irak’ta petrol çıkaran şirketlerde 
konsolidasyon olmasını

beklediğini, şirketinin ise hem diğer şirketleri alması-
nın hem de başka şirketlerce satın alınmasının söz konu-
su olabileceğini söyledi.

Hayward, FT Commodities Summit’te yaptığı ko-
nuşmada bu yıl sonundan itibaren CEO’luk görevini 
bırakarak şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görev 
alabileceğini de belirtti. Kuzey Irak’ın toplam ham pet-
rol ihracatının günde 650 bin varil düzeyine yükseldiğini 
söyleyen Hayward, ihracatın önümüzdeki aylarda bu

düzeylerde seyredeceğini tahmin ettiğini ifade etti.

GO KALITESI, SERTIFIKALARLA 
TESCILLENDI

İpragaz’ın Türkiye akaryakıt sektöründeki mar-
kası GO’nun kalitesi, ilgili tüm mevzuat ve standart-
lara uygun bulunarak, üç ayrı sertifika ile tescillendi. 
Bağımsız belgelendirme kuruluşu TÜV AUSTRIA 
BBS tarafından GO’ya; “TS EN ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi”, “TS EN ISO 14001:2005 
Çevre Yönetim Sistemi”, “TS OHSAS 18001:2008 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikaları 
verildi. 

“GO Yakıt İstasyonlarının Kurulumu ve Devre-
ye Alınması, Bayilere FOB Akaryakıt Satışı, İstas-
yonların Yakıt Kalite ve Periyodik Kontrolü” kapsa-
mında yapılan başvuru neticesinde gerçekleştirilen 
incelemeler sonucunda; GO’nun, uluslararası TÜV 
AUSTRIA BBS prosedürlerine göre standart şartla-
rını karşıladığı tespit edildi. 

KEBAN’I HINTLILER REHABILITE EDECEK
Elazığ’da bulunan Keban Barajı 

ve Hidroelektrik Santralı’nın reha-
bilitasyonunu Hintli şirket Baharat 
Heavy Elektricals Limited üstlendi. 

EÜAŞ tarafından ilan edilen reha-
bilitasyon ihalesi 63 milyon euro 
bedelle Hindistan’da yerleşik Bharat 
Heavy Electricals Limited (BHEL) 
firması kazandı ve sözleşmesi geçen 
ay imzalandı. İmza törenine Elekt-
rik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Ha-
lil Alış ile Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Biçer ve Baharat Heavy 
yetkilisi Shantanu Roy katıldı. 

Söz konusu proje neticesinde 
Türkiye’nin en önemli enerji üretim 
tesislerinden olan Keban hidroe-
lektrik santralının toplam 8 ünitesi 
rehabilite edilecek ve santralın ömrü 
yaklaşık 40 yıl uzatılacak. Projenin 7 
yıl içinde tamamlanması bekleniyor. 
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"KOLIN, SOMA'DAKI SAHASINI DEĞIŞTIRDI"
Kolin Grubu, Soma’daki 

termik santral projesinin Yır-
calı Köy yerine Türkpiyale ve 
Kayrakaltı Köyleri civarındaki 
yeni bir alanda gerçekleştirile-
ceğini açıkladı.

Kolin Grubu tarafından 
yapılan yazılı bir açıklamada 
santralın inşası ve işletmesiyle 
ilgili yer değişikliğinin tescili 
için resmi makamlara yapılması 
gerekli başvuru süreci başlatıldı-
ğı bilgisi de yer aldı. Yeni  proje 
sahası, önceki sahaya göre kö-

mür çıkartılan alana daha uzak 
mesafede ve daha yüksek rakımda 
bulunuyor.

Kolin Grubu’nun açıklamasında 

“Yırca Mahallesi’nde gerçekleş-
tirilen ve yürütmesi mahkemece 
durdurulan acele kamulaştırma-
ya ilişkin hukuki süreç devam 
ediyor, sonuçlanması halinde 
taşınmazların hak sahiplerine 
iadesinin Kamu İdaresi tarafın-
dan yapılacaktır. Kolin Grubu, 
hak sahiplerinin Yırca’da termik 
santral yapılmaması nedeniyle 

doğabilecek olası mağduriyetinin 
önüne geçilmesi amacıyla ek önlem-
ler üzerinde çalışmaktadır” deniyor. 

NÜKLEERLE BAŞLAYAN IŞBIRLIĞI 
GENIŞLIYOR

Türkiye ve Rusya “Nükleer 
Enerji Teknolojileri”nin yanı sıra 
diğer ileri teknoloji alanları için de 
insan kaynaklarının oluşturulması-
na yönelik işbirliği yapmaya hazır-
lanıyor. Rossotrudnichestvo Federal 
Ajansı Türkiye Temsilciliği’nin 
Akkuyu Nükleer’in desteğiyle 
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirdiği yuvarlak masa 
toplantısında Türkiye ve Rusya 
resmi kurumları ile şirketlerinden 
katılımcılar, insan kaynaklarının 
oluşturulması ve eğitimi konusunda 
bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Rusya Federasyonu Türkiye 
Büyükelçisi Andrey Karlov top-
lantının açılış konuşmasında insan 
kaynaklarının oluşturulmasına 
yönelik işbirliği kapsamındaki tüm 
çalışmaların tek tek çok önemli 

olduğuna dikkat çekti. 
Enerji Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Necati Yamaç da konuş-
masında nükleer sanayinin Türkiye 
için yeni olduğunu ve iki ülke için 
yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Uluslararası alanda nükleer 
enerji ihalelerine giren Türk firma-
larının olduğuna değinen Yamaç, 
“Yaptığımız araştırmalarda gör-
dük ki dünyadaki nükleer santral 
projelerinde ihaleye giren yetişmiş 
kabiliyetli Türk firmaları var. Biz 
Akkuyu ve Sinop’ta Türk firma-
larının en az 16 milyar dolarlık iş 
hacmine sahip olacağını düşünüyo-
ruz” dedi. 

Toplantıda, Türkiye ve Rusya 
arasında uzman personel yetiştirme, 
burslu eğitim, bilimsel işbirliği gibi 
bir çok konu masaya yatırıldı.

ZORLU, KAYSERI 
SANTRALINI KAPATTI

Zorlu Enerji, 163,2 MW ku-
rulu gücündeki Doğal Gaz Yakıtlı 
Kayseri Kombine Çevrim Santra-
lı’nın üretim lisansını sonlandırma 
kararı aldı. Zorlu Enerji tarafından 
KAP’a yapılan açıklamaya göre, 
şirket, yaptığı teknik ve mali de-
ğerlendirmeler sonucu, Kayseri İli, 
Melikgazi İlçesi’nde bulunan 163,2 
MW kurulu gücündeki Doğal Gaz 
Yakıtlı Kombine Çevrim Santra-
lı’nın üretim lisansının iptali için 
EPDK`ya gerekli başvuruyu yaptı.

Açıklamaya göre ayrıca, şirketin 
yüzde 100 hissedarı olduğu Zorlu 
Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi 
AŞ’nin sahip olduğu Sarıtepe RES 
projesine ilişkin mevcut üretim 
lisansında yer alan 50 MW kurulu 
gücün 57 MWm/50 MWe olarak 
tadil edilmesi konusunda EPDK`ya 
yaptığı başvuru, Kurum tarafından 
uygun bulundu.
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PETROL FUARINDA GÜNEŞ PANELI TANITTI
Dünyanın önemli güneş paneli 

üreticisi Yingli Solar Türkiye, TÜ-
YAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
İstanbul Energy Week kapsamında 
düzenlenen “12. Uluslararası Petrol, 
LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstas-
yon Market Ürünleri ve Teknoloji 
Fuarı” Petroleum İstanbul – Gas & 
Power Network 2015’e katıldı.

Yingli Solar Türkiye fuarda en 
son teknolojiyle üretilen ve perfor-
mans garantisi tescil edilmiş güneş 
panellerini sergiledi. Yingli Solar 
Türkiye Ülke Müdürü Uğur Kılıç, 
“Petrol fuarında yer alan tek güneş 
enerjisi çözümleri sunan kurum 
olarak büyük ilgi gördük. Özellik-
le petrol istasyonu sahipleri ihtiyaç 
duydukları enerji ihtiyacı için güneş 
enerjisi projelerinden faydalanmak 

istiyor” dedi. 
Petroleum İstanbul 2015 Fuarı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Taner Yıldız tarafından törenle 
açıldı. Açılış sonrasında Yingli Solar 

Türkiye standını ziyaret eden Ba-
kan Taner Yıldız ve EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, Yingli Solar Tür-
kiye Ülke Müdürü Uğur Kılıç ile bir 
araya geldi.

TÜRK AKIMI 2020’DE BITECEK
Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkan Yar-

dımcısı Alexander Medvedev, Rus gazını Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı boru 
hattının 2020 yılında tamamlanacağını açıkladı. 
Rusya’nın resmi ajansı İtar-Tass’ın haberine göre, 
63 milyar metreküp doğal gaz taşıması planlanan 
Türk Akımı Projesi, 2020 itibarıyla tamamlana-
cak. Projenin takvime uygun şekilde ilerlediğini 
belirten Medvedev, “2020 yılına geldiğimiz zaman 
projenin son adımı atılmış olacak ve gaz trans-
ferini başlatacağız” dedi. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in, Aralık 2014’te iptal edilen Gü-
ney Akım Projesi’nin yerine yapılacağını açıkladığı 
Türk Akımı ile toplam 63 milyar metreküp gaz 
taşınacak. Türk Akımı boru hattının toplam 910 
kilometre uzunluğunda olması; bunun 660 kilo-
metresinin Rusya topraklarından, 250 kilometresi-
nin ise Türkiye’den geçirilmesi planlanıyor.

TÜRKIYE GÜNEŞTE  
ÜS OLABILIR

Uluslararası Yatırım Zir-
vesi’nde bir konuşma yapan 
Zorlu Enerji Genel Müdürü 
Sinan Ak, güneş enerjisinde 
Türkiye’nin bölgesel üretim 
üssü haline gelebileceğini 
ifade ederek, “Güneş enerjisi 
yatırımlarında arzın çok 
üzerindeki talebin karşılan-
ması halinde yatırımların 
önü açılacak. Bu anlamda 
yerli üretimin gerçekleşti-
rilmesinin önemine ina-
nıyoruz” dedi. Uluslararası 
Yatırım Zirvesi’nin ikinci 
günündeki “Türkiye’de 
Enerji Fırsatları ve Süreç” 
başlıklı özel oturumda 
konuşan Sinan Ak, “Enerji 
yatırımcıları için önemli 
olan dengeli portföyü ko-
rumak. Petrol ve doğal gaz 
fiyatlarının değişkenliğini 
göz önünde bulundurursak 
bugün, yatırımcılar için 
yenilebilir enerji yatırımları, 

teşvik mekanizmasından 
dolayı avantajını koruyor. 
Jeotermal ve rüzgarda 
önemli yatırımlarımız var. 
Önümüzdeki dönemde 30 
bin (MW) üzerinde güneş 
santralı ve rüzgar yatırımı-
nın devreye gireceğini gözö-
nünde bulundurduğumuzda, 
yabancı yatırımcıların da bu 
alanda yatırım yapmalarının 
önemli olacağını düşünüyo-
ruz” dedi.
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ABD’li NGPI jeotermale 400 
milyon dolar yatıracak

Jeotermal enerji alanındaki potansiyel yabancı şir-
ketlerin de dikkatini çekmeye başladı. Son olarak 
ABD’li enerji şirketi NGPI, 400 milyon dolar yatı-
rımla Türkiye’de jeotermal enerji santralı kuraca-
ğını açıkladı. 

ABD’li enerji şirketi New Generation Power Inter-
national (NGPI), 400 milyon dolara yakın yatırımla 
Türkiye’de 100 megawatt (MW) gücünde jeotermal 
enerji santrali kurmak için Yılsan Holding, Mineks 
International ve DCM Energy şirketleriyle birlikte 
ortaklık kurdu.

ABD’li şirketin açıklamasında, projenin 10 MW’lik 
bölümünün bu yıl sonu, buna ek 40 MW bölümün 
2016 sonu, kalan 50 MW bölümün ise 2017 sonun-
da devreye alınacağı belirtildi. Açıklamada 20 yıl 
süreyle faaliyette kalması beklenen santralin Tür-
kiye’nin kuzeybatısında kurulacağı da ifade edildi.

Çinliler bu kez güneş için Erzurum’da
Çinli işadamlarından oluşan bir heyet, Erzurum’da, 
enerji sektöründeki yatırım imkânlarını araştırmak 
için incelemelerde bulundu. Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı açıkla-
maya göre, dünya enerji sektörünün en büyükleri 
arasında yer alan Power China’nın yöneticileri, Er-
zurum’da enerji sektöründeki yatırım imkânlarıyla 
ilgileniyor. Çin heyeti öncelikle Erzurum Büyükşe-
hir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçe-
vesinde Erzurum’un 50 yıllık enerji master planını 
hazırlayacak. Proje kapsamında ayrıca Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’deki be-
lediyeler arasında en büyük güneş enerji santrali-
nin kurulması hedefleniyor. Güneş enerjisi, doğal 
gaz, rüzgâr ve diğer enerji kaynaklarıyla alternatifli 

enerji sistemi geliştirmek için Erzurum’da bulu-
nan proje heyetini ağırlayan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sekmen, yap işlet devret modeliyle Erzu-
rum’da ısınma, aydınlanma ve sanayinin ihtiyacı 
olan enerji sistemini alternatif kaynaklarla kesin-
tisiz ve daha ucuza elde etmenin yollarını aradık-
larını belirtti.

Güneş ihalesinde 23 şirket yarıştı 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 
güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için 
düzenlediği yarışmanın sonuçları belli oldu. Türki-
ye genelinde 9 bölge için yapılan önlisans ikinci ve 
üçüncü yarışmalarını 23 şirket kazandı. Antalya ve 
Burdur’da tesis kurabilmek için 6 firma önlisans 
aldı. Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi de 
Döşemealtı’da 4 MW’lık bir güneş santrali kuracak.

Batı ve Doğu Antalya’da toplam 58 megavat (MW) 
kurulu güce linans verilecekken 279.06 MW için 
530 milyon euroluk yatırım talebi geldi. Burdur’da 
ise 26 MW kurulu güce lisans onayı çıkarken, 
409.44 MW için 770 milyon eoruluk yatırım talebi 
yapıldı. Gelen yüksek taleplere rağmen Antalya’da 
110 milyon euro, Burdur’da ise 50 milyon euro de-
ğerinde yatırım yapılabilecek. 

Yatırımcıların verdiği rekor teklifler yarışmaya 
damga vurdu. En yüksek teklifi ise Burdur bölgesi 
için yarışan Metges Enerji verdi. Şirket 1 MW için 1 
milyon 723 bin 670 lira teklif vererek 6 MW kapasi-
te kazandı. Antalya 1’nci bölgedeki 29 MW kapasite 
Res Anatolia Holding ile Baltech Enerji Sistemleri 
arasında paylaşılırken, 2’nci bölgedeki 29 MW, Gün 
Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Şirketi ile Bolayır 
Enerji şirketlerinin oldu. Burdur’da Metges’le bir-
likte Nas Enerji Elektrik Üretim firması da kapasite 
kazanan diğer şirket oldu. 

Turcas, 4 RES projesi için düğmeye bastı

Turcas Petrol’ün bağlı ortaklığı Turcas Yenilenebi-
lir Enerji Üretim A.Ş., 4 ayrı RES projesi için ön-
lisans başvurusu yaptı. Turcas Petrol’den yapılan 
KAP açıklamasında, şirketin yüzde 99,99 oranında 
hissesine dolaylı sahip olduğu bağlı ortaklığı Tur-
cas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin, 27 Nisan 
2015 tarihinde 4 ayrı rüzgar enerjisi yatırım proje-
sine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
(EPDK) ön lisans başvurularında bulunduğu duyu-
ruldu. Bahsi geçen 4 projenin; Balıkesir (35 MW), 
Çanakkale (40 MW), İzmir (21 MW) ve Tekirdağ (20 
MW) illerinde gerçekleşmesi öngörülüyor, toplam 
116 MW’lık üretim kapasitesi hedefleniyor.

Trakya’ya biyokütle tesisi kuruluyor
Zeus Enerji, Kırklareli Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 
12 megavat kurulu gücünde 
biyokütleden elektrik ener-
jisi üretim santrali kuracak. 
Proje için hazırlanan tanıtım 
dosyasına göre, tesiste ham-
madde olarak kullanılması ve 
yakılarak enerji elde edilmesi 
planlanan toplam biyokütle 
miktarı yıllık yaklaşık 100 bin 
tonu buluyor. Bu kaynağın 91 
bin tonluk kısmı orman ürün-
lerinden, 9 bin tonluk kısmı 
ise ayçiçek sapından sağla-
nacak.

Tesiste, Kırklareli bölgesi ve 
çevre illerde orman ürünleri 
ve tarım ürünlerinin işlenme-
sinden ortaya çıkan biyokütle 
yakacak hammaddesi olarak 
kullanılacak. Atıkların ya-
taklı reaktörde yakılmasıyla 
elde edilecek buharın, buhar 
tribününden geçirilmesiye 
elektrik enerjisi üretilecek. 
Elde edilecek elektrik enerji-
si, Kırklareli OSB şebekesine 
verilecek.

Bölgedeki orman yoğunlu-
ğunun fazla olması, orman 
ürünlerinin işlenmesinden 

kaynaklanan bi-
yokütle atıkla-
rının fazlalığı ve 
mevcut sistemde 
değerlendirilme-
mesi bu bölgenin 
proje alanı olarak 
belirlenmesinde 
etkin rol oynadı.

Ürdün’ün camileri çevreci oldu

Ürdün’de bulunan tüm camilerin elekt-
riğinin güneş enerjisi ile sağlanacağı 
açıklandı. Ürdün, ülkede bulunan 6 bin 
caminin tümünü 2016 yılına kadar güneş 
enerjisine kavuşturacak. Ürdün Enerji ve 
Madeni Kaynaklar Bakanlığı’nın kaynak-
ları, Ürdün İslami Meseleler Bakanlığı 
ile ortaklaşa yürüttükleri plan çerçeve-
sinde, ülkede bulunan 6 bin caminin tü-
münün enerjisini güneşten sağlayacak-
larını açıkladı. Projenin 2015 yılı sonuna 
kadar tamamlanması bekleniyor. Proje-
nin ilk etabında pilot olarak seçilen 120 
caminin çatısına güneş panelleri yerleş-
tirilecek ve bu camilerin tüm elektriği 
güneşten elde edilecek. Eğer uygulama 
maliyeti karşılarsa, ülkede bulunan 6 
bin caminin tümü proje kapsamına alı-
nacak. Ürdün’deki camiler şu an her ay 
ortalama bin 400 dolar elektrik faturası 
ödüyor. Elektrik en çok ışıklandırma ve 
iklimlendirme için kullanılıyor. Ürdün 
Enerji Bakanlığı sözcüsü Ebu Saa “Ca-
miler yüklü miktarda elektrik harcıyor-
lar. Proje ile birlikte, güneşin bol olduğu 
yıllarda ödedikleri elektrik faturası 300 
gün civarında azalacak” dedi. 

YATIRIM
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Diyarbakır’ın hedefi ‘yeşil kent’ olmak

Diyarbakır Büyükşehir Beledi-
yesi’nin örnek projesi olan böl-
genin ilk güneş enerji santralı 
hizmete açıldı. Diyarbakır’da 
“Sümerparkı Güneş Parkına Dö-
nüştürme Projesi” kapsamında 
yapılan santralın açılışına Bü-
yükşehir Belediyesi Eş Başkan-
ları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı 

ve il yöneticileri katıldı. Törende 
konuşan Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanı Samet 
Uçaman, Türkiye’de yenilenebilir 
enerji kaynaklarının daha sağlık-
lı ve ucuz olmasına rağmen sık 
kullanılmadığını, yapılan projeyle 
belediyenin bir ilki gerçekleştir-
diğini söyledi. Güneş enerji sant-

ralının 666 bin lira hibe desteği 

dahil olmak üzere 2 milyon 346 

bin liraya mal olduğunu kayde-

den Uçaman, verecekleri kurs-

lar ve seminerlerle girişimcilere 

yardımcı olacaklarını kaydetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye 

Başkanı Gülten Kışanak, güneş 

panellerinin yakında Hayvan Pa-

zarı ve Otogar’da da faaliyete ge-

çeceğini belirterek kentin rüzgar 

enerjisi potansiyeliyle ilgili olarak 

da çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

Kışanak “Tüm kurumlarımıza ve 

sivil toplum örgütlerine birlikte 

çalışma çağrısı yapıyoruz. Gelin 

Diyarbakır’ı yüzde 100 yenilene-

bilir enerji kenti haline getirelim” 

çağrısında da bulundu. 

İTÜ de yerli babayiğit arıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Güneş Arabası Ekibi tarafından 
üretimine başlanan, Türkiye’nin 
güneş enerjisiyle çalışan ilk yerli 
aile arabası “Aruna” ile ortalama 
70 kilometre hızla 5 liraya 500 ki-
lometre yol gidilebilecek. Üniver-
site öğrencilerinden oluşan ve 9 
yılda yaptığı 7 arabayla 18 kupa 
kazanan İTÜ Güneş Arabası Eki-
bi, yeni bir yeniliğe imza atmaya 

hazırlanıyor.  Mitolojide güneşin 
doğuşunu temsil eden kızıllık ve 
7 atın çektiği araç anlamına ge-
len “Aruna” ismi verilen 4 kişilik 
araç, yerli otomobil üretimine 
destek vermek ve alternatif ener-
jinin günlük hayata uygulanabilir 
olduğunu göstermek amacıyla 
tasarlandı. Aracın tasarımını ta-
mamlayarak, yüklenici firmaya 
teslim eden 25 kişilik ekip, üni-

versitedeki atölyelerinde aracın 
üretimine ara vermeden devam 
ediyor. Otomobilin kaba üretimi-
nin bu ay sonunda, montajının 
haziran ayında tamamlanması, 
temmuz ayında da yollarda ol-
ması planlanıyor. Seri üretime 
sokulabilecek bir araç tasarla-
dıklarını aktaran ekip lideri Bu-
rak Oklar, “Diğer araçlarımızdan 
farklı olarak, bunu piyasaya sü-
rülebilecek şekilde tasarladık. 
Zaten aile aracı. Eğer babayiğidin 
biri çıkıp, bunu üretmek isterse, 
tam anlamıyla buna uygun bir 
şekilde tasarımını yaptık. Tüm 
çalışmaları sponsor desteği ile 
yapıyoruz. Bu kadar önemli bir 
projede sponsorlardan gelecek 
yardımları da bekliyoruz” dedi.

YATIRIM
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EPDK’DA YENİ ATAMALAR
Enerji Piyasası Denetleme Ku-
rumu, geçen ay çeşitli görev de-
ğişikliklerine sahne oldu. Daha 
önce EPDK Elektrik Piyasası Da-
ire Başkanı olarak görev yapan 

Uğur Cingi, Başkan Danışmanlı-
ğı görevine getirildi. 
Daha önce başkan yardımcılı-
ğı görevi yapan Ahmet Ocak ise  
Elektrik Piyasası Daire Başkanı 

oldu. Tarifeler Dairesi Başkanı 
olarak görev yapan Mehmet Er-
türk ise Başkan Yardımcılığı gö-
revine atandı. Ertürk’ten boşalan 
Tarifeler Dairesi Başkanlığı’na 
Grup Başkanı Hasan Alma’nın 
vekalet edeceği açıklandı. 

TÜRK AKIMI 
ANDREY FİCK’E 
EMANET
Gazprom, Rusya’nın inşa ede-
ceği Türk Akımı doğal gaz boru 
hattının yapımını yürütecek olan 
firmanın genel müdürlüğüne 
Andrey Fick’i atadı. Şirketten ya-
pılan yazılı açıklamaya göre And-
rey Fick, iptal edilen Güney Akım 
Projesini yürüten Güney Akım 
Transport firmasının, 2013-2015 
yılları arasındaki Teknik Müdür-
lüğünü yaptı. 

Karadeniz’in altından geçerek 
Trakya’dan Türkiye’ye ulaşacak 
hattın kapasitesinin 63 milyar 
metreküp olması planlanıyor. 
İlk aşamanın 2016 sonunda aktif 
hale gelmesi ve Türkiye’ye do-
ğal gazın Batı Hattı yerine bu hat 
üzerinden verilmeye başlanması 
planlanıyor. 

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr 
Novak, Türkiye üzerinden Avrupa 
ülkelerine ulaşacak Türk Akım’ı 
ile ilgili anlaşmanın 2015’in ikin-
ci çeyreğinde imzalanabileceğini 

açıklamıştı. Türk Akım’ının 19 
milyar dolara mal olması bekle-
niyor. Her biri 15 milyar 750 mil-
yon metreküp kapasiteli 4 hattan 
oluşacak Türk Akım’ının 910 ki-
lometresi Karadeniz’in altından 
geçecek. Trakya’dan Türkiye 
topraklarına girecek hattın kara 
bölümündeki uzunluğu da 260 
kilometre olacak. 

TEİAŞ’I SİNAN YILDIRIM YÖNETECEK
“31 Mart Vakası”nın kurbanı 
olan ve tüm ülkeyi kaplayan 
elektrik kesintisinin sorum-
lusu olarak gösterilen Kemal 
Yıldır’ın istifa etmesinin ar-
dından boşalan TEİAŞ Genel 
Müdürlüğü’nü vekaleten Ge-
nel Müdür Yardımcısı Sinan 
Yıldırım’ın yürütmesi karar-
laştırıldı.
1983’te Türkiye Elektrik Ku-
rumu’nda mühendis olarak 

göreve başlayan Yıldırım, bugü-
ne kadar kurumda çeşitli kade-
melerde görev yaptı. Kulislerde 
bir süre sonra Yıldırım’ın genel 
müdürlük görevine asaleten 
atanacağı konuşuluyor. Yıldırım, 
görevi alır almaz Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Metin Kilci ile toplantı yaparak 
benzer bir kesintinin yeniden 
yaşanmaması için yapılacakları 
değerlendirdi.

OMV’NİN YENİ 
BAŞKANI SEELE 

OLDU
Türkiye’de Petrol Ofisi’nin de sa-
hibi olan Avusturyalı enerji şirke-
ti OMV’nin Başkanlığına Rainer 
Seele getirildi. OMV bir açıkla-
ma yaparak, tepe yöneticiliğine 
Alman Wintershall Holding CE-
O`su Rainer Seele’in getirildi-
ğini duyurdu. OMV, daha önce 
başkanlık koltuğunda oturan 
Gerhard Roiss’un anlaşmasını 
zamanından önce sonlandırmış 
yeni başkan arayışlarına başla-
mıştı. Açıklamaya göre Seele, 
haziran ayında göreve başlaya-
cak ve üç yıl görevde kalacak. 
Anlaşma iki yıl daha uzatılabilme 
opsiyonu da bulunuyor. 

GE AYDINLATMA'YA YENİ MÜDÜR

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye (MEAT) bölgesinde 
yeni organizasyonunun duyurusunu yapan Gene-
ral Electric Aydınlatma, Erdem Soyal’ı Orta Doğu, 
Afrika ve Türkiye Bölgesi Genel Müdürü olarak gö-

revlendirdiğini açıkladı. 
Elektrik mühendisi olan ve Hollanda’daki Tilburg 
Üniversitesi’nden işletme dalında yüksek lisans 
derecesi alan Soyal, meslek hayatına Hollanda 
hükümeti için danışmanlık yaparak başladı. GE’ye 
katılmadan önce Dubai’de ve büyüyen pazarların 
olduğu bölgede aydınlatma çözümleri ve hizmetle-
rine yönelik iş geliştirme stratejilerinden sorumlu 
olarak görev yaptı.
Şirketten yapılan açıklamada stadyum aydınlatma 
alanı başta olmak üzere aydınlatma endüstrisi için-
de geniş bir ilişkiler ağına sahip olan Soyal, bundan 
sonraki dönemde GE Aydınlatma’nın müşterilerine 
daha iyi hizmet verme ve sürdürülebilir aydınlat-
ma çözümlerini teşvik etmeye yönelik yapılanması 
kapsamında bölgedeki aydınlatma projeleri için li-
derlik yapacak.

BEDAŞ’IN YENİ MÜDÜRÜ İSLAMOĞLU OLDU
Boğaziçi Elektrik(BEDAŞ) Genel 
Müdürlüğüne Mehmet İslamoğ-
lu getirildi. Boğaziçi Elektrik Da-
ğıtım A.Ş`den (BEDAŞ)yapılan 
açıklamada, Abdullah Atalay’ın 
milletvekili adayı olmasından 
sonra boşalan Boğaziçi Elekt-
rik Genel Müdürlüğü koltuğuna 
Mehmet İslamoğlu atandı. 
TEK İletim Bölge Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak göreve baş-
layan İslamoğlu, Rize Elektrik 
Dağıtım Bölge Müdürü, TEDAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ 
Yönetim Kurulu Üyesi, Boğa-

ziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı-Bakan Danışmanı, ME-
DAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, 
Cengiz Holding Enerji Ko-
ordinatörü, MEDAŞ, ÇE-
DAŞ, UEDAŞ İcra Kurulu 
Üyesi, UEDAŞ Genel Mü-
dürü olarak sektörde deği-
şik görevlerde bulundu. 
BEDAŞ’ın bir önceki genel 
müdürü Abdullah Atalay, 
AKP’den Ağrı milletvekili 
adayı olarak gösterildi. 

KARİYER
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Rus enerji devi Gazprom’la 
doğal gaz fiyatı konusunda 
sadece kamu değil, özel 
sektör gaz ithalatçıları 

da pazarlık yapıyor. Gazprom ile 
BOTAŞ, 1 Ocak’tan geçerli olmak 
üzere yüzde 10.25’lik indirim 
üzerinde ilke düzeyinde anlaşma 
sağlamıştı. Enerji Panorama’ya 
bilgi veren kaynaklar, indirimin 
resmi olarak ilan edilmesine karşın 
fiyatı tayin eden formülle ilgili bazı 
teknik sorunlar nedeniyle (10.25’lik 
indirimin uygulanacağı paramet-
relere ilişkin) anlaşmanın henüz 
imzalanmadığını söyledi.  

Gazprom’la, yıllık 10 milyar 
metreküp gaz ithal eden tedarikçi 
şirketlerin fiyat pazarlığı da büyük 
ölçüde tamamlandı. Buna göre, 
yılın ilk çeyreğinde özel sektör gaz 
ithalat fiyatı, BOTAŞ’ın ithalat 
fiyatının 45 dolar altında olacak. 
Özel sektör, bu durumda her 1000 
metreküp gaz için Gazprom’a 290 
dolar düzeyinde ödeme yapacak. 
İkinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek-
lerde gazın fiyatı kademeli olarak 
artacak. Her bir çeyrekte, BOTAŞ 
fiyatının üzerine değişen tutarlarda 

ek yapılarak gaz ithal edilecek. Bu 
çerçevede 303-304 dolar olması 
beklenen BOTAŞ fiyatı üzerine 
10,38 dolar eklenecek. Üçüncü 
çeyrekte 270-275 olması öngörülen 
BOTAŞ fiyatının üzerine 18,38 
dolar eklenecek, bu hesaplamayla 
üçüncü çeyrek gaz fiyatı 290 dolara 
ulaşacak. Son çeyrekte ise 235 dolar 
olması beklenen BOTAŞ fiyatının 
üzerine 14,38 dolar eklenecek, bu 
hesaplamaya göre her bin metreküp 
gazın fiyatının 249 doları aşacağı 
görülüyor.  

Bakanlık farkı kaldırmak için 
bastırıyor 

Bu arada Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ’ın 
sürdürdüğü pazarlıkta ek indirim 
almak için ısrarcı tavrını sürdü-
rüyor. İkinci, üçüncü ve dördüncü 
çeyrekte BOTAŞ fiyatı üzerine 
eklenecek tutarlar da değişiklik 
gösteriyor. 

Öte yandan bazı tedarikçilerin, 
yeni fiyatlar üzerinden Gazprom’la 
zeyilnameleri imzaladığı da 
konuşuluyor. Sektör kaynakları, 
pazarlıklar sürerken ithalatçıların 
müşterilerine (toptan gaz satışı 

yapan) her 1000 metreküp gazı 
ocak ayı için yaklaşık 380 dolardan 
sattığının anımsatılması üzerine, 
“Yeni fiyatların kesinleşmesiyle 
büyük olasılıkla bir mahsuplaşma 
gündeme gelecek” görüşünde. 

Petroldeki düşüş dolara yenildi
Petrol fiyatlarının tarihinin en 

düşük seviyelerine inmesi, Türki-
ye’nin yıllık 60 milyar dolara kadar 
çıkan enerji ithalatında ciddi bir 
azalma sağlayacağı ümidi doğur-
muştu. Türkiye, kullandığı petrolün 
yaklaşık yüzde 90’ına ek olarak 
yıllık 50 milyar metreküp gaz ithal 
ediyor. Hatta bu durumun tüketici 
fiyatlarına yansıyacak olması da 
beklentiler arasındaydı. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün gaz 
fiyatlarına yansıması da bekleniyor-
du çünkü dünya piyasalarında doğal 
gazın fiyatı petrole göre belirleniyor. 
Ancak iç pazarda hızla artan dolar 
kuru, ucuz gaz ve akaryakıt beklenti-
sini boşa çıkardı. Yapılan pazarlıklar 
da sadece kamunun ve özel sektörün 
yükünü bir miktar azaltacak gibi 
görünüyor. Tüketiciye yansıyacak 
olan indirim beklentisi de bir başka 
bahara kaldı… 

Özel sektör Gazprom'la el 
sıkıştı, işte yeni fiyatlar

Gazprom ile özel sektörün doğal 
gazda fiyat pazarlığında sona 
gelindi. Anlaşmaya göre her 1000 
metreküp gaz için birinci çeyrekte 
290, ikinci çeyrekte 314, üçüncü 
çeyrekte 288, dördüncü çeyrekte 
ise 250 dolar ödenecek…

Türkiye’de her gün 
ortalama 172 iş kazası 
meydana geliyor. Bu 
kazalar nedeniyle yıllık 

ekonomik kayıp ise 7 milyar TL. 
İstatistiklere göre günde ortalama 
5 işçi ölüyor, 2014 yılında 1.886 
çalışan, iş kazasında nedeniy-
le hayatını kaybetti. Kısaca iş 
kazalarında bırakın Avrupa’yı 
dünyada bir numarayız. Artan 
çok ölümlü kazaların ardından 
kamuoyu tepkisinden bunalan 
hükümet, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nu kısa sürede 
uygulamaya soktu. 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 
bu tablonun önüne geçebilmek 
için ‘çok tehlikeli ve tehlikeli’ işler 
kapsamında 680 bin işletmeye, iş 
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
istihdam etmesi zorunluluk haline 

getirildi. Bu zorunluluk Ocak 
2014 tarihinde yürürlüğe girme-
sine karşın hala 400 bin işletme, 
bu yükümlülüğü yerine getirmedi. 
Yasa oldukça açık, iş yeri hekimi 
ve iş güvenliği istihdam etme 
sorumluluğunu yerine getirmeyen 
işletmeye verilecek ceza aylık 11 
bin TL. Yasa gereği, geriye dönük 
olarak her işletmeye yaklaşık 170 
bin TL ceza kesilmesi gereki-
yor. Birçok işletme için oldukça 
yüksek olan cezaların iptali için 
patronlar, TBMM’de yasal düzen-

leme yapılmasını bekliyordu. An-
cak düzenleme Genel Kurul’dan 
geçmeden Meclis tatile girdi, 
şimdi patronları cezayı ödeme 
korkusu sardı. 

Enerji sektöründeki şirketlerin 
neredeyse tamamı “çok tehlikeli ve 
tehlikeli” işletme statüsünde. Şimdi 
enerji dahil, reel sektörün önünde 
İş güvenliği konusunda ağır ve zor 
bir süreç söz konusu. Binlerce iş-
letme, yasal düzenleme yapılmadığı 
için 1 Ocak 2015 sonrası dönem 
için cezalı duruma düştü. 
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400 bin şirketi 170 bin 
TL ceza korkusu sardı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı çalıştırmayan 400 bin şirketin TBMM’den beklediği af çıkmadı, 
düzenleme görüşülmeden Meclis tatile girdi. 2014 yılında yürürlüğe 
giren yasaya uygun davranmayan “çok tehlikeli ve tehlikeli” iş yapan 
şirketler geriye dönük olarak 170’er bin TL ceza ödeme korkusu yaşıyor



işletmenin geçmişe dönük ceza-
sı silinecekti. Çalıştırmayanlarsa 
geçmişte borçları ile birlikte geriye 
dönük olarak yüklü ödeme ile karşı 
karşıya kalacaktı. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 
de düzenlemenin yasalaşacağını, 
böylece 400 bin işletmenin geriye 
dönük cezadan kurtulacağını ifade 
etmişti. Ancak komisyon aşama-
sında torba yasaya eklenen madde, 
Genel Kurul’dan geçmeden Meclis 
tatile girdi. Bu durumda 400 bin 
işletmenin her biri 170 bin TL ceza 
ile karşı karşıya kaldı. Bu ceza her 
geçen gün de büyüyor.  

Risk değerlendirmesi de zorunlu 
Yasa, risk değerlendirmesini 

de zorunlu kılıyor. 1 Ocak 2013’te 
yürürlüğe giren risk değerlendir-
mesi mecburiyeti, pek çok sektör 
açısından henüz çok bilinmeyenli 
bir denklem. İşverene önemli 
cezalar da öngören risk değerlen-
dirmesiyle, işyerinde var olan ya da 
dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 
önceden belirlenmesi ve bertaraf 
edilmesi amaçlanıyor. Yasaya göre 

işverenler, işyerinde var olan ya da 
dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 
belirlenmesi ve bertaraf edilmesi 
için risk değerlendirmesi yaptır-
mak zorunda. İşyerlerinde sürekli 
iyileştirmenin sağlanması amacıyla 
risk değerlendirmesi güncel halde 
tutulacak. Risk değerlendirmesi ça-
lışması, işyerlerinin tehlike sınıfına 
göre periyodik olarak yenilenecek. 
Yaşlı, engelli, gebe veya emziren 
çalışanlar gibi özel politika gerek-
tiren gruplar ile kadın çalışanların 
durumu da risk değerlendirme-
sinde özellikle dikkate alınacak. 
Maden, metal ve yapı işleri ile 
tehlikeli kimyasallarla çalışılan 
sektörler ve büyük endüstriyel 
kazaların olabileceği işyerlerinde 
risk değerlendirmesi yapılmamışsa 
iş durdurulacak. Risk değerlendir-
mesi yapmayan veya yaptırmayan 
işveren, yüklü para cezası ödeyecek. 
Risk değerlendirmesi yaptırmayan 
işverene, ilk tespit olarak 3 bin 234 
TL ceza kesiliyor. Tespit tarihinden 
sonra değerlendirme yapılmayan 
her ay için ayrıca 4 bin 851 TL 
ceza kesilecek. 

680 bin işletmeye şart koşuldu
Yasanın yeterince tartışılmadan, 

tarafların görüş ve önerileri dikkate 
alınmadan çıkarılması nedeniy-
le uygulamada çok sayıda sorun 
baş gösterdi. Yaşanan aksaklıklar, 
yapılan düzenlemelerle giderilmeye 
çalışılıyor. Yasanın en önemli un-
surlarından biri, bütün işyerlerinde 
iş sağlığı güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimi çalıştırılma zorunluluğuydu. 
Ancak kısa süre sonra bu hüküm, 
bütün işyerleri yerine çok tehlikeli 
ve tehlikeli işyerleriyle sınırlandı-
rıldı. Böylece bakkal, manav, büfe 
gibi küçük işletmeler iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanı çalıştırmaktan 
kurtuldu. Çok tehlikeli ve tehlikeli 
kapsamındaki yaklaşık 680 bin 
işletme için bu zorunluluk de-
vam ediyor. Bu işyerlerinin Ocak 
2014’ten itibaren iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırması 
gerekiyordu ancak 400 bin işletme-
ye bu yükümlülüğü yerine getir-
medi. Uzman ve hekim çalıştırma-
manın aylık cezası ise 11 bin TL. 
Kanuna göre bu işletmelere her ay 
için idari para cezası kesilmesi ge-
rekiyor. Yasanın gereği olarak geriye 
dönük olarak her işletmeye yaklaşık 
170 bin TL ceza kesilecek. 

Ceza ile karşılaşacak işletmele-
rin af beklentisi vardı. Torba yasaya 
da bu yönde bir madde eklenmişti. 
Buna göre 6 ay içinde iş güvenliği 
uzmanını çalıştırmaya başlayan 

HABER HABER400 bin şirketi 170 bin TL ceza korkusu sardı 400 bin şirketi 170 bin TL ceza korkusu sardı
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EĞİTİM VERMEME 
CEZASI, İŞÇİ 

BAŞINA 500 LİRA 
Torba yasa ile getirilen yeni hüküm-
lere göre iş yerinde durdurulan iş-
lerde izinsiz çalışma yaptıran işvere-
ne 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 
verilecek. Ölümlü iş kazası meydana 
gelen maden işyerlerinde, kusuru 
yargı kararıyla tespit edilen işveren, 
2 yıl süreyle kamu ihalelerinden 
yasaklanacak. İş yerlerinde işin dur-
durulması kararı, kolluk kuvvetleri 
marifetiyle uygulanacak. İş sağlı-
ğı ve güvenliği eğitimi vermeyen 
işverene, işçi başına 500 lira ceza 
uygulanacak. Aynı şekilde ‘kişisel 
koruyucu donanım’ temin etmeyen 
işverenlere çalışan başına 500 lira 
verilecek. 

PARA CEZALARI ARTTI 
Meclis’te kabul edilen son torba 
yasa ile iş güvenliği uzmanlarının 
hakları genişletildi, işyerlerine yeni 
zorunluluklar getirildi. Yeni yasada 
iş güvenliği uzmanlarının sorumlu-
lukları genişledi. İşyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve gü-
venliğiyle ilgili eksiklik ve aksaklık-
ları işverene yazılı olarak bildirecek. 
Eksiklik ve aksaklıkların düzeltil-
mesinden işveren sorumlu olacak. 
İşyerinde işin acil durdurulması 
gerektiğinde bu durum Bakanlığa 
bildirilecek. Bu bildirim, işçilerin 
görebileceği şekilde ilan edilecek. 

Bakanlık işyerinde faaliyeti durdu-
rabilecek. Bu durumda işverenin, 
firma hakkında bildirimde bulunan 
iş güvenliği uzmanını işten çıkar-
ma ihtimali söz konusu oluyordu. 
Yasa, bu konuda da işverene yeni 
sorumluluk getiriyor. Eğer işveren 
bu şikayet nedeniyle uzmanı işten 
çıkarırsa 1 yıllık ücreti tutarında taz-
minat ödemek durumunda olacak. 
İşyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve 
işyeri hekimi çalıştırmama cezası da 
artırıldı. Torba yasa ile cezalar yüzde 
25 ile yüzde 200 arasındaki oranlar-
da zamlandı. 



kaynaklandığını anlamak için ciddi 
bir çaba sarfedip sonunda “teknik 
bir konu” ya bağladı. TEİAŞ Genel 
Müdürü de görevinden oldu. 

Onlarca ili kapsayan bu kesinti-
nin iletim hatlarındaki bir arızadan 
kaynaklandığı söylense de arızanın 
kaynağına ilişkin çok uzun bir süre 
detaylı bir açıklama da yapılmadı. 
Bu nedenle başta sosyal medya 
olmak üzere ülkede herkes sabotaj-
dan siber saldırıya kadar çok farklı 

komplo teorilerini konuştu. 
Enerji Panorama olarak, sektö-

rümüzün en önemli konusunu tüm 
ayrıntılarıyla inceledik. 31 Mart’ta-
ki elektrik kesintileri dikkatlerin 
‘borsa’ ya da ‘serbest piyasa’ olarak 
bilinen DUY’a ve elektrik fiyatla-
rına çevrilmesine yol açtı. DUY’da, 
kesintinin olduğu gün elektrik 
fiyatları, 10,4 kuruş düzeylerinde 
seyrediyordu. Yakıt maliyeti, 17 
kuruş olan ve Batı’da bulunan doğal 

31 Mart 2015’te İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük 
kentler başta olmak üzere 
onlarca ilde elektrik kesinti-

siyle gün başladı. Arıza ya da bakım 
nedeniyle yapılan kesintilere alışkın 
olduğumuz için herkes önce kendi 
mahallesinde, ilçesinde elektriğin 
kesildiğini sanarak arıza hatlarına, 
dağıtım şirketlerinin internet si-
telerine yüklendi. Ancak o mecra-

larda da hayat durmuştu, yoğunluk 
nedeniyle hiçbir görevliye ulaşmak 
mümkün değil, internet siteleri 
çökmüş, telefonlar sürekli meşgul 
çalıyordu. Bir süre sonra elektri-
ğin neredeyse ülkenin tamamında 
olmadığını öğrendik. 

Ülkede hayat tam anlamıy-
la durmuştu. Kesinti nedeniyle 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de metro 
ve tramvay seferleri yapılamadı, İs-

tanbul’da Marmaray çalışmadı, in-
sanlar işlerine gidemedi. Gidebilen-
lerin çoğu da internet hatları devre 
dışı kaldığı için işlerini yapamadı. 
Ekonomik büyüklüğü kolayca he-
saplanamasa da birkaç yüz milyon 
lira ile ifade edilen bir ekonomik 
kayıp yaşandı. Günlerce, güvenlik 
sorunlarından, kaçan mahkumlar-
dan ya da bozulan aşılardan bahse-
dildi. Kamuoyu bu sorunun neden 

E l e k t r i k t e  
“31 Mart Vakası”

Tarihte 31 Mart Vakası nasıl unutulmadıysa ve sebebi hakkında çok farklı yorumlar hala yapılıyorsa Türkiye’nin 
neredeyse tamamını etkileyen elektrikte 31 Mart Vakası da öylesine unutulmaz ve tartışmalı olacak.  TEİAŞ 
Genel Müdürü’nün istifasıyla sonuçlanan 31 Mart olayı, Türkiye’nin elektrik sistemindeki aksaklıkları ve yanlış 
planlamayı gözler önüne serdi. Belli bölgelerde 12 saate ulaşan kesintinin maliyetinin 100 milyon dolar olduğu 
söyleniyor. Bu musibet bize elektriğin yokluğunun varlığından daha pahalı olduğunu bir kez daha kanıtladı...  

Olayın oluştuğu zaman diliminde sistemin 
frekansları aşağıdaki şekilde geliştiği TEİAŞ 
Yük Tevzi raporlarında da görülüyor. 

Zaman Frekans (Hz)
10:36:07 50,025
10:36:08 50,020
10:36:09 49,999
10:36:10 50,044
10:36:11 49,461
10:36:12 49,403
10:36:13 48,622
10:36:14 48,272
10:36:15 48,192
10:36:16 48,132
10:36:17 48,041
10:36:18 47,998
10:36:19 48,011
10:36:20 48,012
10:36:21 48,810
10:36:22 49,994
10:36:24 48,217
10:36:25 0,000
10:36:26 0,000

EMO: SORUMLU 
ÖZELLEŞTİRMELER
Elektrik Mühendisleri Odası eski Yö-
netim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaner 
bu süreçten, özelleştirmeleri sorumlu 
tutuyor: “Özelleştirmelerden sonra 
farklı elektrik iletim firmaları, farklı sa-
atler için farklı fiyat veriyor. Sistemde 
senkron kayması yaşanınca da domi-
no etkisi gibi iletim hatları kesilebili-
yor. Özelleştirmelerden sonra sistemi 
toparlayamadılar” diyor. Ulusaner 
bundan 9 yıl önce de benzer bir olay 
yaşandığını ve Ege, Marmara ile Antal-
ya’ya kadar uzanan bir bölgeye 11 saat 
elektrik verilemediğini hatırlatıyor.
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gaz santralları, fiyatların düşük ol-
ması nedeniyle sıralamaya ve üreti-
me giremedi. Batı illerinin elektrik 
talebinin, Doğu’daki santrallardan 
karşılanması gündeme geldi. İletim 
sistemi, bu aşırı yükü taşıyamadı. 
Sistem, bir anda çöktü. Aslında 
olay bu kadar basit... 

Sistemin her durum için yedeği olmalı
Enterkonnekte sistemde kali-

teli elektrik temini, ancak sistem 
frekansının 50 Hz seviyesinde sabit 
tutulması ile mümkün. Arz fazla, 
talep az ise frekans yükselir; talep 
fazla arz yetersiz ise frekans düşer. 
Elektrik sisteminde talep, zaman 
içinde değişkenlikler gösterebi-
lir. Buna karşılık arz tarafında da 
santrallarda çeşitli nedenlerle yük 

düşmeleri veya ani beklenmedik 
arızalar yaşanabilir. Bu arızalar, 
kısa süreli veya uzun süreli ola-
bilir. Bu ani gelişmeler sırasında, 
frekans sapmalarının düzeltilmesi 
için sistem işletmecisince çeşitli 
önlemler alınır. Bu önlemler, sıcak 
veya soğuk işletme yedekleridir. 
Sıcak işletme yedeği, sistemde 
üretim yapmakta olan üretim 
tesisinin ilave yük alması veya yük 
atmasıdır. Soğuk işletme yedeği 
ise sistemdeki arıza anında üretim 
yapmayan ancak sistem işletmecisi 
tarafından belirlenen sürelerde dev-
reye alınabilen ünitelerle sağlanan 
yedeklerdir.

Sistem 12 saniyede çöktü 
Türkiye’de, 31 Mart’ta  sistem 

12 saniye gibi çok kısa sürede 
oturdu. Sistem frekansı, olay günü 
48 Hz’e kadar düştü. Batı’da, Ege 
Bölgesi’nde bulunan santrallar bir 
anda devre dışı kaldı. Önce bin 
500 megavat, ardından da bin 50 
megavat gücündeki santrallar devre 
dışı kaldı. Santral yetkilileri, sistem 
frekansı 48 Hz’e düştüğü için 
santrallarının trip ettiği açıklaması-
nı yaptı. Bu noktada enerji sektörü 

TÜRKİYE’DE SANTRAL SAYILARI VE KURULU GÜÇ 
(31 MART 2015)

YAKIT CİNSİ KURULU GÜÇ SANTRAL SAYISI 
(MW) (ADET)

Doğalgaz-LNG 21.528,2 234
Hidrolik barajlı 17.182,4 81
Taşkömürü-Linyit 8,588,4 23
İthal kömür 6,062,6 8
Çok Yakıtlılar Sıvı-Doğal gaz 4.153,1 42
Hidrolik akarsu 7.197,3 454
Rüzgar 3.730,6 92
Fuel oil-Asfaltit-Nafta-Motorin 669,8 18
Yenilen-Atık-Atıksı-Pirolitik Yağ 296,3 60
Çok Yakıtlılar Katı-Sıvı 667,8 9
Jeotermal 427,4 15
Güneş (Lisansız)  63,9 138
TOPLAM 70.557,7 1.174

KAYNAK: TEİAŞ

YILLARA GÖRE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜÇ GELİŞİMİ
-2014 Yılı 69.516,4 MW-

YILLARA GÖRE ELEKTRİK İLETİM HAT UZUNLUĞU
-2014 Yılı 53.709,3 km-

YILLARA GÖRE TRAFO KAPASİTESİ
-2014 Yılı 126.580 MVA-

AÇIKLAMA: 2014 Yılı Geçici verilerdir.  KAYNAK: ETKB

YAZILIMIN 
YETERSİZLİĞİ 
ORTAYA ÇIKTI 

Doğan, bu tür bir olayın yine-
lenmemesi için atılması gerekli 
adımları şöyle sıraladı: 
-Serbest piyasada oluşan fiyatla-
rın belirlenmesine esas kriterlere, 
bölgeler arası yük akışlarını da 
dikkate alacak bir yazılımın ilave 
edilmesi ya da mevcut yazılımın 
revize edilmesi gerekir. Serbest 
piyasada sadece fiyatların ucuz 
olması düşünülmemeli. 
-Piyasada fiyatlar, tüketim taleple-
rine göre bölgeler arasındaki yük 
akışları, hatların taşıma kapasite-
leri de dikkate alınacak şekilde 
belirlenmeli. 
-Bu olay DUY piyasasında serbest 
piyasa fiyatlarının oluşumunu 
sağlayan yazılımın yetersiz ol-
duğu sonucunu doğurdu. Acilen 
mevcut yazılımın gözden geçiril-
mesinde yarar var. 
-Tüm röle koordinasyonları yeni-
den gözden geçirilmeli. 
-Haberleşme sistemlerindeki ge-
cikmeler minimize edilmeli.  
-Özellikle yük tevzide çalışacak 
personelin sayısı, kalitesi ve nite-
liği artırılmalı.
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uzmanları, sistem frenkansının 48 Hz’e 
düşmesini ve santralların devre dışı kalma-
sını engelleyecek (soğuk ve sıcak işletme 
yedekleri) mekanizmaların çalışmamasının 
özellikle sorgulanması gerektiğine dikkat 
çekiyor. 

Düşük fiyatlar da etkili oldu
Sistem dengesi neden bozuldu? Ne-

den, bir santral devre dışı kalırken, diğeri 
devreye girerek sistemin dengede kalma-
sına yardımcı olmadı? Enerji uzmanları, 
sorunun özünde düşük elektrik fiyatlarının 
yattığını söyledi. Doğu-Batı güzergâhında 
iletim hatlarına neden aşırı yük bindi? Bir 
süredir, sistemde oluşan saatlik fiyatlar çok 
düşük seyrettiği için Batı’daki büyük ölçekli 
santralların özellikle de doğal gaz santralla-
rının sistemden talimat alamadığı görüldü. 
Gün Öncesi Piyasası’nda fiyatlar, doğal gaz 
santrallarının maliyetinin altında bir sevi-
yede oluşuyor. Böyle olunca, bu santralların 
verdikleri fiyat teklifleri yukarıda kalıyor 
ve üretim talimatı alamıyorlar. Üretim 
daha çok Doğu’daki HES’lerden ve kömür 
santrallarından karşılanıyor. Yani üretimin 
çoğu Doğu’da, tüketimin çoğu ise Batı’da 
gerçekleşiyor.”

Özellikle Çukurova bölgesinde yoğun-
laşan üretimden dolayı, o bölgede frekans 
yükseldi. Ters etki sonucunda Batı’da ise 
frekans düşüyor. Batı’daki frekans düşmesi 
neticesinde, o bölgede çalışan bazı santral-
lar da devre dışı kalıyor. Batı’daki tüketimi 
karşılamak üzere Doğu’dan Batı’ya elektrik 
taşıyan hatlara aşırı yük biniyor. Hatların 
bazılarında arıza meydana gelince, yük 
başka hatlara aktarılıyor. Ancak bu hat-
larda aşırı yüklenme olunca bu hatlar da 
arızaya düşüyor ve domino etkisiyle birkaç 
saniye içinde tüm sistem çöküyor. Aslında, 
Yük Tevzi Merkezi tarafından alınacak 
tedbirlerle kesintinin belli bir bölgede 
sınırlı tutulması mümkün olabilirdi. Ancak 
muhtemelen bu tedbirler gereken hızda 
alınamadığı için sorun tüm ülkeye yayılmış 
oldu. 

Fiyatlar 10.4 kuruştu
Sorularımızı yanıtlayan Eski TEDAŞ 

Genel Müdürü Osman Nuri Doğan, 
DUY piyasasında elektrik fiyatların düşük 
seyrettiğine dikkat çekti. Kesintinin olduğu 

ABD’deki elektrik şirketle-
ri, özelleştirme öncesinde 
dikey bütünleşik bir 
yapıda, devlet tarafından 

regüle edilen özel kurumlardı. Ken-

di münhasır bölgelerinde üretim, 

iletim ve dağıtım görevlerini yerine 

getiren bu şirketler, bağımsız bir 

düzenleyici kurum olan Kalifor-

niya Kamu Şirketleri Komisyonu 

(California Public Utilities Com-

mission-CPUC) tarafından regüle 

ediliyordu. CPUC sadece fiyatlar 

üzerinde değil, elektrik sektörü-

nün her alanında yetkiye sahipti. 

Özel işletmeler, CPUC tarafından 

düzenlenirken yerel idareye ait 

işletmeler, kamunun bir parçası ol-

duğundan şehir konseyi tarafından 

kontrol ediliyordu. İletmelerle diğer 

eyaletler arasındaki işlemler ise 

Federal Enerji Düzenleme Kuru-

lu’nun (FERC) gözetimindeydi.
1998 yılı Mart ayında yapılan 

düzenleme öncesinde, elektriğin 

yüzde 75’ini Pasifik Gaz ve Elekt-

rik (PG&E), Güney Kaliforniya 

Edison (SCE) ve San Diego Gaz 

ve Elektrik (SDG&E) adındaki 

bu üç büyük özel şirket sağlıyordu. 

Sistemin toplam kapasitesi yaklaşık 

olarak 52 bin megavattı ve 1990’la-

rın başında, ekonominin gelişme-

siyle birlikte elektrik talebi artış 

göstererek daha fazla kurulu güç 

kapasitesine ihtiyaç duyuldu.
Deregülasyon öncesinde Kalifor-

niya’da elektrik üretim piyasası ‘getiri 

oranı regülasyonu’ şeklinde işletili-

yordu. ABD’nin geneline uzun yıllar 

hakim olan bu anlayış, ‘adil getiri 

oranı’ belirlenmesi, şirketin mali-

yetleri ve oranın hesaplanmasında 

temel alınacak fiziksel sermayenin 

değerinin tespiti ve sonrasında 
belirlenen getiri oranına ulaşmak 

için ne kadar gelir gerekiyorsa o 

geliri sağlayacak fiyatın hesaplanma-

sı şeklinde özetlenebilir. İşletmenin 

tüm masraflarını tarifeye yansıtma 

olanağı veren bu model; şirketlerin 

verimli, performans esaslı ve yeni 

teknoloji odaklı çalışmasını engel-

liyordu. Bu uygulamayla hiç üretim 

yapmayan teşebbüsler bile yaptıkları 

yatırımın belli bir oranı kadar kar 

elde edebiliyordu. Yöntemdeki bu 

açıklık, teşebbüslerin gereğinden 

daha fazla pahalı yatırım yapmasına 

ve fazla üretim kapasitesine sahip 

olmasına neden oldu. 

Şikayetler model değişikliği getirdi
Kaliforniya, diğer eyaletlere 

göre yüzde 50 oranında yüksek 

fiyatlardan elektriğe ulaşıyor ve 

Kaliforniya Elektrik 
Krizi’nden çıkarılacak 

çok ders var
2000 ve 2001 yıllarında ABD’de yaşanan tarihin en büyük enerji krizlerin-

den biri  olan “Kaliforniya Elektrik Krizi”, Türkiye için güncelliğini koruyor. 

Uzmanlar, piyasaların koşullara uygun regüle edilmemesi, oluşan zararın 

kamu tarafından sübvanse edilmesinin Türkiye açısından ‘Kaliforniya krizi’ 

yaratabileceğini söylüyor
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imzalanan anlaşmalarla fiyatların 

aşırı yüksek olduğu şikayetleri peşi 

sıra geliyordu. 1994’te başlayan ve 

elektrik sektöründe devlet müda-

halesinin kaldırılarak deregülasyon 

yapılması için artan politik baskılar 

sonucu, 1996 yılında mevzuat ça-

lışmaları başlatıldı. Elektrik toptan 

satış piyasasının rekabete açılması 

ve tüketicilerin azalan fiyatlardan 

yararlanması hedefleriyle 1998 yılı 

Nisan ayında, elektrik piyasası artık 

serbest hükümlere tabi ve spot pi-

yasa üzerinden işletilmeye başlandı.

Söz konusu deregülasyon 
çalışmasının ana hatları şöyle 

özetlenebilir:
• Kar amacı gütmeyen iki adet 

kuruluş oluşturuldu. Kaliforniya 

Bağımsız Sistem İşletmecisi 
(CAISO) ve Kaliforniya Elekt-

rik Borsası (CALPX). CAISO, 

iletim hattının ve gerçek zamanlı 

spot piyasanın işletilmesinden 
sorumluydu. Dağıtım şirket-
lerine de CALPX üzerinden 
elektrik almaları zorunluluğu 
getirildi.

• Elektriğin perakende satış fiya-

tında düzenlemeye gidildi. Hane 

halkı ve küçük ticari tüketiciler 

için satış fiyatı, 2001 yılı başına 

kadar dondurularak yüzde 10 
azaltıldı. 

• Toptan Satış Piyasası’nda 
elektriğin toptan satışı, serbest 

elektrik borsasında, CAISO ve 

CALPX üzerinden, üreticiler ve 

satıcılar arasında gerçekleştirili-

yordu. Spot piyasada, elektriğin 

temini için açılan ihalede, en 
düşük fiyat verenden en yükseğe 

kadar bir sıralama yapıldıktan 
sonra, gereken elektrik miktarı 

elde edilene kadar en düşük 
fiyatlıdan yukarı doğru miktar-

lar toplanacak; gerekli miktara 

ulaşıldığı noktadaki teklif, tüm 

şirketlere ödenecek fiyatı belir-
leyecekti. Üreticilerle satıcıların 

aralarında uzun dönem anlaşma 

yapmalarına ve bu borsanın 
dışında alışveriş yapmalarına 
olanak da tanınmıyor böylece re-

kabetin artacağına inanılıyordu.

Manipülasyonlar ve elektrik 

kesintileri
Artık elektrik tedarikçileriyle 

sabit fiyatlardan uzun vadeli alım 

anlaşmaları yapamayan dağıtım 

şirketleri, elektriği spot piyasadan 

almak zorundaydı. Tüketiciler ise 

2001 yılına kadar dondurulmuş 

olan perakende fiyatından ucuz 

elektrik alabiliyor ve tüketimleri de 

ciddi oranlarda artıyordu. Tarifeler 

yükselirken tedarikçi şirketlerin 

gittikçe dar boğaza sürüklenmesi, 

üretim tesislerine yatırım yapmak-

tan kaçınmaları şeklinde sonuçlan-

dı. Hızla yükselen enerji fiyatları, 

elektrik dağıtım şirketlerini iflas 

noktasına getirdi. Yaşanan finan-

sal problemler nedeniyle piyasada 

manipülasyonlar başladı. Firmalar 

yapay arz-talep dengesizlikleri 

yaratarak spot piyasada fiyatların 

yukarı çekilmesi için santrallarında 

bakım onarım çalışmaları başlat-

tıklarını açıklayıp elektrik vermeyi 

kesti; bazı şirketler ise üretim 
yapmadan daha fazla kar etmeyi 

amaçlayıp önceden yaptıkları uzun 

vadeli sözleşmelerden aldıkları ucuz 

elektriği satma yoluna gitti. 
2000 yılının yazında kapıyı 

çalan kriz, aşırı sıcakların elektrik 

talebini artırmasıyla görünür hale 

geldi. İnsanlar sisteme yüklendikçe, 

bakımda olan üretim tesislerinden 

elektrik verilemedi ve yetersiz kapa-

site sonucu, ülkenin en kalabalık 

eyaletinde hayat durdu. Federal 

Enerji Düzenleme Kurulunun 

(FERC) piyasadaki manipülas-

yonların geç farkına varması ve so-

ruşturmalara iş işten geçtikten çok 

sonra başlanması milyar dolarlara, 

toplu iflaslara ve uzun yıllar sürecek 

davalara mal oldu. 2000’lerin or-

tasına gelindiğinde, Kaliforniya’da 

elektrik toptan satış fiyatlarının 

yüzde 500 arttığı ve ABD’nin diğer 

eyaletlerinde 50 dolar civarında 

olan ortalama satış fiyatının Kali-

forniya için bu dönemde 400 dolar 

olduğu belirtiliyor. Krizin başlıca 

sebepleri şöyle sıralanıyor:
• Yanlış piyasa yapısı ve yanlış 

yeniden yapılanma mevzuatı

• Regülasyon hatası
• Toptan satış pazarında pazar 

gücünün kullanılması
• Tahmin edilemeyen talep artışı

• Yatırımların azlığı
• İletim hattı kısıtı
• Elektrik borsasının kötü işlemesi

• Kaynak maliyetlerinin -doğal 
gaz-artması

ÖRNEK OLAY
Kaliforniya Elektrik Krizi’nden çıkarılacak çok ders var

Enerji Panorama Dergisi Aralık 2014 tarihli sayısında dünyanın en önemli olaylarından biri olan Kaliforniya 
Elektrik Krizi Krizini incelemişti

gün DUY piyasasında elektrik 
fiyatlarının 10,4 kuruş olduğunu 
doğrulayan Doğan, “Fiyatların 
düşük olması nedeniyle özellikle 
doğal gaz santralları, elbette kömür 
santralları da üretim yapamadı” 
yorumunu yaptı. Üretim yapa-
mayan doğal gaz santrallarının 
büyük bölümünün, Batı Anadolu 
Bölgesi’nde yer aldığına işaret eden 
Doğan, “Ülkemizde tüketiminin 
yoğun olduğu bölge de burası. Batı 
Anadolu bölgesinin elektrik ihtiya-
cının, bu fiyat politikası nedeniyle 
Doğu ve Güney’deki santrallar-
dan karşılanması gündeme geldi. 
Büyük üretim kapasiteli barajlı 
santrallarımız ile büyük kapasiteli 
ithal kömür santralları bu bölgede. 
Yani talebin büyük kısmı, arzın 
büyük kısmını oluşturan Doğu’daki 
santrallarla karşılanıyor. Bu nedenle 
Doğu’dan Batı’ya yük yani elektrik 

akışları son derece yüksek sevi-
yelere çıktı. Böyle bir yapıda, yük 
taşıyan hatlardan herhangi birinin 
devreden çıkması halinde diğer 
hatların taşıma kapasitesi yetersiz 
kalabiliyor” dedi.

Hat açıldı, arkası geldi 
Kesintinin yaşandığı 31 

Mart’ta, Erzin bölgesindeki iletim 
hatlarından birinin devreden 
çıkması sonucu Doğu bölgesinde 

arz fazlası oluştuğunu ve frekansın 
52 Hz’in üzerine çıktığını anlatan 
Doğan, “Bu şok neticesinde bazı 
santrallar tepki verdi ve Batı’da 
frekans 48 Hz seviyelerine kadar 
düştü. İlk tepkiyi ENKA İzmir do-
ğal gaz santralı trip ederek vermiş-
tir. Daha sonra ise Soma B santralı 
devre dışı kaldı. Dolayısıyla hem 
primer hem de sekonder frekans 
yedekleri (2 bin megavat civarında) 
sistemi toparlamaya yetersiz kalmış 
ve sistem çöktü” dedi. 

SICAK YEDEK NEDEN 
BULUNAMADI?

ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Osman Sevaioğlu 
yaşanan krizle ilgili senaryoları teknik olarak şu şekilde açıkladı:

1- Sistemde aniden 700-1200 MW arası ani bir güç kaybı olmuştur.
2- Bu güç kaybının aynı güçte bir sıcak yedeğin devreye alınma-

sıyla derhal giderilmesi gerekirken ya bu sıcak yedek ya bulu-
namadı ya da bu sıcak yedeğin sahibi olan firma, sıcak yedek 
mevcut olduğu halde, ticari sebeplerle devreye girmeyi ka-
bul  etmedi. Eğer ikinci sebep yaşandıysa bu son derece önemli 
ve anlamlı. Bu firmaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tara-
fından Yan Hizmetler Anlaşması’nın ilgili hükümleri doğrultu-
sunda lisans iptaline kadar varabilen şiddette ceza uygulan-
masını gerektirecektir. Eğer bu sıcak yedek gerçekten yoksa o 
zaman da bu sıcak yedeğin neden hazır tutulmadığı hususunda 
TEİAŞ Genel Müdürlüğü hakkında, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu tarafından soruşturma açılması gerekecektir.

3- Özet olarak; söz konusu sıcak yedek bulunamamış veya Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yapılacak inceleme so-
nunda ortaya çıkarılacak bir nedenle devreye alınamadı. Bu du-
rumda da son çare olarak aynı güçte bir yükü kesmek/devre dışı 
(shed) etmek gerekiyordu. 1000 MW’lık bir yük, aşağı yukarı 
orta büyüklükte bir şehirdir. Böyle bir şehrin elektrikleri derhal 
ama derhal  kesilmeli ve sistemdeki bozulmuş olan arz-talep 
dengesi tekrar sağlanarak sistem rahatlatılmalıydı. Ama neden-
dir bilinmez, bu da yapılamamıştır. Bundan önceki kesintide de 
1000 MW civarında tüketimi olan Balıkesir da dahil, civardaki 
bazı illerin elektrikleri kesilmiş ve oralı bir milletvekilinin TEİ-
AŞ’a yönelik olarak “oğlunun sünnet düğünü olduğu ve eğer 
elektrikleri geri vermezse kendisini görevden aldıracağı”   teh-
didi ile kesilen elektrik derhal geri verilmek orunda kalınmış ve 
meşhur Ovaakça kesintisi meydana gelmişti. Bir başka ifadeyle 
bir ilin tümünün elektikleri kesmek de hiç kolay değildir. Ama 
tüm bu konularda TEİAŞ’a güvenmek ve onun uygulamalarına 
inanmak ve destekleme yerine böyle tehditler olunca TEİAŞ’ın 
da eli konu bağlanmaktadır. 

4- Sonuç olarak ne 1 ne de 2. maddeler uygulamamış ve sistemde 
meydana gelen 1000-1200 MW gibi kolayca atlatılabilecek bir 
arz – talep açığı son derece ciddi, tüm ülkeyi etkileyen sonuçlara 
kadar varmıştır.”

KAPAK KAPAKElektrikte  “31 Mart Vakası” Elektrikte  “31 Mart Vakası”

32  EnerjiPanoramaMayıs 2015 Mayıs 2015EnerjiPanorama 33



SANTRAL YATIRIMI FAZLA, 
İLETİM YATIRIMI AZ

Türkiye’nin dört bir yanında kurulan 
santrallarda üretilen elektriğin kesinti-
siz bir şekilde yine Türkiye’nin dört bir 
tarafındaki tüketim yerlerine kesintisiz 
taşınması gerekiyor. Elektrik stoklana-
mayan bir ürün olduğu dikkate alındı-
ğında işin zorluğu daha iyi anlaşılabilir. 
Halen 70 bin MW’yi aşan kurulu güç 
ve 1.174 adet santralde üretilen elektrik 
bu zorluklar içerisinde tüketime sunu-
luyor. Türkiye 31 Aralık 2015’te yaşanan 
kesintinin nedeni Türkiye elektrik 
sisteminin son yıllarda izlediği seyirde 
de büyük önem arz ediyor. 

Türkiye elektrik iletim sistemini, 
Milli Yük Tevzi Merkezi olarak TEİAŞ 
yönetiyor. TEİAŞ iletim sistemi; 53 bin 
709km uzunluğunda enerji iletim hat-
tı, 680 iletim merkezi, 126 bin 580 MVA 
trafo gücü ve  komşu ülkelerle toplam 
12 adet enterkonneksiyon hattından 
oluşuyor. Genel müdürlük, 2014 yılı sonu 
itibarıyla 69 bin 516 MW santral kurulu 
gücü, 41 bin MW ani puantı, 831,9 mil-
yon kWh maksimum günlük tüketimi, 
250,4 milyar kWh yıllık elektrik enerjisi 
üretimi, 255,5 milyar kWh yıllık elektrik 
enerjisi tüketimi olan enterkonnekte 
elektrik sistemini kesintisiz işletmeye 
çalıştı. Sistemi yöneten TEİAŞ’ın 2015 
yılı yatırım bütçesi ise 1 milyar 650 
milyon TL... 

Üretim Doğu’da tüketim Batı’da
Türkiye elektrik iletim sisteminin 

kendine has zorlukları söz konusu. 
Türkiye’nin dört bir tarafında kurulan 
elektrik santrallarında üretilen elektriğin 
aynı şekilde Türkiye’nin dört bir yanın-
daki tüketim alanlarına ulaştırılması 
gerekiyor. Tüketimin mümkün olduğun-
ca santralların kurulu olduğu bölgelerde 
olması tercih edilse de Türkiye’de üre-
timle-tüketimin farklı bölgelerde olması 
nedeniyle elektrik, iletim hatlarıyla sant-
rallardan tüketim alanlarına taşınıyor. 
Bu durum, yeni iletim hatları kurmanın 
yanında teknik kayıp gibi bir zorluğu da 

beraberinde getiriyor. Bir diğer ifadeyle 
elektrik enerjisinin kesintisiz iletim 
altyapıyla taşınması gerekiyor. Bunun 
içinde yatırımların tamamlanması bü-
yük önem arz diyor. 

Elektrik talebinin zamanında, ke-
sintisiz ve sürekli aynı kalitede karşı-
lanması için (36 kV seviyenin üstü 66 
kV, 154 kV ve 380 kV) elektrik iletim 
sisteminin işletilmesinden TEİAŞ 
sorumlu. Bunun için Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile 
işbirliği çok önemli. TEİAŞ’ı inceleyen 
Sayıştay, bu konudaki eksikliğe dikkat 
çekiyor: Mevcut enerji iletim hatlarının 
kapasite yetersizliği nedeniyle genişleme 
veya yeni yatırım gerektiren yerlerdeki 
yatırımlara daha fazla öncelik verilerek 
tamamlanması ve gerekli önlemlerin 
alınması hususunda Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişim-
lerde bulunulması gerekiyor. 

Yatırımlar operasyonel kabiliyeti artırmalı 
Yaşanan bu sistemdeki bir diğer 

önemli sorun, TEİAŞ’ın hem kriz 
dönemlerindeki operasyonel kabileyeti-
nin yetersizliği hem de sistemin yatırım 
ihtiyacının karşılanamadığı. TEİAŞ’ın 
sistemi mevcut ihtiyaçlara göre güç 
aktarımına artık yetmiyor. TEİAŞ sis-
teminin acil olarak yeni 380 kV hatlarla 
desteklemesi ve güç akışının kolay-
laştırılması gerekiyor. Bu yatırımların 
sürekliliğinin sağlanabilmesi için Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu’nun iletim 
sistemi kullanım bedellerini yeniden 
belirlemesi gerektiği anlaşılıyor. 

İletim sistemi kullanım bedeli, 
TEİAŞ sisteminin güçlendirilmesi ve 
rehabilitasyonu ve işletilmesi için  tü-
keticiler tarafından ödenmesi gereken 
katkı payı demek. Bu katkı payının, 
üretim ve dağıtım şirketleri tarafından 
ödendiği düşünülse de bu payı aslında 
son tüketici yani aboneler ödüyor. 

Kesinti dış basında 
geniş yankı buldu

Türkiye’nin 44 şehrini etkileyen ve milyonlarca insanın 
saatlerce elektriksiz kalmasına neden olan 31 Mart’taki 
10 saatlik kesinti, dış basında birbirinden farklı teoriler ile 
haberlerdeki yerini aldı.

Esen ERKAN
The Guardian gazetesi, kara yolların-

dan, hava yollarına; raylı sistemlerden, has-
tanelere, işyerlerinden bilgisayar ile çalışan 
tüm noktalara saatlerce hayatı durduran 
kesintinin 7 Haziran’da gerçekleşecek olan 
genel seçimler öncesi toplumsal gerilim-
leri artırdığını belirtti. Konuyu teknik bir 
arızadan daha çok siyasi eksende değerlen-
dirmeyi tercih eden The Guardian, kesin-
tinin ardından Twitter’ın da bir süreliğine 
kapanmasını hali hazırda yaşanan tüm 
toplumsal gelişmelerin tetiklediğini savun-
du. The Independent gazetesi, Türkiye›nin 
son 15 yıldır yaşadığı en büyük kesintinin 
terörist bir saldırı olma ihtimali üzerinde 
dururken, Observer gazetesi ise kesintinin 
İranlı hackerlar tarafından gerçekleştiril-
diğini iddia eden detaylı bir siber saldırı 
haberi yayınladı.

Euronews web sitesinde, Türkiye yakın 
tarihinin en büyük kesintisi olarak yayın-
lanan haber, özellikle İstanbul ve Ankara 
gibi büyük şehirlerde hayatın durduğuna 
ve ciddi ekonomik kayıplar yarattığına 
dikkat çekti. Chicago Tribune web sitesi, 
dünya enerji hatlarında meydana gelebi-
lecek olası tehditleri göstermesi açısından 
Türkiye’nin yaşadığı krizin incelenmesi 
gerektiğini yazdı.

Bakan Yıldız’ın ilerleyen günlerde 
yaptığı teknik arıza ve işletim hatası 
açıklamalarının yanı sıra TEAİŞ Genel 
Müdürü Kemal Yıldır’ın istifa etmesi 
haberi ise Reuters, “Kötü yönetim istifa 
getirdi” şeklinde yayınlandı. Kesintiyi takip 
eden birkaç gün boyunca, özellikle Avrupa 
basınında AB elektrik iletim sistemlerine 
zarar vereceğinden endişe duyulan kesinti, 
Reuters’tan yapılan özel haberde, “Siber 
saldırı değil; Avrupa güç bağlantıları için 
hiçbir risk yok” başlığı ile yayınlandı.

12. Petroleum Istanbul Fuarı 
ile Gas&Power Network 
Fuarı, 2-5 Nisan 2015 
tarihleri arasında İstan-

bul’daki TÜYAP Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Enerji 
sektörünün devlerinin bir araya 
geldiği Petroleum Istanbul ve Gas 
& Power Network Fuarı’na 400’ü 
aşkın yerli ve yabancı şirket katıldı. 

Fuarın açılışında konuşan Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, 2014 yılının Mayıs ayında 
LPG torba kanun tasarısıyla bera-
ber bayi cezalarıyla ilgili konuları 
TBMM’ye sunduklarını belirterek, 
“Bu açıdan PÜİS tarafından dile 
getirilen talebin yanlış olmadı-
ğını özellikle belirtiyoruz. Gerek 
dağıtım şirketlerinin sayısının 
artıyor olması gerek bayilerle alakalı 
yalnızca bayi açmak adına bayi 
açılmamalı. Elinde bir miktar nakdi 
olana bayi açılması durumu var. 

AB ülkelerinin 4,5 katına çıkan bir 
bayi sayısının normal olmadığını 
söylememiz lazım. Biz buna kamu 
olarak müdahil olmayacağız ama 
sektör seçici davranacak ve bunlarla 
alakalı bir takım ayıklamalara gi-
dilmiş olacak. Üreticilerin, dağıtıcı-
ların, bayilerin ve sektörün sağlam 
bir şekilde oturmasını hep beraber 
sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

“Enerji sektörü siyasi istikrarsızlıktan 
hoşlanmaz”

Elektrik alanında özellikle 
kamu yerine özel sektör eliyle bü-
yüyen santrallar bulunduğuna deği-

Akaryakıt sektörü Petroleum 
İstanbul’da buluştu

Tavan fiyat uygulamasının damga vurduğu 12. Petroleum Istanbul 
Fuarı, akaryakıt sektörünü buluşturdu. Sektör temsilcileri, sorunlarını 
dile getirdi ancak EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Yapısal problemleri 
beraber çözmemiz gerekiyor. Empati yaparak birbirimizi daha iyi 
anlamaya gayret gösterelim ve yapıcı olalım” mesajı verdi
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tan Yılmaz; “Pilot bir proje olarak 
özellikle kömür ve odunla ısınan 
dar gelirli ailelerin çocuklarının 
gittiği kırsal kesimdeki 4-6 
derslikli okullarımızı sektörümüz 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında LPG ile ısıtmaya 
başlamayı planlıyoruz. Bu sayede, 
yavrularımızın okula devamlılığı 
sağlanacak, konforları arttırılacak. 
Proje, 2 yıl sürecek bu sürede 
çocuklarımızın devamlılığı ve sağlık 
durumları istatistiksel olarak takip 
edilecek. Az gelişmiş bölgelerde 
de bebek ölümlerini önlemek, bu 
sayede Türkiye’nin kalkınmışlık 
göstergelerine bir katkı vermek 
adına, sektörümüz tarafından 
yeni çocuğu olan ve en çok bebek 
ölümlerinin yaşandığı bölgelerde 
tüp gaz yardımı için pilot bölge 
uygulaması düşünülüyor” şeklinde 
konuştu.

“Mecbur kalmadıkça piyasaya 
müdahale etmek istemiyoruz”

Kurum olarak mecbur kalma-
dıkça piyasaya müdahale etmek 
istemediklerini önemle vurgu-
layan Yılmaz; “Sektörün yapısal 
problemlerini beraber çözmemiz 
gerekiyor. Bayi transferlerini bir 
yatırım unsuru olarak görmeyiniz. 
Kurum olarak aldığımız her karar 
ve düzenleme piyasanın iyiliği ve 
geleceği için. Bu platformda ve 
bundan sonra geçmişe takılmadan 
geleceğe yönelik çözümler üretme-
liyiz. Empati yaparak birbirimizi 
daha iyi anlamaya gayret gösterelim 
ve yapıcı olalım” dedi.

“UZLAŞIYLA 
ÇÖZÜLEMEYECEK BIR 

SORUNUMUZ YOK”
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 
Genel Başkanı İmran Okumuş, EPDK tara-
fından kamuoyunda “10 numara yağ” 
olarak bilinen yakıtla ilgili yapılan düzen-
lemelerin çok yararlı olduğunu belirterek, 
“Kaçak, bir nebze de olsa engellenmiş 
ve sektör disipline edilmiştir. Lisanslama 
dönemindeki akaryakıt bayilerinin para 
cezaları ve tavan fiyat uygulaması için 
adalet okumuş bir başkanın bu konuda 
adaletli davranacağına inanıyorum” ifa-
desini kullandı. EPDK’nın, 10 numara yağ 
ve jet yakıtı ile ilgili yaptığı çalışmaların 
benzerinin gaz yağında da yapılmasını 
beklediklerini ifade eden Okumuş, “Bir 
diğer yandan ÖTV’siz yakıtla ilgili uygu-
lamanın yeniden gözden geçirilmesi ve 
kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda sektö-
rün tamamını biraya getirip uzlaşı sağlan-
masını istiyoruz. Mevzuatın tekrar gözden 
geçirilmesi gerekiyor. Uzlaşıyla çözüleme-
yecek bir sorunumuz yok” dedi.

“OTOGAZ 
TÜKETIMINDE 
DÜNYADA ILK 

3’TEYIZ”
Türkiye LPG Derneği Başkanı Selim 
Şiper de otogaz tüketiminde Türki-
ye›nin dünyada ilk üçte yer aldığını, 
en fazla otogazlı aracın Türkiye’de 
bulunduğunu, bundan dolayı 
gururlu ve mutlu olduklarını dile 
getirdi. Türkiye LPG sektörünü tem-
silen konuşan Şiper, “Biz Türkiye’yi 
dünyada en fazla otogaz ikmali olan 
ülke haline getirdik. Bizi bu güne 
getirenleri takdir ve teşekkürlerle 
anıyorum. Bu seneki Petroleum 
Fuarı çok önemli. Tüm sektör bile-
şenleri bir arada. Bu bir arada oluş 
karşılıklı sorunlarımıza çözüm üret-
memizi ve tüketicilerin hayrına bir 
takım sonuçlar üretmesini diliyo-
ruz” şeklinde konuştu.

“2015 ENERJI SEKTÖRÜ IÇIN ÇOK ÖNEMLI BIR YIL”
Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) 
Başkanı Alexander Terletskiy, “Bu yıl petrol fi-
yatlarının düşüşü ve Türkiye’deki fiyatlandırma 
konusu başta olmak üzere birtakım zorluklarla 
karşılaştık. Bu sorunların dile getirilmesi için bu 
fuardayız” değerlendirmesinde bulundu. Ter-
letskiy; “Bu yıl petrol piyasasında uluslararası 

petrol fiyatlarında düşüş ve mevzuat uygulama-
larında zorluklar yaşandı. Sektörün farklı oyun-
cularıyla bir araya gelerek fuarda yeni projeleri-
mizi paylaşmış olacağız. 2015 enerji sektörü için 
çok önemli bir yıl. Önümüzdeki aylarda bayiler 
firma değişiyor olacak ve yeni yollara girecekler” 
diye konuştu.

nen Yıldız, 70 bin megavata ulaşan 
kurulu gücün son derece önemli 
olduğunu vurguladı. Özelleşen, 
liberalleşen enerji yapılanmasına 
vurgu yapan Yıldız, “Son üç ayda 
bin megavat kurulu güç devreye 
alındı. Bunun yüzde 90’ı rüzgar, 
HES ve kömür gibi yerli kaynak-
lardan sağlandı. Bunlarla alakalı 
gelişmeleri yoğun şekilde devam 
ettiriyor olmamız lazım” diye 
konuştu. Hiç bir sektörün siyasi 
istikrarsızlıktan hoşlanmayacağını 
ama enerji sektörünün hiç hoşlan-
mayacağına dikkati çeken Yıldız, 
özellikle Kırım ve Ortadoğu krizle-
rinin fiyatları etkilediğini ifade etti.

Nükleer santral yatırımı 22 milyar 
dolara ulaşacak

TBMM Genel Kurulu’nda 
onaylanan nükleer santral yapı-
mına ilişkin anlaşmayla öncelikle 
bir proje şirketinin kurulacağını 
anlatan Yıldız, en az 3 milyar 
dolarla başlayacak yatırımın, yıllara 
yayılarak 22 milyar dolara kadar 
çıkacağını söyledi. Bakan Yıldız, 
Japonya, Fransa ve Türkiye ortak-
lığıyla yapılacak nükleer santralin 
enerji arz güvenliğine katkısının 
çok büyük olacağını vurguladı.

“Akaryakıt piyasası 100 milyar TL’lik 
hacme ulaştı”

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa 
Yılmaz da kurum olarak alınan karar 

ve düzenlemelerle sadece tüketicilerin 
haklarını düşünmediklerini, sektör 
katılımcılarının ticari faaliyetlerinin 
daha sağlıklı ve az maliyetli olması 
için gayret gösterdiklerinin altını 
çizdi. Yılmaz, “Türkiye enerji sektörü 
değişim ve dönüşüm içerisinde. Bu 
değişimlerin sektör paydaşları için 
fırsatlar yanında zorlukları da bera-
berinde getirdiği bir gerçek. Petrol 
Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe gir-
mesinden bugüne kadar geçen 11 yılı 
aşan sürede petrol piyasamız istikrarlı 
bir büyüme eğilimi gösterdi. Ülkemiz 
petrol piyasası 20 milyon tondan 
fazla akaryakıt dağıtımının yapıldığı 
100 milyar TL’lik hacme ulaştı. 2014 
yılında akaryakıt ithalatı yüzde 23 
oranında artarak 13,5 milyon tona, 
ihracatımız ise yüzde 1,5 artışla 8 
milyon 800 bin tona ulaştı ” dedi.

“Tüp kaçakçılığıyla mücadelede 
olumlu sonuç alındı”

Yılmaz, LPG Piyasası’nda özel-
likle OECD düzenlemeleri çerçe-
vesinde daha katılımcı bir yöntemle 
mevzuat çalışmaları başladıklarını 
söyledi. Yılmaz, “Sektör temsil-
cilerinin değiştirilmesini istediği 
mevzuat listesi ve öncelikleri alındı 
ve kendilerine sektörün önerileri-
nin ne şekilde çalışılacağı bildiril-
di. İlgili dairemiz düzenli olarak 
sektör dernekleri ile bir araya geldi. 
Sektörümüzün önemli sorunların-
dan biri olan sınır bölgelerindeki 
tüp kaçakçılığı konusunda Güm-
rük Bakanlığı nezdinde girişimde 
bulunuldu ve olumlu sonuç alındı. 
Sektörün diğer kamu kurumları ile 
yaşadıkları sorunlarda her ay kamu 
temsilcileri ile yapılan toplantılarda 
karşılıklı çözüm önerileri tartışıldı. 
Denetimlerde yaşanan tutanaklara 
imza konusunda, sektörün şerh 
koyma haklarının olduğu tüm 
taraflara bildirildi” açıklamasında 
bulundu.

Kömürle ısınan okullara LPG ile ısıtma 
imkanı

EPDK’nın yeni başlayacak 
sosyal sorumluluk projelerini anla-

“TAVAN FIYAT 
UYGULAMASI 

SEKTÖRE ZARAR 
VERIYOR”

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) 
Başkanı Martin Thomsen, akaryakıt 
sektöründe uygulanan tavan fiyatı 
uygulamasının sektördeki şirketleri 
zor durumda bıraktığını söyledi. 
Sektördeki şirketlerin azalan kar-
lılıkları nedeniyle yatırım kapasi-
telerinin azaldığına dikkat çeken 
Thomsen, bu yüzden de ülkenin 
büyümesine daha az katkı yapa-
bildiklerini dile getirdi.  Tavan fiyat 
müdahalesinin hem dağıtım şir-
ketlerini hem de bayileri olumsuz 
etkilediğinin altını çizen Thomsen, 
“Dağıtım şirketleri dahası sermaye 
getirisi seviyeleri normalin altında 
olduğu bir şekilde devam ediyor. 
Bu durum nedeniyle ülkenin bü-
yümesinin lokomotif şirketi olan 
enerji sektöründe düşüş olacaktır. 
Müdahale denen şeyin bir çözüm 
olmadığının anlaşılması gerekiyor. 
Fiyat konusunda yeni bir açılım 
yapılmalı ve bütün paydaşların ih-
tiyaçlarını karşılayacak şekilde daha 
az regülasyona sahip bir piyasaya 
geçiş sağlanmalı" dedi.

ETKİNLİK ETKİNLİKAkaryakıt sektörü Petroleum İstanbul’da buluştu Akaryakıt sektörü Petroleum İstanbul’da buluştu
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Seçime girecek siyasi parti-
ler, art arda genel seçimleri 
beyannamelerini açıklıyor. 
Enerji Panorama olarak 

dergi yayına girene kadar açıklanan 
tüm seçim beyannamelerini ‘enerji’ 
çerçevesinden inceledik. Şu an 

TBMM’de grubu bulunan ve bir 
dahaki seçimde büyük olasılıkla 
yine Meclis çatısı altında olma-
sı beklenen AK Parti, CHP ve 
HDP’nin (MHP, beyannamesini 
derginin yayına girdiği dönemde 
açıkladığı için haberde yer alamadı) 

beyannamelerinde enerjiye ilişkin 
vaat ve projelerini araştırdık. Bek-
lentimiz daha geniş bir programdı 
ancak her üç parti de enerjiyle 
ilgili yapacaklarını ana başlıklarıyla 
seçmene şöyle aktarıyor…

TBMM’ye girmesi beklenen partilerin enerji vaatleri yatırımların artması, yerli kaynakların kullanılmasına 
yoğunlaşıyor. AK Parti başlayan projeleri bitirmeye odaklanırken CHP, kamudaki dağınık yapıyı birleştirip çevre 
politikalarına önem vereceğini vaat ediyor, HDP ise madenlere öncelik vermiş durumda…

Siyasi partilerin  
‘ENERJİK’ vaatleri 

ADALET VE KALKINMA PARTISI YERLI ÜRETIME ÖNCELIK TANIYACAK

 �Enerji sektöründe girdi mahi-
yetinde olan ve üretilmesi yüksek 
katma değer sağlayacak hedef 
ürünler listesi çıkarılacak ve bun-
ların üretimine yönelik yatırımlar 
desteklenecek.

 �Enerji üretim tesislerinde kulla-
nılan teçhizatın yurtiçinde üretimi 
desteklenecek.

 �Rüzgâr, güneş, hidroelektrik 
gibi alternatif enerji  kaynakları 
üreten tesislerde kullanılan, makine 
ve teçhizatın yurtiçi üretim payı 
artırılacak.

 �MTA’nın yurtdışında da maden-
cilik faaliyeti yapabilmesi sağlana-
cak.  

 �Yerli ürünler gibi ithal ürünlerin 
de sağlık, çevre, enerji verimliliğine 
dair teknik düzenlemelere uygunlu-
ğu sağlanacak.

 �KİT’lerin, istikrarlı yüksek 
büyümeye katkı sağlamak amacıyla 
teknolojik altyapıları ve Ar-Ge 
faaliyetleri geliştirerek katma değeri 
yüksek ürünlere yoğunlaşması, yerli 
enerji kaynaklarından faydalana-
rak ihracata yönelik yeni fırsatları 
değerlendirmesi sağlanacak.

 �Özelleştirme uygulamaları, uzun 
vadeli sektörel öncelikler çerçe-
vesinde belirlenmiş bir program 
dâhilinde sürdürülecek.

 �Stratejik bir sektör olan ener-
ji alanında hem arz güvenliğini 
sağlamak hem de ekonomik 
kalkınmaya daha düşük maliyetli 
girdi sağlamak öncelikli yaklaşımı-
mız. Bu yaklaşımla enerjinin nihai 
tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, 
asgari maliyetlerle arzını ve enerji 
temininde kaynak çeşitlendirmesini 
esas alıyoruz.

 �Yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını mümkün olan en üst 
düzeyde değerlendirmeyi ve nük-
leer teknolojiyi elektrik üretiminde 
kullanmayı öngörüyoruz. Ener-
jinin israf edilmemesi ve çevresel 
etkilerinin asgariye indirilmesi ile 
ülkenin uluslararası enerji ticare-
tinde stratejik konumunu güçlen-
diren rekabetçi bir enerji sistemine 
ulaşılması temel amaçtır.

 �2017 yılı sonuna kadar tüm 
illerde konut sektörüne doğal gaz 
iletiminin tamamlanmasını planlı-
yoruz.

 �Yapımı devam eden ve tamam-
landığında 1 milyar metreküp gaz 
depolama kapasitesi temin ede-
cek Tuz Gölü Yeraltı Depolama 
projesinin ilk aşaması 2017 yılında, 
ikinci aşaması 2019 yılında tamam-
lanacak.

 �Trans Adriyatik Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesiyle (TAP) doğal 
gazın Yunanistan ve Arnavutluk 
üzerinden İtalya’ya ulaştırılması 
planlanıyor.

 � Irak Türkiye Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesiyle Türkiye ve Avrupa 
için gaz akışının gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

 �Tarımsal amaçlı kullanıla-
mayacak nitelikte 6 bin hektar 
alanda 3 bin MW kapasiteye sahip 
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesi ilan edildi. 2015 yılında 
yatırımcılara yer tahsisi yapılması 
hedefleniyor.

 �Afşin-Elbistan gibi büyük linyit 
havzaları ile daha düşük kapasiteli 
diğer rezervler değerlendirilecek.

 � -Kömür aramalarına hız verile-
cek ve rezervler artırılacak. 

 �Yurt içi ve yurt dışı petrol ve 
doğal gaz aramaları ve üretimi 
artırılacak.

 �Linyit kömürü ve jeotermal gibi 
yerli kaynakların potansiyelinin 
tespitine yönelik arama faaliyetleri 
artacak.

 �Kaya gazı konusunda kapsamlı 
araştırma faaliyetleri yürütülecek.

 �Demir cevheri, mermer ve bor 
başta olmak üzere sanayi ham-
maddelerinin yurtiçinde arama ve 
üretimine öncelik verilecek.

HABER Siyasi partilerin  ‘enerjik’ vaatleri 
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ÇEVRE VE VERIMLILIĞE ÖZEL ÖNEM ... 
 �Çevre ve toplumla uyumsuz, ye-

rel paydaşların karşı çıktığı projeler 
uygulamaya konulmayacak.

 �Verimli tarım arazilerinde, or-
manlarda, zeytinliklerde, balık üre-
me havzalarında ve SİT alanlarında 
enerji santrali kurulmayacak.

 �Tüm projelerde fizibilite çalış-
maları ve uluslararası standartlara 
uygun Çevresel Etki Değerlendir-
me Raporları (ÇED) istisnasız ön 
koşul haline getirilecek.

 �Havza planlaması kapsamın-
da yer almayan, ÇED ölçütlerine 
uymayan, eko-sistemi tahrip eden 
hiçbir HES projesine onay veril-
meyecek.

 �ÇED raporu ve EPDK lisans 
tadilat başvurularında; yakıt değişi-
mine, yerli kömürden ithal kömüre 
geçişe ve istismara dönük kapasite 
artırımlarına izin verilmeyecek.

 �Tüketim ve iletim verimliliğini 
ve güvenliğini artırmak için dağıtık 
enerji uygulamaları yaygınlaştırı-
lacak.

 �Kaçak elektrik kullanımı, yoksul 
yurttaşları mağdur etmeden önle-
necek.

 �Enerji verimliliği yüksek ürün-
lerin üretimi teşvik edilecek, akkor 
ampuller başta olmak üzere enerji 
verimliliği düşük ürünlerin kullanıl-
ması kademeli olarak engellenecek.

 �Sanayileşme politikasında enerji 
tüketimi düşük, katma değeri yük-
sek, ileri teknolojilere dayalı sanayi 

dallarının (elektronik, genetik, 
yazılım, nano-teknolojiler, uzay, 
havacılık vb.) gelişimine ağırlık 
verilecek.

 �Sayısı 7 milyonu bulan enerji 
verimliliği düşük bina stoku, enerji 
tüketimini yarıya düşürecek kap-
samlı bir iyileştirme projesi hayata 
geçirilecek.

 �Dışa bağımlı fosil yakıtların, 
enerji tüketiminde ve elektrik üreti-
mindeki payı düşürülecek.

 �Doğal gaz ve ithal kömüre dayalı 
santrallere kısıtlamalar getirerek bu 
kaynakların elektrik üretimindeki 
payı kademeli olarak azaltılacak.

 �Ülkenin doğal gaz depolama 
kapasitesi, yıllık tüketimin en az 
üçte birine yükseltilecek. 

 �Doğal gaz ve petrol arama, 
üretim, iletim, rafinaj, dağıtım 
ve satış faaliyetleri bütünleşik bir 
yapı içinde sürdürülmesi amacıyla 
BOTAŞ ve TPAO, Türkiye Petrol 
ve Doğal Gaz Kurumu bünyesinde 
birleştirilecek.

 �Elektrik üretim, iletim, dağıtım 
faaliyetleri bütünlük içinde yürütül-
mesi için EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ 
ve TETAŞ Türkiye Elektrik Kuru-
mu (TEK) bünyesinde birleşecek.

 �Elektrik yoksulluğu çeken 
yurttaşların asgari tüketimleri kamu 
güvencesi altına alınacak, 4 kişilik 
yoksul bir aile için aylık 230 kilo-
vatsaat elektrik ücretsiz sağlanacak.

ÜCRETSIZ SU VE ELEKTRIK VERECEK
 �Her eve ayda 10 metreküp su, 

ayda 180 kilovatsaat  elektrik ücretsiz 
verilecek, ısınma desteği sağlanacak.

 �Madenlerde işçi sağlığı ve 
güvenliği önlemleri alınana kadar 
üretim durdurulacak. Güvenli üretim 
koşulları sağlanana kadar, ücretlerin 
işveren tarafından ödenmesi garanti 
altına alınacak.

 �Madenlerde kamu denetimi altın-
da, çağdaş, güvenceli üretim koşulları 
sağlanacak.

 �Madencilik alanındaki yasa ve 
mevzuat sendikaların, odaların, üni-
versitelerin görüşleri alınarak yeniden 
düzenlenecek.

 �Özelleştirme, taşeronlaştırma ve 
rödovans uygulamasına son verilecek.

 �Sermaye birikimi için yapılan 
HES, termik, nükleer vb. enerji 
projelerine, ekolojik yıkıma yol açan 
maden işletmeciliğine, endüstriyel 
atık ve kirlilik sonucunda yaşam 
alanlarının tahribine yol açan uygula-
malara son verilecek.

 �Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, 
yerinde üretilmesi sağlanacak ve bu 
amaçlı projeler desteklenecek, yenile-
nebilir enerjiye öncelik verilecek. 

 �Nükleere ve radyoaktiviteye dayalı 
üretim ve yeniden dönüşüm yapılan-
masına, tarım alanlarının, meraların, 
ormanların, kıyıların nükleer atık 
sahası olmasına izin verilmeyecek.

 � -Su kullanım hakkı anlaşmaları 
iptal edilecek.

İstikbal’in geliştirdiği Yeni iQ Serisi Yataklar, özel yay 
sistemiyle her uyku pozisyonunda vücudunuzu 
destekler. Cooler kumaşıyla vücut ısınızı absorbe eder. 
İstikbal, yeni uyku teknolojisiyle size 
kesintisiz uykular diler.
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Türkiye’deki elektrik talebi, 
güçlü bir ekonomik büyü-
me ve gelişen yaşam stan-
dartları sonucunda önemli 

bir büyüme gösterdi. Gelecekte de 
nispeten hızlı bir şekilde artmaya 
devam etmesi bekleniyor. Elektrik 
talebinin gelecekteki gelişimini, 
çeşitli bileşenlere ayırarak daha 
iyi analiz etmek mümkün. Nihai 
elektrik tüketimi, santralların iç 
tüketimi, iletim ve dağıtım kayıpla-
rı bu bileşenleri oluşturuyor. 

Muhafazakar senaryoda nihai 
elektrik tüketiminin 450 TWh’ye 
ulaşması bekleniyor. Sanayi, en 
fazla elektrik tüketen sektör olarak 
kalacak; demir-çelik ve inşaat 
sektörleri elektrik tüketimine 

liderlik edecek. Kullanım oranı 
gittikçe aratn elektrikli arabaların 
2020 yılına kadar elektrik tüketi-
mine önemli bir katkıda bulunması 
beklenmiyor. Elektrik tüketiminin 
büyük bölümü, Türkiye’nin iddialı 
yüksek hızlı demiryolu ağı projeleri 
nedeniyle demiryolu sektöründe 
meydana gelecek. Elektrik tüke-
timindeki artışa en büyük katkıyı 
hizmet sektörü sağlayacak, ikinci 
sırada ise konut sektörü geliyor. 

Proaktif senaryoda, talep 
yönetimi tedbirlerinin ve yüksek 
verimlilik standartlarının zorunlu 
uygulanması elektrik tüketiminde 
büyümeyi frenleyerek daha ılımlı 
tüketim oranlarına yol açacak. 
Sonuç olarak 2030 yılında nihai 

elektrik tüketiminin 325 TWh’ye 
yükselmesi bekleniyor. Bu senar-
yo, taşımacılık hariç olmak üzere 
tüm nihai sektörlerde daha düşük 
bir elektrik tüketimine yol açıyor. 
Demiryollarına ek olarak, bu senar-
yoda elektrikli araba sayısının daha 
hızlı artacağı varsayılıyor. 

Muhafazakâr senaryoda santral-
ların iç tüketimi ve kayıplar 2012 ve 
2030 arasında yaklaşık iki katına çı-
karak 90 TWh seviyesine ulaşırken, 
proaktif senaryoda bunlar 2020’lere 
kadar yavaşça artacak ve öngörülen 
süre sonuna kadar neredeyse sabit 
kalacak. 

Yukarıda genel hatlarıyla 
gösterilen elektrik talebi artışını 
karşılamak için 2030 yılına kadar 
ortalama mevcut miktar kadar yeni 
elektrik üretim kapasitesi gereki-
yor. Proaktif senaryoda bu ihtiyaç, 
muhafazakar senaryoya göre bir 
miktar daha düşük olacak. Bu fark, 
temel olarak enerji verimliliği ve 
tasarruf tedbirleri sonucunda elekt-
rik talebinin yavaşlatılmasından 
kaynaklanıyor. 

Muhafazakâr senaryoda fosil 
yakıtla çalışan santrallerin toplam 
kurulu kapasite içerisindeki payı 
2030 yılında yüzde 52 değeri-
ne düşerken, bu azalma proaktif 
senaryoda çok daha net olarak ifade 
ediliyor. 

2030’lara doğru Türkiye’nin enerji görünümü-2

Elektrik talebindeki artış hızının 
yavaşlaması ve kurulu güç 

Şekil 6: Türkiye Elektrik Talebinin Sektörel Gelişimi
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Kömür tahmininde büyük fark 
Her iki senaryoda da hidroe-

lektrik santralların toplam kurulu 
gücünün 36 GW’a ulaşması bekle-
niyor. OME, nükleer enerji santral-
larının faaliyete geçme tarihlerinde 
bazı gecikmeler öngörse de toplam 
kurulu gücün her iki senaryoda 
da 2030 yılında 9 bin 200 MW’a 
ulaşacağını tahmin ediyor. Kömür 
bazlı santralların toplam kurulu 
gücünün muhafazakâr senaryoda 
yüzde 90 (2030 yılında yaklaşık 24 
GW’a erişecek şekilde), proaktif 
senaryoda ise yüzde 36 artması 
bekleniyor. Her iki senaryoda da 
hidro dışında yenilenebilir enerji 
kaynaklarının toplam kurulu gü-
cünde önemli bir artış öngörülüyor. 
Ayrıca, muhafazakâr senaryoda gaz 
kaynaklı kapasite 2012 ve 2030 
yılları arasında iki katına çıkarken, 
proaktif senaryoda artış, fiyat ve 
verimlilik dinamikleri nedeniyle 
dikkate alınır bir seviyede değil. 

Brüt elektrik üretiminin 2030 

itibarıyla muhafazakâr senaryoda 
540 TWh, proaktif senaryoda ise 
380 TWh’a çıkması bekleniyor. 

Muhafazakâr senaryoda gele-
cekteki elektrik üretiminin büyük 
bölümünü fosil yakıtlar ve yenilene-
bilir yakıtlar oluşturmakla birlikte, 
yenilenebilir enerji kaynakları tam 
potansiyelleriyle kullanılmadığına 
dikkat çekiliyor. Bununla birlikte, 
proaktif senaryoda, doğal gazın 
toplam elektrik üretimindeki payı 
önemli ölçüde düşüyor, kömürde 
ise bu düşüş çok daha az. Her iki 
senaryoda da teşvik edilmesi için 
gösterilen tüm çabalara karşın tüm 
kömür potansiyelinin kullanılama-
yacağı varsayılıyor. 

Büyük çoğunluğu rüzgardan 
oluşacak hidro dışındaki yenile-
nebilir enerji kaynakları toplam 
elektrik üretimine muhafazakâr 
senaryoda mütevazı bir katkı sağ-
larken, proaktif senaryoda bunların 
katkısı iki katına çıkıyor. 

Elektrik iletim ağının gelecekte 
daha da büyümesi bekleniyor. Bu 

da büyük yatırımlar yapılmasını 
gerektirecek. Gelecek yıllarda dağı-
tım yükü faktörlerinin Türkiye’nin 
mevsimsel eğilimleri ile belirlen-
mesi bekleniyor. Yaz–kış ve bahar 
dönemlerinde ortaya çıkan bölgesel 
dengesizliklerde oldukça büyük 
sapmalar gösterme eğiliminde. 
Bunun da etkisiyle, yeni transfor-
matör ve hatların dağıtım şirketleri 
yatırımlarının büyük bir kısmını 
oluşturacağı tahmin ediliyor. 

Yenilenebilir enerji yüzde 10’da 
kalacak 

Türkiye’de yenilenebilir enerji 
kaynakları, toplam birincil ener-
ji arzının yaklaşık olarak yüzde 
10’unu karşılıyor. (12 Mtep). Her 
ne kadar mutlak değer olarak 
artıyor olsa da bunların toplam 
birincil enerji arzındaki payı, son 20 
yıl içinde enerji talebinde gerçekle-
şen artışın büyük bölümünün fosil 
yakıtlarla karşılanması nedeniyle 
azalıyor. 2012 yılında, Türkiye’deki 
yenilenebilir enerji arzının yarısın-
dan fazlası, elektrik üretmek için 
geri kalanı nihai sektörler tarafın-
dan tüketildi. Çok az bir miktarı da 
ulaşım sektöründe kullanıldı. 

OME, muhafazakâr senaryoda 
Türkiye’nin 2030 yılında sahip 
olacağı birincil enerji bileşiminin 
(bugün olduğu gibi) yaklaşık yüzde 
10’unu yenilenebilir enerji kay-
naklarının oluşturacağını bekliyor. 
Mutlak değer olarak ise yaklaşık 
23 Mtep’e karşılık gelen bu miktar, 
bugünkünün iki katına eşdeğer bir 
miktar olacak. Proaktif senaryoda 
ise yenilenebilir enerji kaynakları-
nın payı yüzde 15’e, yani 29 Mtep’e 
ulaşacak. Her iki senaryoda da su 
enerjisi, yenilenebilir enerji karışı-
mında egemen olacak. 

Nihai yenilenebilir enerji 
tüketiminin muhafazakâr senaryo-
da 2030 yılında yaklaşık 8 Mtep, 
proaktif senaryoda ise yaklaşık 10 
Mtep’e yükselmesi bekleniyor. 

İki senaryo da jeotermalden ümitli
Termal güneş enerji tüketimi-

Şekil 7: Türkiye Kurulu Gücünün Gelişimi
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Şekil 8: Türkiye Elektrik Üretiminin Gelişimi
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nin bugünkü 1 Mtep’in altındaki 
değeri, muhafazakar senaryoda 
2030 yılında iki katına çıkarak 
1.6 Mtep’e, proaktif senaryoda ise 
2.7 Mtep’e ulaşması bekleniyor. 
Jeotermal enerji potansiyelin nihai 
sektörlerde kullanımının daha da 
yaygınlaştırılması sonucu 2030 
yılında 3.4 Mtep’e ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Bu konuda hâlihazırda yü-
rütülen çalışmalar her iki senaryoda 
da beklenen hedeflerin gerçekleşti-
rileceğini gösteriyor. 

“Modern” biyokütlenin, yani 
atıkların elektrik üretimi için 
kullanımının zamanla artması ve 
bu artışın proaktif senaryoda daha 
yüksek olması da beklentiler arasın-
da. Sonuç olarak, toplam biyokütle 
ve atık enerjisi talebinin muha-
fazakâr senaryoda 2030 yılında 3 
Mtep civarına düşmesi, proaktif 
senaryoda ise 4 Mtoe’nin biraz üze-
rine çıkması bekleniyor. 

2030 itibarıyla biyoyakıt 
talebi, muhafazakar senaryoda 1.8 
Mtoe’ya, proaktif senaryoda ise 
2.6 Mtoe’ya ulaşacak. Tüketim 
vergisinin azaltılması ve benzin ve 
mazota biyoyakıt içeriği eklenmesi 
zorunluluğu gibi teşvik tedbirleri, 
üretim kapasitesi şu anda yetersiz 
bir şekilde kullanılan biyoyakıt rafi-
nerisi sektörünün yeniden canlan-

dırılmasına yardımcı olacak. 
Muhafazakâr senaryoda, ye-

nilenebilir enerji kaynaklı elektrik 
kurulu gücünün 2030 yılında 50 
GW’a ulaşması bekleniyor ki bu, 
2030’daki toplam kurulu gücün 
yüzde 40’ına karşılık geliyor. Hid-
roelektrik santralların kurulu gücü, 
yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu 
gücün yüzde 72’sini (ya da toplam 
kurulu gücün yüzde 29’u) oluştu-
racak. OME, hidroelektrik kurulu 
gücün hem muhafazakar hem de 
proaktif senaryolarda 2023 yılında 
neredeyse 35 GW’a, 2030’da da 
36 GW’a ulaşması bekleniyor. Bu 
beklenti gerçekleşirse 2023’ten 
birkaç yıl sonra, hidroelektrik po-
tansiyelinin tamamen kullanılması 
şeklinde ilan edilen amaca ulaşılmış 
olunacak. 

Rüzgarda hükümetin hedefi 
gecikecek

Muhafazakar senaryoya göre, 
rüzgar enerjisi kurulu gücü 2023 
itibarıyla 8 GW’a, 2030 itibarıyla 
ise 12 GW’a ulaşacak. Proaktif 
senaryoda ise rüzgar kurulu gücü 
2030 yılında 20 GW olacak; bu 
da hükümet hedefine 2023 yılında 
değil, birkaç yıl sonra ulaşılacağını 
gösteriyor. 

Muhafazakar senaryoda foto-
voltaik güneş santrallarının kurulu 
gücünün 2030 yılında 1 GW’a, 
proaktif senaryoda ise 3.5 GW’a 
ulaşması bekleniyor. Her iki senar-
yoda da kurulu gücün önemli bir 
kısmının 2023 sonrasında devreye 
gireceği varsayılıyor. Konsantre 
güneş enerjisi santral kapasitesinin 
muhafazakâr senaryoda 2030’da 
300 MW’a, bu teknolojinin ge-
lecekte itici güç olacağının varsa-
yıldığı proaktif senaryoda ise 700 
MW’a ulaşması bekleniyor. 

Jeotermal elektrik kurulu 
gücü, her iki senaryoda da ar-
tacak. Muhafazakâr senaryoda, 
600 MW’lık hükümet hedefine 
2023’te değil (yaklaşık 400 MW 
olacağı bekleniyor) ancak 2030’da 
ulaşmak mümkün olacak. Bununla 
birlikte, değerlendirilmekte olan 
ruhsat başvuruları dikkate alındı-
ğında, proaktif senaryoda jeotermal 
elektrik kurulu gücünün çok daha 
hızlı bir şekilde (2030 yılında 900 
MW’a ulaşmak üzere) geliştirilmesi 
potansiyeli mevcut.

2030 itibarıyla yenilenebilir 
elektrik üretiminin muhafazakâr 
senaryoda iki katına (144 TWh, 
yani toplam elektrik üretiminin 
yüzde 27’si), proaktif senaryoda 
ise bunun da üstüne çıkacağı (173 

TWh–toplam elektrik üretiminin 
yüzde 45’i) tahmin ediliyor. 

Hidroelektrik üretimi her iki 
senaryoda da 2030 yılına kadar 
ikiye katlanacak ve 106 TWh’ye 
ulaşacak. Rüzgardan üretilen elekt-
rik, muhafazakar senaryoda 2030 
itibarıyla 31 TWh’ye ulaşacak. Bu 
beklenti proaktif senaryoda ise 
devlet teşviklerinin bir sonucunda 
52 TWh olarak rakamlandırılıyor. 

Güneşte konsantre –fotovaltaik 
çekişmesi yaşanacak

Fotovoltaik güneş santralla-
rıyla elektrik üretiminin proaktif 
senaryoda, muhafazakar senaryoya 
göre daha hızlı bir şekilde artması 
ve 2030 yılında sırasıyla 6 TWh 
ve yaklaşık 2 TWh değerlerine 
ulaşması bekleniyor. Konsantre 
güneş santrallarının hızla gelişmesi 
beklenmesine karşın büyüme hızı, 
fotovoltaik güneş santrallarından 
yavaş olacak. 2030 itibarıyla kon-
santre güneş santrallarının elektrik 
üretimi muhafazakar senaryoda 
0.7 TWh’ye, proaktif senaryoda 
1.5 TWh’ye ulaşacak. Sonuçta 
jeotermal elektrik üretiminin 2030 
yılında muhafazakar senaryoda 3.3 
TWh’ye, proaktif senaryoda ise 5 
TWh’ye ulaşması bekleniyor. 

Genel olarak, OME’nin iki 
senaryosu arasında yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımına 
ilişkin ana fark, ilan edilen veya 
öngörülen politikaların ve tedbir-
lerin ne derecede uygulandığında 
yatıyor. 2023 hedeflerine ulaşmak 
için yenilenebilir enerji gelişiminin 
hızlandırılması yolunda, özellik-
le şebeke bağlantısı ve takviyesi 
alanında daha agresif tedbirler alın-
ması, daha etkin idari prosedürler 
kullanılması, uzun vadeli finansman 
ve sosyal kabul edilebilirlik konula-
rının ele alınması gerekiyor. 

Verimlilik en önemli kriter olacak
Enerji verimliliğinin artırılması, 

Türkiye için enerji arz güvenliği-
nin yükseltilmesine ve çevrenin 
korunmasına yardımcı olmak için 

bir öncelikt olarak gösteriliyor. 
Elektrik tüketimi henüz Tür-

kiye’deki ekonomik gelişmeden 
ayrı hareket etmiyor ve Türk eko-
nomisi gittikçe daha fazla elektrik 
– yoğun hale geliyor. Elektrikte 
geniş kapsamlı verimlilik ka-
zançlarının varsayıldığı proaktif 
senaryoda, elektrik yoğunluğu 
2030 yılında, 2011 yılındaki 
değeriyle karşılaştırıldığında 
yüzde 22, muhafazakar senaryo 
ile karşılaştırıldığında ise yüzde 
29 daha az olacak. Hükümetin 
enerji verimliliği strateji belgesi, 
2023 yılında, 2011 seviyeleriyle 
karşılaştırıldığında elektrik 
yoğunluğunda yüzde 20’lik bir 
azalma sağlanmasını hedefle-
niyor. OME’nin proaktif sena-
ryosında bu hedefe 2029 yılından 
önce ulaşılamayacağı belirtiliyor. 
2023 itibarıyla elektrik yoğun-
luğu 2011 seviyesine göre ancak 
yüzde 9 azalmış olacak. 

Proaktif senaryoda 2030 yılına 
kadar kümülatif elektrik tasarrufu, 
Türkiye’nin şu anki yıllık elektrik 
üretiminin 5 katına karşılık geliyor. 
Dolayısıyla, bu senaryoya göre 
gelecek 16 yıl içinde 5 yıllık bir 
elektrik üretiminden fazlası tasarruf 
edilebilecek. 

Artan ithalat faturası ve yatırım 
ihtiyacı

Fosil yakıtlar, muhafazakâr 
senaryoda 2030 yılındaki birin-
cil enerji talebinin yüzde 82’sini 
oluşturmaya devam edecek. Her iki 
senaryoda da neredeyse tüm petrol 
ve gaz talebinin ithalat yoluyla 
karşılanması gerekecek. 

İthalata bağımlılık, yerli üretimin 
artırılması ve enerji talebinin kontrol 
altına alınması yoluyla azaltılabilir. 
Bunu temel alan proaktif senaryo, 
enerji ithalatına olan bağımlığı 2030 
yılında yüzde 76’ya düşürecek ve 
enerji ithalatı faturasının ekonomi 
üzerinde yarattığı olumsuz sonuçla-
rın hafifletilmesini sağlayacak. Fakat 
yine de fosil yakıt ithalatı, 2030 
yılında 108 Mtep’e çıkacak. 

Enerjiye artan talep, Türkiye’ye 
her yıl milyarlarca dolara mal olu-
yor ve Türkiye ekonomisi üzerinde 
önemli bir baskı yaratıyor. OME, 
Türkiye’nin haftalık net enerji itha-
latının, haftada 1 milyar dolardan 
(2012 ABD Dolarıyla) 2030’da 
haftada 2 milyar dolara çıkacağı 
tahmin ediliyor. 

Türkiye, aynı zamanda artan 
talebi karşılamak için gelecekte 
enerji sektörü yatırımlarına büyük 
miktarda para aktarmak zorunda. 
Bu yatırımlar, arama ve üretim, rafi-
neri işlemleri, yer altı gaz depolama 
tesisleri, elektrik santralları, enerji 
taşıma, iletim ve dağıtımı gibi bir-
çok sektör faaliyetini kapsıyor. 

OME tahminlerine göre, 2030’a 
kadar bu faaliyetlere 260 milyar 
dolarıyla ABD Doları’ndan fazla 
(2012 kuruyla) yatırım yapılması 
gerekecek. Bu miktarın yaklaşık 
üçte ikisine karşılık gelen kısmın 
(173 milyar doları) 2023 yılından 
önce yapılması gerekiyor. Elekt-
rik sektörüne yapılması gereken 
yatırımların toplam yatırımların 
yüzde 65’ten fazlasına karşılık 
gelmesi bekleniyor. Bunu yaklaşık 
yüzde 25’lik bir payla petrol ve gaz 
sektörleri takip edecek, geri kala-
nını da kömür sektörü yatırımları 
oluşturacak. 

Halihazırda, Türkiye’nin enerji 
sektörüne giderek artan yerli ve 
yabancı yatırımcı ilgisi, Türki-
ye’nin enerji piyasasının geleceğine 
duyulan güvenin bir yansıması... 
Tamamen işler halde olan, şeffaf ve 
rekabetçi piyasa atmosferinin oluş-
turulması yönündeki nihai hedefe 
ulaşıldığında, sektöre daha fazla 
özel yatırım çekilebilecek. Ancak 
özelleştirme baskıları garanti edil-
miş iş olanaklarına yol açmamalı. 
Bir kamu – özel sektör ortaklığı 
çerçevesinde enerji projelerinin 
hızlı bir şekilde yapılandırılması, 
finansmanı ve geliştirilmesi sağlan-
malı. Bu açıdan, devlet garantileri 
minimize edilerek, devletin risk 
alıcı ve garantili iş sağlayıcısı olma 
imajı silinmeli. 
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Petrol fiyatları ‘daha da yük-
selecek’ derken 115 dolar 
seviyelerinden hızlı bir 
düşüşe geçerek 50 doların 

altını dahi gördü. Bu düşüş özel-
likle tüketicileri mutlu etti ancak 
Türkiye’de bu sevinç, dolar kurun-
daki artış nedeniyle yaşanamıyor. 
Bu nedenle de sürücülerin tasarruf 
yapmaktan başka çaresi kalmıyor. 
Tasarrufu da ‘araba kullanmamak’ 
olarak algılamamak gerekiyor. 
Örneğin, İngiltere Ulaştırma 
Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırma-
ya göre gaza daha az basarak yani 
100 kilometre yerine 80 km hızla 
aracı kullanarak yüzde 30 tasarruf 
yapmak mümkün. Bir diğer öneri 
ise klimayı daha az çalıştırmak, 
çünkü klima yakıt tüketimini yüzde 
8 artırıyor. Uzun yıllardır çeşitli 
kamu kurumları, üniversiteler ve 

araştırma şirketlerinin yaptığı bu 
tür ‘tasarruf önlemleri’ çalışmalarını 
artık dünyanın en büyük akaryakıt 
dağıtım şirketleri de yapıyor. Nede-

ni elbette sürdürülebilir bir piyasa 
sağlamak... 

Akaryakıt dağıtım şirketle-
rin tasarruf önerileri, herkesin 

DAHA AZ AKARYAKIT TÜKETİMİ İÇİN BUNLARA DİKKAT
ADIM SAĞLADIĞI TASARRUF (YÜZDE) 

100 km yerine 80’le gitmek 30
Otomobil kullanım kataloğuna uymak 2
Kaliteli ve doğru motor yağı kullanmak 1-2
Port bagajı kaldırmak 5 
Lastik havalarının doğru olması 3
Düzenli motor bakımı 5 

BUNLARI YAPMAYIN 
ADIM YAKIT TÜKETİM ARTIŞI (YÜZDE) 

Saatte 12 km hız artışı 23
Klimanın çalıştırılması 8
Fazladan her 45 kg yük 2
Kirli filtreler 10
Agresif araç kullanmak 3’te 1

Ham petrol varil fiyatı düşmesine karşın Türkiye’de akaryakıt, 
döviz kuru artışı nedeniyle sürekli zamlanıyor. Sürücülere tasarruf 
yapmaktan başka çare kalmıyor. Shell, BP gibi sektörün önde gelen 
akaryakıt şirketleri de tasarruf için önemli tüyolar veriyor. Zam gelse 
de basit önlemlerle yüzde 30 tasarruf yapmak sürücülerin elinde... 

Akaryakıt sürekli zamlanıyor 
tasarruf şart oldu

uygulayabileceği cinsten. Kural-
lara ve önerilere uyulursa yüzde 
1 ila 30 arasında yakıt tasarrufu 
yapılabiliyor. Bu da litresi 5 lira 
gibi yüksek fiyattan akaryakıtın 
satıldığı Türkiye oldukça önemli 
bir rakam. Tasarruf için ilk adım, 
araç bakımının düzenli yapılması. 
Ayrıca mümkün olduğunca yoğun 
trafikte araç kullanılmamalı ve hız 
yapılmaması gerekiyor. Özellikle 
hız, yakıt tüketimiyle birebir ilişkili. 
Hız arttıkça araç rüzgar direnciyle 
karşılaşıyor. Bu direnç, hızın 12 km 
yükselmesi halinde yakıt tüketimi-
nin yüzde 23 oranında artmasına 
neden oluyor. Bunun yanında yağ 
ve yakıt kalitesiyle de önemli tasar-
ruf sağlanması söz konusu.  
Dur-kalk tüketimi artıyor

Yakıtta tasarruf için sürücülerin 
bazı doğru bilinen yanlışlardan 
uzak durması gerekiyor. Bunlardan 
bazılarını şöyle sıralamak mümkün: 
Bilinenin aksine sık sık yakıt almak, 
masrafı artırıyor. Küçük dolumlar 
şeklinde ve sık sık yakıt almaktan 
kaçınılmalı. Uzmanlar, depo depo 
kapağı her açıldığında bir miktar 
yakıtın  buharlaştığını söylüyor. 
Arabanın yumuşak kullanımı da 
bir başka öneri çünkü agresif sürüş 
yakıt tüketimini 3’te 1 oranında 
artırabiliyor. Dikkat edilmesi gere-
ken bir başka konu ise dur kalktan 
kaçınmak. Çünkü motor ivme 
oluştururken daha çok çalışmak zo-
rundadır ve frene her basıldığında 
bu enerji ısıya dönüşerek kaybolu-
yor. Daha yumuşak bir hızlanma 
ve gaza daha zamana yaygın olarak 
basmak yakıt tasarrufunu destekli-
yor. Ayrıca fazla ve gereksiz yük ta-
şımak da tüketimi artıran nedenler 
arasında. Önemli bir tasarruf adımı 
da mümkün olduğunca iş çıkışı gibi 
yoğun saatlerde trafiğe çıkmaktan 
kaçınmak. Aracın yüksek viteste 
kullanılması da tasarruf için önemli. 
Her fırsatta vites artırılmalı. Ana 
yolda, yol bilgisayarı kullanmak 
sabit hızda kalmanızı sağlayarak  
tasarruf sağlıyor. Ayrıca mümkün 
olduğunca da araç hızı korunmalı. 

ARAÇ DONANIMI VE VERİMLİ KULLANIM DA ÖNEMLİ

RÖLANTİDEN UZAK DURUN 

Gereksiz rölanti, araç sabitken yakıt tüketimine sebep olur. Birkaç dakika ya da 
daha fazla süreyle aracınızı hareket ettirmeyecekseniz motoru durdurmak ve böy-
lece yakıt tüketimi ile emisyon miktarını sıfırda tutmak daha iyidir. 

KISA MESAFELERDEN KAÇININ 

Motor soğukken yapılan kısa sürüşlerde motor optimum çalışma sıcaklığına 
erişene dek normal seviyeden daha fazla yakıt tüketimi gerçekleşir. Soğuk mo-
torla başlanılan kısa sürüşler, ısınmış bir motor performansına kıyasla, sürüşün 
başlamasından sonraki birkaç dakika içinde daha fazla emisyon ve yakıt tüketimi 
gerçekleştirmektedir. 

SÜRÜCÜ KOLTUĞU

Su içmek ve vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak daha iyi konsantrasyon sağlar. 
Daha iyi odaklanma daha verimli araç kullanma eğiliminde olursunuz. 

MOTOR

Gereksiz rolantiden kaçının. Çalışır haldeki aracınız yakıt tüketmeye devam eder. 
10 saniyeden fazla duruşlarda motor durdurulmalı. Yüksek devir yakıt tüketimini 
artırır. Kalkış veya hızlanırken   vitesi doğru zamanda değiştirin. Devir sayacının 
kırmızı hatta geçmemesine dikkat edin. 

PENCERELER

Pencereleri kapalı tutun. Camı açma ya da klimayı çalıştırma yerine araba hava-
landırmasını kullanın. Açık camla araba kullanma sizi yavaşlatır.

TAVAN

Kullanılmayan zamanlarda port bagajı sökün. Port bagaj sürtünme oluşturarak 
yakıt tasarrufunu azaltır.

LASTİKLER

Lastik basıncı 1 psi bile az olsa yakıt verimliliği yüzde 3’e kadar azalabilir. Bu ne-
denle lastik havaları haftada bir veya yakıt alırken kontrol edilmeli. 

TÜKETİCİ KÖŞESİ Akaryakıt sürekli zamlanıyor tasarruf şart oldu
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Doğu Akdeniz’de İsrail 
açıklarında 1998 yılın-
da başlanan çalışmalar 
neticesinde 2010’da 

Leviathan Doğal Gaz Sahası’nın 
keşfi gerçekleşti. Geçen 10 yılın en 
büyük doğal gaz yatağı keşfi olarak 
nitelendirilen Leviathan Doğal 
Gaz Sahası; Mısır, Türkiye, Suriye 
ve Lübnan’ın karasuları yakınında, 
Hayfa’ya 130 kilometre uzaklıktaki 
İsrail karasuları içinde yer alıyor. 
İsrail’in doğal gaz arama çalışmala-
rı, daha ziyade Rusya Federasyonu, 
Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Asya 
Cumhuriyetlerine odaklanan enerji 
piyasalarının ilgisini yakın geçmişe 
dek pek çekmemişse de Leviathan 
ve bu sahaya 47 kilometre uzaklı-
ğındaki Tamar sahalarında zengin 
kaynaklar bulunduğunun ortaya 
çıkması ile gündemde kendisine 
ciddi bir yer edindi. İsrail’in doğal 
gaz ihtiyacının yıllık 2 ilâ 2,5 mil-
yar metreküp olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda bu keşfin İsrail 
dışında birçok ülke için de yeni bir 

kaynak oluşturacağı aşikâr.

Leviathan Sahasının Sınırları
Leviathan Doğal Gaz Saha-

sı’nın 620 milyar metreküplük bir 
rezerve sahip olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, bazı yorumcu-

ların da ifade ettiği üzere, İsrail’in 
komşu ülkelerle ilişkilerinde yeni 
bir sayfa açma imkânının doğduğu 
inkar edilemez. Tel Aviv yakının-
daki Tamar Doğal Gaz Sahası 
ile birlikte Leviathan Doğal Gaz 
Sahası’ndaki kartlarını doğru kulla-
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Yakın zamana kadar neredeyse hiç kimsenin enerji kaynakları açısından bu denli zengin olabileceğine ihtimal 
vermediği ancak İsrail’in doğal gaz bulduğunu kamuoyuna duyurması ile enerji piyasalarının dikkatini çeken 
Doğu Akdeniz’de işler hızlandı hatta artık doğal gaz ticaretinin konuşulmaya başlandığı bir aşamaya gelindi

nırsa İsrail’in; Rusya Federasyonu, 
Türkmenistan ve İran gibi enerji pi-
yasalarında adından söz ettiren bir 
ülke olması ciddi bir ihtimal olarak 
belirdi. Buna karşın İsrail, bu fırsatı 
nasıl değerlendireceğine halen çok 
da karar vermiş gibi görünmüyor. 
Bu makalede, İsrail’in enerji piya-
sasındaki adımları, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ve Mısır ile oluş-
turmaya çalıştığı enerji üçgeninde 
başarılı olma ihtimali ve Türkiye ile 
ilişkilerinin enerji boyutunda nasıl 
ilerleyeceğini irdeleyeceğiz.

Leviathan Sahası’nın ortaklık 
yapısını ortaya koymak, ilişkilerin 
de izleyeceği yol açısından önem-
li. ABD merkezli Nobel Ener-
gy, Leviathan Sahası’nın yüzde 
39.66’lık hissesine sahip olup 
operatörlük görevini de üstleniyor. 
Bunun yanı sıra Delek Drilling 
hisselerin yüzde 22.67’sine, Avner 
Oil Exploration yüzde 22.67’sine 
ve Ratio Oil Exploration ise geriye 
kalan yüzde 15 hisseye sahip. 
Şubat 2014’te Woodside Energy 
ortaklığa gireceğini açıkladıysa 
da çok kısa bir süre sonra “bölge-
sel projelere ağırlık vereceğini” 
belirterek anlaşmadan çekildiğini 
ilan etti. Şirketin bu açıklamasına 
karşın 2017’de üretime geçileceği 
belirtilen sahadan, “bölgedeki 

politik ilişkilerden ve güvenlikle 
ilgili sorunlar” nedeniyle çekildiği 
konuşuldu.

Güney Kıbrıs’la işbirliği zorunluluk 
oldu

İsrail ile paralel hareket eden 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
sahaları arasında en çok öne çıkan 
Afrodit Doğal Gaz Sahası (12. 
Blok). 102-170 milyar metreküp 
doğal gaz rezervi olduğu tahmin 
edilen bu sahanın, İsrail’in off-sho-
re doğal gaz sahalarıyla birlikte 
paket halinde sunulmasının sebebi 
de operatörlüğünü ABD şirketi 
Nobel Energy’nin yapması. Diğer 
büyük ortak ise yine Leviathan 
Sahası’ndan tanıdık bir isim olan 
Delek Group. Bugüne kadar bulu-
nan sahalara karşın Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin Afrodit Sahası 
dışında yeni rezervler keşfetmeden 
tek başına bir LNG istasyonu ya da 
boru hattı inşa etmesi şu aşamada 
optimal görünmüyor. Bu nedenle, 
ortakların her iki sahayı birlikte 
işletmeyi planladığı anlaşılıyor. 
Bu kapsamda ortaklar, ilk olarak 
2018’de Leviathan’da üretime 
başlamayı öngören bir plan yaptılar. 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 1 
milyar metreküplük iç pazar doğal 
gaza ihtiyacı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, Afrodit yatak-
larını yalnızca kendisi için işletmesi 
ekonomik açıdan verimli olmaz. 
Bu nedenle, İsrail ve Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin birlikte hareket 
etmesi de neredeyse bir mecburiyet 
halini aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
hak iddia ettiği sahalar ve Afrodit 
yatakları ve Türkiye’nin kıta sahanlığı:

Öte yandan, Delek Group ve 
Noble Energy üst düzey yöneticile-
ri, Mısır ziyaretleri sırasında British 
Gas temsilcileri ile de temaslarda 
bulundular. Bu görüşme sırasında 
bir iyi niyet beyanatı imzalandığı 
kamuoyuna duyuruldu. Bu iyi niyet 
beyanatına göre, İsrail Leviathan 
Sahası’nın British Gas’ın Idku’da 
yer alan LNG üretim santralına 
15 yıl içinde 105 milyar metreküp 
doğal gaz tedarik edebileceği ana 
hatları ile çizildi. İsrail’in diğer 
önemli sahalarından Tamar’daki 
gazın değerlendirilmesi için de 
benzer kapsamda bir iyi niyet be-
yanatının, Mayıs 2014’te İspanyol 
şirketi Fenosa tarafından Mısır 
Damietta’da yer alan LNG santralı 
için imzalandığı düşünüldüğünde, 
İsrail’in Mısır’a yönelme stratejisi-
nin önemli bir zemine sahip olduğu 
net bir şekilde görülüyor. Ancak bu 
iki şirketin Güney Kıbrıs’ın Afrodit 
Sahası’nda da hisselerinin olması 
nedeniyle, bir “B Planı”nın Mısır’a 
sunulacağı hususu, uzun süredir 
enerji piyasasının gündeminde yer 
alıyor. Afrodit Sahası’nın tek başına 
geliştirilmesinin ekonomik görül-
memesinin yanı sıra Leviathan’da 
üretime geçilmesinde gecikme 
yaşanması halinde Afrodit sahasın-
dan Idku LNG üretim istasyonuna 
doğal gaz tedarik edilebilecek 
olması, bu “B Planı”nın temellerini 
oluşturuyor. Leviathan’ın üreti-
me geçmesinin gecikmesine ise 
İsrail’de ilgili düzenleyici kurumun 
menfi tutumu ve ülkede mevzuatta 
yaşanan belirsizlik nedenleriyle, 
neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Leviathan Sahası’nda gecikme 
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yaşanması olasılığını doğuran se-
bepler, yalnızca uluslararası engeller 
değil. Aslında, saha, İsrail’in reka-
bete ilişkin düzenlemelerinin adeta 
ana hedefi haline geldi. Offshore 
sahasının yüzde 95’ine sahip olan 
iki şirketin monopol oluşturma 
ihtimali, devlet kurumlarının dik-
katini çekiyor. İsrail Enerji Bakanı 
Silvan Shalom, “her iki şirketin de 
rekabeti arttırabilmek için his-
selerinden bir kısmını satmaları 
gerektiğini” açıkça ifade etti. Ancak 
Shalom, İsrail gibi bir piyasanın 
dışarıdan yatırımcı çekmesinin 
güçlüğünün farkında ve “özellikle 
Körfez ülkeleri varken uluslararası 
şirketlerin, İsrail’i yatırım için seç-
melerinin de çok kolay olmadığını” 
katıldığı toplantı ve konferanslarda 
itiraf ediyor.

Leviathan’da üretime planla-
nandan çok daha geç bir tarihte 
geçileceği hususu neredeyse kesin 
görülüyor. Afrodit sahasının Le-
viathan ile bağlantılandırılmakta 
ısrarcı davranılmasının sebebi de 
Afrodit’in öncelikle dünya pi-
yasalarına sunularak Leviathan 
Sahası’nda üretime geçene kadar 
piyasalarda yer kazanmaya çalışmak 
olarak değerlendiriliyor.  Bu kap-
samda, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin bir süre daha enerji 
alanında birlikte hareket etmesi 
şaşırtıcı olmaz.

Mısır’ın talipleri arttı
Gelişmeler Mısır öznesinde ele 

alındığında ise son dört yılını poli-
tik çekişmelerle geçiren bir ülkede, 
yatırımlar ciddi sekteye uğradı. Mı-
sır, doğal gaz üreticisi olduğu halde 
ülkedeki enerji açığı inanılmaz bir 
boyuta ulaştı. Son dört yıl boyunca 
günlük elektrik kesintileri rutin 
bir uygulama halini aldı. Mısır’ın 
mevcut enerji darboğazında, İsrail 
daha önce bu ülkeden doğal gaz 
ithal ederken bu ülkeye doğalgaz 
ihraç edebilecek pozisyona gelmesi 
ise oldukça ironik bir gelişme.

Ancak Mısır ile ilgilenen tek 
aktör, İsrail değil. Mısır Petrol 

Bakanı Sherif İsmail’in, BP ile 12 
milyar Amerikan Doları tutarında 
bir anlaşma imzaladığını anımsa-
talım. Anlaşmada, Batı Nil Delta 
Projesi’nin geliştirilmesi ve 55 
milyon varil kondensat ile 5 trilyon 
feet küp doğal gaz üretilmesi amaç-
lanıyor. Bu anlaşmanın, BP’nin 
Akdeniz’de Mısır açıklarında “çok 
önemli” bir derin su doğal gaz 
sahası keşfettiğini açıklamasının 
hemen ardından gelmesi de BP’nin 
ait olduğu İngiltere’nin Mısır’da-
ki enerji mücadelesine ülkedeki 
politik karmaşanın yaşanmasından 
önceki döneme kıyasla daha etkin 
bir şekilde yoğunlaştığına işaret 
ediyor.

İngiltere’nin Mısır’da imzala-
dığı anlaşma, enerji piyasalarında 
“Mısır’a yatırım yapılması için 
elverişli ortamın oluştuğu” mesajını 
vermesi açısından önem arz ediyor. 
Nitekim, bu mesajın verilmesinin 
kısa süre ardından İtalyan ENI 
şirketinin Akdeniz, Batı Çölü, Nil 
Deltası ve Sinai’de yer alan doğal 
gaz sahalarının geliştirilmesi için 
toplam 5 milyar ABD Doları tu-
tarında bir yatırım için imza attığı 
açıklandı.

Peki bu güçlü ve deneyimli rakipleri 
arasında İsrail şirketleri kendilerine 
nasıl bir zemin bulabildiler? 

İşte bu noktada, İsrail ve 
Mısır’ın enerji piyasasında bir 
gündem yaratmak maksadıyla bir 
araya geldiği düşünülüyor. Her 
iki ülke de enerji piyasalarında ön 
planda yer almıyor ve yatırımcıların 
ilgisine ihtiyaç duyuyorlar. Mısır, 
diğer ülkelerden gelecek yatırımları 
ülkesine çekebilmek için İsrail’i 
kullanıyor. İsrail’in ise Türkiye gibi 
gerçekleşme ihtimali daha yüksek 
ve daha ekonomik olan bir hat 
üzerinden doğal gazın ihracı için 
Ankara’ya “Mısır gibi alternatif 
rotalara da yönelebileceği” mesajını 
vererek Türkiye ile olası pazarlık-
larda elini güçlendirmek istediği 
düşünülüyor.

Ancak, medya organlarının 
büyük bir bölümünün gözünden 
kaçan bir gelişme de Mısır’ın BP 
ile imzaladığı anlaşmada aslında 
İsrail’in de tam merkezde oturduğu 
gerçeği... Bu anlaşmada Mısır’ın 
doğal gaz rezervlerinin geliştiril-
mesine ek olarak Mısır’ın üçüncü 
ülkelerden de enerji ithal etmesi 
hususuna yer veriliyor. Son gelişme-
ler değerlendirildiğinde bu üçüncü 
ülkenin İsrail olacağı akla geliyor.

İngiliz Şirketi British Gas 
(BG) ile imzalanan “İsrail doğal 
gazının Mısır tesislerinde LNG 
haline dönüştürülmesi anlaşması” 
da zincirin diğer bir halkası. Ayrıca, 
BG ile imzalanan anlaşmadan önce 
İsrail’den gelen heyetlerin, Mısır’da 
temaslarda bulunduğu da gazete-
lerde yer almayan haberler arasında. 
Tüm bu anlaşmaların sebebi ise 
tabii ki sadece Mısır’a doğal gaz te-
darik etmek değil. Asıl amaç, İsrail 
doğal gazının dünya piyasalarına 
sunulmasına yol vermek.

Ancak Mısır ile işbirliği içine 
girilmesi, İsrail’de ciddi şekilde 
eleştiriliyor. Birçok analiste göre bu 
işbirliği, İsrail’e pahalıya patlayacak. 
Çünkü Mısır, pek de güvenilir bir 
iş ortağı değil ve İsrail’in daha önce 
yaşadığı doğal gaz kesintileri de bu 
saptamayı doğruluyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 
de işin içine girdiğinde, İsrail için 
anlaşma tam bir muamma haline 
geliyor. Ancak hem Güney Kıbrıs 
hem de İsrail için Mısır’ın LNG 
tesislerine sahip olması belki de 
üçlü işbirliğinin yegâne cazip tarafı. 
Mısır, kendi doğal gazını artık 
genelde iç piyasada kullanıyor ve 
bu nedenle LNG tesislerinde atıl 
kapasite var. Bu durumda, Güney 
Kıbrıs’ta yeni bir tesis inşa etmek 
yerine Mısır’ın atıl kapasitesinin 
kullanılması, hem İsrail hem de 
Güney Kıbrıs açısından makul bir 
çözüm gibi görülüyor. İsrail ise gü-
venliğini sağlamakta zorlanacağına 
inanması nedeniyle kendi kıyıların-
da bir LNG tesisi inşa etmeye sıcak 
bakmıyor.

Türkiye’nin güneyindeki 
“enerji ittifakı” güçleni-
yor. İsrail’in başını çektiği 
Mısır ve Güney Kıbrıs’ın 

da arasında olduğu üçlü ilişkilerini 
artırıyor. Son haberler Mısır’ın 
Güney Kıbrıs’tan doğal gaz satın 
almakta acele ettiği, 12’nci parsel-
deki “Afrodit” yatağını Mısır kıyıla-
rındaki doğal gaz kabul tesislerine 
bağlayacak boru hattının, önü-
müzdeki 2, en çok 3 yıl içerisinde 
döşenmesini istediği yönünde. 

“Mısırlılar Gaz İçin Acele Edi-
yor… 2017’ye Kadar ‘Afrodit’ten 
Boru Hattı İstiyorlar” başlıklı 
haberlerde Mısır Ulusal Doğal Gaz 
Şirketi (EGAS) Başkanı Halid 
Abdel Badi’nin “Daily News Agipt” 
isimli gazeteye yaptığı açıklama-
da Afrodit’i Mısır kıyılarındaki 
tesislere bağlayacak denizaltı boru 
hattının en kısa zamanda kurulması 
ümidini dile getirdi. “İlk doğal gaz 
teslimatı 2017’de yapılabilir” diyen 
Badi, EGAS’ın günde 700 milyon 
mcf satın almak için Rum Devlet 
Hidrokarbon Şirketi (EYK) ve 
Noble Energy şirketi ile görüşmeler 
yaptığını anlattı.

Badi, ENPPI’nin (“Petrol 
Mühendisliği ve İşlem Endüstrisi 
Mühendisliği”), 12’nci parseli ve 
“Afrodit” yatağını Mısır’a bağlaya-
cak 400 kilometre uzunluğundaki 
denizaltı boru hattı için en uygun 
güzergâhın belirlenmesi için teknik 
ve mekanik incelemeler yaptığı-
nı söyledi. Nisan ayı başlarında 
Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek EYK 
yetkilileriyle, imzaladıkları karşılıklı 
anlayış memorandumunun hayata 
geçirilmesi çerçevesinde, güzergâh 
belirlenmesi ve boru hattının döşen-
mesiyle ilgili teknik bilgi alışverişin-
de bulunduğunu da anlatan Badi, 
temasların süreceği de vurguladı. 

Hattın maliyeti paylaşılacak 
Abdel Badi, boru hattının 

döşenmesi maliyetini bir yandan 
Rum yönetimi ile Noble Energy 
şirketi, öte yandan da Mısır devleti 
ile iki yabancı şirket (British Gas 
ve Union Fenosa) üstleneceğini 
söyledi ancak şu ana kadar Rum 
tarafından edindiği bilgilerin, 12’nci 
parselin ruhsat sahibi konsorsiyumu 
oluşturan Noble Energy ve Delek 
Drilling-Avner Oil) boru hattı 
yatırımına katılmak istemediği, 
doğalgazı yatak üzerinde yüzer 
tesise teslim etmek istediği yolunda 
olduğuna işaret etti.

Badi, Güney Kıbrıs kaynaklı 
bilgileri işaret ederek boru hattı 
inşaat maliyetinin Yap-İşlet-Dev-
ret usulüyle doğal gaz satın alımı 
sözleşmesine imza atacak şirketle-
rin oluşturacağı özel konsorsiyum 
tarafından üstlenilebileceğini de 
söyledi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos 
Lakkotripis de önümüzdeki dö-
nemde 12’nci parseli Mısır’a bağla-
yacak ana boru hattının yönetimiyle 
ve diğer deniz altı ve kara altyapıla-
rıyla ilgili Güney Kıbrıs ile Mısır’ın 
bir devletlerarası anlaşma imzala-
nacağını açıkladı. Lakkotripis bu 
anlaşmanın Avrupa müktesebatının 
çok katı olduğu çevre koruma ko-
nularını da içereceğini ekledi.

ZİRVE YAPTILAR 
Kıbrıs Rum Kesimi Yunanistan ve Mısır 
arasında merakla beklenen geçen ay 
yapıldı. Mısır Cumhurbaşkanı el Sisi 
ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çip-
ras Rum Yönetimi Lideri Nikos Anas-
tasiadis’in bir araya geldiği zirvede 
enerji, bölge güvenliği ve ekonomik 
konular ele alındı. Üç lider görüşme-
nin ardından ortak basın açıklaması 
yaptı.
Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs’ta kalıcı 
çözüme ulaşmak için çaba harcamaya 
devam edeceğini söyledi. Yunanistan 
Başbakanı Aleksis Çipras ise münhasır 
ekonomik bölgelerin genişletilmesi 
kararı aldıklarını duyurdu. Çipras, üç 
ülke arasındaki işbirliğinin önemine 
vurgu yaparken bu işbirliğinin uluslar 
arası deniz hukuku çerçevesinde oldu-
ğunu ileri sürdü.
Yeni münhasır ekonomik bölgelerin 
belirlenmesi ve geliştirilmesi için gö-
rüşmeler gerektiğine değinen Çipras, 
“Üçüncü ülkelerin bu konuda onayı va 
anlayışı kesinlikle gerekli değildir” dedi.

Mısır, Güney Kıbrıs’tan  
gaz alacak
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Bloomberg New Energy 
Finance tarafından yapılan 
analize göre; yenilenebilir 
enerji ile fosil yakıtlar 

arasındaki yarışta dönüm noktasına 
gelindi. Tüm dünyanın yenilenebilir 
enerji için daha fazla kapasite ar-
tırımına gittiğini belirten haberde; 
kömür, doğal gaz ve petrol için 
yapılan yatırımların her yıl ciddi 
oranlarda düştüğü güncel veriler-
le açıklanıyor. 2013 yılında tüm 
dünya çapında yenilenebilir enerjiye 
eklenen 141 gigawatt kapasite-
nin ardından en büyük ilerlemeyi 
kaydettiği belirtilen temiz enerji 
sektöründe işler yolunda giderse 

gelişim katlanarak devam edecek. 
Analize göre, 2030 yılına geldiği-
mizde yenilenebilir enerji kapasitesi 
dört katına çıkmış olacak.
Kaynak:Bloomberg.com

Afrika ‘Yeşil Ekonomi’ ile Büyüyecek
Birleşmiş Milletler Çevre Prog-

ramı (İngilizce: UN Environment 
Programme veya UNEP) Afrika’nın 
2010-2015 yılları arasındaki yeşil 
ekonomiye geçiş sürecine ve dene-
yimlerine yer veren rapor yayınladı. 
Afrika’nın yeşil ekonomiye geçe-
rek değişim şansını sürdürülebilir 
kılacağını açıklayan çalışmaya göre; 
yeşil ekonomiye yönelik potansiyeli 

açısından en kapsamlı bölgelerden 
biri Afrika. Politik reformların hayata 
geçirilmesiyle birlikte kazanç ve yatı-
rım merkezine dönüşeceği savunulan 
kıtada, doğal kaynakların korun-
masına yönelik çalışmalar da artış 
göstermiş durumda. Afrika, doğal 
hayatın korunmasına yönelik projeler 
sayesinde yeşil ekonomiye yönelik 
işlerin ve sosyal hakların yarattığı 
fırsatlardan uzun zamandır haberdar.
Kaynak: Agenda.weforum.org

Rüzgar enerjisini en çok kullanan ülke: İspanya 
Red Electrica de Espana (REE) tarafından yayınla-

nan rapora göre; İspanya mart ayındaki toplam elektrik 
üretiminin yüzde 69’unu sıfır karbon salınımı yapan 
teknolojilerden karşıladı. Yenilenebilir ve nükleer 
enerji birleşimiyle sağlanan bu oran sayesinde İspanya, 
yenilenebilir enerji kullanımında bir ilke de imza atmış 
oldu. Sadece rüzgar enerjisi ile mart ayındaki elektrik 
üretiminin yüzde 22.5’ini karşılayan İspanya, rüzgar 
enerjisini enerji kaynakları içerisinde en çok kullanan 
ülke oldu. CleanTechnica’nın verilerine göre, İspanya 
aynı hızla devam ederse, 2020 yılına kadar elektrik üre-
timinin yüzde 40’ını rüzgar enerjisinden karşılayacak.
Kaynak: Thinkprogress.org

Japonya’nın geleceği güneş enerjisinde
Bir zamanların fosil yakıtlara bağımlı Japon ekono-

misi, petrol kaynaklı üretim yapan enerji santrallarını 
teker teker kapatıyor. Fukuşima felaketinin ardından 
başta Japonya olmak üzere, dünyada birçok ülke nük-
leer enerjiden vazgeçmeye başlamıştı. Uranyum ve fosil 
yakıtlar yerine güneş enerjisine kademeli olarak geçiş 
yapan Japonya’da yenilenebilir enerji yatırımları her 
geçen gün artıyor. 1.1 milyar dolarlık yeni güneş çift-
liği Okayama bölgesinde açılacak olan Japonya, 2016 
yılı Şubat ayına kadar 2.4 gigawatt (GW) kapasitede 
fosil yakıt santralını da kapatmayı planlıyor. Dünyanın 
en büyük güneş paneli üreticilerinden biri konumun-
da yer alan ülke, Fukuşima’dan bu yana yenilenebilir 
enerjiden elektrik üretimini 3 katına -25 GW- çıkardı. 

Japonya’nın bu ilerlemedeki en büyük payı ise yüzde 
80 oranıyla güneş enerjisinden geliyor.
Kaynak: Bidnessetc.com

Fransa’dan jeotermal enerjiye 50 milyon Euro fon 
Fransız Enerji Bakanı Segolene Royale, jeotermal 

enerjiye 50 milyon euro tutarında risk sigorta fonu 
ayırdıklarını açıkladı. Jeotermal enerjiye yönelik fonun 
temel amacı, proje geliştiricilerin keşif ve arama çalış-
malarını yürütürken karşılaşacakları jeolojik risklerden 
korunması. 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının yüzde 
32’sini yenilenebilir enerjiden karşılamayı planlayan 
Fransa’da, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde 
en önemli oyunculardan biri jeotermal enerji olarak 
görülüyor.
Kaynak: Renewables.seenews.com

AB, Rusya ve Ukrayna gaz görüşmelerinde ilerleme 
sağlandı

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Rus-
ya, Ukrayna ve AB Komisyonu’nundan teknik seviyede 
uzmanlar arasında yürütülen doğal gaz görüşmelerinde 
ilerleme sağlandı. Komisyon açıklamasında, Rusya’nın 
Ukrayna’ya gaz sağlamasının önündeki engellerin 
kaldırılması için yüksek seviyeli bir toplantıya hazırlık 
olarak düzenlenen teknik toplantılarda Ukrayna’ya 
sağlanacak gaz miktarı ve bunun finansmanı gibi 
konularda ilerleme sağlandığı belirtildi.
Kaynak: Montel-Foreks

Fosil yakıtlar yenilenebilir 
enerjiye karşı yarışı kaybetti

MAKALE Fosil yakıtlar yenilenebilir enerjiye karşı yarışı kaybetti
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Yönetim ve danışmanlık 
şirketi EY, 2015 yılına 
ilişkin Yenilenebilir Enerji 
Ülke Çekiciliği Endeksi 

(RECAI) sonuçlarını açıkladı. 
EY tarafından yapılan açıklamaya 
göre, 2014 yılında küresel çapta 
300 milyar dolarlık yatırım yapılan 
yenilenebilir enerji sektörüne ilgi 
sürüyor. Endeks sonuçlarına göre, 
enerji çeşitliliğine odaklanma, 
hükümetler ve yatırımcılar üzerinde 
artan rekabet baskısı, yenilenebilir 
enerjinin çekiciliğini artırırken 
yeni yatırım lokasyonlarını da öne 
çıkarıyor.

Endeks sıralamasında 2015’te 
ilk dörtte sırasıyla Çin, ABD, 
Almanya ve Japonya yer aldı. 2014 
yılının listesinde 19. sırada bulunan 
Türkiye, bu yıl bir basamak yükse-
lerek 18. sıraya çıktı.

Rapor, daha fazla yabancı yatı-
rım çeken ve geleneksel yatırım lo-
kasyonlarına alternatif yeni rekabet 
yaratan pazarların bariz örnekleri 
olarak Hindistan ve Sahra Altı 

Afrika ülkelerine dikkati çekiyor.
Hindistan’da hükümetin yenile-

nebilir enerji konusundaki yüksek 
hedefleri ve yatırım iklimini geliş-
tirmek amacıyla yatırım ve projeler-
de hızlanması ülkenin RECAI’de 
beşinci sıraya yükselmesini sağladı. 

Enerji dönüşümü yasasında 
yaptığı ilerlemeyle 2030 yenile-
nebilir enerji hedefini açıklaması 
Fransa’yı Endeks’te yedinci sıraya 
yükseltti. Benzer şekilde, Polon-
ya’da mevzuata eklenen detayların 
rekabetçi ihaleler için yasal çerçeve-
ye netlik getirmesi ve İsveç Hükü-
meti’nin nükleer enerjiden yüzde 
100 yenilenebilir enerjiye geçme 
konusundaki kararlılığı pazara olan 
ilginin kuvvetli olduğunu gösteri-
yor.

Meksika, cesur enerji reformla-
rının yanı sıra ülkenin yenilenebilir 
enerji hedeflerine ulaşma yolunda 
ayrıntılı bir yol haritası ortaya koy-
ması ve enerji dönüşümü yasasında 
ilerleme kaydetmesi üzerine sırala-
madaki yükselişini sürdürdü.

Hükümetlerin yanı sıra özel 
sektörün de rekabet yaratma ve 
yenilenebilir enerjiye yönelik 
yatırımları sürüyor. Özel sektörün 
daha aktif olması ve büyük ölçekli 
projelerdeki gelişmeler, aralarında 
Kenya, Cezayir, Şili ve Filipinler’in 
de olduğu bazı ülkelerin sıralamada 
yükselmesine yardımcı oldu.

Denetim ve Danışmanlık 
Şirketi EY Türkiye Enerji Sektörü 
Lideri Ethem Kutucular, petrol 
fiyatlarındaki süregelen kırılganlık 
ve coğrafi zorlukların, enerji güven-
liğini sağlamada enerji çeşitliliğinin 
önemini ortaya koyduğunu belir-
terek, “Yenilenebilir enerji, birçok 
ülke için önemini giderek artırıyor. 
Bu da çekicilik endeksimizde bazı 
pazarların tırmanışını sağlıyor” 
dedi.

Kutucular, enerji geliştiricile-
rin ve yatırımcıların yüksek hızla 
büyüyen pazarlardan pay almak 
için yaratıcı ve rekabetçi olmaları 
gerektiğine dikkat çekti.

İTÜ’den enerjiye özel sertifika programı 
İstanbul Teknik Üniversitesi de 

(İTÜ) bu yıl beşinci kez düzenle-
yeceği yenilenebilir enerji sertifika 
programına 22 Mayıs’ta başlayacak. 

Üniversiteden yapılan açıkla-
mada enerjinin ülkelerin büyüme 
ve refah düzeylerini belirleyecek 
sektör olarak görülmesi nedeniyle 
geleceğin popüler meslekleri arasın 
da birinci planda önem kazandığına 
vurgu yapılarak “Özellikle yenilene-
bilir enerji teknolojilerinin giderek 
daha da önemli hale gelmesi, enerji 
sektöründe bu alanda bilgi sahibi 
profesyonellere olan ihtiyacı arttırdı. 
Bu ihtiyacı fark eden Business 
Management Institute, İTÜ Enerji 
enstitüsü işbirliğinde “Yenilenebilir 
Enerji Teknolojileri Sertifika Prog-
ramı”nı düzenliyor” denildi. 

BMI tarafından 5 yıldır olarak 
düzenlenen bu eğitim programıyla, 
sektörde çalışmak isteyenler ve 
sektör de çalışan teknik kadrola-
rın bilgi eksikliğinin giderilmesi, 
yeni düzenlemeler ve teknolojiler 

hakkında da bilgi sahibi olmaları 
amaçlanıyor. Rüzgar, güneş, hidroe-
lektirik ve jeotermal enerji başlıkla-
rının İTÜ Enerji Enstitüsü uzman 
akademisyenlerinin katkılarıyla 
incelendiği eğitim, toplam 4 gün 
(24 saat) sürüyor. Eğitime enerji 
şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, 
enerji alanında serbest çalışacak 
olan mühendisler, enerji sektöründe 

yer alan ve almayı planlayan teknik 
konularla ilgili kişiler ve girişimci-
lerin katılması hedefleniyor. 

İTÜ Maslak kampüsünde 
yapılacak eğitimleri, İTÜ En-
erji Enstitüsü öğretim üyeleri 
verecek. Yılda 3 dönem olarak 
düzenlenen eğitim programının, 
yeni dönemi 22 Mayıs 2015’te 
başlayacak. 

Türkiye’nin ilk ‘güneşli’ otobüsü yollarda
Türkiye’nin ilk güneş enerjisiyle 

çalışan otobüsü hizmet vermeye 
başladı. Otobüs Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ile MAN ortaklığın-
da tasarlandı. Otobüsle ilgili bilgi 
veren ODTÜ GÜNAM Müdürü 
Profesör Raşit Turan, klimasından 

yolcuya özel multimedya birimleri-
ne, kablosuz internetten soğuk-sı-
cak su ünitelerine kadar yolcu 
için verilen hizmetlerdeki enerji 
ihtiyacının güneşten sağlanacağını 
ifade etti. MAN ile birlikte tasar-
lanan otobüste, üretilen enerji bir 

bataryada depolanarak gerektiğinde 
elektrikli klimanın çalışmasında 
kullanılıyor. Otobüsün tavanındaki 
güneş gözeleri, özel olarak tasarlan-
dı ve ilk olarak 2 milimetreye kadar 
indirildi. Teknolojisiyle gurur duyu-
lacak bir ürün yaptıklarını anlatan 
Turan, “Güneş enerjisi, TIR’larda 
geniş tavan alanı nedeniyle iyi bir 
uygulama olabilir. Bu konuda fir-
malardan teklifler alıyoruz. Güneş 
zengini Türkiye, bu konuda önder-
lik yapabilecek potansiyel taşıyor. 
Bunu takiben güneş enerjili uydu 
ve uçak yapmak da uzak hedefler 
değil” dedi. MAN Türkiye CEO’su 
Münir Yavuz ise üretiminin yüzde 
90’ını ihraç eden bir firma olarak 
Arabistan, Dubai gibi ülkelerde 
güneş enerjili otobüsün hızla yayı-
labileceğini ifade etti.

Dünya yenilenebilir enerjiye  
300 milyar yatırdı

Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’nde Türkiye bir sıraya 
atlayarak 18. oldu. İlk dört sırayı Çin, ABD, Almanya ve Japonya 
paylaşırken 2014 yılında toplam yatırım 300 milyar dolara ulaştı

YEŞİL EKONOMİ
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Ermeniler, Türkiye’yi, geç-
mişte kendilerine uygu-
lanan tehcir sırasında çok 
sayıda insanın ölmesiyle 

suçlarken, kendi kendilerine ve 
diğer bölge halklarına bugün çok 
daha büyük bir ‘nükleer tehcir’i 
dayatmak üzereler. Ermenistan’daki 
Metsamor Nükleer Güç Santrali 
(NGS), Ermenistan’da ve bölgede 
bir felakete sebep olmanın eşiğinde. 
Salt ekonomik kaygılar sebebiyle 
santralin çalıştırıldığı her geçen 
gün, bütün bölge halklarını etkile-
yecek bir felaket yaşanma riski de 
artmakta. Böylece bir taraftan bölge 
halkları her an bir nükleer kaza 
riskiyle yaşarken, diğer taraftan 
bu sorunun çözülmesi, Ermenis-
tan’ın bölgenin diğer ülkeleriyle 
ilişkilerinin bozuk olması sebebiyle 
başarılamamakta. Bu süreçte tarih 
ise kaçınılmaz olarak iki yoldan 
birinde tekerrür edecek: Ya kadim 
Türk-Ermeni dostluğu şeklinde ya 
da bölge dışı devletlerin, Ermenileri 
kendi komşularıyla sorunlu tutmaya 
devam etmeleri şeklinde. İşte tam 
da bu noktada, Türkiye’nin enerji 
diplomasisi ve gelişen nükleer stra-
tejisi, tarihin Türk-Ermeni dostluğu 
yolunda ilerleyebilmesi için önemli 
fırsatlar yaratabilir.

Dünyadaki en tehlikeli ve eski 
nükleer santral olarak kabul edilen 
Metsamor NGS, 408 MW işler ku-
rulu güce sahip ve Iğdır’a 20 kilo-
metre (km), Ermenistan’ın başkenti 
Erivan’a ise 35 km uzaklıkta. 1979 
yılında birinci nesil teknolojiyle 
inşa edilmiş olan Metsamor NGS, 
1988 yılındaki bir depremden sonra 
kapatıldı. Fakat, 1991’de Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız 
olan Ermenistan, enerji darboğazı-
na düşmesi üzerine 1995’te santrali 
tekrar devreye almak zorunda kaldı. 
Ancak, ekonomik ömrünü çoktan 
tamamlamış olan santralin eskimiş 
teknolojisi ve günümüz standart-
larını karşılamaktan uzak güvenlik 
altyapısı, bütün bölgeyi etkileyebi-
lecek büyüklükte bir nükleer kaza 
meydana gelme riskini her geçen 
gün artırmakta. Bu sebeple en 
ideal çözüm, santralin tamamen 
kapatılması. Geçici çözümler ise en 
azından bazı iyileştirmeler yapılarak 
kaza riskinin azaltılmasını gerek-
tiriyor. Ne yazık ki, Ermenistan’ın 
ekonomik şartları, Metsamor’un 
kapatılarak yeni bir nükleer santra-
lin inşa edilmesi bir yana, santralin 
iyileştirilmesi için gereken önlem-
lerin alınmasına ve hatta santralin 
yakıt masraflarının karşılanmasına 

dahi imkan vermemekte. Santralin 
yakıt temini ve diğer birçok işletme 
gideri, Rusya tarafından siyasi 
amaçlarla sübvanse edilmekte. Bu 
döngü içerisinde Ermenistan, bir 
yandan Rusya’ya bağımlı kalırken, 
diğer yandan da Rusya’ya bağımlı-
lığının yapısı ve sonuçları, Erme-
nistan’ın diğer bölge ülkeleriyle 
sağlıklı ilişkiler kurmasını engelle-
mekte.

Ya Çernobil ya Fukişima
Santralda meydana gelebilecek 

bir nükleer kaza, bütün bölge için 
ciddi riskler taşımakta. Bu açıdan, 
muhtemel kazalara karşı iyimser ve 
kötümser olmak üzere iki senar-
yo düşünülebilir. İlk senaryo için 
Mart 2011’de Japonya’da meyda-
na gelen Fukuşima kazası, ikinci 
senaryo için Nisan 1986’da Sov-
yetler Birliği’nde meydana gelen 
Çernobil felaketi emsal alınabilir. 
Fukuşima kazasında 30 km çapında 
bir tahliye operasyonuna ihtiyaç 
duyulmuşken, Çernobil felaketinin 
etkileri yüzlerce km çapında bir 
alanı etkilemişti. Bu sebeple iyimser 
senaryoda radyoaktif serpintinin 
çapı 30 km ile sınırlı tutulurken kö-
tümser senaryoda, Çernobil felaketi 
kadar geniş bir alanı etkilemeyeceği 

umularak, felaketin çapı 250 km ile 
sınırlı tutulmakta.

İyimser senaryoya göre, muh-
temel bir kazada, 30 km çapında 
tahliye faaliyeti gerektirecek bir 
radyoaktif serpintinin, Ermenis-
tan’da Eçmiadzin (Vagharshapat), 
Serdarabad (Armavir), Uluhanlı 
(Masis) ve başkent Erivan dahil 
olmak üzere en az 800.000 kişiyi ve 
Türkiye’de Iğdır civarında 200.000 
kişiyi olmak üzere toplamda tah-
minen bir milyon kişiyi etkileme 
ihtimali bulunmakta (Bkz. Met-
samor Nükleer Kaza Etki Harita-
sı). Belki yüzlerce, hatta binlerce 
insanın aşırı radyoaktiviteye maruz 
kalmanın getireceği hastalıklar 
sonucu yaşamını yitireceği kazanın 
etkileri nesiller boyunca da devam 
edecektir. Bu büyüklükte bir nükle-
er tahliye operasyonunu, gayri safi 
yurtiçi hasılası 11,1 milyar dolar ve 
merkezi bütçesi 2,8 milyar dolar 
olan Ermenistan’ın gerçekleştirme 
kabiliyeti ise çok kısıtlı. Bu ‘nükleer 
tehcir’ operasyonu az veya çok ka-
yıpla gerçekleştirilebilse bile, tehcir 

sonrasında 30 km çapındaki alanda 
oluşacak tüm zararların tazmini 
hususu, Ermenistan’ın imkanlarının 
çok ötesinde bir durum yaratacak-
tır. Üstelik, zararı tazmin edilmesi 
gereken bölgenin önemli bir kısmı, 
Ermenistan’ın diplomatik ilişkiye 
sahip olmadığı Türkiye tarafında 
olacağı için konu daha da karmaşık 
bir hale gelerek Türkiye ve Erme-
nistan arasında düzenli ilişkilerin 
kurulmasını mecburi kılacaktır.

9 milyon kişi etkilenebilir
İkinci senaryoda, tıpkı Çernobil 

felaketinde olduğu gibi, radyoaktif 
izotopların bir patlama sonucunda 
kontrolsüz şekilde atmosfere ka-
rışarak yağmur bulutları ve rüzgar 
yoluyla çok daha uzak mesafelere 
taşınması değerlendirilmekte. 
Böylesi bir nükleer felakette ise, 
ortalama 250 km çapında etkili 
olabilecek bir radyoaktif serpin-
ti, Ermenistan’ın tamamını ve 
Türkiye’de Kars, Ardahan, Artvin, 
Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Van’ı; 
Gürcistan’da Tiflis, Ahılkelek 

(Akhalkalaki) ve Ahıska’yı (Akhalt-
sikhe); Azerbaycan’da Ermenistan 
işgalindeki Karabağ’ın tamamına 
ek olarak Şemkir, Gence, Berde 
ve Nahcivan’ı; İran’da ise Doğu 
ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin 
özellikle kuzey bölümlerini etkile-
yebilir. Anılan bölgelerde, nükleer 
felaketten etkilenebilecek nüfus, 
1,5 milyonu Türkiye’de olmak 
üzere yaklaşık dokuz milyondur. 
Bu bölgelerde yalnızca insanların 
sağlığı etkilenmekle kalmayacak, 
toprağa, suya ve havaya karışan 
radyoaktif izotoplar, yıllar boyun-
ca üretilen tüm gıda maddelerini 
de etkileyecek ve bölgenin temel 
geçim kaynağı olan gıda sektörünü 
kökten sarsacaktır. Fakat felaketin 
etkileri bu kadarla sınırlı kalmaya-
cak, radyoaktif kirlilik, Türkiye’nin 
bu bölgesinin beslediği Dicle gibi 
akarsular aracılığıyla Irak’a ve Basra 
Körfezi’ne kadar olan alana zarar 
vererek ulaşabilecektir. Bu çaptaki 
sorunların çözülmesi ise, yalnızca 
Ermenistan’ın değil, Ermeni di-
asporasının da imkanlarını çok aşan 

Resim 1. Metsamor Nükleer Kaza Etki Haritası

Türkiye-Ermenistan enerji 
diplomasisi ve ‘güven atomları’

VİZYON Türkiye-Ermenistan enerji diplomasisi ve ‘güven atomları’
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Gazın ilk olarak 18. yüzyılın 
sonlarında Belçika’nın Lauvain 
şehrinde yaşayan eczacı Minckela-
ers adlı bir eczacı tarafından bulun-
duğu, kelimenin Latince ‘chaos’tan 
türetildiği kabul edilir. 

1820’li yıllara gelindiğinde ga-
zın kullanımının artığı, örme fitil-
lerle gaz şişelerinde ve yağ lamba-
larında petrol kullanıldığı görülür. 
1878’den önce Avrupa ve ABD’de 
şehirler, ya merkezi gaz fabrikasın-
da üretilen gazın, şehir sokaklarının 
altına döşenmiş boru hatlarıyla 

meskenlere kadar iletilmesi ya da 
elektrikli ark lambası kullanılarak 
aydınlatılıyordu. 

Ancak Osmanlı’nın başkentinin 
sokakları 18. yüzyılın sonuna kadar 
büyük ölçüde karanlıktır. Bekçilerle 
devriye gezen inzibatların elindeki 
fenerler ile bu karanlıklar bir nebze 
aydınlatılmaya çalışılsa da bekçi 
başına 20 sokağın düştüğü düşü-
nüldüğünde karanlık çok uzun bir 
süre bu kentin sokaklarının kaderi 
gibi oldu. 

Havagazı’nın başkente gelişine 

dek Osmanlı Devleti’ndeki aydın-
latma usulü de diğer geleneksel 
aydınlatma metotlarından farklı 
değildi. Meşale, yağ lambası, kandil, 
çerağ, mum ve benzeri araçlar en 
önemli aydınlatma araçlarıydı. 

Bu dönemde halk, genellikle 
tenekeden yapılmış ve içinde mum 
bulunan el fenerleri kullanırdı. 
Kayıkçılar, seferlerinde benzer 
fenerler bulundurur; gece yan-
gınlarına koşan tulumbacılar aynı 
fenerleri taşır, karanlık vakitlerde 
bir yerden bir yere girmek zorunda 

Osmanlı havagazı 
ile de geç tanıştı

Yedikule Gazhanesi

bir durumdur. Böylesi geniş bir 
felaketin gerçekleşmesi ise, Erme-
nistan’ın sadece Türkiye ile değil, 
Azerbaycan ile de düzenli ilişki 
kurumasını dayatacak ve ayrıca 
Gürcistan-Ermenistan arasındaki 
zaten sorunlu olan ilişkilere de yeni 
bir sorun ekleyecektir.

Tam bu noktada, Türkiye’nin 
artan enerji diplomasisi kabiliyet-
leri ve gelişen nükleer stratejisi, 
Metsamor’daki felaket riskinin 
ortadan kaldırılmasının da ötesin-
de, Türkiye-Ermenistan ve Erme-
nistan-Azerbaycan ilişkilerinin 
geliştirilmesi için fırsatlar yarata-
rak, tarihin kadim Türk-Ermeni 
dostluğu şeklinde tekerrür etmesine 
katkı yapabilir. Bu amaçla Türki-
ye, muhtemel bir kaza sonucunda 
bütün bölgeye zarar verecek olan bu 
riskin bertaraf edilmesi için öncü 
rolü üstleneceği adımları beheme-
hal atmalıdır. Fakat Türkiye’nin, 
Azerbaycan’la olan özel ilişkisinden 
dolayı, Ermenistan’ın Karabağ’daki 
işgali sona erdirmesi, Türkiye-Er-
menistan arasındaki ilişkilerin ön 
şartı olarak masada durmakta. Üçlü 
ilişkilerin uzun yıllardır çözüm 
bulunamayan sorunlar sebebiyle 
kilitlenmiş yapısı, ancak bütün ta-
rafların ortak çıkarının bulunduğu 
böyle inisiyatifler ile değiştirilebilir.

Türkiye, Ermenistan ve Azer-
baycan, uluslararası ve bölgesel 
dengeleri de dikkate alacak şekilde 
bir konsorsiyum oluşturarak, 
Metsamor NGS’nin kapatılması ve 
yerine başka bir kaynaktan elektrik 
üreten bir santral inşa ederek hem 
kaza riskini bertaraf edebilirler hem 
de bütün bu teknik ve ekonomik 
müzakere sürecini bir ‘güven artırıcı 
dönem’ olarak kullanabilirler. Bu sa-
yede, teknik konulardaki yakınlaş-
manın, taşma (spill over) etkisiyle 
sosyal, siyasal ve tarihsel alanlara da 

aktarılabilmesi için bir ortak zemin 
yaratılabilir. Önceki Amerikan baş-
kanlarından Eisenhower’ın nükleer 
silahlara karşı meşhur “Barış Atom-
ları” (Atoms for Peace) inisiyatifine 
benzer şekilde, Metsamor’a karşı 
‘Güven Atomları’ (Atoms for Con-
fidence) inisiyatifi oluşturulabilir. 
Üstelik, Metsamor’daki muhte-
mel bir kazanın bütün bölge için 
maliyeti, katlanılamayacak kadar 
yüksek olduğu için, bu inisiyatifi 
alacak liderlerin, bu hareketlerinin 
kendilerine iç siyasette de katkısı 
olabilir.

Nükleer karşıtları bir araya gelebilir
Özellikle Türkiye’nin son 

yıllarda derinleşen ve somutlaşan 
nükleer gündemi de, zamanlama 
açısından önemli bir fırsat sun-
makta. İlk adımda, Türkiye ve 
Ermenistan’daki nükleer karşıtı 
platformların işbirliği yapmaları 
teşvik edilebilir. Bu adım, kısa 
vadede Türkiye’nin nükleer stra-
tejisini yavaşlatacak bir unsur gibi 
görünmekle birlikte, uzun vadede 
Türk dış politikasına ciddi katkılar 
yapabilir. Ayrıca, Türkiye’nin Akku-
yu’daki ilk nükleer santralini de inşa 
edecek Rus şirketi olan Rosatom’un 
aynı zamanda Metsamor NGS’ni 
işletiyor olması da, bölgesel denk-
lem açısından Türkiye’nin faydala-
nacağı bir unsur olabilir. İran’dan 
doğalgaz ithal eden Ermenistan’ın, 
Rusya kaynaklı nükleer yakıt yerine 
İran veya Azerbaycan kaynaklı 
doğalgazı elektrik üretiminde daha 
yaygın kullanmasını sağlayacak 

girişimler, Ermenistan’ın mevcut 
dış politik mimarisinde köklü ve 
Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan 
ilişkileri açısından umut vaat eden 
değişimlerin önünü açabilir. Er-
meni diasporasının, 100 yıl önceki 
olayların siyasileştirilmesi için 
harcadığı çabayı, Ermenistan’daki 
insanların yarınlarını karartacak 
olan Metsamor felaketine karşı 
harcamıyor oluşu ise, diasporanın 
samimiyetine dair bir soru işareti 
olarak kalmakta.

Sonuç olarak Ermenistan, 
bütün bölgeye zarar verme ihtimali 
olan bir nükleer felaket kaynağına 
ev sahipliği yapmakta, ancak bu ris-
ki ortadan kaldıracak teknik ve mali 
kapasiteden yoksun bulunmakta. 
Muhtemel bir nükleer felaket sonu-
cunda ‘nükleer tehcir’e uğrayabile-
cek veya bir şekilde etkilenebilecek 
insan sayısı ise, 1915 Olayları’na 
kıyasla çok daha yüksek. Bu nükleer 
felaket riskinin ortadan kaldırılması 
için ise Türkiye’nin enerji diploma-
sisi ve gelişen nükleer stratejisinin 
zamanlaması uygun fırsatlar sun-
makta. Taraflar teknik alanlardaki 
işbirliklerinden siyasal ve tarihsel 
alanlarda bir uzlaşmaya geçemeseler 
de elde, bütün bölgenin faydalana-
cağı somut bir kazanım kalabilir: 
Nükleer bir felaket riskinin bertaraf 
edilmesi. Bu sayede, 1915 tehcirinin 
hüzünlü hatırasından ders alınarak, 
yüzbinlerce insanın Metsamor’daki 
bir kaza sonucunda ‘nükleer tehcir’e 
tabi tutulmasının önüne Türki-
ye’nin enerji diplomasisi sayesinde 
geçilebilir.

Olay / Senaryo Etkilenen İnsan Sayısı (Yaklaşık)

 1915 Olayları 1 – 2 Milyon

Nükleer Kaza – İyimser Senaryo 1 Milyon

Nükleer Kaza – Kötümser Senaryo 9 Milyon
 Tablo 1. Çeşitli Olaylarda Etkilenen/Etkilenebilecek Olan Tahmini İnsan Sayıları

Gece sokağa çıkmanın cesaret istediği İstanbul, havagazı ile Kırım Savaşı'ndan sonra 
tanıştı. İlk gazhane ise 1855 yılında Dolmabahçe'de kuruldu.
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leştirmeyi planladığı projelerin 
finansmanı için yabancılara ihtiyaç 
duyulması ve yabancıların kentin 
yönetiminde etkin bir pozisyonla-
rının olmasının doğal bir sonucu 
olarak ilk olarak hizmet yabancı-
ların yoğunlukta olduğu yerlere 
götürülür. 

Bundan 10 yıl sonra İstanbul, 
tarihinin en büyük yangınların-
dan birini yaşar.  3 bine yakın ev 
kül olur. Bu durumda sokakların 
aydınlatılmasının ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha anlaşılır. Gaza 
dönüşüm hız kazanır.

 Bu yıllarda havagazı ile iç 
mekân ve sokak aydınlatmasında 
yüksek verim alınması havagazı 
tesislerinin yaygınlaştırılmasına 
sebep olur. İstanbul, İzmir, Şam, 
Selanik, Beyrut, Edirne havagazı ile 
aydınlatılan şehirler arasına girer. 

Saray da gazlanıyor
Sultan Abdülmecit, Dolmabah-

çe Sarayı’nı inşa ettirirken buranın 
Avrupa’daki saraylar gibi gazla 
aydınlatılması için saraya yakın bir 
yerde gazhane kurulmasını ister. 
1855 yılında Batı tarzında ve Dol-
mabahçe Sarayı’nın aydınlatılması 
amacıyla inşa edilen İstanbul’un ilk 
gazhanesi olan Dolmabahçe Gaz-
hanesi’nden elde edilen fazla gaz 
ile aydınlanmak için Pera sakinleri 
evlerine havagazı tesisatı döşetir. 
Böylece, 19. yüzyıl ortalarında Dol-
mabahçe Sarayı, havagazı ile aydın-
latılmış ilk sokak lambaları Beyoğlu 
ve Yüksek Kaldırım’da görülür. 

Dolmabahçe Gazhanesinin 
işletimi 1874 yılında Hazine-i 
Hassa’dan Şehremanetine devre-
dilir. Belediyece gazhane için hayli 
masraf edilir, birçok alet, edevat, 
demirbaş eşya alınmış; Galata, 
Beyoğlu, Beşiktaş ve Ortaköy’de 
birçok sokağa yeniden boru döşenir. 
Gazhane işletimi 1890 yılında 
belediyeden Tophane-i Amire İda-
resine, 1913 yılında tekrar emanete 
geçer. Dolmabahçe Gazhanesi 
zamanla Beyoğlu, Beşiktaş, Yeniköy 
arasındaki mahalleleri çağdaşı Av-

rupa şehirleri gibi geceleri aydınlığa 
kavuşturur. Galata, Pera, Yüksek 
Kaldırım, Cadde-i Kebir, Pangaltı, 
Fındıklı, Beşiktaş, Tophane-i amire, 
Talimhane ve Saraçhane’ye kadar 
olan bölge havagazı fenerleriyle 
aydınlatılır. 

İstanbul’un ikinci gazhane-
si, Anadolu yakasının ilk sanayi 
tesislerinden biri olan Kuzguncuk 
Gazhanesi’dir. İnşasına 1862’de 
başlanıp 1865 yılında tamamla-
nan Gazhane, Sultan Abdülaziz 
tarafından yaptırılmış olan Beyler-
beyi Sarayı’nın modern ölçülerde 
aydınlatılabilmesi için Kuzguncuk 
Baba Nakkaş Sokak’ta kurulur. 
Bu gazhane, önceleri saray için 
yapılmış olsa da artan üretim fazlası 
gazla Üsküdar’ın cadde ve sokak-
larının aydınlatılmasında kullanılır. 
Sosyal amaçlı olarak İstanbul’da 
inşa edilen ilk tesis ise 1880 yılında 
bitirilen Yedikule Gazhanesi’dir. 
Aynı yıl işletilmeye başlanan Yedi-
kule Gazhanesi, Dolmabahçe Gaz-
hanesiyle birlikte 1887 yılına kadar 
emanet tarafından idare olunmuş ve 
belediyece ihtiyaç üzerine Osmanlı 
tebaasından olan Sirkeci iskelesi 
tüccarı Hasan Tahsin Efendi’ye 
40 yıl süreyle 1887 yılında imti-
yaz verilir. Bu imtiyazı gösteren 
1887 tarihli İstanbul ve çevresinin 
havagazıyla aydınlatmasına dair 
sözleşmede “...Yedikule gazha-

nesinin işletilmesi imtiyazı, iş bu 
mukavelename ve merbut şartname 
mucebince Hükümet-i seniyyeden 
40 sene müddetle Sirkeci İskelesi 
tüccarından ve tebaa-i Devlet-i 
Aliyye’den Hasan Tahsin Efendi’ye 
ita olunmuştur” maddesi vardır. Fa-
aliyetlerini İstanbul şehremanetinin 
kontrolünde sürdürecek olan Hasan 
Tahsin ve ortakları, 1888 yılında 
Almanlarla ortak olduğu İstanbul 
Gaz Şirketine imtiyaz hakkını 
devreder. 

Anadolu yakasında sosyal 
amaçlı yapılan ilk gazhane ise, 1891 
yılında inşası tamamlanan Kadıköy 
Hasanpaşa Gazhanesi’dir. 1910’lu 
yıllarda İstanbul cadde ve sokakla-
rında Dersaadet Gaz Şirketi, 3 bin 
943 adet sokak lambası ve sokak fe-
neri koyarak şehrin aydınlatmasını 
sağlar. Anadolu yakasında Üsküdar 
Kadıköy Gaz Şirketi şehrin modern 
ölçülerde aydınlatılması için sokak 
lambası ve sokak feneri yerleştirilir. 
Bu sokak fenerlerinin fitillerinin 
değişimi, fenerlerin temizlenmesi, 
akşam sabah yakılıp söndürülme-
siyle şehremaneti ilgilenir. 

İstanbul’da Yedikule Gazhanesi, 
Dolmabahçe Gazhanesi, Kadıköy 
Gazhanesi ve Kuzguncuk Gazhane-
si olmak üzere, dört gazhanenin bes-
lediği binlerce sokak lambası vardı. 
İstanbul’da sokaklar 1940’lara kadar 
havagazı fenerleriyle aydınlatılır. 

kalan ahali de aynı el fenerlerini 
kullanırdı. Ayrıca özel ya da kira 
arabası olarak kullanılan landon, 
fayton ve paraşolların da geceleri 
fener kullanması mecburi tutul-
muş; fenerler, bu arabaların arabacı 
bölümünün iki yanına çift olarak 
asılmıştı. (İlbeyi Özer, Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Yaşam ve Moda, 
Truva Yay., İstanbul,  Aralık 2009, 
4. Baskı, sf. 135)

“Benim diyen kabadayı bile…”
Klasik Osmanlı başkenti, karan-

lık bir şehirdir ve esasında halkın 
aydınlatmaya dair bir isteği de 
yoktur. Yatsı namazından sonra evi-
ne giden ahali, bu namaza verdiği 
isimden de anlaşılacağı üzere gece 
yaşamaz; yatıp uyurdu. Bu konuda 
seyahatname ve hatıratlarda onlarca 
örnek bulunabilir. Bunlardan bir 
tanesinde şöyle deniliyor: “…Gece 
hayatı diye, İstanbul yakasında bir 
şey yok. Herkes akşam çökünce 
evine barkına girer, sokak kapısını 
sürgüler, bununla da iktifa edemez; 
arkadan bir kol demiri geçirir, 
bir de ortadan bel direği takardı. 
Ürküntülüydü geceler İstanbul’da. 
Benim diyen kabadayı, geç vakit 
dolaşamazdı sokaklarda. Erkek, 
kadın, çoluk çocuk evlere kapanır 
(…) Derlerdi ki: Bir zaruret, bir 
mecburiyet sevkiyle bir kadın gece 
sokağa çıksa haşerat tasallut eder. 
Her tarafta felaket pusu kurmuştur. 
Kadın gece sokağa çıkamaz. (…) 

Geceleri bekçiler dolaşırdı. Saat 
başlarında kalın sopalarının demir 
uçlarını taşlara vururlar, saatleri 
bildirirlerdi. Polisler de yanlarına 
dört beş askerle ara sıra sokak-
larda, caddelerde devriye gezerdi. 
İşte bekçilerin sopa takırtıları ve 
bu devriyelerin nalça şakırtıları, 
evlerde kapalı insanlara İstanbul’un 
hayatta olduğunu bildirir ve ür-
küntülü yüreklere ümit ve emniyet 
verirdi.” (Sadri Sema, Eski İstanbul 
Hatıraları, Haz. Ali Şükrü Çoruk, 
Kitabevi Yay., 2. Baskı, İstanbul 
2008, sf. 139-140)

Osmanlı kentlerinde sokakla-
rın düzenli aydınlatılması ilk kez 
Tanzimat Fermanı (1839) sonra-
sında gündeme gelir ve halktan 
konaklarının ve dükkânlarının 
önüne kandil koyması istenir. Fakat 
kandiller çok uzak mesafelere 
yerleştirildiğinden sokaklar yine de 

yeteri kadar aydınlatılamaz. Evlerde 
ise aydınlatma aracı olarak varlıklı 
kesim tarafından balmumu, fakir 
olanlar ise yağ mumu ya da zeytin-
yağı, hatta yerine ve bolluğuna göre 
sadeyağ kullanırdı. 

1846’da yayımlanan hükümet 
bildirisinde “geceleri sokakların 
aydınlatılması kamu yararı gereği” 
olarak belirtilmiş, bu nedenle ev 
sahiplerinin kapılarının önlerine, 
esnafın da dükkânlarına kandil 
asmalarının padişah buyruğu gereği 
olduğu halka duyurulması isten-
mişti. Petrolün kullanımı 1860 
yılında başlar Osmanlı’da, ilk olarak 
da yalı, köşk ve konakların aydınla-
tılmasında kullanırı. 

Büyük yangının ardından… 
Osmanlı’nın havagazı ile 

tanışmasında başkentinin yeniden 
düzenlenmesine yönelik yaşanan 
sürecin önemli bir etkisi var.

1853-1855 Kırım Harbi, 370 
bin nüfuslu İstanbul’un üzerinde 
büyük bir karışıklık yaratır. Hükü-
met “İntizam-ı Şehir Komisyonu” 
kurarak şehrin güzelleştirilmesi, te-
mizlenmesi, yollarının genişletilme-
si ile birlikte sokaklarının aydınla-
tılması görevini üstlenir. Bu konuda 
ilk önemli adım olarak Galata 
Yüksek Kaldırımı ve Cadde-i Kebir 
ilk kez havagazı ile aydınlatılır. 

Galata, o dönemde İstan-
bul’un en  gözde şehridir. Avrupalı 
nüfusun büyük kısmı orada ikamet 
etmektedir. Komisyonun gerçek-

Kadıköy Gazhanesi

Hasanpaşa Gazhanesi

Eski gazhanelerin büyük bir kısmı 
restore edilmeyi bekliyor.
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Nisan ayı sayısında ilk bölü-
münü sizlerle paylaştığımız lityum 
iyon pillerle ilgili araştırmamızın 
ikinci bölümü aşağıda yer alıyor. 

Tekrar şarj edilebilen Li-iyon 
pil hücreleri temel olarak anot/
katot, separatör ve eletrolitten 
oluşuyor. Anot malzeme negatif 
elektrot, katot ise pozitif elektrot 
olarak görev alır. Pilin şarj reaksi-
yonu sırasında dışarıdan uygulanan 
fazla voltajı takiben pozitif elekt-
rottan Li iyonları ayrılır, elektrolit 
boyunca difüz ederek negatif elekt-
rotun yapısına yerleşirler (interkele 
ederler). Bu sırada pozitif elektrot-
tan ayrılan elektronlar, akım iletici 
kablo vasıtasıyla anoda elektron 
iletir. Deşarj reaksiyonu sırasında 
ise anoda geçen (interkeleeden) lit-
yum iyonları, katottaki ilk yerlerini 
almak üzere hareket (deinterkele) 
ederken, elektronlar da depolanan 
enerjiyi istenilen uygulama için 
transfer ederler 

Denklem 1-2’de verilen reaksi-
yonların yüksek verimle gerçekle-
şebilmesi için elektrot malzemeleri 
yüksek elektrik iletkenliğinde, hafif 
ve elektrolitle uyumlu olmalı. Bu 
amaçla, elektrot malzemeleri, yük-
sek iletken metal folyolara lamine 
edilir veya folyo üzerine biriktirilir. 
Folyoların üzerindeki elektrot-
lar arasında gerçekleşmesi olası 
kısa devreyi önlemek için mikro 
gözenekli seperatörler veya jel/
katı elektrolitler kullanılarak hücre 
içerisinde lityum iyonlarının yer 
değiştirmesi sağlanmalıdır. 

Tekrar şarj edilebilir lityum 
iyon pillerde pozitif elektrot olarak 
katmanlı (LiCoO2), spinel (LiM-

n2O4) ya da olivin (LiFePO4) 
yapıda malzemeler kullanılırken, 
negatif elektrot (anot) malzemesi 
olarak öncelikle karbon (C) daha 
sonra kalay (Sn) ya da silisyum 
(Si) esaslı malzemeler tercih edildi. 
Tablo 1’de günümüze kadar yapılan 
çalışmalarda sunulan alternatif anot 
malzemeleri ve özellikleri özetlen-
miştir. 

Bir lityum iyon pil hücresinden 
elde edilen toplam kapasite (CT), 
hem anot (CA) hem de katot (CK) 
malzemesinin gösterdiği kapasite 
ile Denklem 3’de gösterilen formü-
le göre ilişkilendirilir. Günümüz 
teknolojisinde katot malzemesin-
den sağlanan kapasite kullanılan 
malzeme, seçime bağlı olarak 140-
200 mAs g-1 arasında değişiyor. Bu 

durumda, katot kapasitesi hücrenin 
toplam kapasitesini doğrudan 
etkilerken anot kapasitesinin 
etkisi Şekil 7’de gösteriliyor: 1200 
mAs g-1 eşik limitine kadar anot 
malzemesi hücrenin kapasitesinde 
oldukça büyük değişimlere sebep 
olurken, anotta 1200 mAs g-1 
değerinden yüksek kapasite eldesi 
hücrenin toplam kapasitesinde fark 
edilebilir bir değişime neden olmaz 
(bknz. Şekil 7) [28]

Denklem 3’de verilen formül 

göz önüne alınarak yeni nesil lit-
yum iyon bataryalarla ilgili çalışma-
larda pil hücrelerinden beklentiler 
Tablo 2.’de verilmiştir.

Silisyum esaslı anot malzemelerin 
kullanımı

Günümüzde Denklem 3’de 
gösterilen formül ışığında, yüksek 
kapasiteyi uzun süre elde edebilmek 
için grafit anot yerine kullanılacak 
alternatif malzeme araştırılıyor. 

Son yıllarda alternatifleri arasından 
(Tablo 1.) Si yüksek kapasiteye 
sahip olması (3579 mAsg-1 oda 
sıcaklığında) ve hammaddesinin 
dünyada bol ve ucuz bulunmasın-
dan dolayı, araştırmalarda sıkça 
tercih ediliyor. [29]. Si anotunun 
uygulanmasında karşılaşılan en 
büyük sorun ise malzemenin düşük 
iletkenliği ve lityumla reaksiyon 
sırasında birim hücrede gerçekleşen 
yüksek hacimsel (%300) değişimdir. 
Bu sorunun üstesinden gelebilmek 
için nanokompozit elektrotların 
kullanımı öneriliyor [30-32]. Cu, 
Ag, Sb, In, C, Ni gibi çeşitli malze-
meler yüksek iletkenlik özellikleri 
sebebiyle Si’la birlikte kullanılarak, 
negatif elektrotun elektrokimyasal 
performansı geliştirilmesi hedef-
leniyor. Bu bağlamda, Cu sahip 
olduğu yüksek elektrik iletkenliğin 
yanı sıra sünek davranışı sebebiyle 
de sıkça tercih ediliyor. Böylece, Si 
filmin içinde bulunan Cu atomları 
hem elektrotun içinde yeni elektron 
yolları açmasına, hem çevrim testi 
boyunca Si’un elektrotta elektro-
kimyasal aglomerasyonunun engel-

Tablo 2. Yeni nesil lityum iyon pil hücresi elemanlarından beklentiler

Anot Katot Elektrolit Seperatör

1000-1200 mAs g-1 spesifik 
kapasite

250-400 mAs g-1 spesifik ka-
pasite

Yüksek sıcaklıkta kararlılık Li+ için seçimli geçirgenlik

İletkenlik, hafiflik, elektrolitle 
uyumluluk

İletkenlik hafiflik, elektrolitle 
uyumluluk

Elektrot malzemelerine uyum-
luluk

Elektolit ile kararlı temas

0- 0,5 V çalışma aralığı (Li’a 
karşı)

3,5-5,0 V çalışma aralığı (Li’a 
karşı)

Düşük iç direnç

Geniş sıcaklık aralığında yapı-
sal kararlılık kararlılık

Geniş sıcaklık aralığında yapı-
sal kararlılık kararlılık

Tablo 1. Alternatif anot malzemeleri ve özelliklerinin kıyaslanması

Malzeme Li C Li4Ti5O12 Si Sn Al Bi

Yoğunluk  (gcm-3) 0,53 2,25 3,5 2,33 7,29 2,7 9,78

Lityumla reaksiyon Li LiC6 Li7Ti5O12 Li4.4Si Li4.4Sn LiAl Li3Bi

Teorik spesifik kapasite (mAs 
g-1)

3862 372 175 4200 994 993 385

Hacimsel Değişim (%) 100 12 1 320 260 96 215

(Denklem 3).

Şekil 7. Anot, katot ve hücre kapasitesi arasındaki ilişki [28]
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Lityum İyon Pil Hücrelerinin 
Çalışma Mekanizması

Şekil 6. Yeniden şarj edilebilir lityum iyon pillerde şarj/deşarj reaksi-
yonlarının şematik gösterimi[1].

L 	  

Şekil	  6.	  Yeniden	  şarj	  edilebilir	  lityum	  iyon	  pillerde	  şarj/deşarj	  
reaksiyonlarının	  şematik	  gösterimi[1].	  

Katot	  reaksiyonu	  (M:Ni,Co,Mn);	  

	  

L 	  	  	  	  	  	  (Denklem	  1)	  

Anot	  reaksiyonu;	  

	   	  

L [20]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Denklem	  2)	  

Denklem	  1-‐2’de	  verilen	  reaksiyonların	  yüksek	  verimle	  
gerçekleşebilmesi	  için	  elektrot	  malzemeleri	  yüksek	  elektrik	  
iletkenliğinde,	  haVif	  ve	  elektrolitle	  uyumlu	  olmalı.	  Bu	  amaçla,	  elektrot	  
malzemeleri,	  yüksek	  iletken	  metal	  folyolara	  lamine	  edilir	  veya	  folyo	  
üzerine	  biriktirilir.	  Folyoların	  üzerindeki	  elektrotlar	  arasında	  
gerçekleşmesi	  olası	  kısa	  devreyi	  önlemek	  için	  mikro	  gözenekli	  
seperatörler	  veya	  jel/katı	  elektrolitler	  kullanılarak	  hücre	  içerisinde	  
lityum	  iyonlarının	  yer	  değiştirmesi	  sağlanmalıdır.	  	  

−+
− ++"→"""← xexLi2x12 MOLiLiMO

xCLixexLiC !→!!!←++ −+

L 	  2

şarjdeşarj

şarjdeşarj
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önemini daha da arttırıyor. Dünya-
da gerçekleştirilen çalışmalara pa-
ralel olarak ülkemizde üniversitele-
rimiz ve araştırma merkezlerimizde 
yürütülen değişik projelerle bu alanı 
destekleyici faaliyetler başlatıldı. 
Amacımız artan talebin, hızla artan 
ilgiyle karşılık bulması ve lityum 
iyon pil teknolojileri üzerine devlet 
teşviğinin artarak sektörel katkının 
üniversite işbirliği ile güçlenmesi 
sonucu yeni bir enerji pazarı oluşa-
bilmesidir.

Teşekkür
Bu çalışmada yayınlanan 

sonuçlar TÜBİTAK tarafından 
desteklenen 110M148 ve 213M511 
numaralı projelerin çıktıları olup 
desteklerinden dolayı TÜBİTAK-
MAG’a teşekkür ederiz. 
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Dr. Kürşat Kazmanlı’ya projemize 
verdikleri destekleri, Hüseyin Sezer 
ve Sevgin Türkeli’ye elektron mik-
roskobu çalışmalarındaki yardımları 
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lenmesine hem de Si-Li arasında 
gerçekleşen reaksiyon sonucunda 
oluşan yüksek hacimsel değişimi 
mekanik tampon olarak sindirerek, 
hacimsel değişimin azalmasına 
sebep oldu[33]. Cu-Si nano-
kompozit malzemeler literatürde 
sıkça kullanıldı. Yapılan çalışma-
lar, lityumla reaksiyona girmeyen 
Cu atomlarının, Si’la farklı fazlar 
(ör:Cu3Si) oluşturmasından yarar-
lanarak galvonastatik test boyunca 
lityumla reaksiyonlarının tersinir 
olmasını sağlayabileceğini de 
kanıtladı [34]. Dahası Cu, negatif 
elektrotun akım toplayıcı Cu folyo 
ile arasındaki adezyonunu artırarak, 
yüksek çevrim ömrü ve iyi kapasite 
saklama özelliği kazandırdığı da 
geçmişte gerçekleştirilen araştırma-
larda kanıtlandı [34]. 

Nano boyutta üretim performansı 
artırıyor

Şimdiye kadar, sol-jel, bilyeli 
öğütme, magnetron ile sıçratma, 
iyon katkılama, kimyasal buhar 
çökeltme, ultrason radyasyonu, 
melez büyüme teknikleri ile CuSi 
kompozit filmleri üretildi [35-40]. 
Bu çalışmalar sonucunda, üretim 
yönteminin özelliklerine bağlı ola-
rak değişen fiziksel özellikte CuSi 
kompozit malzemeler üretildi. Bu 
elektrotlara ait galvanostatik test 

sonuçları nano boyutta üretilen 
elektrot malzemelerin perfor-
manslarının daha yüksek olduğunu 
kanıtladı. Bu sebeple, tek boyutlu 
(1D) nano yapılı ince film kompo-
zitlerin kullanılması yenilenebilir 
enerji teknolojisinde öne çıkıyor 
[41].  

Literatürde yapılan tüm bu 
çalışmaları göz önüne aldığımızda 
üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz 
araştırma geliştirme projelerinde 
öncelikle olarak fiziksel buhar-
laştırma yöntemlerinden elektron 
demeti ile buharlaştırma yöntemini 
kullanarak Si bazlı anot malzemesi 
üretmeye karar verildi. Üretimin 
tekrarlanabilir olması, üretim 
sırasında herhangi bir patlayıcı ya 
da kanserojen malzemenin kulla-
nılmaması, tek seferde geniş yüzey 
alanda üretimin gerçekleştirilmesi 
yöntemin en önemli avantajları 
[42-43]. Araştırmamız sırasında 
öncelikle farklı oranlarda, kalınlıkta 
ve buharlaştırma hızlarında CuSi 
ince filmleri ürettik. Farklı özellikte 
üretilen bu filmlere uygulanan çev-
rim testi sonucunda, üretim için en 
yüksek elektrokimyasal perfomansı 
elde edeceğimiz parametreleri 
belirledik [44]. Daha sonra bu op-
timum şartlarda düzenli gözenekli 
boşluklar elde etmek için 1D (bir 
boyutlu, one dimension) CuSina-

notelleri eğik açılı elektron demeti 
buharlaştırma yöntemiyle ürettik 
(Şekil 8a) [45]. 

Nanoteller sayesinde hem elekt-
ronların tel üzerinden hızla transfer 
olması hem de tellerin araların-
daki düzenli boşluklar sayesinde 
lityumun anot malzemesindeki 
aktif elementle (Si) reaksiyonu 
ve Li-Si reaksiyonu sonrasında 
gerçekleşen hacimsel genleşmeye 
karşı anodun toleransının arttırması 
amaçlandı. Araştırmamızın bir 
sonraki adımında Cu-Si atomları 
arasında etkileşimi arttırmak ve 
nano boyutta intermetalik oluşu-
munu desteklemek için Cu-Si çok 
katmanlı 1D nanoteller üreterek 
performanslarını yarı hücrede (Li’a 
karşı) test edildi (Şekil 8b) [46]. 

Son olarak anot malzemesinin 
yüzey alanını daha çok arttırmak 
için helis şekili ince film anotlar 
üretildi (Şekil 8c) [47]. Helis şekilli 
ince film anotlardan elde edilen 
sonuçlar oldukça umut verici olup, 
gelecek çalışmalar için yol gösterici 
olduğuna inanıyoruz.

Son Söz
Gelişen ve büyüyen dünya-

da enerji kaynaklarının sınırlı ve 
ihtiyaca karşılık yetersiz kalması 
Li-iyon pil gibi tekrar şarj edile-
bilen enerji depolama cihazlarının 

Şekil 8. Üniversitemizde gerçekleştirilen Si bazlı ince film anot malzemelerinin üretimi ve karakterizasyon sonuçları a) Cu-Si kompozit nanorod 
üretimi [45], b) çok katmanlı Cu/Si nanorod üretimi [46], c) Cu-Si kompozit helis şekilli ince film üretimi [47].

KONUK KALEM KONUK KALEMFosil yakıtların en güçlü alternatifi: Lityum iyon piller-2 Fosil yakıtların en güçlü alternatifi: Lityum iyon piller-2

64  EnerjiPanoramaMayıs 2015 Mayıs 2015EnerjiPanorama 65



Özdemir, “Akıllı sayaçların, 
OSOS dediğimiz sistemlerin, en-
tegre bilişim sistemlerinin getiril-
mesi lazım. Önümüzde çok zor ve 
uzun bir yol var. Eninde sonunda 
akıllı sistemlere geçmek zorunda-
yız. Bizden

önce TEDAŞ’ın bu yatırıma 
hiç girmemiş olması en büyük 
şansımız. EPDK bu konuda bize 
yardımcı oluyor. Eğer gerekli 
ödenekleri sağlayabilirsek ve bu 
ödeneklerin finansmanlarını çöze-
bilirsek Türkiye’deki tüm elektrik 
dağıtım sistemini 2017-2018 sonla-
rına doğru akıllı şebekeler haline 
getirebiliriz” dedi.

Oturumda bir konuşma yapan 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 
Müdürü Kıvanç Zaimler de Tür-
kiye elektrik dağıtım sektörünün 
akıllı şebekeler konusunda temel 
gereksinimler olan SCADA, Uzak-
tan Sayaç Okuma Sistemi, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri gibi uygulama-

ları büyük ölçüde tamamladığını 
belirtti.

Bundan sonraki dönemde 
atılması gereken adımlara da 
değinen Zaimler, “Türkiye’nin akıllı 

şebekeler yol haritası ve haberleşme 
altyapısının şebekeye entegrasyonu 
tamamlandıktan sonra sektörümüz 
çok daha ileriye gidecek” değerlen-
dirmesinde bulundu.

KÖKTAŞ OTURUM YÖNETTI
Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) Başkanı Ha-
san Köktaş moderatörlüğünde “Akıllı 
Sistemlerin Geleceği” konulu oturum 
yapıldı. Köktaş, akıllı sistemlerin sadece 
enerjide değil, hayatın her alanında etkili 
olmaya başladığını, önümüzdeki dönem-
de bu konunun daha da çok konuşulaca-
ğını, yeni ürünler ve hizmetlerin hayatın 
her alanında olacağını söyledi. Panelde 

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Turkcell, 
Vodafone ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi İSBAK yöneticileri sunum yaptı. 
Panelde bir konuşma yapan Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı En-
gin Aksoy, bugün Türkiye’nin dünyanın 
en çok enerji tüketen 20.  ülkesi olduğu 
belirterek talebin, 2020 yılına kadar yıllık 
yaklaşık yüzde  5,5-6,9 artışla büyüyece-

ğini dile getirdi.
Bu talebin karşılanabilmesi için  hesap-
lamalara göre 2030 yılına kadar sadece 
elektrik enerjisi sektörüne 169 milyar do-
larlık yatırım yapılması gerektiğine işaret 
eden Aksoy, şunları kaydetti:
Ayrıca 2030’a kadar 1,4 trilyon dolarlık 
enerji kaynağı ithal etmemiz gerekecek. Ya 
da enerji verimliliğinde gelişmiş ülkelerin 
standartlarına erişerek talep artışını kont-
rol altına almamız gerekiyor. Daha verimli 
bir Türkiye için enerji şebekelerinde de 
verimli çözümlere yönelmemiz şart. Vo-
dafone Türkiye olarak, enerji kullanımının 
kaçınılmaz artışı ve azalan kaynaklar so-
rununu aşmak için enerji sektörüne özel 
geliştirdiğimiz enerji yönetimi, akıllı sayaç 
ve makineler arası iletişim çözümlerimizi 
etkinlikte paylaşırken, yeşil ekonomiyi 
ülke ekonomimiz açısından muazzam bir 
fırsat olarak görüyoruz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve 
İstanbul Uygulamalı Gaz 

ve Enerji Teknolojileri Araştırma 
Mühendislik’in (UGETAM) hima-
yesinde düzenlenen “3. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre 
ve Fuarı” çok önemli konuşmalara 
sahne oldu. 

Açılış konuşmalarının yanı sıra 
yapılan çok sayıda oturumda farklı 
sektörlerden şirketler “akıllı” çözüm 
ve ürünlerini tanıttı. Etkinliğin 
açılışı konuşmasını yapan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, elektrik üretiminde önemli 
rolü olan akıllı şebekelerin siber 
saldırılara maruz kalabileceği 
uyarısında bulundu. Yıldız, “Siber 
saldırının arttığı bir ortamdayız. Bu 
ortamda akıllı şebekeler yapacağız 
ama ihtiyatlı, tedbirli olacağız” dedi.

Elektrik faturaları ile ilgili 
bazı adımlarının olacağını anlatan 
Yıldız, şunları kaydetti:

“Akıllı şebekeler, Türkiye’yi bir 

sanayi içinde turluyor, Edirne’den 
Kars’a 160 kere gidip geliyor. Onun 
için bu şebekeler, mikro saniyeler 
mertebesinde kontrol edilmeli. 
Role ve kombinasyonların, kore-
lasyonların sürati budur. Onun için 
akıllı şebekelerin teknik dünyada, 
iletişim alanında çok iyi kontrol 
edilmesi gerekiyor. Kontrol dediği-
nizde, proses dediğinizde karşınıza 
şifrelemeler çıkıyor, cep telefonları 
ve maillerde olduğu gibi. Şifreleme 
demek deşifrelemeyi de barındıran 
bir kavram. Bunu dizayn ederken 
birtakım hackerlar bunu dakikalar 
mertebesinde deşifreleme yapıyor. 
Siber saldırının arttığı, bilişim dün-
yasının ilerlediği bir ortamdayız. 
Bizler bunu yaparken aynı zaman-
da akıllı şebekeler yapacağız ama 

ihtiyatlı, tedbirli olacağız.”

Özdemir: 2017-18’de akıllı oluruz
Kongre kapsamında düzenlenen 

‘Akıllı Şebeke Sistemlerine Geçiş’ 
konulu CEO Paneli’nde konuşan 
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Der-
neği (ELDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Özdemir, üçüncü 
uygulama döneminde sağlanacak 
ödenekle tüm Türkiye’de dağıtım 
sistemlerinde akıllı şebekeleri 
uygulamaya geçirebileceklerini 
söyledi. Özdemir, özelleştirme 
sonrası kayıp kaçak oranlarının 
yüzde 10’un altına düştüğüne vurgu 
yaparken, vatandaşların kesintiler-
le ilgili şikayetlerinin de üçüncü 
uygulama dönemiyle minimuma 
indirileceğini açıkladı.

Önce enerji sonra tüm 
hayat “akıllanacak” 

Uluslarararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı, geleceğin akıllı 
sistemlerinin sergilendiği bir arenaya dönüştü. Çok sayıda şirket ve 
kurum, akıllı hayatın nasıl olacağı konusundaki çalışmalarını sergiledi…

ETKİNLİK Önce enerji sonra tüm hayat “akıllanacak” 
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Türkiye’nin çeşitli üniversi-
telerinden enerji sistem-
leri mühendisi unvanıyla 
mezun olan pek çok genç, 

sektörün bir parçası olabilmek 
için çabalıyor. Okulu bitirdikten 
sonra iş hayatına atılmak için çaba 
harcayanların sayısı çoğunlukta 
ancak bazıları “mezun olmaya çok 
var” demeden harekete geçiyor. 
Bu düşüncede olan öğrencilerin 
kurduğu “Enerji Sistemleri Mü-
hendisliği Öğrenci Birliği” okul 
yıllarında sektöre girmenin yollarını 
açıyor. Enerji Sistemleri Mühen-
disliği Öğrenci Birliği Kurucusu ve 
Başkanı Mesut Aksoy ile bu yeni 
oluşumu, sektöre özgü eğitim veren 
bölümlerini, öğrenci birliklerini ve 

beklentilerini konuştuk. 
Enerji sistemleri mühendisliği çatısı altında 
“Öğrenci Birliği” kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Öğrencisi olduğumuz enerji 
sistemleri mühendisliği, yeni bir 
bölüm ve ülke genelinde tam anla-
mıyla tanınıp bilinmiyor. Bundan 
dolayı gerek staj gerekse iş bulma 
konularında sorunlar yaşıyoruz. Biz 
de şimdiden “Mezun olunca ne 
yapabiliriz?” sorusunun ağırlığını 
hissetmeye başladık. Bir yandan bu 
gibi durumların sıkıntısı yaşanır-
ken, her geçen yıl farklı üniversite-
lerde bölümler açılmaya başlandı ve 
alttan gelen öğrenci sayısında da bir 
hayli artış oldu. Bireysel kısa vadeli 
çözümler değil de okuduğumuz 
bölümü bir adım ileriye taşıyabi-

lecek, aynı zamanda da staj ve iş 
sorununu uzun vadede çözebilecek 
bir yol bulma arayışına girdik. Ve 
2014 yılının Kasım ayında Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Öğrenci 
Birliği’ni kurduk. 
Farklı illerde, farklı üniversitelerde aynı 
bölümde okuyan çok sayıda öğrenci var. Onlara 
nasıl ulaştınız?

Bütün öğrencilere tek tek 
ulaşamayacağımızın farkındaydık, 
bu işleri en hızlı bir şekilde yürütüp 
herkese hitap edebilmek için sosyal 
medyayı kullandık. Öncelikle 
Facebook ve Twitter, Instagram 
sayfalarımızı oluşturduk. Ardından 
birliğimize özel logomuzu hazırla-
dık. 2015 Ocak ayında www.esmob.
org adresi ile web sitemizi yayına 

Henüz “yolun başında” olan 
enerji sistemleri eğitimi alan bir 
avuç genç, kendilerini sektöre 
daha iyi anlatmak için biraraya 
gelerek “Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Öğrenci Birliği”ni 
kurdu. Öğrencilerin hedefi 
kamu ve özel sektörde söz 
sahibi olmak...

Sektörün mühendisleri 
bu birlikte buluştu

aldık ve bu alan sayesinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlere, 
enerji haberlerine, etkinliklere ve bölümümüzün tanıtımına 
yer verdik. 

Şubat ayında da forum.esmob.org şeklinde forum sitemi-
zi yayınladık. Forum sitemizde de enerjiye yönelik konuları 
tartışmaya, bilgi paylaşımı yapmaya ve mezunlarımıza da yer 
vererek aklında soru işareti olan arkadaşlarımızı bir nebze de 
olsa rahatlatmaya çalıştık. Bu süreçler gerçekleşirken üniver-
sitelere ulaştık ve üniversitelerimizden temsilci adı altında 
başkan ve başkan yardımcılarını seçtik. Tüm temsilcilerle bir 
araya gelerek Türkiye genelini kapsayacak bir yönetim kurulu 
oluşturma niyetimiz var. Bu şekilde herkesi işin içine dahil 
edip mühendisliğimiz adına çalışmalar yapma gayretine gir-
melerini istedik. Hep birlikte bu işin ucundan tutarak daha 
hızlı yol almaya çalışacağız. 
Birliğin ilk adımları hangi üniversitede atıldı?

İlk ekip Gazi Üniversitesi’nde oluştu, biz henüz birinci 
sınıf öğrencileriyiz ve erkenden bu işlere atılıp uzun yıllar 
hizmet edip, okuduğumuz bölüme az da olsa katkımız olsun 
derdindeyiz. Bu ülkenin artık işini severek, hakkını vererek 
yapacak doğruluk ve dürüstlükten şaşmayacak mühendislere 
ihtiyacı var. Enerji sistemleri mühendisleri olarak bunları ilke 
edindik. Bu çizgimizden ödün vermeyerek ileriye doğru yol 
almak istiyoruz.
“Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğrenci Birliği” ekibinde kimler yer alıyor ve ne tür 
çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? 

Yönetim kurulumuz 1. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. 
Diğer üniversitelerdeki temsilcilerimiz de aynı bölümde 
okuyor. Hepimiz aynı dili konuştuğumuz ve ortak sorunları 
paylaştığımız için aralarımızdaki mesafeleri erittik. Yönetim 
olarak bu yıl katılabileceğimiz etkinliklerin planlamasını 
yapıyoruz. Temsilcilerimiz, okulları bazında öğrenci birliği-
mizin tanıtımını yapıp öğrenci arkadaşlara yapmak istedikle-
rimizden ve ortak hedeflerimizden bahsediyor. Enerji fuar ve 
kongrelerine katılım gerçekleştirerek mühendisliğimizden ve 
öğrenci birliğimizden detaylı bir şekilde bahsetme fırsatı bu-
luyoruz. Enerji firmalarına yönelik ziyaretler gerçekleştirerek 
bölüm tanıtımı yapıyor ve stajyer öğrenci almaları konusunda 
girişimlerde bulunuyoruz.

“Sektörün öğrencilerine 
maddi ve manevi destek 

vermesi gerek”
Genç bir sektör temsilcisi olarak, Türkiye’nin enerjide 
çizmeye çalıştığı yol haritasını genel olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündemi 
oluşturan temel etkenlerin başında enerji geliyor. 
Son yıllarda ülke olarak enerji konusuna yoğunlaş-
maya başlasak da henüz istediğimiz düzeye gelmiş 
değiliz. Bir ülkenin tam anlamıyla bağımsızlığını 
ilan edebilmesi için enerji konusunda bağımsız 
olması şart. Bunun için de yerli üreticilere gereken 
önemin ve desteğin verilmesi gerekiyor. Verilen 
teşvikler neticesinde kanun ve yönetmelikler biraz 
daha yatırımcının lehine olacak şekilde düzenlense 
yol kat etmemiz mümkün görünüyor. Üniversitele-
rin AR-GE çalışmaları desteklenip yakın takibe alın-
malı, gerekli şartlarda enerji konusunda çalışma 
yapan öğrencilere maddi ve manevi destek veril-
meli. Bu tür destekler, biz gençler tarafından daha 
güzel projelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
Yerli kaynaklara ciddi anlamda yönelip enerjide 
dışa bağımlılığı minimize etmemiz gerekiyor. 
Masa başında iş yürütenlerle değil, enerji piyasa-
sının içinde olan, kendi alanlarında uzmanlaşmış 
kişilerle özel toplantılar yapılmalı ve sektörün bek-
lentileri baz alınarak bir yol haritası belirlenmeli. 
Son olarak günü değil; geleceği kurtarmaya yöne-
lik yatırımlar ön plana çıkartılmalı ve Türkiye’nin 
enerji sorununu düzeltecek hamleler yapılmalı.

AKADEMİ Sektörün mühendisleri bu birlikte buluştu
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HEDEF TÜM 
SEKTÖR 

Enerji sistemleri mühendisliği öğrencisi 
olarak, bölümünüz hakkında biraz ayrıntılı bilgi 
verebilir misiniz? Bölümünüzü benzer lisans ve 
yüksek lisans programlarından ayıran özellikler 
neler? 

Enerji sistemleri mühendisli-
ği; enerjiyi daha etkin, çevreye ve 
insanlığa duyarlı bir şekilde kulla-
nabilmesi, projelendirme ve saha 
çalışmalarının daha verimli yöneti-
lebilmesi için kuruldu ve ülkemizde 
enerji sektöründe söz sahibi olmaya 
aday mühendisleri yetiştirmeyi 
hedefliyor. Bu bölümden yetişen 
mühendisler, gerekli sistemlerin 
tasarımını yapabilme yeteneğine sa-
hip uygun sistemleri kurup devreye 
alma süreçlerini yakından izleyebilen 
bunların bakım ve onarımını gerçek-
leştirebilen bilgi ve deneyim yüklü 
kişiler. Ülkemizdeki üniversitelerde 
mühendislik ve teknoloji fakültesi 
olmak üzere iki farklı programda 
uygulanıyor. Bölümün yüzde 60’a 
yakını makine mühendisliği,  yüzde 
40’a yakını ise elektrik-elektronik 
mühendisliğinin derslerinden olu-
şuyor. Bölümü tamamlayan arka-
daşlarımız dilerlerse yüksek lisans 
programlarına devam edebiliyor. 

Diğer programlardan farkımız 
enerjiyle ilgili bütün sektöre hitap 
edebilecek mühendisler yetiştiril-
mesi. Derslerimizde yenilenebilir 
enerjiden, fosil yakıtlara, nükleer 
enerjiye kadar bütün enerji konu-
ları hakkında çok ayrıntılı eğitim 
alıyoruz. Sadece enerji konusuna 
yoğunlaştığımız için diğer meslek-
lere göre bu sektörde daha avantajlı 
olduğumuzu düşünüyoruz.
Birliğiniz sayesinde oldukça kısa sürede 
benzer programlara sahip pek çok üniversiteye 
ulaştığınızı da söyleyebiliriz. Hangi 
üniversitelerde temsilcilikleriniz bulunuyor 
ve hep birlikte gerçekleştirmek istediğiniz 
hedefler neler? 

Gazi, Bahçeşehir, Okan, Bey-

kent, Şırnak, Yaşar, Fırat, 
Atılım, Batman, Karabük, 
Süleyman Demirel, Gire-
sun, Recep Tayyip Erdoğan, 
Karadeniz Teknik, Erciyes, 
Osmaniye Korkut Ata, 
Kocaeli, Karamanoğlu 
Mehmetbey, Muğla Sıtkı 
Koçman, Necmettin Erba-
kan ve Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi ile birlikte 
toplumsal projeler planlıyo-
ruz. Enerji mühendislerini 
güncel tutabilmek için ortak 
çalıştaylar düzenleyeceğiz. 
Ankara’da gerçekleşecek 
toplantımızdan sonra daha 
somut adımlar atacağız.
Yakın zamanda katılmayı planladığınız 
etkinlik ve organizasyonlar var mı?

Öğrenci birliği olarak 
Kıtalararası Rüzgâr Ener-
jisi Kongresi’ne (IWPC) 
katılacağız. İstanbul Akıllı 
Şebekeler ve Kongre Fuarı’da 
İstanbul’daki temsilcilerimiz ka-
tılacak. Üniversitelerden seçtiği-
miz temsilci arkadaşlarla Ankara 
toplantısı yapmayı düşünüyoruz. 
Bu toplantı sayesinde temsil-
ci arkadaşlarımız birbirlerini 
tanıma fırsatı elde edecek, aynı 
zamanda da mühendisliğimizin 
sorunlarını tartışabileceğimiz 
bir ortam oluşturmuş olacağız. 
Planladığımız bu toplantıda her-
kesin kendini bu işin bir parçası 
hissedebilmesi için ülke geneli 
bir yönetim kurulu oluşturmaya 
karar verdik. Toplantımızın ola-
cağı gün, ekip olarak ODTÜ‘de 
gerçekleştirilecek olan SO-
LARTR-3’e katılmayı planlıyo-
ruz. Bu sayede katılımcı firma-
larla arkadaşlarımızı buluşturma 
şansı da elde edeceğiz. Ardından 
İstanbul’da gerçekleştirilecek 
olan Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı ICCI’a katılacağız. 
Açıkçası elimizden geldiğince 
ülkemizde gerçekleşen enerji ile 
alakalı bütün fuar ve konferans-
lara katılmayı planlıyoruz.

Enerji sektörünün genç ve dinamik 

temsilcileri olarak, sektörün kamu ve 

özel sektör tarafına iletmek istediğiniz 

mesajlar varsa öğrenebilir miyiz?

Enerji konusunda uzman kişilerin, 

enerji sektöründe çalışamadıkları bir 

durum söz konusu. Bu bölüme gere-

ken önemi vererek kamu kurum ve 

kuruluşlarında kontenjan sayımızın 

arttırılması istiyoruz. Özel sektörde de 

arkadaşlarımıza staj imkânı tanıma-

ları, enerji mühendislerinin işe alım 

süreçlerinde etkili olacaktır. Ayrıca, 

enerji konusunda yurtdışı değişim 

programlarının çeşitlendirilip bunla-

rın da üniversitelere entegre edilmesi 

bizlerin avantajına olacaktır.

Samsun’un Çarşamba 
ilçesinde etkili olan 
yoğun yağışların ardından 
meydana gelen heyelan, 

YEDAŞ’ın elektrik dağıtım hat-
larını yıktı. Samsun’un Çarşamba 
İlçesi’nin Aşağı Musalla Köyü 
Karaaslan Mahallesi’nde etkili 
olan aşırı yağmur, toprak kayması 
ve heyelanlara neden oldu. Bölge-
de maddi hasarlar yaratan doğal 
afet, YEDAŞ’ın elektrik dağıtım 
hatlarını yıkarak telleri kopardı. 
Olayın ardından mahallede yaşayan 
15 hane elektriksiz kaldıklarını 
YEDAŞ arıza ekiplerine bildirdi. 
Bölgeye giden ekipler, 48 saat süren 
yoğun bir çalışma ile hatları yeni-
ledi ve hanelerin enerjilendirilmesi 
sağladı. 

2015 yılında neredeyse her 
ay doğal afetlerle karşı karşıya 
kaldıklarını ve bu tür afetlerin 

elektrik dağıtım şebekesine büyük 
oranda zarar verdiğini kaydeden 
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu, “Önemli olan doğal 
afetlerde can kaybı yaşamaması. 
Maddi hasarlar giderilir, biz de 
YEDAŞ olarak, doğal afetlerle 
mücadele hazırlıklıyız” dedi. 12 
Nisan’da başlayan aşırı yağışların, 
Karaaslan Mahallesi’nde toprak 
kaymasına neden olduğunu belir-
ten Türkoğlu, “Yüksek alanlardan 
yamaçlara doğru akan topraklar, 
elektrik dağıtım hatlarını yıktığını 
dolayısıyla da dağıtım hatlarındaki 
tellerin aşırı gerilmeden dolayı 
koptuğunun ihbarını aldık. Hemen 
olay yerine giden arıza ekiplerimiz, 
önce enerjilendirme çalışmalarına 
başladı ve 15 hanenin yaşadığı 
mahalle kısa süre içinde elektriğe 
kavuştu” diye konuştu.

Hattın güzergahı da değiştirildi
Ekiplerin bölgede etüt çalışması 

yaptığını kaydeden Türkoğlu, “Bölge 
halkıyla birlikte, aynı bölgede tekrar 
heyelan olma riskini değerlendirdik 
ve hat güzergahının değiştirilmesine 
karar verdik. Mühendislerimiz, hat 
güzergahını tekrar planladı ve enerji 
hattımız heyelan riski taşımayan 
bölgeye doğru taşındı. Yeni hattın 
taşınması ve hanelerin enerjilendiril-
mesi çalışmaları 48 saatten daha kısa 
sürdü. Bu çalışma ile bölge halkını 
etkileyecek tüm sorunları orta-
dan kaldırmış olduk. Bölge halkı, 
ekiplerimize teşekkür etmiştir. Bölge 
halkının ekiplerimize, vermiş olduğu 
destekten ve anlayıştan dolayı teşek-
kür ederken, doğal afetlerle mücade-
lede sınır tanımayan ekiplerimizi de 
başarılı çalışmalarından dolayı tebrik 
ediyorum” şeklinde konuştu.

YEDAŞ, heyelanı hat 
değişikliğiyle yendi

YEDAŞ’ın bölgesinde yer alan Samsun’un Çarşamba ilçesine enerji 
ileten hat,  aşırı yağış ve heyelan nedeniyle koptu. 48 saat içinde sorunu 
çözen YEDAŞ, hattı heyelan riski taşımayan başka bir güzergaha da taşıdı
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2016 tarihinden itibaren toplam dağıtıcı kar payının 
yüzde 55’i bayiye verilecek. Bir başka ifadeyle dağıtım 
şirketlerinin karı yüzde 45 olarak sabitlenecek. 

Finansal promosyonlar da yasaklanıyor
Taslakta düzenlenen bir diğer kritik nokta ise da-

ğıtım şirketlerinin istasyonlar üzerinden araç filolarına 
yaptıkları satışlarda uyguladıkları indirime bayileri dahil 
etmelerinin yasaklanması. Dolayısıyla dağıtım şirketleri 
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu tür satışlarda uygu-
layacakları indirim oranlarını sadece kendi kar marjla-
rından sağlamak zorunda kalacak. Ayrıca yine 1 Ocak 
2016 tarihinden sonra akaryakıt satışlarındaki finansal 
promosyonlar da yapılamayacak. EPDK’nın sektörden 
alacağı görüşler doğrultusunda taslakta herhangi bir 
değişikliğe gidip gitmeyeceğini kestirmek güç olsa da 
böylesi bir düzenlemenin dağıtım şirketlerini iyice zor 
durumda bırakacağı bir gerçek.

Milyon dolarlık transfer 
bedelleri dönemi sona erdi

Dağıtıcı ile bayiler arasında sözleşmelerin süresinin 5 
yılla sınırlandırılması üzerine 18 Eylül 2010 tarihin-
de yüzlerce bayi ile dağıtım şirketleri sözleşmelerini 
yenilemişti. EPDK’nın verilerine göre, 1.156’sı trans-
ferlerin başladığı 18 Eylül-31 Aralık 2010 tarihleri 
arasında olmak üzere, ilk intifa döneminde toplam 
1.688 akaryakıt bayisi, dağıtım şirketini değiştirmiş-
ti. Bu dönemde bayi transferleri için ödenen bedelin 
1,5-2 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
Bu yılın 18 Eylül’ünde sona erecek ikinci intifa döne-
minde ise 7 bin civarında bayinin sözleşmesini yenile-
mesi bekleniyor. Kar marjlarındaki daralma nedeniyle 
bayilik görüşmelerini askıya alan dağıtım şirketleri, 
geçmişte bayilerin transferleri için ödedikleri astrono-
mik rakamları ödemek istemiyor. EPDK Başkanı Mus-
tafa Yılmaz da dağıtım şirketlerinin bayi transferi için 
ödedikleri astronomik rakamları eleştirerek, bu bedel-
lerin tüketiciye yansıtıldığını savunuyor. 

Total Türkiye’den ayrılır mı?
İşte piyasadaki tedirginliğin en üst seviyelere ulaştığı böy-
lesi bir ortamda Total’in, Türkiye akaryakıt piyasasından 
çıkma hazırlığında olduğuna yönelik haberler gündeme 
bomba gibi düştü. Daha sonra yalanlasa da bir başka pet-
rol devi BP’nin de Türkiye piyasasından çıkabileceğine 
ilişkin haberler tüm gözlerin akaryakıt sektörüne çevril-
mesine neden oldu. BP de söz konusu haberi yalanlayarak 
Türkiye’de büyüyeceğini söyledi ancak büyüme planları-
nın ne kadar agresif olacağını zaman gösterecek. 
Kamu otoriteleri haberlere inanmıyor
Söz konusu haberlere ilişkin ilk değerlendirme Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan geldi. Herhangi bir 
yatırımcının ülkeden çıkacağına inanmadığını ve bunu da 
temenni etmediğini belirten Bakan Yıldız, “Dağıtım şirket-
lerinin de bayilerin de makul etmesi gereken bir kar var. 
Bu kar ne fahiş bir nokta olacak, AB üyesi ülkelerin ortala-
masının üzerinde olacak ne de çok düşük olacak. Çünkü, 
biz buraya gelen uluslararası yatırımcılarımızın vatanda-
şımızla paylaşacağı kar oranının inanın makul noktalarda 
olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin 
değerlendirmelerine başvurduğumuz EPDK yetkilileri ise 
“Bu tür haberlerin Kurumun reaksiyonunu ölçmeye yöne-
lik, asılsız haberler” olduğunu düşünüyor.  
“Yerli şirketler de sektörden çekilebilir”
Konuya ilişkin Enerji Panorama’ya değerlendirmelerde 
bulunan sektör temsilcileri de bazı dağıtım şirketlerinin 
yatırım planlarını tekrar gözden geçirmeye başlayabi-
leceklerine dikkat çekti. EPDK’nın sürekli olarak serbest 
piyasaya müdahale etmesinin şirketlerde ciddi bir tedir-
ginlik yarattığını ifade eden sektör temsilcileri, “2009 ve 
2014 yıllarında tavan fiyat uygulamasına gidildi. Daha 
sonra fiyatların takibine ilişkin bir kurul kararı yayımlan-
dı. 2015’te tekrar bir tavan fiyat uygulaması oldu. Şimdi 
de son olarak kar paylaşımı ve finansal promosyonların 
yasaklanmasına ilişkin bir taslak yayınlandı. Peki, serbest 
piyasadan geriye ne kaldı? Bu müdahaleler karlılıkları da 
sınırlandırıyor. 2014’te birçok dağıtım şirketi zarar etti. Do-
layısıyla piyasa EPDK’nın uygulamaları nedeniyle ciddi bir 
çıkmaza doğru sürükleniyor. Durum böyle devam ederse 
uluslararası sermayeden daha çok şirketler yerli bile olsa 
piyasada çok fazla kalmazlar” şeklinde konuşuyorlar.

Akaryakıt sektörü, son dö-
nemde EPDK’nın yakın 
markajında. Akaryakıt 
fiyatlarını sıkı takibe alan 

Kurum, 2009 yılından bu yana üç 
kez tavan fiyat uyguladı. Son tavan 
fiyat uygulamasının sektördeki yan-
kıları devam ederken, EPDK’nın 
görüşe açtığı akaryakıt fiyatlarına 
ilişkin kurum karar taslağı, piyasa-
daki taşları yerinden oynatacak dü-
zenlemeler içeriyor. EPDK’nın fiyat 
müdahaleleri ve gerçekleştirmeyi 
planladığı yeni düzenlemelerin 
yarattığı belirsizlik ortamı, dağıtım 
şirketlerinin bayilerle yürüttüğü 
transfer görüşmelerini de vurdu. 

Bayilik görüşmeleri askıya alındı
2015, akaryakıt sektörü için 

ikinci intifa döneminin yaşanacağı 
kritik bir yıl. Yaklaşık 7 bin bayi da-
ğıtım şirketleriyle 5 yıllık sözleşme 
imzalayacak. Sözleşme sürecinin 18 
Eylül’e kadar tamamlanması gere-

kiyor. Tam da dağıtıcılar arasında 
bayi transferi yarışı başlamışken 
EPDK’nın şubat ayında aldığı ta-
van fiyat kararı, bayilik görüşmele-
rinin bıçak gibi kesilmesine neden 
oldu. İki ay süreyle dağıtıcı ve bayi 
marjlarının toplamının tavanı mo-
torinde 37 Kuruş/Litre, benzinde 
ise 34 Kuruş/Litre ile sınırlandı-
rıldı. Üstelik EPDK, 2009 ve 2014 
yılında gittiği tavan fiyat uygula-
malarından farklı olarak bu kez kar 
paylaşımına da müdahale ederek, 
toplam karın yüzde 60’ını bayilere 
yüzde 40’ını ise dağıtım şirketle-
rine verdi. Sektör temsilcilerinin 
tamamı tavan fiyat uygulamasının 

“serbest piyasaya müdahale” olduğu 
görüşünde birleşip, uygulamanın 
bir an önce sona erdirilmesini talep 
etse de EPDK iki aylık yasal süreyi 
sonuna kadar kullandı. 

Dağıtıcılar bayilerden daha az 
kazanacak

Tavan fiyatın sona ermesinden 
çok kısa bir süre sonra EPDK’nın 
görüşe açtığı “Akaryakıt Fiyatlarına 
İlişkin Kurul Kararı Taslağı” da 
özellikle dağıtım şirketlerinin orta 
vadede kar etme beklentilerinin ta-
mamen kırılmasına neden oldu. Söz 
konusu taslağın mevcut haliyle yü-
rürlüğe girmesi halinde 1 Temmuz 

EPDK’nın akaryakıt sektörüne uyguladığı fiyat baskısı nedeniyle kar 
marjları günden güne eriyen akaryakıt dağıtım şirketleri, yatırım 
planlarını gözden geçirmeye başladı. Birçok dağıtım şirketi yeni 
istasyon yatırımlarını ve bayilik görüşmelerini askıya alırken, Total gibi 
bazı yabancı şirketler de piyasadan çekilme kartlarını masaya koyuyor

Fiyat baskısı akaryakıtta 
yatırımları erteletiyor 

ANALİZ Fiyat baskısı akaryakıtta yatırımları erteletiyor 
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EWE satın almalarla büyüyecek
EWE Turkey Holding şirketlerinin 
yöneticilerini bir araya getiren 
organizasyonda konuşan Genel 
Müdür Acar, “Uygun şartların 
oluşması halinde Türkiye’de mevcut 
iş kollarında satın almalar yoluyla 
büyümeyi hedefliyoruz” dedi

EWE Turkey Holding ve 
iştiraklerinin yönetim kadrolarının 
buluştuğu ve bu yıl ikincisi gerçek-
leştirilen organizasyonda, grubun 
geldiği nokta ve gelecek planları ele 
alındı. Organizasyona, EWE grup 
şirketleri Bursagaz, Kayserigaz, 
EWE Enerji ve Enervis’in yöneti-
cileri katıldı.

EWE Turkey Holding Genel 
Müdürleri Dr. Frank Quante ve 
Bekir Sami Acar’ın da katıldığı orga-
nizasyonda, 120 kişilik yönetici kad-
rosuyla grubun büyüme stratejisine 

ilişkin hedefler paylaşıldı. Toplantıda 
konuşan Bekir Sami Acar, EWE’nin 
Türkiye’de başarılı olduğu alanlar esas 
alınarak büyümesine devam edeceği, 
bu doğrultuda şirketlerin müşteri 
odaklılık ve operasyonel kalitelerini 
geliştirerek devam ettirmelerinin 
önemini vurguladı.

Son 3 yılda konsolide gelirlerde 
ciddi bir büyüme kaydettiklerini 

belirten Acar, iyi bir takıma sahip 
olmalarının bu başarıdaki en büyük 
etken olduğunu ifade etti. Acar, 
“Piyasa koşullarının ağırlaşmış ol-
masına karşın önümüzdeki dönem-
de uygun şartların oluşması halinde 
mevcut iş kollarında satın almalar 
yoluyla büyümeyi hedefliyoruz. 
Bunun ötesinde yeni iş alanlarına 
da giriş yapabiliriz.” dedi.

ODAŞ Enerji’de kâr payı dağıtım süreci başladı
ODAŞ Enerji’de, hissedarlara dağıtılacak 5 milyon TL dönem kârı için süre. 
başladı. Kâr payı dağıtımı, şirketin 25 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak 
Genel Kurulu’unda onaylandıktan sonra gerçekleştirilecek

ODAŞ Enerji, 15 Nisan 2015 
tarihinde gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda aldığı kararla 
hissedarlarına dağıtılacak kâr payı 
için süreci başlattı. Yüzde 28,57 
oranındaki hissesi halka açık olan 
ODAŞ Enerji, 25.2 milyon TL’lik 
dönem kârından, yasal yedekler 
ayrıldıktan sonra kalan 5 milyon 
TL’yi Sermaye Piyasası Kurumu 
mevzuatı çerçevesinde hissedarları-
na aktaracak.

Bu yılın ikinci üç aylık dö-
neminde Borsa İstanbul (BİST) 
100 Endeksi’ne dahil olan ODAŞ 

Enerji’de 1 TL nominal değerde-
ki hisse için brüt 0.1190 TL, net 
0.1011 TL kâr payı öngörülüyor.

Nakden dağıtılacak dönem kâ-
rına ilişkin karar, ODAŞ Enerji’nin 
25 Mayıs 2015 tarihinde gerçek-
leştirilecek Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda onaya sunulacak.  
Konuyla ilgili açıklama yapan 
ODAŞ Enerji Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve CEO Burak 
Altay, dönem kârının, ODAŞ 
Enerji’nin operasyonel başarısının 
bir sonucu olduğunu söyledi ve 
şöyle konuştu:

“İşletmeler kâr etmek amacıy-
la faaliyet gösterirler. Bu konuda 
başarılı olan şirketlerin .nünde iki 
opsiyon bulunur. Bu iki opsiyon 
kârı şirkete geri koyup büyümede 
kullanmak veya ortaklara zama-
nında kâr payı ödemektir. ODAŞ 
yönetimi olarak bizler bu iki opsi-
yonu eş zamanlı götürme tarafın-
dayız. Borsa İstanbul’daki şirketlere 
kıyasla yüksek bir ivmeyle büyüme 
trendine girmiş olduğumuz bu 
süreçte, mevzuat izin verdiği sürece, 
kârın yüzde 15-25 kadarını dağıt-
manın doğru olduğunu, büyüme 
oranımız düştüğü zaman, belirli bir 
denge içerisinde, dağıttığımız kâr 
payı oranının artması gerektiğini 
düşünmekteyiz.”

Ana sanayi gruplarında en yüksek 
ciro artışı enerjide gerçekleşti

TÜİK tarafından açıklanan Şubat 2015 ciro endeksine göre ana sanayi grupları 
arasında en yüksek artış enerji sektöründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 14 Nisan 2015 tarihinde 
yayımladığı Sanayi Ciro Endeksi 
Şubat 2015 raporu ile mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış ana 

sanayi gruplarında en yüksek artış 
enerjide gerçekleştiğini açıkladı.

Yayımlanan raporda, Ana 
Sanayi Grupları sınıflamasına göre, 
2015 yılı Şubat ayında bir önceki 

aya göre en yüksek artışın %11.5 ile 
enerjide gerçekleştiği belirtildi. Öte 
yandan, raporda imalat sanayi alt 
sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı 
Şubat ayında bir önceki aya göre 
en yüksek ikinci artış %9.5 ile kok 
kömürü imalatında, üçüncü artış 
ise rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatında gerçekleştiği açıklandı.

EPDK ilk çeyrekte 138 milyon TL ceza kesti
EPDK tarafından açıklanan ilk çeyrek dönem  ceza verilerine göre verilen idari 
para cezalarının toplamı 138.2 milyon TL’ye ulaştı. Elektrik piyasasında 6 firmaya 
3.5 milyon TL ceza kesilirken, doğal gazda 1 şirkete 440 bin TL ceza kesildi

Yılın ilk çeyrek dönemine 
ilişkin yürütülen soruşturmalar, 
verilen ihtarlar ve cezalar ile ilgili 
bilgileri yayınlayan EPDK, bu dö-
nem içerisinde 138.2 milyon TL 
idari para cezası kesildiğini belirtti. 
Kurum’dan yapılan yazılı açıklama-
da, elektrik piyasasında lisans sahibi 
firmalar hakkında, 24 adet fiil için 
soruşturma yapıldığı, bunlardan 18 
adedine ihtar cezası, 6 adedine de 
toplam 3 milyon 498 bin TL idari 
para cezası uygulandığı belirtildi.

Doğal gaz piyasasında, 13 

adet lisans sahibi firma hakkında 
soruşturma yapıldığı, bunlardan 12 
adedine ihtar cezası, 1 adedine de 
toplam 439 bin 582 TL idari para 
cezası uygulandığı belirtildi.

Yazılı bir açıklama yapan 
EPDK Başkanı Mustafa Yıl-
maz “Enerji Piyasasında Faaliyet 
Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin 
Bağımsız Denetim Kuruluşla-
rınca Denetlenmesi Hakkında 
Yönetmelik” kapsamında doğal gaz 
piyasasında ve elektrik piyasasında 
lisans sahibi firmalar Kamu Gö-

zetim Kurumunca yetkilendirilmiş 
bağımsız denetim firmalarınca da 
mali yönden ayrıca denetlendiğinin 
altını çizdi.
23 bini aşkın marker ölçümü yapıldı

Yılmaz, EPDK tarafından 
petrol piyasasında akaryakıtın 
teknik düzenlemelere uygun olarak 
piyasaya arz edilmesi ve kaçak pet-
rolün önlenmesi amacıyla yapılan 
denetimlerde, akredite laboratuvar-
lar vasıtasıyla akaryakıt analizleri 
yapıldığını söyledi.

2007 yılından itibaren de “Ulu-
sal Marker” uygulamasına geçildi-
ğini hatırlatan Yılmaz “söz konusu 
uygulama kapsamında 2015 yılının 
ilk üç ayında yapılan denetimler 
çerçevesinde TÜBİTAK tarafından 
geliştirilen XP cihazları ile sahada 
toplam; 23 bin 696 adet ölçüm  
gerçekleştirildi. Bu ölçümlerin 22 
bin 685 adedi yani yaklaşık yüzde 
95.7’si geçerli, 1,011 adedi ise ge-
çersiz olarak tespit edildi” dedi.

Yılmaz, söz konusu denetimler 
esnasında alınarak laboratuvara 
gönderilen 392 adet numunenin 
yapılan referans ölçümünde  ise 310 
adedi geçersiz, 82 adedi de geçerli 
sonuç verdiğini vurguladı.
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Geçtiğimiz ayın en çok konuşulan konusu şüphesiz Türkiye’de hayatı durduran elektrik kesintisi oldu. Soma Davası, 
ülkenin ilk nükleer santralının reklam çalışmaları, siber & gerçek her türlü güvenlik endişeleri ve sektörün kongre 

mevsimi de gündeme eklendiğinde sosyal medyada nisan ayı  enerji sektörü ile dolu geçti.

SOSYAL MEDYA 
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YILLIK ENERJİ YATIRIMLARI (NİSAN 2015)

Tablo 1

RES 9,93

ÇÖP, BİYOKÜTLE, ATIK ISI- 
JEOTERMAL

2,87

HES 73,40

TERMİK 13,80

RES
ÇÖP, BİYOKÜTLE, ATIK ISI- JEOTERMAL
HES
TERMİK

KAYNAKLAR: EİGM, BOTAŞ, TEİAŞ

SEKTÖREL DOĞALGAZ SATIŞLARI 

SEKTÖR SATIŞ (MİLYON METREKÜP PAY (YÜZDE

ELEKTRİK 22.779 53,0
KONUT 9.198 21,4
SANAYİ 8.682 20,2
GÜBRE 357 0,8
BIL (PT) 57 0,1
İHRACAT 737 1,7

(KAMU, 2015)

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP PROJEKSİYONU

EN FAZLA ALIM RUSYA’DAN YAPILACAK
ÜLKE MİKTAR (MİLYON METREKÜP) PAY (YÜZDE)

RUSYA 19.491 45
İRAN 9.392 22
AZERBAYCAN 6.634 15
CEZAYİR 4.321 10
NİJERYA 1.327 3
SPOT LNG 1.676 4
TOPLAM 42.844 100

(KAMU, 2015)

EPDK DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ 
50 MİLYAR METREKÜP (2015)

EPDK DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ 50.862.943.531

KAMU İTHALATI 42.844.358.000

ÖZEL ŞİRKETLER İTHALATI 8.018.585.531

(EPDK rakamı üzerinden kamu ve özel sektör ithalat hesaplaması)

ENERJİDE DÖRT SEKTÖRÜN AYLIK İSTATİSTİKLERİ (2015)
AY

ELEKTRİK  
(Milyon kwh)

DOĞALGAZ 
(Milyon m3)

PETROL 
(Bin ton)

LPG 
(Ton)

OCAK 22.058 4.997 1.616.037 293.163
ŞUBAT 19.928 4.880 1.475.253 275.159
MART  21.156
NİSAN 12.756
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM    
KASIM      
ARALIK      
AÇIKLAMALAR:
*Doğalgaz, (kamu-özel), petrol, lpg verileri EPDK; Elektrik, TEİAŞ verileridir.
*Elektrik, Aylık Türkiye üretim toplamı. Nisan, ay 19 itibiriyledir.
*Petrol; benzin, motorin, fuel oil, gazyağı toplam satışları.
*LPG; şirketlerin otogaz-tüplü-dökme gaz toplam satışları.

İSTATİSTİK
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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.


