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

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

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

Aytemiz Optimum doğdu.

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

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

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

Aytemiz Optimum doğdu.



İmtiyaz Sahibi
TÜRKİYE ENERJİ VAKFI İKTİSADİ 
İŞLETMESİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Esen Erkan
esenerkan@tenva.org

Haber Merkezi
Deniz Suphi • Mahir Arslan • Neşet Hikmet  
Oğuz Karadeniz • Z. Işık Adler

Abone / Reklam
info@tenva.org

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

Tasarım
Medya Time Reklam Ajansı
Tel: (0312) 472 86 12 - 23

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

Dağıtım
Kurye / Kargo

Yayın Türü 
YEREL SÜRELİ YAYIN 
TÜM TÜRKİYE’DE

Basım Tarihi
08 Ekim 2015

ISSN 
2149-7931

Enerji Panorama Dergisi, Türkiye Enerji Vakfı İktisadi 
İşletmesi tarafından yayımlanmaktadır. Dergide yer 
alan yazı, fotoğraf, illüstrasyon, grafik, harita gibi 
malzemeler kaynak göstermek koşulu ile kullanılabilir. 
Türkiye Enerji Vakfı İktisadi İşletmesi, Türkiye Enerji 
Vakfı'nın iktisadi işletmesidir

Enerji 
Panorama’dan…

Dergimizin de sahibi olan Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), son 
dönemde düzenlediği etkinlikler, raporlar ve kitaplarla ener-
ji sektörünün en önemli think-tank kuruluşu olma yolunda 

emin adımlarla ilerliyor. Son etkinliğimiz kapak haberimizde geniş-
çe yer verdiğimiz “Elektrik Perakende Sektörünün Geleceği Sem-
pozyumu” oldu. TENVA’nın İstanbul’da düzenlediği bu sempozyum, 
elektrik perakende sektörünü derinlemesine inceleyen son yıllarda 
yapılmış en kapsamlı çalışmaydı, bunu biz değil toplantı katılımcıla-
rı bizzat söylediği için sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle sempozyuma 
konuşmacı olarak katılan tüm sektör paydaşlarına teşekkürlerimizi 
sunmak istiyoruz. Tüm konuşmacılar sektöre yeni bir vizyon kazan-
dıracak saptama ve öngörüler de bulundu. 

Sempozyumuzun açılışı yapan yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımız Ali Rıza Alaboyun’a da gösterdiği yakın ilgi nedeniyle 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. EPDK ve Rekabet Kurumu üst 
yönetiminin sempozyuma verdiği katkı da kamu ve özel sektörün 
birbirini dinlemesi, anlaması noktasında çok önemli bir fikir 
alışverişi platformu oluşturdu. 

Sempozyumumuzu farklı kılan bir diğer nokta da sektörün 
fotoğrafını çeken TENVA Direktörü Doç. Dr. Fatih Cemil 
Özbuğday tarafından hazırlanan rapordu. Elektrik sektöründe 
rekabet yaklaşımı, tarihçesi, dünyadan örnekler ve gelecek 
öngörülerini ayrı başlıklar halinde inceleyen raporun sektör 
tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılanmasından da ayrıca 
mutluluk duyduk. Bu tür toplantılardan aldığımız geri dönüşler, 
sektörün beklentilerine yanıt verdiğimizi gösteriyor. Enerjinin tüm 
alanlarına dönük spesifik toplantı ve araştırmalarımızı sürdürme 
noktasında da bizim için de itici güç oluyor. 

Dergimizde elektrik sektörünün bir başka alanı olan dağıtım 
sektörüyle ilgili önemli bir haber daha var. Dergi ekibimiz 
ELDER’in hazırlayıp EPDK’ya sunduğu sorun ve çözüm 
önerilerini içeren raporuna ulaştı. Dağıtım şirketleri, bu ayrıntılı 
raporda yatırım ve istihdamın devamlılığı için çözüm önerilerini 
sıralıyor. Elektrikle ilgili bir başka haberimiz ise dünya çapında 
bir araştırmaya ait. Deloitte tarafından hazırlanan elektrik sektörü 
raporu, dünyada maliyetlerin arttığını üreticilerin ve dağıtıcıların 
ayakta kalabilmek için verimlilik, akıllı şebekelere yönelmelerini 
öneriyor. 

Keyifli okumalar… 

Sektörün entelektüel hafızası olacağız…





Küresel elektrik üreticileri 
verimliliğe odaklanmak zorunda

Elektrik dağıtım şirketleri ‘bıçak 
kemiğe’ dayandı diyor

Elektrikte TRT payında EPDK’nın 
dediği oldu4226

Deloitte’un raporuna göre küresel elektrik sektörünü 
zor günler bekliyor. Elektrik üreticilerinin maliyetleri 
azaltmaları, akıllı şebekeye geçmeleri ve müşteriye 
odaklanmaları gerekiyor…

Danıştay, TRT’nin açtığı davada EPDK’yı haklı buldu. 
Bu kararla şirketlerin elektrik faturalarında TRT 
payının hesaplanmasında ‘kayıp enerji bedeli’ dahil 
edilmeyecek. Bu kararla TRT’nin gelirinin 150 milyon 
TL düşeceği belirtiliyor

Elektrik dağıtım şirketleri kısa ve uzun vadede sektörde 
nasıl büyük bir dönüşüm sağlamayı hedeflediklerine ve 
bunun için gerekenlere dair kapsamlı ve ciddi bir analizi 
EPDK’ya sundu. 
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ELEKTRIK PERAKENDE 
SATIŞ SEKTÖRÜNDE 
DENGELER DEĞIŞECEK
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Nükleer enerji değil  
teknoloji gerekli Geleceğin evleri ‘sıfır karbonlu’ olacak

Türkiye’nin nükleer enerjiye ihtiyacı yok ancak bu 
nükleer teknolojileri göz ardı etmeyi gerektirmez. 
Hayatın farklı alanlarında kullanılan nükleer teknoloji 
geliştirmek için hala zamanımız var...
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AKENERJI, KUR RISKINI AZALTTI
Türkiye’nin ilk elektrik üretim şirketleri arasında yer 

alan Akenerji ile Yapı Kredi Bankası ile 30 Eylül 2015 
Çarşamba günü kredi anlaşması imzaladı. Akenerji, ope-
rasyonlarını sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmek ve nakit 
akışını rahatlatmak amacıyla proaktif yaklaşım göstererek 
Yapı Kredi ile 1,1 milyar dolar tutarında mevcut kredilerin 
refinansmanı amacıyla kredi sözleşmesi imzaladı. Sözleş-
menin imzalanması ile Yapı Kredi, bugüne kadar özel bir 
banka tarafından tek bir şirket için tek seferde verilen en 
yüksek tutarlı krediyi sağlamış oldu.

Sözleşmenin imzalanması ile Yapı Kredi, bugüne kadar 
özel bir banka tarafından tek bir şirket için tek seferde 
verilen en yüksek tutarlı krediyi sağlamış oldu. Akenerji re-
finansman kredisini, bir yılı anapara ödemesiz olmak üzere 
toplam 12 yılda geri ödeyecek. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Akenerji Genel Mü-
dürü Ahmet Ümit Danışman, “Gerek makroekonomik 
ortam, gerek Türkiye’ye özgü politik, ekonomik koşullar 
göz önünde bulundurulduğunda, yaptığımız finansman 
anlaşmasının mevcut piyasa koşullarında oldukça başarılı 
bir adım olduğunu görüyoruz. Bu anlaşmayla tedbirlerimizi 
öngörülü bir şekilde alarak, borç ödeme kapasitemizi piyasa 
koşulları gereği yeniden dizayn etmiş olduk” dedi.

KISA KISA & Z. Işık Adler

VEDAŞ, ÇALIŞANLARINA IŞ 
GÜVENLIĞI EĞITIMI VERDI

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VE-
DAŞ); Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de görev 
yapan çalışanlarına işçi sağlığı ve iş güvenliği 
eğitimleri verdi. Şirketin Van’daki merkez 
binasında yapılan ve iki ay süren eğitimler, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ve doktor ta-
rafından verildi. Eğitim programında teknik, 
çalışma mevzuatı ve sağlık konuları işlendi. 

Eğitim çalışması hakkında açıklama yapan 
VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, Van, 
Bitlis, Muş ve Hakkari İllerinde toplam 611 çalışa-
na eğitim verildiğini ifade ederek “Personellerimi-
zin karşılaşabileceği olası kaza risklerini sıfırlamak, 
rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak için 
gayret gösteriyoruz. Görsel ve uygulamalı içerikler-
le zenginleştirdiğimiz eğitimlerle personelimizin 
bilgi düzeyini güncel tutarken, çalışmaları sıfır 
kazayla yürütmek için önleyici tüm tedbirleri kalıcı 
davranış haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirket yöneticilerinin de katılımıyla 
gerçekleşen eğitim sonunda yapılan yazılı 
sınav sonucu başarılı olanlara katılım ve başarı 
belgesi verildi. 

ZORLU,  ALAŞEHIR JES’IN ILK FAZINI TAMAMLADI
Zorlu Enerji, Manisa Alaşehir’de kur-

duğu Alaşehir I Jeotermal Santralı’nın ilk 
fazını bitirerek sisteme bağladı. 45 MW 
güce sahip olacak santral, 153 milyon 
dolara mal oldu. Alaşehir’de 9 km2’lik 
geniş bir alana yayılan jeotermal kuyu ve 
boru hatlarıyla 44 dönüm arazi üzerine 
kurulan 45 MW kapasiteli Alaşehir I 
Jeotermal Santralı’nın 33,73 MW’lık 
buhar türbini ulusal sisteme bağlandı. 
11,27 MW’lik binary ünitesinin de bu ay 
içinde devreye alınacağı proje, hedeflenen 

zamanda tamamlanacak. 
Yerli ve yenilebilir kaynaklardan elekt-

rik üretime önem verdiklerini belirten 
Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, 
“Türkiye’nin 2023 jeotermal kurulu güç 
hedefi olan 1000 MW’ın üzerine çıkarak, 
2 bin MW’a ulaşılacağını düşünüyoruz. 
Zorlu Enerji olarak jeotermal kaynak-
ları, bu alandaki geniş yetkinliğimizin 
de etkisiyle büyüme haritamızın önemli 
eksenlerinden biri olarak konumlandırı-
yoruz” dedi. 
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ATA ELEKTRİK, EPIAŞ HİSSELERI İÇİN EN YÜKSEK TEKLİFI VERDI
Ata Elektrik, Borsa İstanbul’un 
EPİAŞ C grubu hisselerinin 
satılmasına yönelik ihalede 
en yüksek teklifi verdi. Verusa 
Holding bağlı ortaklığı Ata 
Elektrik Enerjisi Toptan 
Satış Borsa İstanbul’un 
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
(EPİAŞ) C grubu hisselerinin 
satılmasına yönelik ihalede en 
yüksek teklifi verdi. Şirketten 
KAP’a yapılan açıklamada şu 
bilgiler verildi: “Borsa İstanbul 
A.Ş., mülkiyetinde bulunan Enerji 
Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 
C grubu hisselerinin satılmasına 

yönelik olarak 11 Eylül 2015 
tarihinde yapılan açık artırmada 
en yüksek teklif 2.050.502 adet 
hisse için hisse başına 1,42 TL 

fiyatla toplam 2.911.713 TL 
karşılığında bağlı ortaklığımız 
Ata Elektrik Enerjisi Toptan 
Satış Anonim Şirketi tarafından 
verilmiştir. Gerekli prosedürler 
yerine getirilerek hisse devrinin 
tamamlanması sonrasında, 
Ata Elektrik Enerjisi Toptan 
Satış Anonim Şirketi halen 
sahip olduğu 412.408 adet 
ve devralacağı 2.050.502 
adet hisseyle birlikte (toplam 

2.462.910 adet hisse), 61.572.770 
TL sermayeli Enerji Piyasaları 
İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’de yüzde 4 
oranında paya sahip olacaktır. 

BAYMAK, BAYILERINE GÜNEŞ 
EĞITIMI VERIYOR 

Türkiye’nin en büyük kombi markalarından 
Baymak, 2017 sonuna kadar Türkiye’deki çatı üstü 
fotovoltaik kurulumunun yüzde 30’unu gerçekleştir-
meyi hedefliyor. Şirket, bu amaçla kurduğu 10 kilovat 
gücündeki fotovoltaik sistemle Tuzla’daki fabrikasında 
uygulamalı olarak eğitimler veriyor. Son olarak Şeker-
bank’la yaptığı işbirliğiyle PV kurulumları konusunda 
kararlılığını gösteren Baymak, belirlediği 23 ilde mayıs 
ayından bu yana 110’dan fazla bayiye eğitim verdi.

Eğitimler, Antalya, Sivas, İzmir, Adana, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Konya, Çorum, 
İstanbul ve Sakarya illerinden gelen bayiler ve bayi 
potansiyeli olan firmalarla tamamlandı. Saha ziyaretle-
ri sırasında, İller Bankası’nın hibe destek programında 
yer alan, 2012 yılı itibarıyla nüfusu 10 binin altında 
olan belediyeler de ziyaret edildi. İller Bankası ve 
Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 
yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi hibe desteği 
kapsamında seçilmiş olan belediyeler, tüm elektrik 
tüketimlerini sağlayan PV sistem kurulumunu yüzde 
100 hibe desteği ile alabilecekler.

1 KWH ELEKTRIĞIN BEDELI 
38.9 KURUŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Ocak-Haziran 
döneminde konutlarda, 1 kWh elektrik için tüketiciler 
en küçük tüketim aralığı olan 1.000 kWh’in altında 
ortalama 39 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 
15.000 kWh’in üstünde ise ortalama 36,6 kuruş ödedi. 
Sanayide ise bu dönemde en küçük tüketim aralığında 
(20 MWh altı) tüketiciler 1 kWh elektrik için ortala-
ma 28,2 kuruş, en büyük tüketim aralığında (150 bin 
MWh üstü) ise ortalama 20,8 kuruş ödedi. 

2015 yılı I. döneminde konutlarda, 1 m3 doğal gaz 
için tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 
altında ortalama 116 kuruş, 522-5219 m3 aralığında 
ortalama 115,2 kuruş, 5 219 m3 ve üstünde ise orta-
lama 115,3 kuruş ödedi. Sanayide ise bu dönemde tü-
keticiler en küçük tüketim aralığında (26 094 m3 altı) 
1 m3 doğal gaz için ortalama 113,8 kuruş, en yüksek 
tüketim aralığında ise ortalama 98,3 kuruş ödedi.
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EPDK’DAN, YATIRIMCILARA 
YENI KAYNAK: ENERJI ATLASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
enerji sektöründeki yatırımcılar için geçmiş ve güncel 
enerji piyasası verilerini içeren ‘Enerji Atlası’ uygula-
masını hizmete sunacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Enerji Atlası, 
enerji piyasasında lisanslı ve lisanssız elektrik üreti-
mi için yer seçimlerinin ve yatırımların daha verimli 
olarak belirlenmesinde karar destek sistemi olacak” 
dedi. Yılmaz, “Enerji Atlası, yatırımcılara diğer 
kamu kurumları bünyesinde üretilen coğrafi verilerin 
sunumu, çevreci, düşük maliyetli ve arz güvenliğini 
sağlayacak şekilde geliştirildi” dedi. Yeni hizmetin hem 
yatırımcı hem de sektörün diğer oyuncuları için büyük 
kolaylıklar sağlayacağını belirten Yılmaz, “Ayrıca sis-
tem özellikle elektrik, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 
yatırımlarının daha güvenli ve etkin bir şekilde de-
netlenmesinde kullanılacak” dedi. Enerji Atlası, www.
enerjiatlasi.gov.tr ve enerjiatlasi.org.tr adreslerinden 
kullanıma açılacak.

QUANTE: ENERJI 
VERIMLILIĞI IÇIN AKSIYON 

ALINMALI 
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Enerji 

Arenası’nda konuşan EWE Turkey Holding Genel 
Müdürü Dr. Frank Quante, enerji konusunda Av-
rupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunun altını çizerek 
güney koridorunun önemine vurgu yaptı.

Toplantının ana sponsoru olan EWE Turkey 
Holding’in genel müdürü Quante, Türkiye’de 
özellikle elektrik sektörünün AB standartlarıyla 
büyük ölçüde uyumu yakaladığını belirterek, elektrik 
sektöründe gelinen seviyenin doğal gaz sektöründe 
de bir an önce yakalanması gerektiğini vurguladı. 
EWE’nin, Türkiye’de yaptığı çalışmalar sonucu 
enerji verimliliği ile ilgili çok fazla potansiyel gördü-
ğünü belirten Dr. Quante, Türkiye’nin geleceği için 
enerji verimliliği konusunda çok daha ciddi aksiyon-
lar alınmasının hayati önem taşıdığını belirtti. 

Türkiye ve AB ilişkilerini ultra maratona ben-
zeten EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. 
Frank Quante “Ultra maratonda başarılı olmak için 
olmazsa olmaz 3 önemli unsur var. Bunlar bilgi, 
yetkinlik ve kararlılık. Türkiye ve AB ilişkileri de 3 
temel unsur üzerine kurulmalı” dedi. Quante, Türki-
ye’nin şu anki siyasi çalkantılarının geçici olduğuna 
inandıklarını ve Türkiye’de uzun soluklu bir yatırım 
planladıklarını söyledi. 

FORTUNE 500 ’ÜN 
TEPESINDE ENERJI 

ŞIRKETLERI VAR 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin sıralandığı 

‘Fortune 500 Türkiye’ listesinin tepesinde enerji şir-
ketlerinin hakimiyeti var. Fortune 500 Türkiye’nin bir 
numarasına dünyanın önde gelen entegre petrol şirketi 
olan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) layık 
görülürken ödülü şirketin Genel Müdürü Yavuz Erkut 
aldı. Fortune 500 Türkiye listesinde net satış geliri en 
yüksek ikinci şirket BOTAŞ olurken, üçüncü sıraya ise 
OMV Petrol Ofisi yerleşti. İhracat şampiyonluğunu 
THY’nin aldığı listede, Faiz, Amortisman ve Vergi 
Öncesi Kârı En yüksek şirket ünvanını Türk Telekom 
alırken, Turkcell Teknoloji Özel Ödülü’nü ise Oltan 
Gıda aldı. 
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GAZPROM, AZERBAYCAN’LA DOĞAL GAZ ANLAŞMASI IMZALADI
Gazprom Export Ge-

nel Müdürü Elena Bur-
mistrova ile Azerbaycan 
Metanol Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Nizami 
Piriyev, yıllık 2 milyar 
metreküp doğal gaz alım 
ve tedarik sözleşmesi 
imzaladılar. Anlaşma Ba-
kü’de, Gazprom Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Aleksander Medvedev ve 
Azerbaycan Devlet Petrol 
Şirketi (SOCAR) yatırım 

ve pazarlamadan sorumlu 
başkan yardımcısı Elşad 
Nasirov’un da katıldığı 
toplantıda imzalandı.

Gazprom Grubu’nun 
doğal gaz arzı, Karadağ 
Metanol Tesisinin kapa-
sitesinin yüzde 100’ünü 
karşılayacak. Azerbay-
can’da nihai tüketiciye 
yönelik doğal gaz teda-
rikinin mümkün olan en 
yakın zamanda başlaması 
planlanıyor.

Azeri Metanol şirketi, 
2007 yılında petrokimya 
ürünlerine kurucu ve 
işletmeci olarak yatırım 
yapmak üzere kuruldu. 
Şirket, Hazar havza-
sındaki uluslararası 
hidrokarbon yatırımları 
portföyüne ek olarak 
Azerbaycan’da Karadağ 
Metanol Tesisinin de 
içinde olduğu kapsamlı 
bir yatırım planı hazırladı. 

GÜRIŞ JEOTERMALDE 
ZIRVEYE ÇIKTI

Güriş Holding’in yenilenebilir yatırımı ‘’Elektrik 
Yüksek Mühendisi İdris Yamantürk Elektrik Üre-
tim Merkezi’’ Efeler projesinin 47,4 MW gücündeki 
5. santrali olan Efe 1 devreye alındı. Türkiye’nin en 
büyük, Avrupa’nın ikinci büyük Jeotermal Enerji 
Santralı’nın ( JES) toplam kurulu gücü 162,3 MW’a 
ulaşmış oldu. Yılda 1 milyar 920 milyon kWh elektrik 
üretecek olan JES, 825 bin konutun enerji ihtiyacını 
karşılayacak. Bu son yatırımla şirket, Türkiye’nin jeo-
termal enerjide toplam üretimin yüzde 25’ini karşılar 
seviyeye ulaştı. Yenilenebilir enerji yatırımlarına devam 
eden Güriş, 2018 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji 
gücünü 1150 MW’a çıkarmayı hedefliyor. Rüzgar, 
hidrolik, jeotermal enerji yatırımlarından sonra güneş 
enerjisine de yatırım yapacak olan Güriş Holding’in 
Efeler jeotermal santralının bu etaptaki tüm ünitelerini 
işler hale getirerek toplam yenilenebilir enerji kapasite-
sini 425 MW’ın üzerine taşıdı.

MANZ AG: TÜRKIYE SOLAR 
PV ÜRETIMINE BAŞLAMALI 

Türkiye’nin ulusal yenilenebilir enerji potansi-
yelini yakından takip eden solar donanım üretimi 
yapan Manz AG, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 
üst düzey Alman ekonomi heyetiyle birlikte Türki-
ye’yi ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı ve Güney Batı 
Almanya Baden-Wuerttemberg Eyaleti Finans ve 
Ekonomi Bakanı Dr. Nils Schmid’in başkanlık ettiği 
heyette Manz AG kurucusu ve CEO’su Dieter Manz 
ile birlikte Manz Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi, 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mohamed 
Alammawi ve Manz Türkiye Danışmanı Ali Işık yer 
aldı. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin büyü-
mesine ilişkin açıklamaya yapan Manz Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika Bölgesi, Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Mohamed Alammawi, “Artan enerji mas-
raflarını ortadan kaldırmak için önemli miktarda solar 
enerji hedefi konulmalıdır. Türkiye bunun için tarife 
garantisi gibi teşvikler uyguluyor. Solar enerji PV mo-
düllerinin yerel üretimleri, Türkiye için mükemmel bir 
girişim olacaktır. Tedarikçilerinin solar modül üretim 
pazarına girmeleri için uzun vadede daha az masraflı 
olacaktır” dedi. 
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OPET BIR KEZ DAHA 
“TÜRKIYE’NIN 

SÜPERMARKASI” OLDU
Marka yönetimi ve pazarlaması konusunda bağım-

sız bir otorite olan ‘Superbrands’ tarafından düzen-
lenen “Türkiye’nin Süpermarkaları” listesine giren 
tek akaryakıt şirketi OPET, ikinci kez “Süpermarka” 
seçildi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Su-
perbrands; iş ve iletişim dünyasından seçkin isimlerden 
oluşan Türkiye Seçici Kurul üyeleri ve The Nielsen 
Company’nin yaptığı araştırma sonucunda 43 marka, 
‘2014 Türkiye Süpermarkaları’ olmaya hak kazandı. 
Bu markalar arasında yer alan OPET, 10 yıldır yapılan 
araştırmada, ikinci kez aynı unvanı aldı.

15 Eylül tarihinde İstanbul’da yapılan ve Ali 
Poyrazoğlu’nun sunduğu törende OPET adına ödülü 
Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler aldı. Güler 
törende yaptığı konuşmada “Müşteri memnuniyeti 
konusunda 9 yıldır liderliğini sürdüren OPET, aynı 
zamanda sosyal sorumluluk anlayışı ile sektörün fark 
yaratan markası. ‘Lovemark- aşkla bağlanılan marka’, 
‘en beğenilen’, ‘en sevilen’, ‘en konuşulan marka’ gibi 
unvanlarımızın yanına ‘Süpermarka’yı bir kez daha 
eklemenin gururunu yaşıyoruz” dedi. 

PETFORM, BAKAN 
ALABOYUN’U ZIYARET ETTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alabo-
yun, PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Eren 
ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. 

PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Eren 
yeni görevi sebebiyle Alaboyun’u tebrik ederek, PET-
FORM hakkında bilgi verdi. Eren, görüşmede petrol 
arama- üretim sektörü için Türk Petrol Kanunu’nun 
yasalaşmasının önemli bir gelişme olduğunun altını 
çizerek Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun liberal piyasa 
ilkelerini içerecek şekilde yasalaşmasında Bakanlık’tan 
aynı desteği beklediklerini ifade etti. Eren, Türk Petrol 
Kanunu ve Türk Petrol Kanunu uygulama yönetmeli-
ğinin yürürlüğe girmesiyle lisanslarda düzenlemelerin 
yapıldığını, teminat yatırma hususunun kanunda yer 
almasıyla da gerçek yatırımcıların önünün açıldığını 
belirtti. 

Enerji Bakanı Alaboyun da görüşme sırasında, arz 
güvenliğinin sağlanması açısından liberal bir piyasa 
yapısının oturtulması gerektiğinin altını çizerek gaz 
fiyatlarının da elektrik fiyatları gibi piyasada oluşma-
sının gerektiğini vurguladı. Depolama yatırımlarının, 
arz güvenliği bağlamında son derece önemli olduğunu 
ifade eden Bakan Alaboyun, kamu ve özel sektör Türk 
şirketlerin başka ülkelerde de arama yatırımları yapma-
larının faydalı olacağına değindi. 

RWE & TURCAS’IN “ENERJI KUTUSU” 4. YILINDA
RWE & Turcas Güney Elektrik 

Üretim’in ilkokul öğrencileri için 
başlattığı “Enerji Kutusu” projesi 
dördüncü yılına girdi. Birinci sınıf 
öğrencilerini, enerji tasarrufu ko-
nusunda bilinçlendirmek amacıyla 
hazırlanan proje, bu yıl da Honaz 
ilçesine bağlı okullarda toplam 580 
öğrenciye ulaştı. Çocukların büyük 
ilgiyle karşıladığı enerji kutularının 

içinde okul malzemeleri, reflektörlü 
bileklik ve tüm aile bireyleri için 
enerji tasarruf önerileri ve uygula-
maları içeren bir hikaye kitapçığı 
bulunuyor.  Çocukların çevre bilin-
cine sahip bireyler olarak yetişme-
sine katkıda bulunmayı amaçlayan 
RWE & Turcas, önümüzdeki dö-
nemde de enerji kutularını öğrenci-
ler ile paylaşmaya devam edecek. 

RWE & Turcas, Denizli Valili-
ği, Kaklık Belediyesi ve Okul Aile 
Birliği ile imzalanan bir protokol 
çerçevesinde, bölgede bulunan Kak-
lık ve Şehit Eyüp Altun ilkokulları 
için toplam 23 yeni derslik inşasını 
ve geçtiğimiz yıl Şehit Eyüp Altun 
İlkokulu için çok amaçlı salon 
inşaatını gerçekleştirdi.
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Gama, Suudi Arabistan’da santral yapacak
Gama Güç Sistemleri ile Suudi Arabistan Devlet 
Elektrik İdaresi (SEC) arasında “PP13- 1800 MW 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralı Pro-
jesi” yapım sözleşmesi imzalandı. Gama’dan yapı-
lan açıklamaya göre, Suudi Arabistan’da giderek 
artan elektrik talebini karşılayabilmek için SEC 
tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 320 milyon dolar 
teklifle Gama Holding iştiraki Gama Güç Sistemleri 
kazandı.
Santral, Riyad’ın batısında merkeze yaklaşık 140 
kilometre uzaklıktaki Durma adı verilen bölge-
de yapılacak. Gama, Eylül 2016’da tamamlayaca-
ğı santralın limitli mühendislik ve satın almayla 
elektro-mekanik montaj işlerinin tamamını üst-
lendi. Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Ta-
ahhüt Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel 
Müdürü Özgür Eroğlu,yaptığı açıklamada  “Suudi 

Arabistan’da birçok önemli proje tamamladık. Su-
udi Arabistan bizim için önemli bir hedef ve bölge, 
aldığımız bu değerli projeyi en iyi şekilde ve hızla 
tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. 

Bill Gates, Güney Kıbrıs’ta  
petrol ve doğal gaz arayacak

Amerikan “NEOS GeoSolutions” isimli şirket, Gü-
ney Kıbrıs topraklarında, petrol ve doğal gaz yatak-
larını araştırmalara başlayacağını açıkladı. Şirket, 
bu amaçla Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis 
ile bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Yunan 
Fileleftheros gazetesi, bu gelişmeyi “Karada da 
Araştırmalar Başlıyor” başlıklı haberiyle duyurdu. 
Haberde, 12 deniz miline kadar olan deniz bölge-
siyle toprak altı tabakasının üç boyutlu olarak ha-
ritalanması için karadan ve havadan sismografik, 
manyetik, elektromanyetik, radyometrik ve man-
yototellürik araştırmalar yapılacağı belirtildi 
Araştırmaların, 6 bin metreye kadar olan yeraltı-
nın haritalanmasına yol açacağını kaydeden gaze-
te, şirketin uzmanlarının, petrol ve doğal gaz ya-
takları tespit edilmesine ilişkin önemli olasılıklar 
gördüğünü belirtti. Gazete, NEOS GeoSolutions 
isimli şirketin yatırımcıları arasında, Microsoft’un 
kurucusu Bill Gates, Amazon, Google ve Sun Mic-
rosystems’in desteklediği KCP yatırım şirketi ile 
Goldman Sachs’ın bulunduğunu da yazdı.

Ruslar, Kıbrıs’ta da nükleer  
santral inşa etmek istiyor

Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’ni inşa eden 
Rus nükleer enerji şirketi ‘Rosatom’un, Rum Ener-
ji Bakanlığı’na, Kıbrıs’ta elektrik üretiminde nükle-
er enerjiden istifade edilmesiyle ilgili bir program 
sunduğu bildirildi.
Şirketin sunduğu programın, Kıbrıs’a, elektrik so-
rununu tamamen çözecek ve akaryakıt ithali ba-
ğımlılığını ortadan kaldıracak küçük nükleer sant-
raller inşa edilmesinin ön görüldüğü ifade edildi.
Şirket yetkililerinin Rum Enerji Bakanlığı yetkilile-
riyle yaptığı görüşmede, çeşitli devlet dairelerin-
den gelen katılımcılara, elektrik enerjisi tedarik 
edilmesiyle ilgili önemli konularda bilgi alma im-
kanı tanındığı öğrenilirken, şirket temsilcilerinin, 
nükleer santralden megavat başına, diğer giderler 
de dahil 50 Euro’ya üretim yapılabileceği teminatı-
nı verdiği belirtildi.
Rum Elektrik İdaresi tarafından bugün üretilen 
elektriğin megavat başına yaklaşık 85 euro oldu-
ğu aktarılırken, Rus yetkililerin, nükleer santralin, 
herhangi bir kaza durumunda hiçbir risk taşıma-
dığından bahsettiklerini ve katılımcıların bu önde 
ikna edilmeye çalışıldığı aktarıldı.
Öte yandan sunumu yapan yetkililerin santralin 
büyük depremler, tsunami, kundaklama ve hatta 
bombalı saldırılara bile dayanıklı olduğu konusun-
da bilgilendirmede bulunurken toplantıda, Akkuyu 
Nükleer Santrali ile ilgili bilgilendirme yapıldığı ve 
Kıbrıs’a kabloyla elektrik getirilebileceğinin ifade 
edildiği bildirildi.
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Osmangazi’nin talipleri artıyor

Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kü-
tahya ve Uşak’ın elektrik dağıtı-
mını yapan Osmangazi EDAŞ’ın 
taliplileri artıyor. İtalyan enerji 
devi ENEL ile Çin’in önde gelen 
şirketlerinden Şanghay Elekt-
rik, Osmangazi EDAŞ’ı satın al-
mak için görüşmelere başladı. 

Habertürk gazetesinin haberine 
göre Ankara’da enerji yöneti-
miyle görüşen Enel, “Önce dağı-
tım sektörüne girmek istiyoruz. 
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ 
ile ilgileniyoruz. Sonra diğer ya-
tırımlar da gündeme gelebilir” 
mesajı verdi. Enerji yönetimi, 

Enel’in yanı sıra Çinli Şanghay 
Elektrik’in de Osmangazi ile ilgi-
lendiğini belirterek, “Görüşme-
leri, Osmangazi yönetimi yürü-
tüyor. Enel, ciddi bir talip olarak 
öne çıkıyor” dedi.
TEDAŞ Genel Müdürü ve Os-
mangazi EDAŞ Başkanı Mükre-
min Çepni, İtalyan Enel ve Çinli 
Şanghay Elektrik’in Osmangazi 
ile yakından ilgilendiğini belirte-
rek, “Görüşmeler devam ediyor” 
dedi. 
Osmangazi EDAŞ, 2009’daki 
özelleştirme ihalesinde, 485 
milyon dolarla en yüksek teklifi 
Yıldızlar Holding tarafından dev-
ralınmıştı. Ancak devirden birkaç 
yıl sonra şirket yönetimine Tür-
kiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
AŞ’ye (TETAŞ) olan 180 milyon 
liralık borcunu ödemediği ve di-
ğer bazı yükümlülüklerini yerine 
getirmediği gerekçesiyle el ko-
nulmuştu. 

Zorlu Enerji, güneş paneli fabrikası kuruyor
Yenilenebilir enerjinin iddialı 
oyuncularından biri olan Zorlu 
Enerji, 500 milyon dolarlık yatı-
rımla güneş enerjisi panelleri ve 
depolama ürünleri fabrikası ku-
racak. Güneş enerjisinde Türki-
ye’nin henüz yolun çok başında 
olduğunu belirten Zorlu Holding 
CEO’su Ömer Yüngül, Türkiye’nin 
2014 yıl sonu itibarıyla 93 MW gü-
neş enerjisi kurulu gücü bulun-
duğunu, 2023’te hedefinin 5 GW 
olduğunu dile getirerek “Türkiye 
bu iş için biçilmiş kaftan. Potan-
siyelini kullanarak rahatlıkla 13 
bin MW kapasiteye ulaşabilir. Geç 
kalındı ama en yeni teknolojiyle 
yapabiliriz” dedi.
Fizıbıl bir yatırım için ortalama 
500 milyon dolar bir yatırıma 
ihtiyaç olduğunun altını çizen 
Yüngül, fabrika yatırımı için ya-
bancılarla ortaklığa gidebile-
ceklerini dile getirdi. Yüngül, 

şu anda Türkiye’deki mevcut 
yatırımların 1 MW’a kadar olan 
yatırımlardan oluştuğunu be-
lirterek, Türkiye’nin gelecekte 
güneş enerjisi paneli çöplüğüne 
dönüşme riskiyle karşı karşıya 
kalabileceği konusunda uyardı. 
Bu yatırmalar için lisans gerek-

tirmediğini belirten Yüngül, “20 
dönüm arazi üzerine çok rahat-
lıkla 1 MW’lık güneş enerjisi pa-
neli kurabilirsiniz. Ancak bunu 
çok doğru bulmuyoruz. Eski 
teknolojiler bize gelebilir. Tür-
kiye gelecekte güneş enerjisi 
çöplüğüne dönebilir” dedi.
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Çalık, Gürcistan’da santral işletecek
Çalık Enerji, Gürcistan’ın 230 MW’lık Gardabani 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralı’nın 
işletmeciliğini üstlendi. Çalık Enerji’den yapılan 
açıklamaya göre, Temmuz 2015 itibarıyla tesli-
mi yapılan Gardabani Doğal Gaz Kombine Çevrim 
Santralı’nın inşasında ve devreye alma çalışmala-

rında gösterilen başarıların neticesinde, 15 Eylül 
2015 tarihinde yapılan yeni bir sözleşmeyle sant-
ralın işletme ve bakım hizmetleri de Çalık Enerji 
tarafından üstlenildi.
Çalık Enerji işletme ve bakım ekibinin sahaya mo-
bilizasyonu tamamlanması sonrasında, 30 Eylül 
2015 tarihi itibarıyla Gürcistan Elektrik Dağıtım ve 
Düzenleme Kurumu tarafından talep edilen yük ta-
lebi sorunsuz olarak karşılanarak ticari işletmeye 
başlandı.
Açıklamada, “İmzalanan bu sözleşme, firmamıza 
katma değeri yüksek bir kulvarda yeni bir iş alanı 
açmış olup, alınması planlanan yeni işlerde yeter-
lilik ve referans sağlayacaktır. Aynı zamanda, bu 
santralın işletme ve bakım sürecinde yetiştirilecek 
yeni kadrolarla diğer projelerimize devreye alma, 
işletme ve bakım işlerinde profesyonel destek ve-
rilmesi planlanıyor” denildi.

Yatırımların yüzde 51’i enerjiye gitti
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
bu yılın 8 ayında 3 bin 35 yatırım 
teşvik belgesi düzenlendiğini be-
lirterek, yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında öngörülen toplam 
sabit yatırım tutarının 61,6 mil-
yar lira, öngörülen istihdam 91 
bin 796 kişi olduğunu söyledi. 
2015 yılı Ocak-Ağustos dönemi-
ne ilişkin yatırım teşvik belgesi 
verilerini yazılı bir açıklama ile 
paylaşan Bakan Zeybekçi, yatı-
rım teşvik belgelerinde yaşanan 
gelişmelerin Türkiye’de yatırım 
iştahının devam ettiğinin en gü-
zel göstergesi olduğunun altını 
çizerek şunları söyledi: 
“Bakanlık olarak 2015 yılı ağus-

tos ayında 313 yatırım teşvik bel-
gesi düzenledik. Söz konusu bel-
gelerde öngörülen sabit yatırım 
tutarı 4,6 milyar lira, öngörülen 
istihdam 10 bin 593 kişidir.”
Zeybekçi, Ocak-ağustos döne-
minde düzenlenen 3 bin 35 ya-
tırım teşvik belgesinin yüzde 
70’inin komple yeni yatırımlar, 
yüzde 22’sinin tevsi yatırımlar, 
yüzde 8’inin de diğer yatırımlar-
dan oluştuğunu belirtti. 
Zeybekci, “Ocak-ağustos döne-
minde düzenlenen yatırım teşvik 
belgelerinin sektörel dağılımın-
da, öngörülen 61,6 milyar liralık 
toplam sabit yatırım tutarının 
yüzde 51’i (31,7 milyar lira) ile en 

yüksek pay enerji sektöründedir. 
Hizmetler sektörünün payı yüzde 
23 (14,1 milyar lira), imalat sek-
törünün payı yüzde 22 (13,5 mil-
yar lira), madencilik sektörünün 
payı ise yüzde 4 (2,2 milyar lira) 
seviyesindedir” dedi. 

Aksa Enerji Gana’da elektrik satacak
Aksa Enerji, Gana’da toptan elektrik satış lisansı 
aldı. Şirket ağustos ayında da Gana Cumhuriyeti 
Hükümeti ile 370 MW kurulu gücünde HFO yakıtlı 
enerji santralı kurulumu, elektrik üretimi ve üre-
tilen elektriğin dolar cinsinden garantili satışı ko-
nusunda anlaşma imzalamıştı. Şirketten Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıkla-
mada, “25 Ağustos’ta onaylanmış tarifemize ek 
olarak, şirketimize Gana Enerji Komisyonu tara-
fından 31 Ağustos 2015 tarihinde toptan elektrik 
satış lisansı verilmiştir” denildi.
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KOÇ HOLDING’DE 
ENERJIDE TEPE 

YÖNETIMI DEĞIŞTI
Koç Holding’in enerji grubunun 
üst düzey yönetimi değişti. Koç 
Holding Yönetim Kurulu, Enerji 
Grubu Başkanı olarak görev ya-
pan Erol Memioğlu’nun emek-
lilik dolayısıyla görevinden ay-
rılması nedeniyle Aygaz Genel 
Müdürü olan Yağız Eyüboğlu’nu 
1 Ekim 2015 tarihi itibarıyla Koç 
Holding Enerji Grubu Başkan 
Vekili ve Memioğlu’nun görev-
den ayrılma tarihinden itibaren 
Koç Holding Enerji Grubu Baş-
kanı olarak atanmasına karar 
verdi.

Yıl sonunda yaş haddi nedeniyle 
görevinden ayrılacak olan Tüp-
raş Genel Müdürü Yavuz Er-
kut’un yerine ise genel müdür 
yardımcısı İbrahim Yelmenoğlu 
atandı. Eyüboğlu’ndan boşalan 
Aygaz Genel Müdürlük görevine 
Gökhan Tezel getirildi.
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DÜNYA LPG 
BIRLIĞI’NI 
EYÜBOĞLU 

YÖNETECEK
Aygaz Genel Müdürü ve TOBB 

LPG Meclisi Başkanı Yağız 

Eyüboğlu WLPGA’nın (Dünya 

LPG Birliği) başkanlığına seçildi. 

Dünya LPG endüstrisi için global 

bir otorite niteliğindeki WLPGA’in 

LPG pazarındaki gelişmeleri 

desteklemek, piyasa hakkında 

bilgi vermek, standartlara uyu-

mu sağlamak, güvenli uygulama, 

yenilikleri takip etmek, sektörde 

bilgi transferini kolaylaştırmak 

gibi işlevleri bulunuyor. 

Profesyonel iş hayatına 1991 

yılında Arçelik’te başlayan Eyü-

boğlu, Koç Holding’in farklı 

şirketlerinde görev yaptı. 2009 

tarihinden bu yana Aygaz Genel 

Müdürü olarak kariyerini sürdü-

ren Eyüboğlu, TİSK Yönetim Ku-

rulu Başkanlığı, MESS Başkan 

Vekilliği, Türkiye LPG Derneği 

Başkan Vekilliği görevlerini de 

yürütüyor. 

1991 yılında Boğaziçi Üniver-

sitesi Ekonomi Bölümü’nden 

mezun olan Eyüboğlu, Koç Üni-

versitesi’nde İşletme Yüksek Li-

sans programını bitirdi. Eyüboğ-

lu, İngilizce ve Almanca biliyor. 

DANIMARKA, TÜRKIYE 
IÇIN ENERJI ATAŞESI 

ATADI

Danimarka hükümeti, Türkiye’de-
ki büyükelçiliğinde enerji ve çevre 
konularında çalışacak bir enerji 
ataşesi görevlendirdi. Danimar-
ka ve Türkiye arasındaki ilişkileri, 
özellikle sürdürülebilir gelişme ve 
yeşil büyüme alanlarında arttırma-
yı amaçlayan Ataşe Dennis Holte 
Albertsen, Ankara’da Danimarka 
Büyükelçiliği’nde görevine başladı. 
Albertsen, çalışmalarını İstanbul 
Danimarka Başkonsolosluğu Tica-
ret Ataşeliği Enerji ve Çevre Takımı 
ile yakın işbirliği içinde sürdürecek. 
İstanbul Danimarka Başkonso-
losluğu Ticaret Ataşeliği, Enerji ve 
Çevre Takımı, Danimarka ile Türki-
ye arasında sürdürülebilir ürünler, 
mühendislik ve yeşil teknoloji çö-
zümleri, temiz ve yenilebilir ener-
jiler sektörlerinde bilgi paylaşımını 
sağlamayı ve katma değer yaratmayı 
amaçlıyor.

AKTÜRK, GENEL 
ENERGY KADROSUNA 
KATILDI
Genel Energy yeni CEO’nun ardından 
bir transfere daha imza attı. Ener-
ji dünyasının yakından tanıdığı Ali 
Arif Aktürk, Genel Energy MidStre-
am Gas Company Genel Müdürlü-
ğü görevine getirildi. Genel Energy 
MidStream Gas Company, Genel 
Energy’nin arama çalışmalarını sür-
dürdüğü Kuzey Irak’taki sahaların-
dan üretilecek doğal gazın üretim 
ve taşıma operasyonlarını yürütü-
yor. Türkiye’de doğal gaz alanındaki 
en yetkin isimler arasında olan Ali 
Arif Aktürk, BOTAŞ Gaz Alım Dai-
resi Başkanı olarak görev yapmıştı. 
Aktürk, son olarak Kolin Grubu’nun 
doğal gaz şirketi Naturgaz’ın genel 
müdürlüğü görevini yürütüyordu.



IGDAŞ’TA GENEL 
MÜDÜR DEĞIŞTI

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin bazı iştiraklerinin üst 
yönetiminde değişiklikler oldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin en büyük iştiraki olan İG-
DAŞ dahil, bazı şirketlerde üst 
yönetim değişikliği yapıldı. Uzun 
yıllardır İGDAŞ Genel Müdürü 
olarak görev yapan ve doğal 
gaz piyasasının tanınan ismi Bi-
lal Aslan, İBB Sağlık A.Ş Genel 
Müdürlüğüne getirildi. İspark 
Genel Müdürü Mehmet Çevik 
ise İGDAŞ Genel Müdürlüğüne 
getirildi. İBB’nin iştiraklerinden 
İSTAÇ A.Ş’de görev yapan Fatih 
Saltabaş ise İstanbul Enerji A.Ş 
Genel Müdürü oldu. 

ENERYA’DAN 
IZMIRGAZ’A 
TRANSFER

Alim Karataş, İzmir Doğalgaz’ın 
yatırımlardan sorumlu genel 
müdür yardımcısı olarak göreve 
başladı. 1992 yılında İGDAŞ’ta 
göreve başlayan Karataş, ba-
kım, iç tesisat ve işletme alan-
larında 12 yıl yöneticilik yaptı. 
Karataş, doğal gaz piyasasının 
özelleştirilmesinin
ardından STFA Holding’e geçiş 
yaparak, grup şirketi Enerya’da 
11 yıl süresince İç Anadolu ve 
güneyde  işletme-bakım ve ya-
tırım alanlarında üst düzey yö-
neticilik görevinde bulunmuştu. 
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PROF. EDIGER’E ‘ÜSTÜN 
HIZMET ÖDÜLÜ’ VERILDI

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Merke-
zi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. 
Ediger, Amerikan Petrol Jeolog-
ları Derneği Başkanı John Hogg 
tarafından imzalanan belgeyle 
“Certificate of Merit” ile ödül-
lendirildi. Her yıl sınırlı sayıda 
verilen “Üstün Hizmet Ödülü” 
derneğin en prestijli ödülleri 
arasında sayılıyor.
Petrol ve enerjiyle ilgili dünyanın 
en büyük ve en güçlü kuruluşla-
rından biri olan AAPG (American 
Association of Petroleum Geo-
logists), 1917’den beri faaliyetle-
rini sürdürüyor. Günümüzde üye 
sayısı 35 bin’e ulaşan sivil toplum 
kuruluşu, dünyanın en büyük şir-
ketleri arasında olan ulusal ve 
uluslararası dev petrol şirketleri 
tarafından destekleniyor.
Bu ödül Prof. Dr. Volkan Ş. Edi-
ger’e 14-17 Eylül 2014 tarihinde 
düzenlenen ve kısaca AAPG 2014 
ICE olarak adlandırılan uluslara-
rası konferans nedeniyle verildi. 
Türkiye’de ilk defa gerçekleşti-
rilen bu önemli petrol ve enerji 
konferansı, Prof. Dr. Volkan Ş. 
Ediger’in başkanlığında, 13’ü 
yabancı ülkelerden, 24’ü Tür-
kiye’de faaliyet gösteren çeşitli 

şirketlerden ve üniversitelerden 
katılımcılardan oluşan toplam 37 
kişilik bir komite tarafından ger-
çekleştirildi. Konferansa, AAPG 
tarihinde rekor bir sayı olan 
800’den fazla bilimsel/teknik 
bildiri başvurusu yapılmış, bun-
ların içinden 300 tanesi özenle 
seçilerek 60 oturumda sunuldu. 
Ayrıca, 67 uzman 10 farklı özel 
oturumda görüşlerini katılımcı-
larla paylaştı, dört tane jeolojik 
gezi yapıldı.
Birçok saygın ödülün sahibi olan 
Prof. Dr. Ediger, Cumhurbaş-
kanlığı Genel Sekreterliği tara-
fından 2000’de Takdirname, 2001 
ve 2005’te Teşekkürname ile 
ödüllendirilmişti. 2006’da ODTÜ 
Yılın Tez Danışmanı Ödülü’ne 
ve Osmanlı’da Neft ve Petrol 
adlı eseri ile Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti Sedat Simavi Sosyal 
Bilimler Ödülü’ne, 2007’de ise 
Türkiye Petrol Jeologları Derne-
ği’nce ilk kez verilmeye başlanan 
Cevat Eyüp Taşman Ödülü’ne la-
yık görüldü. Çeşitli uluslararası 
başarı listelerinde yer alan Prof. 
Dr. Ediger, son olarak 2013’te 
POWER-GEN tarafından “Günü-
müzde Avrupa’da Enerjide En Et-
kili 10 İsim” arasında gösterildi.



ATALAY CLK ENERJI KOORDINATÖRÜ OLDU 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 
(BEDAŞ) eski Genel Müdürü
Abdullah Atalay, Cengiz, Limak 
ve Kolin’in yer aldığı ortak gi-
rişim tarafından kurulan CLK 
Enerji bünyesinde yer alan da-
ğıtım ve perakende şirketlerinin 
oordinatörlüğü görevine geti-
rildi.
1991 yılında Mardin, 1992 yılında 
Van TEDAŞ müdürlüklerinde iş-
letme ve müşteriler mühendisi 
olarak görev yapan Atalay, 2003 
yılına kadar mühendis, başmü-

hendis, şube müdürü ve mües-
sese müdürlüğü görevlerinde 
bulundu.
2005 yılında TEDAŞ Genel Mü-
dür Yardımcısı olan Atalay, 2008
yılında Boğaziçi Elektrik Dağı-
tım A.Ş. Genel Müdürü olarak 
atandı.
Atalay, 7 Haziran’da yapılan se-
çimlerde Ak Parti Ağrı 1. sıra 
milletvekili adayı olması nede-
niyle BEDAŞ Genel Müdürlüğü 
görevinden ayrılmış ancak par-
lamentoya girememişti.

AŞIK, ETD BAŞKANLIĞI’NA 
DEVAM EDECEK

2010 yılında kurulan Enerji Ti-
careti Derneği (ETD), 30 Eylül 
2015 tarihinde gerçekleştirdiği 
genel kurul toplantısında, yeni 
yönetim kurulunu seçti. 
Genel Kurul’da yapılan seçim-
lerde ETD Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’na Sanko Enerji Genel 
Müdürü Cem Aşık yeniden se-
çildi. 
Daha önceki seçimde yöne-
tim kurulunda yer alan Gates 
Enerji, Turcas Elektrik Toptan 
Satış A.Ş ve RWE Turkey Hol-
ding yeni yönetime girmedi. 

ETD’nin yeni yönetimi şu isim-
lerden oluşuyor:. Sanko Ener-
ji’den Cem Aşık ve İhsan Akyol, 
Enerjisa’dan Benedikt Messner 
ve Isak Deeskinazis, OMV’den 
Serkan Hotoğlu ve Burak Üçoz 
Limak’tan Birol Ergüven ve Er-
kin Kılınç, Gama’dan Musta-
fa Karahan ve M. Arif Özozan, 
Statkraft’tan A. Servet Akgün, 
Fina Enerji’den Onur Yazgan ve 
Burak Güler, Akenerji’den A. 
Ümit Danışman ve Selim Güven 
ile Aksa Enerji’den Murat Ki-
razlı ve Metin Koşar.

ÖZKÖK, IZGAZ’IN 
MÜDÜRÜ OLDU

Kocaeli’nde doğal gaz dağı-
tım hizmeti veren İZGAZ’ın 
genel müdürlüğüne, 2009 yı-
lından bu yana genel müdür 
yardımcısı olarak görev ya-
pan Mehmet Gökalp Özkök 
atandı. Özkök, 1 Ekim 2015 
itibarıyla görevine başladı. 
2009 yılı başında Avrupa’nın 
önde gelen enerji devlerin-
den ENGIE Grubu’na katı-
lan İZGAZ’ın bir önceki ge-
nel müdürü Gilles Guegan, 
şirketteki aktif görevini 30 
Eylül 2015 tarihi itibarıy-
la bıraktı. 1997-2009 yılları 
arasında BOTAŞ’ta çeşitli 
görevlerde bulunan ve Ba-
kü-Tiflis- Ceyhan Ham Pet-
rol Boru Hattı Projesi İdari 
İşler Müdürü olarak görev 
yapan Özkök, 2009’da İZ-
GAZ GDF Suez Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini üstlen-
mişti. 
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2015 NOBEL 
KIMYA ÖDÜLÜ 

PROF. DR. AZIZ SANCAR’IN
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademi-
si, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi 
tarafından verilen Nobel ödülleri açıklandı. 2015 
Nobel Kimya Ödülü’nü “DNA onarımı” hakkındaki 
bilimsel çalışmasıyla Prof. Dr. Aziz Sancar kazan-
dı. Nobel Kimya Ödülü’nü Sancar’la paylaşan diğer 
iki isim ise ABD’li Paul Modrich ve İsveçli Tomas 
Lindahl oldu. Prof. Dr. Aziz Sancar 1946’da Mardin 
Savur’da 8 kardeşin 7’ncisi olarak dünyaya geldi. 
Sancar, 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakülte-
sini 1971 yılında bitirdi ve eğitim için ABD’ye gitti. 
1997 yılından bugüne Amerika Birleşik Devletleri 
North Carolina-Chapel Hill’de North Carolina Üni-
versitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde görev 
yapan Prof. Sancar, gerçekleştirmiş olduğu 300’e 
yakın bilimsel makale ve bu makalelere yapılan 12 
binden fazla atıfla, bilimsel araştırmada eşine az 
rastlanır bir başarıya imza attı.

CLK ENERJI KURUMSAL 
ILETIŞIM DIREKTÖRÜ 
MELIS KOBAL OLDU

Cengiz, Kolin ve Limak gruplarının enerji ortaklığı 
CLK Enerji Kurumsal İletişim Direktörlüğü göre-
vine, Melis Kobal getirildi. Meslek hayatına 2001 
yılında NTV Haber Merkezi’nde muhabir olarak 
başlayan Melis Kobal, 2005-2011 yıllarında CN-
BC-e’de muhabirlik yaptı. Özellikle enerji haber-
lerinde uzmanlaşan Kobal, kriz döneminde yaptığı 
“Krize Direnen Kentler” programıyla Ekonomi Ga-
zetecileri Derneği tarafından “En İyi TV Gazetecisi 
Ödülü”ne layık görüldü. 

CASTROL’DE  
ULUSLARARASI ATAMALAR 

Üç yıldan fazla bir süredir Castrol Türkiye ve Orta 
Asya Direktörü olarak görev yapan Kerim Ker-
men, Castrol’ün ABD’de yer alan en önemli yöne-
tim üslerinden birine Castrol Edge markasından 
sorumlu global marka direktörü olarak atandı. Bu 
arada Türkiye’nin Castrol dünyası içinde yönetim-
sel olarak bir üst seviyeye çıkmasıyla birlikte BP 
Downstream CEO’sunun sağ kolu olarak İngiltere 
merkez ofiste görev yapan Kamuran Yazganoğlu 
ise Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direk-
törlüğüne atandı.

Kerim Kermen önümüzdeki dönemde titanyum 
gücündeki yeni Castol Edge ve Bloodhound gibi 
farklı pek çok proje için yoğun mesai harcayacak, 
Castrol Edge’in global marka stratejisine yön ve-
recek. Kermen 2012’den beri BP Madeni Yağlar 
Türkiye ve Orta Asya Direktörlüğünü yürütüyordu. 
Kermen, 2000 yılında Castrol Türkiye’ye katılmış, 
2003 yılında global pazarlama ünitesinde binek 
araçlar program müdürü olarak görev almıştı. 
2004-2008 yılları arasında Transcon Bölgesi ve 
Türkiye pazarlama müdürlüğü görevlerini yürüten 
Kermen, 2008-2011 yıllarında Singapur’da Asya 
Pasifik bölgesinde yetkili servisler müdürlüğü 
yaptı. 
Kamuran Yazganoğlu, Türkiye’nin aynı zamanda 
Castrol dünyası içinde yönetimsel olarak bir üst 
seviyeye çıkması ile beraber daha fazla ülke so-
rumluluğu üstlenerek Castrol Türkiye,  Ukrayna 
ve Orta Asya Direktörlüğü yapacak. 1999 yılında 
BP-Castrol dünyasına stajyer olarak girip çeşit-
li görevlerde bulunduktan sonra Türkiye BP Gaz 
Genel Müdürlüğüne kadar yükselen Yazganoğlu, 
16 yılı aşkın sürede Türkiye başta olmak üzere çok 
önemli 11 ülkenin sorumluğunu almanın kendisi 
için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.



Kur, tarife kıskacında 
sıkışan özel sektör elektrik 
dağıtım şirketleri finansal 
olarak varlıklarını sürdür-

mekte çok zor duruma düştüklerini 
belirterek kamu otoritesinden 
çözüm istedi. Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği (ELDER) 
tarafından hazırlatılan ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu’na su-
nulan raporda, kısa ve uzun vadede 
sektörde sağlanacak dönüşüm için 
dünya örnekleri ışığında tarife sis-

teminin değiştirilmesi talep edildi.
Raporda şu temel tespitler yapı-

larak talepler sıralandı: “Türkiye’nin 
geniş ve dağlık coğrafyası ile üretim 
ve tüketim merkezleri arasındaki 
kopukluklar iletim ve dağıtım alt-
yapısını kalkınma için çok önemli 
bir unsur haline getirdi. Elektrik 
dağıtım sektörü 2015 itibariyle ülke 
ekonomisine 100 binin üzerinde 
istihdam, yıllık 760 milyon dolar 
vergi geliri ve 1,1 milyar dolar yatı-
rım ile büyük katkı sağladı. 

27 milyar dolar yatırım şart
Bu katkıların artması ve tü-

keticilere daha da kaliteli hizmet 
verebilmek için dağıtım sektörünün 
2023’e kadar büyüme, yenileme ve 
iyileştirme, teknoloji ve kalite ile 
diğer alanlarda yaklaşık 27 milyar 
dolar yatırım (yıllık yaklaşık 3 mil-
yar dolar) yapması gerekiyor.

Elektrik dağıtım sektöründe 
yapılacak her 1 milyar dolarlık ya-
tırım, ülke GSYİH’sine 960 milyon 
katkı sağlarken, 26 bin kişiye yeni iş 

Elektrik dağıtım şirketleri ‘bıçak 
kemiğe’ dayandı diyor

Elektrik dağıtım şirketleri kısa ve uzun vadede sektörde nasıl büyük 
bir dönüşüm sağlamayı hedeflediklerine ve bunun için gerekenlere 
dair kapsamlı ve ciddi bir analizi EPDK’ya sundu. Sektör adeta “bıçak 
kemikte” diyerek “Varlıklarını sürdürebilmek, hizmet, yatırım ve 
istihdam hamlesi” için tarife sisteminde değişiklik istedi
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imkânı yaratacak ve kamuya yakla-
şık 250 milyon dolar vergi ve sosyal 
güvenlik geliri bırakacak.

Yıllık tahmini bin dakika ile 
Avrupa’nın toplamda en uzun 
elektrik kesintilerini yaşayan Tür-
kiye, gerekli yatırımların yapılması 
sonucu elektrik kesintisi kaynaklı 
yıllık 1,3-1,5 milyar dolar GSYİH 
kaybını minimuma indirecek ve ka-
lite endekslerinde kişi başına milli 
gelirde hedef aldığımız gelişmiş 
ülkelerin seviyesine yükselecek.

Elektrik dağıtımı alanındaki 
bu yatırımlar, mesken, ticari ve 
endüstriyel tüm müşterilere güveni-
lirlik, verimlilik, yeni katma değerli 
hizmetlere erişim, şebeke esnekliği 
ve dağıtılmış üretimin arttırılması 
gibi faydalar sağlarken birçok yeni 
iş alanı da yaratacak. Örneğin akıllı 
sayaç yatırımları, ileride büyük 
ilerleme göstermesi beklenen ev 
otomasyonu alanında önemli bir 
altyapı olacak.

Yüzde 60’dan fazla kur zararı doğdu 
Raporun temel tespiti, “Türkiye 

dağıtım sektörü, bugünkü görü-
nümüyle finansal sürdürülebilirlik 
anlamında soru işaretleri barındı-
rıyor.” Bu soru işaretleri de şöyle 
özetleniyor: 
 î Dağıtım ve perakende şirketle-
rinin yatırımcılar için özkaynak 
değeri “negatif ” 0,7 milyar 
dolar. (Şirketlerin devrinde 
konulan özkaynak 4 milyar 

dolardı.)
 î Perakende ve dağıtım gelirleri 
dâhil, TL bazda ROE değeri 
(özkaynak getirisi) yüzde 4 
seviyesi ile sektörün yaklaşık 
yüzde 15 getiri beklentisinden 
risksiz getiriden yüzde 6 ora-
nında aşağıda. Uygun şartlarda 
TL finansman olmamasından 
dolayı, özelleştirme kredileri 
dolar olarak alınmış ve sonuçta 
ihale tarihlerinden beri ortala-
ma yüzde 63 kur zararı doğdu.
 î 2014 sonu itibarıyla sadece iha-
le bedeli kaynaklı yaklaşık 7,7 
milyar dolar olan borç yükünün 
(şirket bilançolarından konso-
lide edilen gerçek borç raka-
mıdır) etkisiyle, bazı oyuncular 
dışında sektörün kredi derece-
leri yatırım yapılabilir seviyenin 
altına düştü.

 î Tarife dönemi içindeki de-
ğişiklikler ve dönem başında 
öngörülemeyen etkenler, şirket-
leri zarara uğratabiliyor. Diğer 
gelirlerin birçoğu şirketlere 
bırakılmadığı için hizmet ve 
operasyonlardan şirketlere “ek 
getiri” motivasyonu yaratıla-
mıyor.
 î Türkiye’deki yatırım ve RAB 
değerleri yurtdışı örnekler ile 
karşılaştırıldığında, hem mut-
lak hem de dağıtılan elektrik 
ve GSYİH tutarlarına göre çok 
düşük kalıyor. 
 î Türkiye’deki tüketiciler yıllardır 
tarife olarak en iyi şekilde ko-
runuyor. Tüketici faturalarına 
yansıtılan dağıtım tarifesi birim 
fiyatları, reel olarak artmadığı 
gibi enflasyon düzeltmesinin 
ve dolardaki artışın da altında 
kaldı. Bu da Avrupa ülkele-
riyle karşılaştırıldığında (gelir 
seviyesi dikkate alındığında 
bile) Türkiye’deki tüketicileri 
açık ara en düşük sistem kulla-
nım bedeli ödeyen konumuna 
getirdi.
 î Özelleştirme sonrası yapı-
lan tek seferlik tahsilatlar ve 
giderlerden yaratılan sinerjiler, 
finansal sıkıntıları şu ana kadar 
önlemeyi başardı. Ancak mevcut 
tarife yapısında 3. tarife dönemi 
sonuna kadar ise nakit açığı 5,9 
milyar dolar.
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Nakit açığı ancak 2036’da pozitife 
dönecek

Rapora göre, 2023’e kadar ve 
sonrasında tüm nakit açığı öz-
kaynakla finanse edilirse, ancak 
2036 yılında özkaynak nakit akışı 
pozitife geçecek, bu da dolar olarak 
yatırımcılara yaklaşık yüzde 3 yıllık 
getiri bırakıyor. 

Hissedar desteğiyle ayakta 
kalan şirketlerin, ek özkaynak ve 
kredi bulmasında sıkıntı olması 
durumunda ise sektör ve ülke için 
elektrik kesintileriyle kalkınmanın 
aksaması ve iflaslar ile bankacılık ve 
enerji sektörü krizleri gibi önemli 
riskler doğuyor.

Raporda yatırımların düşürül-
mesinin Türkiye’nin kalkınması 
aksatabileceği için bir seçenek 
olamayacağına vurgu yapılarak “Za-
ten baz modeldeki düşük yatırım 
tahminleri ile bile yüksek nakit 
açığı oluşuyor ve yatırımlar riske 
giriyor” saptaması yapılıyor. 
Dünya örnekleri de incelendi

Raporda “Gelişmiş ülkelerin 
geçmiş öğrenimleri sonrası yatırım 
yaklaşımları sonuç ve dönüşüm 
odaklı olmaya başlamıştır, örneğin 
İngiltere’de düzenleyici kurum, 
gerekli yatırımların yapılabilmesi 
için son tarife döneminde verimlilik 
hedefinden vazgeçerek fiyatlarda 
artışa gitmiştir” denilerek dünya 
örekleri şöyle sıralanıyor:
 î Sektörü desteklemek için dü-
zenleyiciler RAB’ın (Düzenle-
nen Varlık Tabanı), WACC’ın 
(varlık tabanı getiri oranı) ve 
amortisman planının aktif 
yönetimi gibi belli başlı birkaç 
aracı kullanıyorlar. Örneğin 
İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya 
gibi Avrupa’nın birçok ülke-
sinde RAB, varlıkların özelleş-
tirmedeki değeri veya yeniden 
yapım maliyeti baz alınarak 
belirlenmiştir.
 î Özellikle İngiltere ve İtalya 
örneklerinde düzenleyiciler, bu 
aksiyonlar çerçevesinde, yüksek 
getiri ve temettü verimi ile sağ-
lıklı bir değere sahip; özkaynak 

getiri (ROE) değerleri risksiz 
getiri ve özkaynak maliyet-
lerine göre oldukça yüksek; 
Yatırım yapılabilir not seviye-
leri ile yüksek borç ödeyebilme 
yeterliliğine sahip; sağlam dü-
zenleme altyapısı ve düzenleyi-
ci desteğine sahip; yani özetle 
finansal olarak sürdürülebilir 
bir sektör yaratmaktadırlar.”
 î 2001 yılında Hindistan dağı-
tım sektöründe gerekli reform-
lar yapılamadığı için sektör 
oyuncuları iflaslar yaşadı, bu 
da merkez bankasının sektöre 
yüklü miktarda nakit sağla-
masına yol açtı. Daha sonra 
gerekli düzenlemeler yapıl-
madığından 2012’de iflaslar 
ve merkez bankası müdahalesi 
tekrar yaşandı.

 î 2000’lerde Brezilya’da yaşanan 
devalüasyon sonrası, WACC’ın 
içine kur zararlarına ve regü-
lasyon riskine karşı ek getiri 
koyuldu. 2015 yılında düzenle-
yici şirketleri desteklemek için 
kendi garantisiyle uzun vadeli 
kredi sağlandı.
 î Uluslararası örneklerde, gerekli 
yatırımları teşvik edebilmek 
için elektrik dağıtım düzenle-
meleri verimlilikten büyümeye 
doğru bir geçiş yaşamaktadırlar. 
İngiltere, İtalya gibi pazarlarda 
düzenleyiciler, varlık tabanı ta-
nımlamalarından farklı WACC 
ve amortisman planları oluştur-
maya varan bir dizi düzenleyici 
önlemle yatırımcılara finansal 
sürdürülebilirlik anlamında 
destek olmaktadırlar.

ELEKTRIK FATURALARI 1 TL ARTARSA...
Raporda çözüm beklentileri sıralanıyor. 

 � Tüm paydaşların desteğiyle dağıtım sektörünün içinde bulunduğu durum iyi-
leştirilebilir. Finansal olarak sürdürülebilir bir dağıtım sektörü yaratmak için birkaç 
ana konuda aksiyon alınabilir. örneğin düzenlenen varlık tabanı (RAB) 10 milyar TL 
(3,7 milyar dolar) arttırılırsa, aylık ortalama mesken elektrik faturalarını sadece 1 
TL yükseltirken devlete ek 0,8 milyar dolar vergi değeri, dağıtım şirketlerine ek 3,7 
milyar dolar değer sağlanabilir.

 � Uzun vadeli sürdürülebilirlik perspektifinin uygulanmasının yanı sıra 3. tarife 
dönemi sonuna kadar acil önlemler alınması ve şirketlerin finansal olarak destek-
lenmesi önümüzdeki kısa vadeli dönemde yatırımların yapılabilmesi ve hizmetle-
rin aksamaması için büyük önem taşıyor. 
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Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) tara-
fından Özyeğin Üniversitesi’nin iş-
birliği, Cerean Enerji, DTES, Fina 
Enerji, IC İçtaş Enerji, TREPAŞ 

ve YEPAŞ’ın sponsorluğunda düzenlenen 
“Elektrik Perakende Satış Sektörünün 
Geleceği Sempozyumu” 30 Eylül’de Hilton 
İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirildi. 
Kayıtların bir haftalık bayram tatili olma-
sına karşın toplantıdan çok önce dolduğu 
sempozyum, oldukça başarılı geçti. Sem-
pozyumun açılışı konuşmalarını Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun 
ve TENVA Başkanı Hasan Köktaş yaptı. 

Enerji  sektöründeki gelişmelerin 
büyük oranda özel sektör yatırımlarından 

Elektrik Perakende 
Satış Sektöründe 
DENGELER 
DEĞIŞECEK

TENVA tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Elektrik Perakende 
Satış Sektörünün Geleceği Sempozyumu’ sektörün en 
kapsamlı buluşmasına sahne oldu. Sektör temsilcilerinin 
rekabetin önündeki engelleri ve çözüm önerilerini dile 
getirdiği sempozyumdan çıkan sonuç, 30 milyar dolarlık 
elektrik dağıtım sektörü, perakende ve hizmet sektörüne yeni 
bir soluk getirecek…
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kaynaklandığını belirten Bakan 
Alaboyun, “Bu noktada risk alan, 
yatırım yapan, istihdam sağlayan ve 
ülkemizin geleceğine tuğla koyan 
özel sektörümüzü kutluyorum” 
dedi. Elektrik enerjisindeki kurulu 
gücün, 2002 yılında 31 bin 846 
MW iken, bugün itibarıyla 72 bin 
MW’a yaklaşarak iki kattan fazla 
bir artış sağlandığını hatırlatan 
Alaboyun, yine 2002’de yüzde 32 
olan özel sektörün payının bugün 
yüzde 71,7 seviyesine ulaştığını, 
böylece 13 yıl içinde devlet ve özel 
sektör paylarının yer değiştirdiğini 
kaydetti.

Alaboyun, 15 yıl önce 20 MW 
civarındaki rüzgar santralı kapasi-
tesinin 4 bin megavatı aştığını da 
ifade etti. Kurulu güç içerisindeki 
rüzgar, jeotermal, biyokütle gibi 
kaynakların payının ise yüzde 5’i 
aştığını söyleyen Alaboyun, önü-
müzdeki dönemde yerli kaynakların 
enerji üretimindeki payını artıra-
bilmenin temel şartlarından birinin 
de madenleri daha etkin şekilde 
sisteme dahil etmek olduğuna 
dikkati çekti.

100 binden fazla kişiye istihdam 
sağlandı

Alaboyun, elektrik dağıtım 
sektöründe, 21 elektrik dağıtım şir-
ketinin hepsinin 2013 yılı itibarıyla 
özelleştirilmesi sonucunda özel 
sektör payının yüzde 100’e çıktığını 
anımsatarak, “Bu sektörün 2015 yılı 
itibarıyla ülkemize 100 bin kişinin 
üzerinde istihdam, 760 milyon do-
lar vergi geliri sağladığı ve 1 milyar 
doların üzerinde yatırım yapıldığı 
hesaplanmaktadır, bu kadar önemli 
bir sektörün uzun vadeli olarak 

Özel oturumda bir konuşma yapan CarrefourSA 
CEO’su Mehmet T. Nane, değişen müşteri alışkan-
larını anlatarak “Tüketim alışkanlığı mobile kayıyor, 
bu alanı iyi kullanmanız gerekli. Bir diğer konu ise 
yalın hareket etmek, yani ortadaki aracıları kaldırıp 

müşterinizle direkt iletişim ve hizmet kanalları 
yaratmalısınız” önerisinde bulundu.

KAPAK       
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yatırımlarına devam etmesi için 
hepimize önemli sorumluluklar 
düşüyor” diye konuştu.

Elektrik dağıtım ve perakende 
satış faaliyetlerinin ayrıştırılma-
sının, serbestleşme reformlarının 
önemli aşamalarından biri olduğu-
nu söyleyen Alaboyun, konuşması-
na şöyle devam etti:

“Hukuki ayrıştırmayla birlikte 

sektördeki rekabetçi yapının daha 
da geliştirilmesi hedeflendi. Ser-
bestleşme sürecinin devam etme-
siyle birlikte piyasaların rekabetçi 
ve şeffaf bir ortamda işliyor olması 
da yatırımcıların en çok dikkate 
aldığı ölçütlerden birisidir, çünkü 
bilginin ve işleyişin şeffaf olmadığı 
piyasalarda, yatırımların gerçekleş-
mesi için oluşması gereken güven 

ortamı riske girmektedir.»
Alaboyun, konuşmasında 

EPİAŞ’a da vurgu yaparak yatırım-
ların şeffaf ve öngörülebilir piyasa 
yapısıyla desteklenmesinin yanı 
sıra idari süreçlerin de yatırımcı-
ları destekleyici şekilde olmasının 
yatırımlara ivme kazandırdığına 
dikkati çekti.

Teknolojiyi kullanan,  
tüketiciyi anlayan kazanacak

Sempozyumun bir diğer 
açılış konuşmasını da 
TENVA Başkanı Hasan 
Köktaş yaptı. Türkiye 

Enerji Vakfı’nın enerji kaynakları, 
teknolojileri, politikaları ve enerji 
piyasalarında gerçekleşmekte olan 
ulusal ve uluslararası gelişmele-
re aktif katkı sunmak için 2012 
yılında faaliyetlerine başladığını 
anımsatan Köktaş, “Hızla gelişen 
ülkemiz elektrik enerjisi sektörü-
nün tüketicilerimizi en yakından 
ve birebir ilgilendiren, etkileyen 
segmenti olan perakende sektörü 

üzerinde değerlendirmeler yapmak 
üzere bugün bir aradayız” dedi. 

Elektrik sektöründe 
gerçekleştirilen serbestleştir-
me çalışmaları sonucunda, 
serbest tüketici limitlerinin 
düşürülmesi başta olmak 
üzere bu sektörün rekabete 
açılması ve teknolojik iler-
lemeler elektrik perakende 
satış sektörünün endüstriyel 
organizasyon dinamiklerini 
temelden değiştirdiğine dik-
kat çeken Köktaş, “Değişen 
bu dinamikler, piyasa oyun-

cularını yeni iş stratejileri geliş-
tirmeleri hususunda zorluyor. Bu 
stratejileri geliştirirken tüketiciyi iyi 
tanımak ve tüketici davranışını iyi 
analiz etmek, piyasadaki yeni oyun-
cuların yapısını ve iş modellerini 
anlamak, yeni piyasa yapısında kat-
ma değerin nasıl oluşturulacağını 
bilmek son derece önem kazanmış 
bulunuyor” dedi. 

Sempozyumda tanıtımı 
yapılan TENVA Direktörü Dr. 
Fatih Cemil Özbuğday tarafından 
hazırlanan “Elektrik Perakende 
Satış Sektörünün Geleceği” isimli 
rapora da değinen Köktaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Raporda diyoruz 
ki ‘Elektrik perakende satış sektörü, 
elektrik piyasalarının değer zincir-
lerinin ayrıştırma ve serbestleştirme 
reformlarından en çok etkilenen 
halkasıdır.”

Hasan Köktaş
TENVA Başkanı

KAPAK       
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Özel oturum bölümünün 
konuşmacısı Fiba Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüsnü Özyeğin’di. Konuş-

masına duayeni olduğu bankacılık 
sektöründen bir anısıyla başlayan 
Özyeğin, bankacılıkta serbest-
leşmenin yaşandığı 1980’lerde 
bankacıların birbirlerine yakın faiz 
oranı vermek üzere biraraya gelip 
bir iyiniyet anlaşması imzalama-
sına karşın kimsenin o anlaşmaya 
uymadığını söyleyerek şöyle devam 
etti: “O dönemde serbestleşme ne-
deniyle bankalar çok ciddi sorunlar 
yaşadı, bazıları hacze uğradı ama 
sonunda bugün dünyanın en güçlü 
finans yapılarından birine kavuştuk” 
dedi. 

Elektrik dağıtım sektörünün de 
aynı süreçleri yaşadığını belirten 
Özyeğin, Türkiye’nin dünyanın 
gerisinde kalmasına karşın bunu 
avantaja çevirebileceğini belirtti. 
Avrupa’da elektrikte serbest tüketici 
uygulamasının 10 yıl önce başladı-
ğını ifade eden Özyeğin, “Onların 
yaptıklarından ders çıkarmamız 
gerekiyor. Kim ne yapmış, hangi 
uygulamalar başarılı olmuş hangi-
leri olmamış bunları araştırmalıyız” 
önerisinde bulundu. 

Türk halkı iyi bir tüketici
Limitlerin kalkmasıyla birlikte 

34 milyon abonenin tedarikçisini 
seçme hakkına sahip olacağına, 30 
milyarlık dolarlık pazarın herkese 
açılacağına dikkat çeken Özyeğin, 
“Bu süreçte müşterisini iyi tanıyan, 
dinleyen, ihtiyaçlarını anlayan, 
onlara yenilikçi kampanya ve tari-
feler götürenler sektörün kazananı 
olacaktır. Ülkemize baktığımızda 
bireysel hizmetler sunma konusunda 
bankacılık sektörü oldukça ileride. 

Avrupa’da ve dünyada bireysel müş-
teriye sunulan hizmetler açısından 
en ileri sektörlerden biri bankacılık. 
Kredi kartı, GSM aboneliği penet-
rasyonunda da dünyada ilk sıralar-
dayız. Yani Türk halkı iyi bir tüketici 
olduğunu gösterdi” dedi. 

Müşteri bilgisi fazla olan kazanır
Elektrik dağıtım sektörünün 

önümüzdeki dönemde, bankacılık 
sektörüyle ortak hareket edeceğine 
inandığını belirten Özyeğin sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Çeşitli finans 
ürünleri, sigorta, emeklilik ürünleri 
elektrikle birlikte müşteriye sunula-
cak. Bunun bazı örnekleri şimdiden 
başladı bile. Orta vadede müşteriyle 
daha uzun süre ilişki içinde olmak 
için sadakat programları başlayacak. 
İnternet aboneliği, ücretsiz kredi 
kartı verilmesi gibi ek hizmetler 
gündeme gelecek. Müşteri sayısı, 
müşteri bilgileri yüksek olan sektörler 
ve oyuncular, önemli rol oynayacaklar 
bu stratejilerde. Bu da tüketicinin 
lehine olacak bir uygulama..

Elektrik perakendecileri 
bankalarla işbirliği yapmalı

Tüketici limitlerinin sıfırlanmasıyla 30 milyar dolarlık pazarın herkese 
açılacağını belirten Fiba Holding Başkanı Özyeğin, “Bu süreçte 
müşterisini anlayan, yenilikçi hizmetler sunanlar kazanacak. Bankacılık, 
sigorta, telekom gibi sektörlerle işbirlikleri yapmalısınız” dedi…

Hüsnü Özyeğin
Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı

KAPAK       
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Perakende sektöründe küçük 
şirketler ortadan kalkacak

Sempozyumda TENVA Di-
rektörü Yar. Doç. Dr. Fatih 
Cemil Özbuğday tarafın-
dan hazırlanan “Elektrik 

Perakende Satış Sektörünün Gele-
ceği” başlıklı bir rapor da tanıtıldı. 
Rapor, Türkiye’de ilk kez elektrik 
perakende satış sektörünü bu kadar 
yakından ve ayrıntılı olarak inceli-
yor. Katılımcılar tarafından büyük 
ilgi gören bu kapsamlı raporun kısa 
bir özetini sizlerle paylaşıyoruz. 
Raporun tamamını TENVA’dan 
temin edebilirsiniz. 

Altı bölümden oluşan raporda, 
elektrik perakende satış sektöründe 
tüketici seçimi ve rekabet temasının 
fikri altyapısı, tüketici davranışı ve 
tüketicinin rekabete nasıl tepki ver-
diği, sektördeki şirketlerin türleri ve 
profilleri inceleniyor. Son iki bölüm 
ise Türkiye’ye odaklanarak şimdiki 
durum, yerleşik tedarikçiler için bir 
SWOT analizi ve geleceğe dönük 
öngörülerden oluşuyor. 
Rekabetten beklenen temel faydalar

Elektrik tedarikinde rekabetten 
beklenen temel fayda, piyasa katı-
lımcılarının (tüketicilerin, yerleşik 
tedarikçilerin, piyasaya yeni giren 
firmaların) piyasa çıktılarına (fiyat 
gibi) daha duyarlı hale gelmesidir. 
Rekabetçi bir piyasa yapısında 
faaliyetlerini yürüten perakendeci 
firmalar, müşterilerini kaybetme 
olasılıklarının farkında olarak reka-
betçi bir fiyatlama stratejisi izleye-
ceklerdir. Talep tarafında ise daha 
iyinin arayışında olan tüketiciler 

daha etkin bir şekilde faaliyetlerini 
sürdüren ve daha cazip koşullarda 
elektrik sunan tedarikçilerden hiz-
met almak isteyeceklerdir. Dahası, 
söz konusu duyarlılık elektrik arz 
zincirinin diğer halkalarına da 
yansıyacaktır. Elektrik üreticileri 
daha cazip teklifler sunma baskısını 
hissedecek ve toptan piyasada daha 
düşük fiyatlar sunulacaktır.
Tüketici davranışlarını etkileyen 
faktörler

Makro düzeyde tüketicilerin 
davranışlarını etkileyen temel 
unsur, kurumsal tasarımdır. Bazı 
ülkelerde politika yapıcıları, geçiş 

eylemini hızlandıran ve kolaylaş-
tıran mekanizmalar benimsemek-
tedir. Örneğin, Texas’ta yerleşik 
tedarikçilerin belirlenen fiyat 
kontrollerinin altında 3 yıl boyunca 
veya küçük ölçekli müşterilerin 
yüzde 40’ı tedarikçisini değişti-
rinceye kadar elektrik satmaları 
yasaklanmıştır. Böylece piyasaya 
yeni firmaların girmesi ve yaşaması 
sağlanmıştır. Tüketici davranışlarını 
etkileyen mikro faktörlerin başında 
ise geçiş maliyetleri geliyor. 

Kimler tedarikçisini değiştiriyor?
Sektör oyuncularının profili: 

TENVA Direktörü Özbuğday tarafından hazırlanan rapor çok ilginç 
saptamalara yer veriyor. Elektrik perakende sektör oyuncularının 
diğer sektörlerle sinerji yaratması gerektiğine vurgu yapan araştırma, 
bağımsız ve küçük şirketlerin pazardan silineceğini öngörüyor... 

Müşterinin Özelliği Tedarikçisini Değiştirme Nedeni

Eğitimli tüketiciler Yeşil enerji tercihleri daha fazla

Elektriği ısınma amaçlı kullanan tüketiciler Elektrik faturaları çok daha yüksek meblağlarda

Aylık tüketimi daha az değişken olan tüketiciler Tedarikçi değiştirmeden elde edecekleri faydaları daha net hesaplayabilmekteler

Son zamanlarda televizyon içeriği ya da telefon 
hizmeti tedarikçisini değiştirmiş tüketiciler

Arama maliyetlerine katlanmaları daha olası
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Sektörde faaliyet gösteren şirketleri 
üç ayrı başlık altında toplamak 
mümkün.
• Küçük ve bağımsız firmalar (sa-

dece tedarik lisansına sahip)
• Çoklu tedarikçiler
• Elektrik üreticisi firmalar
• Dünyadaki örnekler küçük 

ve bağımsız şirketlerin, hangi 
ülkede olursa olsun başarısız 
olduklarını ya iflas ettiklerini ya 
da piyasadan çıkmak zorunda 
kaldıklarını gösteriyor. Bir diğer 
seçenek ise elektrik üreticileri 
tarafından satın alınmaları. Ör-
neğin, Birleşik Krallık’ta 2000-
2007 yılları arasında bu tarz 20 
firma piyasayı terk etmiş, toplam 
pazar payları tedarikçi değiştir-
menin en yoğun olduğu yıllarda 
bile yüzde 2’yi geçmemiş. 
Bir diğer şirket tipi ise ‘çok-

lu tedarikçiler.’ Bu tür şirketler, 
oldukça güçlü bilgi altyapıları, 
gelişmiş müşteri ilişkileri yönetim 
sistemlerine ve ilgili destek sistem-
lerinin yanı sıra bunları kullanacak 
yetişmiş iş gücüne de sahipler. 
Ayrıca müşteriyi iyi tanıma ve 
perakendeciliği hem stratejik hem 
de işlevsel düzeyde çok iyi bilme 
özellikleri de var. Bir diğer artıları 
ise tanınan marka isimlerinin ve 
geniş mali kaynaklarının olması. 

Farklı sektörlerle işbirlikleri
Yakınsama, elektrik tedarikinde 

rekabeti etkileyebilecek ve gelecek-
te sektörü şekillendirebilecek en 
önemli unsurlardan biri. Yakınsa-
ma, şebeke endüstrileri (elektrik, 
gaz, telekomünikasyon) arasında 
farklı düzeylerde gerçekleşiyor. 
• Yakınsama ile gelen pazarlama 

stratejileri:
• Enerji tedarik piyasası ve sigorta 

piyasası
• NUON & AXA işbirliği
• Enerji tedarik piyasası ve ulaştır-

ma sektörü
• Essent (Air Miles)
• Elektrik tedarik piyasası ve pera-

kende sektörü
• EnBW & Salamander

• Kredi kartı & telekomünikasyon 
hizmeti

Yakınsama ile Gelen Pazarlama 
Stratejileri
1. Piyasa dışından gelen oyuncular 

da elektrik tedarik piyasasında 
söz sahibi olabiliyor 

2. Geniş müşteri tabanları olan 
büyük perakendeci firmalar

3. Internet ve telekom firmaları
4. Dayanıklı tüketim malları 

üreticileri

• Dijital yayıncı kuruluşlar. Örne-
ğin Finlandiya’da büyük  
mağaza zinciri olan Halpa Halli 
bir benzin istasyonu zincirinin  
sahibi olduğu Station 1

Türkiye’de durum ne?
Serbest Tüketici Yönetmeli-

ği’nin ilk olarak 4 Eylül 2002’de 
Resmi Gazete’de yayımlanması-
nın ardından Türkiye’de serbest 
tüketiciler için elektrik tedarikçisini 
seçme süreci başladı. Daha sonra 
limitler belirli aralıklarla aşağı 
çekildi. Aşağıdaki tabloda serbest 
tüketici limitinin gelişimi görülü-
yor. 

Arz tarafı: Türkiye’de elektrik 
tedarik lisansına sahip teşebbüs 
sayısı 202’ye ulaştı. Bu rakamı 21 
görevli tedarikçinin yanı sıra üretici 
ve bağımsız şirketler oluşturuyor. 

Talep tarafı: Ağustos 2014 
itibarıyla toplam serbest tüketici 
sayısı 1.133.671 olmuştur. 2013 
yılı boyunca tedarikçilerini bir kere 
değiştiren serbest tüketicilerin 
sayısı 41 bin 394, iki kere değiştiren 

serbest tüketicilerin sayısı 37 bin 
305 olmuştur Bu rakamlar göz 
önüne alındığında 2013 yılı içinde 
toplam serbest tüketicilerin sadece 
yüzde 18’inin tedarikçisini seçme 
hakkını kullandığı görülüyor. Öte 
yandan, serbest tüketici niteliğine 
haiz bu tüketicilerin sanayi kuru-
luşları ve ticari kuruluşlar olduğu ve 
girdi olarak kullandıkları elektriğin 
fiyatı hakkında çok daha hassas 
oldukları göz önünde bulundu-
rulduğunda, yukarıda sözü edilen 
yüzde 18’lik oranın çok düşük 
olduğu yargısına ulaşılabilmektedir.

Tablo 1: 2013 Yılında Serbest Tüketici için 
Geçiş Oranları

Yıl Serbest Tüketici 
Limiti (kWh/Yıl) Değişim

2002 9.000.000 -
2003 9.000.000 % 0,00
2004 9.000.000 % 0,00
2005 7.700.000 % -14,44
2006 6.000.000 % -22,08
2007 3.000.000 % -50,00
2008 1.200.000 % -60,00
2009 480.000 % -60,00
2010 100.000 % -79,17
2011 30.000 % -70,00
2012 25.000 % -16,67
2013 5.000 % -80,00
2014 4.500 % -10,00
2015 4.000 %-11,11

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK)
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“Hastayız ama umudumuzu yitirmedik” 

Sempozyumun “Elektrik Pe-
rakende Satış Sektöründe 
Rekabetçi Yapının Uygu-
lanması ve Sürdürülmesi” 

konulu panelinde sektör temsilcileri 
sektörün içinde bulunduğu durumu 
canlı örneklerle anlattı. Modera-
törlüğünü TENVA Başkanı Hasan 
Köktaş’ın yaptığı panelde Rekabet 
Kurumu Denetim ve Uygulama 
Daire Başkanı Abdulgani Güngör-
dü, Limak Enerji Genel Müdürü 

Birol Ergüven, Enerjisa Perakende 
Satış Şirketleri Genel Müdürü Kı-
vanç Zaimoğlu, Aksa Enerji Genel 
Müdürü Cüneyt Uygun ile PwC 
Türkiye Elektrik Piyasası Danış-
manlık Hizmetleri Koordinatörü 
Tamer Emre konuşma yaptı. 

Panelde ilk sözü alan Rekabet 
Kurumu Daire Başkanı Abdulgani 
Güngördü, EPDK ile imzalanan 
protokol çerçevesinde elektrik, 
petrol ve LPG başlıklarında alt 

gruplar oluşturduklarını söyledi. Bu 
çalışmaların çok önemli girdileri 
olduğuna dikkat çeken Güngördü, 
“En önemlisi birbirimizi daha iyi 
tanımamıza, daha iyi anlamımıza 
büyük katkısı oldu” dedi. Karşılıklı 
veri ve bilgi paylaşma aşaması-
na geldiğini belirten Güngördü, 
çalışmalar sonunda ortaya çıka-
cak raporun sektörün geleceğini 
şekillendirme açısından önemli bir 
kaynak olacağına dikkat çekti. 

Sektörün geleceğine dair öngörüler
Arz tarafı: Küçük ve bağımsız 

firmalar piyasadan çıkacak buna 
karşın çoklu tedarikçiler daha şans-
lı, limitlerin sıfırlanmasıyla piya-
sada daha aktif olacaklar. Engeller 
kalkarsa yakınsama sonucu diğer 
şebeke endüstrilerinin tedarikçileri 
(gaz, telekomünikasyon gibi) de 
piyasada yer alacaktır. 

Talep tarafı: Türkiye’de küçük 
ölçekli tüketiciler için hatırı sayılır 
geçiş maliyetleri söz konusu. Bu 
maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. 
Bunun yolu ise diğer birçok ülkede 
olduğu gibi tüketicilerin farklı 
tedarikçilerin fiyatlarını rahatlıkla 
karşılaştırabilecekleri bir çevrimiçi 

platformun sunulmasından geçiyor. 
Büyük ölçekli tüketiciler için hare-
ketlilik sanayi tarifelerinin ortadan 
kaldırılmasına bağlı. Aksi takdirde 

fiyat hassasiyetleri daha fazla olan bu 
tüketiciler için diğer ülkelerle kıyas-
landığında görece çok düşük geçiş 
oranları görülmeye devam edilecek. 

GEÇIŞ MALIYETLERININ 
AZALTILMASINA ILIŞKIN ÖNERILER

• Objektif bilgilerin sunulduğu ve kamu kurumları tarafından yönetilen bir web 
sitesinin varlığı

• Tedarikçi değiştirmek için müşteriden istenen belgeler
 î Olumlu bir gelişme olarak “borcu yoktur” yazısı ile muvafakat alınmasının 
kaldırılması

• EPDK aktif rol oynamalı
 î Serbest tüketici kılavuzu yayımlamalı ve kamu spotları gibi bilgilendirme 
kampanyaları yapmalı

 î Sözleşmelerde her şey dâhil fiyatın mutlaka belirtilmesini şart koymalı

Serbest Tüketici Limitinin Gelişimi

2013 Aralık İtibariyle Serbest 
Tüketici Sayısı

2013 Yılında Tedarikçisini 1 
Kere Değiştiren Serbest Tüketici-

lerin Sayısı

2013 Yılında Tedarikçisini 2 
Kere Değiştiren Serbest Tüketici-

lerin Sayısı
2013 Yılı için Geçiş Oranı

447,421 41,394 37,305 % 18

Kaynak: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) 
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“FIYATI BIZ BELIRLEYEMIYORUZ”
Birol Ergüven
Limak Enerji Genel Müdürü

Herkes 5 yıl öncesine kadar elektrik üre-
timini konuşurken bugün ana gündem 
tüketici oldu. Bu da çok normal, üreti-
yorsunuz ama bunu kime, nasıl satacak-
sınız? Şu an bir değişim yaşıyoruz, daha 
çok müşteri odaklı konuşuyoruz. Peki 
perakende satış sektörünün durumu 
ne? Açık ve net söyleyeceğim şirketlerin 
hasta olduğunu düşünüyorum. Sektörün 
tasarımında sorun var. Düşünün maliyet-
leriniz var ancak sattığınız malın fiyatını 
siz belirleyemiyorsunuz, devletin fiyat 

belirleme alışkanlığı öyle bir yerleşmiş ki 
bundan vazgeçmiyor. Benim müşterimin 
maliyeti beni ilgilendirir ama devlet hi-
tap etmediği kesime de fiyat belirliyorsa 
rekabetten, bu sektörün geleceğinden 
söz etmek çok zor. 
Sektörde kar marjları yüzde 1-2 seviye-
sinde… Buna karşın ayı kapatıyoruz an-
cak devlet ‘sıfır bakiye’ faturası gönderip 
bunu ödeyeceksin diyor. Bu faturanın 
maliyeti bazen yüzde 10’lara çıkıyor. Di-
ğer bir sorun YEKDEM… YEKDEM çok 
önemli seviyelere ulaştı, bunun maliye-
tini kim ödeyecek? Bunu da perakende 

satış şirketleri ödeyecek. Bebek olan bir 
sektörün sırtına bu kadar yük bindirilirse 
bu bebek büyümez.

“ULUSAL TARIFE KALDIRILMALI”
Kıvanç Zaimler

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel 

Müdürü

Sektör, bambaşka bir yöne doğru gidiyor. 
Artık tüketicilerin bize rakip olduğu bir 
dünya geliyor, insanlar kendi enerjilerini 
üretmeye başlıyor. Bir yandan da uzaktan 
kumanda edilen sistemler, yeni teknolojil-
er var, yani inovasyon sürecindeyiz. Tablo-
nun bir başka tarafında ise dağıtım şirketi-
nin adını bilen tüketici sayısının yüzde 10 
olduğu gerçeği duruyor, hala elektrikler 
kesiliyor, yanlış fatura geliyor… 
Tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. 

Türkiye’de sağlam bir enerji altyapısı var. 
Herkesin kaliteli ve rekabetçi enerjiye 
ulaşması, etkin düzenleyici kurumların ol-
ması konusunda iyi bir noktadayız. Buna 
karşın değer zincirinin en zayıf halkası 
perakende ve satış. Elektrik üretiminin 
yüzde 40’ından fazlasını doğal gazdan 
sağlıyoruz, yani doğal gaz sektörünün 
de serbestleşmemiş olması bizi de direkt 
olarak etkiliyor ve işin bir bacağını eksik 
bırakıyor. Fiyatların piyasada belirlenme-
si, ulusal tarifelerin kaldırılması, tüketici 
limitlerinin sıfırlanması gerekir. Bu arada 
sosyal tarifelerin olması gerekiyor. Ka-

munun basiretli tüccar vasfını daha da 
güçlendirmesi önemli. 
Bu oyunu gerçekten oynayacaksak diğer 
sektörlerle işbirliğinin önünün açılması 
gerekiyor. 

“2016’DA YENI IŞBIRLIKLERINI AÇIKLAYACAĞIZ”
İsmail Serdar DÖNMEZ
TREPAŞ Direktörü
Serbest tüketici sayısının en çok olduğu 
bölgelerden biriyiz, yoğun rekabet ya-
şanıyor bölgemizde ama bundan mem-
nunuz. Biz öncelikle kendi bölgemiz-
deki ağırlığımızı artırıp başka bölgelere 
elektrik satmaya başladık. Bu nedenle de 
limitlerin sıfırlanması bizim çalışma ala-

nımızı genişletecek. 
Elektrik perakendesinde önemli olan, 
müşteriyle birebir bağlantı kurup ona 
en iyi tarifeyi sunmak. Burada fiyatın 
yanı sıra başka unsurlar da devreye giri-
yor. Farklı iş modelleri, farklı sektörlerle 
sinerji oluşturma çalışmaları yapıyoruz. 
Bankacılık, sigortacılık, medya, telekom 
gibi sektörler ön plana çıkıyor. Örneğin 

biz Digitürk’le stratejik işbirliği anlaşması 
imzaladık, şu anda birkaç ilde pilot uygu-
lamaya başladık. Yakında Türkiye çapında 
bu işbirliğini yaygınlaştıracağız. Farklı 
sektörlerden de güçlü, müşteri odaklı şir-
ketlerle işbirlikleri üzerinde çalışıyoruz ve 
belirli noktalara geldi, 2016 yılıda bunla-
rı duyurmaya devam edeceğiz. 
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İş fırsatları da masaya yatırıldı

“Elektrik Perakende Pazarında 
İş Geliştirme Fırsatları” başlıklı 
son oturumda sektörün önündeki 
fırsatlar tartışıldı. Moderatörlüğünü 
EPDK Kurul Üyesi Alpaslan Bay-

raktar’ın üstlendiği panelde EPİAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Hüseyin Savaş, Doğan Enerji Ge-
nel Müdürü Burak Kuyan, Cerean 
Enerji Müşteri İlişkileri Direktörü 

Özgür İnanç ve Deloitte Ortak ve 
Enerji Doğal Kaynaklar, Gayri-
menkul ve İnşaat Sektör Lideri 
Uygar Yörük birer konuşma yaptı. 

Kamu ve özel sektörün bir araya geldiği ikinci oturumda yeni iş fırsatları tartışıldı. Şirket temsilcileri bu yeni alanın 
önündeki engelleri yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak anlattı…

“YÜZDE 1.5 KAR MARJIYLA YATIRIM YAPAMIYORUZ”
Cüneyt Uygun

Aksa Enerji Genel Müdürü
Sektörümüz üçlü bir yapıdan oluşuyor. 
Tedarikçi, tüketici ve regülatör. Tüketici 
ve regülasyon tarafında bir sorun yok, 
en büyük sorunu şu anda perakende 
sektörü, tedarikçiler nedeniyle yaşıyor. 
Kendimden örnek vereyim, 1.5 yıl önce 
serbest tüketici oldum ve ilk ay evime 
32 bin TL’lik fatura geldi. Elbette yanlış-
tı, düzeltildi ancak müşteri üzerinde bı-
raktığı izlenimi düşünün. Bazı tedarikçi 
firmaların işi yokuşa sürüp “önce ödeme 
yapın sonra inceleyelim” dediği oluyor. 

Tedarikçu firmaların kapalı kapılar ardın-
da “Ben özelleştirmeye şu kadar para 
verdim, müşteri kaybedemem” dediğini 
duyuyoruz. Yaklaşım bu olunca da pera-
kende şirketinin müşterilerini pek ciddi-
ye almıyorlar. 
Perakende şirketlerinin büyümesi, tüke-
ticiye daha fazla katma değer yaratması 
için kar etmesi gerekiyor. Biz yüzde 2 kar 
marjını gördüğümüzde seviniyoruz ama 
bu sürdürülebilir değil. Sektörün altyapı, 
insan kaynağı ve IT sistemine sahip ol-
ması gerekiyor. Yüzde 1.5 marjla çalışan 
şirketler bu işi nasıl yapabilir? Satış ve pa-

zarlama ağı da ciddi bir yatırıma ihtiyaç 
duyuyor. Biz bunların hepsini denedik 
ama nefesimiz yetmedi. 
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“BILINÇ ARTTIKÇA TALEP DE ARTACAK”
Özgür İnanç 

Cerean Enerji Müşteri İlişkileri Direktörü 

Sektörün en büyük oyuncularından biriyiz, günde yaklaşık 10 bin 
müşterinin işlemlerini yapıyoruz. Rutin işlerin yanı sıra müşteri-
mizi dinleyip bizden, üründen ne beklediğini anlamaya çalışıyor, 
taleplerini yerine getirmeye çabalıyoruz. Ancak önümüzde çeşitli 
bariyerler var, 1 Temmuz’dan itibaren beri bu bariyerler biraz azal-
dı ve tünelin ucundaki ışığı gördük, bu da bizi umutlandırdı. Bu 
motivasyonla belirli hedefler koyarak hareket etmeye başladık. 

Müşteriler aslında çok da farklı şeyler beklemiyor, GSM’den, in-
ternetten ne bekliyorsa onu bekliyor yani fiyat avantajı, sürdürü-
lebilirlik istiyor. Ancak bilinç arttıkça devletten istemediği şeyleri 
istemeye başladılar. “Faturayı nereye yatıracağım, faturayı yatır-
mazsam elektriğim ne zaman kesilir, enerji verimliliği konusunda 
bana nasıl bir katkı sağlayacaksınız, ek avantajlarım olacak mı” 
sorularının daha da artması gündeme gelecek. Biz de bu günlerin 
gelmesini bekleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

“MERKEZI BIR VERI SISTEMI KURMAK KOLAY DEĞIL” 
Hasan Hüseyin Savaş

EPİAŞ Başkanı

Türkiye’de 2001 yılından itibaren başla-
yan enerjide özelleştirme ve liberalleşme 
sürecinde kurulu güç iki katına çıktı, bunu 
da özel sektör yaptı. İşte bu noktada EPİ-
AŞ’ın kurulmuş olması çok büyük önem 
taşıyor. Çünkü kamunun ağırlıkta olduğu 
bir sektörden, özel sektörün etkin bir şe-
kilde paydaşı olduğu farklı bir piyasa iş-
letim yapısı oluşacak. Yıllardır konuşulan 
biraz da geciken piyasa işletim sistemi, 
bu yıl çalışmaya başladı. 

Çalışma alanımız arasında elektrik pera-
kende şirketleri de var. Aslında yapacağı-
mız o kadar çok iş var ki, bu sempozyumu 

dinledikten sonra bazı işleri daha öne 
almaya ve revize etmeye karar verdim. Bi-
liyorsunuz serbest tüketici veri tabanına 
ilişkin DUY’da yapılan değişiklikle birlik-
te, şeffaflığın oluşturulması için üreticiler, 
danışmanlarla görüştük bu ayın sonunda 
ise bir çalıştay yapacağız. 

Daha sonra da serbest tüketicilerle ilgili 
bir çalıştayın hazırlıklarına başlayaca-
ğız. 1 Temmuz’daki DUY değişikliği veri 
tabanı kurulması ve işletilmesi hakkını 
EPİAŞ’a veriyor. Halihazırda 1 milyon 900 
bin serbest tüketici sayısı var ama hala 
ulaşılamayan 1 milyon 300 bin rakamı 
ortada duruyor. Serbest tüketicilerin 
kaydı PMUM’a yapılıyor ama bu sistemi 
sadece birkaç şirket kullanıyor. Limitler 
sıfıra indiğinde 35 milyon sayaç olacak, 
bunların sisteme kaydını nasıl yapacak-
sınız?  Sektör bizden bir veri tabanı kur-
mamızı istiyor ancak bugünden yarına 
hemen yapılacak işler değil. Düşünün bir 
sayacın kaydı için 33 farklı parametreyi 
tanımlamanız gerekiyor. 

KAPAK       
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“MÜŞTERISININ EVINI TAŞIYAN BILE VAR”
Uygar Yörük

Deloitte Ortak ve Enerji Doğal Kaynaklar, 

Gayrimenkul ve İnşaat Sektör Lideri

Müşteri odaklı olmak, müşteriyi tanımak 
önemli ama en önemlisi müşteriyi bilinç-
lendirmek. Gelecekte elektrik perakende 
sektöründe en büyük fırsat, yatay bü-
tünleşmede yani işbirliklerinde yatıyor. 
İş ortaklıkları, yeni müşteri kazanımı ve 
müşteriyi tanımada da perakende şirket-
lerine de güç katacak. Yeni pazarlara daha 
düşük maliyetle giriş yapmalarını sağla-
yacak, yeni teknoloji ve fikirlere de daha 
kolay erişibelecek ve sonunda da gelirleri 
artacak. 
İşbirliği noktasında elektrik-gaz sinerjisi 
çok önemli, en doğal işbirliği imkanı. Ev 
halkının kullandığı diğer ürün ve hizmet-
lerle birleştirmek de gayet mümkün. Or-
tak ürünler tasarlamak, daha uzun vadeli 

birliktelikler yaratmak söz konusu. 
Abonelik satış süreci, müşteri ilişkileri, fa-
turalandırma, ödeme merkezleri aşama-
larının hepsinde farklı işbirlikleri olabilir. 
Faturaların ortak ödeme noktasından, 
büyük perakende zincirlerinin içine öde-
me noktası konması gibi farklı hizmet 
alanları yaratılacaktır. Bu işbirliklerinde 
telekomünikasyon, medya, operatörlerle 

yapılacak ortaklıkların yanı sıra evsel hiz-
metler de önemli bir fırsat yaratabilir. 
Örneğin, Avrupa’da özellikle şehirlerarası 
taşınmalarda, dağıtım şirketi müşterisi 
olması kaydıyla taşınma masraflarını üst-
leniyor. 
Ayrıca gıda perakendesi, akaryakıt ve 
ulaşım sektörü de ortak çalışılacak alan-
lardan… 

“TEKNIK SORUNLAR ÇÖZÜLMEDEN KAMPANYALAR 
SONUÇ VEREMEYEBILIYOR”

Burak Kuyan
 Doğan Enerji Genel Müdürü
Gün boyu yapılan konuşmalarda farklı 
sektörlerle işbirliğinden söz edildi. Do-
ğan Enerji olarak yaptığımız bir kampan-
yanın çıktılarını paylaşmak istiyorum. 
Grup şirketlerimizden DSmart’la internet, 
TV ve elektrik dağıtımını bir paket olarak 
sunduk. Temel amacımız yeni müşteri 
kazanmaktan daha çok bilinçlendirmekti. 
5 aylık bir kampanya yaptık ama başarılı 
olamadık. Bunun nedenleri sektör açısın-
dan önemli.
Talepten bulunanların yüzde 38’i müşte-
rimiz oldu. Yüzde 35’i limit altındaydı, di-

ğerlerinin çoğu da teknik birçok aksaklık 
nedeniyle üye 
olamadı. Kiminin sayacı uygun değil, 
kiminde abone ismiyle kullanıcı farklı, 
kiminin sözleşmesi var ama nasıl bir 
sözleşme olduğu belli değil. Yüzde 15’i 
de borçlu çıktı. Düşünün Doğan Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi’ni abone yapama-
dık. Fatura kesim tarihi ile ödeme tarihi 
farklı çıkıyor, otomatik ödeme talimatın-
da birkaç günlük sarkma oluyor ve abone 
dağıtım şirketine sürekli borçlu çıkıyor. 
Bu tür teknik sorunlar çözülmeden kam-
panyalar ya da işbirlikleri istenen sonucu 
veremeyebiliyor. 

KAPAK       
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Küresel elektrik üreticileri 
verimliliğe odaklanmak zorunda

Deloitte’un raporuna göre küresel 
elektrik sektörünü zor günler bekliyor. 

Elektrik üreticilerinin maliyetleri 
azaltmaları, akıllı şebekeye geçmeleri ve 

müşteriye odaklanmaları gerekiyor…
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Deloitte, ‘2015 Küresel 
Elektrik Enerjisi Sek-
törünün Geleceği’ adlı 
raporunu açıkladı. Her yıl 

yenilenen raporun son sayısı, sektör 
açısından zor günlerin başladığına 
dikkat çekiyor. Rapora göre, elekt-
rik enerjisi sektöründe talep giderek 

artıyor, regülasyonlar sıkılaşıyor ve 
sektör oyuncuları yeni zorluklarla 
karşılaşacak. Elektrik üreticilerinin 
maliyetleri azaltmaya, akıllı şebeke-
lere geçmeye, iş modellerini gözden 
geçirmeye, müşteriye ve yeni yete-
neklerin yönetimine odaklanmaya 
ihtiyacı var.

Rapor, elektrik enerjisi alanında 
faaliyet gösteren tüm kurumların 
fiyat indirimleri, hizmet kalitesinin 
artırılması, yeni ürün ve hizmetler 
için gelen talep, çevrenin korun-
masına daha yüksek önem veril-
mesi, geleneksel iş yapış biçimini 
değiştiren teknolojik gelişmeler gibi 
etkenlerle değişen ortama ayak uy-
durabilmek için yönetim modelini 
değiştirmesi gerekiyor. 

Raporu başlıklar halinde ince-
lediğimizde sektörü bekleyen yeni 
ortam şöyle sıralanıyor: 
• Üretim portföyü optimizasyonu: 

Fiyatlarda görülen dalgalanma 
ve sürekli değişen çevresel et-
kenler nedeniyle kurumların, bu 
gibi değişkenlerden etkilenmeyi 
minimuma indirmek için daha 
‘esnek’ stratejiler geliştirmesi 
gerekiyor. 

• Akıllı şebekelerden avantaj elde 
etmek: Akıllı şebekelerde, bilgi 
teknolojilerinin etkin kullanımı 
gerçek zamanlı altyapı yöneti-
mini destekliyor; güvenirliğini, 
ulaşılabilirliğini ve etkinliğini 
artırıyor.

• - Yenilenebilir enerjiye dayalı 
dağıtık üretimi desteklemek: 
Özellikle akıllı şebekeler ve 
yenilenebilir teknolojilerin 
geliştirilmesi ve daha düşük 
maliyetlerle yenilenebilir enerji 
kapasitesinin kurulabilmesi, da-
ğıtık üretimin daha uygun fiyatlı 
olmasının yolunu açıyor.

• Müşteri bağlılığının dönüşümü: 
Müşteri beklentilerinin artması, 
tüketicilerin online dünyada 
varlıklarını artırması ve dağıtık 
üretimin ivme kazanması, enerji 

sektörünün müşteri odaklı ol-
mayan yapısını değişmeye itiyor. 
Enerji sağlayıcı kurumların, 
müşterinin değişen ihtiyaçlarını 
anlayan çözümler geliştirmesi 
gerekiyor.

• Regülasyonları değere çevirmek: 
Dünyanın birçok bölgesinde 
enerji sektörüne ilişkin regü-
lasyonlar, genelde çevre, hizmet 
kalitesi ve tedarik süreçlerine 
odaklanıyor. Değişimlere ayak 
uydurmak isteyen enerji şirketle-
rinin, düzenleyici değişikliklerini 
öngörebilmesi ve iş modellerini 
değişikliklere göre uyarlayarak 
rekabet avantajı sağlamaları 
gerekiyor.

• ‘Uluslararası’laşma: Ulusal 
pazardan uluslararası pazara 
geçiş yapan şirketlerin çoğu 
Avrupa Bölgesi’nden. Çünkü bu 
ülkelerdeki piyasalar olgun ve 
düşük büyüme oranlarına sahip. 
Kimi şirketlerin nakit akışını 
sürdürülebilir kılması için reka-
bet avantajına sahip olacakları 
uluslararası piyasalara açılması 
gerekiyor.

• Yeni yönetim modelleri ve 
yetkinlikler: Elektrik sektörünün 
geleceğe ilişkin pek çok öngö-
rüsü, teknolojik inovasyonun 
dönüşüm yaratma potansiyeline 
dayanıyor. Kamu teşvikleri, 
tüketici talepleri, daha etkin 
bir varlık yönetimi ihtiyacı gibi 
faktörler, pek çok kurumu yeni 
modeller geliştirmeye itiyor.

• Yetenek yönetimini geliştirme: 
Sektördeki değişime paralel 
olarak sektör oyuncuları, bu de-
ğişimi yönetecek yeni yetenek-
lere gereksinim duyacak. Enerji 
firmaları daha karmaşık, veriye 
dayalı ve akıllı teknolojileri 
benimsedikçe, kurumlar analitik, 
yönetsel ve ticari yetkinliklere 
sahip profesyonellerin istihdamı-
na odaklanacak.

TREND Küresel elektrik üreticileri verimliliğe odaklanmak zorunda
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Organize toptan elektrik satış piyasalarında 
pazar gücünün ekonomik denge modelleri 

çerçevesinde tespiti 

Bir önceki yazımızda orga-
nize toptan elektrik satış 
piyasalarında pazar gücü 
ve piyasa oyuncularının 

stratejik davranışı üzerine kitabî 
örnekler üzerinde durarak analitik 
bir çerçeve sunmuştuk. Bu yazı-
mızda ise organize toptan elektrik 
satış piyasalarında ekonomik denge 
modelleri çerçevesinde pazar gü-
cünün tespiti için kullanılan görgül 
yöntemler üzerinde duracağız.

Herhangi bir piyasada pazar 
gücünün tespitinde en çok kulla-
nılan ve hesaplanması görece en 
kolay olan verilerden biri yoğun-
laşma verisidir. Hirschman-Her-
findahl endeksi olarak da bilinen 
bu ölçü, piyasada faaliyet gösteren 
firmaların pazar paylarının karele-
rinin toplanmasıyla hesaplanıyor. 
Ancak bu ölçünün elektrik piyasa-
sında kullanılması hatalı yorumlara 
yol açabilir. Zira diğer piyasaların 

aksine, elektrik piyasasının karakte-
ristikleri arasında aşırı değişken ve 
inelastik talep, kısa vadede kapasite 
kısıtlarının çok katı olması ve aşırı 
maliyetli depolama yer alıyor (1). 
Böylesi bir piyasa yapısında, piyasa 
yoğunlaşmasının pazar gücüne 
ilişkin sağlıklı bir gösterge olması 
mümkün değil. 

Elektrik piyasasının yukarıda 
sözü edilen yapısı göz önünde 
bulundurulduğunda, organize 
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toptan elektrik satış piyasala-
rında pazar gücünün tespiti için 
daha karmaşık yöntemlere ihtiyaç 
duyulduğu görülüyor. Akademik 
iktisat literatürünün toptan elektrik 
satış piyasalarında pazar gücünün 
tespiti hususundaki temel yaklaşı-
mı,  ekonomik denge modellerinin 
kullanılmasıdır. Bu yöntemde temel 
olarak, firmaların stratejik davra-
nışları simüle edilir. İlk aşamada, 
bir oligopol dengesi varsayımı 
altında firmaların arz ya da maliyet 
fonksiyonu tahmin edilir. En çok 
kullanılan denge varsayımlarından 
ikisi, firmaların miktar rekabe-
ti içinde oldukları Cournot tipi 
rekabet varsayımı ile arz fonksiyonu 
dengesi (supply function equilibri-
um) yaklaşımıdır. Her iki yaklaşı-
mın da kendine özgü avantajları ve 
dezavantajları var. 

Fiyat-maliyet farkı pazar gücünü 
gösterir

Bir oligopol dengesi varsayımı 
altında firmaların arz ya da maliyet 
fonksiyonunun tahmin edilmesinin 
ardından, elde edilen marjinal mali-
yet değerleri, firmaların teklifleriyle 
karşılaştırılarak firmaların pazar 
güçlerini kullanıp kullanmadıkları 
görülür. Zira, firmanın istediği 
fiyatla marjinal maliyeti arasın-
daki fark, firmanın pazar gücünü 
gösterir. Öte yandan, pazar gücü 
olan bir firma, kapasitesinin belli 
bir kısmını üretimden çekerek daha 
etkinsiz olan bir firmanın (marjinal 
maliyetine eşit bir fiyat isteyerek) 
üretime katılmasını sağlayabilir 
ve fiyatı yükseltebilir. Böylece, 
piyasaya sunulan son birim elektrik 
için marjinal maliyet fiyata eşitlen-
miş olsa dahi, pazar gücü kullanıl-
mış olur. Bu durumda, firmanın 
üretimindeki azalışın arızalar, iletim 
kısıtları veya ikincil hizmetler için 
ayrılan kapasite gibi faktörler tara-
fından açıklanıp açıklanmadığında 
bakılır. Talebin yüksek olduğu za-
man dilimlerinde üretimdeki düşüş, 
sözü edilen faktörler tarafından 
açıklanamıyorsa, üretimini azaltan 

firmanın pazar gücünü kullandığı-
na hükmedilebilir.  

Ekonomik denge modeli yakla-
şımının bir başka modifikasyonun-
da ise her bir firmanın karşılaştığı 
artık talebin (residual demand) 
esnekliği ölçülerek firmaların 
fiyat-maliyet marjları hesaplanır. 
Elektriğin homojen bir ürün olma-
sından ötürü, fiyat-maliyet marjı ne 
kadar yüksekse, pazar gücünün o 
derece yüksek olduğu söylenebilir. 

Özetle…
Ekonomik denge modelleri çer-

çevesinde organize toptan elektrik 
satış piyasalarında pazar gücünün 
tespiti için, firmaların marjinal ma-
liyetlerinden yola çıkarak kıyaslama 
noktası (benchmark) olabilecek re-
kabetçi fiyatlar hesaplanır ve bunlar 
gerçek fiyatlarla kıyaslanır. Arada 
bir fark olması durumunda, bu fark 
pazar gücü olarak yorumlanır. 

Başka Yöntemler? 
Organize toptan elektrik satış 

piyasalarında pazar gücünün tes-
pitinde kullanılan diğer yöntemler 
arasında mühendislik disiplinin-
den gelen üretim simülasyonları 
ve istatistiksel teknikler yer alıyo 
(2). Bu yöntemlerin kendine özgü 
avantajları olmakla beraber (örne-
ğin, üretim simülasyonlarının fiyat 
oluşumundaki önemli detayları 
dikkate alması gibi) bu yöntemler, 
firmaların kâr maksimizasyonu 
güdüsünü ve stratejik davranışlarını 
dikkate almaz. 

Modellerin GÖP’e uygulanması
Yukarıda sözü edilen ekono-

mik denge modelleri, Gün Öncesi 
Piyasası’na (GÖP) uygulanabilir. 

Bunun için, piyasa katılımcılarının 
belli bir oligopol dengesi varsa-
yımı altında kısa vadeli marjinal 
maliyetlerini hesaplamamız gerekir. 
Firmaların marjinal maliyetleri, 
elektriği üretmek için kullandıkları 
yakıtın fiyatının ve elektrik üretim 
tesisisin verimliliğinin bir fonksiyo-
nu olacaktır. Akabinde, hesaplanan 
marjinal maliyetler, firmaların tek-
lifleriyle karşılaştırılabilir. Bunun 
için, firmaların tekliflerinin bilin-
mesi gerekir. Eğer her bir katılım-
cının teklifi gizliyse ve bu bilgiye 
erişim kısıtlıysa, bu sefer toplam 
endüstri arz fonksiyonu elde edilir 
ve bundan tahmin edilen marjinal 
maliyetlerle fiyat kıyaslanır (3). 

Bir başka olasılık ise, her bir 
piyasa katılımcısının artık talebinin 
yay esnekliğinin hesaplanmasıdır. 
Hesaplanan bu esnekliğin tersi, pi-
yasa katılımcısının pazar gücünün 

bir ölçüsünü ifade eder. Yapılan 
bütün bu hesaplamalar neticesinde, 
sadece tek taraflı (unilateral) pazar 
gücüne dair fikir yürütülebilir. Bü-
tün bu analizler sonucunda, piyasa 
katılımcıların aralarında anlaşarak 
toplu halde pazar güçlerini kul-
landıkları veya kullanmadıklarına 
ilişkin bir şey söylenemez.   

Sonuç olarak, ekonomik denge 
modelleri, organize toptan elektrik 
satış piyasalarında pazar gücünün 
ve piyasa oyuncularının stratejik 
davranışının ölçülmesinde iktisadi 
açıdan tutarlı ve zengin bir çerçeve 
sunar. Bu modellerin Türkiye’de or-
ganize toptan elektrik satış piyasa-
larına uygulanmasıyla elde edilecek 
sonuçlar, politika yapıcıları ve karar 
alıcılar için kıymetli olacaktır. 

VIZYON
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Elektrik faturalarıyla ilgili 
TRT-EPDK arasında-
ki mahkeme sürecini, 
Danıştay 13. Dairesi 

sonuçlandırdı. Süreç, TRT’nin, 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK), 2011 
yılında aldığı 3065 sayılı Kurul 
kararını mahkemeye taşımasıyla 
başlamıştı. Başvuruyu görüşen 
Danıştay, EPDK’yı haklı bularak 
konuya son noktayı koydu. Da-
nıştay, EPDK’nın ‘kayıp enerji 
bedelinin TRT payına dahil 
edilmemesi’ yönündeki kararıyla 
ilgili 2011’de ‘yürütmeyi durdur-
ma’ kararı vermişti. 

Danıştay’ın enerji davaları-
na bakan 13. Dairesi, yaklaşık 
36 milyon elektrik abonesini 
yakından ilgilendiren önemli bir 
karara imza attı. Buna göre TRT, 
elektrik faturaları üzerinden 

aldığı yüzde 2 payın hesaplan-
masında kaçak elektriği dâhil 
edemeyecek. Bu gelişme üzerine 
EPDK, şirketlere yazı yazarak 
‘TRT payının mahkemenin 
yeni kararına göre’ belirlenmesi 
uyarısı yaptı.

EPDK, kayıp-kaçaktan 
TRT’nin pay alma uygulama-
sını 4 yıl önceki Kurul kararıyla 
sonlandırdı. Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu (TRT), 
gelirinin düşmesi üzerine 
yürütmenin durdurulması için 
Danıştay’a başvurdu. Mahkeme 
Ekim 2011’de yürütmeyi dur-
durunca TRT’nin istediği oldu 
ve eski sisteme dönüldü. Ancak 
davayla ilgili kısa süre önce ni-
hai incelemesini yapan Danıştay 
13. Dairesi, ‘TRT tarafından 
Kurul kararının iptali için açılan 
davanın reddine’ karar verdi. 

EPDK’NIN DAVAYA 
KONU KURUL 

KARARI
Tarifeler dairesi Başkanlığı’nın 21.10.21011 ta-
rihli ve B.620.TDB.16-140.01.05-105 Başkanlık 
Makamına Müzekkeresi çerçevesinde; 9/7/2008 
tarihli ve 5784 Sayılı Kanun ile 4/12/1984 tarihli 
ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri 
Kanunu’nun 4. maddesinin (c) bendinde yapılan 
düzenleme ve 28/12.2010 tarihli ve 2999 sayı-
lı Kurul kararı uyarınca, nihai tüketiciye elektrik 
enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler ta-
rafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin 
perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin 
bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç 
okuma dışındaki perakende satış hizmet bedel-
leri toplamının TRT payının hesaplanmasında 
dikkate alınmasına karar verilmiştir. 

Danıştay, TRT’nin açtığı davada EPDK’yı haklı buldu. Bu kararla şirketlerin elektrik faturalarında TRT 
payının hesaplanmasında ‘kayıp enerji bedeli’ dahil edilmeyecek. Bu kararla TRT’nin gelirinin 150 
milyon TL düşeceği belirtiliyor

Elektrikte TRT payında 
EPDK’nın dediği oldu 
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IKI ÜYE KARŞI OY VERDI
Danıştay 13. Dairesi’nin ‘kayıp enerji bedeliyle ilgili TRT-EP-
DK arasındaki davada, EPDK’yı haklı bulan kararına 2 üye 
kaşı oy verdi. Karşı oy veren üyelerin gerekçesi: …3093 Sayı-
lı Kanun’un 4. maddesinin (c) bendindeki düzenlemeye aykı-
rı olarak TRT payının hesaplanmasında dikkate alınan matrah 
yapısında değişiklik yapmak ve kayıp enerji bedelini TRT payı 
hesaplamasında dikkate alınmayacak kalemler arasında say-
mak suretiyle tesisi edilen dava konusu Kurul kararında hu-
kuka uygunluk bulunmadığından dava konusu işlemin iptali 
gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki karara katılmıyoruz.

HABER & Deniz Suphi

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK) ile TRT 
arasındaki davada Da-
nıştay’ın EPDK’dan yana 

karar vermesi yeni bir tartışmanın 
fitilini ateşledi. Danıştay’ın kara-
rıyla artık TRT payının hesaplan-
masına esas oluşturan matrahta 
kayıp-kaçak bedeli yer almayacak. 
Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili 
Osman Nuri Doğan, Danıştay’ın 
TRT payı konusunda aldığı karara 
işaret ederek, “Enerji Fonu ve 
Belediye Tüketim Vergisi hesabı 
yapılırken de kayıp-kaçak dikkate 
alınıyor. Bu payların hesaplan-
masında da kayıp-kaçak dikkate 
alınmalı” dedi.

Doğan, Danıştay’ın TRT payı 
konusunda verdiği kararın son 
derece önemli olduğunu belirterek, 
“Benzer şekilde hazırlanan diğer 
mevzuatlar da söz konusu. Buna 
göre Enerji Fonu ve Belediye Tü-
ketim Vergisi hesabı yapılırken de 
kayıp-kaçak dikkate alınıyor. Bu 
payların hesaplanmasında da ka-
yıp-kaçak dikkate alınmalı” dedi.

Doğan, bu mevzuatların 
hazırlandığı dönemde görevde 
bulunduğunu ve mevzuatın hazır-
lanmasına etkin destek verdiğini 
kaydederek, “Bu mevzuat incelen-
diğinde kayıp-kaçakta bu anlamda 
düzenleme yapılmasının zorunlu 
olduğu ortaya çıkacaktır” dedi.   

Sektör uzmanları, tüketici 
örgütleri ya da bir abonenin bu 
yönde bir başvuru yapması halin-
de, Enerji Fonu ve Belediye Tüke-
tim Vergisi’nde de kayıp-kaçakla 
ilgili paylar konusunda iptal kararı 
alınabileceğine dikkat çekti.

Tüketilmeyen şey satılmış 
sayılmaz 

Uzmanlara göre yeni 
kararla, elektrik faturala-
rından yıllık 800 milyon 
TL kazanan TRT’nin geliri 
yaklaşık 150 milyon lira 
azalacak. Yüksek Mah-
keme’nin 2015-722 sayılı 
kararına göre, kayıp-kaçak 
gibi aboneler tarafından tü-
ketilmeyen bir unsur satış 
bedeli içinde değerlendiri-
lemez. Bu dağıtım ve iletim 

gibi şebekeye ait bir maliyet 
unsurudur. Danıştay’ın da-
vayı red ise gerekçesi şöyle: 
Kayıp enerjiye ilişkin bedeli 
TRT payı matrahı dışın-
da bırakan dava konusu 
Kurul kararının 3093 sayılı 
Kanun’un 4. maddesinin (c) 
bendine aykırılık taşıma-
dığı, 4628 sayılı kanunun 
Kurul’a verdiği yetki çerçe-
vesinde alındığı ve hukuka 
aykırılık bulunmadığı 
sonucuna varılmıştır. 

Enerji fonu ve belediye tüketim  
vergisinden de kayıp-kaçak çıkarılmalı 

HABER Enerji fonu ve belediye tüketim  vergisinden de kayıp-kaçak çıkarılmalı 
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Elektrik sektöründeki fiyatlar 
ve bu fiyatların oluşumu 
açısından önümüzdeki 
birkaç yılı çok ciddi etki-

leyecek bir kısım düzenlemelerin 
ve uygulamaların hayata geçtiği, 
geçeceği veya geçebileceği bir yılın 
içindeyiz. Bu nedenle 2015, piyasa-
nın geleceği açısından önem taşıyan 
bir yıl. Peki hangi gerçekleşmeler 
bu yılı önemli kılıyor? Sırasıyla ele 
alalım.
1-Elektrik tarifelerinde üçüncü 
uygulama dönemi 2016’da başlıyor

Elektrik dağıtım ve perakende 
satış tarifeleri, uzun dönemli olarak 
belirleniyor. Bu tarifelere ilişkin 
parametrelerin geçerli olduğu 
döneme uygulama dönemi adı 
veriliyor. 5 yılı kapsayan ve 2011 
yılında başlayan ikinci uygulama 

dönemi, bu yılın sonunda bitecek. 
2016 yılında başlayacak üçüncü 
uygulama döneminde geçerli olmak 
üzere Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nca onaylanacak tarifelere 
yönelik çalışmaların halihazırda 
yoğun bir şekilde yürütüldüğü 
biliniyor. Tarifeleri onaylanacak 
düzenlemeye tabi şirketler, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
(EPDK) önerilerini sunmaya de-
vam ediyor. Olağanüstü bir durum 
ortaya çıkmadığı takdirde, 2015 yılı 
bitmeden 2016 yılında başlayacak 
uygulama dönemi tarifeleri ve bu 
tarifelere ilişkin usul ve esasların 
yayımlanması bekleniyor. 

Yeni tarifeler onaylanırken 
kamuoyunun merak ettiği en önemli 
hususun, nihai fiyatların hangi 
yönde değişeceği olacağını söylemek 

yanlış olmasa gerek. Düzenlemeye 
tabi şirketlerin önerilerini, diğer 
paydaşların görüş ve değerlendir-
melerini ve her şeyden önemlisi 
düzenleyici kurumun nihai kara-
rını bilmeksizin fiyatların hangi 
yönde ve hangi oranda değişece-
ğini tahmin etmek konunun en 
donanımlı uzmanı için bile kolay 
değil. Söyleyebileceğimiz tek şey, 
uygulama dönemi değişikliklerinde 
nihai fiyatlarda ani ve ciddi artışlara 
geçmişte rastlanmaması nedeniyle 
benzer bir durumun bu dönemde de 
ortaya çıkmasının sürpriz olmayaca-
ğı. Yine değişimin yönü ve büyüklü-
ğünü, tarifeler onaylanmadan tam ve 
doğru tahmin etmek gerçekten güç. 
Temennimiz daha sonraki uygulama 
dönemlerinde değişikliklerin daha 
tahmin edilebilir olması.

2015 yılı, elektrik piyasasında nihai 
fiyatlara ve fiyat oluşumuna ilişkin 
nasıl bir önem taşıyor?
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Tarifelerin farklılaşması bekleniyor
2013 yılında yürürlüğe giren 

EPK’da, 2016 yılında başlayacak 
uygulama dönemini diğer uygulama 
dönemlerinden farklılaştıran bazı 
hükümler yer alıyor. Bu hükümlerin 
en önemlilerinden biri, son kaynak 
tedarik tarifelerine ilişkin olanı. 
4628 sayılı kanunda tanımlanma-
mış olan son kaynak tedarikini 
basitçe tedarikçisini seçmemiş 
olan serbest tüketicilere, kanunda 
belirtilen şartlar dahilinde elektrik 
tedarik etmek olarak tanımlayabi-
liriz (1). 

Serbest tüketiciler (2), istedik-
leri tedarikçiden elektrik enerjisi 
satın alabiliyor. Ancak özellikle kü-
çük serbest tüketiciler, herhangi bir 
tedarikçiyle enerji alımına ilişkin 
bir ikili anlaşma imzalamayı tercih 
etmiyor. Bazı serbest tüketiciler ise 
böyle bir hakları olduğunu dahi 
bilmiyor. Bu nedenlerden ötürü 
tedarikçi seçmemiş serbest tüketi-
ciler, yaşadıkları ilin dahil olduğu 
dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 
elektrik dağıtım şirketinden ayrıl-
mış olan tedarik şirketinden enerji 
satın alıyor. Bu tüketicilere elektrik 
enerjisi satmakla yükümlü olan bu 
şirketlere, EPK gereğince “görevli 
tedarik şirketi” deniyor. Bu tüketici-
lere uygulanacak tarife son kaynak 
tedarik tarifesidir. Serbest olmayan 
genellikle meskenleri kapsayan kü-
çük tüketicilere uygulanan tarifenin 
adı ise perakende satış tarifesidir. 
Bugüne kadar hem serbest olmayan 
tüketicilere hem de serbest tüketici 
olmasına rağmen tedarikçilerini 
seçmeyen tüketicilere aynı tarifeler 
uygulandı. Son kaynak tarifesine 
ilişkin yürürlüğe girecek düzenle-
melerle bu iki grup arasında nasıl 
bir fiyat farkı oluşacağı merakla 
beklenen hususlardan en önemlisi... 

Piyasa işletim tarifesinin ne ola-
cağı ve nasıl uygulanacağı da yakın 
zamanda netleşecek diğer önemli 
bir başlık. Piyasa işletim tarifesi, bir 
sonraki başlıkta kısaca ele alınacak 
ve bu yılın mart ayında resmen 
kurulan Enerji Piyasaları İşletme 

Anonim Şirketi (EPİAŞ)’nin gelir 
ihtiyacını karşılamak üzere onayla-
nacak olan tarifedir.
2-EPİAŞ’ın resmen kurulmuş olması

Daha önce elektrik piyasa-
sında hem piyasa hem de sistem 
işletimi kamu iletim şirketi olan 
Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi (TEİAŞ)’a bağlı birimlerce 
yönetiliyordu. 6446 sayılı EPK ile 
piyasa işletiminin yeni kurulacak 
ve ortaklık yapısında hem kamu 
hem de özel sektörün yer alacağı 
EPİAŞ tarafından yapılması karara 
bağlanmıştı. Bu doğrultuda, EPİ-
AŞ’ın kuruluşuna ilişkin çalışmalar, 
EPDK tarafından yürütüldü ve 
EPİAŞ 2015 yılının Mart ayında 
resmen kuruldu. Başlangıçta hisse-
lerinin yüzde 30’u TEİAŞ, yüzde 
30’u Borsa İstanbul ve yüzde 40’ı 
özel sektör piyasa katılımcılarında 
olan EPİAŞ’ın ana görevi, gün 
öncesi piyasası ile gün içi piya-
sasını işletmek olarak belirlendi. 
Halihazırda geçiş döneminin sona 
ermediği bilinse de yakın zaman-
da EPİAŞ, piyasa işletiminin her 
yönüyle patronu olacak. EPİAŞ’ın 
kurulması, yeni organize piyasala-
rın geliştirilmesini kolaylaştırması 
nedeniyle elektrik piyasasında 
derinliği artırıcı bir rol oynayabilir. 
Karar alıcı konumdaki bireylerin 
bağlı olduğu organizasyonların 
sayısının artması nedeniyle EPİAŞ, 
piyasa işletimine ilişkin kararlar 
alırken mevcut duruma göre daha 
kapsayıcı bir çerçevede hareket 

edebilir. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemlerde piyasadaki fiyatların 
oluşumuna ilişkin temel algıda 
bazı değişikliklerle karşılaşmamız 
mümkün.
3-Gün İçi Piyasası’nın faaliyete 
geçmesi:

Gün İçi Piyasası’nın kurul-
masıyla piyasa katılımcılarının 
portföylerini, organize piyasalarda 
dengelemeleri için yeni bir alter-
natif oluşturuldu. Gün İçi Piyasası, 
Gün Öncesi Piyasası ile dengeleme 
güç piyasası arasında piyasa katı-
lımcılarının işlem yapmalarının yo-
lunu açarak gerçek zamana daha az 
dengesizlikle girilmesine yardımcı 
olacak. Gün öncesindeki arz ve 
talep tahminlerinde sapmalar olan 
piyasa katılımcıları, gün içerisinde 
bu sapmaları dikkate alarak enerji 
alış-satışı yapıp kendi portföylerini 
dengesizlik beklentisi olan saate 
varmadan dengeleyebiliyor. Ayrıca 
sistem işletmecisi, üretim ve tüketi-
min (ya da arz ve talebin) birbirine 
daha yakın olduğu bir sistemi yö-
neteceğinden sistem işletmecisinin 
yükü biraz daha azalıyor. 
4-Çapraz sübvansiyonlu ulusal tarife 
uygulamasının bu yıl bitecek ya da 
uzatılacak olması:

Halihazırda Türkiye’de düzen-
lemeye tabi elektrik tarifeleri ilden 
ile ya da bölgeden bölgeye farklılık 
göstermiyor. Fiyatlar, sadece bağlantı 
durumuna ya da abone grubuna göre 
değişiyor. Muğla’daki bir mesken 
ile Iğdır’daki ya da Kırşehir’deki bir 
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mesken aynı dağıtım, iletim, pera-
kende satış bedelini ödüyor. Aynı 
husus, benzer bağlantı durumuna 
sahip bir sanayi ya da ticarethane 
abonesi için de geçerli (3). 

Bu tüketicilere sunulan hizme-
tin maliyetinin farklı olması, öde-
dikleri elektrik bedelini farklılaş-
tırmıyor. Tüm ülke genelinde aynı 
bedelin uygulanmasının yasal daya-
nağı, EPK’nın geçici 1’inci madde-
sinde ulusal tarife uygulamasının 
öngörülmesidir. Bakanlar Kuru-
lu’nun herhangi bir karar almaması 
halinde, ulusal tarife uygulaması 31 
Aralık 2015 tarihinde sona erecek. 
Ulusal tarife uygulamasının sona 
ermesi, Türkiye’de 21 farklı mesken, 
ticarethane, sanayi, tarımsal sulama, 
aydınlatma fiyatının onaylanması 
anlamına gelecek. Diğer bir ifa-
deyle, bölgeler arasında ciddi fiyat 
farkları oluşacak. Hizmet mali-
yetinin ve kayıp-kaçağın yüksek 
olduğu bölgelerde, elektrik fiyatları 
mevcut düzeyin çok üstüne çıkacak. 
Hizmet maliyetinin ve kayıp-ka-
çağın düşük olduğu bölgelerde ise 
fiyatlar düşecek. Bakanlar Kurulu, 
Geçici 1’inci maddedeki süreyi beş 
yıla kadar uzatmaya yetkili. Uzatma 
olduğu takdirde bulunulan bölgede 
oluşan maliyetleri değil de ülke ge-
nelinde oluşan ortalama maliyetleri 
yansıtan ulusal tarife uygulamasına 
devam edilecek ve bölgesel tarifeye 
geçiş ilerleyen yıllara kalacak. Ge-
nel beklenti, Bakanlar Kurulu’nun 
çapraz sübvansiyonlu ulusal tarife 
uygulamasının süresini uzatması...
5. Genel aydınlatma giderinin 
kim tarafından karşılanacağında 
değişiklik yapılması olasılığı:

EPK’nın geçici 6’ncı maddesi 
31 Aralık 2015 tarihine kadar genel 

aydınlatma kapsamında aydınlatı-
lan yerlerde gerçekleşen aydınlatma 
giderleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten ve ilgili belediyelerle il 
özel idarelerinin genel bütçe vergi 
gelirleri payından karşılanacağını 
hükme bağlamış durumda. Aynı 
maddede, belediyelerin genel bütçe 
vergi gelirleri payından yapılacak 
kesinti, büyükşehir belediyeleri ve 
mücavir alanlarındaki belediyeler-
de aydınlatma giderlerinin yüzde 
10’u, diğer belediyelerde yüzde 5’i 
olarak uygulanacağı hükmüne de 
yer alıyor. Bu sınırlar dışında ise 
aydınlatma giderlerinin yüzde 10’u 
ilgili il özel idaresi payından kesinti 
yapılmak suretiyle karşılanacağı 
hükme bağlanmış durumda. 

Dolayısıyla halihazırda genel 
aydınlatma tarifelerinin çok önemli 
bir kısmı doğrudan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden 
karşılanıyor. Ancak EPK’nın yine 
geçici 6’ncı maddesi gereğince 
Bakanlar Kurulu mevcut uygulama-
nın süresini iki yıla kadar uzatmaya 
yetkili. Bakanlar Kurulu tarafından 
süre uzatımı kararı alınmadığı tak-
dirde, 2016 yılından itibaren genel 
aydınlatma tarifelerini ödemekle 
yükümlü olacak birimler belediyeler 
ya da il özel idareleri olacak. 
6-YEKDEM kapsamındaki portföyün 
hacminde 2016 yılına artış olması 
beklentisi:

Gerekli şartları sağlayan ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretim yapan santralların Yenilene-
bilir Enerji Kaynakları Destekleme 
Mekanizması’na (YEKDEM) 
katılma zorunluluğu var. Santrallar, 
bir sonraki yıl YEKDEM’e dahil 
olmak istemeleri halinde bu duru-

mu EPDK’ya bildiriyor. Özellikle 
rüzgar ve hidroelektrik santralları 
için YEKDEM’e katılıp katılmama 
kararını belirleyen en temel faktör, 
piyasa fiyatları ile destek fiyatları 
arasındaki fark. Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İliş-
kin Kanunda destek fiyatları, ABD 
doları olarak belirlenmiş durumda. 
Bu nedenle döviz kuru değişimi, 
YEKDEM’e katılma kararını be-
lirleyen önemli bir parametre. 2015 
yılı içinde dolar kuru, eylül başı 
itibarıyla yılbaşına göre yüzde 20 
civarında yükseliş gösterdi. Piyasa 
fiyatlarının üstüne çıkmış olan des-
tek fiyatları, YEKDEM’e katılmayı 
daha cazip hale getirdi. Bu nedenle, 
2016 yılında YEKDEM kapsamın-
daki hacmin daha yüksek olması 
beklenebilir. Bu durum, dolar ku-
runda ciddi düşüş olmaması ya da 
piyasa fiyatlarında önemli artışlar 
olmaması hallerinde, YEKDEM 
kapsamında oluşan maliyetlerin 
nihai fiyat içindeki payının artacak 
olması nedeniyle tüketicilerin 
ödeyeceği bedeli artıracaktır. Ayrıca 
YEKDEM kapsamında oluşan 
bedellerin, dönem öncesinde belli 
olmaması ve piyasa katılımcılarına 
dönem sorasında yansıtılıyor olması 
nedeniyle miktarı net olmayan bir 
maliyet unsurunun nihai fiyat içeri-
sindeki oranı artmış olacak. 
Sonuç olarak 

2015 yılının elektrik piyasasının 
yeniden yapılandırılması sürecinde ve 
elektrik fiyatlarının oluşumuna ilişkin 
önemli bir yıl olduğu açıktır. Te-
mennimiz 2015 yılındaki gerçekleş-
melerin elektrik piyasasının EPK’da 
belirlenen amaçlar doğrultusunda 
daha da gelişmesinde önemli pozitif 
katkılarda bulunmasıdır.

(Dipnotlar)
1  EPK’nın 3 üncü maddesinde son 

kaynak tedariki “Serbest tüketici niteliğini haiz 
olduğu hâlde elektrik enerjisini, son kaynak 
tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı 
sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin 
etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariği” 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın anlaşıl-
ması güç olduğundan ve ayrı bir tartışmaya yol 
açabileceğinden son kaynak tedarikini burada 
herkesin daha kolay anlayabileceği şekilde 
tanımlamaya çalıştık.

2  Serbest tüketici EPK’nın 3 üncü 
maddesinde “Kurul tarafından belirlenen elekt-
rik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi 

bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan 

bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel 

kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme 

hakkına sahip gerçek veya tüzel kişi” olarak 

tanımlanmaktadır.

3  Serbest tüketicilerin perakende 

enerji  satış bedeli farklılık gösterebilmektedir.
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Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu (EPDK), 1 
Ekim’den geçerli olmak 
üzere 31 Aralık’a kadar 

uygulamada olacak yeni elektrik 
tarifelerini belirledi.  EPDK, da-
ğıtım sistem kullanım bedellerini, 
az da olsa artırdı. Buna karşılık 
kayıp-kaçak bedeli ile perakende 
satış tarifesinde bir miktar indirim 
yaptı.  (TABLO-1)

Bununla birlikte TRT payına 
ilişkin Danıştay kararının da gereği 
yerine getirilmesi sonucu nihai ta-
rifede (konut, sanayi ve ticarethane) 
binde 5’lik bir indirim söz konusu 
oldu. Dağıtım şirketlerinin, binde 5 
indirimi, tüketiciye yansıtması gere-
kiyor. Tarife bileşenlerinde  yapılan 
değişikle dağıtım ve perakende şir-
ketlerinin gelirleri de önceki tarife 
dönemine bir miktar arttı. 

“Gizli zam yok” açıklaması
EPDK, elektrik tarifelerine 

“gizli zam” yapıldığı, bunun da 
vatandaşın cebine yansıyacağına 
yönelik haberlerle ilgili açıklama 
yaptı. Elektrik fiyatlarının  3’er 
aylık periyotlarla belirlendiğini be-
lirten EPDK, “Söz konusu fiyatlar 
belirlenirken gelir ve tarife düzen-
lemeleri kapsamında ilgili döne-
me yansıtılmak üzere esas alınan 
maliyetler dikkate alınmakta olup, 
ilgili döneme ilişkin maliyetlerin 
değişmesi fiyatların da değişmesini 
gerektirmektedir” dedi.  

2015 yılı 4’üncü çeyreğinde, 
elektrik piyasasında faaliyet 
gösteren görevli tedarik 
şirketlerinden enerji temin eden 
tüketiciler için geçerli olan fonsuz 
nihai tarifelerde herhangi bir 

değişikliğin söz konusu olmadığı 
kaydeden açıklama şöyle devam 
ediyor: 

“... Bununla birlikte nihai fiyatı 
oluşturan kalemlerde gerçekleşen 
değişiklikler, yasal çerçeveyle belir-
lenen piyasa yapısının bir gereğidir. 
Bilindiği üzere tüketicilere uygu-
lanan düzenlemeye tabi elektrik 
fiyatları bağlantı tipleri ve abone 
gruplarına (mesken, ticarethane, 
sanayi, tarımsal sulama, aydınlatma) 
göre farklılık arz edebilmekle bir-
likte şehit aileleri dahil hiçbir abone 
grubuna uygulanan fiyatlarda her-
hangi bir artış söz konusu değildir. 
Her ne kadar nihai fiyatı oluşturan 
unsurlarda (enerji bedeli, dağıtım 
bedeli gibi) artış ve azalışlar olsa da 
vergi ve fonlar hariç nihai fiyatta 
herhangi bir artış olmamıştır.”

EPDK, elektrik tarifelerini yeniden belirledi. 31 Aralık’a kadar geçerli olacak tarifede dağıtım 
sistem bedelleri artırılıp, kayıp-kaçak ve perakende satış tarifesinde indirim yaptı...

Elektrikte binde 5’lik 
indirim yapıldı
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Uluslararası piyasalarda-
ki petrol fiyatları, 2014 
yılındaki varil fiyatı 110 
dolar düzeyinden önce 50 

dolara kadar düştü ve şu günlerde 
54-58 dolar seviyesinde seyrediyor. 
Petrol fiyatlarındaki bu önemli de-
ğişiklikten Türkiye dahil birçok ül-
kenin ekonomisi ve doğal olarak da 
tüketiciler önemli oranda (petrol 
ithal eden ülkeler olumlu, ihraç 
eden ülkeler ise olumsuz olarak) 
etkileniyor. Uluslararası piyasalar-
daki petrol fiyatlarındaki bu önemli 
değişimin başlıca nedenleri, Kuzey 
Amerika’da son beş yıl içinde hızlı 
bir artış gösteren konvansiyonel 
olmayan yöntemlerle yapılan büyük 
ölçekli üretim artışları, dünya petrol 
talebindeki kısmi yavaşlama ve 
son aylarda İran ile gerçekleştirilen 
nükleer silahsızlanma programının 
petrol piyasalarına doğrudan etkisi 
ifade edilebilir. 

Petrol  fiyatlarının Türkiye’deki 
pompa fiyatlarına yansıması ise 
uluslararası piyasalardaki bu geliş-
melerin yanı sıra döviz kurundaki 
önemli artışın ve EPDK’nın (Ener-
ji Piyasası Düzenleme  Kurumu) 
tavan fiyat oluşturmak suretiyle 
piyasaya yaptığı müdahalelerin bir 
ortak kesişimi olarak gerçekleşiyor. 
Bu yazıda bu iki konuyu (uluslara-
rası piyasalar ve Türkiye’ye yansı-
malarını) genel bir perspektif içinde 
ele alacağız. 

Petrol fiyatlarının gelişimi ve fiyatlara 
etki eden unsurlar

Uluslararası piyasalarda petrol 
fiyatları son 10 yılda, petrol üreten 
ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık, yeni 
arama ve üretim teknolojilerinin 
daha yaygın şekilde kullanılmaya 
başlanması, (özellikle de son birkaç 
yılda Kuzey Amerika’daki konvan-
siyonel olmayan uygulamaların yay-

gınlaşması ile gelen önemli üretim 
artışı), petrol üreticisi ülkelerdeki 
siyasi çalkantılar ve arz talep den-
gelerindeki dönemsel değişikliklere 
bağlı olarak değişiklikler gösteriyor. 
Son 10 yıllık dönemde, uluslararası 
piyasalardaki petrol fiyatlarındaki 
en sert dalgalanmalar 2008 ve 2014 
yıllarında yaşandı, bu sert hareket-
ler aşağıdaki grafikte (Şekil 1) açık 
bir şekilde görülüyor. 

Son 10 yıllık süreç değerlendi-
rildiğinde petrol fiyatlarına büyük 
ölçekte etki eden iki büyük ölçekli 
hareket özellikle dikkati çekiyor. 
Bu hareketlerin ilki, 2008 yılında 
petrolün varil fiyatının 150 dolar 
seviyelerinde zirve yapıp 45 dolara 
düşmesi ve ikincisi ise 2014 yılının 
son çeyreğinde 110 dolar  seviye-
sinden 50 dolara gerilemesi olarak 
değerlendirebiliriz. 2007 yılıyla 
başlayan dönemde, Çin ve Hindis-
tan’daki ekonomik büyümenin tepe 

Petrol fiyatları ve Türkiye’deki 
pompa fiyatlarına yansıması

Şekil 1. Petrol Fiyatları; Brent Piyasası. (Solda son 10 yıldaki fiyat hareketlerini gösterirken sağdaki şekil 2015’in ilk dört ayındaki fiyat 
artışını gösteriyor)
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noktasına ulaşması ve beraberinde 
yarattığı ciddi talep artışının sonu-
cunda petrol fiyatları sürekli artarak 
2008 yılı Temmuz ayında zirveye 
ulaşarak 150 Dolar/varil seviyesini 
gördü. Hemen ardından küresel 
ekonomik krizin etkisiyle petrol fi-
yatları, çok hızlı bir şekilde düşerek 
kısa bir süre içinde 40 dolar /varil’e 
kadar geriledi. Bu dönem, son 10 
yıl içinde petrol fiyatlarında yaşa-
nan en büyük ve en sert dalgalanma 
olarak tarihe geçti. 

2014 başında Amerika Birleşik 
Devletlerinde özellikle kaya gazı 
ve kaya petrolünde hızlı ve büyük 
ölçekli artış, ithalat talebini büyük 
ölçekte azaltırken aynı zamanda 
Uzak Doğu ve Çin’in ekonomisin-
deki nispeten yavaşlayan büyüme-

nin de etkisiyle birleşerek 2014 
yılının ikinci yarısından itibaren 
petrol fiyatlarının sert bir şekilde 
düşmesine neden oldu. 

Bu dönemde uluslararası 
piyasalarda bir arz fazlası oluştu. 
Uzun yıllar sonra dünya petrol 
piyasalarında oluşan bu arz fazlası, 
piyasalarda fiyatların düşmesi 
sonucunu doğurdu. OPEC’in bu 
gelişmeler karşısında üretim kota-
sını düşürmek gibi bir yaklaşımının 
olmaması, İran ile nükleer silahsız-
lanma programının getirdiği petrol 
piyasalarının ticarete açılması da 
piyasalara yeni bir rahatlatıcı unsur 
oluşturdu. 

Bu önemli birkaç etkiyi oluş-
turan etkenleri değerlendirmek 
gerekir ise;

ABD’deki kaya gazı ve kaya 
petrolü üretimindeki artış: ABD 
Ulusal Enerji Ajansı raporları, 
Amerika’nın petrol üretiminde 
son üç yıl içinde günlük 3 milyon 
varilin üzerine çıkan bir artışa dik-
kat çekerek ve en az bunun kadar 
önemli olan bir başka hususu yani 
bu artışın “light and sweet” petrol 
olarak yani daha kaliteli, petrol cin-
si olarak gerçekleştiğini gösteriyor. 
Aşağıdaki grafik ABD’nin petrol 
üretiminde yaşanan bu büyük 
ölçekli değişimi çok net bir şekilde 
ortaya koyuyor. 

Dünya arz ve talep denge-
sindeki değişim: Özellikle Kuzey 
Amerika’daki üretim artışı ve Uzak 
Doğu ülkelerindeki sınırlı büyüme 
dünya petrol arz ve talep dengesi-
nin arz lehine değişmesi sonucunu 
doğurdu. Uluslararası Enerji Ajansı 
tarafından düzenli olarak yayınla-
nan arz ve talep verileri, dengenin 
2014 yılının 2’inci çeyreğinden 
itibaren tam bir arz fazlası oluşacak 
şekilde değiştiğini gösteriyor. Bu 
fazlalığın sonucu olarak da petrol 
fiyatları önemli düşüş gösterdi. 

İran’daki son gelişmeler: Petrol 
fiyatlarını önümüzdeki dönemde 
etkileyebilecek bir başka unsur ise 
İran ile yürütülen nükleer silahsız-
lanma programının sonuçları. İran 
ile Batılı ülkeler arasında geçtiğ-
pimiz aylarda varılan anlaşma ile 
birlikte kaldırılan olan ambargo 
İran’ın tekrar eski üretim kapasite-
sine hızla ulaşabileceğini gösteriyor. 
İran, 2008 yılında günde 4 milyon 
varil / gün civarında petrol üretir-
ken, ambargo döneminde petrol 
üretimi 2.6 milyon varil/gün’e kadar 
gerilemişti. Ambargonun kalkma-
sıyla eski üretim kapasitesine yani 
3.5-4 milyon varil/gün seviyesine 
bir yıldan kısa bir süre dönebileceği 
tahmin ediliyor. 

OPEC’in tavrı: 2014 yılının 
ikinci yarısı itibarıyla arz fazla-
sı olarak ortaya çıkan bu tablo, 
OPEC’in üretim kotalarına ilişkin 
herhangi bir tavır almayışı ve mev-
cut politikaları ile devam etmesi ile 

Şekil 2: ABD ham petrol üretimindeki değişim. 2011 yılından sonra ABD ham petrol 
üretimi önemli ölçüde artış göstermiş ve bu artış ağırlıklı olarak kaliteli petrol cinslerin-
de gerçekleşmiştir. (Kaynak : www.eia.gov)

Şekil 3 : Dünya petrol arz ve talebindeki değişim. (milyon varil gün) (Kaynak: Ulusla-
rarası Enerji Ajansı – Oil Market Report July 2015) 
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birleşince petrol fiyatları üzerinde 
oluşan olumlu ortam devam etti. 

Petrol fiyatlarındaki değişimin 
Türkiye’ye yansıması ve kur etkisi

Petrol fiyatlarının düşmesi, 
enerji girdi maliyetlerini düşürdüğü 
icin Türk ekonomisine doğrudan ve 
olumlu bir etki yaratıyor. Nite-
kim, 2014 yılı sonunda fiyatların 
varil başına yaklaşık 50-60 dolara 
kadar düşmesi Türkiye’nin petrol 
ithalatına ödediği bedeli, yıllık ve 
ortalama olarak 7-9 milyar dolar 
civarında düşürdü. Buna karşılık, 
özellikle 2015 yılında gözlemlenen 
dolar kurundaki büyük artış, petrol 
fiyatlarındaki bu düşüşün Türk 

ekonomisine, beraberinde pompa 
fiyatlarına olası olumlu etkisini de 
önemli ölçüde azalttı. Artan döviz 
kurlarının bileşik etkisi, petrol 
fiyatlarındaki düşüşün tüketicilere 
pompa fiyatları anlamında aynı 
oranda yansıtılamamasının asıl 
gerekçesini oluşturuyor. Bu bileşik 
etki, 2015’in ortalarında daha 
da artan dolar kurunun etkisi ile 
güçlendi. Şekil 4’de görüldüğü gibi 
2015 yılı Ocak ayının başındaki 
petrol fiyatları ile 2015 yılı temmuz 
ayı başındaki petrol fiyatları aynı 
olmasına rağmen bu süre içinde 
dolar kurundaki artış nedeni ile 
ham petrol fiyatlarının TL ba-
zındaki değeri yaklaşık yüzde 15 

civarında daha yüksek gerçekleşti. 
Bu da petrol fiyatlarındaki düşüşün 
Türkiye’deki pompa fiyatlarına yan-
sımasını büyük ölçüde engelledi. 

Devam den süreçte EPDK’nın 
bayi-dağıtıcı-rafineri marjları 
üzerindeki baskısı devam ettiği için 
pompa fiyatları, sektör oyuncula-
rının marjları bastırılmak suretiyle 
baskı altına alındı. Aşağıda örnekte 
uluslararası piyasalarda petrol 
fiyatlarının aynı düzeyde olduğu 
(56-58 $ /varil) iki tarihteki pompa 
fiyatları karşılaştırıldı. Bu tarihler-
de uluslararası piyasalarda petrol 
fiyatları aynıyken dollar kuru 2.32 
TL’den 2.68 TL’ye yükseldi ve bu 
durum pompa fiyatlarına doğrudan 
etki etti. 

Kaynakça:
1. www.platts.com
2. www.argus.com 
3. www.iea.gov; Oil Market 

Report- Monthly Issues
4. www.nasdaq.com; markets /

crudeoil-brendt-aspx
5. www.eia.gov: April 21, 2015, 

increasing domestic produc-
tion of crude oil reduces net 
petroleum imports. 

6. R. Yanar, G. Kerimoglu, Eko-
nomi Bilimleri Dergisi 2014; 
Vol.3 (2) P.1309

7. http://www.worldbank.org/
content/dam/Worldbank/do-
cument/eca/turkey/tr-focus-
note-dec-2014-tr.pdf; Focus 
Note on Dec 2014

8. http://www.sabah.com.tr/
ekonomi/2014/12/10/cari-a-
cik-yuzde-4un-altina-inebilir#

9. www.epdk.gov.tr; Petroleum 
Market Sector Report, 2013 
; Petroleum Market Monthly 
Sector Reports and Petroleum 
Market Annual Sector Report 
2013 

10. www.petder.org.tr, Monthly 
petroleum bulletin, Annual 
Industry report 2014

11. https://ec.europa.eu/energy;       
Oil Bulletin, weekly publicati-
on of European Commission

Şekil 4. Petrol Fiyatlarının TL cinsinden gelişimi ve kur etkisi. 2015 yılı etkisinin Türki-
ye’de petrol fiyatlarına yansıması.

Şekil 5: Pompa fiyatlarına dolar kurunun etkisi. 30-31 Aralık 2014 ve 7-8 Temmuz 
2015 tarihlerinde petrol fiyatları yaklaşık aynı düzeyde (56-58$/varil) iken pompa fi-
yatları farklı seyretti. 
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Yaz mevsimine, bol yağışlı 
bir dönemden sonra suyla 
dolan barajlarla girildi. 
Su bolluğuyla temmuz-a-

ğustos aylarında artan elektrik 
talebi, ağırlık barajlara verilerek 
sorunsuz karşılandı. Fakat, elektrik 
üreten barajlardaki suyun azalmaya 
başlaması ve tatil döneminin sona 
ermesiyle birlikte elektrik tüketimi 
artmaya başladı. Günlük tüketim 
750-800 milyon kilowatsaat (kwh) 
seviyelerinde gerçekleşiyor. Buna, 
tatil sonrası sanayi üretimindeki 
hareketliliğin eklenmesiyle uzun 
bir aradan sonra yeniden doğal 
gaz santrallerinin çalıştırılmasına 
başlandı. Türkiye Elektrik İletim 
AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, yıl 
içinde yüzde 30’lara kadar gerileyen 
gaz santrallarının toplam elektrik 
üretimi içindeki payı, eylül ayında 
yeniden yüzde 50’lere yaklaşma-
ya başladı. Suyun payı ise yüzde 
30’lara geriledi. Bu artışla, zor 
bir yaz dönemi geçiren doğal gaz 
yatırımcıları, rahat bir nefes almaya 
başladı.  

Doğal gazın elektrik üreti-
mindeki payı, yıl içerisinde geçen 
yılların aksine hızlı bir düşüş 
yaşayarak yüzde 30’lara kadar 
gerilemişti. Suyun payı da beklenti-
lerin aksine yüzde 15’lerden yüzde 
40’lara yaklaşmıştı. Elektrik üreten 
kaynaklarda yaşanan bu değişim, 
doğal gaz yatırımcılarını zora 
sokmuştu. Mayıs ayında gaz sant-
rallarının yeniden devreye alınması 
planlanırken su bolluğu nedeniyle 
bu beklenti gerçekleşmedi. Hatta 
haziran ayı da doğal gaz santralları 
için sıkıntılı bir dönem olarak geçti. 
Fakat temmuz ve ağustos ayların-

da sıcakların artmasıyla doğal gaz 
çevrim santralları devreye alınarak 
sektör, az da olsa rahat bir nefes 
aldı. Aynı dönemde su seviyesinde 
yaşanan azalmayla gaz santralları-
nın büyük bir bölümü tam kapasite 
devreye alındı. 

TEİAŞ’ın verilerine göre eylül 
ortalarından itibaren toplam elekt-
rik üretiminde gazın payı yüzde 
44’de çıkarken suyun payı yüzde 
23’e geriledi. İthal kömürle çalışan 
santrallarla taşkömürü ve linyitin 
payı da yüzde 13’lere yükseldi. Bu 
dönemde rüzgar santralları da hızlı 
çalıştı ve toplam üretimde payları 
yüzde 4 oldu. Geri kalan üretim de, 
jeotermal, motorin ve asfaltit gibi 
kaynaklardan elde edildi.

Havzalar yağışları bekliyor
Kış aylarına girilmesine karşın 

havzalara gelen su miktarı azalmaya 

başladı. Meriç-Ergene, Marmara, 
Susurluk, Kuzey Ege, Batı Karade-
niz, Kızılırmak, Yeşilırmak, Asi ve 
Doğu Karadeniz havzaları; geçen 
yıla göre su geliri azalan havzalar 
oldu. En fazla düşüş yüzde 71,9 
oran ile Meriç-Ergene havzala-
rında yaşandı. Buna karşın Küçük 
Menderes, Antalya, Akarçay ve 
Vangölü havzalarında su gelirinde 
yüzde 100’ün üzerinde artış yaşanı-
yor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, havzalardaki yağış-
larda yaşanan düşüşler, barajların 
su gelirine de olumsuz yansıyor. Yıl 
ortasında yüzde 300’lere yakla-
şan barajların su geliri, eylül ayı 
itibarıyla yüzde 200’ün altına düştü. 
Ancak önümüzün kış olması ve 
yağışların da artacak olması, elekt-
rik talebinde yaşanacak muhtemel 
artışın rahatlıkla karşılanabileceğini 
gösteriyor.

ELEKTRİK ÜRETEN BARAJLARDA SU DURUMU

AYLAR 2014 2015 DEĞİŞİM (YÜZDE)
Ocak 2.526.589 4.480.614 177,3
Şubat 2.307.960 4.507.743 195,3
Mart 3.852.073 8.214.933 213,3
Nisan 3.396.003 11.455.105 337,3
Mayıs 3.145.721 9.122.828 290,0
Haziran 2.237.729 5.150.457 230,2
Temmuz 1.785.092 3.213.995 180,0
Ağustos 1.857.084 2.863.371 154,2
Eylül 981.920 1.652.125 168,3
KAYNAK: TEİAŞ, (17 EYLÜL 2015) 

Yaz ortalarında Türkiye toplam elektrik üretiminde payı yüzde 30’lara 
kadar gerileyen doğal gaz çevrim santrallarındaki elektrik üretimi artışa 
geçti. Eylül ayı itibarıyla gaz santrallarının üretimdeki payı yüzde 44’e 
çıkarken suyun payı yüzde 23’e geriledi

Elektrik üretiminde doğal gazın 
payı yeniden artmaya başladı
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Bilindiği üzere, 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Ka-
nunu’nun 5. maddesinin 
1/d/4 bendi uyarınca, 

gayrimenkul yatırım fonları veya 
ortaklıklarının (GYO) kazançları, 
Kurumlar Vergisi’nden istisna tu-
tuldu. 28 Mayıs 2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Gayrimen-
kul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 
Esaslar Tebliği  (III-48.1)” (Teb-
liğ)’nin 4. maddesinde ise altyapı 
yatırım ve hizmetleri faaliyetleri 
de GYO tanımına dâhil edilerek 
vergi istisnasından faydalanılabilen 
sektörler arasına girdi.

Bu yazımızda, EPDK tarafın-

dan tarifeleri düzenlemeye tabi 
olan elektrik ve doğal gaz dağıtım 
şirketlerinin altyapı-GYO Tebliği 
hükümlerinden yararlanıp yararla-
namayacağı ve bu durumun tarife-
lere olan etkisinden bahsedeceğiz. 

Sermaye Piyasası Kurulu 
Tebliği, Gayrimenkul Yatırım Or-
taklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  
(III-48.1)’de altyapı-GYO şirketini 
şöyle tanımlıyor:
 a 08 Haziran 1994 tarihli ve 
3996 sayılı Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptı-
rılması Hakkında Kanunda 
tanımlanan sermaye şirketini 

veya yabancı şirketi,
 a Altyapı yatırım hizmetlerini 
ilgili mevzuatta düzenlenen 
diğer kamu-özel işbirliği veya 
özelleştirme modelleri çerçeve-
sinde yürütecek şirketi,
 a Merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri, sosyal 
güvenlik kurumları, mahalli 
idareler ve kamu iktisadi te-
şebbüsleri tarafından yürütülen 
altyapı yatırım ve hizmetlerini 
gerçekleştirmek üzere kurulan 
şirketi,

Altyapı yatırım ve hizmetleri ise 
“10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sa-
yılı Kamu Malî Yönetimi ve Kont-
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rol Kanununda düzenlenen mer-
kezi yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri, sosyal güvenlik kurumları, 
mahalli idareler ve kamu iktisadi 
teşebbüsleri tarafından yürütülen 
tarım, sulama, madencilik, imalat, 
enerji, ulaştırma, haberleşme, bilgi 
teknolojileri, turizm, konut, kültür, 
kentsel ve kırsal altyapı, belediye 
hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre, 
araştırma-geliştirme hizmetleri 
ile eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, 
genel idare altyapısı ve benzeri 
yatırım ve hizmetleri ile bu yatırım 
ve hizmetlere ilişkin projeleri ve 
bunlara dayalı hakları” şeklinde 
tanımlandı.

Bu itibarla, enerji piyasaların-
da faaliyet gösteren ve tarifeleri 
düzenlemeye tabi olan elektrik 
ve doğal gaz dağıtım şirketleri de 
altyapı-GYO şirketi tanımına dâhil 
oldu. EPDK’nın Başkentgaz için 
verdiği altyapı-GYO’ya dönüşüm 
izni kararı da bu durum için emsal 
teşkil etti. 

Bununla birlikte, ilgili tebliğde 
münhasıran altyapı-GYO şirketleri 
için kısıtlamalar ve GYO şirket-
lerine göre uygulama farklılıkları 
da getirilmiş durumda. Bunların 
başlıcaları:
 a Münhasıran altyapı yatırım 

ve hizmetlerinden oluşan 
portföyü işletecek ortaklıklar 
altyapı yatırım ve hizmeti ile 
ilişkili olmayan gayrimenkuller, 
gayrimenkul projeleri ve gayri-
menkule dayalı haklara yatırım 
yapamazlar (Madde 4/3).
 a Altyapı yatırım ve hizmetine 
yatırım yapmak üzere kurulan 
ortaklıkların aktif toplamları-
nın en az yüzde 75’i bu faaliyet 
kapsamında yapılan yatırımlar-
dan oluşur (Madde 5/2, Madde 
6/1, Madde 24/1/a).
 a Başlangıç sermayesinin veya 
çıkarılmış sermayesinin yüzde 
25’i oranındaki paylarının 
halka arz edileceğinin veya 
nitelikli yatırımcıya satılaca-
ğının taahhüt edilmiş olması 
gerekir (Madde 6/2/h, Madde 
11A/2-3),
 a Altyapı-GYO tescilini takip 
eden 2 yıl içinde organizasyon-
larını tamamlamaları ve aktif 
toplamın yüzde 75’inin altyapı 
yatırımlarından oluştuğunun 
belgelenmesi gerekir (hazırlık 
süresi – Madde 11A/1),

Bu ortaklıkların paylarını halka 
arz yoluyla satabilmeleri için, çıka-
rılmış sermayenin;
 a 200.000.000 TL’den az olması 

halinde, hazırlık süresinin (en 
fazla 2 yıl) bitimini takip eden 
iki yıl içinde,
 a 200.000.000 TL ve daha fazla 
olması halinde en geç hazırlık 
süresinin (en fazla 2 yıl) bitimi-
ni takip eden dört yıl içinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’na 
(SPK) başvurulması zorunlu-
dur (Madde 11A/2).

Vergi avantajının tarife 
metodolojisine etkisi

Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri 
için Tarife Hesaplama Usul ve 
Esasları’nın 10’uncu maddesinin 
2’nci fıkrasında varlık tabanına 
uygulanacak nominal makul getiri 
oranı (NMGO) şöyle tanımlanıyor: 

NMGO = WACC = [kd x wd x 
(1-t) + ke x we] / (1-t) 
NMGO: Nominal makul getiri 
oranını, 
Kd: Borç maliyeti oranını (%), 
wd: Kaynaklar içerisinde borçların 
ağırlığını, 
t: Kurumlar vergisi oranını (%), 
ke: Özkaynak maliyeti oranını (%), 
we: Kaynaklar içerisinde özkaynak-
ların ağırlığı,
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Benzer şekilde ‘Elektrik Piya-
sasında Gelir ve Tarife Düzenle-
mesi Kapsamında Düzenlemeye 
Tabi Unsurlar ve Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 
14/3. fıkrasında “Kurum, sermaye 
varlıklarının fiyatlandırılmasına 
dair genel kabul görmüş yöntemler 
çerçevesinde; … sermaye getirisi 
beklentisini belirler” hükmüne 
yer verilmiştir. Yukarıdaki formü-
lün Ağırlıklı Ortalama Sermaye 
Maliyeti (WACC) hesabında genel 
kabul görmüş bir yöntem olması 
hasebiyle aynı formülün elektrik 
dağıtım tarifeleri için de geçerli 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Formülden anlaşılacağı üzere, 
EPDK tarafından belirlenen Nom-
inal Makul Getiri Oranı, Kurumlar 
Vergisi de dikkate alınmak sure-
tiyle hesaplanan, şirketin ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyetidir. 
Mevcut durumda belirlenmiş olan 
yüzde 11,83 yıllık reel makul getiri 
oranına (yüzde 11,17 yıl ortası 
RMGO’ya) Tablo 1’deki örnek 
parametreler kullanılarak ulaşılabil-
ir. Ancak bu parametrelerin EPDK 
hesaplamalarında kullanılan 
parametreler değil, örnek teşkil et-
mesi amacıyla belirlenmiş değerler 
olduğu bilinmelidir.

Tablo 1’deki örnek hesaplamada 
Kurumlar Vergisi oranı “0” olarak 
alındığında doğal gaz dağıtım 
şirketleri için Reel Makul Getiri 
Oranı yüzde 9.35’e düşüyor. EPDK 
tarafından belirlenen formül 
uyarınca, RMGO tarife hesaplama-
larında kullanılmak üzere yıl ortası 
değeri olarak hesaplandığında ise 
yüzde 8.93 olarak bulunuyor. 

Benzer şekilde elektrik dağı-
tım şirketleri için belirlenmiş olan 
alternatif maliyet oranı, reel ve vergi 
öncesi yüzde 10.49 olup, vergi oranı 
yüzde 20 yerine yüzde 0 olarak 
alındığında yüzde 8.16’ya düşüyor. 

Vergi Teşviki – Tarife Çatışması
Yukarıdaki bölümlerden görüle-

ceği üzere, altyapı-GYO şirketleri, 
bir taraftan yüzde 20 Kurumlar 
Vergisi istisnasından yararlanırken, 
öte taraftan EPDK tarife meto-
dolojisinin uygulanması sonucu 
bu avantajlarını kaybediyor gibi 
görünüyor. Kurumlar Vergisi (t) 
parametresi “0” olarak alındığında 
doğal gazda yüzde 11.83 olan reel 
makul getiri oranı (RMGO) yüzde 
9.35’e, elektrik dağıtım şirketleri 
için ise yüzde 10.49’dan 8.16’ya 
düşüyor. Benzer şekilde vergi yükü 
dikkate alınarak hesaplanan abone 

bağlantı gelirleri de Kurumlar Ver-
gisi oranından etkileniyor. 

Bununla birlikte, EPDK tarife 
metodolojisi uygulamalarında 
mevcut durumda böyle bir sıkıntı 
bulunmuyor. Çünkü reel makul 
getiri oranı hesabında kullanılan 
Kurumlar Vergisi oranı, her bir şir-
ket için ayrı ayrı değerlendirilmiyor 
ve genel çerçevede yüzde 20 olarak 
hesaba katılarak RMGO hesap-
lanıyor. Bu sebeple de herhangi 
bir şirketin vergi istisnasından 
yararlanması durumunda RMGO 
düşmüyor. Öte yandan; EPDK 
tarife metodolojisinin bu konuda 
netleştirilmesi ve hesaplamalar-
da kullanılan Kurumlar Vergisi 
oranının, ülke genelinde uygulanan 
istisnasız Kurumlar Vergisi oranı 
mı yoksa dağıtım şirketlerinin 
yükümlü olduğu Kurumlar Vergisi 
oranı mı olduğu daha açık ifade 
edilmelidir.

Aksi takdirde şu şekilde bir çe-
lişki ortaya çıkıyor: Tarife hesapla-
masına göre, 100 TL yatırım yapan 
bir doğal gaz dağıtım şirketinin, bu 
yatırım karşılığında vergi ödeme-
sinden sonra net 9.35 TL makul 
getiri elde etmesinin uygun olduğu-
na karar verilmiş ve ödeyeceği 2.48 
TL’lik Kurumlar Vergisi de dikkate 
alınarak şirkete tarife yoluyla 11.83 
TL veriliyor. Peki, Kurumlar Vergi-
si “0” olduğunda yine 11.83 TL mi 
verilecek yoksa 9.35 TL mi? Benzer 
şekilde; Kurumlar Vergisi yüzde 
30’a çıkarıldığında, ilgili şirkete 
yine 11.83 TL mi verilecek, yoksa 
yeni vergi yükü de dikkate alınarak 
13.60 TL mi?

Bu soruların mantıklı cevabı 
ve dikkate alınması gereken temel 
prensip, bir kurumun herhangi bir 
sektörde uyguladığı bir teşvik veya 
cezalandırmanın başka bir kurum 
eliyle yok edilmemesidir. Maliye 
Bakanlığı, altyapı-GYO şirketle-
rine herhangi bir sebepten dolayı 

Tablo 1: Örnek Reel Makul Getiri Oranı Parametreleri

Parametre Simge Doğal gaz % Elektrik %

 Reel Getiri Oranı RMGO 11,83 10,49

 WACC – Nominal Getiri Oranı NMGO 21,9 20,4

 Enflasyon i  9,0 9,0

 Borç Maliyeti kd  16,8 15,5

 Risksiz Getiri Oranı rf  13,0 13,0

 Sektör Risk Primi rs  3,8 2,5

 Borç Oranı wd  50 50

 Kurumlar Vergisi t  20 20

 Sermaye Maliyeti ke 21,6 20,3

 Sermaye Oranı we 50 50
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vergi avantajı sağlamışsa bu avantaj 
aynen ilgili firmalara yansıtılma-
lıdır. Aynı şekilde, dağıtım şirket-
lerine, sadece dağıtım şirketlerine 
münhasıran uygulanan bir ek vergi 
getirildiğinde ise bu yük yine ol-
duğu gibi ilgili firmaların üzerinde 
bırakılmalı ve tarife metodolojisi 
kapsamına alınmamalıdır. Ancak 
genel uygulamalarda, örneğin vergi 
oranının bütün şirketler için artırıl-
ması veya azaltılması gibi durum-
larda tarife rakamları yeni duruma 
göre güncellenmelidir.

Kısacası, EPDK dışındaki ku-
rumların genel uygulamaları sonucu 
oluşan etkiler, tarife metodolojisine 
yansıtılmalı ancak münhasıran 
dağıtım şirketlerine yönelik yapı-
lan teşvik/ceza uygulamaları tarife 
metodolojisine yansıtılmamalıdır. 
Aksi takdirde uygulanan teşvik veya 
cezanın bir anlamı olmayacak ve 
konumuzda olduğu gibi dağıtım 
şirketlerinin altyapı-GYO’ya dönüş-
mesinin bir nedeni kalmayacaktır.

Sonuç
Gayrimenkul Yatırım Ortaklık-

larına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-
48.1) kapsamında ve EPDK’nın 
Başkentgaz için verdiği emsal karar 
doğrultusunda elektrik ve doğal 
gaz dağıtım şirketleri altyapı-GYO 
şirketi kabul edilerek Kurumlar 
Vergisi istisnasından yararlanabi-
liyor.

Bununla birlikte, Maliye 
Bakanlığı tarafından sağlanan bu 
vergi teşviğinin, EPDK tarife me-
todolojisine yansıması konusunda 
şüpheye düşülebiliyor. Bu sebeple; 
ilgili mevzuatta reel makul getiri 
oranı hesabında ve vergi yükünün 
dikkate alındığı diğer hesaplama-
larda, Kurumlar Vergisi oranının 
şirket bazındaki oranlar değil, ülke 
genelinde uygulanan istisnasız 
Kurumlar Vergisi oranı olduğu 
belirtilmelidir.

KONUK KALEM Enerji dağıtım sektöründe altyapı-GYO vergi teşviği ve tarifelere etkisi

Ekim 2015EnerjiPanorama 61



Türkiye’de pek bilinmiyor 
olsa da enerji kooperatifçi-
liği gelişmiş ülkelerde uzun 
zamandır kullanılan bir 

sistem. Gelişmiş ülkelerde kamu ve 
özel sektörün yanında üçüncü sektör 
olarak konuşulan kooperatifçilik 
bizde daha çok konut yapımıyla öne 
çıktı. Bu sektörde yaşanan olumsuz 
örnekler, kooperatifçiliğin imajını 
zedeledi. Bir dönem oldukça başarılı 
sonuçlar veren köylü kooperatifleri 
de siyasetin müdahaleleri sonucu 
bugün can çekişiyor. Bu olumsuz 
tabloya karşın son dönemde sevindi-
rici gelişmeler yaşanıyor. 

Enerji kooperatifçiliği bu kötü 
imajı silmeye aday... Henüz yolun 

başındayız ama hızlı bilgilendir-
me ve Türk insanın girişimcilik 
ruhuyla birleşince çok hızlı bir 
dönüşüm süreci yaşanabilir. Enerji 
kooperatifleri sayesinde alternatif 
bir girişim modeli oluşturmanın 
yanında rüzgar, güneş, su, biyokütle 
gibi yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ekonomiye kazan-
dırılmasının da önü açılmış oluyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 
göre küçük-büyük, şehiriçi-kırsal, 
kurulacak kooperatiflerle hem 
enerji piyasasına hem de koope-
ratifçilik sektörüne yeni bir soluk 
kazandırılacak. Bu kooperatiflerin 
amacı, ortakların elektrik ihtiyacını 
yenilenebilir enerji kaynakların-
dan mevzuata uygun bir şekilde 
karşılamak.

Gelişmiş ülkelerde çok eskiye dayanan enerji kooperatifçiliğinin hukuki 
altyapısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlandı. Hedef, 
ortakların enerji ihtiyacını ucuza karşılamak ve yenilenebilir kaynakları 
ekonomiye kazandırmak...

Yeni üretim kapısı:  
ENERJİ KOOPERATİFÇİLİĞİ 
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Özellikle 1970’li yıllarda yaşa-
nan petrol krizi ve sonrasında enerji 
politikalarında yaşanan değişimler, 
insan varlığı için tehdit oluşturma-
ya başlayan çevre sorunları ve buna 
paralel olarak artan enerji fiyatları, 
çevreye duyarlı vatandaşları bir 
araya getirerek yenilenebilir enerji 
alanında kooperatifleşmelerini 
sağladı. Bu doğrultuda, Feed-In 
Tariff (Tarife Garantisi Sistemi) 
gibi başarılı teşvik mekanizmaları-
nın da katkısıyla yenilenebilir enerji 
kooperatifleri, Almanya, İngiltere 
ve Danimarka başta olmak üzere 
Kanada, ABD, Avustralya gibi 
dünyanın gelişmiş ülkelerinde 
kurulmaya başlandı.

Enerji kooperatifçiliğini geliş-
tirme çalışmaları, Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı tarafından yürütülü-
yor. Bakanlığa bağlı Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü, bilgilendirici ve 
destekleyici çalışmaları yapıyor. Ko-
operatifçilik Genel Müdürlüğü’ne 
göre bazı ülkelerde yenilenebilir 
enerji kooperatiflerinin gelişmesi 
için ‘Tarife Garantili Program’ 
uygulanıyor. 

ENERJİ 
KOOPERATİFÇİLİĞİNDE 

HEDEF
• Enerjinin tüketileceği yerde üre-

tilmesi ile yerel kaynakların yerel 
halk tarafından kullanılması. 

• Enerji sistemimizdeki kayıp oran-
larının azaltılması.

• İstihdam üzerinde olumlu etki 
oluşturmak. 

• Toplumun ekonomiye katılımı 
ve enerji konusunda söz sahibi 
olması. 

• Enerjide tekelleşmeyi önleyerek 
enerji fiyatlarının düşürülmesi. 

• Yerel kalkınmayı sağlaması. 
• Çevreye olumlu katkı yapmak. 
• Ülkenin enerji bağımlılık oranları-

nı düşürmek.

4 SORUDA ENERJI KOOPERATIFLERI
Amaç?

Yerli ve yenilenebilir kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve önce-
likle ortakların enerji ihtiyacını karşılamak. Üretilen fazla enerji ulusal 
sisteme verilebilecek. Yerel kaynakların ekonomiye, kazandırılması ve 
katma değer sağlamakta diğer amaçlar arasında yer alıyor.

Mevzuat tamam mı?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi 

alanında kooperatifler kurulması konusunda gerekli hukuki altyapıyı 
Aralık 2013’te tamamladı. Bakanlık, enerji kooperatifleriyle ilgili örnek 
ana sözleşmeyi de hazırladı.

Kooperatifler nasıl kurulacak?
Kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre en az 7 ger-

çek ve-veya tüzel kişi ortak tarafından ana sözleşmenin imzalanmasıyla 
kurulabilecek. Kooperatife ortak olacak kişilerin, ortaklarının medeni 
hakları kullanma ehliyetine ve elektrik aboneliğine sahip olmaları 
yeterli.

Kuruluş işlemlerinin akabinde elektrik piyasası mevzuatı devreye gi-
riyor. Bu kapsamda kooperatif ortakları “Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretimi Yönetmeliği” ve tebliği çerçevesinde faaliyette buluna-
cak. Bütün vatandaşlar kurabilir, sadece bakanlığa başvurmak gerekiyor. 

Yabancı ortak alabilirler mi?
Enerji kooperatifleri, faaliyet alanına uygun yerli ve yabancı ticari 

kuruluşlarla ortaklıklar kurabilir, finansman temini için bankalara baş-
vurabilir ve amacına uygun faaliyet konusu bulunan diğer kooperatifler-
le işbirliğine gidebilir. Ayrıca bu kooperatifler, konusuna uygun alanlar-
da yatırım yapabilecek ve eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunabiliyor. 
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Nükleer enerjide biraz acıklı 
bir hikaye var. Acıklı 
çünkü, bu hikaye nerdeyse 
40 yıl öteye gidiyor ve bu 

sürede değişen çok az şey var. Yine 
kamuoyunda belirli çevreler sonuna 
kadar nükleere karşı, yönetim ise 
bildiğini okumakta kararlı ve ortada 
ciddi bir güvensizlik havası var. 
Ülkede, ulusal nükleer teknoloji 
de hala yok gibi. Oysa biz dünya-

nın sayılı büyük (4 bin 800 MW) 
nükleer santrallarından birinin 
inşasına girişiyoruz. Burada amaç, 
bir tartışma açmak değil ama bir 

hususu da not etmek gerek. Bu 
yazının başında belirttiğimiz temel 
makro hedefler açısından Türki-
ye’nin nükleer enerjiye kesinlikle 

Türkiye’nin nükleer enerjiye ihtiyacı yok ancak bu nükleer teknolojileri 
göz ardı etmeyi gerektirmez. Hayatın farklı alanlarında kullanılan 
nükleer teknoloji geliştirmek için hala zamanımız var...

Türkiye’nin enerji görünümü ve geleceği-2

Nükleer enerji değil teknoloji gerekli
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ihtiyacı olduğunu savunmak 
mümkün değil, alternatifler çok. 
Öte yandan son 40 yılda olduğu 
gibi nükleer teknolojinin dışında 
kalmanın anlamsızlığını da unut-
mamak gerek. Burada kastedilen 
ülke savunması, nükleer caydırıcılık 
değil; günümüzde başta tıp olmak 
üzere birçok dalda nükleer tekno-
lojiler yaygın olarak kullanılıyor. 
Niçin nükleer sanayinin tamamen 
dışında kalalım? Konunun bu 
açıdan ciddi bir stratejik önemi var. 
En doğrusu, günümüzde nükleer 
santrallara enerji odaklı değil de 
nükleer teknolojiyi geliştirmenin 
aracı olarak bakmak, şartları ve 
planlamaları bu anlayışa 
göre belirlemek.

Enerji kaynaklarıyla 
ilgili bu bölümü genel 
olarak yenilenebilir 
enerji ile toparlayalım. 
Rüzgar, güneş, hidrolik 
bazlı enerji üretimi 
kömür, petrol, gaz, 
nükleer gibi bir kaynak 
tüketmediği, doğanın 
içerdiği enerjiyi sürekli 
kullandığı için “yenile-
nebilir” olarak adlan-
dırılıyor. Yenilenebilir 
enerji üretimi, fosil 
bazlı bir yakıt gerek-
tirmediği için çevreye 
etkisi minimal düzeyde 
ve küresel ısınmaya yol 
açmıyor. Bu sebepler-
den dolayı, artan nüfus karşısında 
doğanın korunması için yenilenebi-
lir enerji türlerinin giderek artarak 
kullanılması kaçınılmaz. 

Bakanlık, hedefleri yükseltebilir
Gelişmiş ülkeler başta olmak 

üzere birçok ülke, enerji planlama-
larını bu anlayışla yönlendiriyor. 
Ülkemizin rüzgar enerjisi üretimi 
için uygun yöreleri, daha ziyade 
Batı ve Kuzey Ege bölgeleridir. 
Güneş enerjisi açısındansa nere-
deyse ülkenin tüm güneyi elverişli. 
Buna karşın mevcut rüzgar sant-
ralları kurulu gücü, ülke potansi-

yelinin onda birini bile bulmuyor. 
Güneş enerjisiyle elektrik üretimi 
henüz “başlamamıştır” diyebiliriz. 
Dolayısıyla, rüzgar ve güneş ener-
jisi başta olmak üzere ülkemizin 
henüz geliştirilmemiş çok önemli 
bir potansiyeli var. Enerji ve Tabii 
Kaynakları Bakanlığı’nın Strateji 
Raporu’nda önümüzdeki 5 yıl için 
konmuş hedefler daha da yükselti-
lebilir. Zira, bu hedeflere göre 2019 
yılında yenilenebilir kaynakların 
(hidroelektrik hariç, jeotermal ve 
biokütle dahil) elektrik enerjisi 
talebini karşılama oranının yüzde 
12-13 dolayında olacağı hesaplana-
bilir. Oysa, Almanya 2020 yılı için 

elektrik enerjisi üretiminin yüzde 
34,8’ini yenilenebilir kaynaklardan 
sağlamayı planlıyor. Bu oran, Po-
lonya için yüzde 17,1, Portekiz için 
yüzde 22,5. (6,7,8).

Etkin bir şebeke sistemi şart
Burada, enerji sektörü için çok 

önemli bir husustan, yani şebeke 
(grid) sisteminden de söz etmekte 
ve biraz ayrıntıya girmekte fayda 
var. Bu konu, özellikle yenilenebilir 
enerji türleri söz konusu olunca 
daha da önem kazanıyor. Ülkemiz 
güncel kurulu güç kapasitesi 70 
bin MW’ı geçer. Bu elbette ciddi 

bir güç ama tüketiciye güvenilir 
bir şekilde arz edilebilmesi için iyi 
tasarlanmış ve etkin bir şekilde işle-
tilen bir şebeke sistemine ihtiyaç 
var. Bu şebeke, üretimi talep mer-
kezlerine aktaran iletim ağından 
ve kullanıcılara bağlantıyı sağlayan 
dağıtım şebekeleri ile gerekli şalt 
merkezleri, trafolar vb. gibi tesis-
lerden oluşur. Bir şebekede üretilen 
enerji, her an talebin oluşturduğu 
yükle uyum halinde olmalıdır. Aksi 
takdirde güç kalitesi düşer, gerekli 
önlemler zamanında alınmazsa 
şebekenin kararlılığı hızla bozulur. 
Bu nedenle, büyük çaplı “inter-
konnekte” şebekeler, çağımızın en 

karmaşık ve gelişmiş 
mühendislik yapıları 
olarak değerlendirilir. 
2003 yılının Ağustos 
ayında, Orta-Batı 
Amerika’da bazı aşırı 
yüklenmiş iletim hatları 
ısınıp sarkarak ağaçların 
dallarına değmesi ne-
deniyle devre dışı kaldı. 
Bazı iletişim ve yazılım 
problemleri dolayısıyla 
da operatörler bu duru-
ma müdahale edemedi. 
Problem noktası civa-
rındaki diğer hatların 
bazıları da aşırı yüklen-
me nedeniyle devreden 
çıktı. Bu durum, bir 
santralın üretim dışı 
kalmasına ve şebeke 

balansının stabilitesinin bozulması-
na neden oldu. Özetle, bir domino 
tesiri sonucunda, sekiz dakika 
içinde Amerika’da sekiz eyalette, 
Kanada’da ise iki vilayette yaşayan 
50 milyonu aşkın kişi elektriksiz 
kaldı. Sistem, ancak iki gün sonra 
normale dönebildi! Nedenleri bir 
ihtimal buna benzer bir olayı biz de 
yakın zamanda yaşadık. Çok şükür 
ki, böyle problemlere çok sık rast-
lanmaz ama enerjiyi üretmek kadar 
onu ileten ve dağıtan şebekelerin 
hayati önemi olduğunu unutma-
mak gerekir. 
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Yenilenebilir enerji şebekenin 
önemini artırıyor

Üretimdeki yenilenebilir enerji 
miktarı arttıkça şebeke sistemi 
daha da büyük önem arz eder. Zira, 
önemli yenilenebilir enerji kaynak-
ları, kesintilidir. Hem periyodik 
hem de öngörülemeyen salınımları 
vardır. Rüzgar veya güneş sant-
ralları, belirli zamanlarda veya hiç 
beklenmedik bir şekilde devreden 
çıktığında şebeke yükünün anlık 
olarak karşılanabilmesi için devreye 
hemen girebilecek santralların ye-
dekte bekletilmesi gerekir. Kömür 
veya gaz santrallarının devreye gir-
mesi için zamana ihtiyaçları vardır, 
dolayısıyla böyle yedekleme görevi 
alan santrallar devreye girmek için 
hazır bir şekilde beklerler. Bu tür 
uygulamalar, pik enerji taleplerinin 
karşılanması için zaten kullanılır 
ancak yenilenebilir enerjinin payı 
arttıkça bunların kapsam ve önemi 
daha da artar. Büyük miktarlarda 
rüzgar ve güneş enerjisinin yöne-
tilmesi söz konusu olduğunda, pik 
yüklerin böyle sıcak santrallarla 
karşılanması hem fizibil hem eko-

nomik olmaz hem de temiz enerji 
üretilmesi prensibi ile bağdaşmaz. 
Dolayısıyla, sistemde enerji depo-
lama tesisleri kullanılması gerekli 
olur. Bu tesislerin, anlık güç kalitesi 
sağlanmasına yönelik birkaç yüz 
KW kapasiteli ünitelerden, enerji 
yönetimine yönelik birkaç yüz MW 
kapasiteli santrallara kadar, örneğin 
pompajlı hidroelektrik santralla-
rı gibi değişik tipleri var. Bunlar 
enerjinin bol olduğu dönemler-
de enerjiyi depolamak, aşırı yük 
dönemlerinde ise belirli bir süre 
için şebekeyi beslemek prensibi ile 
çalışır.

Akıllı şebekelerin kullanımı artmalı
Yenilenebilir enerjinin sisteme 

entegre olabilmesi için doğal olarak 
ilave iletim hatlarına ve dağıtım 
şebekelerinin takviyesine ihtiyaç 
var. Entegrasyon oranı yüzde 15-20 
mertebelerinde olması halinde, gü-
nümüz teknolojisine uygun, etkin 
bir şekilde işletilen mevcut şebeke-
lerde pek problem beklenmez. An-
cak yenilenebilir enerji oranı, yüzde 
30’lar mertebesine geldiğinde 

sistemin yapısında ve işletilmesinde 
revizyonlar, ilaveler yapılması gereği 
doğar. Hızla devreye alınabilecek 
enerji depolama tesislerine ihtiyaç 
duyulur. Üretimin şebekeye etkin 
bir şekilde entegrasyona yönelik 
güç elektroniği teknolojileri, işlet-
me standartları enerji kalitesinin 
sağlanması açısından kaçınılmaz 
olur. Bu oran yüzde 50 mertebesini 
aştığında, bu çok yaygın sistem 
için daha önce sözünü ettiğimiz 
akıllı şebekelere gerek duyulur. 
Bir şebekede tüketilen enerjinin 
yarıdan fazlası rüzgar ve güneş gibi 
kesintili kaynaklara bağlı olduğun-
da, sistemin tümünü otomatik izle-
meyi sağlayacak sensörler, kontrol 
merkezlerindeki bilgisayar sistem-
leri ve çok güçlü bir iletişim ağıyla 
şebekenin gerçek zamanlı olarak 
ve çok hızlı bir şekilde izlenmesi, 
kontrolü gerekir. Akıllı işlemciler, 
bir problem öngörürler ise güç 
akımının yönlendirilmesi için en 
uygun senaryoyu belirlerler, arızalar 
hemen sınırlı bir bölge içinde izole 
edilir ve o bölge içinde çözüm yol-
ları belirlenir. Böyle bir şebekede, 
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pik zamanlarda yükü azaltmak için 
etkin talep yönetimi teknikleri de 
uygulanmak durumundadır. Akıllı 
şebekeyle iletişim halindeki dijital 
sayaçlar tüketimle ilgili tüm verileri 
kontrol merkezlerine aktaracak ve 
evlerde oluşturulacak otomasyon 
düzenekleriyle enerjinin kıt ve 
pahalı olduğu saatlerde tüketim-
den kaçınılması sağlanacaktır. Bu 
amaçla sistemdeki iletişim iki yönlü 
çalışmak durumundadır. Özetle, bir 
akıllı şebekenin dört temel özelliği, 
gerçek zamanlı kontrol ve hızlı re-
aksiyon imkanı, şebeke problemle-
rini öngörebilme kabiliyeti, kusurlu 
bölgelerin izolasyonu ve kendi 
içinde stabilizasyonu ile üretim ve 
tüketimi birbiri ile etkileştiren, çift 
yönlü, geniş kapasiteli bir iletişim 
ağı olmaktadır. İnternet nasıl ha-
yatımızı  derinden etkilediyse akıllı 
şebekelerin de enerji sektörünü ve 
yaşamımızı benzer bir şekilde de-
ğiştireceğini söylemek abartı olmaz. 
Akıllı şebeke uygulamaları ile de 
enerji tüketiminde yüzde 5-10 ta-

sarruf sağlanabilir. Daha şimdiden 
Amerika’da ve Almanya’da talep 
yönetimine uygun beyaz eşyaların  
piyasaya çıkmaya başladığını işiti-
yoruz. Şebekeler, doğal olarak ciddi 
bir yatırım konusudur. Amerika’da 
20 yıl içinde, bir senaryoya göre 
338 milyar dolar, bir diğerine göre 
de 476 milyar dolar akıllı şebeke 
yatırımı gerektiği planlanıyor (9). 
Almanya’da ise önümüzdeki 10 
yıl içinde dağıtım şebekelerine 
27,5 ila 42,5 milyar Euro yatırım 
öngörülüyor. Ancak sağlanacak 
enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji 
kullanımı dolayısıyla fosil yakıt 
masraflarındaki azalma ve yaratıla-
cak yeni ve geniş iş imkanları göz 
önüne alındığında bu yatırımların 
çok kazançlı olacağı düşünülüyor. 

Grinin çeşitli tonlarına dikkat...
Görüldüğü gibi yenilenebilir 

enerjinin yaygınlaşması uygun 
bir şebeke altyapısını gerektiriyor. 
Önemli olan, bir ülkenin rüzgar ve 
güneş enerjisi potansiyelinden ziya-

de şebeke sisteminin ne kadar geliş-
miş olduğu, yani kadar yenilenebilir 
enerjinin entegrasyonuna müsaade 
edebileceğidir. Dolayısıyla yenilene-
bilir enerji santral yatırımları kadar, 
bu değişken enerji kaynaklarına 
uygun iletim ve dağıtım şebeke-
lerine yapılacak hem teknolojik 
know-how hem de yapısal yatırım-
lar önem taşıyor. 

Enerji bir ülkenin yaşam 
pınarıdır; savunma, sağlık, eğitim 
gibi varlığının temel ve hayati 
konularından biridir. Aynı zamanda 
çok boyutlu ve karmaşık yönleri 
vardır. Ak ve karalardan çok grilerin 
çeşitli tonları söz konusudur. Yani, 
ulusal çıkarların maksimizasyonuna 
yönelik optimal çözümler araştırıl-
malıdır. Enerji sektöründe pek tabii 
ki özel sektörünün varlığı gereklidir 
ancak izlenecek politikaların kamu 
yararını gözeten çok yönlü, etkin ve 
uzun vadeli planlamalara dayan-
dırılması da şarttır. Aksi takdirde 
sektördeki tüm oyuncuların zarar 
görmesi kaçınılmazdır. Yönetim-
lerin sorumluluğu, enerji konula-
rını gündelik politikanın dışında 
tutmak, kamuoyunun görevi ise 
bu konuda duygusallıktan uzak bir 
bilinç sergilemek olmalıdır.

•  (6) “Energy Policies of IEA Countries-Germany 2013 Review.”, IEA
• (7) “Energy Policies of IEA Countries-Poland 2011 Review.”, IEA
• (8) “Energy Policies of IEA Countries-Portugal 2009 Review.”, IEA
• (9) “Smart Grid-Integrating Renewable, Distributed & Efficient Energy”, 

Ed. F. P. Sioshansi, 2012, Elsevier Inc.

*Vahap Samanlı kimdir? 

1972 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden 
mezun olan Vahap Samanlı, aynı 
üniversitede DSİ Araştırma Dairesi’n-
de yüksek lisansını tamamladı. DSİ 
14. Bölge Müdürlüğü’nde başladığı 
kariyerini çok sayıda kamu ve özel 
kuruluşlarda yöneticilik yaparak sür-
düren Samanlı, Türkiye’nin çok sayı-
da önemli binasının inşasında görev 
aldı. Samanlı, 2011 yılından bu yana 
Bikur Yapı’da danışman olarak görev 
yapıyor.
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150’den fazla dünya lideri 
yeni ve iddialı bir sürdürü-
lebilir kalkınma gündemini 
belirlemek üzere eylül 

ayında New York’taki Birleşmiş 
Milletler (BM) merkezinde top-
landı. “17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi” (Sustainable Development 
Goals-SDGs) adını taşıyan liste, 
aşırı yoksulluğun sona erdirilme-
si, eşitsizlikle mücadele ve iklim 
değişikliğini tersine çevirmek gibi 
hayata dair temel başlıkları içeriyor.

Ölçülebilir ve ulaşılabilir 
hedeflere yer verdiklerini belirten 
temsilciler, tüm bu hedeflerin ha-
yata geçirilmesinde hükümetlerden 
özel sektöre, gelişmiş ülkelerden, 
gelişmekte olan ülkelere kadar 
toplumların tüm kesimlerine görev 
düştüğüne dikkat çekiyor. Toplantı 

sonucunda SDGs’de yer alan temel 
hedefler BM web sitesinde şöyle 
özetleniyor:
1. Yoksulluğun sona erdirilmesi: 

No poverty
2. Açlığın son bulması: End 

hunger
3. İyi Sağlık ve Refah: Good 

health and well being
4. Kaliteli Eğitim: Quality edu-

cation
5. Cinsiyet Eşitliği: Gender 

equality
6. Temiz su ve çevre hijyeni: Clean 

water and sanitation
7. Hesaplı ve temiz enerji: Affor-

dable and clean energy
8. Düzgün iş ve ekonomik büyü-

me: Decent work and economic 
growth

9. Sanayi, inovasyon ve altyapı: 

Industry, innovation and inf-
rastructure

10. Azaltılmış eşitsizlikler: Reduced 
inequalities

11. Sürdürülebilir kentler ve top-
lumlar: Sustainable cities and 
communities

12. Sorumlu tüketim ve üretim: 
Responsible consumption and 
production

13. İklim Eylem: Climate action
14. Su altındaki hayat: Life below 

water
15. Kara hayatı: Life on land
16. Barış, adalet ve güçlü kurum-

lar: Peace, justice and strong 
institutions

17. Hedeflere yönelik ortaklıklar: 
Partnerships for the goals

BM, sürdürülebilir kalkınma için 
17 hedef belirledi
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“Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler”
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Enerji sektörü metan emisyonlarını 
yüzde 45 azaltabilir

Kanada’da yayınlanan rapora 
göre, mevcut teknolojiler 
kullanılarak ülkenin petrol 
ve gaz sektöründeki metan 

gazı emisyonlarını neredeyse yarı 
yarıya azaltması mümkün görü-
nüyor. Enerji sektörü araştırma 
firması ICF International tarafın-
dan yürütülen çalışmaya göre, ton 
başına 2,76 dolarlık maliyetle 27 
milyon ton karbondioksit eşdeğer 
emisyonu ortadan kaldırılabilecek. 

Petrol ve gaz sanayi Kana-
da’nın en büyük metan gazı yayıcısı 
faaliyetleri olarak biliniyor ve bu 
salımların büyük çoğunluğu Alber-
ta ve British Columbia gibi büyük 
eyaletlerdeki üretimlerden geliyor. 
Çalışma hayata geçirilirse, petrol 
ve gaz sektöründeki faaliyetlerden 
ortaya çıkan metan emisyonlarının 
2020 yılına kadar 60.2 milyon ton 

karbondioksit eşdeğer emisyonu ci-
varında sabit kalmasını sağlayacak.

Rapor, metanın önemli bir sera 
gazı olduğunun altını çizerken kısa 
vadedeki etkilerinin de karbon-
dioksitten kat kat daha büyük 

olduğunu açıklıyor. Araştırmaya 
göre, azaltılmış metan emisyonları 
sayesinde, uçucu organik bileşikler 
ve tehlikeli hava kirleticiler gibi 
konvansiyonel kirleticiler de azaltıl-
mış oluyor.
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Dünya Enerji Konseyi, aşırı hava 
olaylarına karşı uyarıyor 

Dünya Enerji Konseyi’nin 
hazırladığı çalışmaya göre, 
aşırı hava olaylarının sayısı 
1980 yılından 2014 yılına 

dört kattan fazla artış gösterdi. 
Konsey, gelecekte aşırı hava olayla-
rının sonucunda gerçekleşebilecek 
elektrik kesintileri için enerji altya-
pılarının hazırlıklı olması konu-
sunda uyarıda bulundu. İlk olarak 
İstanbul’da gerçekleştirilen G20 
Enerji Bakanları Toplantısı’nda 
açıklanan çalışmaya göre, aşırı hava 
olaylarının sayısı 1980 yılından 
2014’e 38’den 174’e yükseldi.

Aşırı hava olaylarının risk 

yönetimi ve finansmanı üzerinde 
duran raporun bazı önemli başlık-
ları şöyle:
• Mevcut enerji altyapılarının aşırı 

hava olaylarına karşı korunması 
için 2035 yılına kadar küresel 
olarak 48-53 dolar trilyon yatı-
rım yapılması gerekiyor.

• Enerji sektörünü daha güvenli 
bir yaklaşıma doğru taşımak ge-
rekiyor. Daha akıllı ve dayanıklı 
çözüm önerilerine ihtiyacımız 
var. 

• Enerji sistemlerinin çok daha 
sistemik bir şekilde ele alın-
ması gerekiyor. Herhangi bir 

alanda gerçekleşen olayın zincir 
reaksiyonu ile diğer alanlarda da 
beklenmedik sorunlara neden 
olabileceği göz önünde bulun-
durulmalı. Bir bütün olarak 
sistemin nelere ihtiyaç duyduğu-
na odaklanmak, kritik varlıkların 
kurtarılmasında hazırlıklı olun-
masına yardımcı olacaktır.

• Dayanıklılık masrafları altyapı 
finansmanlarına dahil değildir ve 
yararlı olarak da kabul edilmez. 
Ancak eşsiz bir şekilde tasarla-
nacak finansal araçlar ile sistem 
açıkları, yatırım fırsatlarına 
dönüşebilir. 
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Afrika’nın enerjisinin dörtte biri 
yenilenebilir olabilir

Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansı (IRENA) 
yayınladığı raporda, Afrika 
kıtasının önümüzdeki 15 

yıl içinde, enerjisinin dörtte birini 
yenilenebilir kaynaklardan sağlaya-
bilecek potansiyele sahip olduğunu 
duyurdu.

Kıtanın yenilenebilir enerji-
ye yönelik yol haritasını çıkartan 
çalışma, yeni geliştirilen teknolojiler 
sayesinde, 2013 yılında yüzde 5 
olan yenilenebilir payının yüzde 
22’lere ulaşacağını öngörüyor. 
Raporun kıta için altını çizdiği 4 
önemli yenilenebilir enerji tekno-
loji sıralaması ise hidroelektrik, 
rüzgar, güneş enerjisi ve modern 
biyokütle sistemlerinden oluşuyor. 
Son yıllarda artış gösteren rüz-
gar ve güneş enerjisi kullanımıyla 
Afrika’nın rekor düzeyde düşük 
fiyatlarla elektrik ürettiğine dikkat 
çeken rapor, yenilenebilir enerji 
kapasitesinde öngörülen artışın 
yarısının biyokütle kaynaklı olaca-
ğını vurguluyor. Afrika’nın biyo-

kütle potansiyeli hava kirliliğinin 
azaltılmasında ve enerji verimliliği 
açısından en önemli kaynaklardan 
biri olarak gösteriliyor. Rapor, tüm 
bu yenilenebilir enerji yatırımları-
nın hayata geçirilmesi için ulusal 
enerji planlarının düzenleyici çerçe-
veler sağlanarak kabul edilmesi 

ve etkinleştirilmesi gerektiğini 
belirtiyor. IRENA Genel Müdürü 
Adnan Z. Amin yaptığı açıklama-
da, Afrika’nın sosyo-ekonomik ve 
sürdürülebilir bir kalkınma için sı-
nırlı çevresel etkiye sahip yenilene-
bilir kaynaklar ile enerji güvenliğini 
sağlaması gerektiğini vurguluyor.
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Rüzgar ve güneş enerjisi 2015 yılında ucuzladı

Bloomberg New Energy Finance yayınladığı 
yeni raporunda Amerika’daki güneş enerjisi 
üretim kapasitesinin artış göstereceğini ve 
güneş yatırımları için verilen kredi vergisinin 

(ITC) bugünkü düzeyinde uzatılması halinde büyük 
bir sanayi krizinden kaçınılmış olacağını öngörüyor. 
Aynı rapor, rüzgar ve güneş enerjisinin ucuz tekno-
lojiler ve daha düşük finansman maliyetleri sayesinde 
2015 yılında fosil yakıtlara oranla ucuzladığını göste-
riyor.

Raporda, İngiltere ve Almanya’daki kara rüzgar 
santrallerinin hem gazlı hem de kömürle çalışan 
santrallarla karbon maliyetleri açısından rekabet ettiği 
veriler ile ortaya konuyor. Bu verilerin ortaya çıkmasın-
da, özellikle Avrupa bölgesinde ve ABD’de uygulanan 
düşük karbon salımı politikaları sonucu doğal gaz ve 
kömür yakıtlı santrallerin daha pahalı hale gelmesi de 

etkili olmuş durumda. Dikkat çeken ayrıntılardan biri 
de kömür kullanımında ve karbon salımında başları 
çeken Çin’in, rüzgardan enerji üretme maliyetinin 
doğal gaz kaynaklı enerji üretiminden ucuz olması. 
Ancak dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin’in 
rüzgardan enerji üretme maliyeti kömüre oranla yine 
oldukça pahalı görünüyor.

DÜNYA GÜNDEMI Afrika’nın enerjisinin dörtte biri yenilenebilir olabilir
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Tüm dünya enerji verimliliği ve daha az enerji tüketil-
mesini sağlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyor. Son 
günlerde farklı enstitüler, üniversiteler daha akıllı ve 
çevreci evlere yoğunlaşmış durumda. İngiltere’deki 

Cardiff Üniversitesi de ‘sıfır karbon’lu evler üretti. Bu evler, 
ısınmasını, sıcak suyunu, aydınlanmasını, cihazların çalışma-
sını kendi ürettiği enerjiyle sağlıyor ve atmosfere hiç karbon-
dioksit salmıyor. Hatta bu evler, ürettiği enerjiyi başkalarının 
da kullanmasını sağlayacak teknolojiye sahip. 

Cardiff Üniversitesi tarafından üretilen evler, bugüne 
kadar ‘çok pahalı olacak’ iddialarını çürütmüş durumda. Çün-
kü, evi inşaa edenler bina maliyetinin toplu konut bütçesi 
aralığında olduğunu da söylüyor. İnşası 16 hafta alan evin 
metrekare maliyeti yaklaşık bin İngiliz Sterlini düzeyinde. 

Bridgend yakınlarında inşaa edilen dışarıdan izolasyonu 
yapılmış olan örnek ev, güneşe bağlı hava ile ısıtma siste-
mine sahip. Evin çatısına yerleştirilen fotovoltaik panellerle 
özel olarak güneye doğru yönlendirilmiş. Böylece evin daha 
çok gün ışığı alması hedefleniyor. Elde ettiği enerjiyi piller 
sayesinde depolayan ev, böylece ısıtma, havalandırma, sıcak 
su sistemleri ve elektrikli aygıtları kendi ürettiği enerjiyle 
çalıştırıyor. 

Projeyi yürüten ekibin yöneticisi Prof. Phil Jones, son tek-
nolojiyi, yenilikleri ve tasarımları kullanarak, düşük maliyetli, 
ekonomik ve çevre açısından uzun vadeli faydalar sağlayan, 
sıfır karbon evler inşa etmenin mümkün oldğunu belirtiyor. 

Geleceğin evleri  
‘SIFIR KARBONLU’ olacak

TÜRKIYE’NIN ILK PASIF 
EVI URLA’DA YAPILDI

Dünyada hızla gelişen Pasif Ev trendine Türkiye’den ilk örnek 
Blue Safe Mavi Kale tarafından yapıldı. İzmir Urla’da inşa 
edilen 300 metrekarelik evin metrekare maliyeti bin 200 
TL oldu. Pasif Ev’in yapı maliyetinin yüzde 5’i kadarıyla ısı 
yalıtımı yapıldı. Normal bir eve kıyasla metrekare başına fazla 
gideri sadece 50 TL olan Pasif Ev’in ekstra giderlerinin amorti 
süresi ise 5 yıl. 
Isı geçirgenliği çok düşük olan camların kullanıldığı evde, 
çift camın yanı sıra argon gazının yer aldığı iki katlı cam 
kullanıldı. Kışın soğuk havanın, yazın da sıcak havanın içeriye 
girmesinin önlenmesinde ve mekan sıcaklığının korunma-
sında, evin havalandırma sistemi devreye giriyor. Bu amaçla 
geri ısı kazanımlı havalandırma sistemi kullanıldı. 
Pasif Ev’de, çatıdaki drenaj sistemiyle yağmur suyu bahçede 
yer altına gömülen 20 tonluk su tankında toplanıyor. Tankın 
içindeki mekanik bir sistemle arıtılan su, bahçe sulamada, 
tuvaletlerde, çamaşır makinesinde kullanılıyor. 
Yer ve yön sistemi, pencere genişlikleri, açıları güneşin 
açısına göre saptanan evde güneş enerjisinden sıcak su elde 
edilmesi için 10 metrekarelik solar paneller kullanıldı. Solar 
paneller, evin sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca kış aylarında 
ek bir ısıtmaya gerek olduğunda kalorifer sistemi için gerekli 
olan sıcak su da bu paneller sayesinde güneşten kazanılıyor. 

İngiltere’deki Cardiff Üniversitesi, sıfır karbon salınımı 
olan yeni bir ev üretti. Toplu konut fiyatına mal olan bu 
yeni evlerin gerekli teşvikler verilmesi halinde tüm 
Avrupa’ya yayılması bekleniyor…
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Rüzgar gülleri artık sessiz olacak

Fosil yakıtlar kadar etkisi ol-
masa da yenilenibilir enerji 
türleri de doğayı ve çevre-
sinde yaşayanların hayatını 

etkiliyor. Rüzgar santrallarının en 
büyük sorunu ise çıkardığı ses… 
Bu ses nedeniyle rüzgar santralı 
yakınlarında yaşayanlar rahatsızlık 
duyuyor. Gelecekte rüzgar türbin-
lerinin kentlere daha yakın alanlara 
kurulacak olması da bu sorunu 
daha acil hale getiriyor. 

İspanya’da Burgos yakınların-
da yer alan rüzgar santralındaki 
teknisyenler, rüzgar güllerinin 
sesini azaltmak için yeni bir sistem 
üzerinde çalışıyor.

Windtrust Teknik Koordi-
nasyon Sorumlusu Garcia Ayerra 
üzerinde çalıştıkları ses emici yeni 
sistemin özel bir tasarıma sahip 
olduğunu, böylece rüzgarı kırıp 
türbinden çıkan sesi azalttığını 
söylüyor. Mühendisler bıçaklar ara-
sındaki karbon tel oranını artırarak 
türbinin ağırlık kontrolünü sağlıyor. 

Hollanda’da trenler 2018’de rüzgârla çalışacak

Bu sayfalarda neredeyse her 
ay Hollanda ile ilgili bir 
habere yer veriyoruz, çün-
kü Hollandalı araştırmalar 

dünyada ilk olan birçok araştırma 
ve yeniliğe imza atıyor. Bu kez 
de ulaşımdaki raylı sistemlerde 
kullanılan enerjinin yüzde 100’ünü 
rüzgâr enerjisinden elde etmek için 
harekete geçtiler. 

Eneco şirketinden yapılan 
açıklamaya göre, Eneco ve VIVENS 
firmaları tarafından yenilenecek mev-
cut raylı sistemlerin yüzde 50 elektrik 
ihtiyacı rüzgâr enerjisiyle karşılanır-
ken, 2018 sonunda bu oran yüzde 
100’e çıkarılacak. Rüzgar santrallarıy-
la tren sisteminin yıllık ihtiyacı olan 
1.4 teravat saatlik üretim sözü veren 
Eneco, bu rakama 2018 yılına kadar 
ulaşılacağını bildirdi.

Günde 1.2 milyon insanın 
seyahat ettiği tren ağının yakıt 
ihtiyacının yenilenebilir enerjiden 
karşılanmasının bir devrim olduğu-
nu belirten Eneco şirketinin Proje 
Sorumlusu Michel Kerkhof, iki 

şirketin anlaşmasının sektördeki 
karbon ayak izini azaltmaya yönelik 
büyük bir adım olduğunu belirtti. 
Eneco’nun bu girişiminin Avru-
pa’daki diğer raylı sistemlere örnek 
olacağı düşünülüyor. 

YEŞIL EKONOMI Rüzgar gülleri artık sessiz olacak
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Akkuyu Nükleer Genel 
Müdürü Fuad Akhun-
dov ve Genel Müdür 
Yardımcısı Oleg Titov, 

Türkiye’nin ilk nükleer enerji sant-
ralı olacak Akkuyu NGS’nin geldi-
ği aşama hakkında basın mensupla-
rına bilgi verdi.  Akkuyu Nükleer’in 
Ankara’daki Genel Müdürlük bi-
nasında düzenlenen basın toplantı-
sında konuşan Akhundov, Akkuyu 
Projesi’nin Türkiye’nin projesi ol-
duğunu belirterek, “Akkuyu Nükle-
er bir Türk şirketidir” dedi. Türkiye 
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu 
arasında yapılan hükümetlerarası 
anlaşmanın Türk tarafı için çok iyi 
bir anlaşma olduğuna dikkat çeken 
Akhundov, “Rusya tarafı yatırımı 
yapıyor. Yatırımın geri dönüşüne 
yönelik risklerimizin sigortalan-

masına yönelik hiçbir garanti yok. 
Yatırımımızı 15 yılda geri kazanma 
şansımız var. Bu sadece bir ihtimal. 
Türkiye tarafından da buna yönelik 
hiçbir Hazine teminatı yok. Ancak 
Türkiye için, Türkiye’nin enerji 
talebini karşılamak için çok önemli 
bir proje” şeklinde konuştu.

“Türkiye ekonomisine güvenerek 

yatırım yapıyoruz”
Türkiye’nin ekonomisine ve 

yapılan reformlara güvendiklerinin 
altını çizen Akhundov, “Türkiye’nin 
izlediği yola güvenerek geldik. Ya-
tırımımızı yapıyoruz” dedi. Şu anda 

“2023 yılında Türkiye’nin nükleer 
ülkesi olmasını hedefliyoruz”

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü 
Fuad Akhundov, Akkuyu NGS 
Projesi’nin 100 yıllık bir proje 
olduğunu belirterek, “Biz 
Türkiye’nin ekonomisine ve 
yaptığı reformlara güveniyoruz. 
Nihai hedefimiz Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 
2023 yılında Türkiye’nin nükleer 
ülkesi olması” dedi
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inşaat izninin alınması konusunda 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) ile hızlı bir şekilde çalışma 
yürüttüklerini ifade eden Akhun-
dov, şunları söyledi: “Tabii ki Ulus-
lararası Atom Enerjisi Kurumu’nun 
kuralları var. Nükleer santral için 
inşaat lisansının alım süreci 1,5-2 
yıl sürebilir. Biz şu anda başvu-
rumuzu yaptık. Bugünlerde Saha 
Parametreleri Raporu’nun onay-
lanmasını bekliyoruz. Ondan sonra 
inşa lisansı aşamasına geçilecek. Şu 
anda inşaat lisansımız yok ama biz 
buna bakmadan yatırımımızı yapı-
yoruz. Aslında bu bizim için risktir. 
Ama yine de biz çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz; çünkü biz Türkiye’ye 
ve projemize güveniyoruz, inanıyo-
ruz. Lisansımız olmadan anlaşma-
ları yapıyoruz, paraları ödüyoruz. 
Üretimi uzun süren ekipmanlar için 
görüşmeler yapıyoruz.”

Akkuyu NGS Projesi’nin 100 
yıllık bir proje olduğunun altını 
çizen Fuad Akhundov, bu nedenle 
kısa süreli ekonomik dalgalanma-
ların proje için önemi olmadığını 
kaydetti. Akhundov, şöyle devam 
etti; “Biz daha çok Türkiye’nin 
trendine bakıyoruz. Ekonomilerde 
dalgalanmalar ve riskler olur. Biz 
Türkiye’nin ekonomisine ve po-
tansiyeline güveniyoruz, onun için 
rahatız. Türkiye’nin enerji talebini 
karşılama noktasında inşallah özel 
bir rolümüz olacak. Bizim nihai 
hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
100. yılı olan 2023 yılında Türki-
ye’nin nükleer ülkesi olması.”

“Akkuyu dünyadaki en güvenli santral 

olacak”
Akkuyu Nükleer Operasyo-

nel Destekten Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı Oleg Titov da 
gazetecilerin sorularını cevapladı. 
Fukuşima kazasından sonra nükleer 
enerji santralları ile ilgili en çok 
soru işaretinin güvenlik konusunda 
oluştuğunu belirten Titov, Akku-
yu NGS’nin, Fukuşima sonrası 
tüm güvenlik gereklerinin dikkate 
alındığı “3+” nesil Rus projesi 
AES-2006’ya göre tesis edileceği ve 
dünyadaki en güvenli santral olaca-
ğı bilgisini verdi. Projenin güvenlik 
tedbirlerine ilişkin açıklamalarda 
bulunan Titov, santralın; deprem, su 
baskını, tsunami, hortum, kasır-
ga, kum fırtınası, hava darbesi ve 
hatta 400 ton ağırlığındaki cismin 
çarpması olasılığı gibi bir etkiye 
veya etkilerden birkaçına ayna anda 
maruz kalınması durumunda dahi 
reaktörün durdurulması ve uzun 
süre boyunca güvenli bir modda tu-
tulmasının öngörüldüğünü söyledi.

ROSATOM YURTDIŞI PORTFÖYÜNÜ IKIYE KATLADI
Akkuyu NGS için verimlilik ve güvenlik alanında Rus tecrübesini kullandıklarını anlatan Titov, “Türkiye’deki ilk nükleer santral 
yapımının Rus uzmanlara ve Rus teknolojisine havale edilmesi, Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’a duyulan güve-
nin en açık göstergesidir. Günümüzde Rosatom, nükleer sektörünün öncülerinden biridir. Rosatom son 3 yılda yurtdışı sipariş 
portföyünü  ikiye katlayıp 100 milyar dolar seviyelerine yükseltmiştir.  Rosatom, bünyesinde 350’den fazla şirketi ve bilim 
örgütünü birleştirmektedir; bunların arasında Rusya’nın nükleer sektör Ar-Ge şirketi ve  dünyada tek Buzkıran Nükleer Gemi 
Filosu yer almaktadır. Rosatom’un bünyesinde 250 binden fazla kişi çalışıyor” diye konuştu.

ETKINLIK “2023 yılında Türkiye’nin nükleer ülkesi olmasını hedefliyoruz”
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“Yeni projeler ve santral 
rehabilitasyonuyla ilgileniyoruz”

Türkiye’deki faaliyetlerine 
2014 yılında ivme kazandı-
ran Güney Kore merkezli 
Doosan, portföyünü geniş-

letme kararı aldı. Enerji IQ ile bir 
röportaj gerçekleştiren Doosan Ge-
nel Müdürü Metin Oktay, sonuç-
lanma aşamasında olan projeler ve 
hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı. 
2014 yılına yapılanarak girdiklerini 
söyleyen Metin Oktay, “İstanbul 
ofisi ve ekibimizi kurduktan sonra, 
Türkiye pazarını ve rakiplerimizi 
inceledik. Teknolojimizi ve global 
tecrübemizi aktarabileceğimiz, 
farkımızı ortaya koyabileceğimiz 
projeleri seçtik ve yola çıktık” diyor. 

Bu araştırmalar sonunda 
Doosan, EPC projeleri bazın-
da, dünya standartlarına uygun, 
yüksek verimli, doğa ile uyumlu 
ve barışık teknolojileri arayan-
lara angaje olmaya karar vermiş. 
Doosan, EPC yüklenicisi olmak 
amacıyla belirlediği projelerden ilk 
etapta Socar Power’ın, Aliağa’daki 
petkojen kojenerasyon santralı için 
ön yeterlilik başvurusu yapmış. Son 
üçe kaldıklarını belirten Oktay, 
“Sanıyorum bu ay içinde ya son 
iki firma açıklanacak ya da birinci 
gelen firma anons edilecek” diyor. 
Doosan, Afşin-Elbistan A santra-
lının komple rehabilitasyon projesi 
için de EPC teklifi vermiş. 

Yeni bir finansman modeli 
Oktay, EPC yüklenicisi olarak, 

Türkiye’deki finansman çözüm 
bulmak için Türk bankalarıyla 
ortaklaşa bir model geliştirdiklerini 
belirtiyor. Oktay, bu modeli şöyle 
anlatıyor: “Türkiye bir ‘merchant 
market’ olduğu için üretilen elekt-
riğe uzun vadeli devlet kontrolünde 
bir alım garantisi yok. Dolayısıy-

la, özellikle Doğu Asya kökenli 
Exim bankaları, Türkiye’deki enerji 
piyasasına ve bu piyasanın oyuncu-
larına çekinceli bakıyor. Bu modeli, 
Türkiye’nin önde gelen dört büyük 
özel bankası ve Kore Exim Bank 
ile beraber oluşturduk. Modele 
göre Kore Exim Bank, Türkiye’de 
teknik ve ticari anlamda projeye 
ve sponsoruna güvendiği projeler 
için finansmanı, Türkiye bankaları 
üzerinden çıkaracak.”

Katı atıktan enerjiye odaklanacak
Doosan, orta vadede sadece ter-

mik santral değil, katı atıktan enerji 
üretiminde de ciddi adımlar atmak 
istiyor. İstanbul Buyükşehir Bele-
diye’sinin katı atıktan enerji üretim 
projesiyle yakından ilgilendiklerini 
belirten Oktay, “Yeni projelerin 
haricinde, rehabilitasyon konusun-
da, özelleştirmelerden sonra ivme 
kazanan ve çevre yeterlilik şartla-

rına uyum arayan her türlü büyük 
ölçekli projeyle yakından ilgileniyo-
ruz. Yeniköy-Kemerköy ve Yatağan 
termik santralları sadece bunlardan 
bazıları” bilgisini veriyor. 

‘ÖZELLEŞTIRMELERI 
YERLI ORTAKLIKLARLA 
DENEYEBILIRIZ’
“Bunun yanında, daha önce de il-
gilendiğimiz özelleştirmeler bağla-
mında, önümüzdeki dönemde de 
olası birtakım özelleştirmeleri yerli 
ortaklıklarla deneyebiliriz. İleride 
bu projelerin büyük bir kısmı dönü-
şüme tabi tutulacak. Mesela fuel oil 
yakıtlı bir ünitenin doğal gaz ya da 
yerli kömüre çevrilmesi gibi…” 

Doosan’ın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan sorumlu Genel
Müdürü Oktay, Türkiye’de kalıcı olacaklarını söyledi. Yeni projelerle ve 
santral rehabilitasyonuyla ilgilendiklerini belirten Oktay, “Önümüzdeki 
dönemde bazı özelleştirmeleri yerli ortaklıklarla deneyebiliriz” diyor 
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Doğal gazda sıcak gündem

Konferansın ‘Jeopolitik Denge-
ler, Çokuluslu Projeler ve Türkiye’ 
konulu oturumuna katılan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık 
Aytekin, Rusya ile sonuçlanmayan 
fiyat görüşmelerinin tıkandığını 
söyledi.

Gazprom Export-BOTAŞ fiyat 
müzakeresi

“Rusya hala ‘önce Güney 
Akım’a ilişkin konuları halledelim, 
fiyatı sonra konuşalım’ diye direti-
yor. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. 
Bu sefer de ‘en azından Güney 
Akım’ın birinci hattını yapalım’ 
diyorlar. Bir hat dahi olsa, bunun 
için de hükümetler arası anlaşma ve 
diğer düzenlemeler gerekiyor. Bü-
tün bunları, fiyat müzakereleri için 
bir önşart olarak ortaya koymalarını 
hakkaniyetli bulmuyoruz ve burada 
tıkandık kaldık.

Şu anda ülkemizde bir seçim 
hükümeti var. Seçim hüküme-
tinin olduğu ortamda, bu konuyu 
nasıl sonlandırırız, bazı şüpheler 
var. Ruslar ‘birinci hattı bitirelim, 
kasım ortasında G20 toplantısı 
sırasında anlaşmaları imzalayalım 
ve ardından fiyat indirimi yapa-
lım’ diyorlar. Ama bu, bizim kabul 
edeceğimiz bir şey değil. Uzlaşma 

olmazsa, BOTAŞ’ın artık tahkime 
gitmesi lazım.” 

Güney Akım’da görüşmeler çıkmaza 
girdi

Görüşmeler çıkmaza girdi. Ta-
raflar, masadan çekilmiş değil. Bizim 
birinci hattın yapılması söylemiyle 
Ruslarınki farklı. Biz birinci hat 
diyerek sadece Türkiye’ye gaz sağ-
layacak 15.75 bcm kapasiteli hattı 
Kastediyoruz ama Ruslar, yapılmasa 
dahi ikinci, üçüncü ve dördüncü 
hatta ilişkin izinleri de almak ve 
Türkiye’yi transit geçmek istiyorlar. 
Bunlar öyle hemen iki dakikada 
masada kabul edilecek şeyler değil. 

Kuzey Irak doğal gazı ve petrolü…
“Kerkük-Yumurtalık boru 

hattının Irak merkezi tarafında-
ki kısmının çalışmaması, Kuzey 

Irak’ta KRG tarafındaki kısmının 
Türkiye sınırına kadar çalışması, 
paradigmayı çok değiştirdi. Şu 
an KRG hükümeti ile merkezi 
hükümet arasında bir anlaşma var 
fakat bu anlaşmanın uygulanması 
noktasında ciddi zorluklar var. Biz, 
önemli miktarda petrolü hem Ker-
kük sahalarının hem de Kuzey Irak 
sahalarının ham petrolünü Ceyhan 
üzerinden taşıyoruz. Ama bu Erbil 
ile Bağdat arasındaki anlaşmanın 
devam edip etmeyeceğine bağlı.”

İran ve tahkim “İran’la ara-
mızda bir tahkim mevzusu var. Bu 
konu sanırım sonbaharda sonuçla-
nabilir. İran’dan ve İran üzerinden 
Türkmenistan’dan Türkiye’nin 
ekstra doğal gaz alma imkanı her 
zaman var fakat sonuçta içinde 
bulunduğumuz ortamda İran kont-
ratı Türkiye’nin açık ara farkla en 
pahalı kontratı. 

STEAM tarafından İstanbul’da 
düzenlenen 16. Enerji 
Arenası’na katılan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Sefa 
Sadık Aytekin, konferansın 
‘Çok uluslu projeler ve Türkiye’ 
konulu oturumunda doğal 
gaz piyasasının gündemini 
değerlendirdi

ENERJI IQ Doğal gazda sıcak gündem
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Düşük verimli santrallar Afrika’ya gidiyor 

Düşük verimli doğal gaz 
santrallarıyla yüksek 
kükürtlü ve pahalı fu-
el-oil, motorin gibi ya-

kıtlarla çalışan termik santralla-
rın kapatılması süreci hızlandı. 
Son 1.5 yılda amortismanlarını 
tamamlayan 800 MW’a yakın 
kapasite devre dışı kaldı.

Yeni teknolojiye sahip sant-
rallara göre daha düşük verimli 
olan doğal gaz santralları başta 
olmak üzere piyasa koşullarında 
karlı elektrik üretimi yapamayan 
tesislerin devre dışı bırakılması sü-
reci hızlandı. Düşük verimli doğal 
gaz santrallarını, emisyon değerleri 
yüksek ve pahalı olan fuel-oil, mo-
torin gibi yakıtlarla çalışan termik 
santrallar izliyor. Elektrik üretim 
lisansları sonlandırılan santrallar, 
demonte edilerek genellikle Afrika 
ülkelerine taşınıyor.

Eski teknolojileri ve düşük ve-
rimlerine rağmen elektrik talebini 
karşılamada çaresiz kalan Afrika 
ülkelerinin verdiği alım garantileri, 
ikinci el santral piyasasını canlı 
tutuyor.

Aksa Enerji’de iki santralın kapanma 
çalışmaları sürüyor

Aksa Enerji, Kamuyu Aydınlat-
ma Platformu’na yaptığı açıklama-

da iki tesisin üretim lisansını 
sonlandırarak, santralları yurt-
dışı projelerinde değerlendir-
meyi hedeflediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 24 
MW kurulu güce sahip 
fuel-oil yakıtlı Siirt Akköy 
termik santralının üretim 
lisansının EPDK tarafından 
iptal edildiği ve elektrik üretimi 
gerçekleştirme imkanı gittikçe 

azalan santralın, yurtdışındaki pro-
jelerde kullanılmasının planlandığı 
belirtildi.

Öte yandan Aksa Enerji, 
Samsun Tekkeköy enerji santrali-
nin Gana Cumhuriyeti ile yapılan 
anlaşma çerçevesinde Gana’da 
kurulacak 370 MW kurulu güce 
sahip santralda kullanılacak olması 
nedeniyle üretim lisansının iptali 
için EPDK’ya başvurduğunu da 
açıkladı.

Air Liquide satın almayla büyüyor

Air Liquide’in Türkiye’de 
devam eden yatırımlarının 
bir parçası niteliğinde 
Messer Aligaz’ı satın 

alarak Ankara-İstanbul-İzmir 
üçgenindeki faaliyetlerini pekiştirdi. 
Türkiye’deki birçok farklı sanayi 
dalına endüstriyel, medikal ve özel 
gazlar temin eden ve 70’e yakın 
çalışanı bulunan Messer Aligaz, 
2014 yılında yaklaşık 9 milyon 
Euro’luk bir gelir elde etti. Faaliyet 
alanı, endüstriyel müşteriler için gaz 
ve hizmetler segmentine odaklanan 
Messer Aligaz, sanayinin yoğun ola-
rak konumlandığı Marmara ve Ege 
Bölgesi’nde bulunuyor. Oksijen, azot 
ve argon üreten bir hava ayrıştırma 
ünitesi işleten şirket ayrıca 3 adet 
tüp dolum tesisine sahip.

Türkiye’de 2011 yılından beri 
faaliyet gösteren Air Liquide’in 
Ankara Polatlı ve İzmir Aliağa’da 
olmak üzere halihazırda 2 üretim 

tesisi bulunuyor. Air Liquide’in 
Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı 
Christophe Chalier, yapılan yazılı 
basın açıklamasında konu ile ilgili 
olarak şunları söyledi: “Bu satın 
almayla müşterilerimize daha iyi 

hizmet sağlayacak ve Türkiye’deki 
varlığımızı güçlendireceğiz. Bu, 
aynı zamanda Türkiye’ye olan gü-
venimizin de bir göstergesi. Messer 
Aligaz çalışanlarını bünyemize kat-
maktan memnuniyet duyuyoruz.”

Air Liquide, endüstriyel gaz şirketi Messer Group GmbH’in 
alt kuruluşu olan Messer Aligaz Sanayi Gazları’nı satın alarak 
Türkiye’deki pozisyonunu güçlendirdi

ENERJI IQ Air Liquide satın almayla büyüyor
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TENVA olarak düzenlediğimiz “Elektrik Perakende Satış Sektörünün Geleceği Sempozyumu” ile yeni yayın dönemine 
biz de hızlı bir giriş yaptık. Sosyal Medya bölümünde #ElektrikPerakende’ye ve sektöre dair önemli başlıkları sizlerle 
paylaşıyoruz.
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1.302 ELEKTRİK SANTRALİ ÜRETİME HAZIR (31 AUSTOS 2015)
YAKIT TÜRÜ KURULU GÜÇ (MW) SAYI (ADET)

Doğalgaz-LNG 21.511,3 235
Hidrolik barajlı 17.971,5 88
Taş kömürü-linyit 8.729,4 25
Hidrolik akarsu 7.226,1 449
İthal kömür 6.064,2 8
Çok yakıtlılar sıvı-doğalgaz 3.883,8 38
Rüzgar 4.052,4 103
Fuel oil-asfaltit--nafta-motorin 774,3 17
Çok yakıtlılat katı-sıvı 657,8 7
Jeotermal 427,4 15
Yenilenebilir-atık-atıkısı-pirolitik yağ 317,0 65
Güneş (Lisansız) 155,0 252
Toplam 71.858,5 1.302 
*MW  **Adet
Not: 31 Ağustas 2015 itibariyle.

EKİM-ARALIK ÜRETİM-TALEP DENGESİ (KWH)
AY ÜRETİM TALEP

EKİM 22.718,1 20.387,2
KASIM 24.469,7 22.081,3
ARALIK 26.164,5 23.752,6

KAYNAKLARA GÖRE ELEKTRİK ÜRETİMİ
JAYNAK PAY (YÜZDE)

DOĞALGAZ 44
SU 23
İTHAL KÖMÜR 13
TAŞKÖMÜRÜ-LİNYİT 13
RÜZGAR 4
JEOTERMAL 1
DİĞER 2
Not: Diğer; Fuel oil, motorin, Asfaltit, LPG, Nafta. 
Not: 17 Eylül, Günlük 

KURULUŞLARA GÖRE ELEKTRİK ÜRETİMİ (MWh)

Tablo 1

AY ÜRETİM TALEP
EKİM 22.718,1 20.387,2
KASIM 24.469,7 22.081,3
ARALIK 26.164,5 23.752,6

ÜRETİM TALEP
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YILIN SON 3 AYINDA İKLİM-ENERJİ ETKİSİ

BAKIM-ARIZA BİLDİREN SANTRALLER (08.07.2015 - 14.09.2015)

KAYNAKLAR: TEİAŞ, EİGM, MONTEL FOREKS
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Geçtiğimiz yıl ileri düzeyde 
‘Smart Grid’ kullanıcısı 
olarak lanse edilen YE-
DAŞ’ın Akıllı Şebeke 

Fizibilite Projesi’ni 550 bin dolar-
lık hibe sözleşmesiyle destekleyen 
Amerikan Ticaret ve Kalkınma 
Ajansı (USTDA), yeni projelere 
imza atmak için YEDAŞ’la masaya 
oturdu. Samsun’daki ilk ziyaretlerini 
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin 
Türkoğlu’na yapan ABD Ticaret 
Bakanlığı Türkiye Masası Şefi Ryan 
Barnes ve ABD Ticaret ve Kalkınma 
Ajansı Türkiye Müdürü Heather 
Lanigan, Amerika’da gerçekleşen 
toplantıda YEDAŞ’ın teknolojik 
altyapısını hayranlıkla izlediklerini ve 
bu altyapıyı yerinde görmek için Tür-
koğlu’nun daveti üzerine Samsun’a 
geldiklerini belirtti.

Ziyaret esnasında teknolojik 
gereksinimler karşılıklı olarak değer-
lendirilerek, YEDAŞ ve USTDA’nın 
gerçekleştirebilecekleri yeni projele-
rin çerçevesi belirlendi. USTDA’nın 
Türkiye Masası Şefi Barnes ve 
Türkiye Müdürü Lanigan, “Sam-
sun’la tanışıklığımız YEDAŞ’la 
başladı. YEDAŞ’ın kurumsal ve 

teknolojik alt yapısından son derece 
etkilendik ve 2016 yılı içerisindeki 
yeni projelerine destek olacağız. 
USTDA olarak, Samsun-Amerika 
arasında bir köprü kurarak, birçok 
projeye imza atacağımıza inanıyo-
ruz” dedi. 
Akıllı şebeke fazı tamamlanacak 

2014 yılında USTDA ile im-
zalanan hibe sözleşmesini “Ame-
rika YEDAŞ’ı keşfetti” sloganıyla 
paylaştıklarını anımsatan YEDAŞ 
Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, 
“Sahadaki şebekeyi gelecek kuşak-
ların yaşam hakkına saygı duyarak, 
ekolojik dengeyi korumayı amaçla-
yarak, ‘akıllı’ olarak güçlendiriyoruz. 
SCADA/DMS, SAP-ISU, GIS ve 
AMR gibi operasyonel mükemme-
likte ve müşteri memnuniyetinde 
kilit taşı olan teknolojik sistemleri 
devreye aldık ve 2016 yılından itiba-
ren hedefimiz bu sistemleri birbirine 
entegre ederek, ‘Akıllı Şebeke Fazını’ 
tamamlamak. Akıllı şebekeye geçişin 
dünya üzerindeki en yüksek stan-
dartlarda gerçekleşmesi için UST-
DA destekli Akıllı Şebeke Fizibilite 
Projesi büyük önem taşıyor” dedi. 

Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı’nı (USTDA) Samsun’la tanıştıran YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğlu, Samsun’un 
dinamiklerine çağrı yaparak “Gelin, Akıllı Şehirler Platformu kuralım. YEDAŞ olarak öncülük etmeye hazırız” dedi...

USTDA’yı Samsun’la tanıştıran 
YEDAŞ’tan ‘Akıllı Şehir’ çağrısı

AKILLI ŞEHIRLER 
PLATFORMUNA ÖNCÜLÜK 

ETMEYE HAZIRIZ
YEDAŞ’ın Amerika’da başlamış olan 
‘Akıllı Şehirler’ boyutuna geçme 
hedefinde olduğuna dikkat çeken 
Türkoğlu, “Her zaman söylediğimiz 
gibi akıllı şebekelerden önce 
akıllı toplumu sağlamalıyız. Önce 
insanlarda bu algı yaratılmalı. 
Bu nedenle kurduğu teknolojik 
sistemlerle akıllı şebeke yönetiminden 
akıllı şehirler boyutuna geçmek üzere 
olan YEDAŞ’ın tüm paydaşlarıyla 
akıllı şehirleşme yönünde bir 
platformda buluşması gerektiğine 
vurgu yapıyoruz. YEDAŞ olarak 
kamu, özel sektör ve üniversitelerin 
de katılımıyla oluşturulacak bir akıllı 
şehir platformuna öncülük etmeye 
hazırız” diye konuştu.
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2015 yılı neden önemli?
EPDK tarifeleri değiştirdi 
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