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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.

Enerji merkezli Mısır, Kıbrıs ve İsrail üçgeni
Türkiye’nin enerji görünümü ve geleceği-1
Bayilerden “yüzde 55’lik kar marjı”na yeşil ışık
Kaçak elektriğin yeni adı, “teknik olmayan kayıp” olacak

Abone Olmak İçin...









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

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

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

Aytemiz Optimum doğdu.
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Enerji 
Panorama’dan…

Tüm dünyayı etkileyen finansal krizinin ardından başlayan 
yeniden yapılanma ve değişimin sancıları hem siyasette hem 
ekonomide görülüyor. Sadece Türkiye değil, birçok ülke bu 

değişimin etkilerini yakından yaşıyor. Fed’in beklenen ama bir tür-
lü gelmeyen faiz kararı, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden gelen 
kötü sinyaller, komşu ülkelerde yaşanan savaş ve çatışmalar… İşte bu 
tablo içinde enerjide hem kamu hem de özel sektör hedefleri sekteye 
uğratmadan yola devam etmek için çabalıyor. 

Yukarıda özetlediğimiz tablo içinde sektörümüzü sadece finansal so-
runlar değil, artan savaş ve çatışmalar da çok yakından ilgilendiriyor. 
Çünkü muhalif gruplar ve terör örgütleri, savaş açtığı, çatıştığı ülke-
lerin altyapısını hedef alan saldırılara öncelik veriyor. Bu altyapının 
ilk sırasında ise enerji geliyor. Son 15 yılda petrol ve gaz boru hatla-
rı, rafineriler, elektrik santrallarına yapılan saldırılarda çok ciddi bir 
artış gözleniyor. Türkiye için de aynı sorun var, Kerkük-Yumurtalık 
boru hattı neredeyse her ay bir saldırıya maruz kalıyor. IŞİD’in imha 
ettiği ya da ele geçirdiği enerji tesisleri nedeniyle Irak, akaryakıt so-
runu yaşıyor. Saldırılar nedeniyle farklı coğrafyalarda milyonlarca 
kişi elektriksiz kalıyor. 

Türkiye’nin boru hatları merkezi olmayı hedeflediği bugünlerde 
enerji arz güvenliğini güvence altına alacak adımlar atması gerekiyor. 
Kapak haberimizde bu konuyu inceledik, Batılı ülkelerin bu sorunu 
nasıl çözdüğünü anlatıp uzmanların önerileriyle bir yol haritası sun-
maya çalıştık. 

Bu sayıda dikkatinizi çekeceğinizi düşündüğümüz bir diğer habe-
rimiz kısa bir süre önce yapılan RES önlisans başvurularıyla ilgili. 
2008’den bu yana değişen yatırım ve yatırımcı profilini ortaya koyan 
bu haberimizi, Enerji IQ’nun bir başka çalışması destekliyor. Umarız 
bu tür haberler, bugün yaşanılan sorunların gelecek yıl yapılacak li-
sans başvurusu döneminde yeniden yaşanmasını engeller. 

Çevre ve yenilenebilir enerjiye özel bir önem verdiğimizi görecek-
siniz. Din adamlarının iklim değişikliği için harekete geçmesi, bu 
alandaki çabaları bir üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca uzman isimlerin 
konuyla ilgili yazdığı derinlikli makalelerin de ilginizi çekeceğini dü-
şünüyoruz. 

Yeni bir mevsim başlıyor, umarız hepimiz için daha güzel günler 
getirir. 

Enerjide güvenlik alarmı 





BOTAŞ en fazla doğal gazı yine 
elektrik sektörüne sattı

Kaçak elektriğin yeni adı, 
“teknik olmayan kayıp” olacak

Birleşme ve satın almanın lideri 
yine enerji3230

Doğal gaz sektörünün merakla beklediği ‘BOTAŞ 
Faaliyet Raporu’ tamamlandı. Geçen yıl 42 milyar 
metreküp doğal gaz ithalatı yapan BOTAŞ, elindeki 
gazın 21,7 milyar metreküpünü elektrik sektörüne 
sattı. 

Geçmiş yıllara oranla yatırımlarda duraksama görülse 
de enerji hala Türkiye’nin en hareketli sektörü. 2015 
yılının ilk yarısında gerçekleşen birleşme ve satın 
almalarda enerji sektörü 1,258 milyar dolarla ilk 
sırada yer aldı

Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında ‘kaçak’ olarak 
belirtilen kalemin adı “teknik olmayan kayıp” şeklinde 
değişecek. EPDK, daha önce de faturalarda “kayıp-
kaçak” kalemini çıkarmıştı…
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8 yıllık aradan sonra rüzgarda 
ne değişti?

Enerji merkezli Mısır, 
Kıbrıs ve İsrail üçgeni

Enerji yatırımcıları, 8 yıllık aradan sonra Nisan 
2015’te yeni RES başvurularını yaptı. Tüm başvurular 
hayata geçerse Türkiye’de türbin olmayan il 
kalmayacak gibi görünüyor. 
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KISA KISA & Esin Gedik

BAŞKENTGAZ, 2 MILYON 
HANENIN VERISINI 

GÜNCELLIYOR 

Ankara’nın doğal gaz dağıtımını yapan 
Başkentgaz, ağustos ayında müşteri memnuniyeti 
adına önemli bir hizmet başlattı. Ankara’da 2 
milyon haneye birebir ulaşarak, abonelerini doğru 
ve zamanında bilgilendirebilmek için sistemsel 
veri girdileri yapmaya başlayan Başkentgaz, konut 
abonelerine ağustos ayında fatura gönderimi de 
yapmadı, Eksik abone bilgilerini tamamlamak, 
abonelerini doğru ve zamanında bilgilendirebil-
mek, hizmet kalitesini arttırmak için yapılan bu 
çalışmayla kullanıcıların vergi veya vatandaşlık 
kimlik numarası, telefon gibi bilgi eksiklikleri 
tamamlanmış olacak. 

Başkentgaz Genel Müdürü Burhan Özcan, 
başlatılan çalışmayla ilgili olarak “Başkentgaz’ı 
özelleştirme sonrasında müşteri odaklı bir şirket 
olarak konumlandırmayı hedefledik. Dönem dö-
nem farklı projelerimizle bu konumu pekiştiriyo-
ruz. Şimdi de Ankara’da 2 milyon haneye birebir 
ulaşarak bilgi ve veri güncellemelerimizi sistemsel 
olarak gerçekleştirecek çalışmaları başlatmış 
bulunuyoruz. Bu uygulama sayesinde müşterile-
rimizi zamanında bilgilendirerek daha hızlı, daha 
etkin ve daha kaliteli hizmet hedefine ulaşmak 
için bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunları 
çözmeyi amaçlıyoruz” dedi. 

GELECEĞIN YILDIZLARI 
BATMAN PETROLSPOR’DA 

YETIŞIYOR
Batman Petrolspor, amatör sporlara yaptığı büyük 

yatırımların meyvelerini topluyor. Batman Petrolspor 
çatısı altında yetişen genç sporcular ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda aldıkları derecelerle göz dolduruyor. Amatör 
branşlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla ismini duyuran 
Batman Petrolspor, atletizm, basketbol, güreş, futbol, masa 
tenisi, voleybol ve yüzmenin olduğu branşlarda başarılara 
imza atıyor. 

Petrolsporlu oyuncular, son iki yılda yurtiçi ve yurt-
dışında yapılan yarışmalarda toplamda 100’e yakın altın, 
gümüş ve bronz madalya kazandı. Doğan Kara, Sırbistan’ın 
Subotica şehrinde yapılan Avrupa Yıldızlar Güreş Şam-
piyonası’nda ikinci oldu. Batman Petrolspor milli güreşçi 
Sinan Sadak da 8-11 Ekim 2014 tarihleri arasında Erme-
nistan’ın başkenti Erivan’da yapılan ve 13 ülkenin katıldığı 
İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda 
altın madalya kazanarak bir ilke imza atmıştı. Batman Pet-
rolsporlu güreşçiler, son iki yılda Türkiye’de yapılan çeşitli 
güreş şampiyonalarında 12 birincilik, 3 ikincilik ve yedi 
üçüncülük kazandı. 

Batman Petrolspor Atletizm Takımı da uluslararası 
turnuvalarda üç birincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülük 
kazandı. 

Uluslararası denetim ve danışmanlık 
firması EY’nin hazırladığı ‘Yenilenebilir 
Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’ne (RECAI) 
göre, enerji depolaması, sektördeki şirketler 
için bir diğer varlık alanı haline gelirken 
hükümetlerin enerji alanındaki proaktif 
yaklaşımları pazarı olumlu etkiliyor.

EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri 
Ethem Kutucular, enerji arz güvenliği için 
önemli bir araç olan depolama sistemlerinin 
ülkemizde de gelişmesi için ihtiyaçların 
doğru tespit edilerek bu alana giriş yapmak 

isteyen yatırımcıların teşvik edilmesi gerek-
tiğini söyledi. 

Yenilenebilir enerji için Ulusal Eylem 
Planı’nı açıklayan Türkiye, bu yıl endekste 
bir basamak yükselerek 17. sırada yer aldı. 
Geçen yıl 18. sırada yer alan Türkiye’nin 
sıralamadaki bu yükselişini 2023 yılı için 
belirlediği 61GW’lık yenilenebilir enerji 
kapasite hedefi sağladı.

EY’nin Yenilenebilir Enerji Ülke Çeki-
ciliği Endeksi’nde ilk üç sırada Çin, ABD ve 
Almanya yer alıyor. 

ENERJIDE YATIRIMLAR DEPOLAMAYA YÖNELIYOR
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TÜRKIYE, 
ORTADOĞU’NUN 
BAKIM MERKEZI 

OLACAK

GE (General Electric) Avust-
ralya, İtalya, Nijerya, Rusya, Sin-
gapur, İspanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nden sonra sekizinci 
GE Aeroderivatif Gaz Türbin 
Servis Merkezi’ni İstanbul’da açtı. 
Bu merkezde, müşterilerine yerel 
çözüm sağlamanın yanı sıra Orta-
doğu bölgesindeki diğer ülkelere de 
ekipman hizmeti sağlanacak. GE 
müşterilerine en iyi değer ve yerel 
hizmeti sunmakta son derece karar-
lı bu merkez, GE’nin yerelleşme 
taahhüdünü destekleyen önemli bir 
adım niteliğini taşıyor.

Merkezde tüm LM ve LMS gaz 
türbinlerine ülke içinde üst kapak 
çalışmaları ve kanat değişimi kapsa-
yan Level 2 bakım uygulayabilecek. 
Türkiye’de şu anda GE teknolojisi 
ile 2.8 GW’ın üzerinde kurulu güce 
sahip, 58 adet aeroderivatif LM 
türbin bulunuyor. Bakım kapsamın-
da türbin demontaj, tetkik, türbin 
sıcak kısımların kontrolü, ana parça 
değişimi, güç türbini ve alçak basınç 
türbin değişimi ve yeniden montaj  
hizmetleri sunulacak. Merkezde 
sunulacak bu bakım hizmetlerinin 
yanı sıra tüm Ortadoğu bölgesi için 
de ekipman desteği verilecek. Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın 
yakınında konuşlandırılmış olan GE 
Aeroderivatif Gaz Türbin Servis 
Merkezi tesisi, hem havalimanından 
hem de anayollardan kolay erişim 
sağlıyor.

GENEL ENERGY, 
HEDEFINI GAZ ÜRETIMINE KAYDIRDI

Yeni CEO Murat Özgül ile birlik-
te petrol üretimini yılbaşına göre 
yüzde 41 artırarak günlük 88 bin 
800 varile çıkaran Genel Energy, 
Londra Borsası’na yaptığı açıkla-
mada, gaz üretimine odakladığını 
belirtti. Murat Özgül, şirketin 
doğal gaz hedefiyle birlikte bölgede 
yeni bir dönemin başlamasının olası 
olduğunu söyledi. 

Açıklamaya göre; Genel Energy, 
2015 yılının ilk altı aylık dönemin-
de ham petrol üretimini yüzde 41 
artışla, günlük 88 bin 800 varile 
yükseltti. Irak Kürdistan Bölge-
si’ndeki (IKB) en büyük petrol ve 
doğal gaz rezervine sahip Genel 
Energy’nin bölgedeki doğal gaz 
varlıklarının geliştirilmesi yönünde 
önemli adımlar atıldı. 

Genel Energy CEO’su Murat 
Özgül yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti:

“2015 yarı yıl rakamlarına 
bakıldığında, Genel Energy ken-
disine düşen üretim payını yüzde 
41 artırarak, üretimini günlük 88 
bin 800 varile çıkardı. Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yap-
tığı duyuruyla ham petrol satışın-
dan elde edilen gelirlerden üretici 
paylarının eylül ayından itibaren 
ödenmeye başlayacağını açıkladı. 
Düzenli olarak yapılacak olan öde-
meler, Genel Energy’nin bölgedeki 
stratejik yatırımlarının karşılığını 
alarak daha da güçlenmesine imkan 
verecektir.

GÜNEŞ ENERJISINDEN DAHA YÜKSEK 
VERIM SAĞLANACAK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Kuzey Kıbrıs Kampusu tarafından, 
güneş pillerinde verimliliği artırmak 
amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar-
da rekor seviyeye ulaşıldı. Piyasada 
bulunan güneş hücreleri, yapıları-
na göre genellikle yüzde 5 ila 30 
arasında verimlilikle çalışırken, Doç. 
Dr. Cumali Sabah’ın koordinatör-
lüğünde iki yıldır süren çalışmalar 
sonucunda yüzde 30 seviyesi aşıldı. 

İleriki aşamalarda, çalışmaları ge-
liştirip yeni sürümler çıkarmayı da 
hedeflediklerini belirten Cumali 
Sabah, “Çalışmalarımız kesintisiz 
devam ederse, güneş enerjisinden 
elektrik üretimi, yeni nesil güneş 
hücreleriyle birlikte daha ciddi 
rakamlara ulaşabilecek” dedi.

Güneş hücrelerinde ışığı eme-
rek hapseden malzemenin genelde 
yarı-iletken malzemeden oluştu-
ğunu belirten Sabah, yaptıkları 
çalışmalarda bu malzemenin yerine 
geçebilecek bir yapı oluşturarak 
verimi artırmayı hedeflediklerini 
söyledi. Sabah’ın koordinatörlü-
ğünde gerçekleştirilen çalışmalar, 
dünyanın en saygın dergilerinden 
“Waves in Random and Complex 
Media” ve “Vacuum”da yayımlandı.
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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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IRAN’DAN TÜRKIYE’YE ‘ORTAKLIK’ DAVETI
İran İslam Cumhuriyeti’nin 

Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli, 
Türkiye ve İran’ın Avrasya’da bir-
leştirici güç olabileceğini belirterek, 
“İran, başta enerji olmak üzere tüm 
ekonomik alanlarda dost ve komşu 
ülke Türkiye için iyi ve güvenilir bir 
ortak olabilir” dedi.

Büyükelçi Bikdeli, Uluslararası 
Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) 
Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kum-
baroğlu ve beraberindeki heyeti 
kabulü sırasında yaptığı konuşma-
da, Türkiye’ye doğal gaz ihracatının 
250 milyon dolardan 5 milyar dolar 
seviyelerine çıktığını anımsatarak 

“Bölgesel münakaşaların nedeni 
mezhebi ihtilaflar değil; dış müda-
haleler, siyasi ve ekonomik çıkar-
lardır. Bölgesel krizlerden çıkmanın 
en önemli yolu, bölge ülkelerinin 
birbirleriyle yapacağı işbirliğidir. 
Elbette bu, dışarıdan engellenmek 
isteneceğinden zor bir iştir ama 
başka çare yok. İran ve Türkiye, 
İslam dünyasında birleştirici bir 
unsur olarak rol oynayabilir” dedi. 

Bikdeli, 22-23 Ocak 2016 
tarihlerinde Antalya’da düzenlene-
cek “Ambargo sonrası İran: Yeni İş, 
Yeni Enerji, Yeni Fırsatlar” konfe-
ransının önemine dikkati çekerek, 

“Doğal gaz ve petrol rezervleri 
bakımından dünya sıralamasın-
da birinci ülke konumunda olan 
İran, başta enerji olmak üzere tüm 
ekonomik alanlarda dost ve komşu 
ülke Türkiye için iyi ve güvenilir bir 
ortak olabilir” ifadelerini kullandı.

PETKIM, ILK 6 AYI 232 
MILYON TL NET KÂRLA 

KAPATTI
Türkiye’nin petro-

kimyasal hammadde 
üreticisi PETKİM, 2015 
yılı ilk çeyreğinde 44.4 
milyon TL olan net 
kârını, ikinci çeyrekte 
ortaya çıkan yüksek 
performansla birlikte 
188 milyon TL’ye taşıdı. 
Şirket, ilk 6 ayda açık-
ladığı 232.3 milyon TL 
net kârla geçen yılın aynı 
dönemini 4’e katladı. 6 
aylık dönemde, 2 milyar 
83 milyon TL ciro yapan 

şirketin brüt kârı, yaklaşık 290 milyon TL olurken 
FAVÖK rakamı da 252 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yıl 
aynı dönemde, yüzde 2.3 olan net kâr marjı da 4 kat 
artarak yüzde 11.2 oldu.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2014 yılı 
sonunda tamamlanan etilen fabrikası kapasite artışı yatı-
rımının devreye alınması, hammadde fiyatlarının düşük 
seviyelerde stabilize olması, bu olumlu şartlara; stok 
yönetimi, üretim ve satış stratejileriyle hızlıca adapte 
olunmasıyla yüksek kârlılığa ulaşıldığını söyledi. Korkut, 
önümüzdeki dönemler için de yüksek kapasite kullana-
rak sürdürülebilir kârlılık seviyesinin hedeflendiğini dile 
getirdi. 

TOTAL’DEN ALIŞVERIŞ 
YAPAN PARAFLILAR 

KAZANACAK
Total ve Halkbank işbirliği çerçevesinde, Paraf ile 

anlaşmalı Total istasyonlarından farklı günlerde ve 
tek seferde ikinci 100 TL ve üzeri yakıt alışverişine 
20 TL, dördüncü yakıt alışverişine 20 TL olmak 
üzere toplamda 40 TL ParafPara kazanma imkanı 
sunuluyor.

Kampanya 27 Ağustos-12 Ekim 2015 tarihleri 
arasında geçerli olacak. 

Kampanyadan yararlanmak için Paraf sahipleri-
nin harcama yapmadan önce “TOTAL” yazıp boşluk 
bırakıp kredi kartının son 6 hanesini, bankada kayıtlı 
cep telefonu numaralarından 3404’e SMS göndere-
rek kayıt olması gerekiyor. 

Aynı gün içinde yapılacak 100 TL ve üzeri 
akaryakıt ve otogaz harcamalarından sadece bir 
tanesi kampanyaya dahil edilecek ve işlemlerin Paraf 

POS’undan yapılması 
gerekiyor. Kampanya 
kapsamında kaza-
nılan ParafPara’lar 
kazanılan tarihten bir 
sonraki gün kartlara 
yüklenerek, 31 Ekim 
2015 tarihine kadar 
Paraf üyesi Total 
istasyonlarında yapılan 
akaryakıt ve otogaz 
alımında kullanılabi-
lecek.
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SHELL, DENIZCILIKTE 
KAPSAMA ALANINI 

IKIYE KATLADI
Shell,  Shell Denizcilik Ürünleri (Shell 

Marine Products-SMP) Ekim 2014 tarihinde 
40’ın üzerinde pazarda kullanıma sunduğu 
mobil uygulamasının kapsama alanını ikiye 
katladı. Shell, aynı zamanda yedi ülkede bü-
yümeye giderek küresel liman ağını, 40 ülkede 
toplamda 532 limana çıkardı.

Söz konusu uygulama Belçika, Brezilya, 
Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, 
Fransa, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, 
Lübnan, Litvanya, Malta, Monako, Panama, 
Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve ABD’de hem iOS hem de 
Android mobil platformlarında müşterilerin 
hizmetine sunuldu. Shell Denizcilik Ürünleri 
Genel Müdürü Jan Toschka, konuya ilişkin 
açıklamasında, “SMP uygulamamızla kolay 
sipariş takibi ve teknik rapor olanağı sağla-
yarak ya da müşterilerimizin ürünlerimize 
daha kolay ulaşmalarını sağlayacak şekilde 
liman ağımızı genişleterek müşteri teklifimizi 
geliştirmenin ve farklılaştırmanın yollarını 
arıyoruz. En iyisi de ihtiyaç duydukları yerde, 
ihtiyaç duydukları ürünleri alabilmelerini sağ-
lamak için müşterilerimizi 7/24 Uluslararası 
Müşteri Hizmet Merkezimiz (ICSC) aracılı-
ğıyla destekliyor olmamız” şeklinde konuştu.

PETROL IŞLERI GENEL MÜDÜRÜ INCEDALCI’DAN 
PETFORM’A ZIYARET

Petrol İşleri Genel Müdürü 
Selami İncedalcı ve Genel Müdür 
Yardımcısı Salim Koşar, Türkiye ve 
küresel piyasalarda yaşanan geliş-
melerin arama-üretim sektörüne 
yönelik etkilerini ve ileriki dönem-

de gerçekleştirilecek faaliyetler 
hakkında görüş alış verişinde bu-
lunmak amacıyla PETFORM’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi. PETFORM 
Başkanı Aytaç Eren’in ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen toplantıya, 

PETFORM Arama-Üretim Grup 
Başkanı Dr. Ali Yıldızel ve Der-
nek Genel Sekreteri Eser Özdil de 
katıldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, 
arama-üretim sektörünü olumsuz 
etkilemesinin sonuçları ve alınacak 
önlemlerin konuşulduğu ziyarette 
yeni lisanslar da gündeme geldi. Se-
lami İncedalcı, yeni lisansların veril-
meye başlanacağını ve süreci uzatan 
ÇED çalışmalarındaki bürokratik 
engellerin de çözülmeye başladığını 
söyledi. Görüşmede PETFORM’un 
girişimleri sonucunda, özel sektör 
ve farklı kamu kurumları arasında 
ortak bir istişare zemininin oluşma-
ya başladığına da vurgu yapıldı. 

EIF 2015’TE TÜRKIYE’NIN ILK 
‘SOLAR CADDE’SI TANITILACAK

Türkiye’de ulusla-
rarası anlamda hem 
kongre hem fuar hem 
de B2B etkinliklerinin 
bir arada gerçekleştiril-
diği EIF-8. Uluslara-
rası Enerji Kongresi ve 
Fuarı, 4-6 Kasım 2015 
tarihlerinde Ankara 
ATO Congresium’da 
gerçekleştirilecek. Bu 
yıl yoğun talep üzerine 
3 güne çıkarılan EIF, Türkiye’de bir başka ilke imza atarak 
“Solar Cadde Projesi’ni katılımcılara tanıtacak. Yerli ve yabancı 
güneş enerjisi şirketleri, Solar Cadde üzerinde ilk kez bir araya 
gelecek…

Fuarda dünya ve Türkiye enerji gündemine dönük çok çeşitli 
konuların tartışılacağını söyleyen Global Enerji Derneği Başkanı 
Çiğdem Dilek, ülkenin önde gelen yerli ve yabancı güneş enerjisi 
şirketleri, Türkiye’de ilk defa oluşturulan “Solar Cadde” üzerinde 
bir araya gelecek. Bu özel güneş enerjisi etkinliğine, şirketlerin 
sadece bilgisayar, not defteri ve ürün/servis tanıtım broşürlerini 
getirmesi yeterli” dedi. 

5-6 Kasım tarihlerinde EIF kapsamında Congresium’da 
düzenlenecek 2. Solarbaba Güneş Enerjisi Konferansı’nda, 
sahada yaşanan teknik ve hukuki sorunlardan, yeni 50kW 
ufak GES yönetmeliğine, son teknolojilerden tarımsal sula-
maya, farklı finans çözümlerinden güneş enerjili binalara, sek-
tördeki insan kaynağı problemi gibi çok farklı konular ele 
alınacak. 
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STATKRAFT, TÜRKIYE’DEKI 
IKINCI SANTRALINI 
ÇORUM’DA AÇTI

Yenilenebilir enerjide Avrupa’nın en büyük şir-
ketlerinden biri olan ve bu yıl 120. yaşını kutlayan 
Norveçli Statkraft, Türkiye’deki ikinci santral ya-
tırımını Çorum’da devreye aldı. Kargı Kızılırmak 
Hidroelelektrik Santralı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ile Statkraft CEO’su Chris-
tian Rynning-Tønnesen’in katılımıyla 26 Ağus-
tos 2015 Çarşamba günü açıldı. Kurulu gücü 102 
MW olan Kargı Kızılırmak HES, 470 GWh üre-
timiyle, Türkiye’nin mevcut toplam hidroelektrik 
kapasitesinin yüzde 1’ine sahip.

Törende konuşma yapan Enerji Bakanı Taner 
Yıldız, 2015’in ilk yarısında elektrik üretimine 10 
milyar lira yatırım yapıldığını ve enerji sektörüne 
4,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım sağlandığını 
söyledi. Yatırımların devam edeceğini belirten Yıl-
dız, 2015’in ilk yarısında yaklaşık 2 bin MW güç 
devreye aldıklarını, bunun yüzde 90’ının yenilene-
bilir enerji kaynaklarından olduğunu dile getirdi. 

Christian Rynning Tønnesen açılışta yaptığı 
konuşmada, Türkiye’deki yatırımlarının 20 ülke-
ye yayılan faaliyetleri arasında stratejik önemde 
olduğunu belirterek şunları söyledi: Türkiye’nin 
hidroelektrik kapasitesinin ve enerji ihtiyacının 
ne kadar büyük olduğunu biliyoruz ve bu kapa-
siteyi, çevreye saygılı bir şekilde ve yatırımın ya-
pıldığı bölgedeki halkın ekonomik geliştirmesine 
katkıda bulunarak geliştirmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Adana’daki yatırımımızın ardından 
Kargı Kızılırmak HES’le birlikte, Türkiye’deki 
yatırımlarımızı yeni bir evreye taşıdık. Siirt’te de 
yatırımımız tüm hızıyla sürüyor. Toplamda 640 
MW kurulu güce sahip 1.1 milyar dolarlık bir ya-
tırımı Türkiye’de hayata geçiriyoruz. 

AKSA GÖYNÜK, ÜLKE 
IHTIYACININ YÜZDE 1’INI 

KARŞILAYACAK
Aksa Enerji tarafından 

Bolu’nun Göynük ilçesinde 
yapılan termik santral hiz-
mete girdi. 390 milyon do-
lara mal olan ve 270 MW 
kapasiteye sahip Türkiye’nin 
ilk rödovanslı santralı, yılda 
2 milyar kilovatsaat üretim 
yapacak. Geçen ay yapılan 
santral açılışına, Enerji Ba-
kanı Taner Yıldız, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı İdris Gül-
lüce, EPDK Başkanı Mus-
tafa Yılmaz ve Aksa Holding 
yöneticileri katıldı. Törende 
bir konuşma yapan Enerji 
Bakanı Yıldız, yerli kaynaklar 
sayesinde Türkiye’nin yurtdı-
şına ödediği ithalat faturasını 
azaltacağını belirterek, “Aksa 
Enerji’nin Göynük Termik 
Santralı’ndan devlet 20 yılda 
1,5 milyar lira kazanacak. Bu 
dev tesisle her yıl yurtdışına 
100 milyon dolar civarında 
daha az para vereceğiz” dedi. 

EPDK Başkanı Mustafa 

Yılmaz da kömürün Türkiye 
elektrik üretimindeki payı-
nın artması gerektiğine işaret 
ederek, “EPDK olarak 17 bin 
200 kömür yakıtlı santrallar 
için lisanslama yaptık, bir 
bölüm için de lisanslama sü-
recini devam ediyor. Mevcut 
kaynaklarımızı kullanarak 
yerli kömüre dayalı elektrik 
üretimini el birliğiyle daha iyi 
bir seviyeye taşımalıyız” diye 
konuştu. 

Santral hakkında bil-
gi veren Aksa Enerji Genel 
Müdürü Cüneyt Uygun ise 
santralın Türkiye’de yerli kö-
mür kullanarak özel sektör 
tarafından devreye alınmış iki 
santraldan biri olduğunu dile 
getirerek “Bu santral, Tür-
kiye’nin elektrik ihtiyacının 
yüzde 1’ini karşılayacak. Ak-
sa’nın yakıt karmasına ilk kez 
linyiti eklediği santralda yılda 
1 milyon 800 bin ton yerli 
kömür kullanılacak” dedi. 
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Avdan Enerji, 
atığı enerjiye dönüştürecek

Avdan Enerji Üretim ve Ticaret, Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle yeni 
bir proje başlattı. İşbirliğiyle şehirde var olan 
katık atık depolama alanındaki mevcut sant-
ralın kapasitesi yükseltilecek. Böylece orga-
nik atıklardan biyogaz elde edilecek ve olu-
şacak gazın elektrik santralında yakılmasıyla 
elektrik üretimi ve gübre üretimi yapılacak.
Bedeli 950 bin TL olarak belirlenen bu pro-
jeyle özellikle büyükşehir sınırları içerisinde 
çevre sorunu oluşturan organik atıkların, en 
uygun şekilde toplatılarak geri kazanımı su-
retiyle ekonomiye önemli katkı getirmesi ve 
çevre kirliliğine neden olan bu tip atıkların 
azaltılması sağlanacak.
Tesiste 35 bin 770 ton/yıl organik atık kullanı-
larak 5 milyon 365 m3/yıl biyogaz üretilecek. 
Tesiste organik atıkların işlenmesi sonucu 
yılda yaklaşık 37 bin ton kompost, 65 bin ton 
da sıvı gübre elde edilecek.

ABD’li petrol şirketleri birleşiyor  

ABD’li dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri su-
nan şirketi Schlumberger, 12 milyar 700 milyon dolara, 
rakibi Cameron International’ı satın alacağını açıkladı. 
Düşen petrol fiyatları nedeniyle ABD’de şu sıralarda 
sıkça birleşme ve satın alma haberleri geliyor. Daha 
önce de yine petrol sektöründe faaliyet gösteren Halli-
burton ile Baker Hughes birleşme kararı almıştı. Halli-
burton ile Baker Hughes’un 35 milyar dolara mal olan 
evliliği resmi onayları bekliyor. 
Schlumberger’in Houston merkezli Cameron Internati-
onal’i satın almak için nakit ve hisse sunacağı belirtildi. 
Uzmanlar, düşük petrol fiyatları nedeniyle zor durumda 
olan enerji firmalarının maliyetleri azaltmak için birleş-
me kararı alma zorunda kaldıklarını belirterek bu tren-
din süreceğini düşünüyor.

Babadağ Elektrik, Balıkesir’e RES kuracak 

Babadağ Elektrik, Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçele-
rinin sınırları arasına 10 MW gücünde rüzgar enerjisi 
santralı kuracak. Yaklaşık 7 türbinden oluşacak olan 
projenin adı ise Marmara Rüzgar Enerji Santralı olarak 
açıklandı. 52 milyon TL’ye mal olacak santralın tahmini 
ömrünün ise 49 yıl olması planlanıyor.
Her biri 1,6 MWm gücünde olan 5 adet ve her biri 1,0 
MWm gücünde 2 adet, toplam gücü 10 MW santralda, 
yılda yaklaşık olarak 35 milyon kWh elektrik üretimi 
elde edilmesi bekleniyor. Çevresel Etki Değerlendir-
mesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün internet si-
tesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, proje ile ilgili 
ÇED sürecinin başladığı duyuruldu. 

EÜAŞ, yurtdışına açılıyor
Devletin elektrik üretimi faaliyetleri yürüten 
şirketi Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), 
yurtdışında hizmet sunmak amacıyla şirket 
kuruyor. Enerji Bakanlığı’nın talebi üzerine 
EÜAŞ’ın yurtdışında faaliyet göstermesinin 
yasal yolunu açacak Bakan Kurulu kararı da 
yürürlüğe girdi. Karara göre, EÜAŞ yurtiçinde 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belir-
lenen faaliyetlerle, yurtdışında elektrik üreti-
mi ve ticaretiyle yakıt ve atık yönetimine yö-
nelik (elektrik santralı kurulması, işletilmesi, 
bakımı, onarımı ve rehabilitasyonu, elektrik 
ticareti, yakıt ve atık yönetimiyle elektrik ti-
careti gibi) faaliyetleri yerine getirmek ama-
cıyla, ilgili ülke mevzuatına göre yurtdışında 
bir şirket kurabilecek. Yeni kurulacak şirketin 
merkezi Jersey Kanal Adaları olarak belir-
lendi ve sermayesi de 50 milyon ABD doları 
olacak. EÜAŞ’ın yurtdışında kuracağı şirketin 
yönetim kurulu üyelerinden biri Hazine’nin 
bağlı olduğu bakanlık, biri Kalkınma Bakan-
lığı, biri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
adına, ilgili bakanların önerisi üzerine genel 
kurul tarafından atanacak. Atanacak kişilerin 
devlet memuru olabilme genel şartlarına sa-
hip, yüksek öğrenim yapmış ve en az 10 yıllık 
iş tecrübesine sahip olması şartı aranacak.
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Elektriksiz köy güneş enerjisiyle içme suyuna kavuştu 
Elektrik ve su şebekesi olmayan 
170 haneli ve 700 nüfuslu Mer-
sin’in Gökçetaş köyüne temiz 
içme suyu sağlamak için hare-
kete geçen EkoRE, projeyi hayata 
geçirdi. Güneş panelleriyle çalı-
şan su pompalama sistemi, ya-
kındaki bir kaynaktan aldığı temiz 
suyu, doğrudan köyün içme suyu 
deposuna yönlendiriyor.
Mersin’in Mut ilçesinde Gökçetaş 
köyünün Katırardıç mevkiinde yer 
alan pompa sistemi, 3,5 KW’lık 
güneş enerjisi panellerinden 
enerjisini alıyor. Köyün elektrik 
şebekesi de bulunmadığı için al-
ternatif enerji kaynaklarına yö-
nelen EkoRE’nin kurduğu pompa 
sistemi, yörede var olan bir pınar-
dan su çekerek, 700 metre uzak-
taki köyün içme suyu deposuna 
aktarıyor. 
Temiz içme suyu pompalama 
projesinin açılışını yapan EkoRE 
CEO’su Serhan Süzer, “EkoRE 
olarak alternatif enerji ve çeşitli 
yenilenebilir enerjilerin kullanı-
mıyla sürdürülebilir bir gelece-
ğe inanıyoruz. Alternatif enerji 
kaynakları ve akıllı mühendislik 
metotları kullanarak, 700 vatan-
daşımızın temiz içme suyu ihtiya-
cını karşıladık. Böyle ihtiyaçların 
giderilmesine destek vermekten 

büyük mutluluk ve gurur duyuyo-
ruz” diye konuştu.
Eko Yenilenebilir Enerjiler A.Ş. 
(EkoRE) hakkında:
Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
sektöründeki en saygın şirketler 
arasında yer alan Eko Yenilene-
bilir Enerjiler A.Ş. (EkoRE), mü-
hendislik, tedarik ve inşaat ekibi 
ile dünya çapında müşterilerine 
yenilikçi, güvenilir ve yenilenebi-
lir enerji çözümleri sunmaktadır. 
Küçük ölçekli ev sistemlerinden 
büyük ölçekli santrallere ka-

dar geniş bir yelpazede anahtar 
teslim sistemiyle hizmet veren 
EkoRE, finansman, mühendis-
lik, tedarik, inşaat ve sonrasına 
uzanan bir süreçte proje yönet-
me uzmanlığına sahiptir. EkoRE 
müşteri odaklı yaklaşımı, dene-
yimli ekibi ve dünya standart-
larına uygun kalite arayışı ile 
faaliyet gösterdiği yenilenebilir 
enerji sektöründe mükemmeli-
yet standartlarının ölçütü hali-
ne gelmeyi ve bunu sürdürmeyi 
amaçlamaktadır.

Yingli Solar panelleri Kayseri Saray Çiftliği’nin çatısında 
Kayseri’deki Saray Çiftliği’nin 
çatısına kurulan güneş enerjisi 
santralında, Yingli Solar panelleri 
kullanıldı. Asunim Türkiye işbir-
liği ile gerçekleşen projede, 1,15 
MW büyüklüğünde güneş enerji-
si santralı hayata geçirildi. Elde 
edilen elektrik, süt üretiminde 
kullanılırken, fazlası şebekeye 
veriliyor.
Projede, yıllık ortalama 1.800 MW 
saat üretim kapasitesine sahip 4 
bin 675 adet yüksek verimli Yingli 
Solar paneli kullanıldı. Güneş pa-
nelleri ile üretilen elektrik saye-

sinde Develi’deki çiftlikte bulunan 
yaklaşık 5 bin büyükbaş hayvanın 
beslenmesi ve sütünün sağılması 

işlemleri gerçekleştiriliyor. Yine 
bir ilke imza atmanın gururunu 
yaşadıklarını belirten Yingli Solar 
Türkiye Ülke Müdürü Uğur Kılıç, 
“Saray Çiftliği’nin bulunduğu böl-
gede şiddetli rüzgarlar, yazın aşı-
rı sıcak, kışın ise yoğun kar yağışı 
olabiliyor. Bu projede, Yingli Solar 
panellerinin tercih edilmesinin 
en önemli nedeni, panellerimizin 
her türlü iklim koşulunda yüksek 
performans gösterdiğinin ulus-
lararası kuruluşlarca test edilip 
kanıtlanmış olmasıdır” dedi. 
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Rusya, yüzen nükleer santral yapıyor 
Rusya devlet nükleer enerji şir-
keti Rosatom, dünyanın ilk yüzen 
nükleer güç santralı Akademik 
Lomonosov’u faaliyete geçirme-
ye hazırlanıyor. Rus basınında 
yer alan haberlere göre, Rosa-
tom, dünyanın ilk yüzen nükleer 
güç santralı Akademik Lomono-
sov’un testini bu yılın sonuna ka-
dar gerçekleştirmeyi planlıyor. 
En az 70 MW kapasiteli santral, 
2 adet KLT-40S reaktöründen 
oluşacak. Yüzen nükleer sant-
ralın mürettebatı 78 kişiden 
oluşacak ve konuklar için iki 
kişilik odalar yapılacak. Tesisin, 

2019’da hizmete girmesi plan-
lanıyor. Akademik Lomonosov, 
2019’da Çukotka bölgesindeki 
Pevek limanına demir atarak 
2021’de tam kapasitede enerji 
üretecek. Yüzen nükleer sant-
ralı çalıştırma süresi 40 yıl ola-
rak belirlendi.
Rosatom, Rusya’da yüzen nük-
leer santrallara, özellikle kuzey 
bölgelerin elektrik ve ısı temin 
edilmesi için ihtiyaç olduğu-
nu düşünüyor. Santral, sadece 
elektrik ve ısı üretiminde değil, 
deniz suyunun tuzdan arındırıl-
ması için de kullanılabilecek.

Pakistan’dan yatırım daveti var

Pakistan Pencap Eyaleti Enerji ve Maden Bakanı Sher Ali 
Khan ve beraberindeki heyet, geçen ay Enerji Bakanı Taner 
Yıldız ile Ankara’da yaptıkları görüşmede Türk yatırımcıları 
ülkelerine çağırdı. 
Heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağustos ayı 
başında Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamındaki gö-
rüşmelerdeki enerji işbirliği konularını geliştirmek amacıyla 
ziyarette bulundu. Toplantıda, Türkiye enerji sektörünün Pa-
kistan’daki başta kömür ve hidroelektrik olmak üzere çeşitli 
enerji projelerinde yer alması konusu da görüşüldü. Pencap 
Eyaleti’nde 600 milyon ton taşkömürü ve 400 milyon ton linyit 
rezervi bulunuyor ve yılda 2.5 milyon tonluk üretim gerçek-
leştiriliyor. Eyalette 588 tane maden ocağı faaliyet gösteriyor. 
Pakistan, yerli kömürde 1500 MW’lık potansiyele sahip. Ba-
kan Khan, Salt Range Bölgesi’nde iki adet 150 MW kapasiteli 
kömür yakıtlı elektrik santralı kurmak istediklerini belirterek 
Türk yatırımcıları davet etti. Pakistan’ın hidroelektrik açısın-
dan oldukça zengin olduğu, Pencap Eyaleti’nden de geçen 
Indus Nehri üzerinde toplam 35 bin MW’lık bir hidroelektrik 
potansiyeline olduğunu belirten Khan, özellikle küçük HES 
projeleri için yabancıların yatırım yapmasını teşvik etmeyi 
amaçlandığı, alım garantisi sağlandığı ve kuraklık gibi olum-
suzluklar için her türlü önlemin alındığı belirtti. 

Urfalılar, kanalizasyon 
atığını enerjiye çeviriyor 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yeni açı-
lan bir tesis, kanalizasyon sularını atık 
su arıtma tesisinden geçirirek elektrik 
enerjisine dönüştürecek. Geçen ay fa-
aliyete geçen atık su arıtma tesisi, böl-
gede ve Türkiye’de örnek tesislerden 
biri. Tesis sorumlusu çevre mühendisi 
Yavuz Selim Boyacı, sistemin işleyişini 
şöyle anlattı: Tesise gelen kanalizas-
yon suyu, öncelikle ızgara odasında 
kaba malzemesinden arındırılıyor son-
ra yuvarlak havuzlara alınıyor. Burada 
su, içindeki mikropların dibe çökmesi 
için bekletiliyor. Ardından açık havuz-
lara alınan atık suya, biyolojik arıtma 
uygulanıyor ve mikroplar zamanla aşı-
narak dibe çöküyor. Burada yoğunla-
şan çamur daha sonra büyük yuvarlak 
depoya alınıyor, 15 gün bekletildikten 
sonra 38 derece bakteriler ürüyor. Bu 
bakteriler, doğal gaz için kullanılıyor. 
Buradaki bekleme aşamasında üreti-
len doğal gaz, jenerasyon ünitesinde 
yakılarak elektrik enerjisine çevriliyor. 
Bu enerji, hem tesisin elektrik ihtiya-
cını karşılayacak fazlası da DEDAŞ’a 
satılacak. Organik bakteriden arındırı-
lan su ise dezenfekte edildikten sonra 
Hacı Hıdır Barajı’na deşarj edilerek su-
lama amaçlı kullanılıyor.
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CASTROL 
GÜNEY ASYA ÖMER 
DORMEN’E EMANET 
Castrol, faaliyet gösterdiği dünyadaki 
en büyük 3’üncü pazar konumundaki 
Hindistan’daki biriminin Genel Müdür-
lüğü ile Güney Asya Direktörlüğü’nü 
Ömer Dormen’e emanet etti. 
30 yılı aşkın süredir madeni yağlar 
alanında çeşitli kademelerde ve ulus-
lararası pozisyonlarda görev alan ve 
son beş yıldır Castrol Bağımsız Dev-
letler Topluluğu, Türkiye ve Orta Asya 
Bölgesi Direktörlüğünü sürdüren 
Dormen, Castrol’ün Hindistan Genel 
Müdürlüğü’nün yanı sıra Hindistan ve 
Güney Asya Bölgesi Direktörlüğü’nü 
üstlendi. Dormen ayrıca, Castrol’ün 
Hindistan borsasına kote olan şirketi 
Castrol India Limited’in yönetim kuru-
lu üyeliğine de getirildi. Dormen, yeni 
görevine 1 Ekim 2015 tarihi itibarıyla 
başlayacak.

ENERJİSA’DA MÜDÜRLER DEĞİŞTİ
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ge-
nel Müdürü Kıvanç Zaimler, Pe-
rakende Satış Şirketleri Genel 
Müdürlüğü’ne getirildi. Sabancı 
Holding ile Alman E.ON ortak-
lığı Enerjisa’da bazı üst düzey 
görev değişiklikleri yapıldı. AYE-
DAŞ, Toroslar ve Başkent Elekt-
rik dağıtım şirketlerini kapsayan 
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel 

Müdürlüğü görevini yürüten Kı-
vanç Zaimler, Perakende Satış 
Şirketleri Genel Müdürlüğü’ne 
getirildi. 
Zaimler’den boşalan Enerjisa 
Dağıtım Şirketleri Genel Müdür-
lüğü görevini ise Enerjisa Dağı-
tım Operasyonları Grup Direktö-
rü Murat Pınar üstlendi.

ENERJİNİN YENİ PATRONU 
ALABOYUN

Geçici seçim hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
AK Parti Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun oldu. 1957 Ak-
saray doğumlu olan Ali Rıza Alaboyun, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Maden Fakültesi’ni bitirdi. Amerika’da The Pennsy-
lvania State University’de cevher hazırlama ve mühendislik 
yönetiminde yüksek lisans yaptı. Kariyerine MTA ve Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’nde başlayan Alaboyun Etibank Genel 
Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bu-
lundu. AFS Boru Sanayi A.Ş’nin genel müdürlüğünü de yapan 
Alaboyun 22 ve 23. dönemlerde Aksaray milletvekili seçildi.
22. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Baş-
kan Yardımcılığı, Belçika Dostluk Grubu Başkanlığı, 22. ve 23. 
dönemlerde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üye-
liği görevlerinde bulunan Alaboyun, 24. dönemde NATO Par-
lamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı yaptı. Son olarak 
TBMM Soma Komisyonu Başkanı olarak Alaboyun, iyi derece-
de İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Almanca biliyor. Yeni 
enerji bakanı, evli ve 3 çocuk babası…
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Dergimizin Yazı İşleri Müdürü olan Murat Fırat, Ak-
kuyu Nükleer AŞ’ye transfer oldu. Fırat, Mersin’deki, 
Türkiye’nin ilk nükleer santralının kuruluş çalış-
malarını sürdüren Rus sermayeli Akkuyu Nükleer 

AŞ’nin basın danışmanlığı görevini yürütecek.  
Enerji sektörünün yakından tanıdığı ve ener-

ji medyasının tecrübeli isimlerinden Murat 
Fırat, 3 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Akku-
yu Nükleer AŞ Basın Danışmanlığı görevi-
ni yürütmeye başladı.  Enerji Gazetecileri 

ve Medya Derneği (EGAD) üyesi olan Fırat, 
bugüne kadar enerji sektörüyle ilgili çeşitli yayınlarda muhabirlik, 
editörlük ve yöneticilik yaptı.

MEHMET 
ALİ NEYZİ, 

İŞ HAYATINI 
BIRAKTI

2011 yılından bu yana STFA Gru-
bu’nun CEO’su olarak görev ya-
pan Mehmet Ali Neyzi, 17 Ağustos 
2015 tarihi itibarıyla görevinden 
ayrıldı. Profesyonel yöneticilik 
kariyerine son verme kararı alan 
Mehmet Ali Neyzi, Osmanlı tarihi 
konusunda yüksek lisans yapmak 
üzere Beyrut Amerikan Üniversi-
tesi’ne devam edecek. Görevi bı-
rakması nedeniyle bir açıklama 
yapan Neyzi, 77 yıllık geçmişiyle, 
Türkiye’nin önde gelen şirketle-
rinden biri olan STFA’da çalışma-
nın kendisi için mutluluk ve gurur 
verici bir süreç olduğunu ifade 
etti. 
1959 yılında doğan Mehmet Ali 
Neyzi, Princeton Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği Bölümü’n-
den mezun oldu. Kasım 2011 
itibarıyla STFA CEO’su olarak 
atanan Neyzi, 1980-2008 yılları 
arasında Koç Grubu’nda Arçelik 
Genel Müdür Yardımcılığı, Ram 
Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, Ta-
nı-Paro Genel Müdürlüğü ve son 
olarak Aygaz Genel Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu. 
Daha sonra Zorlu Enerji Grubu 
Başkan Yardımcılığı görevini üst-
lenen Mehmet Ali Neyzi, 2009-
2011 yılları arasında Vestas şir-
ketinde Türkiye ve Ortadoğu’dan 
sorumlu başkan yardımcısı ola-
rak görev yaptı.

ENERJİ BÜROKRASİSİNDE 
ATAMALAR SÜRÜYOR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür-
lüğü’nde açık bulunan yönetim kurulu 
üyeliğine Oğuz Bayram atandı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın konuyla il-
gili kararı Resmi Gazete’de yayımlandık-
tan sonra Bayram görevine başladı. 1969 
yılında Çankırı’da doğan Bayram, 1991 
yılında Akdeniz Üniversitesi İşletme bö-
lümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Ban-
ka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitü-
sü Ticaret Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan 
Bayram, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun çeşitli kademelerinde çalıştı. Bayram, 2010 yılında TE-
İAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı olarak atandı. Öte 
yandan, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu Üyeliğine de Necati Yamaç yeniden atandı.

YAZAR, ENERJİ BAKANLIĞI’NIN 
YENİ MÜŞAVİR OLDU 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 
açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve 
+3600 ek göstergeli bakanlık müşavir-
liğine Yusuf Yazar atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
Resmi Gazete’de yayımlanan atama ila-
nına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nda açık bulunan 1’inci derece 
kadrolu ve +3600 ek göstergeli bakanlık 
müşavirliğine Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürü Yusuf Yazar atandı. Yazar’dan 
boşalan Yenilenebilir Enerji Genel Mü-
dürlüğü’ne ise Münib Karakılıç getirildi. 

MURAT FIRAT, AKKUYU’YA 
TRANSFER OLDU

KARİYER





Akaryakıt dağıtım sektö-
rü bir yandan yeni intifa 
sözleşmeleri heyecanı 
yaşarken bir yandan da 

sektörde el değiştirmeler sürüyor. 
TP’nin özelleştirme kapsamına alın-
ması, Aytemiz’in Doğan Grubu ile 
ortaklığı derken Total’in Türkiye’de 
dağıtım sektöründen çıkma kararı 
hareketliliği artırdı. Sektörde herkes 
Total’i satın alma yarışının sonucunu 
bekliyordu ki haber, dergimiz baskıya 
hazırlandığı sırada geldi. Yarışı De-
mirören Grubu kazandı. 

Fransız enerji şirketi Total, Tür-
kiye’deki akaryakıt istasyonları 
ile ticari satış, tedarik ve lojistik 
varlıklarını Demirören Grubu’na 
325 milyon euroya satmak üzere 
anlaştığını açıkladı. Total’den yapılan 
açıklamada satış işleminin birkaç ay 
içinde tamamlanmasının beklendiği 
ve Total’in Türkiye petrol pazarında 
varlık sürdürmeye devam edeceği 
ifade edildi. 

Buna göre Total, Menemen’de 
bulunan bir üretim tesisi ile koku-
suz LPG pazarındaki faaliyetlerini 
ayrı bir şirket üzerinden yürütecek. 
Demirören Grubu, enerji sektöründe 
Milangaz, Moil markalarıyla faaliyet 
gösteriyor. 

Fransız devi Total’in ilk talibi 
Aytemiz Grubu olmuştu. Ancak 
devreye Demirören girince pazarlık 
da kızıştı. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz 
da bir süre önce yaptığı açıklamada 
Total’le 4 ayrı şirketin ilgilendiğini 
söylemişti. 

Türkiye’nin 5. büyük şirketi 
Fransız devi Total Grubu’nun iş-

tiraki olan dağıtım şirketi, 430 istas-
yonluk dağıtım ağıyla pazarın yüzde 
6’sını kontrol ediyor. Total, pazar 
payı ile Türkiye’nin 5. büyük akar-
yakıt şirketi konumunda bulunuyor. 
Şirketin madeni yağ alanında pazar 
payı ise yüzde 11. Total’in Türkiye’de 
4 akaryakıt terminali ve 5 LPG 
dolum tesisi, bir tane de madeni yağ 
fabrikası bulunuyor. 

EPDK verilerine göre, 80 milyar 
lira büyüklüğündeki akaryakıt 
dağıtım sektöründe 70 şirket faaliyet 
gösteriyor ancak ilk 10 sıradaki şirke-
tin pazar payı yüzde 80’i aşıyor. Total 
Türkiye’de yaklaşık 440 istasyon ve 
10 bin çalışanı ile 1992 yılından bu 
yana faaliyet gösteriyor. Demirören 
Grubu’nun satın almayla birlikte 
toplam istasyon sayısının 1000 civa-
rına ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye pazarından çekilmeye karar veren Total’in yeni sahibi olmak için süren yarış sonlandı. 4 
rakibini geride bırakan Demirören Grubu 325 milyon euroya Total’in yeni sahibi oldu…

DEMİRÖREN 
BÜYÜMEK İSTİYOR 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıl-
dırım Demirören’in ailesine ait olan De-
mirören Grubu, LPG sektörünün önemli 
oyuncularından. Grubun sahibi olduğu 
Milan Petrol ise EPDK’nın verilerine göre 
sektörde pazar payı yönünden 11. sıra-
da bulunuyor. Demirören Grubu, Total’i 
alarak sektörün önemli ve güçlü oyuncu-
larından biri haline geldi.  Erdoğan De-
mirören başkanlığındaki Demirören Hol-
ding, enerji, turizm, AVM işletmeciliği, 
inşaat, medya alanlarında faaliyet gös-
teriyor. Holding çatısı altında bulunan 
şirketlerden bazıları şunlar; Milangaz, 
Moil, Demirören Ağır Metal, D-Mermer, 
Kemer Country, Kemer Country Club, 
Mama Shelter, Demirören AVM, Milliyet 
Gazetesi, Vatan Gazetesi, Lidya Yapı.

Total, yarışını Demirören kazandı
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Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu (EPDK), 
elektrikte tepkilere neden 
olan “kaçak” elektrikle 

ilgili önemli bir düzenleme yaptı. 
Elektrik sektörüne ilişkin tarifeler 
yönetmeliğini değiştiren Kurum, 
“kaçak” ifadesini mevzuattan ayık-
ladı. Yönetmelikte, “kaçak” ifadesi 
yerine “teknik olmayan kayıplar” 
ibaresi kullanıldı. Yeni yılda elektrik 

faturaları da değişecek. Faturada 
“enerji bedeli” ve “dağıtım bedeli” 
adı altında iki hane yer alacak.

EPDK’nın, yeni “Elektrik 
Piyasası Tarifeler Yönetmeliği” 
yayımlandı. 1 Ocak 2016 tarihin-
den geçerli olacak yeni yönetme-
likte, elektrik dağıtım şirketlerinin 
abonelerden tahsil edeceği be-
deller ve paylar tek tek sıralandı. 
Yönetmelikte, abone tepkileriyle 

sıkça gündeme gelen “kayıp-kaçak” 
ifadesi çıkarıldı. Yeni yönetmelikte, 
“teknik ve teknik olmayan kayıp” 
ifadesi yer aldı. 

Yeni yönetmelik gereğince 
elektrik dağıtım şirketinin tahsil 
edeceği bedeller şöyle: 

 � Faaliyetin yürütülmesi için 
gerekli olan yatırım harca-
maları ile yatırım harcama-
larına ilişkin makul getiri, 

Kaçak elektriğin yeni adı, 
“TEKNIK OLMAYAN KAYIP” 

olacak
Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında 
“kaçak” olarak belirtilen kalemin adı “teknik 
olmayan kayıp” şeklinde değişecek. EPDK, 
daha önce de faturalarda “kayıp-kaçak” 
kalemini çıkarmıştı…
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 � İşletme giderleri, 
 � Teknik ve teknik olmayan 

kayıp enerji tedarik mali-
yetleri, 

 � İletim tarifesi. 

Her bir dağıtım bölgesi için 
düzenleme olanağı

Yönetmelikte, önemli bir dü-
zenlemeye daha yer verildi. Buna 
göre EPDK, dağıtım tarifesinin uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esasları, 
dağıtım bölgeleri için ortak ya da 
her bir dağıtım bölgesi için ayrı ayrı 
belirleyebilecek. 

EPDK kaynakları, bu düzen-
lemenin ne anlama geldiği sorusu 
üzerine, “Türkiye’de halen elekt-
rikte ulusal tarife uygulanıyor. Her 
bölge için sanayi, konut, ticarethane 
tarifesi aynı belirleniyor. Her bir 
bölge için usul ve esasların ayrı 
belirlenmesi, ulusal tarife dönemin-
de mümkün görünmüyor. Ancak 
yönetmelik Kurul’a, bu alanda 
düzenleme yapma yetkisini veriyor” 
yanıtını verdi. 

Yargı kararlarını nasıl etkiler?
Bu değişiklik akla, Yargıtay’ın 

kayıp-kaçak bedellerinin abonelere 
iadesinin önünü kesmek için ya-
pılıp yapılmadığı sorusunu getirdi. 
Aynı soruyu EPDK kaynaklarına 
yönelttik verdikleri yanıt şöyle oldu: 
“Bizim mevzuatımızda kayıp-ka-
çak zaten vardı ve zaten tarifenin 
bir unsuru. Biz sadece bu ifadeyi 
‘teknik ve teknik olmayan’ şeklinde 
değiştirdik.” 

Yeni düzenlemeyle ilgili olarak 
elektrik dağıtım şirketlerinin çatı 
örgütü olan ELDER’in de görüşle-
rine başvurduk. Dernek yöneticileri, 
1 yeni tarifeler yönetmeliğinin, 
kayıp-kaçak elektrikle ilgili olarak 
aboneye yeni bir yük getirmeyece-
ğini savunuyor. ELDER, “Sadece, 
kaçak ifadesi yerine uluslararası 
kabul görmüş olan teknik ve teknik 
olmayan kayıplar ifadesi geldi. Bu 

düzenlemenin Yargıtay kararıyla 
ilgisi yok” yorumunu yaptı. 

Bu düzenleme sonrasında elekt-
rik faturalarında da 1 Ocak 2016 
tarihinden itibaren bazı değişiklik-
ler olacak. Halen, faturalarda iletim, 

dağıtım, sistem kullanım gibi 
bedeller ayrı ayrı hanelerde belirti-
liyor. Yeni yılda faturada “enerji be-
deli” ve “dağıtım bedeli” adı altında 
iki hane yer alacak. Diğer unsurlar 
faturalardan çıkarılacak. 

ESKİ YÖNETMELİKTE DAĞITIM TARİFESİ
31 Aralık 2015 tarihinde uygulamadan kaldırılacak yönetmelikte, ‘dağıtım tarifesi’ 
şöyle yer alıyor: 

 � Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından hazırlanan dağıtım tarifesi; da-
ğıtım sistemi kullanım fiyatı ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esas-
lardan oluşur.

 � Dağıtım sistemi kullanım fiyatı, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hak-
kında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır.

 � Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak iletim bedeli, Dağı-
tım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınarak 
hesaplanır. 

 � Kayıp ve kaçak enerji miktarı dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından te-
min edilir. Kayıp kaçak bedeli, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hak-
kında Tebliğ hükümleri esas alınarak hesaplanır. 

TEKNİK OLMAYAN KAYIP NEDİR? 
Yönetmelikte, ‘kaçak’ yerine kullanılan ‘teknik olmayan’ ibaresi şöyle tanımlandı:
Dağıtım sistemine giren enerji ile fatura tahakkukuna esas sistemden çıkan enerji 
arasındaki farktan hareketle hesaplanan, elektrik enerjisinin dağıtım şebekesi üze-
rinden nakli sırasında dağıtım tesisi unsurlarında oluşan teknik kayıplarla diğer 
nedenlerden kaynaklanan teknik olmayan kayıplar...” 

ANKARA KULISI Kaçak elektriğin yeni adı, “teknik olmayan kayıp” olacak
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Enerji sektörünün merakla 
beklediği Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin  
(BOTAŞ) 2014 Yılı Faali-

yet Raporu tamamlandı. Doğal gaz 
satışlarından boru hattı projelerine 
kadar geniş ayrıntıların yer aldığı 
Faaliyet Raporu’nda önemli bilgiler 
var. Sektörün en çok merak ettiği 
konuların başında devletin şirketi-
nin satışları geliyor. Raporda, başta 
bu konu olmak üzere BOTAŞ’la 

ilgili merak edilen soruların ce-
vapları da var. Raporu özetleyecek 
olursak; 42 milyar Sm³ doğal gaz 
ithalatı yapıldı. BOTAŞ’ın elektrik 

sektörüne 21,7 milyar metreküp, 
sanayi sektörüne 10,1 milyar 
metreküp ve konutlara 7,2 milyar 
metreküp doğal gaz satışı oldu. 1,1 
milyar metreküplük doğal gaz da 
toptan satıldı. Devlet şirketi, geçen 
yıl BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) 
Ham Petrol Boru Hattı dahil, 
toplam 348 milyon varil ham petrol 
taşıması yaptı. 

Boru hattı uzunluğu 3.332 km
BOTAŞ’ın 2014 Yılı Faaliyet 

Raporu, BOTAŞ Genel Müdürü 
Mehmet Konuk’un sunumuyla 
hazırlandı. Genel Müdür Ko-
nuk sunuş yazısında, geçen yılki 
faaliyetleriyle ilgili şu bilgilere yer 

BOTAŞ en fazla doğal gazı yine 
elektrik sektörüne sattı

Doğal gaz sektörünün merakla beklediği ‘BOTAŞ Faaliyet Raporu’ 
tamamlandı. Geçen yıl 42 milyar metreküp doğal gaz ithalatı yapan 
BOTAŞ, elindeki gazın 21,7 milyar metreküpünü elektrik sektörüne sattı. 
Elektriğin toplam satışların içindeki payı yüzde 54 oldu. Devletin şirketi, 
toplam 348 milyon varil de ham petrol taşıması yaptı.
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2014 YILI BOTAŞ 
PANAROMASI

• TANAP Projesine ilişkin gaz taşıma, 
fonlama, hisse devir ve katılım anlaşmala-
rı imzalandı. Şirketteki hisse oranı yüzde 
30 olarak belirlendi.
• Gaz arzı sağlanan il sayısı 74’e ulaştı.
• Yılsonu itibarıyla doğal gaz boru hat-
larının uzunluğu 12 bin 561 km’ye ulaştı.
• Doğal gaz ticaret hacmi 39,3 milyar 
m³ oldu.
• Mevcut boru hatlarıyla toplam 348 
milyon varil (BTC HPBH dahil) ham petrol 
taşıması yapıldı.
• Tuz Gölü Doğalgaz Yer altı Depolama 
Projesi’nin yapım çalışmaları devam edi-
yor. 
• 187 yeni personel istihdamı yapıldı.

veriyor: Dünya enerji tüketiminde 
meydana gelen artışların önümüz-
deki 20 yıllık süreçte yüzde 40’ın 
üzerinde gerçekleşeceği beklen-
tisi, karşılanması gereken enerji 
talebinin önemini belirginleştiri-
yor. Söz konusu enerji talebinin 
karşılanması amacıyla ülkemizin 
sahip olduğu jeostratejik avantajları 
da kullanarak boru hatlarıyla petrol 
ve doğal gaz taşımacılığı; doğal gaz 
ithalat, ihracat, pazarlama ve satışı; 
boru hatları etüt, mühendislik ve 
yapım işleri faaliyetlerini BOTAŞ 
ailesi olarak özveri ve disiplinle 
sürdürüyoruz. Bu itibarla, petrol 
taşımacılığı faaliyetleri kapsamında; 
tamamlanmış boru hattı uzunluğu 
2.225 km olup, işletmeciliğini üst-
lendiğimiz 1.076 km uzunluğun-
daki BTC ham petrol boru hattı ile 
toplam boru hatları uzunluğu 3.332 
km’ye ulaşmış olup, 2014 yılında 
toplamda 48 milyon varil taşıma 
yapılmıştır.

Konuk’un  doğal gaz faali-
yetleriyle ilgili de verdiği bilgiler 
ise şöyle: Doğal gaz faaliyetleri 
kapsamında 2014 yılı içerisinde; 
kuruluşumuz tarafından uzun 
dönemli alım satım anlaşmaları ve 
spot LNG ithalatı yoluyla yaklaşık 
42 milyar Sm³ doğal gaz tedarik 
edilerek, Türkiye’den Yunanistan’a 
yaklaşık 633 milyon Sm3 doğal 
gaz ihraç edilmiştir. Ayrıca 2015 
yılı sonu itibarıyla iletim sistemi-
nin uzunluğu 12 bin 561 km’ye, 
gaz arzı sağladığımız il sayısı 74’e 
ulaşmış ve iç pazarda yaklaşık 212 
adet müşteriye 40 milyar Sm³ doğal 

gaz satışı geçekleştirilmiştir.
Konuk, ülkenin arz güvenliğini 

sağlamak için İzmir Aliağa’daki 
özel sektöre ait LNG terminalin-
den de 1,6 milyar Sm³ spot LNG 
ithalatı yapılarak  arz güvenliği 
görevinin başarıyla yerine getirildi-
ğine dikkat çekiyor.      

Elektrik sektörüne verilen gaz artıyor
BOTAŞ, Türkiye’de satışa sun-

duğu doğal gazın yarıdan fazlasını 
elektrik sektörüne (santrallara) 
satıyor. 2014 Yılı Faaliyet Raporun-
da bu konuda ayrıntılı bilgiler var. 
BOTAŞ sattığı gazın yüzde 54’ü 
yani 21,7 milyar metreküpü elektrik 
sektörüne verdi. Bu sektörü, yüzde 
25 pay ve 10,1 milyar metreküp 
doğal gaz ile sanayi ikinci sırada 
izliyor. Konutların yani doğal gaz 
dağıtım şirketlerine geçen yıl verilen 
gaz miktarı da 7,2 milyar metreküp. 
Konutların toplam satışlar içindeki 
payı, yüzde 18. BOTAŞ’ın yüzde 
3 pay ile yıllık 1,1 milyar metre-
küp doğal gazı da toptan satışı söz 
konusu.  

2007’den itibaren ihracat yapıyor
BOTAŞ, Türkiye’nin doğal gaz 

ithalatını karşılamak için Azerbay-
can, Rusya, İran, Cezayir ve Nijerya 
olmak üzere 5 ülkeden doğal gaz 
ithalatı yapıyor. Ayrıca Azerbaycan 
ile FAZ II anlaşması ve Türkme-
nistan ile bir doğal gaz anlaşması 
mevcut olup bu anlaşmalar kapsa-
mındaki teslimatlar henüz başla-
madı. 2003 yılında Yunanistan ile 
yapılan ihracat anlaşması da kadar 
doğal gaz ithalatı yapan BOTAŞ, 
2007 yılından itibaren ihracat faa-
liyetine başladı. Şirket, bu tarihten 
itibaren de doğal gaz ihracına 
düzenli olarak devam ediyor. 

Doğal Gaz İthalatının Kaynak Bazında Dağılımı
BOTAŞ’ın doğal gaz ithalatı ve miktarları

Ülke Miktar (Milyar m³) Oran (%)

Rusya 17,1 43,5

İran 8,9 22,8

Azerbaycan 6,0 15,5

Cezayir 4,2 10,6

Nijerya 1,4 3,6

Spot LNG 1,5 4,0 

BOTAŞ’ın Sektörel Doğaz Gaz Satış Rakamları 

Sektör Milyar (M³) Oran (%)

Elektrik 21,7 54
Sanayi 10,1 25
Konut 7,2 18
Toptan satış 1,1 3

ANALIZ BOTAŞ en fazla doğal gazı yine elektrik sektörüne sattı
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Petrol ve doğal gaz boru hatları gibi enerji altyapılarına yönelik terör saldırıları her geçen gün 
artıyor. Türkiye’nin de bölgede artan enerji terörizmine karşı özel sektör ve bürokrasiyi koordine 

edecek, bu alanda özelleşmiş devlet kurumları hatta Bakanlık kurmak gibi çözümleri ciddi 
şekilde düşünmesi gerekiyor. 

TERÖRÜN HEDEFINDE 

ENERJI VAR
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KAPAK

BOTAŞ’ın  ‘Ham Petrol ve 
Boru Hattı Tesislerinin 
Yapımı ve İşletilmesine 
Dair Teknik Emniyet ve 

Çevre Yönetmeliği’ni yenileyip 
yayınlaması önemli bir adım. An-
cak; kısa, orta ve uzun vadede daha 
köklü adımların atılması gerekiyor. 

Son aylarda, Bakü-Tiflis-Er-
zurum Doğal Gaz Boru Hattı ve 
Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru 
Hattını hedef alan saldırılar, terö-
rün bir başka yüzünü gözler önüne 
serdi. Artık dünyada ve Türkiye’de 
boru hatları, petrol rafinerileri, 
elektrik iletim ve dağıtım ağları sık-
lıkla terör saldırılarına hedef oluyor. 
Ancak son dönemde kritik enerji 
altyapılarını hedef alan saldırıların 
giderek arttığı görülüyor. Bu artış 
beraberinde Türkiye, bölgesinde 
artan bu tehdide karşı nasıl önlem-
ler almalı sorusunu da gündeme 
getirdi. Dünyada bu alanda başarılı 
olmuş önemli örnekler var. Kritik 
altyapıların güvenliği konusunda 
özelleşmiş devlet kurumları hatta 
bakanlık kurmak birçok gelişmiş 
ülke tarafından çözüm yöntemi 
olarak kullanılıyor. Türkiye’nin de 

KAPAK       Terörün hedefinde enerji var
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BOTAŞ GÜVENLİK YÖNETMELİĞİNİ YENİLEDİ 
Son yıllarda Türkiye’den geçen doğal gaz ve ham petrol boru hatlarının artması, 
güvenlik konusunu gündeme taşıdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı 
ve petrol doğal gaz boru hatlarını işleten BOTAŞ, artan proje ve riskler medeniyle  
‘Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Ham Petrol ve Boru Hattı Tesislerinin Ya-
pımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği’ni yeniledi. Yönet-
meliğin amacı, BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal 
veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli işletilme-
sine ilişkin usul ve esasları belirlemek. BOTAŞ bunun için güzergah seçiminden 
acil müdahaleye kadar geniş çaplı bir eylem planı hazırladı. Ayrıca boru hatlarıyla 
ilgili ihbarlar içinde özel ödül sistemi kuruldu. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayın-
lanarak yürürlüğe girdi. 

özel sektör ile kamu kurumlarını 
koordine edecek benzer yapıları ku-
rarak kritik enerji altyapılarını daha 
güvenli hale getirilmesi gerekiyor. 
Hazar Strateji Enstitüsü’ne göre 
1990’lı yılların ortalarına kadar 
petrol ve doğal gaz tesislerini hedef 
alan saldırılar, tüm saldırıların yüz-
de 2,5’luk bölümünü temsil eder-
ken, bu oran 2013’te yüzde 20’nin 
üzerine çıktı. Enerji altyapıları 
saldırıları veri tabanı incelendiğin-
de, 1980-2012 yılları arasında 9 bin 
500 saldırı kaydediliyor. Saldırıların 
en çok gerçekleştiği ülkeler ise Irak, 
Kolombiya ve Pakistan. 

140 milyon kişiyi karanlıkta bıraktı 
Saldırıların ağır ekonomik 

bilançosunun yanı sıra enerji arz 
güvenliği üzerinde yarattığı tehdit 
büyük. Örneğin Pakistan’da Ocak 
2015’te, elektrik iletim hatlarını 
hedef alan saldırıdan sonra 140 
milyon kişi elektriksiz kaldı. Bunun 
yanında, saldırıların büyük ve 
çok ortaklı projeleri hedef alması 
ülkelerin yatırım güvenliği orta-
mını olumsuz etkiliyor ve birçok 
kritik projenin de gecikmesine 
yol açıyor. Nitekim 2013’te Ceza-
yir’in Amenas Doğal Gaz İşleme 
Tesisi’ne yapılan saldırı, 40 kişinin 
hayatını kaybetmesine sebep olmuş 
ve projenin yabancı ortaklarının 
personellerini sahadan çekmesiyle 
sonuçlanmıştı. Saldırıdan sonra 

tesis sınırlı miktarda üretime bir ay 
sonra başlayabilmişti. Bu süre için-
de Cezayir’in uğradığı ekonomik 
zarar en iyi ihtimalle 150 milyon 
dolar olarak tahmin ediliyor. 

Enerji altyapısı önemli 
Hazar Strateji Enstitüsü Kritik 

Altyapıları Koruma Programı 
Araştırmacısı Ayhan Gücüyener, 
bu konuda uzman isimlerden 
biri. Gücüyener, bir ülkenin kritik 
enerji altyapılarının rolünü, insan 
vücudunda iskeletin üstlendiği 
göreve benzetiyor ve “Bir başka 
deyişle, ülke ekonomisinin kalkın-
ması ve günlük yaşamın olağan 
işleyişinin devamlılığı, kritik enerji 
altyapılarının 7-24, kesintisiz ve 
düzgün işleyişine bağımlı durum-
dadır. Bu açıdan terör eylemlerine 
karşı yalnızca kritik altyapı güven-
liği ile ilgilenen bir çatı kurumun 
kurulması somut bir öneri olarak 
sunulabilir” diyor. 

Gücüyener , ABD’deki İç 
Güvenlik Bakanlığı (Department 
of Homeland Security) örnek 
veriyor ve bu kurumun ülkenin 
kritik altyapı güvenliğine dair tüm 
koordinasyonu 2003 yılından beri 
üstlendiğini belirtiyor. Kanada ve 
İngiltere’de ise bakanlık seviyesinde 
olmasa da kritik altyapı güvenliği-
nin sağlanması görevini özelleşmiş 
bazı kurumlar yürütüyor. Ayrıca, 
İnsansız Hava Araçları gibi ileri 

teknoloji ürünlerin kritik enerji 
altyapı güvenliğinin sağlanmasında 
tartışmasız büyük bir rolü bulu-
nuyor. Gücüyener, yine de uzun 
vadede insana yapılan yatırımın en 
etkili çözüm olduğunu belirterek 
“Güvenliğin herkesin sorumlulu-
ğunda olduğunun unutulmaması 
gerekiyor. Bu anlamda, olası saldı-
rılar için ihbarda bulunup olası za-
rarın ortaya çıkmasını ya da zararın 
artmasını önleyen kişiler için ‘ödül 
mekanizması’ geliştirilmesi ve özel-
likle kritik tesislerin yer aldığı bölge 
halkının bilinçlendirilmesi insan 
temelli çözümler olarak sunulabilir” 
önerisinde bulunuyor.  

KAPAK       Terörün hedefinde enerji var
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250 MİLYON DOLARLIK TERÖR SALDIRISI 
Türkiye’de, 29 Temmuz 2015’te, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’na düzen-

lenen terör saldırısının yalnızca Kuzey Irak’a maliyeti, basına yansıyan rakamlara 

göre 250 milyon doları buldu. Ardından, ülkenin ikinci en büyük doğal gaz teda-

rikçisi İran’dan gelen, Türkiye-İran Doğal Gaz Boru Hattı’na 28 Temmuz 2015’te 

gerçekleştirilen saldırı sonrasında ise gaz akışı bir hafta sağlanamadı. İran’dan 

gelen doğal gaz, 2014’te Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketiminin yüzde 18’ini kar-

şılamıştı. Son olarak, 4 Ağustos 2015’te, 2014 verilerine göre Türkiye’nin doğal 

gaz ithalatının yüzde 12,33’ünü tek başına karşılayan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal 

Gaz Boru Hattı’na yapılan saldırı ise enerji arz güvenliği konusundaki endişeleri 

ve acil tedbirler alınması gerekliliğini tekrar gözler önüne serdi.

ENERJİ ALTYAPI 
GÜVENLİĞİ İÇİN 

YAPILMASI 
GEREKENLER 

 � Kısa vadede
Özellikle kurumsal ölçekte kritik te-
sis ve alanlara erişimin sınırlandırıl-
ması, fiziksel güvenlik önlemlerinin 
düzenli olarak denetlenmesi ve bu 
önlemlerin sıkılaştırılması gereki-
yor. Tehdit ve risk seviyesi düzenli 
olarak analiz edilerek ve değerlendi-
rilerek acil durum müdahale ekiple-
rinin kapasitesi arttırılmalı. Şirketler 
güvenlik planlarını değişen tehdit 
seviyesine göre düzenli ve rutin ola-
rak güncellemeli. 

 � Orta vadede
Kamu ve özel sektör arasındaki işbir-
liği ve koordinasyonun sağlanması 
büyük önem taşıyor. Devlet ve özel 
şirketler arasında bilgi ve istihba-
rat akışının düzenli ve zamanında 
sağlanabilmesi saldırıların erken 
tespiti adına kritik bir rol oynaya-
bilir. Devlet kolluk güçleri ve özel 
güvenlik personelinin üst düzeyde 
işbirliği içinde olması, örneğin ortak 
tatbikatlar gerçekleştirmeleri çok 
önemli. 

 � Uzun vadede
Yalnızca kritik altyapı güvenliğiyle 
ilgilenen bir çatı kurumun kurulma-
sı somut bir öneri olarak sunulabilir. 
ABD’de 2003 yılından beri kritik 
altyapı güvenline dair tüm koordi-
nasyonu İç Güvenlik Bakanlığı (De-
partment of Homeland Security) üst-
leniyor. Kanada ve Birleşik Krallık’ta 
kritik altyapı güvenliğinin sağlanma-
sı görevini özelleşmiş bazı kurumlar 
sağlıyor. Ayrıca kritik tesislerin yer 
aldığı bölgelerdeki halkın bilinçlen-
dirilmesi ve ihbar mekanizmasının 
geliştirilmesi de bir diğer uzun vadeli 
çözüm olarak ele alınmalı. 
KAYNAK: Hazar Strateji Enstitüsü

KAPAK       Terörün hedefinde enerji var
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Geçmiş yıllara oranla yatırımlarda duraksama görülse de enerji hala 
Türkiye’nin en hareketli sektörü. 2015 yılının ilk yarısında gerçekleşen 
birleşme ve satın almalarda enerji sektörü 1,258 milyar dolarla ilk sırada yer 
aldı

Birleşme ve satın almanın lideri yine 
ENERJI
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Bu yıl beklenenden daha 
sıkıntılı geçiyor… Yurtdışı 
finans piyasalarından gelen 
kötü haberler, yükseliş 

trendini sürdüren döviz kurları, 
gelişmekte olan ülkelerin bozulan 
ekonomik yapıları zaten yeni bir 
genel seçime hazırlanan Türkiye’yi 
de olumsuz etkiliyor. İş dünyasının 
çok daha temkinli hareket ettiği 
şu günlerde, enerji sektörü de bu 
tablodan payına düşeni alıyor. 

Tüm bu olumsuz tabloya karşın, 
enerji yine de ülkenin en hareketli 
sektörleri arasında yer alıyor. Çün-
kü, yılın ilk yarısında gerçekleşen 
şirket satın alma ve birleşmelerde 
enerji yine başı çekti. 

Bağımsız denetim, danışmanlık, 
kurumsal finansman ve vergi alan-
larında faaliyet gösteren EY’nin 
rakamlarına göre, 2015 yılının ilk 
yarısında Türkiye’de 139 birleşme 
ve satın alma işlemi gerçekleşti. Bu 
işlemlerin değeri açıklananların 
toplam hacmi 3,1 milyar dolar oldu. 

Birleşme ve satın alma işlem-
lerinin toplam hacmi, 2014 yılında 
17,7 milyar dolarken, 2013’te 13,7 
milyar, 2012’de 23,2 milyar, 2011’de 
11,5 milyar, 2010’da ise 26,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşmişti.

Yılın ilk yarısında gerçekleşen 
139 işlemden 53’ünün değeri açık-
lanırken, 86 işlemle ilgili rakamsal 
bilgiler paylaşılmadı.

Bu dönemde Türk yatırımcılar 
1,7 milyar dolarlık işleme imza attı. 
Bu yılın ilk yarısında Türk yatırım-
cılar 87, yabancı yatırımcılar ise 52 
işlem gerçekleştirdi.

Yerli yatırımcılar ilk sırada yer aldı
Bu yılın ocak-haziran dönemin-

deki işlemlerin 1,7 milyar dolarlık 
kısmı Türk yatırımcılar, 1,4 milyar 
dolarlık kısmı ise yabancı yatırımcı-
lar tarafından gerçekleştirildi. Ön-
ceki yıllarda Türk yatırımcılar 2010 
yılında 16,5 milyar, 2011’de 5,1 
milyar, 2012’de 11,5 milyar, 2013’te 
10,4 milyar ve 2014’te de 13,1 
milyar dolarlık işleme imza atmıştı. 

Bu rakam, yabancı yatırımcılar için 
2010 yılında 9,9 milyar, 2011’de 6,4 
milyar, 2012’de 11,7 milyar, 2013’te 
3,3 milyar, 2014’te ise 4,6 milyar 
dolar olmuştu. 

Birleşme ve satın alma işlemle-
rinin sektörel dağılımına bakıldı-
ğında, enerji sektörü 1,258 milyar 
dolarla ilk sırada yer aldı. Bilişim 
sektörü 631 milyon dolarla ikinci, 
perakende 528 milyon dolar-
la üçüncü, telekom 328 milyon 
dolarla dördüncü sıraya yerleşti. Bu 
dönemde, en hareketli sektör 35 
işlemle bilişim oldu. 

En büyük işlem hacmine sahip 

ilk üç işlem Soma B Termik Sant-
rali ve Taşınmazları, Yemeksepeti 
ile Osmangazi Elektrik Dağıtım ve 
Osmangazi Elektrik Perakende’nin 
satışı oldu. Özel sektör işlemlerinde 
Yemeksepeti’nin yanı sıra Boyner 
Grup, Avea ve Kiler işlemleri de 
öne çıktı.

Geçen yılın gerisinde kalınacak
Rakamları değerlendiren EY 

Kurumsal Finansman Bölümü Baş-
kanı Müşfik Cantekinler, toplam 

işlem hacminin yaklaşık 6 milyar 
dolar seviyesinde olduğunu belir-
terek “Geçen yılın toplam işlem de-
ğeri, yaklaşık 22 milyar dolardı. Bu 
yarıyıl performansıyla geçen yılın 
gerisinde kalınmasının söz konusu 
olduğunu vurgulayan Cantekinler, 
geçen yıl ulaşılan performansta 
özellikle özelleştirmelerin önemli 
bir payının olduğunu dile getirdi.

Cantekinler, bu yıla ilişkin 
beklentilerinin ise bazı özel sektör 
işlemleriyle beklenen özelleştir-
melerin bir kısmının gerçekleş-
mesi halinde yılın ikinci yarısında 
rakamların yukarı doğru gitmesi ve 

en azından 15 ile 20 milyar dolar 
bandında bir performansa ulaşıl-
ması olduğunu ifade etti.

Cantekinler, “15-20 milyar 
dolar bandına ulaşılabilmesi, hatta 
geçen yıl olduğu gibi, 20 milyar 
dolar bandının aşılabilmesi için 
öncelikle Türkiye’de bir hükümet 
kurulması, siyasi ve ekonomik 
belirsizliğin sona ermesi, bununla 
birlikte özelleştirme programında 
bulunan kıymetlerin özelleştirilme-
si için çaba gösterilmesi lazım” dedi. 

Müşfik Cantekinler

RAPOR Birleşme ve satın almanın lideri yine enerji
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Ülkemizin rüzgar enerji-
sinin kurulu gücü 4 bin 
megavatı santral sayısı da 
100’ü geçti. 2007 yılında 

yaşanan büyük başvuru sağanağı-
nın bir yenisi, 8 yıllık bekleyişin 
ardından geçtiğimiz nisan ayında 
yaşandı. Enerji Panorama olarak 
aradan geçen bu 8 yılı hem yatırım 
hem başvuru açısından inceleyerek 
kıyaslamalı bir analiz hazırladık. 

Rüzgar enerjisinde, elektrik 
enerjisi üretimine yönelik özel 
sektör lisans başvuruları, 8 yıllık bir 

bekleyişin ardından 24-30 Nisan 
2015 tarihleri arasında Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
tarafından alındı. 

Bu kapsamda EPDK’ya toplam 
gücü 42 bin 423 MW olan 1.099 
adet başvuru yapıldı. Tahsis edile-
cek olan toplam kapasitenin 3 bin 
MW olduğu dikkate alındığında bu 
kapasitenin yaklaşık 14 katı kadar 
başvuru gerçekleşti. 

EPDK, 1 Kasım 2007 tarihinde 
rüzgar enerjisinden elektrik üreti-
mine yönelik lisans başvurularını 

almış ve toplam 78 bin MW kurulu 
gücünde 752 adet başvuru gerçek-
leşmişti. Aradan geçen 8 yıllık süre 
zarfında yeni başvuru alınmadan 
izinler, lisanslandırma, iptaller, 
tadiller, fiili gerçekleşmeler derken 
4 bin MW kurulu güce ulaşılmış 
oldu. İki dönemin başvurularının 
kıyaslaması ve analizi yapıldığında 
ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: 

2007 yılında yapılan lisans 
başvurularında ortalama 1 proje 
için başvuru gücü, 103 MW iken 
2015 başvurusunda ortalama proje 

8 yıllık aradan sonra 
rüzgarda ne değişti?

Enerji yatırımcıları, 8 yıllık aradan sonra Nisan 2015’te yeni RES başvurularını yaptı. Tüm başvurular hayata 
geçerse Türkiye’de türbin olmayan il kalmayacak gibi görünüyor. 2007 - 2008 yılı başvuruları kıyaslandığında 
santral başına kapasitenin düştüğünü ancak yatırımcıların daha mantıklı hareket ettiği görülüyor. Şimdi yeni 
hedef Ekim 2016’daki yeni başvuru tarihi...
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Tablo: 2015 Yılı Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı

BÖLGE ADI
BAŞVURU  

ADEDİ
BAŞVURU GÜCÜ 

 (MW)

01/Adana 19 603,90
02/Adıyaman 10 271,80
03/Afyonkarahisar 11 264,40
04/Ağrı – Iğdır 2 70
05/Aksaray, Kırşehir, Nevşehir 21 835,90
06/Amasya, Samsun 33 1.191
07/Ankara, Kırıkkale, Çankırı 17 562,60
08/Antalya 27 1.015,80
09/Ardahan – Kars 2 60
10/Artvin - Rize – Trabzon 2 60
11/Aydın – Muğla 32 1.072,80
12/Balıkesir 102 4.709,15
13/Bartın - Zonguldak – Karabük 4 106
14/Batman - Mardin - Diyarbakır –Şanlıurfa 9 398,50
15/Bayburt - Gümüşhane – Giresun 4 110,60
16/Bilecik - Eskişehir – Kütahya 33 1.002
17/Bingöl – Tunceli 1 49,50
18/Bitlis – Muş 3 79
19/Bolu - Düzce – Sakarya 8 184,40
20/Burdur - Denizli – Uşak 21 718
21/Bursa 32 1.280,60
22/Çanakkale 116 5.561,20
23/Çorum - Kastamonu – Sinop 27 860,50
24/Edirne 35 1.023,80
25/Elazığ 6 220
26/Erzincan 8 316,50
27/Erzurum 2 99,90
28/Gaziantep – Kilis 11 383,60
29/Hatay 10 275
30/Isparta 23 860
31/İstanbul 7 246,90
32/İzmir 47 1.575,65
33/Kahramanmaraş – Osmaniye 31 545,60
34/Karaman – Mersin 80 5.047
35/Kayseri – Niğde 34 1.237,50
36/Kırklareli 38 1.569,45
37/Kocaeli – Yalova 11 269,10
38/Konya 21 769,60
39/Malatya 21 897,70
40/Manisa 29 769,10
41/Ordu 20 662,40
42/Siirt - Şırnak - Hakkari - -
43/Sivas 33 1.442,20
44/Tekirdağ 41 1.431,70
45/Tokat 27 737,50
46/Van 2 99,90
47/Yozgat 26 875,10
GENEL TOPLAM 1.099 42.423,15

kapasitesi 38 MW’a gerilemiş 
durumda.

Bunun birkaç sebebi var:
 �Yatırımlar için ölçüm zorun-
luluğu getirilmiş olması,
 �Ön lisans başvurusunda mev-
zuat gereği, başvurudan önce 
şirket sermayesinin dörtte bir 
oranında artırımının yapıl-
ması,
 �Ön lisansa hak kazanmak için 
TEİAŞ’ta da yapılacak ihale 
süreci. Bu kapsamda ihaleden 
önce verilen teminat mektubu 
ve ihale sonrası ciddi tutarlar-
da teminat mektubu zorunlu-
luğu getirilmiş olması. 
 �Ön lisansa hak kazanan şir-
ketin lisans alınıncaya kadar 
şirket hisselerini devrede-
memesi. Böylece bir şirketin 
küçük harcamalarla lisansa 
hak kazanıp satması engel-
lenirken, bunu yapmak için 
lisansa kadarki süreçte çok 
ciddi harcamaları yapması, 
Tüm bu kriterlerin ışığında 

özel sektör rüzgar yatırımlarında 
kurulu gücü düşürdü. Ortala-
ma proje gücünün düşmesi, bir 
bakıma yatırımcıların ciddiyetini 
gösteriyor gibi görünse de bunda 
trafo merkezlerindeki kapasi-
telerin düşük olması da etkili 
oldu. Sektör trafo merkezi bazlı 
lisans başvurusundan il bazlı 
(hatta bir kaç il birleştirilip) baş-
vuruyu da kabul etti. Çünkü bir 
ilde birden fazla trafo merkezi 
olabiliyor. Yani bu durumda bir 
şirketin trafo merkezindeki ka-
pasitenin yanı sıra o ilin toplam 
kapasitesi için tüm şirketlerle 
yarışması anlamına geliyor. Sek-
tör, bu durumda fiyatların yukarı 
yönlü etkileyeceği görüşünde 
olduğu için kapasiteler düşük 
kaldı. 

Her ilde bir RES olacak
Son başvuru haritasına bak-

tığımızda neredeyse tüm ülkede 
lisanslı RES başvurusu olduğu 

HABER ANALIZ 8 yıllık aradan sonra rüzgarda ne değişti?
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görülüyor. Hayata geçmesi halinde 
ileride neredeyse her ilde rüzgar 
türbini görmek mümkün olacak.

Genel olarak başvuruların 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile 
kuzey bölgelerinde azalması da 
dikkat çekiyor. Tabloda görüleceği 
gibi, alınan başvuruların dağılımına 
bakıldığında bölgelerden Siirt-Şır-
nak-Hakkari bölgesine hiç başvuru 
yapılmamış, Bingöl-Tunceli bölge-
sine ise tek başvuru yapılmış. 

Başvuruların genel değerlen-
dirmesinin ardından yatırımlar 
açısından duruma baktığımızda ise 
daha yolun çok başında olduğu-
muz görülüyor. 

Çok bilinen ve tekrar edilen, 
rüzgar enerjisi yönünden ülkemiz 
zengin bir potansiyele sahip. 8 bin 
MW’ı çok verimli 40 bin MW’ı 

orta verimli olmak üzere toplam 

48 bin MW’lık potansiyele sahibiz. 

Haziran ayı sonu itibarıyla lisanslı 
güç 9 bin 826 MW, işletmedeki  
güç 4 bin 24 MW, toplamda 71 bin 
600 megavatlık kurulu gücün için-
de aldığı pay yüzde 5.6. Rüzgarda, 
2023 hedefi ise 20 bin MW. 

Bu kadar yüksek potansiyele 
sahip ülkemizde, bu sektöre lisanslı 
rüzgar enerjisine dayalı elektrik 
üretimi yatırımı yapmak isteyen 
yatırımcıların yol haritası, öncelikle 
uygun proje sahalarının tespitinin 
yapılarak, proje sahalarının içerisin-
de kalacak şekilde rüzgar ölçüm di-
reklerinin kurulması ve sonrasında 
sahada 1 yıllık ölçümün yapılmaya 
başlanması. 

Ölçüme ilişkin mevzuat hü-
kümleri, EPDK tarafından 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
çerçevesinde yayımlanan Elektrik 

• 206 adet tekli başvurudan;
 �144 adedi reddedildi, 
 �53 adedi lisanslandırıldı,

• Tekli başvuruların toplam kurulu 
gücü 2 bin 50 MW’a ulaştı,
• 596 tanesi TEİAŞ tarafından düzen-
lenen yarışmaya katıldı,
• Yarışma sonucunda 147 proje, 5 
bin 499 megavat güç için lisans alma-
ya hak kazandı,
• Tekli olan 62 adet proje, 2050 me-
gavat için lisans aldı, 
• Toplam 209 proje, 7 bin 549 mega-
vat kapasite için lisans aldı.

Haziran ayı sonu itibarıyla lisanslı güç 9 
bin 826 MW, işletmedeki  güç 4 bin 24 
MW, toplamda 71 bin 600 megavatlık 
kurulu gücün içinde aldığı pay yüzde 5.6. 
Rüzgarda, 2023 hedefi ise 20 bin MW. 

HABER ANALIZ 8 yıllık aradan sonra rüzgarda ne değişti?
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Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Me-
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından söz konusu yönetmeliğin 
yollamasıyla çıkarılan “Rüzgar ve 
Güneş Enerjisine Dayalı Lisans 
Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar 
ve Güneş Ölçümleri Uygulamala-
rına Dair Tebliğ” kapsamında yer 
alıyor. Buradaki amaç, bu sahalarda 
edinilen en az bir yıllık verilerle 
projelerin fizibilite raporlarının 
hazırlanması başka bir ifadeyle 
projenin ekonomik olarak rasyonel 
olup olmadığının anlaşılması.

Başvurular incelenmeye başlandı
Daha önce verilen 93 adet proje 

için 3 bin 527 megavat gücünde 
lisans dikkate alındığında, toplam 
304 proje için 11 bin 76 MW ka-
pasite tahsis edildiği görülüyor.

Nisan 2015 rüzgar enerjisine 
dayalı önlisans başvurularında eksik 
evrak süreçleri tamamlanmış ve 
evraklarını tamamlayan başvurular 
EPDK tarafından değerlendirme-
ye alındı. Bundan sonraki süreçte 
üçüncü tarafların hak ihlallerine 
ilişkin itirazları alınacak ve bu 
itirazlar sonuçlandırılacak. Daha 
sonra projeler teknik değerlendir-

melerin yapılması amacıyla Yenile-
nebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilecek.

2016 Ekimi’nde yeni dalga geliyor
TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 

2020 yılı sonuna kadar Türkiye 
elektrik sistemine bağlanması ön-
görülen rüzgar santralı kapasitesini 
2 bin olarak belirledi. TEİAŞ’ın 
açıkladığı kapasiteye ilişkin “3-7 
Ekim 2016 tarihleri arasında mesai 
saatleri içinde Rüzgar Enerjisine 
Dayalı Önlisans Başvuruları alına-
cak. Kurul, bu konuda Temmuz ayı 
sonunda aldığı bir karar çerçeve-
sinde, 2020 yılına kadar sisteme 
bağlanabilecek kapasite olarak 
tahsis edilen 2 bin MW kapasi-
tenin tamamının 2016 yılı içinde 
kullandırılacak. 

Bu tarihlerde, rüzgâr enerjisine 
dayalı önlisans başvurusu yapacak 
şirketlerin 7 Ekim 2013 ile 7 Ekim 
2016 tarihleri arasında bir tam yıl 
süreli ölçüm verisi bulunduracak. 
7 Ekim 2013 tarihinden önce baş-
lamış ölçümler için 7 Ekim 2013 
tarihinden sonra bir tam yıl süreli 
ölçüm bulundurulacak.

Önlisans başvurusu, Rüz-

gâr Ölçüm İstasyonu Kurulum 
Raporu ve Rüzgâr Ölçüm Sonuç 
Raporu adına onaylanmış tüzel 
kişi tarafından yapılabilecek. İlgili 
mevzuat kapsamında, rüzgâr ölçüm 
istasyonu kurulum raporu ve/veya 
rüzgâr ölçüm sonuç raporu adına 
onaylanan şirketin kısmi bölünme 
suretiyle ortaya çıkaracağı veya 
birleşme yoluyla katılacağı tüzel 
kişinin ilgili mevzuat kapsamındaki 
işlemlerinde ilgisine göre rüzgar 
ölçüm istasyonu kurulum raporu-
nun ve/veya rüzgar ölçüm sonuç 
raporunun kendi adına onaylanmış 
olarak kabul edilecek.

Rüzgar santralları ile ilgili gerek 
orman gerek ÇED süreçlerinde 
yaşanan sıkıntılar yatırım kararla-
rını çok olumsuz etkiliyor. Ancak 
doğal gazın kur riski, kömür ve 
hidrolik santrallara ilişkin diğer 
yatırım, işletmecilik, kaynak ma-
liyeti zorlukları da dikkate alırsak 
hala ülkemizde rüzgardan elektrik 
üretmek için ciddi niyeti olan bir 
yatırımcı gurubu var.  

Gerek nisanda yapılan başvu-
rular gerekse ekimde alınacaklarla 
yeni yatırımcıların da pazara girdiği 
yeni bir süreç bizleri bekliyor. 

POTANSİYEL
Çok Verimli: 8.000 MW, 
Orta Verimli: 40.000 MW 
(130 milyar kWh/yıl elektrik)

LİSANSLI GÜÇ 9.826,88 MW

İŞLETMEDEKİ GÜÇ (30 Haziran 2015 sonu itibarıyla) 4.024  MW (100 adet proje)

TÜRKİYE KURULU GÜCÜ (30 Haziran  2015 sonu itibarıyla) 71.603,7 MW

KURULU GÜÇ İÇİNDEKİ PAYI %5,6

2023 HEDEFİ 20.000 MW

LİSANSLI PROJE ADEDİ VE KURULU GÜCÜ 245 adet 9.826 MW

UYGUN BULMADAKİ PROJE ADEDİ VE KURULU GÜCÜ 7 adet proje 443 MW

ÖNLİSANS 5 adet proje 199 MW

TÜRKİYE’NİN RÜZGAR POTANSİYELİ VE HEDEFLERİ
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Arap baharı rüzgarının 
esmesiyle gittikçe yan-
lızlaşan İsrail, bölgede 
ittifak arayışlarına girdi 

ve doğal gaz keşiflerini bu arayışta 
katalizatör olarak kullanarak Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 
ve Yunanistan ile yakınlaştı. Enerji 
eksenli yüksek diplomasi trafi-
ğiyle pekinleşen bu ilişkilerin söz 
konusu üç ülke arasındaki ekono-
mi, siyasi ve askeri yakınlaşmayı 
da arttırması bekleniyor. Benzer 
şekilde Mısır da Temmuz 2013 
sonrasında Yunanistan ve GKRY 
ile enerji, ekonomi, siyasi ve askeri 
ilişkilerini pekiştirmeye başladı. Bu 
iki üçgenin (Yunanistan, GKRY, 
İsrail ve Yunanistan, GKRY, Mısır) 
yakın bir zamanda dörtgen haline 
gelmesine şaşırmamak gerekir. Her 
iki üçgeni oluşturan ülkelerin devlet 
başkanları dahil üst düzey yönetici-

leri, birkaç yıldır başdöndürücü bir 
diplomasi trafiği gerçekleştiriyor. 

2009 başından günümüze kadar 
İsrail ve Güney Kıbrıs açıklarında 
yaklaşık 1,2 trilyon metreküp(tcm) 
doğal gaz içeren 10 adet saha 
keşfedildi. Amerika Birleşik Dev-
letleri Jeoloji Kurumu’nun Mayıs 
2010’de yayınladığı bir rapora göre, 
Doğu Akdeniz Levant Baseninde 
(çoğunlukla İsrail, Gazze Şeridi, 
Güney Kıbrıs ve Lübnan açıklarını 
kapsar) teknik olarak çıkarılması 
mümkün ama henüz keşfedilmemiş 
1,7 milyar varil petrol ve 3,5 tcm 
doğal gaz potansiyeli mevcut. Buna 
ek olarak GKRY resmi kaynakları 
ise GKRY’nin ilan ettiği Münha-
sır Ekonomik Bölgesi’nin (MEB) 
Levant Baseni dışında kalan 
bölümünde en az 1 tcm daha doğal 
gazın olduğunu iddia ediyor. İsrail 
resmi kaynakları da İsrail MEB’sin-

de 1,4 tcm gaz potansiyeli olduğu-
nu tahmin ediyor. 

Keşfedilmiş ve keşfedilmeyi 
bekleyen bu doğal gaz kaynakları, 
dünyanın en karmaşık politik bölge-
lerinden biri olan Doğu Akdeniz’de 
çekişmeleri tetikleyip daha da kar-
maşıklaştıracak ve zaten gergin olan 
bu bölgeye yeni kaygılar ekleyebile-
cek olsa da bölgesel işbirliği, istikrar, 
enerji güvenliği ve bölge refahı 
açısından bir fırsat oluşturuyor. Bu 
da bölge ülkelerinin miyopik poli-
tikalardan uzak, akılcı bir ortaklık 
stratejisi anlayışı çerçevesinde sami-
mi, yapıcı bir diyalog ve pragmatik 
bir yaklaşımla hareket etmelerini 
gerektiriyor. Durum böyle olmadığı 
için ne GKRY dört yıl önce keşfe-
dilen Afrodit sahasını hala üretime 
sokabildi ne de İsrail geçtiğimiz yedi 
yılda keşfedilen büyük rezervlere 
rağmen gaz ihracatına başlayabildi. 

Doğu Akdeniz’e kıyıdaş ülkeleri tek paydada toplayan enerji, dikkatli ve akılcı bir şekilde ele alınmadığı için birleştirici 
yerine ayrıştırıcı bir araç haline dönüştürülüyor. Bölgedeki ülkeler arasındaki yaşanan sorunlar, değişen ulusal çıkarlar 
doğrultusunda gelişen yeni ilişkileri de beraberinde getirdi ve yeni bir güç dengesinin şekillenmesine yol açtı 

Enerji merkezli Mısır, 
Kıbrıs ve Israil üçgeni
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İsrail’in sorunları seçenekleri azalttı
Vergi ve ihracat politalarındaki 

sürüncemeler, saha geliştirme süreç-
lerinde karşılaşılan sıkıntılar, enerji 
düzenlemelerinde yaşanan zikzaklar 
ve sonu gelmeyen problemler şüphe-
siz İsrail’in gaz ihracatına başlaya-
mamasında çok büyük rol oynadı. 
Ancak ihracat altyapısı eksikliği 
de bir o kadar etkili hatta İsrail’i 
GKRY ve Mısır ile yakınlaşmaya 
iten önemli nedenlerden biri oldu. 

İsrail’in en büyük doğal gaz 
sahası olan Leviathan’ın geliştiril-
mesi ihracata, dolayısıyla ihracat alt 
yapısına bağlı. Her ne kadar gerek 
Leviathan gerekse Tamar sahala-
rından Filistin ve Ürdün’e ihracat 
yapmak mümkün olsa da söz konu-
su miktarların az olması nedeniyle 
büyük kapasitede ihracata olanak 
sağlayacak alternatifler üzerinde 
daha çok duruluyor. Bu alternatifler 
arasında, Mısır’da atıl duran LNG 
tesislerini kullanmak, bir boru 
hattıyla Türkiye’ye bağlanmak ya da 
yüzer LNG tesisi yer alıyor. Yüzer 
LNG opsiyonu, İsrail’in enerji 
düzenlemeleri ve vergi sistemin-
deki değişikliklerin yol açtığı bir 
dizi sorun yüzünden rafa kaldırıldı. 
Türkiye’ye boru hattıyla bağlanma 

opsiyonu, İsrail-Türkiye ilişkileri-
nin soğuması nedeniyle ertelendi. 
Mısır’da BG ve Union Fenosa 
Gas’ın yıllık toplam kapasitesi 19 
bcm olan LNG tesislerini kullanma 
opsiyonu da Mursi hükümetiyle 
İsrail arasındaki ilişkilerin kötü 
olması nedeniyle mümkün olamadı. 
Ancak Mısır’daki Mursi hükümeti 
düştükten sonra hem bu LNG 
tesislerini kullanmak hem de Mısır 
iç pazarına gaz satmak neredeyse 
tek alternatif haline geldi. 

Mısır-Güney Kıbrıs anlaşması çok 
yakın

GKRY ise baştan beri Vasili-
kos’ta bir LNG tesisi kurmayı plan-
lıyordu. Ancak Afrodit sahasındaki 
gaz miktarının 200 milyar met-
reküpten Kasım 2014’te 129 bcm 
seviyesine revize edilmesi, ayrıca 
Eni-Kogas konsorsiyumunun açtığı 
iki sondajda ticari miktarda gaza 
rastlanmaması ve Fransız Total 
şirketine verilen iki parselde yapılan 
jeolojik araştırmalar sonucunda 
sondaj yapmaya değer bir hedef 
bulunamamasının yarattığı hayal 
kırıklıkları nedeniyle Vasilikos’ta 
yapılması düşünülen LNG tesisi 
planları da suya düşmüş oldu. Gerçi 
Afrodit sahasını bir boru hattı hat-
tıyla Girit üzerinden Yunanistan’a 
bağlama projesi üzerinde de çalış-
malar yapılıyor ama teknik, ticari, 
finansal ve politik nedenler yüzün-
den bu opsiyonun gerçekleştirilmesi 
Avrupa Birliği’nden alınan desteğe 
rağmen mümkün görünmüyor. 

Dolayısıyla Afrodit sahasında-
ki gazın bir boru hattıyla Mısır’a 
getirilmesi konusu gündeme geldi. 
Ardından BG Egypt, Ekim 2014’de 
Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon şir-
keti CHC ile Afrodit sahasındaki 
gazın Mısır’a getirilmesi konusun-
da müzakerelere başladı. Mısır ve 
GKRY arasında bugünlerde devam 
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eden Afrodit sahasındaki gazın bir 
boru hattıyla Mısır’a getirilmesi 
konusundaki görüşmelerin, yakın 
bir zamanda sonuçlanarak nihai 
yatırım kararının bu yıl içinde 
alınması öngörülüyor. 

Şunu da antiparantez belirt-
mekte fayda var ki Şubat 2003’te 
Mısır ile MEB anlaşmasını 
imzalayan GKRY, Aralık 2013 tari-
hinde de Medyan hat boyundaki 
hidrokarbon kaynaklarının ortak 
geliştirilmesi konusunda bir çatı 
anlaşması ve ayrıca gizlilik anlaş-
ması imzaladı. 

Güney Kıbrıs’ın Arap dostluğu işe yaradı
Doğal gaz, GKRY’nin Mısır 

ile geçmişten gelen yakın ilişkisine 
yeni bir boyut katıp pekiştirir-
ken İsrail ile mesafeli ve oldukça 
düşük seviyede olan ilişkisi gittikçe 
yakınlaşmaya başladı. Bu değişim-
de Türkiye’nin İsrail ve Mısır’la 
olan ilişkilerinin bozulması da rol 
oynadı. Kısaca belirtmek gerekirse, 
GKRY-Mısır ilişkileri tercihten, 
fakat GKRY-İsrail ilişkileri zorun-
luluktan gelişti. 

Hatırlamak gerekirse idea-
list Arap milliyetçisi olan Cemal 
Abdül Nasır, Aralık 1963’te Kıbrıs 
adasında iki halk arasında baş 
gösteren şiddet eylemleri sürecinde 
ve sonrasında Kıbrıs Rum cema-
ati lideri Başpiskopos Makarios’a 
destek vermişti. Nasır zamanında 
artan Mısır-Kıbrıs Rum ilişkileri 
Enver Sedat döneminin başında ve 
Mubarek dönemininde de devam 
etti. Güney Kıbrıs gerek Mısır 
gerekse diğer Arap ülkeleriyle 
iyi ilişkiler geliştirmek amacıyla 
hem Arap-İsrail uyuşmazlığı ve 
Arap-İsrail Savaşlarında hem de 
uluslararası arenada Arap yanlısı 
bir politika izledi. Öyle ki GKRY, 
İsrail’i tanımasına rağmen yıllarca 
İsrail’de büyükelçilik açmadı. 

Üç ülkeyi de enerji yakınlaştırdı
Oysa İsrail, 16 Ağustos 1960 

tarihinde bağımsızlığını ilan ettik-
ten 5 ay sonra Nicosia’da (Lefkoşe) 

büyükelçilik açtı. İki ülke arasında-
ki ilişkiler, GKRY’nin İngiltere’den 
bağımsızlığını sağlamada önemli 
rol oynayan Mısır’ın baskıları 
yüzünden turizm ve teknik yardım-
dan pek öteye gidememişti. Coğrafi 
konumu gereği, Akdeniz’deki belli 
başlı deniz yollarını ve geçitleri 
kontrol eden Kıbrıs adası, İsrail 
için daima önemli oldu. Bu nedenle 
İsrail, adadaki iki halk arasında 
1964 ve sonrasında başgösteren 
olaylar karşısında tarafsız kalmaya 
gayret etti. İsrail ve GKRY arasın-
daki yakınlaşma, iki ülkenin Aralık 
2010’da imzaladığı MEB Sınırlan-
dırma Antlaşması, Afrodit sahasına 
İsrailli Delek Grubu’nun ortak 
olması, İsrail Başbakanı Benyamin 
Netanyahu’nun 16 Şubat 2012’de 
Güney Kıbrıs’a yaptığı resmi ziya-
retle başlayan başta enerji olmak 
üzere çeşitli alanlarda yapılan 
işbirliği anlaşmaları ve İsrail doğal 
gazının ve elektriğinin Yunanistan 
üzerinden Avrupa’ya nakledilmesi-
ne ilişkin görüşmelerle pekinleşti. 

Gerek Güney Kıbrıs gerekse 
İsrail gazının Mısır’daki LNG 
tesisleri üzerinden uluslararası pi-
yasalara ihracı, bu üç ülkeyi şu anda 
birbirlerine bağlayan en önemli 
faktörlerden biri olarak görünüyor. 
Afrodit ve Leviathan gazının Mısır 
üzerinden ihracatı, mevcut ihracat 
opsiyonları arasında en pratik ve 
ticari olmasına rağmen şimdiye 
kadar hayata geçirilememesi büyük 
bir fırsatı riske sokmaya başladı. 

Söz konusu gaz sahalarının 
geliştirilmesi konusunda (ki toplam 
maliyetin 10 milyar doların üzerin-
de olduğu tahmin ediliyor) nihai 
yatırım kararları halen alınmadı. 
Yatırım kararları bugün alınmış olsa 
bile, bu sahaların üretime sokulması 
2020 yılından önce pek mümkün 
görünmüyor. Diğer yandan, yıl ba-
şından beri Mısır’da yapılan önemli 
gaz keşifleri, doğal gaz tüketim 
artışının azaltılması yönündeki 
politikalar dahil sektörde gözlenen 
yapısal değişim ve üretici firmala-
ra ödenen fiyatın önemli oranda 

arttırılması gibi nedenlerden ötürü, 
Mısır’ın 2020 sonrası tekrar gaz 
ihraç eder hale gelmesi bekleniyor. 
Kıbrıs ve İsrail’den Mısır’a ihra-
cat amaçlı gönderilmesi planla-
nan yıllık toplam gaz miktarının 
(yaklaşık 7 bcm Afrodit’ten, 7 bcm 
Leviathan’dan, 4,5 bcm Tamar’dan) 
Mısır’ın LNG kapasitesinden fazla 
olması bir yana, bu tesislerinin 
2020 sonrasında da atıl kalması pek 
olası gözükmüyor. 

Kilidi Türk politikacılar çözebilir
Sonuç itibarıyla, global LNG 

piyasasında ileriye yönelik beklen-
tiler ve petrol ve gaz fiyatlarında 
değişen dinamikler de dikkate 
alındığında, Afrodit ve Leviathan 
sahalarının geliştirilerek üretime 
sokulması ve Tamar sahasından ge-
lecek gazla beraber Mısır’daki LNG 
tesisleri yoluyla dış piyasalara ihracı 
penceresi yavaş yavaş kapanıyor. 

Dolayısıyla somut bir gelişme 
olmadan geçen her gün, GKRY-İsra-
il-Mısır üçlüsü için bir kayıp. Doğru 
bir strateji geliştirilebilirse bu kayıp 
Türkiye için avantaj haline dönüş-
türülebilir ve Kıbrıs ve İsrail gazı 
boru hattıyla Türkiye’ye getirilerek 
ülkemizin enerji hedeflerini gerçek-
leştirmesine katkı sağlanabilir. Aslına 
bakılırsa böyle bir boru hattının 
varlığı ileride Lübnan sularında keş-
fedilecek doğal gazın da dış pazarlara 
iletilmesi için göz önüne alınacak ilk 
opsiyon olabilecektir. Ancak bu-
nun için iki ön koşulun sağlanması 
gerekir: Kıbrıs sorununun çözümü ve 
İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi. 

Kıbrıs konusunda geçtiğimiz 
aylarda kaydedilen olumlu gelişme-
lerin devam etmesi halinde nihai 
çözüme ulaşılabileceği inancı gide-
rek yaygınlaşıyor. NATO’nun Gazze 
ablukasındaki rolü de bir bakıma 
İsrail konusunda Türkiye’nin öne 
sürdüğü üç koşuldan sonuncusunu 
da dolaylı olarak yerine getirecektir. 
Geriye kalan şey, yöneticilerimizin 
uzun vadeli ulusal çıkarları ön plan-
da tutan gerçekçi ve yapıcı bir tutum 
izlemesi... 
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Çatınız güneş enerjisi için ne 
kadar uygun, Google söylüyor 

Google, Google Map üzerinden toplanan verilerle hayata geçirilen yeni projesi “Project Sunroof” Türkçesi ile 
“Güneş Çatısı”nı duyurdu. Çatınızdan ne kadar güneş enerjisi elde edebileceğinizin bilgisini sunan proje, 
Google’un fark yaratan çalışmalarından biri olmaya aday

Ay
rı

nt
ılı

 bi
lg

i i
çin

: G
oo

gle
.co

m
/g

et/
su

nr
oo

f/a
bo

ut
/

Insanlara evlerinde güneş enerji-
si kullanmanın iyi bir fikir olup 
olmadığı ve uygunsa panelleri 
nereye yerleştirmeleri gerektiği 

hakkında bilgi veren proje, yenile-
nebilir enerji ve teknolojinin başarı-
lı bir birleşimi. Project Sunroof web 
sitesinden Google Maps’e bağlana-
rak adres bilgilerinizi girip çatınıza 
düşen güneş enerjisini hesaplamak 
mümkün. Diğer binalardan oluşan 
gölgeler ya da ağaçlar bile, bu ince 
hesaplamaya dahil ediliyor. Bir son-
raki aşamada çatının 3D modelle-
mesi yapılarak güneşin aldığı yıllık 
pozisyonlar hesaplanıyor. Güneş 
panellerinin kiralanması ya da satın 
alınması durumunda yıllar içerisin-
de nasıl bir getiri sağlayacağı bile 
tahmin edilebiliyor. Tüm bu aşama-

lardan ilgi çekici sonuçların ortaya 
çıkması durumunda, en yakındaki 
güneş paneli kurulumcuları ile 
iletişim kurmak için gerekli bilgiler 
de sağlanıyor. Şu anda San Francis-

co, Fresno, Kaliforniya ve Boston’da 
geçerli olan projenin, tüm Amerika 
ve dünya çapında işlerlik kazanması 
Google’un ana hedefleri arasında 
yer alıyor.

Güneş enerjili yapay  
yapraklar rekor kırdı

Melbourne Monash Üniversitesi 
araştırmacıları tarafından geliştirilen 
ve güneş enerjisiyle çalışan yapay 
fotosentez cihazı, bitkiler ve 
bakterilerin fotosentez işlemlerini 
çok daha verimli hale getiriyor

Fosil yakıtların çevreye ver-
diği zararları azaltmaya yö-
nelik çalışmalara bir yenisi 
Avustralyalı bilim insanları 
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Elektrikli araç harcamaları 
16 milyar doları buldu

“Elektrikli Araç Girişimi” adlı 
devlet destekli projenin topladığı 
verilerle gerçekleştirilen çalışma, 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
(IEA) katkılarıyla hazırlandı. 
Elektrikli araç konusundaki geliş-
meleri 7 yıl boyunca izlenen 16 üye 
ülkenin toplu gayretini temsil eden 
rapor, en son 2013 yılında yayın-
lanmıştı. İki yılda özellikle şarj alt-
yapısı ve elektrikli araç dağıtımları 
konusunda oldukça yol alındığını 
belirten rapora göre, araçların enerji 
yoğunluğu artarken pil maliyetleri 
azaldı; küresel araç filosuna 46 bin 
elektrikli otobüs ve 235 milyon iki 
tekerlekli model eklendi.

Çalışmadaki ülkelerden Çin’in, 
elektrikli araç satışları, 2013-2014 
arasında 13 bin 80 bine yükseldi. 
Küresel olarak da hızla artmaya 
devam eden araç satışları, 2011-
2014 sürecinde 45 binden 300 bine 
yükseldi. Hollanda, Norveç, İsveç 
ve Amerika Birleşik Devletleri, 
2014’teki elektrikli araç satışlarında 
başı çeken ülkeler oldu.

Elektrikli araçların küresel 
boyutlarda gelişimlerini inceleyen 
“Global EV Outlook 2015” 
raporuna göre, üye ülkelerin 2008-
2014 arasındaki elektrikli araç 
harcamaları 16 milyar ABD dolarını 
buluyor

Grafik: Elektrikli araçların pazar payının %1’in üzerine çıktığı ülkeler-2014

Kaynak: IEA / Global EV Outlook 2015

tarafından eklendi. Bir yaprağa tam 
olarak benzemeyen ama neredeyse 
bir yaprak kadar çevre dostu işlev-
lere sahip cihaz, enerji verimlilik 
seviyesi ile rekor kırıyor. Melbourne 
Monash Üniversitesi araştırmacıla-
rının lideri Prof. Doug MacFarlane, 
yapay olarak gerçekleştirdikleri 
fotosentezin bitkilerin yaptığından 
çok daha verimli hale gelmesi için 
çalıştıklarını belirtiyor. “Elekt-

rokimyasal su ayrıştırması” adı 
verilen süreçte, su yoluyla elektrik 
akımı gerçekleştirilerek hidrojen ve 
oksijen oluşturmak için ticari güneş 
hücreleri kullanılıyor. Bu işlem 
sonunda enerjinin çok daha temiz 
ve sürdürülebilir bir formu olan ve 
karbondioksit içermeyen “hidrojen 
yakıt” oluşuyor.

Cihaz sayesinde güneş yakıtları 
için bugüne kadar geliştirilen diğer 

cihazlara oranla enerji verimlili-
ğinde de yeni bir dünya rekoru 
kırıldı. Yapay fotosentez üreten 
benzer nitelikli cihazların yüzde 18 
enerji verimliliği ile çalışma oranı, 
yeni cihaz ile yüzde 22’ye ulaşarak 
bugüne kadarki en yüksek seviyeye 
yükselmiş oldu. Çoğu tipik bitki 
için enerji verimlilik seviyesi yüzde 
1 ila 2 arasında gerçekleşiyor.

DÜNYA GÜNDEMI Çatınız güneş enerjisi için ne kadar uygun, Google söylüyor 
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Havalimanlarının yeni gelir 
kaynağı temiz enerji
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Havalimanları Ortak Araştır-
ma Programı (Airport Coopera-
tive Research Program-ACRP) 
tarafından havalimanlarının gelir 
kaynakları açısından, yenilenebilir 
enerji kullanımının faydalarını 
inceleyen kılavuz kitap yayınlandı. 
Havalimanlarındaki yenilenebilir 
enerji kullanımının sağladığı teknik 
ve mali faydalara yer veren çalışma, 
istihdam ve kamu politikaları açı-
sından ayrıca konuyu inceliyor ve 

uygulamadaki 21 farklı yenilenebi-
lir enerji projesinin vaka özetlerini 
içeriyor. Gelecek dönem çalışma-
ları için önermeler içeren kitap, 
Amerika ve Kanada’daki örnek 
çalışmaların yanı sıra İngiltere’deki 
havalimanlarından projelere yer 
veriyor. Güneş, rüzgar, biyokütle ve 
jeotermal teknolojilerinin kullanımı 
ile birlikte temiz enerji tesislerinin 
geliştirilebilmesi için havaliman-
larının büyük fırsatlar sunduğu-

nu vurguluyor. Kılavuz kitabın 
yayınlanması ile aynı dönemde, 
Hindistan’daki Cochin Ulusla-
rarası Havalimanı’nın dünyanın 
tamamen güneş enerjisi ile çalışan 
ilk havalimanı olduğu açıklandı. 
45 dönümlük arazide yer alan 46 
bin 150 panel içeren 12 MWp 
güneş enerjisi tesisiyle bir ilk olan 
havalimanı, ihtiyacı olan enerjinin 
tamamını güneşten sağlıyor.

DÜNYA GÜNDEMI Havalimanlarının yeni gelir kaynağı temiz enerji
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Petrol Ürünleri İşveren Sen-
dikası (PÜİS) tarafından 
düzenlenen “Ulusal Bayi 
Toplantısı” Türkiye’nin 

dört bir tarafından gelen bin 200’ü 
aşkın akaryakıt bayisinin katılımıy-
la Ankara’da yapıldı. Toplantıya, 
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK), Rekabet Kurumu, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
(PİGM) üst düzey yöneticileri de 
katıldı. Akaryakıt ve LPG sektör-
lerinin ve bayilerin sorunlarının 
masaya yatırıldığı toplantıda, 18 
Eylül’de sona erecek ikinci intifa 
dönemi, kaçak akaryakıt ve EP-
DK’nın dağıtıcı ve bayiler arasında-
ki kar paylaşımını da içeren Kurul 

Karar Taslağı gibi kritik konular ele 
alındı. 

Toplantının açılışında konuşan 
PÜİS Genel Başkanı İmran Oku-
muş, EPDK tarafından hazırlanan 
“Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Kurul 
Karar Taslağı”nı, “son dönemde 
EPDK’nın dağıtıcılarla bayiler 
arasında bir denge oluşturmak için 
attığı olumlu bir adım” olarak nite-
lendirdi. Okumuş, taslağın marj-

ların dağıtıcı ve bayiler arasında 
yüzde 45-55’lik oranlarla paylaşıl-
masını öngören maddesine ilişkin 
şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Meslek onuru için gecesini gün-
düzüne katan, her türlü veresiyesi, 
firesi cebinden giden, aldığı malın 
parasını ve vergisini peşin ödeyen, 
daha sonra litre litre sattığı yakıttan 
bu parayı ve vergiyi kuruş kuruş 
toplamaya çalışan, onlarca personel 

PÜİS’in ‘Ulusal Bayi Toplantısı’na “Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Kurul 
Karar Taslağı” damgasını vurdu. Taslağın, kar marjının dağıtıcı ve bayiler 
arasında yüzde 45-55’lik oranlarla paylaşılmasını öngören maddesinin 
mevcut haliyle yürürlüğe sokulmasını isteyen PÜİS Başkanı Okumuş, 
finansal promosyonların da yasaklanmasını istedi... 

Bayilerden  
“yüzde 55’lik kar marjı”na 
yeşil ışık
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istihdam eden, tüm kamu kurum-
larının koyduğu kurallara harfiyen 
uyan, devletin ücretsiz tahsildarlı-
ğını yapan bayilerin kar payı, şartlar 
ne olursa olsun taslakta öngörülen 
şekliyle uygulamaya konulmalı. An-
cak bu konuda en doğru uygulama, 
kanunun amaç maddesinde yazılı 
hükmün de göz önüne alınarak, 
bayi kesiminin kendi kar payını ve 
satış fiyatını bağımsız olarak belir-
leyebilmesi için gerekli düzenleme 
yapılmalıdır.”

“Taşıt tanıma sistemi şeffaf değil”
Okumuş, taslağın nakliye 

ücretlerine ilişkin maddesiyle ilgili, 
“Nakliye ücretleri konusunda kesin-
likle taviz vermeyeceğiz. Nakliyeyi 
kim yapıyorsa nakliye bedelini de o 
almalı. Hepsinden önemlisi nakliye 
bedeli, kar payından bağımsız ola-
rak belirlenmeli ve bu bedel günün 
şartlarına uygun olarak güncellen-
meli” değerlendirmesinde bulundu. 

Taslağın maddelerinden birinin 
de taşıt tanıma sistemiyle ilgili ol-
duğunu belirten Okumuş, “Biz taşıt 
tanıma sistemine karşı değiliz. Biz 
sistemin şeffaf olmamasına karşıyız. 
Öncelikle bu sisteme katılımları 
için bayilerin mutlaka onaylarının 
alınması gerekiyor. Sistem üzerin-
den ne kadar indirim yapılıyorsa 
bunu bayiler bilmeli ve bu sisteme 
bayinin katkı payı kendi kar payı-

nın yüzde 40’nı geçmemeli” dedi.  

Finansal promosyonlar bayilere yük 
getiriyor

Taslağın ayrıca finansal 
promosyonların kaldırılmasını da 
öngördüğünü anımsatan Okumuş, 
finansal promosyonların bayilere 
çok büyük bir yük getirdiğini belir-
terek, “Dolayısıyla finansal promos-
yonların da kaldırılması bayileri 
ciddi bir yükten kurtaracaktır. Bu 
nedenle taslağın bu maddesine de 
bayilerin sıcak baktığı bir gerçektir” 
şeklinde konuştu. 

Maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan 
tüm satışlar illegaldir

Akaryakıt ve LPG piyasasında 
maliyetin altındaki fiyatlarla yapı-
lan satışlara dikkat çeken Okumuş, 
konuya ilişkin şunları söyledi: 
Soruyorum size içinizden herhangi 
biri istasyonunda TÜPRAŞ çıkışın-
dan daha düşük bir fiyatla akaryakıt 
satabilir mi? “Evet, ben satarım” di-
yen varsa ben de ona iki tane basit 
soru sormak isterim. İstasyonunun 
arkasında petrol kuyun mu var? Ya 
da TÜPRAŞ’ın ortağı mısın? Bun-
lar olamayacağına göre, nasıl oluyor 
da TÜPRAŞ çıkış fiyatından daha 
düşük fiyatla akaryakıt veya otogaz 
satabiliyorsun? Asıl sorulması gere-
ken soru şu; “sen akaryakıtı illegal 
olarak mı alıp satıyorsun?

SORUMLU 
MÜDÜR 

UYGULAMASI 
KALDIRILMALI

Okumuş, otogaz istasyonlarında 
sorumlu müdür uygulamasının 
bayiye ciddi bir istihdam yükü 
getirdiğini de belirtti. Okumuş, 
“Bugüne kadar hiçbir faydasını gör-
mediğimiz, istasyonlarımıza bile 
uğramayan, sadece ay başlarında 
bankamatikten maaşlarını çeken, 
bizler için önemli bir gider kalemi 
olan sorumlu müdür müessesesi-
nin tamamen kaldırılmasını talep 
ediyoruz. Eğer kamu yetkilileri 
sorumlu müdür konusunda ısrarcı 
olacaklarsa,  sorumlu müdürlere ait 
sorumluluğunun dağıtıcılara veril-
mesi gerekir.”
Otomasyon sisteminin bayilere ma-
liyetinin aylık ortalama 1000 lira 
olduğuna dikkat çeken Okumuş, 
petrol piyasası mevzuatı uyarınca 
otomasyon sisteminin yükümlülü-
ğünün dağıtım şirketlerine veril-
diğini belirterek, bu maliyetlerin 
dağıtım şirketlerince karşılanması 
gerektiğini sözlerine ekledi. 
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iran ve P5+1 ülkelerinin (Bir-
lemiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin beş daimi üyesi ve 
Almanya) 14 Temmuz’da anlaş-

maya varmasıyla, küresel gündem 
hareketlendi. Anlaşmanın özellikle 
enerji piyasaları için ciddi etkileri 
olacağı aşikar. Diğer taraftan, küre-
sel ilişkilerin birçok alanda gerilimli 
olduğu bir döneme denk gelen 
anlaşmanın muhtemel etkilerinin 
bazen abartıldığı da ayrı bir gerçek. 
İran anlaşması temelde, hem Batı 
ittifakına hem İran’a hem de İran’la 
iş yapmak isteyen üçüncü ülkelere 
10 yıla kadar zaman kazandıracak. 
İleride benzer bir krizin tekrar-
lanmayacağı ise garanti değil. Yani 
aslında anlaşma, nihai bir çözüm-
den ziyade bir ara çözümü (interim 
solution) getiriyor. Bir yönüyle bu 
anlaşma, her iki tarafın da kazanı-
lan zamandan istifade ederek, diğer 

tarafın, kazandığı ekonomik çıkar-
larını riske edemeyeceği bir ortamı 
oluşturmayı hedefliyor denilebilir. 
Elbette, bu ekonomik çıkarla-
rın kaderi de dünyanın petrolde 
dördüncü, doğal gazda ise ikinci 
büyük rezervine sahip olan İran 
enerji sektörünün bu zamanı nasıl 
kullanacağıyla yakından ilgili.

Anlaşma çerçevesinde kaldı-
rılacak ekonomik yaptırımların 
2015 sonundan önce gerçek bir etki 
yaratması beklenmemeli. Çünkü 
yaptırımlar, ancak anlaşma Ame-
rikan Kongresi’nde onaylandıktan 
ve İran, elindeki zenginleştiril-
miş uranyum stoğunu ve çalışan 
santrifüj sayısını belirlenen düzeye 
indirdikten sonra kaldırılmaya 
başlayacak. Bütün bunların ise 
2015 sonundan önce gerçekleşme-
si muhtemel görünmüyor. Diğer 
bir deyişle, anlaşmanın beklenen 

ekonomik etkilerinin gözlemlene-
bilmesi için önümüzde daha en az 
birkaç aylık bir süre olacak. Bu süre 
aslında, Türk ve dünya şirketlerine, 
hazırlıklarını tamamlamaları için 
gereken zamanı da veriyor.

Şirketler siyasi fizibilite de aramalı
Uluslararası enerji piyasala-

rındaki iyimser beklenti, enerji 
şirketlerinin İran’a akın edeceği ve 
büyük yatırımlar gerçekleştirerek 
İran’ın enerji sektöründe hızlı bir 
gelişme sağlayacakları yönünde. 
İran’ın petrol üretim altyapısı, doğal 
gaz altyapısına kıyasla daha iyi 
durumda olduğu için, İran petrol 
sektörünün kısa vadede doğal gaz 
sektöründen daha hızlı gelişeceği, 
üzerinde birleşilen bir tahmin. Bu 
sebeple, zaten düşük olan petrol 
fiyatları, İran’ın artan petrol arzı 
sayesinde biraz daha düşebilir. 
Şu anda 3 milyon varil civarında 
seyreden İran’ın günlük petrol üre-
timinin, artan yatırımların etkisiyle, 
2016 boyunca 3,5-4 milyon varil 
bandına doğru hareketleneceği 
öngörülüyor. 

Ancak burada önemli olan 
husus, artık hiçbir şeyin, enerji 
şirketlerinin 2012’de İran’ı terket-
tikleri zamankiyle aynı olmaması. 
Öncelikle, 2012 ortalaması 105 
dolar olan petrol fiyatları, 2015 
Ağustos itibarıyla yaklaşık 50 dolar 
ve kısa veya orta vadede fiyatla-
rın yükseleceğine dair güçlü bir 
emare yok. Bu durum, son bir yılda, 

Iran anlaşması enerjide  
ne anlama geliyor?
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küresel çapta yaklaşık 200 milyar 
dolarlık enerji yatırımının iptal 
edilmesine sebep oldu. Dolayısıy-
la, yaptırımlardan önceki enerji 
yatırımı projelerinin, kaldığı yerden 
devam edeceğini varsaymak doğru 
olmaz. Ayrıca, gerçekleştirilecek 
dev enerji yatırımlarının, ilerde 
İran-Batı krizinin tekrarlandığı bir 
ortamda ne olacağı sorusu da en 
azından şu anda cevapsız durumda. 
Kısaca, İran petrol endüstrisine 
dair yorum yaparken, projelerin 
ekonomik fizibilitesi kadar, politik 
fizibilitesi hakkında da ihtiyatlı 
olmakta fayda var.

Avrupa, Rusya’dan vazgeçemez
İran’ın artacak petrol gelirleri, 

kısa vadede bölgesel bir rahatlama-
nın kapısını aralayacak olsa da uzun 
vadeli istikrar için temel konu, İran 
doğal gaz sektörünün geleceği... Bu 
konuda yapılan tahminlerde sık sık 
İran’ın Avrupa’nın gaz tedariğinde 
Rusya’ya alternatif olabileceği öne 
sürülüyor. Bu tahmin, iki temelde 
zor görünüyor. Birincisi, mevcut 
Türkiye-İran enerji ilişkilerinde 
Türkiye, İran’a karşı güçlü bir koza 
sahip değilken (Örn: Türkiye-İran 
fiyat sorunları) İran, Avrupa’ya gaz 
iletmek için Türkiye’den geçmek 
zorunda. Bu da İran’ın kendi eliyle 
Türkiye’ye pazarlık gücü sağlaması 
anlamına geleceğinden, İran’ın bu 
seçeneği şartsız desteklemesi muh-
temel değil. İkinci olarak, İran’ın 
mevcut doğal gaz sahaları, ülkenin 
güney kısmında bulunuyor. Bu 
yüzden, İran doğal gazının Avru-
pa’ya, Rusya’ya alternatif olabilecek 
boyutlarda taşınması ciddi bir 
ekonomik maliyet yaratacaktır.

İran doğal gazının Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya iletilmesi projesi, 
Türk Akımı’ndan (TA) da bağımsız 
düşünülemez. Şu anda Avrupa’nın, 
doğal gaz tedariğinde ana ortağı 
hala Rusya. Eğer TANAP’e ek ola-
rak TA gerçekleşirse bunun üzerine 
bir de büyük hacimlerdeki İran ga-

zının eklenmesi demek, Azeri, Rus, 
İran ve belki ileride Türkmen gazı-
nın da Avrupa’ya Türkiye üzerinden 
taşınması demek olacaktır. Bu ise 
enerji transit güvenliğinin temeli 
olan çeşitlendirme (diversification 
of routes) kavramına ters düşecek-
tir. Ayrıca bu durum, Türkiye’nin 
eline büyük bir güç vereceğinden, 
ilgili tarafların bu konuda tedbirli 
davranacakları öngörülebilir. Diğer 
bir deyişle, İran gazının Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya taşınması 
hususunda, hem birçok parametre 
belirsizliğini hala koruyor hem de 
İran’ın Türkiye’nin eline bu kozu 
vermesi pek muhtemel değil.

Türk şirketleri taahhüt işleri alabilir
Farklı olarak, doğal gaz sek-

törüyle ilgili iki tahmin kesinlik 
derecesinde yapılabilir. İran’ın doğal 
gazdaki önceliklerinden biri, LNG 
ihracat kapasitesini geliştirmek 
olacaktır. Bunun ana sebebi, LNG 
ihracatının, hem mevcut durumda 
hem de ilerideki muhtemel bir kriz 
zamanında İran’a, hareket serbestisi 
sağlayacak olması. Özellikle, fiyat-
ların nispeten yüksek olduğu Uzak-
doğu piyasalarına hitap etmenin en 
esnek yollarından biri bu. Ayrıca 
İran, LNG sayesinde, Türkiye’yi 
aradan kaldırarak ve daha düşük 
maliyetli yatırımlarla  Avrupa’da 
Litvanya’ya kadar gaz satabilir.

Diğer öncelik, bilhassa İran-Pa-
kistan boru hattının tamam-
lanmasıyla, İran doğal gazının 
önce Pakistan’a, uzun vadede ise 
Çin’e iletilmesi olacaktır. Çin’in, 
Pakistan’ın boru hattı yatırımla-
rını finanse etmeye istekli olduğu 
biliniyor. Hindistan ise İran doğal 
gazına talip olan diğer bir bölge 
ülkesi. Böyle bir durumda, Türk şir-
ketleri sadece İran’da değil, Pakis-
tan’da da bazı müteahhitlik işlerine 
talip olabilir. Ayrıca müteahhitlik 
konusunda, İran’da planlanan 
yeni termik santralların inşaatı da 
önemli bir fırsat sunuyor. 

Diğer taraftan İran, enerji 

fiyatları ne olursa olsun şu anki 
ekonomik durumundan daha iyiye 
gideceği için, bunun Türk şirketleri 
açısından artan bir ihracat potan-
siyeli yaratacağına kesin gözüyle 
bakılabilir. Ancak burada önemli 
olan, bölgesel dış politikada birbi-
rine ters düşen Türkiye ve İran’ın, 
ekonomik ilişkilerinin, siyasetten 
ne kadar etkileneceği. Türkiye-İran 
ilişkilerinin son 13 yılı, tarafların 
ekonomik ilişkilerini, siyasetten ayrı 
tutmaya çalıştıklarını gösteriyor1. 
Her iki ülke ekonomisinin de için-
de bulunduğu sıkıntılar ve bölgesel 
ekonomik işbirliği arayışları, eko-
nomik ilişkilerin siyasetten etki-
lenmemesi için, Türkiye ve İran’ın 
dikkatli davranmayı sürdüreceğini 
düşündürtüyor.

ÖZETLE… 
Varılmış olan İran anlaşması, nihai 
bir çözümden daha çok bir ara çözü-
mü getiriyor ve her iki tarafı da uzun 
vadede, kazanılmış ekonomik çıkarla-
rını riske atmamak için daha mutedil 
olmaya sevk etmeyi amaçlıyor. Buna 
karşın, İran’a yapılacak sabit yatırım-
ların, uzun vadede yeni bir krizden 
nasıl etkileneceklerine dair net bir 
tahmin yapmak mümkün görünmü-
yor. İran’da kısa vadede daha çabuk 
sonuç almak için petrol sektörü daha 
cazip gözükürken projelerin siyasi fizi-
bilitesine bağlı olarak, doğal gaz sek-
törü uzun vadede istikrarlı bir getiri 
sağlayabilir. Her iki durumda da İran 
enerji sektörünün gelişmesi, ener-
ji-dışı Türk şirketlerinin İran’da yeni iş 
imkanları bulmasını kolaylaştıracak. 
Kısaca, İran’a yaptırımların kalkması, 
her durumda Türkiye’nin ekonomik 
açıdan faydasına olacaktır.

Dipnot 
1- Serhan Ünal ve Eyüp Ersoy, “Political 
Economy of Turkish-Iranian Relations: 
Three Asymmetries”, Middle East Stu-
dies, Cilt. 5, No. 2, sf. 141-164.
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Son yıllarda tasarruflu oto-
mobiller, diğer bir ifadeyle 
‘az yakan araçlar’ daha çok 
tercih edilmeye başladı. 

Hiç kuşkusuz, insanların daha 
ekonomik düşünmeye başlaması 
ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar 
bu kararlarda etkili oluyor. Tam bu 
noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın benzin ve dizel (mo-
torin) otomobiller için yayınladığı 
‘Az Yakan Araçlar’ listesi, tüketiciler 
için büyük önem taşıyor. Bakanlık; 
benzin ve dizel modeller olarak 
sıraladığı araç listesini, markalarına 
göre her yeni model üretiminde 
yenileniyor.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın hazırladığı son listeye 
göre, az yakan araçlar dizel sırala-
masında; Peugeot 208-208 Oto-

matikleştirilmiş (T) modeli  100 
kilometrede (km) 3,4 litre yakıtla 
ilk sırada yer alıyor. Peugeot 308-
308 Otomatikleştirilmiş Mekanik 
(T) dizel versiyonu 3,7 litre yakıtla 
ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü 
sırada marka değişiyor; Ford Fies-
ta-Fiesta 1.5 L Duratorq TDCİ 75 
PS Mekanik-Manuel (H) yine 3,7 
litre ile üçüncü en az yakan marka 
ve model oldu. 

En az yakan benzinli araç 
sıralamasında yine ilk üç sırada 
Peugeot markası var. Peugeot 
208-208 5K 1.0l Mekanik-Manuel 
(H) 100 km’de 4,3 litre yakıtla liste 
başı... Peugeot’un bu modelini yine 
aynı markanın Peugeot 2008-2008 
1.2L e-VTi 82 hp Otomatikleştiril-
miş Mekanik (T) 4,4 litre ile ikinci 
sırada, yine Peugeot 107-107 1.0l 

Otomatikleştirilmiş Mekanik 4,5 
litre ile üçüncü sırada takip ediyor. 
Benzin ve motorinli araçlarda en az 
yakan ilk 10 model sıralaması ekte-
ki tablolarda ayrıntılı okunabilir.   

Malatya, dizelde Ankara’yı geçti
Türkiye’nin akaryakıt tüketim 

haritası da merak edilen konula-
rın başında yer alıyor. Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
(EİGM) hazırladığı çalışmaya göre, 
Türkiye’de benzin ve motorin türü 
akaryakıt tüketimi ağırlıklı olarak 
İstanbul’da yoğunlaşıyor. Özellikle 
az yakan dizel araç sıralamasın-
da ikinci il denince akla İzmir 
veya Ankara gelirken Malatya bu 
tahminleri ters yüz etti. Türkiye’de 

En az yakan otomobillerde 
Ford ve Peugeot ilk sırada

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın her yeni model üretiminde yenilediği ‘En az yakan 
araç’ listesinin sonuncusu yayımlandı. Benzin ve motorinde en az  yakan model sıralamasında 
Peugeot ve Ford markaları ilk üçte yer aldı
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İstanbul’dan sonra en fazla dizelin 
tüketildiği ikinci il Malatya. İstan-
bul, toplam motorinin (yüzde 80’lik 
dilimde) yüzde 15’ini tüketirken 

Malatya’nın payı yüzde 7. Ankara, 
yüzde 5,6 pay ile Malatya’dan sonra 
üçüncü sırada. Benzinde durum 
biraz farklı. İstanbul yüzde 20,1 tü-

ketim payı ile açık ara önde. Bu ili, 
yüzde 7 payla Ankara ikinci sırada 
ve yüzde 6,7 payla da İzmir üçüncü 
sırada izliyor.  

     DIZEL ARAÇLARDA EN AZ YAKAN ILK 10 MARKA VE MODEL SIRALAMASI     

     BENZINLI ARAÇLARDA EN AZ YAKAN ILK 10 MARKA VE MODEL SIRALAMASI     

TÜKETICI KÖŞESI En az yakan otomobillerde Ford ve Peugeot ilk sırada
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Uzun yıllardır uluslarara-
sı örgütler, sivil toplum 
kuruluşları ve devletlerin 
gündeminde olan iklim 

değişikliği, din dünyasını da hare-
kete geçirdi. Son birkaç aydır Hıris-
tiyan ve İslam dünyasının temsil-
cileri, konuyla ilgili açıklamalar ve 
etkinlikleriyle dikkatleri çekiyor. Bu 
konudaki ilk adım, Katolik dünya-
sının ruhani lideri Papa Françis’den 
geldi. 

Papa, 18 Haziran’da iklim 
değişikliği ve doğal dengenin 
korunması üzerine 192 sayfalık bir 
duyuru yayımladı. Tanrının yarat-
tığı dünyanın gelecek kuşaklara 

taşınması için inanan ve inanmayan 
herkesin işbirliği yapması isteyen 
Papa Francis, hazırladığı genelgede, 
ekosistemin dünyada örneği gö-
rülmemiş bir şekilde mahvoluşuna 
dikkat çekerek hareket geçilme-
sinin zorunluluğuna vurgu yaptı. 
Genelgenin dikkat çekici özelliği 

ise Katolik dünyasının temsilcisi 
olmasına karşın Papa, Ortodoksları 
da temsil eden İstanbul Ekümenik 
Patrikhanesi’ne atıfta bulunmasıydı. 
Çünkü genelgede çevre ve iklim 
konularındaki görüşleriyle tanınan 
ve kamuoyunda ‘Yeşil Patrik’ olarak 
anılan Patrik Bartholomeos’un 
görüşlerine de yer verilmişti. 

Dini liderler iklim 
değişikliği için kolları sıvadı

İklim değişikliğinin geri dönülemez hale ulaşması din adamlarını 
da harekete geçirdi. Papa Francis’in ardından İslam dünyasının 
liderleri de bir deklarasyon yayınlayarak insanlığa çağrıda bulundu. 
İstanbul’da toplanan İslam dünyasının temsilcileri, “daha az tüketim 
ve yenilenebilir enerji” çağrısı yaptı
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TEMİZ ENERJİ 

TAVSİYE EDİLDİ
Deklarasyonda, atmosferdeki sera 
gazı emisyonu miktarını sabitlemek 
için, sera gazlarını mümkün oldu-
ğunca en kısa sürede azaltılması, 
yeryüzünde tespit edilen fosil yakıt 
rezervlerinin çoğunun yerinde kal-
ması önerildi. Deklarasyonda yeni-
lenebilir enerjiye geçişin gerekliliği 
de vurgulanarak fosil yakıt odaklı 
ekonominin terk edilmesi, yeşil 
ekonomiye yatırım   ve büyümenin 
bilgece yapılması çağrısı yapıldı.
Dikkat çekilen bir başka nokta ise ik-
lim değişikliğinden en çok zarar gö-
recek ülkelere, yerli halklara, kadın 
ve çocuklara uygun destekler içeren 
uyum stratejileri de geliştirilmesi 
gerektiği oldu. 
Deklarasyonda aralık ayında Paris’te 
yapılacak Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UN-
FCCC) Taraflar Konferansı’nda (COP) 
Kyoto’nun yerini alacak anlaşma için 
eşitlikçi ve bağlayıcı bir sonuca ulaş-
ması çağrısı da yapıldı.

Savaşta bile ağaç kesilmez
Bir başka adım ise İslam dünya-

sından geldi. İslam dünyasının tem-
silcileri, 17-18 Ağustos tarihinde 
iklim değişikliğiyle ilgili görüşlerini 
açıklamak üzere İstanbul’da ‘Ulus-
lararası İslami İklim Değişikliği 
Sempozyumu’nda biraraya geldi. 
İki gün süren toplantının ardın-
dan İslami liderler, Müslümanları 
iklim değişikliğine karşı harekete 
geçmeye çağıran “İklim Değişikliği 
için İslami Deklarasyon”u açıkladı. 
Deklarasyona 20 ülkeden 60’tan 
fazla katılımcı ve örgüt imza attı. 
Türkiye’den imza atan isimler 
ise İslam Dünyası Sivil Toplum 
Örgütleri Birliği’nden Ali Kurt ve 
Gazikent Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. İbrahim Özdemir oldu. 

Din adamlarının deklarosyonu 
ilginç bazı noktalara dikkat çekiyor. 
Dünya İslami Yardım Örgütü’nden 
(Islamic Relief Worldwide) Moha-
med Ashmawey, toplantıda yaptığı 
konuşmada kimilerinin “hayal” 
dediği iklim değişikliğinin Müs-
lümanlar için çok ciddi bir endişe 
kaynağı olduğunu söyledi. Ash-
mawey, konuşmasında İslam dinine 
atıfta bulunarak “Allah yarattığı 
her şeyi korumayı emreder, savaşta 

bile ağaçları yakmayacaksınız diye 
emreder. Biz de Müslümanlar 
olarak Allah’ın yarattığını korumak 
zorundayız” dedi. 

Ayetlerle çağrı yapıldı
Deklarasyonda ekonomik büyü-

me ve tüketimin insanlık üzerinde 
yol açtığı tahribat şöyle ifade edildi: 
“İnsafsız ekonomik büyüme ve 
tüketim yüzünden insanların yol 
açtığı fesadı ve yolsuzluğu görüyo-
ruz.” Kuran’dan “Yeryüzünde bö-
bürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri 
asla yaramazsın, boyca da dağlara 
asla erişemezsin” ayeti paylaşılan 
deklarasyon, tüm insanlığı iklim 
değişikliğinin, çevresel bozulmanın 
ve biyolojik çeşitliliğin kökeni olan 
alışkanlıklarını ve zihniyetlerini 
değiştirmeye çağırıyor. 

Toplantının bir başka konuşma-
cısı olan Lübnan Başmüftüsü Dr. 
Muhammed Er ise şunları söyledi: 
“Gerçekte İslam dini büyük bir 
din ve dünyada 1 milyardan fazla 
Müslüman var. Ve biliyorsunuz ki 
Müslümanlık bir yaşam biçimidir. 
Bu bildiri, bizim dinimizden ziyade 
medeniyetimize bir çağrıdır, çünkü 
bizim dinimiz hem medeniyeti 
hem de insanlığı temsil eder.”

ÇEVRE Dini liderler iklim değişikliği için kolları sıvadı
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Yeşil büyüme (green growth), 
ekonomi üzerindeki çok boyutlu 
olumlu etkileriyle ülkeler için büyük 
önem arz ediyor. Enerjide dışa 
bağımlılığının azalmasını, yatırım-
ların canlanmasını ve teknolojik 
gelişime yönelmeyi tetikleyen yeşil 
büyümenin bir diğer hissedilir etkisi 
ise işgücü piyasalarında gözleniyor. 
Yenilenebilir enerji sistemlerinin 
hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması ile son yıllarda sağlanan küresel 
istihdam artışı, bu bağlamda dikkate 
şayan bir tablo sergilemekte…

Yeşil istihdam, karbon izdüşü-
münün azalmasına katkıda bulunan 

sektörler kapsamında sunulan işler 
anlamına geliyor. Ve bu işler, sadece 
ilgili teknolojilerdeki mühendislik 
ve temel bilimler alanlarıyla sınırlı 
değil. Aksine; yeşil istihdam, ağır-
lıklı etkisini tarım, imalat, inşaat ve 
yönetim gibi birçok farklı sektörde 
gösteriyor.

2000’li yıllarda dünyaya yepyeni 
iş olanakları sunan yeşil büyüme-
nin, fosil enerji sektörlerindeki 
istihdam başta olmak üzere çeşitli 
aşağı yönlü etkileri mevcut... Bu-
nunla birlikte, sektörler arası ikame 
edici geçişler olduğunu da hesaba 
katmak gerekiyor. Bu doğrultu-

da, yeşil işlerin toplam istihdam 
üzerinde net olarak pozitif bir etki 
yarattığı konusunda çeşitli kay-
naklar hemfikir. Farklı ülkelere ait 
veriler, yenilenebilir enerjinin yay-
gınlaştırılması konusunda sağlanan 
devlet desteklerinin de ulusal enerji 
sektörleri genelindeki istihdam ola-
naklarını zenginleştirdiğini ortaya 
koyuyor. 

Solar PV başı çekiyor 
Yeşil işlerin ana kaynağı olan 

yenilebilir enerji piyasası incelen-
diğinde, dolaylı (indirekt) işler de 
içinde olmak üzere, bugün dünyada 

Işgücüne enerji:  
YEŞIL ISTIHDAM

Yeşil işlerin ana kaynağı olan yenilebilir enerji piyasası, dolaylı işler de içinde olmak üzere, bugün dünyada 
yaklaşık 7,7 milyon kişiye iş olanağı sağlıyor. Türkiye, yenilenebilir enerjiye bütüncül bir çerçevede bakarsa 
istihdam soruna önemli bir kaynak yaratabilir…
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yaklaşık 7,7 milyon kişinin bu alan-
da hizmet verdiği anlaşılıyor. Bu 
noktada, söz konusu işlerin, birçok 
içerik ve seviyede kalifikasyonu olan 
görev ve mesleklerden oluştuğunun 
altını özellikle çizmek gerek. 

Öte yandan, yeşil enerji is-
tihdamı, küresel ölçekte artmaya 
devam etse de Çin, Brezilya, ABD, 
Hindistan ve bazı AB ülkelerinde 
yoğunlaşmış durumda. İlgili rakam-
ları Tablo 1’de yer alan bu ülkeler, 
dünyanın önde gelen yenilenebilir 
enerji makine ve teçhizatı üretici-
si, üretim kapasitesi kurucusu ve 
biyoenerji hammadde üreticisi gibi 
sıfatlarından bir ya da birkaçına 
sahip.

Veriler sektörlere göre ince-
lendiğinde ise küresel anlamda 
en büyük istihdamı gerçekleştiren 
enerji türünün, yaklaşık 2,5 milyon 
kişiyle solar PV olduğu görülüyor. 
Son yıllarda işgücünü ciddi ölçüde 
genişleten solar PV’nin istihdam 
yoğunluğu, teknoloji üretim kana-

dında güçlü olan Çin’de birikmiş 
durumda. Ayrıca ABD’de de solar 
teknoloji kurulumuna bağlı istih-
damda bir tırmanış var. Rakamlar, 
Hindistan’ın da sektörde iddialı 
olduğunu gösterirken, AB cephe-
sindeki ağırlığın ise Almanya’da 
toplandığı söylenebilir. Bununla 
birlikte, AB’de olumsuz ekonomik 
gelişmelerin etkisiyle son yıllarda 
bir düşüş yaşandığını da belirtmek-
te fayda var. Japonya ve Bangla-
deş’in ise 2014 yılında sektörde bir 
sıçrama yaptığını eklemek gerek.

Biyoyakıt ikinci sırada
Dünya genelinde yaklaşık 1,8 

milyon kişiye iş imkânı sağlayan bi-
yoyakıt sektörü ise yeşil istihdamda 
2. sırada yer alıyor. Biyoyakıt sektö-
ründeki rakamların nispeten yüksek 
olmasında, hammadde yetiştirme ve 
mahsul işlerinin de katkısı büyük. 
Bu kapsamdaki küresel istihdamın 
yüzde 47 gibi önemli bir kısmı ise 
şeker kamışı bazlı büyük bir etanol 

sanayisine sahip olan Brezilya’dan 
geliyor. Brezilya’yı, son dönemde 
sektördeki istihdamı yukarı yönlü 
seyreden ABD takip ediyor. 

Rüzgar enerjisi sektörü de 
sunduğu 1 milyonu aşkın kişilik iş 
kapasitesiyle, global yeşil istihdama 
hatırı sayılır katkı yapan sektörler 
arasında. Veriler, rüzgârda yararla-
nılan işgücünün, Çin ve AB ağırlık-
lı olduğunu gösteriyor. 

Öte yandan, ısı amaçlı biyokütle 
ve güneş enerjisi kaynaklı ısıtma ve 
soğutma sektörleri de iş verdikleri 
(sırasıyla) 822 bin ve 764 bin kişiyle 
yeşil istihdamın önde gelen oyun-
cularından. Biyokütle alanındaki 
işler, Çin, AB ve ABD başta olmak 
üzere çeşitli bölgelerde yaygınken 
solar ısıtma ve soğutma için ise 
durum farklı. Bu alandaki global 
istihdam, ağırlıklı olarak Çin’de 
gerçekleşmiş durumda. 

Tüm sektörler genelinde ise 
yenilenebilir enerji istihdamına 
en büyük katkının yüzde 44,2’lik 

KONUK KALEM İşgücüne enerji:  Yeşil istihdam
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Tablo 1. Dünyada Yenilebilir Enerji İstihdamı (Bin kişi, 2014)

Dünya Çin AB Brezilya ABD Hindistan

Biyokütle 822 241 343 - 152 58

Biyoyakıt 1.788 71 98 845 282 35

Biyogaz 381 209 66 - - 85

Jeotermal 154 - 104 - 35 -

Hidrolik 209 126 41 12 8 12

Solar PV 2.495 1.641 164 - 174* 125

CSP 22 - 15 - * -

Solar ısıtma-soğutma 764 600 37 41 * 75

Rüzgâr 1.027 502 320 36 73 48

Toplam 7.674** 3.390 1.188 934 724 438
Kaynak: REN21
*ABD için; solar PV, CSP ve solar ısıtma-soğutma istihdamı bir arada verilmiştir.
**Geriye kalan sektör ve ülke detaylarını içermediğinden, yatay ve dikey toplamı tam olarak vermemektedir.

payla Çin’den geldiği ve onu yüzde 
15,5 ile Almanya ve Fransa’nın başı 
çektiği AB grubunun takip ettiği 
gözleniyor. Ülke bazında sıralan-
dığında ise Çin’i, yüzde 12,2 ile 
Brezilya izliyor.

Türkiye’de istihdam için fırsat olabilir
Yeşil istihdamın yükselişinin, 

gelecek dönemlerde de hızını kes-
meyeceği tahmin ediliyor. Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı UNEP, 
2030 yılı itibarıyla rüzgârda 2,1 
milyon, güneş enerjisinde ise 6,3 
milyon iş yaratılacağını öngörüyor. 
En çarpıcı beklenti ise tarım ve 
sanayi sektörleri bir arada olmak 
üzere, 12 milyonluk istihdam yara-
tacağı hesaplanan biyoyakıt enerji-
sini işaret ediyor. Bu, kırsal kesimin 
canlandırılması açısından da önem 
taşıyan bir konu niteliğinde...

Tüm bu gerçekler; yeşil büyü-
menin Türkiye için de cazip bir 
ekonomik fırsat olduğunu yeniden 

hatırlatıyor. Nitekim, Türkiye’deki 
işsizliğin temel dinamiği olan güçlü 
işgücüne katılıma cevap verebil-
mek adına, istihdam olanaklarının 
zenginleştirilmesi şart… Zira etkili 
bir ekonomik büyüme hızı gerçek-
leştirmenin yanı sıra yeni iş alanları 
yaratmak da çözümün olmazsa 
olmaz parçalarından. 

Dolayısıyla, gerek gelişmiş 
gerekse gelişen ülkelerde yaygınla-
şan yeşil istihdam, Türkiye işgücü 
piyasası için de geniş imkânlar 
yaratma potansiyeline sahip. Bu 
noktada, kentlere doğru yaşanan 
göçlerin işsizlik üzerindeki etkileri 
düşünüldüğünde, yeşil büyüme, ge-
tirebileceği kırsal canlanmaya bağlı 
olarak da değer kazanıyor. Bununla 
birlikte, ilgili sektörlerin, yapıları 
gereği sanayi üretiminden inşaat 
ve kuruluma, işletme ve bakımdan 
tarım işlerine farklı düzeylerde 
olanaklar sunabileceğini de vurgu-
lamakta fayda var.

Sonuç olarak Türkiye’nin, yeşil 
enerji konusunda, takdir edilecek 
bir mesafe almış olmakla beraber 
hızlanmaya ihtiyacı var. Bu bağlam-
da dizayn edilecek taze politikaların 
ise yenilenebilir enerjiyi etkin bir 
şekilde hayat geçirmenin yanı sıra 
ilgili teknolojilere yönelik Ar-Ge 
çalışmalarının ve yatırımların 
artırılmasını teşvik etme yönünde 
olması gerektiğine de şüphe yok. 
Bunların sonucunda ortaya çıkacak 
iş fırsatları ile tanımlarının ve bun-
lara ilişkin eğitimlerin desteklen-
mesi ise üzerinde ayrıca durulması 
gereken bir boyut. Nitekim, bu 
minvalde tasarlanacak bir bütüncül 
yaklaşım, bir yandan kalkınmaya 
gidecek yolu açarken, diğer yandan 
da ekonomik gelişimin istihdam 
dostu bir nitelikte olmasına katkı 
sağlayabilir. Ve böylelikle yeşil bü-
yüme, hem ekonomiye hem çevreye 
hem de insana dost kimliğini sergi-
leyerek, renginin hakkını verebilir.

KONUK KALEM İşgücüne enerji:  Yeşil istihdam
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Business Initiative Directi-
ons (BID) tarafından her 
yıl dünyaca ünlü şirketle-
rin ve üst yöneticilerinin 

katılımıyla gerçekleşen Dünya 
Kaliteye Bağlılık Kongresi’nde, 
Uluslararası Mükemmellik ve İş 
Prestiji Ödülü’nün en yüksek sevi-
yesi olan Kalite Elmas Tacı’na layık 
görülen YEDAŞ, dünyaca ünlü 
şirketlerin yer aldığı ve ‘Kalitenin 
Dünya Raporu’ olarak gösterilen 
BeattON dergisinin kapak konuğu 
oldu. Amerika’dan Ortadoğu’ya 
tüm dünya coğrafyasındaki büyük 
şirketlerin ‘kalite ve liderlik’ çalış-
malarını takip eden ve okuyucula-
rıyla buluşturan BeattON dergisi, 
Temmuz ayı sayısında YEDAŞ 
Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu 
ve şirket çalışanlarının kaliteye olan 
bağlılığından övgüyle bahsetti.

Amerika’nın New York kentin-
de düzenlenen ödül töreninde BID 
Başkanı ve CEO’su Jose E. Prieto, 

YEDAŞ’ın başarısından bah-
setti. Dergi editörleri, Prieto’nun 
ifadelerini, “3 yıldır aramızda olan 
YEDAŞ, 2015 yılında Kalite Elmas 
Ödülü’nü alarak hem BID Aile-
si’nin bir üyesi olduğunu tescilledi 
hem de QC100 Kalite Modeli 
Programı’nın uygulanmasındaki 

bağlılığını gösterdi” şeklinde 
okuyucularına duyurdu. 11 sayfa-
lık haberde da YEDAŞ’ın 5 yıllık 
‘Kalite Yolculuğu’ anlatıldı. 

Beatton editörlerinden övgü dolu 
mesajlar 

Şirketin ana başarısındaki sırrın 
‘Toplam Kalite Yönetim Modeli’ 
ile yönetiliyor olmasından kay-
naklandığı belirten ve YEDAŞ’tan 
övgüyle bahseden dergi editörleri, 
“Güvenilir ölçümlerle müşte-
ri memnuniyetini üst seviyede 
tutan, tüm iş süreçlerinde kaliteye 
odaklanmış bir şirket. YEDAŞ’ın 
yönetim modeli, diğer elektrik 
dağıtım şirketlerince model olarak 
uygulanmalı. Sürdürülebilir bir ge-
leceği, enerji dağıtımında verimlili-
ği hedefleyen ve sektörün günümüz 
teknolojik altyapısını sistemine 
entegre etmiş bir şirket” şeklinde 
övgü dolu ifadelere yer verdiler. 

YEDAŞ, New York’ta ışıldadı 
‘BeattON’ kapağına taşıdı

YEDAŞ, dünyaca ünlü politikacıların, sanatçının ve şirket liderlerinin ‘Kalite ve Liderlik’ konulu makalelerini 
yazdığı BeattON dergisinin kapak konuğu oldu. YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğlu, “YEDAŞ Yönetim Modeli, sadece 
Türkiye’ye değil tüm dünyaya örnek oluyor” dedi
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Yeni Cumhuriyet kadroları 
açısından 1929 yılı, dünya 
ekonomik buhranıyla 
mücadelenin ve Osmanlı 

borçlarının ödenmeye başlayacağı 
yıl oldu. Buhranın belirtisi olarak 
TL değer kaybetmiş, ithalat artmış, 
ihracat azalmış, yerli malı özen-
dirme girişimlerine başlanmış, dış 
ticaret açığı oluşmuştu. 

Buhrana girmeden evvel Lozan 
Antlaşması’nın özel koşulları nede-
niyle gümrük resimleri yükselmiş 
ve fiyatların düşmesi sebebiyle 
1928-1931 yılları arası milli gelir 
düşmüştü. 1929 buhranı, Türkiye 
parasının değerini stabilize edecek 
dış ticaret dengesini kuracak önem-
li kararların yanında, kurumsallaş-
ma çabalarını da hızlandırmıştı.

İşte bu dönemde Türkiye, kişi 
başına ortalama 6 kWh elektrik 
tüketimiyle Avrupa’nın sonuncu-
suydu. Üretim ve sanayisi gelişme-
miş Fas’ta bile kişi başına tüketim, 
7 kWh düzeyindeydi. Bu dönemde 
Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde 
94’ü yabancı şirketler, yüzde 4’ü 
belediyeler, yüzde 2’si de kişiler 
tarafından üretiliyordu. 

Ülke ve dünyanın genel durumu 
göz önüne alındığında özellik-
le Osmanlı’da sermayeyi elinde 
bulunduran Ermeni ve Rumların 
ülkeyi terk etmeleri, hem sermaye 

hem de nitelikli insan yetersizliği, 
teknik personel azlığı, sermaye ba-
kımından yetersiz özel teşebbüsün 
varlığı da devletçiliği zorunlu hale 
getirmişti. Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Paşa, Cumhuriyet Halk 
Fırkası programını oluşturan mad-
delerde tarıma ve su işlerine öncelik 
verilmesi gerektiğini vurgulayarak 
şunları söylemişti: “..Toprakaltı 
servetlerimizi, su kuvvetlerimizi ve 
ormanlarımızı istismar etmek ve 
kıymetlendirmek; çalışmalarımızda 
bilhassa yer alabilecektir. Bütün 
memleketi kaplayacak elektrifi-

Yeni Cumhuriyet  
ve elektrik-2

Yabancı şirketlere verilen imtiyazlarla elektrik sistemini sürdürmede 
yaşanan ekonomik zorluklar Cumhuriyet yönetimini yeni arayışlara iter: 
Devletleştirme.
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kasyon teşebbüsünü, Türk halkını 
kalkındıracak başlıca mevzulardan 
sayarız. Bu tür servetlerimizin 
hakiki kıymetlerini ve derecelerini 
tayin ve tespit için araştırmalara de-
vam edeceğiz. Bu teşebbüslere ana 
olacak bir mali müessese kurmak, 
hedefimizdir. Bu işler, partinin 
devletçilik vasfının başlıca tatbik 
mevzularıdır…” 

İlk HES Trabzon’da yapıldı
Cumhuriyet hükümetinin 

belediyeler eliyle kurulan ilk su 
santrali olan ayrıca kuruluş tarihi ve 
kurulu gücü itibarıyla Türkiye’nin 
ikinci, dünyanın ilk 10 hidroelekt-
rik santralı içinde yer alan ve 1929 
yılında üretime başlayan Trabzon 
Visera Hidroelektrik Santralı’nın 
kurulu gücü 1 MW, yıllık üretimi 
3 GWh’tı HES’in üretime başla-
dığı yıldan itibaren Trabzon’da 30 
civarında olan atölye ve imalathane 
sayısı, elektriğin şehre gelişinden 
sonra 65’e yükseldi. Elektriğin ay-
dınlatma dışında sanayide kullanı-
mı da bu yıllarda başlamıştı. 

Millileşme dönemi başlıyor
Türkiye’de 1933-1944 yılla-

rı arası, tek parti uygulamasının 
hakimiyetinde geçti. Millileştirme 
çalışmalarının da yoğunluk kazan-
dığı bu yıllarda, daha çok demiryo-
lu ve altyapı çalışmaları ağırlıktaydı. 
Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde 
yabancı sermayenin o günkü şart-
larda serbestçe gelebildiği devirden 
Cumhuriyete intikal eden yabancı 
sermayeli Singer, İzmir’de Turyağ, 
Philips, Netsel gibi firmalar kalmış, 
İstanbul Havagazı Şirketi, Silahta-
rağa Elektrik Fabrikası, Tepetel’in 
İngilizlerin telefon santralları, 
Hayriye vapurları gibi hepsi devlet-
leştirilmişti.

Devletleştirme politikası, elekt-
rik sektöründe de bir zorunluluk 
olarak uygulanmak zorunda kaldı. 
Kullanımın günden güne artması 
nedeniyle elektrik imtiyazı alan şir-
ket sayısını artmış ancak şirketlerin 
sözleşme ve yatırım şartlarına uy-
mamaları, yatırım ve hizmet odaklı 

olmayan davranışları, yaklaşan II. 
Dünya Savaşı’nın yarattığı huzur-
suzluklar nedeniyle Cumhuriyet 
idaresi elektrik konusunda yaşanı-
lacak sıkıntılara izin vermemek için 
bu işletmelerin satın alınmasına ve 

yapılan özel kanunlarla belediyelere 
bırakılmasına karar vermek zorun-
da kalmıştı. 

Etibank ve EİE kuruluyor
İşte bu dönemde kurulan ve 

bugünkü adı İller Bankası olan 
‘Belediyeler Bankası’na belediyelere 
finansman sağlamanın yanı sıra 
elektrik tesisleri yapımı görevi de 
verilmişti. 1935 yılında da elektrik 
konularında faaliyet gösterecek Eti-
bank ve EİEİ kurulmuştu. Aynı yıl-
larda Karabük Demir Çelik, SEKA, 
Sümerbank ve şeker fabrikaları 
gibi kuruluşlar elektrik ihtiyaçlarını 
kendileri üreterek ilk otoprodüktör 
kuruluşları olmuş, ihtiyaç fazlası 
elektriği civar yerleşim yerlerinin 
kullanımına sunmuşlardı. 

Belediyeler kurdukları dizel 
jeneratörleriyle elektrik üreterek 
şehre dağıtma yoluna gitmişler-
di. Bütün bu faaliyetlerin ortak 
yönü, yöresel elektrik üretimi ve 
yöresel elektriklendirme özelliği 
taşıması olduğundan bölge sant-
ralları aracılığıyla elektriği uzak 
mesafelere nakletmek, ilk kez 1949 
yılında kamu kurumları Etibank 
ve EİEİ’nin çalışmalarıyla 40 bin 
kW’lık bir güçle işletmeye açılan 
Zonguldak Çatalağzı Santralı ile 
gerçekleşmişti. 

DEVLETLEŞTİRME 
ALTYAPIYI KORUDU

Türkiye’de elektrik üretim işini elin-
de bulunduran yabancı sermayeli 
imtiyazlı ortaklıkların bulunduğu İs-
tanbul, Ankara, Adana, Bursa, Mersin, 
Balıkesir, Gaziantep, Tekirdağ, Edirne, 
İzmir, Antalya, Trabzon, Malatya şe-
hirlerindeki işletmeler, 1938-1944 
yılları arasında çıkarılan kanunlarla 
satın alındılar. Devletleştirme çabaları 
ve belediyeler eliyle elektrik üretim 
tesislerinin kurulması, bu dönemde 
ülkenin enerji ihtiyacının karşılanma-
sını sağlamıştı. Zaman içinde dünyada 
değişen eğilimler, liberal politikaların 
tekrar gündeme gelmesini özel sektör 
yatırımlarını, farklı finansman model-
leri içeren piyasalaşma yönelimlerini 
gündeme getirdi.

TARIHTEN Yeni Cumhuriyet  ve elektrik-2
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Türkiyenin enerji durumu-
nun göze çarpan ilk özelliği 
kaynak açısından önemli 
ölçüde yurt dışına bağımlı 

olması. Bu pek de bilinmedik bir 
konu değil ama 2013 yılı rakam-
ları ile birincil enerjimizin dörtte 
üçünün ithalata dayandığını not 
etmek gerek (1). Elektrik enerjisinde 
de benzer bir tablo var; neredeyse 
yüzde 60 oranında dışarıya bağımlı-
yız. İthalatımızın üçte birinin, enerji 
kaynaklarının dışalımına ayrılmak 

zorunda olması, gelişmekte olan ve 
her alanda daha çok yatırıma ihtiya-
cı olan Türkiye için ciddi bir yük...

Bir diğer önemli karakteristik 
ise ülkenin kişi başına enerji tü-
ketimi miktarıdır. Türkiye, bırakın 
Avrupa’yı, OECD ülkelerini, kişi 
başına elektrik enerjisi tüketimi 
açısından dünya ortalamasını bile 
yakalamakta zorlanıyor. Hem ge-
lişmişlik hem de bölgesel ağırlığı 
Türkiye düzeyinde bir ülke için bu 
durum, gerçekten yadırganacak bir 

husus. Son yıllarda tüketilen elekt-
rik enerjisi artışı da öngörülerin 
gerisinde de kalıyor, çünkü Türkiye 
son beş yıldır yeteri kadar büyü-
yemedi. GSYH artışı son üç yılda 
ortalama yüzde 3’ler civarında 
dolaşıyor. Bu ortalamadan nüfus 
artışı düşüldüğünde, net büyüme-
mizin gelişmekte olan bir ülkenin 
yakalaması gereken mertebenin 
çok altında olduğunu söyleyebili-
riz. Oysa, ekonomideki büyümenin 
halka da yayılabilmesi için en az 

Türkiye, enerjide doğru kurgulanmış yapısını, yerel yönetimlerin ve merkezi otoritenin bazı yanlış uygulamaları 
nedeniyle gerektiği gibi yönetemiyor. Dışa bağımlılığı azaltmak yerine doğal gaz ve ithal kömüre dayalı 
santralların yapımı sürüyor. Yerel ve yenilenebilir kaynaklar ise hakettiği ilgiyi göremiyor...

Türkiye’nin enerji  
görünümü ve geleceği-1
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yüzde 5-6 mertebesinde olması 
gerekiyor ki enerji tüketimi ve 
üretimi paralel bir şekilde artsın. 

Bu iki husus, ulusal gözlükle 
bakıldığında bizim önceliklerimiz 
olarak öne çıkıyor. Ama uluslara-
rası gözlükle bakıldığında başka 
öncelikleri de listeye eklemek 
gerekiyor. Bunlardan birincisi, küre-
sel ısınmayı kontrol edebilmek için 
fosil kaynaklı yakıtların olabildi-
ğince terkedilmesi ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması. 
Bir diğeri de enerji kullanımının 
kontrolü konusu. Gelişmiş ülkelerin 
büyümelerini tamamlanmış, nüfus-
ları azalmaya başlamış durumda. 
Dolayısıyla bu ülkelerdeki enerji 
verimliliği yaklaşımı enerji tüke-
timinin azalması şeklinde vücut 
buluyor. 

Enerji temininde aşırı derecede 
dışa bağımlılık, kişi başına tüketi-
min çok düşük olması öncelik ver-
memiz gereken problemler ama bu 
durum, küresel ısınma, yenilenebilir 
enerji kullanımı, enerji tasarrufu 
gibi konuların göz ardı edilmesi 
anlamına gelmez. Bu başlıklar, 
Türkiye’nin enerji stratejilerinin 
değerlendirilmesine ışık tutacak he-
defler ana hatları oluşturuyor. 

Sağlıklı bir enerji sektörü için 
planlama, özellikle bizim gibi ge-
lişmekte olan ülkelerde çok önemli. 
Türkiye’de enerji piyasası önemli 
ölçüde özel sektöre devredilmiş du-
rumda ve sektör, 4628 ila 6446 sa-
yılı kanunlarla düzenlenmiş. Buna 
göre yöresel planlamalar, ilgili dağı-
tım bölgelerinin idareleri tarafından 
yapılıyor. Bu planlama çalışmaları, 
TEİAŞ tarafından değerlendirili-
yor ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu tarafından da onaylanıyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
da enerji talebi konusunda çalışma-
lar yapıp TEİAŞ’ı yönlendirmek ile 
görevli (2). Bu sistem, teorik olarak 
tutarlı şöyle ki; yöresel idareler 
enerji gereksinimini kendi bölgeleri 
için daha iyi değerlendirme şan-
sına sahip. Devlet ise adil rekabet 
şartlarını sağlıyor ve ülkenin enerji 
politikaları doğrultusunda sektör 
yatırımlarını yönlendiriyor. Bu da 
doğal, çünkü özel sektörden dışa 
bağımlılık, çevresel duyarlılık gibi 
kamusal konularda öncülük yapma-

sını beklemek gerçekci bir yaklaşım 
olmaz.

Geleceğin planlanmasında işin 
başındayız

Her seviyede planlamanın çok 
önemli olduğundan söz etmiştik. 
Ancak son yılların enerji planlaması 
açısından örnek olacak yıllar olma-
dığını da belirtmek gerek. Ülkenin 
büyümesi 2014 yılında yüzde 2,9 
idi. Bu yıl bunun da altında, yüzde 
2 civarında bir büyüme bekleniyor. 
Ancak yine de enerji talebini büyü-
yen, üreten, beşeri sermayesi güçlü 
ve canlı bir sosyokültürel yapıyı 
barındıran bir toplumun gerekle-
rine göre planlamalıyız. Bu da kişi 
başına elektrik enerjisi tüketimimi-
zin, önümüzdeki 20 yılda en az iki 
misline çıkarılmasını öngörmemiz 
anlamına gelir.

Temel makro hedefleri ener-
jide dışa bağımlılığı önlemek, kişi 
başına enerji tüketimini arttırmak, 
bunu da olabildiğince yenilenebi-
lir enerji kaynaklarıyla sağlamak 
olarak tanımlayabiliriz. Ancak 
kamu kuruluşlarının verdiği yatırım 
lisanslarının, böyle bir makro plan 
hedefleriyle uyuşmadığını görüyo-
ruz. Ayrıca, uygulamada sözü edilen 
yöresel planlamaların eksiksiz ve 
sürekli yapılabildiğini söylemek de 
zor. Ancak temel bir hususu hemen 
ilave etmeliyiz; enerji planlanma-
sında madalyonun iki yüzü var: Arz 
ve talep. Hangisi diğerini belirler? 
Arz mı talebe uymalıdır yoksa 
tersi mi? Geleneksel olarak üretim 
tesisleri, talebi anlık olarak karşıla-
mak üzere planlanır, zira enerjinin 
bu iş için özel tesisler kurulmadan, 
depolanması mümkün değil. 

Son yıllarda dünyada enerji 
tasarrufu hedefinin öne çıkmasıyla 
beraber talebin üretimle yönlendi-
rilmesi kavramı önem kazandı. Bu 
düzende, pik yüklere göre üretimi 
ayarlamak yerine, talebi yumuşat-
mak, azaltmak stratejisi uygulanır. 
Doğal olarak bu tür şebekelerde 
gelişmiş  izleme, kontrol ve iletişim 
teknolojileri kullanılması zorunlu-
dur, ve bunlar “akıllı şebeke” (smart 
grid) olarak adlandırılır.

Toparlarsak, kalkınmakta olan 
bir ülkede enerjinin planlanmasının 
stratejik boyutta etkin bir şekilde 

kamu tarafından yapılması şarttır. Yö-
resel planlamalar ise bu makro planın 
uygulamaları şeklinde gelişmelidir. 
Bu iki hususta da uygulamalar yeter-
siz. Öte yandan geleceğin planlama 
konseptinde talebin yönetilmesi 
vardır ki bu konuda işin daha başında 
olduğumuzu bile söylemek zor.

Doğal gaz ve ithal kömür tutkusu 
sürüyor

Kömür santralları, elektrik ener-
jisi üretiminde, doğal gaz ve hid-
roelektrik santrallarla birlikte önde 
gelir. 2014 sonu itibarıyla elektrik 
üretimimizin yüzde 30’a yakını 
kömür santrallarında üretildi. An-
cak maalesef bu üretimin yarısını, 
ithal kömüre dayalı santrallara ait. 
Ülkemizin kömür rezervleri sınırlı, 
var olanın da çok önemli bölümü 
de düşük kalorili linyit rezervlerin-
den oluşuyor. Toplam rezerv, yerli 
kömüre dayalı kurulu gücün iki 
mislinden fazlasını besleyebilecek 
kapasitede ve dışa bağımlılığımızı 
kontrol edebilmek için etkin bir 
şekilde kullanılmalı (3). Mevcut, 
inşa halinde ve lisans aşamasında 
olan ithal kömür santralları göz 
önüne alındığında, yerli kömüre 
nazaran aşırı bir kapasite ortaya 
çıkıyor. Dengeli bir kaynak dağılımı 
için bu kadar kömür santralına 
ihtiyaç olmadığı gibi, kömürün 
temiz bir enerji kaynağı olmadığı 
da göz ardı edilmemeli. Bu sant-
rallar gerekli baca gazı filtreleme 
ve arıtma tesisleriyle donatılmalı, 
daha önemlisi performansı ve yakın 
çevre hava kalitesi sıkı bir şekilde 
kontrol ve rapor edilmeli. Dikkat 
edilmesi gereken bir başka nokta da 
bu santralların yerleşim bölgeleri 
yakınlarında aşırı yoğunlaşmasını 
önlemek olmalı (4).

2014 yılı sonu itibarıyla elektrik 
enerjisi üretiminde ilk sırayı açık 
ara ile doğal gaz aldı. Bu yıl da 
elektrik enerjimizin neredeyse yarısı 
(yüzde 48,7) doğal gaz santralların-
da üretildi. Kurulu güç olarak doğal 
gaz santralları, hidrolik santral 
kapasitesinin hemen altında, ikinci 
sırada yer alıyor. Bu durum enerjide 
dışa bağımlılığımızın önemli ne-
denlerinden birini oluşturuyor. Bu 
nedenle Enerji Bakanlığı, son beş 
yıllık strateji planında, ithal kömür 
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yanında doğal gaz santrallarının da 
kontrol altına alınmasını sağlamak 
için hedefler koydu. Ancak inşa 
halinde ve lisans aşamasında olan 
doğal gaz santrali güç kapasite-
sine baktığımızda kurulu gücün, 
iki misline çıkabileceğini görmek 
mümkün. Dışa bağımlılığı azaltmak 
için doğal gaz santralı yatırımları 
kesinlikle kontrol edilmeli. Zaten, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
etkin bir şekilde kullanıldığı, opti-
mal kaynak dağılımının öngörüldü-
ğü bir planlamada bu kadar doğal 
gaz santralına ihtiyaç kalmaz. 

HES’ler doğru yapılırsa yenilenebilir olur
Kurulu güç içinde hidroelektrik 

santral kapasitesi az farkla da olsa 
birinci sırada yer alıyor ve 2014 yılı 
sonu verilerine göre elektrik enerji-
sinin yüzde 16,1’ini üretti. Hidro-
elektrik santral inşaatı teknolojisi, 
ülkemizde çok gelişmiş. Keban Ba-
rajı 1960’larda nerdeyse tamamen 
yabancıların tasarımı ve yönetimiyle 
yapılmışken, dünyanın sayılı baraj-
larından olan Atatürk Barajı’nın 
hem tasarımı hem de inşaatının 
tamamına yakını yerli know-how’la 
gerçekleştirildi. Maalesef aynı dö-
nemde nükleer teknolojide benzer 

bir gelişme yaşanmadı. Hidrolik 
kaynaklı enerji üretimindeki başarı 
hikayesinin temelinde üniversiteler 
ve Devlet Su İşleri’nin çalışmaları 
yatıyor. Şu anda mevcut kurulu güç, 
Türkiye’nin ekonomik hidroelektrik 
kapasitesinin yarısına tekabül edi-
yor (5). Burada, bir hususa dikkat 
çekmek istiyorum, hidroelektrik 
enerji, temiz enerji klasmanına 
girse de barajın inşa edilmiş olduğu 
su yolu ve havzası üzerinde doğal 
ortama bir müdahele söz konusu 
olduğundan olumsuz ekolojik et-
kileri olabiliyor. Bu olumsuz etkiler 
günümüz teknolojisinde öngörü-
lebilir ve çoğu da işletme sırasında 
önlenecek düzeyde. Önemli olan, 
uygun ve ciddi ÇED çalışmalarının 
yapılması, bunların sonuçlarının 
fizibilite hesaplarında göz önüne 
alınması. Bu açıdan bakıldığında, 
yukarıda sözü edilen kullanılabilir 
ekonomik kapasite marjı azala-
bilir, belki yarıya inebilir. Ancak 
bazı çevrecilerin öne sürdüğü gibi, 
kategorik olarak hidroelektrik 
santral yapımından vazgeçilmesi 
gibi bir durum söz konusu olamaz. 
Zaten dünyaya da baktığımızda her 
ülkenin ileriye dönük enerji projek-
siyonlarında hidroelektrik enerjinin 
belirli bir yeri olduğunu görürüz. 

KONUK KALEM Türkiye’nin enerji  görünümü ve geleceği-1

66  EnerjiPanoramaEylül 2015



RES başvurularında yoğun çakışma

Rüzgar enerjisi alanında 
mühendislik ve teknik 
danışmanlık hizmetleri 
sunan Verk Enerji Tek-

nolojileri, EPDK’ya yapılan RES 
önlisans başvurularının yerleşim 
analizini yaptı. 3 bin MW için 
yapılan başvurulardan, EPDK tara-
fından değerlendirmeye alınan

40 bin 280 MW kapasiteye 
sahip 1,032 adetinden 996 tanesine 
ait saha köşe koordinatlarını dijital 
haritaya işleyen Verk Enerji Tekno-
lojileri, başvuruların ülke çapındaki 
genel yerleşim durumunu ortaya 
koydu. İzmir merkezli Verk Enerji 
Teknolojileri tarafından hazırlanan 
analizde, başvuru sayısının yoğun 
olduğu illerdeki projelerin birçok 
sahada çakıştığı görülüyor. Bu 
çakışmaların yoğun olduğu yerler 
şu şekilde belirtiliyor: 

Çanakkale-Ayvacık: 28 proje
Çanakkale-Bayramiç: 23 proje
Çanakkale-Ezine: 17 proje
Karaman-Merkez: 30 proje
Mersin-Mut: 16 proje
İzmir-Bergama: 24 proje
Balıkesir-Savaştepe: 15 proje
Kayseri-Yahyalı: 19 proje

Koordinat hataları dikkat çekiyor
Şirket, 12 Ağustos 2015 itiba-

rıyla değerlendirmeye alınan 1,032 
projenin saha sınır köşe koordinat 

bilgilerini GIS ve benzeri yazılım-
lar kullanarak, iç kodlamalar yardı-
mıyla koordinat format dönüşüm-
leri yaptı ve 996 adet projeyi harita 
üzerine işledi.

Projelerin saha sınır köşe ko-
ordinat bilgilerinde çeşitli hatalar 
gözlendiği tespitinde bulunan 
rapor, saha sınır koordinatlarının 
işlenmesinde karşılaşan hataları ise 

EPDK’ya yapılan RES önlisans başvurularının koordinatlarını dijital haritaya 
işleyen Verk Enerji Teknolojileri, başvuru sayısının yoğun olduğu illerdeki 
projelerin birçok sahada çakıştığını ortaya çıkardı 
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şöyle sıraladı:
 �Dilim orta meridyen (DOM) 

bilgisi eksik olan projeler (yaklaşık 
218 adet),

 � lDOM bilgisi yerine UTM 
bölge (UTM Zone) bilgisi yazılmış 
olan projeler (yaklaşık 24 adet),

 � lDOM bilgisi ile proje şehri 
örtüşmeyip farklı şehirde, deniz 
üzerinde ya da farklı ülkede beliren 
projeler (yaklaşık 7 adet),

 �Koordinat hane sayısı fazlası/
eksiği, köşe noktaları sıralama ha-
tası ve benzeri hatalar barındıran 
projeler (yaklaşık 50 adet),

 �Koordinatı olmayan projeler 
(3 adet)

Raporda, bu hataların aynı 
veya farklı projelerde gözlendiği 

belirtilirken, 36 adet projenin ise 
düzeltilemez durumdaki çeşitli

koordinat hatalarından dolayı 
haritaya işlenemediği kaydedildi.

Yoğun çakışma dikkat çekiyor
Harita üzerinde işlenen 996 

proje yerleşimi incelendiğinde 
sahalardaki çakışmalar net şekilde 
görülüyor. Örneğin, Çanakkale’nin 
Ayvacık ilçesinin bir kesimindeki 
aynı tepeler üzerinde 34 adet proje-
nin yerleşimleri çakışıyor. Yaklaşık 
450 km2’lik arazi üzerinde gözüken 
34 projenin alanlarının toplamı, 
yaklaşık 1,124 km2 düzeyinde.

RES önlisans başvurularını 
yorumlayan Verk Enerji Teknoloji-

leri kurucu ortağı ve genel müdürü 
Emre Uraz, rüzgar potansiyelinin 
yüksek olduğu yerlerde yaşanan 
saha çakışmalarının en yoğun oldu-
ğu konumlarda, bağlantı kapasitesi-
ne göre en fazla 1 ya da 2 projenin 
önlisans hakkı kazanabileceğini 
söyledi. Böylece, bu sahaların çev-
resinde yapılmış olan çok sayıdaki 
ölçümün ticari değerini kaybede-
bileceğini belirten Uraz, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bir ölçüm istasyonunun 
kurulum ve işletme maliyetinin 
büyük bir oranının, üzerindeki ithal 
cihazlar kaynaklı olduğu düşünül-
düğünde, bu ölçümlerden mümkün 
mertebe fayda sağlanmalıdır. 

EPDK’dan ‘strateji belgesi’ toplantısı
Strateji Belgesi için geçen ay 
elektrik ve doğal gaz piyasasının 
temsilcileriyle bir araya gelen 
EPDK Başkan Yardımcısı Ertürk, 
Kurum’un yapılanma planlarıyla 
ilgili açıklamalar yaptı…

EPDK, kısa ve orta vadede 
daha etkin, sağlıklı ve reka-
betçi bir piyasa yapısı için 
Kurum’un atması gereken 

adımlara yönelik bir dizi sektörel 
toplantı gerçekleştirdi. Bu bağlam-
da, 25 Ağustos Salı günü elektrik 
piyasasının temsilcileriyle bir araya 
gelen EPDK, 26 Ağustos’ta doğal 
gaz sektörü, 27 Ağustos’ta da bir 
dönem EPDK’da görev yapan 
ancak kariyerlerini özel sektörde 
sürdüren isimlerin bir bölümüyle 
görüştü.

Toplantıları Enerji IQ’ya değer-
lendiren EPDK Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ertürk, çalışmanın ‘Ku-
rum içi yapılanma’ ve ‘piyasalarla il-
gili atılması gereken adımlar’ olarak 
iki aşamadan oluştuğunu söyledi ve 

sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Amacımız, daha sağlıklı, etkin 

ve rekabetçi bir enerji piyasası için 
EPDK olarak atmamız gereken 
adımları tespit etmek. Piyasalarda 
yaşanan sorunlar nelerdir, EPDK 
ile ilgili süreçlerin neresi aksıyor, 
gelecekte yaşanması olası sorunlar 
nelerdir sorularının cevaplarını 
sektörle birlikte arıyoruz. Üç gün 

süresince yapılan toplantılarda sek-
törün sorunlara ilişkin tespitlerini 
ve çözüm önerilerini aldık. Bundan 
sonraki aşamada, toplantıların 
notlarını derleyerek katılımcılarla 
paylaşacağız. Ardından da ‘Düzen-
leyici Yaklaşım Strateji Belgesi’ne 
ilişkin bir Kurul kararı alınmasını 
ve belgenin yıl sonuna kadar yayın-
lanmasını planlıyoruz.”

ENERJI IQ EPDK’dan ‘strateji belgesi’ toplantısı
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TEDAŞ’tan lisanssız GES’lerde proje 
onayına ilişkin usul ve esaslar

TEDAŞ, kurulu gücü 50 kW’tan küçük ve 50 kW’tan büyük lisanssız elektrik 
üretim tesisleri için başvurularda uyulması gereken usul ve esasları açıkladı

Elektrik piyasasında lisanssız 
elektrik üretimi (LÜY) 
kapsamında gerçekleştiri-
lecek olan projelerin onay, 

kabul ve tutanak onay işlemleri için 
2015 yılının Ocak ayında görevlen-
dirilen TEDAŞ, proje dosyalarının 
tanzim edilmesinde dikkat edil-
mesi gereken hususları yayımladı. 
GES’lere ilişkin proje sunulmasın-
da dikkat edilecek hususlar şöyle: 

Kurulu gücü 50 kW’a kadar olan 
GES’ler için:

Kurulu gücü 50 kW’a kadar 
olan GES’ler için, LÜY kapsamın-
da 50 kWe kadar güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretim tesislerinin 
tip şartnamesine göre işlem yapıla-

cağı belirtildi.

Kurulu gücü 50 kW’dan büyük olan 
GES’ler için:

• TEDAŞ’a onaylanmak üzere 
verilecek olan proje dosyalarının 
tanzim edilmesinde 30 Aralık 2014 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
elektrik tesisleri proje yönetmeliği 
ve lisanssız elektrik üretimin tesis-
lerinin proje inceleme ve onayına 
ilişkin usul ve esaslar hükümleri 
doğrultusunda hazırlanacağı,

• Kurulu gücü 50 ile 100 kW 
arasında olan GES’ler için proje 
onay ve kabul işlemlerinin TEDAŞ 
Bölge Koordinatörlükleri tarafın-
dan yürütülmeye devam edileceği,

• Proje firmaları tarafından 

hazırlanan ve onay için sunulan 
projelerin eksiksiz ve tam ola-
rak teslim edilmesi gerektiği, ön 
inceleme sonucu eksik belge, pafta 
ve hesap olduğu takdirde projenin 
iade edileceği, bundan doğacak her 
türlü sorumluluğun proje müellifine 
ait olacağı ve eksiklikler tamamlan-
madığı sürece projeler inceleme ve 
değerlendirmeye alınmayacağı,

• Elektrik üretim tesislerinin 
ulusal sisteme bağlantısını sağlamak 
amacıyla tesis edilecek olan enerji 
nakil hattı TEDAŞ yetkisi kapsa-
mındaki projelerin onayına ilişkin 
usul ve esaslara (lisanssız üretim 
santrallar hariç) göre hazırlanacağı,

• Son olarak, projeler aynı 
klasör içinde olmak üzere, elektrik, 
kurulu gücü 50 kW’dan büyük olan 
GES’ler için inşaat ve enerji nakil 
hattı olacak şekilde dosyalanacağı 
belirtildi.

Şah Deniz Faz-II’ye 1 milyar dolar kredi

Avrupa İmar ve Kalkın-
ma Bankası (EBRD) 
tarafından yapılan yazılı 
basın açıklamasıyla Şah 

Deniz Faz II sahasının geliştiril-
mesi için, 1 milyar dolar finansman 
sağlanacağı açıklandı. Finansman 
paketinin EBRD ve Asya Kal-
kınma Bankası (ADB) ile birlikte 
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma 
Bankası’nın (BSTDB) da katılı-
mıyla sağlanacağı belirtildi.

Azerbaycan’ın Hazar Denizi 
açıklarındaki Şah Deniz sahasında 
üretilecek doğal gaz, Gürcistan 
üzerinden Türkiye’ye ulaştıktan 
sonra TANAP ile Yunanistan’a 
buradan da TAP ile Arnavutluk 
üzerinden İtalya’ya ulaştırılacak. 
Saha, Avrupa’nın arz çeşitliliği ve 

güvenliği anlamında kritik önem 
yüklenen Güney Koridoru’nun da 
omurgasını oluşturacak.

EBRD tarafından yapılan 
açıklamada, 1 milyar dolarlık 
kredinin, konsorsiyumun yüzde 10 
hissedarı olan Rus Lukoil şirketi-
ne de kullandırılacağı ifadesi yer 
aldı. Lukoil’in Rusya’ya uygulanan 
ambargolardan ötürü uluslararası 
projelerdeki konumu bir süredir 
tartışılıyordu. Açıklamada, 1 milyar 
dolar tutarındaki finansmanın 
yarısının EBRD ve ADB’nin tahsis 

edeceği 250’şer milyon dolarla  
karşılanacağı belirtildi. BSTDB 
ise 60 milyon dolarla katılacak. 
Finansmanın kalan kısmı ise Bank 
of China London Branch, ING 
Bank N.V, Société Générale ve 
Unicredit Bank Austria AG’den 
oluşan grup tarafından EBRD 
ve ADB şemsiyesi altında tahsis 
edilecek. Sendikasyona, daha sonra 
bir ticari bankanın daha katılacağı 
ve böylece tutarın tamamlanacağı 
bilgisi verildi.

Şah Deniz sahasının ikinci fazının geliştirilmesi için EBRD, ADB ve BSTDB 
tarafından toplam 1 milyar dolar değerinde finansal paket sağlanacak

ENERJI IQ Şah Deniz Faz-II’ye 1 milyar dolar kredi
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Alarko ve Cengiz Hol-
ding’in sahibi olduğu 
Konya, Aksaray, Niğde, 
Kırşehir, Nevşehir ve 

Karaman olmak üzere 6 il, 65 ilçe-
deki yaklaşım 1.7 milyon aboneye 
elektrik dağıtımı yapan Meram 
Elektrik Dağıtım (MEPAŞ) abo-
nelerine rekabet ortamının getirdiği 
avantajları yansıtmak için özel 
çaba gösteriyor. MEPAŞ Genel 
Müdürü Erol Uçmazbaş, Türkiye 
elektrik piyasasının liberalleşmenin 
getirdiği avantajları müşterilerine 
sunmak için azami çaba gösterdik-
lerini söylüyor. Uçmazbaş, rekabetçi 
piyasa şartlarının getirdiği avantaj-
ların tüketicilere yansımasının 2009 
yılı sonrasında tedarikçi sayısının 
artması ve mevzuat tarafında da 
tedarikçi seçme hakkına sahip 
abone sayısının her geçen yıl 

artmasıyla gerçekleştiğini belirtiyor. 
Bugün itibarıyla yaklaşık 37 milyon 
elektrik abonesi içinde serbest 
tüketici olabilme hakkını elde eden 
1.4 milyon abonenin bulunduğu-
nu belirten Uçmazbaş ile elektrik 
dağıtım sektörünü ve MEPAŞ’ın 
yatırımlarını konuştuk. 

Elektrik dağıtım sektöründe rekabetçi bir 
piyasanın oluştuğu malum. Bu durumun 
hem şirketler hem de tüketiciler açısından 
getireceği avantajlar ne olacak?

Elektrik piyasası rekabetçi bir 
piyasaya dönüşürken perakende 
lisansa sahip şirketler arasındaki 
rekabet de giderek artıyor. Peraken-
de şirketlerinin arasındaki rekabetin 
bir süre sonra GSM operatörleri-
nin aralarındaki rekabet düzeyine 
ulaşacağı varsayılıyor. Bu rekabetin 

odağında, en uygun fiyatla koşulsuz 
müşteri memnuniyeti sağlayan sür-
dürülebilir kaliteli hizmet anlayışı 
olacak. 2001 yılından bu yana geçen 
14 yıl içinde rekabetçi piyasa kur-
gusunu oluşturma çalışmalarında 
her ne kadar önemli yol katledilmiş 
olsa da, gün itibarıyla enerji tedarik 
maliyetlerini belirleyen temel 
parametrelerin şeffaf, izlenebilir ve 
tahmin edilebilir olmaması fiyat-
landırmada risk faktörünün etkisini 
artırıyor. Diğer yandan tedarik 
maliyeti noktasında öngörülemeyen 
sonuçlar oluşturuyor bu da maale-
sef tüketicinin memnun olmadığı 
sonuçlar doğurabiliyor. 

Enerji Borsası, sözünü ettiğiniz bu 
sorunları giderecek mi sizce? 

Enerji Borsası’nın kurulması 
elektrik piyasasının liberalleşmesi 

MEPAŞ, internetin olduğu her 
yerde müşterisine ulaşacak

Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan MEPAŞ, 
teknik altyapısını yenileme hamlesi başlattı. MEPAŞ Genel Müdürü 
Uçmazbaş, “Tüm veri tabanımızı güncelleyerek, internetin olduğu her 
yerde abonelerimize ulaşacağız” diyor. MEPAŞ, 6 ildeki tüm müşteri 
hizmet merkezlerini de yeniliyor...
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açısından kritik bir öneme sahip olacak. Biliyorsunuz, 
PMUM tarafından işletilen spot, fiziki elektrik piyasası 
EPİAŞ tarafından, borsa kavramına dâhil olan finansal ve 
türev ürünler de BİST tarafından işletilecek. Özel sektö-
rün de yönetiminde pay sahibi olacağı enerji borsası şeffaf 
ve güvenilir bir enerji piyasasının oluşmasını sağlayacak. 
Mevcut durumda enerji piyasasının en büyük problem-
lerinden biri; veri paylaşımında yaşanan sıkıntılar. Enerji 
Borsası ile birlikte güncel, düzenli veri paylaşımı bera-
berinde şeffaflığı getirecek ayrıca yapılacak olan işlemle-
rin de BİST ve EPİAŞ güvencesi altında olması piyasa 
katılımcılarına güven verecek. Enerji Borsası ile birlikte 
piyasada referans fiyat oluşacak ve bu sayede orta-uzun 
vadeli ticari işlemler de güven içinde yapılabilecek. Refe-
rans fiyatın oluşması, yatırımları teşvik edeceği gibi risk 
yönetimi açısından da büyük önem taşıyor. Piyasa riski 
ve fiyat riskinden kaçınmak isteyen üreticiler ve peraken-
de şirketleri, referans fiyata göre uzun vadeli işlemlerini 
yapabilecek ve spot piyasadaki fiyat dalgalanmalarına 
karşı kendilerini koruyabilecekler. Sonuç olarak kazanan 
tüketici olacak ve daha güvenilir ortamda daha rekabetçi 
fiyatlarla elektrik tüketimine olanak sağlanacak. 

Rekabet, şirketlerin daha fazla yatırım yapmasına yol açıyor. Bu 
süreçte şirket olarak siz neler yapıyorsunuz?

Konya ve çevresindeki 6 ilde temel olarak, abonelik 
işlemleri ile faturalandırma ve tahsilât işlemlerini yürütüyo-
ruz. Hedefimiz abonelerimizin en hızlı ve en kolay şekilde 
elektrik kullanımına başlamaları, çok sayıda tahsilat kanalı 
ile faturalarını zamanında en kolay şekilde ödemelerine 
yönelik imkanlar sağlıyoruz. 

Öte yandan, serbest tüketici olma hakkına haiz müşteri-
lerimize de mevcut hizmet kapsamına ek olarak avantajlı ta-
rifelerle indirimli elektrik satışı yapıyoruz. Müşterilerimize 
sunduğumuz fiyat avantajının yanında kesintisiz ve kaliteli 
hizmet anlayışını da ön planda tutuyoruz. Her müşteri 
grubunun ihtiyaçlarını özel olarak analiz ederek, onlardan 
gelen talepleri de göz önünde bulundurarak müşteriye özel 
çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bunu bir örnekle açıklaya-
yım: Tarımsal sulama müşterilerimize tüketimlerinin yüksek 
olduğu dönemlerde indirimli elektrik kampanyaları düzen-
liyoruz. Aynı şekilde sanayi elektriği tüketen müşterilerimi-
zin de ihtiyaçlarını titizlikle analiz ediyoruz. Bu örnekleri, 
diğer abone grupları için de verebilirim. 

ABONELERE ÇAĞRI
“2016 yılında müşterilerinden gelen tüm istek ve önerileri ister web, 
ister çağrı merkezi ister yazılı başvuru veya sosyal medya kanalı ile gel-
miş olsun tek sistemde toplayan ve müşterisine bilgi edinmek istediği 
kanaldan ulaşan bir MEPAŞ’ı hedefliyoruz. Bunun için tüm aboneleri-
mize veri tabanında eksik olan mobil telefon, e-posta, TC kimlik nu-
marası, vergi numarası gibi bilgileri güncellemeye davet ediyorum.” 

ÇALIŞANLAR İÇİN 
‘İSTİKBAL’ KULUBÜ KURDU
Elektrik dağıtım ve perakende hizmetlerinin ayrışma-
sı sonunda siz nasıl bir yapılanma kurdunuz?
Faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana gerek 
teknoloji altyapısını, gerek organizasyon yapısını ve bu 
yapının tasarladığı iş süreçlerini sürekli iyileştirmeye ve 
geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda web sitesin-
den çağrı merkezine, müşteri hizmet merkezlerinden, 
fatura tahsilat noktalarına, saha ekiplerine kadar kendini 
sürekli yenileyen organizasyonumuza genç, dinamik ve 
konusunda uzman takım arkadaşlarımızı dahil ettik. Çalı-
şanlarımıza sağladığımız yöneticilik kabiliyetlerini ve yet-
kinliklerini üst seviyelere taşıyacak MBA eğitimi ve sosyal 
ve kültürel altyapılarını güçlendirmek için İstikbal Kulübü 
adlı bir yapı oluşturduk. 
Bu yıl, müşterilerimize daha kaliteli ve kolay, hızlı ulaşıla-
bilir hizmet verebilmek için müşteri bilgi sistemini yenile-
meye başladık. Mevzuatın izin verdiği her alanda ve inter-
netin olduğu her ortamda, hizmet vermeyi hedefliyoruz. 
Yatırımlarımızı sadece teknoloji ekseninde yapmıyoruz. 
2016 yılında Konya, Aksaray, Karaman, Kırşehir ve Nevşe-
hir illeri ve ilçelerinde yeni yüzü ile müşterilerine konforlu 
bir ortam sunan hizmet merkezlerimizi göreceksiniz.

Erol Uçmazbaş
MEPAŞ Genel Müdürü

ADVERTORIAL MEPAŞ, internetin olduğu her yerde müşterisine ulaşacak
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Enerji Panorama’dan sosyal medya mecralarına doğru baktığımızda ülkemizde, oldukça yoğun geçen bir yaz mev-
simini daha ardımızda bıraktık. Her alanda sezon başladı dönemi olarak bilinen ve hareketli geçen sonbahar ayları, 
başta enerji sektörü için olmak üzere sosyal medya üzerinden çoktan başlamış durumda...
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RAKAMLARLA TÜRKİYE HAM PETROL SEKTÖRÜ*
GELİR TÜRÜ TUTAR** 
DEVLET HİSSESİ 473,8
HARÇ VE TEMİNATLAR 1,9
20 SAYILI FON ÖDEMESİ 0,84
TOPLAM 476,6

*PETROL-DOĞALGAZ       *MİLYON DOLAR 
NOT: Sektörde, 2002 yılında 21 şirket faaliyet gösterirken, 2014 yılında şirket sayısı yüzde 
114 oranında artışla 45 adet olmuştur.

PETROL SEKTÖRÜNDE  
FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET SAYISI

YIL YERLİ YABANCI TOPLAM
2002 4 17 21
2014 28 17 44
NOT: Sektörde, 2002 yılında 21 şirket faaliyet gösterirken, 2014 yılında şirket sayısı 
YÜZDE 114 oranında artışla 45 adet olmuştur.

PETROL SEKTÖRÜNDE SİSMİK FAALİYETLER
KARA DENİZ TOPLAM

2 BOYUTLU (2B, KM) 355 16.534 16.889
3 BUYUTLU (3B, KM2) 811 6.133 6.944
NOT: Denizlerde yapılan sismik çalışmaların tamamı Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemisi ile yapılmış 
olup bugüne kadar gemi tarafından toplam 28.464 km 2B, 10.642 km2 3B sismik çalışma yapılmıştır.

KALAN ÜRETİLEBİLİR REZERVLER
ÜRÜN MİKTAR
PETROL (Milyon Ton) 46 
DOĞALGAZ (Milyar m3) 5
NOT: 
•Petrol; Kalan üretilebilir rezervin 4, 7 milyon tonu 2014 yılında verilen işlet-
me ruhsatlarından gelmiştir.
•Doğalgaz; Kalan üretilebilir rezervin 0,86 milyon m3’ü 2014 yılında verilen 
işletme ruhsatlarından gelmiştir.

P E T R O L  Ö Z E L

ARAMA VE ÜRETİM KUYULARININ SONUÇLARI (2003-2014)

NOT: Son 12 yıllık süreçte açılan toplam 1.545 adet kuyudan 642 adedi petrollü, 506 adeti ise gazlı bitirilmiştir. 
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DOĞAL GAZ ÜRETİMİ

NOT: 2008 Yılından bu yana Kuzey Marmara doğalgaz sahasının depolama sahasına dönüştürülmesi ve Akçakoca sahasında geliştirme sondajları açılmaması 
nedenleriyle doğal gaz üretiminde düşüş gerçekleşmiştir. 

HAM PETROL ÜRETİMİ

NOT: Grafik üzerinde, yıllık üretime 60.000 ton ve üzerinde artış sağlayan petrol keşiflerinin ismine yer verilmiştir.

KAYNAK: PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PİGM, 2014)

ISTATISTIK
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Obama’nın yeni enerji planı 
muhalefeti kızdırdı

Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Barack Oba-
ma, iklim değişikliğiyle 
mücadelede “şimdiye 

dek attığımız en büyük, en önemli 
adım” diye tanımladığı yeni enerji 
planını, kamuoyuna açıkladı.

Yenilenen Temiz Enerji Planı 
ABD’deki enerji santrallarının 
ortaya çıkarttığı karbon gazı salım-
larını 15 yıl içinde yaklaşık üçte bir 
oranında azaltmayı amaçlıyor. Plan 
uyarınca rüzgar, güneş enerjisi ve 
diğer yenilenebilir enerji kaynak-
larına önem verilecek. Obama, 
“Gezegenimizin geleceği adına 
daha büyük bir tehdit oluşturan 
sorun bulunmadığına ikna olmuş 
durumdayım. Çok geç kalındı diye 
bir şey yok” dedi.

Obama’nın planı açıklamasının 

hemen ardından enerji endüstrisi 
temsilcileri yeni önlemlerle müca-
dele edecekleri açıklamasını yaptı. 

Kömüre karşı savaş iddiası
Plana karşı çıkanlar Obama’nın 

‘kömüre karşı savaş açtığını’ savu-
nuyor. Termik santrallar, ABD’nin 
elektrik ihtiyacının üçte birinden 
fazlasını karşılıyor.

Yenilenen planda, enerji sektö-
ründeki karbon salımlarının 2030 
itibarıyla 2005 seviyelerine göre 
yüzde 32 azaltılması amaçlanıyor.

ABD Başkanı planı açıklar-
ken yaptığı konuşmada “Biz iklim 
değişikliğinin etkilerini hisseden 
ilk kuşağız ve bu konuda bir şeyler 
yapabilecek son kuşağız” dedi. 
Obama önlemlerin çevreye etkisi 
anlamında 166 milyon otomobili 

yollardan almak anlamına geleceği-
ni vurguladı.

Obama, planın işsizliğe yol 
açacak “kömüre savaş” anlamına 
geldiği iddialarını da reddederek 
ülkenin kömür üretim bölgelerine 
yeni yatırımlar yapılacağını belirtti. 
ABD başkanı ‘korkutma’ taktik-
lerinin planı durduramayacağını 
vurgulayarak “Bunu biz yapmaz-
sak kimse yapmayacak. Amerika 
önderlik edecek. Planın amacı bu. 
Çocuklarımız için doğru bir şeyler 
yapmanın zamanı bu” diye konuştu.

Muhalefetteki Cumhuriyetçi 
Parti’nin başkan aday adayların-
dan Marco Rubio planın ‘felakete 
yol açacağını’ söylerken, bir diğer 
başkan aday adayı Florida Valisi Jeb 
Bush da planı sorumsuzluk olarak 
suçladı. 
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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.

Enerji merkezli Mısır, Kıbrıs ve İsrail üçgeni
Türkiye’nin enerji görünümü ve geleceği-1
Bayilerden “yüzde 55’lik kar marjı”na yeşil ışık
Kaçak elektriğin yeni adı, “teknik olmayan kayıp” olacak

Abone Olmak İçin...


