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K Rus gazında satranç sürüyor
Dizel rüyası sona mı erecek? 
Sıfır limit başka bahara kaldı
Türkiye’nin 50 yıllık nükleer yolculuğu
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Enerji 
Panorama’dan…

Türkiye yaklaşık 2 yıldır arka arkaya birkaç seçim yaşadı, özellikle 
7 Haziran sonrası oluşan siyasi belirsizlik, 1 Kasım seçimleriyle 
sona erdi. Önümüzde herhangi bir beklenmedik durum olma-

dığı sürece bir dönem daha AK Parti’nin tek başına iktidar olacağı bir 
süreç yaşayacağız. Bu, Türkiye açısından çok önemli bir şans, bu şansı 
iyi kullanmamız gerekiyor. 
Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum herkesin malumu, çok 
ciddi bir durum olmasa da veriler dikkatli hareket edilmesi gerektiğini 
gösteriyor. Yeni oluşacak kabinede ekonomiden sorumlu bakanların ve 
başbakanın bu konuda önemli adımlar atacağı, bugünden verdikleri me-
sajlarda kendini gösteriyor. 
Hemen hemen her sektörde olduğu gibi enerjide de reform beklentisi 
yüksek. Sektörün yeni hükümetten ne beklediğini kapak konumuzda 
tüm ayrıntılarıyla ele aldık. Enerji sektörü, uzun zamandır beklediği re-
formların bir an önce hayata geçmesini ve yatırımların sürmesini istiyor. 
Son bir yılı ‘kayıp’ olarak niteleyen sektör temsilcilerinin en önemli is-
teği, bürokratik engellerin azaltılıp yatırımların önünün açılması… 
Döviz kurunun yükselmesi, ekonomik büyümenin geçmişe oranla ya-
vaşlaması başta elektrik dağıtım sektörü olmak üzere enerjinin tüm bi-
leşenlerinde finansal bir sıkıntı yaratmış durumda. Ancak edindiğimiz 
izlenim, kimsenin karamsarlığa kapılmadığı yönünde. Sektör temsilci-
leri, reformlar ve bazı iyileştirmelerin yapılması durumunda hem yerli 
yatırımın süreceğini hem de yabancı yatırımların artacağını vurguluyor. 
Uluslararası raporlar da özellikle yenilenebilir enerjide ciddi bir potan-
siyel olduğunun altını çiziyor. Kısaca önümüzde doğru adımlar atıldığı 
takdirde fırsatların olduğu bir süreç var. 
Geçtiğimiz aylarda en çok konuşulan konulardan biri de nükleer santral-
lardı. Enerji Bakanı Alaboyun, 3. nükleer santralın İğneada’ya yapılaca-
ğını açıkladı. Ülkede hala nükleer santrallara dönük ciddi bir tepki var 
ancak kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak için nükleer santral yerle-
rinin nasıl seçildiğini ve Türkiye’nin bu alandaki 40 yılı aşan serüvenini 
ayrıntılarıyla inceledik. 
Dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz bir diğer konu ise Rusya ile ya-
şanan doğal gazda indirim sorunu. Rusya’nın söz verdiği halde indirim 
konusunu sürüncemede bırakması nedeniyle, Türkiye tahkim kartını 
masaya sürdü. Haliyle, yaklaşan kış aylarında bir doğal gaz sorunu ya-
şanıp yaşanmayacağı tartışılmaya başlandı. Sorunun nasıl çözüleceği 
ve Türkiye’yi nelerin beklendiğini, Ankara kulislerinde konuşulanları 
sizler için toparladık. Dünya ve Türkiye’den sektör haberleri, yeni tek-
nolojiler, yeni yatırım kararlarını da her zamanki gibi dergimizde ayrın-
tılarıyla bulacaksınız. 
Yılın son ayının yeni hükümetin kurulup işe başlamış, yeni Enerji Baka-
nının belirlenmiş olduğu bir dönem olmasını umuyoruz. 
Keyifli okumalar…

Bu şansı değerlendirmeliyiz… 
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Rus gazında satranç sürüyor 
Türkiye, tahkim hamlesini yaptı

Kamunun gündeminde özel 
sektörün sorunları var

2016 yenilenebilir enerjinin 
yılı olacak2624

Türkiye ile Rusya arasında süren gaz pazarlığında 
yeni bir aşamaya gelindi. Taraflar birbirini köşeye 
sıkıştıracak adımlar atıyor. Türkiye’nin son hamlesi 
tahkim oldu…

KPMG’nin hazırladığı enerji sektörü raporuna göre, 
2016 yılında enerjide en önemli yatırım alanı 
yenilenebilir olacak. 

Artan döviz kuru nedeniyle zor günler geçiren 
elektrik üretim ve dağıtım sektörü, lobi çalışmalarının 
sonuçlarını almak üzere. 
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ENERJI SEKTÖRÜ 
KRIZ DEĞIL 
ÇÖZÜM ISTIYOR
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İlk nükleer santral yeri nasıl 
belirlendi?

Türkiye Yenilenebilir Enerji Endeksi’nde  
15. sıraya yükseldi

Türkiye, yaklaşık 50 yıl önce başlayan nükleer enerji 
serüveninde önemli bir noktaya ulaştı. 
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KISA KISA & Z. Işık Adler

ENERJISA’NIN 
BARAJLARINA RWE TALIP

Sabancı ve Alman E.ON’un ortaklı-
ğı olan Enerjisa, şirketin borç seviyesini 
düşürmek amacıyla yatırım süreçleri 
devam eden ve toplam 900 MW kurulu 
güçte planlanan 3 hidroelektrik santralını 
satmaya hazırlanıyor. Halka arzını 2017 
yılının üçüncü çeyreğine öteleyen Enerjisa, 
Siirt ve Muş’taki toplam kurulu güçleri 
900 MW olarak planlanan 3 HES’i elden 
çıkaracak. Söz konusu santrallar, 400 
MW kurulu güce sahip olması planlanan 
Siirt’teki Botan Çayı üzerindeki Perva-
ri HES, Muş’ta Murat nehri üzerinde 
bulunan 280 MW’lık Alpaslan II HES ve 
Siirt il sınırlarında yer alan 168.4 MW’lık 
İncir HES. Enerjisa’nın mevcut durumda 
2 bin 500 MW olan kurulu gücü, devam 
eden yatırımlarının Nisan 2016’da devreye 
girmesiyle 3 bin 500 MW’a çıkacak.

Öte yandan Alman enerji devi RWE, 
Enerjisa’nın satışa çıkarabileceği varlıkları-
nı alabileceğinin sinyalini verdi. RWE’nin 
CEO’su Peter Terium, Reuters’a verdiği 
söyleşisinde Enerjisa’nın satışa çıkarabile-
ceği varlıklarla ilgilenebileceğini belirtti. 
Terbium, toptan elektrik fiyatlarının düş-
mesiyle birlikte Avrupa dışındaki Türkiye, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi piyasalarda 
faaliyetlerini artırmak istediğini de sözleri-
ne ekledi.

VEDAŞ VE VEPSAŞ  
5 BIN KIŞIYE AŞURE DAĞITTI

Muharrem ayının 10. günü kutlanan aşure günü dolayısıyla 
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik 
Perakende Satış A.Ş (VEPSAŞ), Van, Bitlis, Muş ve Hakkari 
illerinde yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında hizmet bölgesindeki halkla 
buluşmaya devam eden VEDAŞ ve VEPSAŞ’ın aşure ikramına 
tüm yönetici kadrosu katılım gösterdi. Yöneticilerin kendi elleriyle 
ikramda bulunduğu ve halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Van, 
Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde eş zamanlı olarak yapıldı. 

VEDAŞ Genel Müdürü Emrullah Okuducu ve VEPSAŞ 
Genel Müdürü Murat Taş, Ramazan ayında da bölge genelinde 
binlerce kişiyi iftar sofralarında misafir ettiklerini, aşure gününün 
farklı unsurların bir araya gelip güzel bir tat verdiği manevi değeri 
büyük bir gün olduğunu, birlik ve beraberliğin aşure günü gibi 
etkinliklerle arttığını ifade ederek tüm halkın aşure gününü kutla-
dıklarını belirttiler.

ETD, RISK YÖNETIMI EĞITIMI DÜZENLEDI
Enerji Ticareti Derneği (ETD), 

“Risk Yönetimi Bilincini Arttırma” 
ve “Risk Yönetimi Metodolojile-
ri”nin kullanımını yaygınlaştırma 
stratejisi paralelinde üyeleri için 
özel bir eğitim programı düzenledi. 
Eğitime sektör katılımcılarının yanı 
sıra enerji sektöründe faaliyet göste-
ren aracılık, danışmanlık, teknolojik 
servis sağlayıcılığı yapan firmalar 
ve finansal kuruluşların temsilcile-
rinden oluşan 200’ün üzerinde kişi 
katıldı.

ETD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Aşık yaptığı açılış konuş-

masında enerji ticaret hacminin 
gelişmesiyle birlikte risk hacminin 
ve risk çeşitliliğinin de arttığı-
nı belirterek, bu konuda bilincin 
artması gerektiğini söyledi. Aşık, bu 
eğitimin, Türkiye’de bu kapsamda ve 
yaygın katılımla yapılan ilk çalışma 
olduğunu da vurguladı. Yedi sunum 
ve üç panelden oluşan seminerde, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı tarafından yürütülen “Elektrik 
Piyasalarında Risk yönetimi ve 
Finansal Modelleme” çalışması ve 
bu kapsamda düzenlenen anketin 
tanıtım sunumu da yapıldı. 
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AKSA, ENGELLILERIN KAPISINA GIDIYOR
Aksa Doğal Gaz başlattığı 

“Can Yoldaşı” projesiyle talebini 
anlatmakta güçlük çeken duyma, 
konuşma, görme ve bedensel engelli 
abonelerinin yardımına koşacak. 
Aksa Doğal Gaz, ‘Doğal Gaz Acil 
187 Hattı’nı arayan engelli abone-
lerine anında doğal gaz acil ekiple-
rini sevk ederek engelleri aşacak.

Proje hakkında bilgi veren 
Aksa Doğal Gaz CEO’su Yaşar 
Arslan “Ülkemizde 8 milyonun 
üzerinde engelli vatandaşımız var. 
Engelliler hayatın her alanında çok 
çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Biz 
de Türkiye’nin üçte biri gibi büyük 
bir alanda hizmet veren bir grup 
olarak engellilerin hayatında kendi 
alanımızla ilgili neleri geliştirebile-
ceğimizi düşündük ve Aksa Doğal 
Gaz Can Yoldaşı Projesi’ni kurgu-
ladık. Projenin adını özellikle ‘Can 

Yoldaşı’ olarak belirledik. Çünkü 
hepimizin, doğuştan ya da sonra-
dan engelli olan abonelerimizin 
yaşadıkları sıkıntılara dair duyarlı 
olmamamız gerekiyor” dedi. 

Arslan, Can Yoldaşı Pro-
jesi’nden yararlanmak isteyen 
abonelerinin, engellilik durumunu 
belgeleyen evraklarla birlikte Aksa 

Doğal Gaz’a müracaat ederek sis-
teme kayıt yaptırmalarının yeterli 
olacağını söyledi. Arslan, bu projeyi 
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları 
Birliği (GAZBİR) bünyesinde çok 
kısa bir süre içinde tüm doğal gaz 
şirketlerine yaygınlaştırmak için 
gerekli çalışmaları da yapacaklarını 
sözlerine ekledi.

DANFOSS, DAF ENERJI’YI SATIN ALDI
Danfoss, Türkiye’de daire 

istasyonu pazarının önemli şir-
ketlerinden DAF Enerji’yi satın 
alma anlaşması imzaladığını 
açıkladı. Danfoss Isıtma Seg-
menti Başkanı Lars Tveen, DAF 
Enerji’nin satın alınmasının 
Danfoss açısından çok önemli 
bir yatırım olduğunu belirterek 
“Bu sayede üretim tesislerine 
sahip olarak Türkiye pazarında 
konumumuzu sağlamlaştıracak 
ve güçlendireceğiz. Türkiye, 
Danfoss Grubu açısından güçlü 
büyüme potansiyeli ile önemli 
ve stratejik bir pazar. Türkiye 
binalarda enerji verimliliğini 
artırma yönünde önemli atılım-
lar gerçekleştirdi. DAF Enerji 
ile birlikte Türkiye’de daire 
istasyonu işinde müşterilerimi-
zin menfaatine büyük gelişim 
potansiyeli görüyoruz” dedi.

Anlaşma şartlarına göre 
Danfoss DAF Enerji hissele-

rinin yüzde 60’ını şimdi, kalan 
hisselerini ise önümüzdeki 
yıllarda satın alacak. Satın 
almanın 2018 yılının başın-
da tamamlanması bekleniyor. 
DAF Enerji’nin tüm çalışanları 
işlerine devam edecek. 2009 
yılında kurulan DAF Enerji’nin 
55 çalışanı bulunuyor. Daire 
istasyonu pazarının lideri olarak 
bilinen İstanbul merkezli şirket, 
ısı pay ölçerlerle son yıllarda 
adını duyurdu.

EPDK E-YAZIŞMA ŞARTI 
GETIRDI

EPDK, kendisine gelen bilgi edinme 
başvuruları ve tüketici şikâyetleri hak-
kında yazışmalarını, e-yazışma paketi 
olarak Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden 
yapacak. EPDK, bu sayede posta yoluyla 
meydana gelecek gecikmelerin önüne 
geçmeyi ve istatiksel çalışmaların daha 
sağlıklı yürütülmesini sağlamayı amaçlı-
yor. E-yazışma ile ilgili gerekli bütünleşik 
çözümler ve hizmetler sağlayan yetkili 
KEP hizmet sağlayıcı kurumlardan biri 
olan TÜRKKEP, elektrik ve doğal gaz 
dağıtım ve perakendecilerine gerekli tüm 
e-dönüşüm çözümlerini tüm Türkiye’ye 
yaygın hizmet ağıyla ve tek elden sağlıyor. 
1 Ocak 2016 tarihin-
de başlayacak yeni 
uygulamayla posta 
yoluyla meydana 
gelecek gecikmelerin 
önüne geçmek ve 
istatiksel çalışmaların 
daha sağlıklı yürü-
tülmesini sağlamayı 
amaçlanıyor.
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İstikbal’in geliştirdiği Yeni iQ Serisi Yataklar, özel yay 
sistemiyle her uyku pozisyonunda vücudunuzu 
destekler. Cooler kumaşıyla vücut ısınızı absorbe eder. 
İstikbal, yeni uyku teknolojisiyle size 
kesintisiz uykular diler.
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ENERJI SEKTÖRÜNDE KALIFIYE ELEMANA IHTIYACI VAR
Enerya İnsan Kaynakları 

Direktörü Berna Tuncel, 12-13 
Ekim 2015 tarihlerinde Konya’da 
yapılan Türkiye Enerji Zirvesi 
kapsamında düzenlenen ‘Enerji 
Sektörü ve Kariyer’ başlıklı otu-
rumda yaptığı konuşmada, sektö-
rün hızla büyüdüğünü bu nedenle 
de istihdam açısından öneminin 
giderek arttığını belirtti. Tuncel, 
“Enerji sektörü regülatif, disiplini 
olan, belli bir mevzuata sahip, 
esnek ve uzmanlık isteyen bir 
sektör. Dolayısıyla bu sektörde 
kariyer yapmak için de belli yet-
kinliklere sahip olmak gerekiyor. 
İş performansı, başarılı sonuçları 
ve yetkin ekiplerin sürekliliğini 
sağlayabilmek bizler için öncelik 

olacak. Bu sebepledir ki, bundan 
sonraki 10 yıl için bu dinamizmi, 
yeri geldiğinde esnekliği, yüksel-
me ivmesini verimli yönetebilecek 
‘kalifiye liderlere’ ihtiyacımız 
olacak” dedi. 

Herhangi bir sektörde kariyer 
yaparken geçerli olan en önemli 
kuralın okurken deneyim kazana-
bilmek, çevre oluşturabilmek ve söz 
konusu sektörün hangi kolunda yer 
almak istediğine bilinçli bir şekilde 
karar verebilmek olduğunu belirten 
Tuncel, “Enerji sektöründe aranılan 
bir isim olabilmek için belki de bu 
kollardan her birinde belli bir süre 
görev yaparak deneyim kazanılması 
gerekebiliyor. Bunun yanında enerji 
sektöründe kariyer yapmak için 

biraz mobil olmak da önem taşıyor. 
Yani farklı şehirlerde çalışmaya razı 
olmak, seyahat edebilmek, bu iş ve 
hayat deneyimini kucaklayabilecek 
durumda olmak gerekiyor” diye 
konuştu.

GAZBIR’DEN ABONELERE 
KIŞ UYARILARI

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), 
2015-2016 kış sezonu öncesinde doğal gaz kulla-
nan 11,1 milyon aboneye güvenli kullanım için bazı 
uyarılarda bulundu. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, 
doğal gazın güvenli kullanımı konusunda kullanıcıların 
üzerine düşen bazı görevler bulunduğunu, basit ted-
birlerin abonelerin can ve mal güvenliğinin korunması 
ve enerji tasarrufu için büyük öneme sahip olduğunu 
belirtti. Dernekten yapılan yazılı açıklamada aboneler-
den kullanılan yakıcı cihazların (Brulör, kombi, soba, 
şofben, ocak vb. ) yıllık bakımları ve esnek bağlantı ele-
manlarının sızdırmazlık kontrollerini sertifika sahibi 
firmalara yaptırmaları istendi. GAZBİR’in tüketicilere 
dönük diğer uyarıları şöyle: Binaların baca kontrolü ve 
temizliği mutlak suretle yetkili firmalara yaptırılmalı. 
Yakıcı cihazların bulunduğu ortamda yer alan havalan-
dırma menfezinin önü kesinlikle kapatılmamalı. Ömrü 
dolan yakıcı cihaz ve baca bağlantıları değiştirilmeli. 
Yakıcı cihazların bulunduğu odalarda asla uyunmamalı.

VODAFONE, OTOFİLO İLE 
VERİMLİLİK SAĞLAYACAK
OPET ve Vodafone, şirket filo taşıtlarının istasyon-

larda nakit para ödemeden yakıt almalarını sağlayan, 
dolum ve taşıtın kilometresi gibi bilgileri elektronik 
ortamda müşteriye ulaştıran Otobil sistemini bir üst 
seviyeye taşıyarak yeni bir projeye imza atıyor. “OTO-
FİLO Filo Yönetim Sistemi” ile OPET müşterileri filo 
araçlarının yönetimlerini, yakıt dolum ve tüketim bil-
gilerini, taşıt kilometresini ve coğrafi konum bilgilerini 
tek ekrandan izleyebiliyor.

“OTOFİLO Filo Yönetim Sistemi” kullanıcıları 
www.opet.com.tr adresinde bir yandan araçlarının 
akaryakıt tüketim raporlarını inceleyip akaryakıt ikma-
lini gerçekleştirirken, bir yandan da coğrafi konumla-
rını görerek sistem üzerinden gerekli yönlendirmeleri 
yapabiliyor. Filo yönetimini önemli ölçüde kolaylaş-
tıran OTOFİLO sistemi, “akaryakıt tüketim” ve “araç 
coğrafi konum” olmak üzere iki farklı raporlamayı aynı 
ekranda takip etme olanağı vermesi nedeniyle alanında 
bir ilk olma özelliği taşıyor. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Vodafone Türkiye 
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Türki-
ye’de bir ilk olan OTOFİLO sistemiyle araçların coğ-
rafi konum ve akaryakıt tüketim bilgileri tek ekrandan 
takip edilebiliyor. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan 
OTOFİLO sistemiyle OPET’in filo müşterilerine 
operasyonel verimlilikte büyük artış sağlama imkânı 
veriyoruz” dedi. 
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YIRCA KÖYÜ’NE  
GÜNEŞ ENERJISI GELDI

Greenpeace’in Yırca Köylüleri ile bir-
likte Yırca köy cami ve ilkokulunu güneş 
enerjisi ile aydınlatmak için başlattığı 
‘Eski Köye Yeni Enerji’ kampanyası ba-
şarıya ulaştı. Kömüre karşı mücadelesini 
geçtiğimiz aylarda kazanan Yırca Köyü’nü 
güneş enerjisiyle tanıştırmak için yürütü-
len kitle fonlama kampanyasını yüzlerce 
insan destekledi. Uzman mühendislerin 
denetimiyle, 8 ülkeden gelen Greenpea-
ce destekçileri tarafından yapılan güneş 
enerji sistemi kurulumu yaklaşık 5 gün 
sürdü.

Yırca köy meydanında buluşan Gre-
enpeace destekçileri, Yırca köylüleri ve 
çeşitli ilçelerden gelen belediye yetkilileri, 
Türkiye için yaratılan bu emsal projenin 
tekrarlanabilmesi için bürokratik en-
gellerin ortadan kaldırılması gerektiğini 
vurguladı. Törende bir konuşma yapan 
Greenpeace İklim ve Enerji Kampanyala-
rı Sorumlusu Reşit Elçin, “Yırca’da buluş-
ma amacımız kömürlü termik santralların 
aksine doğa ve toplumla barış içerisinde 
enerji üretiminin mümkün olduğunu 
göstermek. 8 ülkeden gelen destekçilerin 
birlikte üretmesiyle Yırca ulkokulu, çamisi 
ve mezarlığı güneş enerjisiyle aydınlandı. 
Ülke sorunlarının da enerji politikası gibi 
diyalogla çözülmesi, toplumsal barış ve 
temiz bir gelecek için en az yenilenebilir 
enerjiler kadar gereklidir. Yırcalıların 
ortak alanları güneş enerjisine kavuştu, 
eski köye yeni enerji geldi. Bu emsal teşkil 
eden bir başarı fakat bu başarının tekrar-
lanabilmesi için bireysel enerji sistemle-
rinin şebekeye erişiminde yenilenebilir 
enerjilere öncelik verilmesi gerekiyor” 
dedi.

KARACAÖREN HES’İN 10 TALİPLİSİ VAR
Karacaören hidroelektrik santrallarının özelleştirme ihalesi için 

10 katılımcı başvurdu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) 
yapılan yazılı açıklamaya göre, Elektrik Üretim AŞ’ye ait, Kara-
caören 1 ve Karacaören 2 hidroelektrik santralları ile bu santrallar 
tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak 
için başvuranlar belli oldu.

Önyeterlilik ve teklif için başvuran katılımcılar şirketler şunlar: 
Gül Enerji Elektrik Üretim, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim, 
GAMA Enerji, Sanko Tekstil, Pamuk Ortak Girişim Grubu,  Ba-
tıçim Enerji, Burdur Güçbirliği-Aytaş Akın Mermer-Dünya Taş 
Madencilik OGG, Bereket Enerji-Ecetaş İnşaat OGG, Ic İçtaş, 
Mutlucan Tuz Madencilik-Şenol Mutlu Ortak Girişim Grubu.

 TANAP’TA BIR IHALE DAHA SONLANDI
Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılacak doğal 

gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsa-
mında TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından açılan “SCADA/
Telekom Sistemine İlişkin Mühendislik, Tedarik ve İnşaat İşleri 
İhalesi”ne ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda SCADA/Tele-
kom sistemine ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat işlerini gerçek-
leştirecek firma belirlendi. İhaleyi kazanan ABB Elektrik Sanayi 
A.Ş ile anlaşma da imzalandı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 
“Türkiye üzerinden geçecek yaklaşık 1850 kilometrelik boru 
hattının, SCADA/Telekom sistemine ilişkin mühendislik, tedarik 
ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi için ön yeterlik alan yerli ve 
yabancı dokuz firmanın 6 Şubat 2015 tarihinde davet edilmesi ile 
başlayan ihale sürecinin sonucunda sözleşme ABB Elektrik Sanayi 
A.Ş firması ile imzalanmıştır” denildi.
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REKLAM SEKTÖRÜNÜN OSCAR’I 
OPET’IN OLDU

OPET, “Sevince” temalı reklam filmi ile 27. Kristal 
Elma Reklam Ödülleri’nde ‘Otomotiv Ürünleri’ katego-
risinde büyük ödül olan ‘Kristal Elma’ya layık görüldü. 
OPET, ‘Kurumsal İmaj’ kategorisinde de Gümüş Ödül’ün 
sahibi oldu. Uniq İstanbul Maslak Volkswagen Arena’da 
düzenlenen törende, reklam filmine imza atan Rafineri 
Reklam Ajansı ve OPET yetkilileri ödülü Reklamverenler 
Derneği Başkanı Ahmet Pura’nın elinden aldı. OPET 
Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, “Reklam ve 
iletişim dünyasının en prestijli platformlarından biri olan 
Kristal Elma’ya layık görülmek büyük bir onur. Müşterile-
rimizin görüşlerinin birebir yansıması olarak kurguladığı-
mız reklam filmimizde dile getirdiğimiz gibi ‘sevince tam 
seven Türkiye’ye teşekkür ederiz” diye konuştu.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 9 kez üst 
üste seçilen ‘Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Şirket’ ve 
Mediacat Dergisi’nin İpsos işbirliği gerçekleştirdiği ‘Love-
mark- Aşkla bağlanılan marka’ araştırmasında “Türkiye’nin 
En Sevilen Akaryakıt Şirketi” seçilen OPET, bu yıl yayın-
lanan ‘Sevince’ temalı reklam filmi ile seyircinin beğenisini 
toplamıştı. Erkin Koray’ın “Sevince” şarkısı eşliğinde kurgu-
lanan film; OPET’in kaliteli yakıtını, güleryüzlü hizmetini 
ve temiz tuvaletlerini tercih eden müşterilerini anlatıyor.

 

ULUSAL STOK, LPG PIYASASINI 
OLUMSUZ ETKILIYOR

Petrol Sanayicileri Derneği (PETDER), LPG’de ulusal 
stok yükümlülüğünün tüketici açısından sıkıntı yaratma-
ması için ilgili kurumların iş birliğiyle çözüm üretilmesini 
istedi. PETDER’den yapılan yazılı açıklamada, 5015 Sayılı 
Petrol Piyasası Kanunu’nun 16. Maddesi çerçevesinde rafi-
neri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı sahiplerinin, ikmal ettikleri 
günlük ortalama ürün miktarının minimum 20 katını ken-
di depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca 
veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurma yükümlülüğü 
bulunduğu belirtilerek “Ülkemizde 2014 yılında tüketilen 
toplam LPG miktarı 3,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş 
olup, LPG stoklama kapasitesi ise yaklaşık 300 bin tondur. 
Söz konusu rakamlara göre, 2015 yılı için LPG’de tutul-
ması gereken ulusal stok miktarı, 207 bin bin tondur. Bu 
durumda, LPG depolama kapasitesinin yüzde 80’i ticari 
faaliyet amaçlı kullanılamayacaktır” denildi.

Dernek, LPG depolama kapasitesinin, tankların güvenli 
stok limitleri, yeni tank yapılacak alanın kısıtlı olması, sürecin 
zorluğu ve test süreleri gibi hususlar nedeniyle pazarın büyü-
mesiyle orantılı bir şekilde yükseltilmesi mümkün olmadığına 
ve Türkiye’de satılan LPG’nin yüzde 83’ünün ithal edildiğine 
dikkat çekti. Bu zorunluluğun ithalat sorununu da büyüttü-
ğünü belirten açıklamada, “PETDER olarak yaşanan ikmal 
ve stok sıkıntısının, ulusal stok yükümlülüğü kapsamında 
ürünlerin birbirlerine tahvil edilerek LPG otogaz stoklarının 
kısmen kullanılabilmesi yoluyla aşılabileceği düşünülmekte-
dir” önerisinde bulunuldu.

GE, ENERJI ŞIRKETLERINE MENTORLUK YAPACAK
General Electric (GE) ve Borsa İstanbul arasında 

imzalanan anlaşmayla GE, Özel Pazar’ın “Enerji ve Sağlık 
Teknolojileri” alanlarındaki “Çözüm Ortağı” oldu. Mu-
tabakat anlaşmasında, GE program ve iş ortakları, grup 
şirketleri, iştirakleri gibi girişimci şirketlerin finansman ve 
likidite ihtiyaçlarının ‘Özel Pazar’ üzerinden karşılanması-
na yönelik olarak ortak çalışmalar yapılması, GE’nin giri-
şimci koç ve mentorlarının Özel Pazar’da yer alan ve sağlık 
ve enerji alanlarında faaliyet gösteren girişimcilere mentor-
luk desteği sağlaması, tarafların girişimcilere yönelik olarak 
yaptıkları çalışmalar ve etkinliklerle bu yönde verdikleri 
hizmetlerin duyurulması ve tanıtımında birbirlerine destek 
olmaları gibi geniş bir yelpaze söz konusu. 

General Electric’in Özel Pazar’ın çözüm ortakların-
dan biri olmasının girişimci şirketlerin gelişimine katkı 

sağlayacağını vurgulayan Borsa İstanbul Genel Müdürü 
Tuncay Dinç sözlerine şöyle devam etti: “Gerçekleştirdi-
ğimiz iş birliği sayesinde Türkiye’deki teknoloji ve yenilik 
odaklı girişim eko sistemine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 
Bu mutabakat zaptıyla birlikte, gelecekte Özel Pazar’a üye 
şirketlerimize büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz”

General Electric (GE) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Canan M. Özsoy “Borsa İstanbul Özel Pazar ile 
birlikte Türkiye’de inovasyon eko sisteminin güçlenmesi, genç 
fikirlerin ürüne, ürünlerin katma değerli şirketlere dönüşmesi-
ne patent pazarıyla katkıda bulunmak üzere iş birliği anlaş-
ması imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu protokolün, 
birlikte yapacağımız çalışmaların ilk kilometre taşı olduğunu 
ve bundan sonra yapacağımız pek çok değerli çalışmaya imza 
atacağımızı bildirmek isterim” dedi.
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Zülfikarlar, enerji sektörünün ilk s/4hana projesini hayata geçirdi
Zülfikarlar Holding, iş süreçle-
rinin daha sistematik yönetile-
bilmesi, izlenebilirliğinin sağ-
lanması ve zamandan tasarruf 
edip operasyonel verimliliğin de 
artırılmasının hedeflendiği pro-
jeyi Itelligence işbirliğiyle ger-
çekleştirdi. Proje kapsamında 
başta S/4HANA olmak üzere İş 
Analitikleri, Bütçe Planlama, 
CRM, PI, Hazine ve Risk Yönetimi 
uygulamaları, Çalışan ve Yöneti-
ci Portalı (SAP ESS/MSS), WPB, 
SAP Fiori, SAP Mobile ve Afaria 

çözümleri kullanıma alındı.
Holdingin her bir çalışan grubu 
ve departmanı için ayrı ayrı ihti-
yaç bazında altyapı oluşturularak 
yürütülen SAP projesi, yeni tek-
nolojilere uyumlu, hızlı, güveni-
lir ve entegre bir sistem olması 
yönüyle farklılaşıyor. Projede, 
150’ye yakın rapor setiyle, hızlı ve 
entegre raporlama imkanı sunu-
lurken, veriye hızlı erişimin yanı 
sıra anlık karar destek sistemle-
ri de oluşturuldu.
SAP projesinin Zülfikarlar Hol-

ding bünyesinde yapılan en büyük 
teknoloji yatırımı olduğunu belir-
ten Zülfikarlar Holding SAP Proje 
Yöneticisi Taylan Özgür Arıkan, 
“SAP ile kurumumuza önemli bir 
katma değer kazandırmış olduk 
ve bu değer Turkuaz Petrol’den 
çalışanlarımıza yansıyarak bütün 
değerlerimizi bir üst seviyeye ta-
şımış oldu. Bu anlamda SAP’nin 
Zülfikarlar Holding için, kurum-
larla beraber kişilere de değer 
katan önemli bir proje olduğunu 
düşünüyorum” dedi.

Zorlu, jeotermalde kapasite artıracak
Zorlu Enerji, Manisa’da 
bulunan Alaşehir 3 je-
otermal santrali proje-
si kapasite arttıracak. 
Zorlu Enerji’den konu 
ile ilgili KAP`a yapılan 
açıklamada, Zorlu Je-
otermal’in Alaşehir 3 
Jeotermal projesinin önlisans 
başvurusundaki kurulu gücün 30 
MW’dan 50 MW’a yükseltilmesi 
için başvuruda bulunduğu ifade 
edildi.

Açıklamada, “10.12.2014 tarihli 
özel durum açıklamamıza is-
tinaden şirketimizin yüzde 100 
hissesine sahip olduğu Zorlu 
Jeotermal Enerji Elektrik Üre-

timi AŞ’nin Manisa ili 
Alaşehir ilçesinde kur-
mayı planladığı Alaşe-
hir 3 Jeotermal Enerji 
Santralı projesinin ön-
lisans başvurusundaki 
kurulu gücün yapılan 
kaynak aramaları ve de-

ğerlendirmeler neticesinde 30 
MW’dan 50 MW’a yükseltilmesi 
için Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na başvuru yapılmıştır” 
denildi.

Pamukova, Enda’ya  
ortak oluyor

Pamukova Elektrik Üretim, Enda Ener-
ji Holding’e yüzde 21.45 oranında iştirak 
edecek. Verusa Holding tarafından Kamu-
yu Aydınlatma Platformu’na yapılan açık-
lamada, bağlı ortaklığı Verasuturk Girişim 
Sermayesi yüzde 100 hissedar konumun-
da bulunan Pamukova Elektrik Üretim’in 
sermaye artırımı yöntemiyle Enda Enerji 
Holding’e ortak olacağı açıklandı. 
Açıklamaya göre, Enda Enerji’nin serma-
yesi 139 milyon liradan 234 milyon liraya 
nakit artırılırken; toplam 50.2 milyon lira 
değerinde 50.2 milyon adet pay için nomi-
nal değer üzerinden sermaye artırımına 
iştirak edilecek. Pamukova Elektrik, ayrı-
ca söz konusu paylarla ilgili Enda Ener-
ji’ye beher pay başına 5 kuruş tahsisat 
bedeli ödeyecek.

EDAŞ’lar 20 milyar dolar yatırım yapacak
Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği (ELDER) Başkanı ve 
Limak Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nihat Özdemir, 
elektrik dağıtım şirketleri-
nin gelecek 5 yılda 20 milyar 
dolar yatırım yapacakları-
nı söyledi. ELDER Başkanı 
Özdemir, “2016 yılında baş-
layacak yeni 5 yıllık dönem 
için, yani üçüncü uygulama 
döneminde yatırımlarda 3-4 
kat artış yaşanacağını ön-
görüyoruz” dedi. Seçim so-
nuçlarını da değerlendiren 
Özdemir, yeni siyasi arit-
metiğin sadece siyasi değil, 
ekonomik ve sosyal hayata 

da büyük fırsatlar getireceği 
öngörüsünde bulundu. Yeni 
dönemin Türkiye açısından 
büyük bir atılım yapma fır-
satı sunduğunu ifade eden 
Özdemir, bu dönemde Türk 
yatırımcıların rekabet gü-
cünün ve yabancı yatırımın 
hızla artacağını anlattı. 
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Güneşte yatırım iştahı sürüyor
Son yıllarda enerji sektörün yatı-
rım için en çok tercih edilen ala-
nı güneş. Ekim ayında da ülke-
nin birçok yerine güneş enerjisi 
santralı yatırımı haberleri vardı. 
Bu yatırımlardan en büyüğü Çinli 
Yingli Green Energy, enerji da-
nışma ortaklarından biri Motif 
Proje ve İnşaat Ltd. Şti. ile ortak-
laşa yapacağı 20 MW’lık proje. 
Ortaklardan yapılan açıklamaya 
göre, iki şirket ilk olarak Türki-
ye’nin batısında toplam yaklaşık 
18 hektarlık dört ayrı sahada 10 
MW kapasiteli proje gerçekleş-
tirecekler. Proje inşaatının 2016 
yılının ikinci çeyreğinde başla-
masını bekleniyor. Diğer 10 MW 
güneş santralı projesinin de 2016 
yılı sonuna kadar tamamlanması 
beklentiler arasında yer alıyor.
Bir diğer yatırım ise Proges 
Enerji’nin Diyarbakır’a yapacağı 
10 MW’lık santral. Proje, Diyar-
bakır’ın Eğil ilçesinde yapılacak. 
33 milyon liraya mal olması bek-
lenen santraldan elde edilecek 
elektrik, trafolarla orta gerilim 
seviyesine yükseltilecek ve dağı-
tım şirketine ait en yakın hatlara 
bağlanarak sisteme aktarılacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık da Niğde’nin Bor ilçe-
sinde bir güneş santralı kurula-
cağını duyurdu. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’ndan uygun 
görüş alındığını belirten Bakan 
Işık, bu çalışma sonucunda 2 bin 
539 hektarlık alanın tamamının, 
enerji ihtisas endüstri bölgesi 
olarak ilan edilmesi fikrinin net-
leştiğini söyledi.

Manisa’ya iki santral daha geliyor
Berak Enerji ise Manisa’da 9 MW 
kurulu gücünde beşinci güneş 
enerjisi santralını kurma ça-
lışmalarını başlattı. Daha önce 
Manisa’da dört ayrı projesini 
açıklayan Berak Enerji şimdi de 
8.91 MW’lık GES projesini hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. Bedeli 8 
milyon 775 bin TL olarak belir-
lenen projede toplam 35 bin 640 
adet fotovoltaik panel ve her biri 
333 kW olan 27 adet invertör kul-
lanılacak.
GZL Enerji de Manisa’nın Kula 
ilçesinde 9 MW kapasiteli güneş 
enerjisi santralı kuracak. Proje-
den üretilecek elektrik, tesis ala-
nına yaklaşık 400 metre mesa-
fede ve güneybatısında yer alan 
orta gerilim Manisa 34,5 kV ile-
tim hattına saplanacak. Projenin 
maliyeti ise 31 milyon TL olarak 
açıklandı. 
Son yatırım haberi ise Şanlıur-
fa’dan… Hilvan 2 Enerji, Şanlıur-
fa’da 10 MW’lık Hilvan 2 Güneş 
Enerjisi Santralı kuracak. Proje 
bedeli her bir tesis için 986 bin TL 
olarak belirlenen proje ile yılda 15 
milyon 345 bin kWh elektrik üretil-
mesi ve üretilen elektriğin elektrik 
şebekesine direkt olarak bağlan-
ması öngörülüyor. Çevresel Etki 
Değerlendirmesi İzin ve Dene-
tim Genel Müdürlüğü’nün yaptığı 
açıklamada, proje ile ilgili olarak 
Bakanlığa sunulan dosyanın ince-
lenip değerlendirilerek, Şanlıurfa 
Valiliği tarafından ‘Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ 
kararı verildiği belirtildi

Emin Grubu da elektrikli 
otomobil üretiyor

Emin Grubu, 100 km’de sadece 1 
TL’lik elektrik tüketen yüzde 100 
elektrikli otomobil üretim ve sa-
tışına başladı. Emin Evim, Emin 
Enerji ve Emin Otomotiv gibi şir-
ketleri bünyesinde bulunduran 
Emin Şirketler Grubu, akarya-
kıtla çalışan otomobilleri yüzde 
100 elektrikliye dönüştürmeye 
başladı. Emin Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Üstün, dönüştürülen otomobille-
rin işletme maliyetinin motorinli 
araçların yüzde 10’u düzeyinde 
olduğunu söyledi. Elektrikliye 
dönüştürülmüş araçların trafiğe 
çıkışı için gereken tüm testlerin 
tamamlandığını ve gerekli izin ve 
onayların alındığını vurgulayan 
Üstün “Seri üretime geçeceğiz. 
Prototip üretim tesisimizi ilave 
makine ekipman satın alarak 
seri üretim tesisine dönüştürü-
yoruz. Aylık 100 adet kapasiteli 
bir tesis planlıyoruz. Başlangıçta 
aylık 30 adet üretim yapacağız. 
Aracın tüm yasal hakları tarafı-
mıza ait” dedi. 
Dönüştürülen araçların 200 ve 
350 km menzilli olmak üzere 2 
modeli var. Saatte 170 km hız 
yapabilen araçların şarj sürele-
ri ise tercih edilen şarj cihazına 
göre 1 saat ile 8 saat arasında 
değişiyor. Her iki araç da frenden 
enerji kazanım sistemi, klima, 
çekiş kontrol sistemi, ABS, EBS 
standart donanımlarına sahip. 
Araçların garantisi 3 yıl ve 100 
bin km. Kullanılan pillerinin ga-
ranti süresi ise 8 yıl veya 300 bin 
km. 4+1 kişilik yolcu kapasitesi-
ne sahip araçların bagaj hacmin-
de herhangi bir kısıtlama yok. 
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Else Enerji,  
Çin’le yurtdışına açılıyor

Çin Nükleer Enerji Şirketi (CGN) ile Else Ener-
ji, Şanlıurfa’da 60 milyon dolara mal olması 
beklenen 60 megavatlık güneş enerjisi santralı 
kuracak.  
İki şirket arasındaki anlaşma, CGN Uluslara-
rası İş Geliştirme Direktörü Xing Liu ile Else 
Enerji Genel Müdürü Mustafa Herdem tarafın-
dan imzalandı. İmza töreninden sonra bir açık-
lama yapan Liu, güneş enerjisiyle başlayacak 
ortaklığın diğer enerji alanlarında da devam 
etmesini beklediklerini dile getirdi.  
Mustafa Herdem de Else Enerji’nin Türki-
ye’deki güneş enerjisi pazarının üçte bir pa-
yına sahip olduğunu belirterek Güneydoğu 
Anadolu’da ilk etapta Şanlıurfa’da santralların 
yapılacağını söyledi. Herdem, “Bu anlaşma bir 
başlangıç ve ortaklığın ne kadar büyüyeceğini 
zaman gösterecek” dedi. Herdem, işbirliğinin 
sadece Türkiye’yi kapsamadığını vurgulaya-
rak, hem Türkiye’de hem de üçüncü ülkelerde 
daha büyük hacimdeki projelere birlikte imza 
atarak büyümeyi hedeflediklerinin altını çizdi. 

Elbistan’a yeni termik  
santral geliyor

İzmir merkezli Anadolu Enerji, Kahramanmaraş’ta 
500 MW gücünde yeni bir termik santral kurmaya ha-
zırlanıyor. 2 milyar 700 milyon lira proje maliyeti olan 
santralın, yıllık yaklaşık 3.5 GW/h elektrik enerjisi 
üretmesi planlanıyor. Tek üniteli termik santralda yer 
alan kazan, tam yükte çalışırken saatte yaklaşık 880 
ton kömür ve 60 ton kireçtaşı tüketecek ve Elbistan’a 
bağlı Çatova, Küçükyapalak, Eldelek ve Büyükyapalak 
mahalleleri sınırları içindeki kömür sahalarından elde 
edilecek linyit kullanılacak. 
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada ise proje ile ilgi-
li Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başladığı 
duyuruldu. ÇED süreci tamamlanana kadar süreçle 
ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve 
öneriler Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
gönderilebilecek.

İstanbul’da 14 jeotermal saha 
ihale edilecek

İstanbul’da bulunan 14 adet jeotermal kaynak 
arama ruhsat sahası üç yıllığına ruhsatlan-
dırılmak üzere ihale edilecek. İstanbul Valili-
ği’nin ilanına göre, İstanbul sınırları içinde 14 
adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 
üç yıllığına ruhsatlandırılmak üzere açık teklif 
usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek. İhale edilecek 
sahalar Beykoz-Çavuşbaşı, Çatalca-Gümüş-
pınar, Sarıyer-Kumköy, Arnavutköy, Sarıyer, 
Eyüp, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe ilçelerinde 
bulunuyor. 

Manavgat HES’in yeni sahibi  
Kibar Holding

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açmış olduğu Ma-
navgat Hidroelektrik Santralı’nın (HES) işletme hakkı 
ihalesini Kibar Holding kazandı. Ankara’da, 23 Ekim 
Cuma günü gerçekleştirilen ve yüksek ilgi gören özel-
leştirme ihalesinin son aşamasına, ön yeterlilik ala-
bilen 14 firma ve ortak girişim grubu katıldı. İhaleyi 
kazanan Kibar Holding’ten yapılan açıklamada, enerji 
alanındaki stratejik planları dâhilinde yapılan çalış-
malar sonrasında, ihale lehimize sonuçlandı. Kibar 
Holding, Manavgat Hidroelektrik Santralı’nın 49 yıllık 
işletme hakkı için 370 milyon TL ile ihaleye katılan 
diğer firmalara göre en yüksek teklifi verdi. Kazan-
dığımız HES ihalesiyle mevcut operasyonlarımızda 
maliyet avantajı sağlayarak, grubumuzu bulunduğu 
sektörlerde en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz” 
denildi.
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Nordex, İspanyol rakibini  
satın alıyor 

Alman rüzgar enerjisi şirketi Nordex, rüzgar ener-
jisi sektöründe yeni bir lider yaratmak için İspan-
yol rüzgar enerji şirketi Acciona S.A’yı 785 milyon 
Euro’ya satın alacağını duyurdu. Nordex ödemeyi, 
366,4 milyon Euro nakit ödeme ve her biri 26 euro 
değerinde olan 16,1 milyon yeni Nordex hissesi ile 
yapacak. Anlaşmanın 2016 yılının başlarında ta-
mamlanması bekleniyor.
Acciona Windpower’ın satın alımı ile Nordex, Ame-
rika ve gelişmekte olan piyasalarda rüzgar sek-
töründe güçlü pozisyonunu koruyacak. Acciona 
Windpower, ABD, Brezilya ve İspanya’da türbin 
üretim ve tasarım tesisine sahip. Bir tesisin yapımı 
ise Hindistan’da sürüyor. Şirket, 18 ülkede 100’den 
fazla rüzgar santralı için türbin sağladı. Nordex ise 
20 ülkede rüzgar enerjisi faaliyetlerini sürdürüyor.

EBRD, Akfen’e yatırım yapmaya hazırlanıyor
Enerji sektörünün önemli oyuncularından Akfen 
Holding’in KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), şirketin enerji 
yatırımlarına ortak olmaya hazırlanıyor. Açıklama-
da, EBRD’nin Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim 
A.Ş., Akfen Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. ve Ka-
rine Enerji Üretim adlı şirketlerine yatırım yapma 
konusunda ilgili olduğunu bildirildi.
Açıklamada, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 
şirketimiz Akfen Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı 
olan hidroelektrik üretim santralı yatırımı yapan 
özel amaçlı şirketlere sahip Akfenhes Yatırımları 
ve Enerji Üretim A.Ş., rüzgar enerjisi santrali yatı-
rımları yapmakta olan özel amaçlı şirketlere sahip 
Akfen Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. ve 24 Tem-
muz 2015 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıkla-
ması ile pay devri için kapanış şartları oluştuğunda 
devir alınmak üzere şirketimiz ile hisse satış söz-
leşmesi imzalanmış güneş enerjisi üretimine iliş-

kin yatırım yapan özel amaçlı şirketleri bünyesinde 
barındıran Karine Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’ne sermayesine katılmak suretiyle 
yatırım yapmak üzere ilgi duymaktadır. EBRD ile 
şirketimiz arasında halen imzalanmış bir sözleş-
me bulunmamakla birlikte, ana konularla ilgili gö-
rüşmeler mevcuttur” denildi.

Dünyanın en büyük yüzer santralı 
Tuzla’da yapılıyor

Halen çok sayıda yüzer enerji santralı bulunan Ka-
radeniz Holding, şimdi de dünyanın en büyük yü-
zer santralını (Powership) Türkiye’de inşa ettiriyor. 
Yeni geminin ilk kaynak töreni, Tuzla’da Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun’un da ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Karadeniz Powership Or-
han Ali Khan adı verilen dünyanın en büyük enerji 
gemisinin ilk kaynak törenine Gana Enerji Bakanı 
Dr. Kwabena Donkor da katıldı. Karadeniz Powers-
hip Orhan Ali Khan, 460 MW kapasitesi ve 300 met-
re uzunluğunda olacak. Geminin yapımının 2016 
yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor. 
Öte yandan Karadeniz Holding’in yeni enerji gemi-
leri Ayşegül Sultan Gana’ya, Zeynep Sultan Endo-
nezya’ya hareket etti. Gana’da elektrik üretecek 
Karadeniz Powership Ayşegül Sultan (235 MW) ile 
Endonezya’da hizmet verecek Karadeniz Power-
ship Zeynep Sultan (125 MW) yüzer santralları, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alabo-
yun’un da katıldığı bir törenle uğurlandı. Toplam 9 
gemi ile dünyanın tek enerji gemisi silosuna sahip 
olan Karadeniz Holding’in toplam üretim kapasite-
si bu iki gemi ile birlikte 1500 MW’ı geçti.
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TÜPRAŞ’DA 
DEĞİŞİM 

SÜRÜYOR
Tüpraş’ın Koç Topluluğu’na dev-
rinin ardından 2006 Ocak ayından 
bu yana Tüpraş Genel Müdürlüğü 
görevini yürüten Yavuz Erkut’un 
yaş haddi nedeniyle 31 Aralık 
2015 tarihinde görevinden ayrı-
larak, yerini Genel Müdür Yar-
dımcısı İbrahim Yelmenoğlu’na 
bırakmasının ardından şirketteki 
atamalar sürüyor. Bu kapsamda 
Tüpraş’ın İzmir, Kırıkkale, Bat-
man ve İzmit rafineri müdürlük-
lerine atamalar yapıldı. Tüpraş 
tarafından yapılan açıklamaya 
göre, 16 Ekim 2015 tarihi itiba-
rıyla görevinden kendi isteğiyle 
ayrılan İzmir Rafineri Müdürü 
Şahin Çalbıyık’ın yerine Kırıkkale 
Rafineri Müdürü Mehmet Bekir 
Yumuk, Kırıkkale Rafineri Mü-
dürlüğüne Batman Rafineri Mü-
dürü İhsan Serdar Kemaloğlu, 
Batman Rafineri Müdürlüğüne 
İzmit Rafinerisi Üretim Müdürü 
Sinan Girgin atandı.

ESGAZ’A YENİ YÖNETİCİ DOPİNGİ
Doğal gaz sektörünün deney-
imli isimlerinden Mustafa Cey-
han, ESGAZ’da göreve başladı. 
Ceyhan, ESGAZ Eskişehir Şehir 
İçi Doğalgaz Dağıtım’da teknik 
genel müdür yardımcısı olarak 
görev yapacak. 1968’de Sinop’ta 
doğan, ilk orta ve lise öğrenimini 
İstanbul’da tamamlayan Ceyhan, 
üniversite öğrenimini Gaziantep 
Üniversitesi Makine Mühendis-
liği bölümünde tamamladı. Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde yüksek 

lisansını yaptıktan sonra Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Kaynak 
Mühendisliği bölümünden me-
zun oldu.
İş hayatına İGDAŞ’da başlayıp 
farklı teknik birimlerde 10 yıl 
çalışan Ceyhan, daha sonra Bur-
sagaz’da işletme bakım müdürü 
olarak 6 yıl, GAZMER’de ise eği-
tim uzmanı olarak 4 yıl görev 
yaptı. ESGAZ ailesine katılmış 
olmaktan son derece mutlu old-
uğunu belirten Ceyhan, deneyim 

ve tecrübelerini çalışma ark-
adaşlarının enerjisi ile birleştire-
rek şirketi daha da ileri seviyeye 
taşımayı hedeflediğini belirtti.

KEDS ACADEMY İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ
Limak ve Çalık Holding ortaklığı Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi’nin 
(KEDS), Kosovalı gençleri sektöre ve mesleğe kazandırmak için kur-
duğu KEDS Academy ikinci dönem mezunlarını verdi. Yaklaşık 9 ay 
süren eğitimlere üniversite son sınıf ve meslek lisesi son sınıf öğren-
cileri sınavla kabul ediliyor. Başarıyla mezun olanlara tüm Avrupa’da 
geçerli bir sertifika veriliyor. Mezunlar, tüm AB ülkelerinde geçerli 
bu sertifika sayesinde, Avrupa’da iş bulma imkanı kazanıyor. KEDS 
ayrıca, başarılı mezunların tamamına yakınına kendi bünyesinde iş 
imkânı da sağlıyor. 
Mezuniyet törenine Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir ile Çalık 
Holding Başkanı Ahmet Çalık da katıldı. Törende bir konuşma ya-
pan Nihat Özdemir, akademinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılama-
ya dönük olduğunu belirterek “Öğrencilerimiz şirketlerimizin temel 
elemanları olacak” dedi. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Çalık da “KEDS, Türkiye’nin yurtdışındaki ilk elektrik dağıtım fir-
ması. Türkiye’de özelleştirmeler oldu. Tecrübelerimizi dost kardeş 
ülke olan Kosova’ya aktarmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 
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Türkiye’nin yönetim merkezi 
Ankara, 1 Kasım seçim so-
nuçlarının açıklanması ile 
kurulacak yeni hükümetle 

birlikte enerji odaklı olmak üzere 
ekonomik yönden yoğun günler 
yaşayacak. Bunun ilk işaretleri de 
gelmeye başladı. Elektrik üretim 
ve dağıtım şirketleri, artan dolar 
kuru nedeniyle finansal yönden zor 
günler geçiriyor. Dağıtım şirket-
leri,  randevu aldıkları  Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’na sorunlarını 
anlattı. Dağıtım şirketlerinin üst 
yönetimi ve patronları, Başbakan’ın 
yanı sıra Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz’a da yaşadıkları 
zorlukları her vesileyle anlatıyor, 
dolar kurunun artmasıyla oluşan 
ek maliyetlerine çözüm üretilme-
sini istiyorlar. Geçici hükümet 
döneminde, bu sorunlara kalıcı 
çözüm üretilmesine dönük bir adım 
atılmadı. Yeni dönemde, bu sorun-
lar çokça tartışılacak ve tüketiciyi 
de doğrudan ilgilendirecek tarife 
konusunda bazı önemli kararlar 
alınacak.

Enerji Panorama, bu çerçevede 

EPDK’nın özellikle dağıtım tarife-
leri konusunda yaptığı çalışmaları 
mercek altına aldı. EPDK’nın tarife 
eksenli olarak yürüttüğü bazı çalış-
malar şöyle:

 �EPDK, öncelikle elektrik da-
ğıtım şirketlerinin tarifelerinde esas 
alınacak verimlilik parametrelerinin 
belirlenmesine ilişkin usul ve esas-
lar taslağı üzerinde görüşmelerini 
sürdürüyor. Görüşmelerin, en kısa 
sürede tamamlanması bekleniyor.

 �Kurum, elektrik piyasasında 
faaliyet gösteren dağıtım şirketleri-
nin ve görevli tedarik şirketlerinin 
gelir-tarife düzenlemelerine esas 
parametrelerin geçerli olacağı 
uygulama dönemlerinin belirlen-
mesi konusunda da çalışma yapıyor. 
EPDK’nın bu konudaki çalışma-
larını hızla tamamlayıp, duyuruyu 
yapacağı belirtiliyor.

 �Dağıtım sistemi gelirinin 
düzenlenmesi hakkında hazırlanan 
tebliğ taslağının Kurul’un günde-
minde olduğu öğrenildi. EPDK, 
düzenlemeyi hızla uygulamaya 
sunmayı hedefliyor.

 �EPDK, üçüncü uygulama 
döneminde elektrik dağıtım şir-

ketlerinin yapacağı yatırımlar için 
düzenlemeye esas yatırım harcama-
larının belirlenmesi ve yatırımların 
gerçekleşmesinin izlenmesine 
ilişkin yöntemin belirlenmesine 
yönelik alternatifleri de değerlen-
dirmeye aldı. EPDK kaynakları, bu 
düzenlemenin sektör açısından son 
derece önemli olduğunu belirterek, 
“Kısa sürede çalışma sonuçlandırı-
lacak” mesajı verdi.

 �EPDK, elektrik dağıtım 
şirketlerinin hedef kayıp oranla-
rının belirlenmesine ilişkin usul 
ve esasları belirlemek amacıyla 
da bir çalışma yapıyor. Kaynaklar, 
EPDK’nın bu çalışmasının hedef 
olarak belirlenen kayıpların he-
saplanmasının kritik öneme sahip 
olduğunu belirterek, “Sektörün de 
beklediği bu düzenleme yıl sonuna 
kalmadan mevzuattaki yerini alabi-
lir” dedi.

 �Elektrik piyasasında faaliyet 
gösteren elektrik dağıtım şirket-
lerinin üçüncü uygulama dönemi 
yatırımları için geçerli itfa süresinin 
belirlenmesi konusunda da görüş-
meler yapılıyor.

Artan döviz kuru nedeniyle zor günler geçiren elektrik üretim 
ve dağıtım sektörü, lobi çalışmalarının sonuçlarını almak üzere. 
Başbakan Davutoğlu ile de görüşen özel sektör temsilcileri, 
EPDK ve Bakanlığın çalışmalarının bitmesini bekliyor…

Kamunun gündeminde özel 
sektörün sorunları var
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Türkiye, İran’ın ardından 
Rus doğal gazını da fiyat 
anlaşmazlığı nedeniyle 
tahkime götürdü. Türkiye 

ile Rusya, yüzde 10.25 oranında 
indirimde uzlaşmış, ancak nihai 
anlaşma imzalanmadığı için indi-
rim fiyatlara yansımamıştı. Türkiye, 
geriye dönük 1 Ocak 2015’ten 
geçerli olacak biçimde gaz fiyatın-
da indirim talep ediyor. Yetkililer, 
İran’la yaşanan tahkime rağmen gaz 
tedarikinin devam ettiğini belirte-
rek, Rusya ile de sorun yaşanmaya-
cağını belirtiyor. 

Doğal gazda indirim konusu 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in Ankara ziyaretinde günde-
me gelmiş, taraflar yüzde 10.25’lik 
indirim konusunda mutabakata 
varmıştı. Ancak, aradan geçen 
sürede hala indirim anlaşması 
imzalanmış değil. Karşılıklı yapılan 
görüşmeler üzerine bir ortak nokta 
bulunamayınca BOTAŞ, masaya 
tahkim kozunu sürdü.

BOTAŞ: “Aylarca bekledik” 
BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, 

tarafların 1 Ocak 2015’ten geçerli 

olmak üzere 6 ay içinde fiyat re-
vizyonunda anlaşamaması halinde 
tahkim hakkının doğduğuna dikkat 
çekilerek, “BOTAŞ ve Gazprom, 
indirim oranı üzerinde mutabakata 
vardı. Bu nedenle 6 ayın dolduğu 
haziranda konuyu tahkime götür-
medik. Ancak fiyat indirimine iliş-
kin zeyilnameler imzalanmadı, iyi 
niyetli çabalarda bulunduk ancak 4 
ay daha geçmesine rağmen gelişme 
kaydedilmedi. Bu aşamadan sonra 
konu, tahkim kararıyla çözüme 
kavuşacak” denildi.

Türkiye ile Rusya arasında süren gaz pazarlığında yeni bir 
aşamaya gelindi. Taraflar birbirini köşeye sıkıştıracak adımlar 
atıyor. Türkiye’nin son hamlesi tahkim oldu… 

Rus gazında satranç sürüyor 
Türkiye, tahkim hamlesini yaptı
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Enerji Bakanlığı yetkilileri, Rus 
tarafının, ikisi çok farklı konular 
olmasına karşın, indirim için Türk 
Akımı şartını öne sürdüğünü anım-
satarak, “Bu iki konunun bağlantısı 
yok. Türk Akımı’na yönelik bazı 
izin ve şartlar, indirime karşılık 
istendi” diyor. 

Yetkililer, tahkim nedeniyle 
Rus gazının tedarikinde sıkıntı 
yaşanmayacağını kaydederek, İran 
örneğini veriyor. Nitekim, İran ile 
Türkiye arasında da tahkim süreci 
yaşanmış, bu dönemde gaz tedari-
kinde herhangi bir sorunla karşıla-
şılmamıştı.

Enerji Bakanı: “Paralar tahsil 
edilecek” 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Rus 
gazının fiyatının yüksek olduğunu 
belirterek, “Aslında son 11 aydır 
yoğun yazışmalar devam ediyor-
du fakat bir cevap alamadığımız 
için biz de bize kontrat tarafından 
verilen yasal süre içerisinde tahkime 
gittik” açıklamasını yapmıştı. Rusya 
ile geçmişte de buna benzer geliş-
melerin yaşandığını da anımsatan 
Bakan Alaboyun, uzlaşma sağlanır-
sa sorunun çözüleceğini düşünüyor. 
Türkiye’nin fiyat konusunu tahkime 
götürmesinin doğal bir durum 
olduğunu savunan Alaboyun, “Bu 
fiyattan alım yapmaya devam ede-
ceğiz. Tahkimi kazandıktan sonra 

geriye dönük bu paralar, faiziyle 
cezasıyla ve saire tahsil edilecek. 
Şu an anlaşmalarımız çerçevesinde 
Rusya’dan 2021 yılına kadar Batı 
Hattı’ndan ve 2026 yılına kadar da 

Mavi Akım’dan doğal gaz alımımız 
var” dedi.

Rusya iki çözüm yolu olduğunu 
düşünüyor 

Rusya ise Türkiye ile aynı 
düşüncede değil. Gazprom Sözcüsü 
Sergey Kupriyanov, Türkiye’nin 
tahkim mahkemesine gitme kara-
rını ‘normal bir uygulama’ olarak 
değerlendirerek anlaşmazlığın 
mahkeme öncesinde çözülebilece-
ğini belirtti. Kupriyanov, “Rusya, 
Türkiye için doğal gaz fiyatında 
indirim yapabilir. Böyle bir olanak 
sözleşmede öngörülüyor. Bu du-
rumda iki olasılık var, ya uluslara-
rası tahkime kadar anlaşma ya da 
tahkim kararı” yorumunu yaptı.

TÜRKİYE 10 
AYDIR BEKLİYOR 

BOTAŞ, Rusya’dan yılda 20 milyar 
metreküp düzeyinde doğal gaz ithal 
ediyor. Anlaşma gereğince BOTAŞ’ın, 
belli dönemlerde fiyat revizyonu ta-
lep etme hakkı bulunuyor. BOTAŞ, bu 
çerçevede 29 Aralık 2014 tarihinde 
Gazprom Export’tan fiyat revizyonu 
talep etti. Taraflar, yüzde 10.25’lik 
indirim oranında mutabakata vardı. 
Gazprom, indirime yönelik zeyilna-
meyi imzalamadı. BOTAŞ, son kez 
Gazprom’a yazılı olarak 6 Ekim’de in-
dirim mutabakatını imzalaması için 
davette bulundu. Bu yazıya da yanıt 
alamadı. BOTAŞ da anlaşmanın verdi-
ği hak kapsamında konuyu tahkime 
götürme kararı aldı. Tahkim kararı, 
Gazprom’a da yazılı olarak iletildi. 
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Geçtiğimiz haziran ayındaki 
seçimlerden sonra oluşan 
koalisyon ve hükümet  
senaryoları, ardından ve-

rilen erken seçim kararıyla birlikte 
ülkemizde bir siyasi belirsizlik ve 
ekonomik bekleyiş oluştu. Bu “geri-
limli” durum 1 Kasım seçimlerinin 
tamamlanmasının ardından Ak 
Parti’nin tek başına iktidar olması 

ile birlikte belli ölçüde ortadan 
kalktı. Seçim sonuçlarının açık-
lanmasının hemen ardından döviz 
kuru, borsa gibi kalemlerde yaşanan 
kısmi iyileşmeyle birlikte “ekonomi 
dünyası” umutlu mesajlar vermeye 
başladı. Artık genel ekonomi ve 
enerji sektörü açısından birikmiş 
beklentilerle sektör “kriz değil 
çözüm istiyoruz” mesajını daha 

yüksek sesle ifade etmeye başla-
dı. Avrupa Komisyonu’nun son 
ilerleme raporunda da reformların 
devam etmesine yapılan vurgu yeni 
döneme ilişkin sektörün beklentile-
ri ile paralellik taşıyor.

Bu sayımızın kapak konusunda 
genel ekonomik durum ışığında 
seçim sonrasına ilişkin enerji sek-
törünün beklentilerini inceleceğiz. 

ÇÖZÜM ISTIYOR
Ülkemizde son aylarda yaşanan siyasi belirsizlik ve ekonomik bekleyiş, 
1 Kasım seçimlerinin tamamlanmasının ardından Ak Parti’nin tek 
başına iktidar olmasıyla ortadan kalktı. Bu gelişmenin ardından genel 
ekonomi ve enerji sektörü açısından birikmiş beklentilerle sektör, “kriz 
değil çözüm için reformların sürmesini istiyoruz” mesajını daha yüksek 
sesle ifade etmeye başladı

ENERJI SEKTÖRÜ  
KRIZ DEĞIL
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Sektörün beklentilerinin anlaşıl-
ması açısından öncelikle ekonomik 
tabloya bakmak gerekiyor. Eko-
nomi analizlerine ve raporlara da 
yansıdığı şekliyle 2015’in temel 
görünümünü, “görece dirençli bir 
büyüme, sert bir şekilde bozulan 
enflasyon göru ̈nümü ve gecikmeli 
de olsa daralmaya başlayan bir cari 
açık” olarak tanımlayabiliriz. 

Yılın ilk yarısında daha çok 

iç talep ve özel tüketim ağırlıklı 
olarak yüzde 3,1 büyüme sağlandı. 
Yılın 3. çeyreg ̆inde kısmi bir yavaş-
lama yaşansa ve son çeyrekte sert 
bir fren yapılsa da bu yılın yaklaşık 
yüzde 3 büyüme ile kapanması bek-
leniyor. Nitekim en son yayınlanan 
Orta Vadeli Program (OVP)’da da 
büyüme rakamı yüzde 4 hedefinden 
aşağı doğru revize edilerek yüzde 3 
düzeyine indirilmiş durumda. 

Küresel ekonomideki yavaşlama 
düşünüldüğünde yüzde 3 hedefinin 
tutturulacak olması dahi kimilerine 
göre “iyi bir direnci” ifade ediyor. 
Bu direnç, bankacılık ve kamu 
sektöru ̈nün belli bir güçte olması, 
kaynağı belli olmayan kanallardan 
da olsa sermaye girişlerinin görece 
devam etmesi, tüketim ve yatırım 
harcamalarının artması para ve 
maliye politikalarının görece des-
tekleyici bir konumda olması gibi 
sebeplere dayanıyor. Ancak şu da 
bir gerçek ki, 2002-2006 dönemin-
de yüzde  6-7 civarında büyüme 
oranlarına ulaşmışken, son yıllarda 
OVP’lerde yüzde 5 hedefler belir-
lenmişken, yüzde 4’lük büyüme he-
deflerine bile ulaşılamamış olması 
önemli bir handikap. 

“Sınırlı” büyümenin tüketime 
dayalı olması, üretkenlik (milli ge-
lir/istihdam) artışlarının zayıf hatta 
durağan seyretmesi ve büyümenin  
görece yüksek enflasyon ve cari açı-

ğa denk gelmesi ekonomik büyüme 
hedeflerinin daha ciddiyetle ele 
alınmasını zorunlu kılıyor.  Tüm bu 
veriler ışığında üretim, milli gelir 
artışı ve istihdam üzerinde düşü-
nüldüğünde akla ilk gelen sektör-
lerden biri de enerji. 

Enflasyon korkusu 
Yılbaşındaki olumlu göru ̈nüme 

rağmen enflasyonla mücadelede 
hala istenen noktalara gelineme-
diği de bir başka gerçek. Liradaki 
değer kaybı ve yüksek seyreden 
gıda fiyatları gibi çekirdek enf-
lasyon göstergelerindeki bozulma 
ve hizmet enflasyonundaki katılık 
göz önüne alındığında enflasyonda 
kısa dönemde belirgin ve kalıcı bir 
düşüş hedefi zor görülüyor. Yılın 
yüzde 8,5 civarında bir enflasyon 
ile (TÜFE) kapatılması olası. Bu 
rakamlar Ocak 2015’te yayınla-
nan ilk Enflasyon Raporu’ndaki 
yüzde 5,5’lik tahminin hatta en son 
OVP’de yayınlanan yüzde 7,6’lık 
tahminin de üzerinde. 

Yüzde 5’lik cari açık 
İthalatta görece direnç, zayıf 

seyreden ihracat ve hizmet gelirleri 
yılsonunda cari açığın halen 35 
milyar dolarlara kadar düşebileceği-
ni gösteriyor. Ancak ABD doları ve 
piyasa kuru cinsinden GSYH’nin 
sert şekilde (800 milyar dolardan 
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yaklaşık 700 milyar dolara) daraldı-
ğı göz önünde bulundurulduğunda 
cari açık GSYH’ye oranla yine de 
yüzde 5 gibi oldukça yüksek sayıla-
bilecek bir düzeyde yılı tamamlaya-
cak gibi duruyor. 

2016 nasıl geçecek?
Ekonomi analistleri 2016 yılı 

için kesin değerlendirmeler yapmak 
için “erken” olduğu görüşünde. 
Hatırlayalım, 2016-2018 yıllarını 
kapsayan Orta Vadeli Program 11 
Ekim’de açıklandı. Programda ilk 
göze çarpan büyüme beklentileri-
nin aşağı, enflasyon beklentilerinin 
ise yukarı yönde revize edilmesi 
oldu. Bu yıl için büyüme beklentisi 
yüzde 4’ten yüzde 3’e, 2016 hedefi 
ise yüzde 5’den yüzde 4’e çekildi. 
2017 ve 2018 yıllarında ise büyü-
menin sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 

5 olması hedefleniyor. Özellikle 
2017-18 yıllarında yatırım ağırlıklı 
büyüme öngörüldüğünden cari 
açığın düşmesi tasarruflarda ciddi 
artışlar ile mümkün.  

Seçim sonrası oluşan olumlu 
havaya rağmen, konjonktürel değil 
yapısal boyut kazanan ve gelişmek-
te olan ülkeleri çok olumsuz etkile-
yen küresel çalkantılar, ekonomiden 
sorumlu bakanın kim olacağından, 
başta 1300 liralık asgari ücret 
olmak üzere seçim vaatlerinin 20 
milyar doların üzerindeki maliye-
tine kadar bir çok unsur herkesi 
düşündürüyor.

Bu tablonun bir de dışsal etkileyicileri 
var…

Kredilendirme kuruluşların-
dan Fitch, 18 Eylül’deki gözden 
gec ̧irmesinde yatırım yapılabilir 

SERBEST PİYASAYA MÜDAHALE  
SONA ERMELİ

Petrol Sanayicileri Derneği (PETDER) 
seçim sonrası döneminde akaryakıt 
sektörünün kurulacak yeni hükümetten 
şu adımları atmasını bekliyor:
• 2007-2008 yılından itibaren reel 

olarak ortalama sektör marjları 
düştü. Bu nedenle sektör, 2014 
yılını zararla kapattı. Sektör, bu 
yıl bir kez daha uygulanan tavan 
fiyatın da etkisiyle 2015 yılını da 
zararla kapatacağına işaret ediyor. 
Bu sıkıntıların aşılması  ve gerek 
yatırımcılar gerekse de tüketiciler 
için serbest piyasa koşullarının 
işletilmesinin önemine dikkat 
çeken PETDER, serbest piyasanın, 
tüketicilerin gerek hizmet gerek 

kalite gerekse de fiyat konusun-
daki beklentilerini karşılayacağı 
düşüncesini taşıyor.

• Sektör, bu alanda yapılacak dü-
zenlemelerin en geniş çerçevede 
ilgili tarafların ve paydaşların katı-
lımı ile hazırlanmasını ve karşılıklı 
görüş alış verişiyle şekillenmesini 
istiyor. Düzenlemelerin, etki ana-
lizlerinin yapılmasının önemine 
işaret ediyor.

Serbest piyasaya müdahale olarak görü-
len tavan fiyat uygulamasına kesin olarak 
karşı çıkılıyor. Ürün fiyatları ve kar marjları 
dahil bazı sorunların, Ankara’daki karar 
mercileri ile karşılıklı oturularak çözülece-
ği görüşünde de ısrar ediliyor. 

BARIŞ 
BÜYÜMENİN DE 
ÖNÜNÜ AÇACAK

“Siyasi açıdan Türkiye’nin önünün 
açıldığını” dile getiren Limak Hol-
ding’in Başkanı Nihat Özdemir’in de-
ğerlendirmesi şöyle:
“Türkiye, seçim tartışmaları ve belir-
sizlik nedeniyle 2015 yılını maalesef 
kaybetmiştir. Bundan sonra Türki-
ye’nin hızlı bir büyüme trendine gi-
receğini ve kaybettiği zamanı telafi 
edeceğini düşünüyorum. Çözüm 
sürecinin tekrar gündeme alınması 
ve sonuca ulaştırılması en büyük ar-
zumuz. Bölgeye daha fazla yatırım 
gelebilmesi için huzur, güven ve barış 
ortamının tesis edilmesi lazım. Bu-
nun başarılması durumunda sadece 
Doğu ve Güneydoğu’ya daha fazla ya-
tırım gelmeyecek, Türkiye’nin de bü-
yümesinin önü açılacaktır. Bizim yeni 
hükümetten beklentimiz bir an önce 
bölgede huzur ve güven ortamının te-
sis edilebilmesi için gerekli adımların 
atılmasıdır.”

Nihat Özdemir
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notumuzu (en alt yatırım yapıla-
bilir seviye olan BBB-) ve durağan 
görünümu ̈ teyit etti; bunun ardında 
en temel sebep olarak ise görece 
olumlu bütçe performansı olduğu 
belirtildi. Moody’s tarafında ise 
daha riskli bir durum söz konusu. 
Kurumun gözden geçirmesi 4 Ara-
lık’ta ve Türkiye’nin Nisan 2014’ten 
beri yatırım yapılabilir notu. negatif 
izleme altında. S&P notu da ya-
tırım yapılabilir seviyenin altında 
tutuyor. Sonuçta, hemen tüm dere-
celendirme kuruluşları, “siyasi göru ̈-
nüm, yavaşlayan reformlar, yüksek 
dış finansman ihtiyacı, bankaların 
son yıllarda hızla yükselen dış bor-
cu ve merkez bankası bağımsızlığı” 
gibi konularda uyarılar yapıyor.

Avrupa’dan reform uyarısı 
Açıklanması seçimden sonraya 

bırakılan Avrupa Komisyonu İlerle-
me Raporu’nda da önemli tespitler 
var. Raporda, ekonomik kriterler 
bağlamında, Türkiye ile AB arasın-
da geçtiğimiz bir yıllık dönemde 
ticari ve ekonomik entegrasyonun 
yüksek seviyede olduğu ve artarak 
devam ettiği belirtildi. Türkiye’nin 
işleyen bir piyasa ekonomisine 
sahip olduğu vurgulanıyor, makro-
ekonomik dengesizliklere dikkat 
çekiliyor, rekabet baskısı ve piyasa 
güçleriyle baş etme kapasitesinin 
yüksek olduğu ifade ediliyor ve 
uzun vadeli büyüme için yapısal 
reformların hızlandırılması tavsiye-

YERLİ 
KAYNAKLARA 

ÖNEM VERİLMELİ
TÜREB Başkanı Mustafa Serdar 
Ataseven “Rüzgar sektöründe 
belli bir doygunluğa ulaştıktan 
sonra özellikle Kuzey Afrika, 
Orta Asya ve Türk Cumhuriyet-
leri’nde yatırım üssü olabilecek 
bir pozisyondayız” diyor…  
Yeni kurulacak hükümetin yenilenebilir 
enerjiyi desteklemesi çok önemli. Ar-
tık dünya devleri olan firmalar, rüzgar 
enerjisi kullanarak karlılıklarını arttı-
rıyor. Bu noktada yenilenebilir enerji, 
yeni kurulacak hükümetin de günde-
minde olacaktır. Yerli kaynakların kul-
lanılması enerji ithalatını azaltacağı için 
ülke menfaatine olan bir durumdur.
Diğer yandan türbin parçalarını ülke-
mizde ürettiğimiz zaman, yerli sana-
yimizin de gelişmesini sağlayacağız. 
Bu aynı zamanda büyük bir istihdam 
demek. Bugün türbinlerin yüzde 
50’sini yerli olarak üretebiliyoruz. He-
defimiz bunun tamamını yerli olarak 
üretebilmek. Sanayinin gelişmesi 
ona verilecek destekle mümkündür. 
Rüzgar sanayisinin desteklenmesini 
bekliyoruz. Rüzgar sektöründe belli 
bir doygunluğa ulaştıktan sonra özel-
likle Kuzey Afrika, Orta Asya ve Türk 
Cumhuriyetleri’nde rüzgar enerjisi 
konusunda yatırım üssü olabilecek 
bir pozisyondayız. Rüzgarın gelişmesi 
bu açıdan da önemli. 

ARAMA-ÜRETİM SEKTÖRÜNDEKİ 
MEVCUT DURUM

PETFORM Yönetim Kurulu dergimize yaptığı açıklamada beklentilerini şöyle 
sıraladı: 2013 yılında Yeni Türk Petrol Kanunu’nun yasalaşması, 2014 yılında 
Türk Petrol Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle pek 
çok şirket, 2015 yılında arama ve üretim lisanslarına ilişkin başvurularını 
gerçekleştirdiler. Ancak başvuruların pek çoğu kanunda belirlenen yasal sı-
nırı da aşmış olmasına rağmen sonuçlandırılmış değil. Bu nedenle 2015’i 
kayıp yıl olarak görüyoruz. Diğer yandan, ÇED süreçlerinde birden fazla ku-
rumdan resmi dokümanların alınması zorunluluğu operasyonel açıdan so-
runlar yaratıyor. Yeni mevzuata rağmen ülkemize yönelik yabancı yatırımcı 
ilgisinin şu ana kadar kısıtlı kaldığını görüyoruz. Yeni hükümetin öncelikle 
yeni lisansların çıkmasının önündeki engelleri kaldırarak, yatırımların daha 
hızlı gerçekleştirilmesi için mevzuatı sadeleştirmesi olumlu adımlar olacaktır. 
Yine mevcut petrol fiyatları nedeniyle azalan yatırımcı ilgisini canlandırmak 
için yeni teşvikler getirmek olumlu adımlar olacaktır.  
Doğal gaz piyasamıza ilişkin ciddi yapısal sorunlar mevcut. Piyasanın şeffaf-
laşma sürecinin devamından, piyasa mekanizmalarının geliştirilerek gazın 
serbest piyasa koşulları çerçevesinde fiyatlanmasına kadar uzanan geniş bir 
yelpazedeki sorunlara ivedi ve somut çözümler üretilmesi gerekiyor. Önce-
likle, doğal gazın fiyatlanacağı bölgesel bir doğal gaz ticaret merkezinin ku-
rulmasına yönelik bir strateji geliştirerek, teknik, ticari ve hukuki reformların 
yapılması yerinde olacaktır.  
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sinde bulunuluyor.
Raporda, Gümrük Birliği’nden 

bu yana mevzuatını AB müktese-
batı ile uyumlaştıran ülkemizin pek 
çok alanda AB standartlarına uyum 
sağladığı belirtiliyor. Son bir yıldaki 
uyum düzeyi bakımından ise 33 
faslın 27’sinde çeşitli seviyelerde 
ilerleme sağlandığı Avrupa Ko-
misyonu tarafından teyit ediliyor. 
Önümüzdeki dönemde yeni fasılla-
rın müzakerelere açılması yönünde 
AB tarafının göstereceği iradenin 
Türkiye’nin AB müktesebatına 
uyum çalışmalarına daha da ivme 
kazandıracağı vurgulanıyor.

“Türkiye’nin AB’ye üyelik 
tercihi konjonktürel değil, kalıcı 
ve stratejik bir yaklaşımın ürünü-
dür” ifadesinin kullanıldığı rapora 
yönelik şu tespit önemli: Bu tercih, 
yüzyıllar içinde şekillenen Avrupa 
Projesi’ne güç kazandıran ve geniş 
bir coğrafyada istikrar, refah ve 

huzura hizmet eden bir anlayışın 
sonucudur. Ülkemizin demokra-
tikleşme ve çağdaşlaşma seviyesiyle 
vatandaşlarımızın yaşam stan-
dartlarının daha da yükseltilmesi 
açısından önemli olan AB’ye üyelik 
hedefi yönündeki reform çalış-
malarımız, Reform Eylem Grubu 
gibi mevcut mekanizmalar süratle 

işletilmek suretiyle önümüzdeki 
dönemde daha da kararlı bir şekilde 
sürdürülecektir.”

Yatırım için huzur şart 
Seçim sonrası devam eden terör 

olayları da yatırımcının kaygılan-
masına sebep oluyor. Yeni kurulacak 
hükümetin Doğu ve Güneydoğu’da 
tekrar huzur ve güveni sağlayacağı-
na inanan bölge kökenli iş adam-
ları, “Ülkenin birinci sorunu barış 
sürecidir. İkinci sorunu ekonomidir. 
Birinci sorunu çözmeden diğer 
sorunlarımızı çözemeyiz” görüşünü 
savunuyor.

Doğu ve Güneydoğulu iş 
adamları 1 Kasım’daki seçimle-
rin ardından başlayan tek parti 
döneminde, bölge ekonomisinin 
canlandırılması için huzur, güven 
ve barış ortamının önemine işaret 
ediyor. IC Holding’in Başkanı 
İbrahim Çeçen, Türkiye’nin ge-
lecek 4 yılda yeniden istikrarlı bir 
döneme gireceğini ifade ederek, söz 
konusu dönemde ekonomide yeni 
bir başlangıç yapılacağını, yapısal 
reformların gerçekleştirileceğini, 
yatırımların hız kazanacağını ve 
ekonominin yeniden büyüme tren-
dine gireceğini umduğunu söyledi. 
Çeçen, yeni hükümetin, Güney-
doğu ve Doğu’da tekrar huzur ve 
güveni sağlayacağını, kamu güvenli-
ğini teessüs edeceğini, barış sürecini 
sürdüreceğini ve böylece kalıcı 
barışın başarıyla sağlanacağını ümit 
ettiğini vurguladı.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ FİNANSAL 
OLARAK DESTEKLENMELİ

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derne-
ği’nin (ELDER) yeni döneme iliş-
kin beklentilerini şöyle özetlemek 
mümkün: “Türkiye dağıtım sektörü 
bugünkü görünümüyle finansal 
sürdürülebilirlik anlamında soru işa-
retleri barındırıyor. Uygun şartlarda 
TL finansman olmamasından dolayı 
özelleştirme kredileri dolar olarak alın-
dı ve sonuçta ihale tarihlerinden beri 
ortalama yüzde 63 kur zararı doğdu. 
2014 sonu itibarıyla sadece ihale be-
deli kaynaklı yaklaşık 7,7 milyar dolar 
olan borç yükünün etkisiyle, sektörün 
kredi dereceleri yatırım yapılabilir sevi-
yenin altına düştü. Hissedar desteğiyle 
ayakta kalan şirketlerin ek özkaynak ve 
kredi bulmasında sıkıntı olması duru-
munda ise sektör ve ülke için elektrik 
kesintileriyle kalkınmanın aksaması ve 
iflaslarla bankacılık ve enerji sektörü 

krizleri gibi önemli riskler doğuyor.
Tüm paydaşların desteğiyle dağıtım 
sektörünün içinde bulunduğu durum 
iyileştirilebilir. Finansal olarak sürdü-
rülebilir bir dağıtım sektörü yaratmak 
için birkaç ana konuda aksiyon alınabi-
lir. Örneğin düzenlenen varlık tabanı 
(RAB) 10 milyar TL (3,7 milyar dolar) 
arttırılırsa, aylık ortalama mesken 
elektrik faturalarını sadece 1 TL yüksel-
tirken devlete ek 0,8 milyar dolar vergi 
değeri, dağıtım şirketlerine ek 3,7 mil-
yar dolar değer sağlanabilir.
Uzun vadeli sürdürülebilirlik perspek-
tifinin uygulanmasının yanı sıra, 3. 
tarife dönemi sonuna kadar acil ön-
lemler alınması ve şirketlerin finansal 
olarak desteklenmesi önümüzdeki 
kısa vadeli dönemde yatırımların yapı-
labilmesi ve hizmetlerin aksamaması 
için büyük önem taşıyor.

İbrahim Çeçen
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Dünya ekonomisini derin-
den etkileyen Fed kararı, 
gelişmekte olan ülkelerde 
baş gösteren büyüme 

sıkıntısı ve içeride yaşanan iki genel 
seçime karşın enerji sektörü po-
pülerliğini sürdürüyor. KPMG’nin 
hazırladığı “2015 Enerji Sektörü” 
değerlendirmesine göre, yılın ilk 8 
ayında 650 milyon doların üzerinde 
işlem hacmine ulaşan enerji sektö-
rü, birleşme ve satın almalarla Tür-
kiye’nin en dinamik sektörü olarak 
öne çıktı. Doğal gazda beklenen 

ekonomik verimin altına düşül-
düğü gözlenen değerlendirmede, 
elektrik dağıtım firmaları için sıcak 
bir yıl öngörüsü öne çıktı. Raporun 
dikkat çeken bir başka saptaması 
ise 2016’da hidroelektrik ve rüzgâr 

enerjisi alanında hareketlenmesi 
beklenen sektörün en önemli ihti-
yacının vergilerin düzenlenmesine 
olan vurgusu…

Raporu KPMG Danışmanlık 
Bölümü Kıdemli Müdürü Onur 

KPMG’nin hazırladığı enerji sektörü raporuna göre, 2016 yılında enerjide 
en önemli yatırım alanı yenilenebilir olacak. Birleşme ve satın almaların da 
artacağını öngören rapor, özellikle maliyetleri artan dağıtım sektörünün 
en hareketli alanlardan biri olacağını belirtiyor…

2016 yenilenebilir 
enerjinin yılı olacak
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Okutur ile birlikte hazırlayan şirket 
ortağı Ayhan Üstün, yaptığı değer-
lendirmede enerjide 2015 yılının 
ilk 8 ayında, geçen yılın toplam 
birleşme ve satın alma rakamları ya-
kalandığına vurgu yaparak işlemlerin 
yaklaşık üçte birinin yabancı, üçte 
ikisinin ise yerli yatırımcılar tarafın-
dan gerçekleştirildiğini söyledi.

2014 yılında sektörde özelleştir-
meler hariç gerçekleşen 32 işlemde 
1.06 milyar dolar el değiştirirken, 
2015 yılının ilk 8 ayında 966 
milyon dolarlık 25 işlem kaydedil-
di. 2014’te yapılan özelleştirmeler 
kapsamında 7 ayrı enerji üretim 
santralı ihalesinde 4.65 milyar dolar 
gelir elde edildi, 2015’te gerçekle-
şen tek işlem olan Soma B Termik 
Santralı özelleştirmesinden ise 
685.5 milyon dolar sağlandı.

Üstün, 2015’in son çeyreğinde 
2014 rakamlarının üzerine çıkıl-
ması beklentisi olduğunu belirterek 
“Yılın son ayları içinde ekonomik 
ve politik ortam sebebiyle ihalelerin 
tamamlanmasının zor olacağını ön-
görüyoruz. Önümüzdeki dönemde 
ise yenilenebilir enerji yatırımla-
rıyla EÜAŞ özelleştirmelerinin 
öne çıkmasını ve elektrik dağıtım 
şirketlerinin hareketlenmesini bek-
liyoruz. 2015’te özelleştirmelerin 
20 ve 26 Kasım’da ‘Aliağa KÇGT, 
Bursa Doğalgaz Santralı, daha 
sonra HES’lerden Karacaören 1 ve 
Karacaören, Kepez 2 ve Manavgat, 
Fethiye, Kadıncık 1 ve Kadıncık 2, 
Doğankent, Kürtün ve Torul’ olmak 
üzere 7 ayrı ihaleyle devam etmesi-
ni bekliyoruz” dedi.

“Vergi ve mevzuatlarda iyileştirme şart”
Enerji sektöründe vergilerin 

ve mali mevzuatların yatırımları 
etkilediğini belirten Üstün, “Sek-
töre özgü vergi ve fonlar, elektrik 
maliyetlerinin tüketiciler nezdinde 
çok yükselmesine neden oluyor. Bu 
durum, hem elektrik tüketimini 
olumsuz etkiliyor hem de tüke-
ticilerle firmalar arasında ihtilafa 
sebep oluyor. Yapılacak iyileştirme-
lerle elektrik piyasası verimli hale 

getirilmezse verimin düştüğünü 
görebiliriz. Çözüm önerilerinin 
değerlendirilmesi hem sistemin 
daha verimli hale gelmesini hem de 
birleşme ve satın alma işlemlerinde 
olumlu sonuçlar alınmasını sağlaya-
caktır“ önerisinde bulundu. 

Yenilenebilir enerji kaynakları-
nın önümüzdeki dönemde yatı-
rımcılara cazip alternatif olacağını 
öngördüklerini söyleyen Üstün, 
bu cazibenin temelinde fiyat alım 
garantisi sağlayan yönetmeliğin bu-
lunduğunu vurguladı. Üstün, enerji 
şirketlerinin yeni ortaklık arayış-
ları ve enerji varlıklarının devri 

sürerken çeşitli yatırımcı grupların 
da sıfırdan enerji üretim tesisleri 
planladığını belirterek özellikle 
yenilenebilir enerji kaynakları üze-
rinde büyük talep bulunduğunun 
altını çizdi.

Yatırım maliyetlerinin döviz 
cinsinden olması ve finansmanın 
döviz cinsi kredilerle sağlanmasının 
yerli ve yabancı yatırımcılara yeni 
fırsatlar yarattığını da dile getiren 
Üstün, devletin 10 yıl boyunca 
yüksek fiyattan gelir garanti etmesi 
ve düzenli nakit getirmesi gibi 
avantajların da yatırım kararını 
etkilediğini ifade etti.

ELEKTRİK DAĞITIMDAN 
ÇIKANLAR OLABİLİR 

2015’in finansal açıdan doğal gaz santrallarının ekonomik güçle-
rinin test edildiği bir yıl olarak öne çıktığını belirten Üstün, ma-
liyetleri artan ve lira cinsinden satış fiyatları düşen santralların 
limitli üretim gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Bu firmaların port-
föylerine, hidroelektrik santral katarak finansal çıkış yolu bula-
bileceklerini belirten Üstün, elektrik dağıtım alanında hareketli 
günler beklediklerini belirtti. Brüt kar marjı devlet garantisi altın-
da olan, düzenli nakit gelir getiren dağıtım şirketlerine hem yerli 
hem yabancı yatırımcının yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Üstün, 
şöyle devam etti:
“Kur değişikliklerinden etkilenen veya ana iş alanı elektrik dağı-
tımı dışında kalan grupların, yeni ortaklıklar ya da sektörden çık-
mak için satış arayışları içinde olacağını tahmin ediyoruz. Ocak 
2016’da yürürlüğe girecek 5 yıllık 3’üncü Uygulama Dönemi ile 
maliyet ve yatırım planlarının belirlenmesinden sonra enerji sek-
töründe dağıtım firmalarına ortaklık veya satın alma tekliflerinin 
artacağı beklentimiz var.”

ANALIZ 2016 yenilenebilir enerjinin yılı olacak
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Birçok gelişmiş ülke artan 
enerji ihtiyaçlarını karşı-
lamak için yarım asırdır 
nükleer enerjiyi kullanı-

yor. Dünyada nükleer enerji alanın-
da çalışmaları başlatan ilk ülkeler 
arasında bulunan Türkiye ise aradan 
geçen bunca zamana karşın bir tür-
lü nükleer enerjiye kavuşamadı. İlk 
nükleer santral yapılması için daha 
önce dört kez ihaleye çıkıldı ve bu 
ihaleler (1979, 1985, 2000 ve 2009) 
çeşitli gerekçelerle iptal edildi. 

AK Parti hükümetleri, önceki 

hükümetlerin yarım bıraktığı bu 
işi bitirmeye kararlı görünüyor. 
Hükümet, 2023 yılına kadar iki 
nükleer santralı hayata geçirip, 
üçüncüsünün de inşaatına başlanm-

asını hedefliyor. Bunun için de iki 
önemli somut adım atıldı. Bugün 
Mersin-Akkuyu ve Sinop-İn-
ceburun’da birer nükleer santral 
kurulması için hazırlık çalışmaları 

Ilk nükleer santral yeri 
nasıl belirlendi?

Türkiye, yaklaşık 50 yıl önce başlayan nükleer enerji serüveninde önemli 
bir noktaya ulaştı. Türkiye’nin ilk nükleer santrallarının Mersin-Akkuyu 
ve Sinop-İnceburun’a kurulması için hazırlık çalışmaları devam ederken, 
geçtiğimiz günlerde üçüncü nükleer santralın da Kırklareli-İğneada’ya 
yapılacağı açıklandı. Peki, bundan yaklaşık 40 yıl önce ilk nükleer enerji 
santralı için bu yerlerin nasıl belirlendiğini merak ettiniz mi?
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tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü 
nükleer santrala ilişkin ilk sinyal de 
geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alabo-
yun’dan geldi. Alaboyun, üçüncü 
nükleer santral için Kırklareli’nin 
İğneada bölgesinin planlandığını 
açıkladı. Peki, nükleer santral sahası 
olarak belirlenen Mersin-Akkuyu, 
Sinop-İnceburun ve Kırklareli-İğ-
neada nasıl seçildi?

Ilk çalışmalar 1965 yılında başladı
Türkiye’de ilk nükleer santral 

çalışmaları, o tarihlerde Türkiye’de-
ki elektrik üretiminden sorumlu 
kurum olan Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi (EİEİ) tarafından, 1965-70 
yılları arasında ABD-İsviçre-İs-
panya firmalarından oluşan bir 
danışman heyetiyle birlikte kurum 
bünyesinde oluşturulan çalışma 
gurubu tarafından yapıldı.

Santral yerinin, enerji tüketimi-
nin yoğun olduğu İstanbul-İzmit 

sanayi bölgesine yakın olması arzu 
edildiği için ve karayolundan nakle-
dilemeyecek olan santralın büyük 
parçalarının deniz yoluyla nakledi-
lecek olması nedeniyle ilk araştır-
malar Marmara Denizi kıyıların-
daki Karabiga, Mudanya, Marmara 
Ereğlisi; Karadeniz sahilinde Kara-
su civarında ve Akdeniz sahilinde 
Alanya civarında yapıldı. Yabancı 
danışman heyeti tarafından 1969 

yılında, nükleer teknoloji seçimi 
ve santral gücü dikkate alınarak 
hazırlanan raporda, 300-400 MW 
gücünde, PHWR tipi CANDU 
reaktörü kurulması tavsiye edildi. 
Ancak, EİEİ’deki bu ilk çalışmalar 
daha ileriye götürülemedi.

Türkiye’deki elektrik üretimin-
den sorumlu kurum olarak 1970 
yılında Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) ve 1972 yılında da TEK 

İLK SANTRAL İÇİN İNŞAAT LİSANSI BEKLENİYOR
Türkiye’nin ilk nükleer santralı olacak Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali (NGS) için çalışmalar, 2010 yılında Türkiye ve Rusya 
arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla başladı. 
Akkuyu NGS, Mersin’e 140 km uzaklıktaki Akdeniz kıyısında, 
Akkuyu mevkiinde inşa edilecek. Santral, her biri 1200 MW 
kurulu güce sahip 4 üniteden oluşacak ve yaklaşık 20 milyar 
dolarlık sermayesiyle tek kalemde yapılan en büyük yatırım 
olacak. 2023 yılına kadar elektrik üretiminin başlaması öngö-
rülen santralın işletme ömrü 60 yıl. Santral inşaatına başlan-
ması için şu anda TAEK’in inşaat lisansı vermesi bekleniyor. 
Sinop NGS için proje şirketi kurulacak
İkinci nükleer santralın Sinop’a kurulmasına yönelik çalışma-
lar ise 3 Mayıs 2013’te Japonya ile imzalanan hükümetlerarası 
anlaşmayla başladı. Japonya ve Fransa’nın oluşturduğu kon-
sorsiyum tarafından Sinop’a yapılması planlanan ikinci nükle-
er santralın kurulu gücü ise toplam 4 bin 480 MW olacak. İlk 
başta 20 milyar dolar olarak açıklanan toplam yatırım tutarı-
nın ise 16 milyar dolara kadar düşeceği tahmin ediliyor. Sinop 
NGS’nin ilk ünitesinin 2023 yılında, ikinci ünitenin 2024 yı-

lında, üçüncü ünitenin 2027, dördüncü ünitenin 2028 yılın-
da işletmeye alınması hedefleniyor. Bundan sonraki süreçte, 
proje şirketi kurulması ve Türk tarafı ile proje şirketi arasında 
‘Evsahibi Ülke Anlaşması’ imzalanması gerekiyor. 
3. nükleer santral için ABD ve Çinlilerle görüşülüyor
Türkiye’nin, Akkuyu ve Sinop’ta yapılacak iki nükleer santralın 
ardından yapımı planlanan üçüncü nükleer santral için ABD’li 
Westinghouse Electric Company ve Çin devlet şirketi State 
Nuclear Technology Corporation (SNPTC) ile görüşmelere baş-
ladığı ifade ediliyor.

DOSYA Ilk nükleer santral yeri 
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içinde Nükleer Santrallar Dairesi 
kuruldu. EİEİ’de başlatılmış olan 
nükleer çalışmalar daha kapsam-
lı bir şekilde devam ettirildi; bu 
çalışmalar sırasında üniversitelerde-
ki uzman akademisyenlerle birlikte 
İsviçre ağırlıklı bir yabancı müşavir 
heyetinden hizmet alındı.

Deprem nedeniyle Marmara’dan 
vazgeçildi

1972-74 yılları arasında; sismik 
(deprem), meteoroloji, jeoloji, zemin 
özellikleri, deniz araştırmaları ve 
liman yapılması gibi özellikler dik-
kate alınarak sürdürülen çalışmalar 
sırasında Kuzey Anadolu Fayı’nın, 
Marmara Denizi içinde çok aktif 
olduğu ve burada kurulacak bir 
nükleer santral için büyük tehlike 
yaratacağının anlaşılması nedeniyle 
de Marmara Denizi çevresindeki 
araştırmalardan vazgeçildi. 

1974-76 yılları arasındaki yer 
seçimi çalışmaları, deprem bakı-
mından Türkiye’nin en tehlikesiz 
bölgesi olan Orta Akdeniz’de Silif-
ke-Alanya arasında, Maden Teknik 
Arama (MTA) ekibi ile birlikte 

YER SEÇİMİ NEYE  
GÖRE YAPILIYOR?

Nükleer santrallar, hidroelektrik ve kö-
mür yakıtlı santralların aksine, teknik 
olarak her yere kurulabilir. Ancak üre-
tilen elektriğin ekonomik ve güvenli 
olabilmesi için yer seçimi şu kriterlere 
göre yapılıyor: 
Deprem riski: Nükleer santrallar kuru-
lurken, yapım maliyetini en aza indire-
bilmek için deprem riskinin en düşük 
olduğu yerler seçiliyor.
Taşıma koşulları: Nükleer santralla-
rın, 500-600 tona varan ağırlıkta parça-
ları bulunuyor. Bu parçaların santralın 
kurulacağı yere taşınması ise önemli bir 
sorun. Türkiye coğrafyası, kara ve demir 
yolları, bu ağırlıktaki parçaların taşın-
masına olanak vermiyor. Bu nedenle 
Türkiye’’ye kurulacak nükleer santrallar 
için deniz kenarındaki bölgeler tespit 
edilmiş durumda.  
Soğutucu gereksinimi: Termik sant-
rallarda olduğu gibi nükleer santralda 

da üretilen ısıyı alabilmek için bir so-
ğutucuya gereksinim duyuluyor. Bu 
soğutucu da, genellikle akarsu ya da 
denizden sağlanan sudur. Türkiye’deki 
akarsuların debileri bu soğutmayı sağ-
layacak düzeyde olmadığından nükleer 
santralların deniz kenarında kurulması, 
en uygun seçeneği oluşturuyor.
Nüfus yoğunluğu: Nüfus yoğunluğu 
düşük bir bölge olması istimlak işlem-
lerini ve acil durum planlarını büyük 
ölçüde kolaylaştırıyor.
Tüketim noktalarına yakınlık: 
Santralın yoğun elektrik tüketen böl-
gelere yakın olması, iletim kayıplarının 
düşük olmasını sağlayacaktır.
Meteorolojik koşullar: Yöreye hakim 
hava olaylarının bilinmesi, sağlanan 
güvenliğin korunması ve olası radyolo-
jik etkilerin en aza indirilmesi açısından 
önemli bir unsur.

DOSYA Ilk nükleer santral yeri 
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sürdürüldü. Bu çalışmalar sırasında, 
Silifke’nin 48 km batısında, Gül-
nar’a bağlı, Büyükeceli Mahallesi, 
Akkuyu Mevkii özellikleri bakı-
mından nükleer santral yeri olarak 
uygun görüldü. Gerekli mühendis-
lik bilgilerini elde etmek amacıyla, 
Akkuyu sahasında ve bölgede 1976 
yılına kadar, konularında uzman 
resmi kurumlar, üniversiteler ve 
akademisyenler tarafından ayrın-
tılı olarak incelemeler yapıldı. Bu 
bilgilere dayanılarak hazırlanmış 
olan “Akkuyu Yer Raporu”, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 
tarafından incelendi, Akkuyu 

sahası nükleer santral yapılması 
için uygun görüldü ve 1976 yılında 
Akkuyu sahasına yer lisansı verildi. 

Sinop, 1984 yılında belirlendi
TEK, Karadeniz sahilinde ikin-

ci bir santral yerinin seçilmesi için 
1976 yılında, MTA’ya 4 yıl sürecek 
olan bir proje verdi. Sinop-İğneada 
arasında araştırma yapılacak olan 
mesafe çok uzun olduğu için MTA 
tarafından yapılan araştırmalar, 
Tekirdağ-Saray’da ve Sinop’ta yer-
leşik iki ekip tarafından yürütüldü. 
Bu çalışmalar sonucunda belirle-
nen aday yerler arasından, Sinop 

(İnceburun yarımadası Yalancı 
Gerne mevkii) ikinci santral yeri 
olarak seçildi. Buradaki çalışmalar 
1984 yılına kadar sürdürüldü ve 
yer raporu hazırlanması aşamasına 
getirildi. 

O yıllarda Türkiye’nin ilk 
nükleer santralının maliyet/fay-
da açısından kurulabileceği en 
uygun yerler arasında belirlenen 
diğer alanlardan biri de İğneada 
oldu. TEK tarafından İğneada’da 
yürütülen çalışmaların, bölgenin 
Bulgaristan’a yakınlığı nedeniyle 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
sonlandırılması istendi.  

DÜNYADA ENERJİNİN YÜZDE 10,9’U NÜKLEERDEN 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) verilerine göre; 31 ülkede 438 nükleer reaktör işletme halinde. Günümüzde dünya ge-
nelinde elektrik üretiminin yüzde 10,9’u nükleer santrallardan sağlanıyor. Halen dünya çapında aktif olarak 68 nükleer reaktör 
inşaatına devam ediliyor. Devam eden nükleer reaktör inşaatlarının yanı sıra Türkiye, İngiltere, Polonya, Vietnam, Mısır, Finlan-
diya gibi birçok ülkede 166 adet nükleer santral planlanmış durumda. İnşaatı süren 68 reaktörden 24’ü halihazırda 28 reaktör 
işleten Çin’de bulunuyor. Çin’i 9 reaktör inşaatı ile Rusya ve 6 reaktör inşaatı ile Hindistan takip ediyor. Dünyada en çok nükleer 
reaktöre 99 adet ile ABD ev sahipliği yapıyor. ABD’de 5 adet nükleer reaktör inşaatı ise devam ediyor.

DOSYA Ilk nükleer santral yeri 
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), iller 
bazında 2015 yılı ocak ayı 
elektrik verilerini internet 

sitesinde yayımlayarak önemli bir 
istatistiksel bilgiyi bu yıl içinde ka-
muoyuna sundu (1). İller bazındaki 
veriler, her il için tüketici sayısı, 
tüketim miktarı, hat uzunluğu, 
trafo kapasitesi, trafo sayısı, dağıtım 
yatırım tutarı ve personel sayısını 
kapsıyor. Şubat ayı ve sonrası için 
veriler yayımlanmamış olduğundan 
değerlendirme ve analizlerimiz-
de ocak ayı verileriyle yetinmek 
zorundayız. 

Stok değişkenleri yorumla-
mak için tek aylık veri yeterli bir 
altyapı sağlıyor. Ancak tek bir aya 
ait veriye bakarak akım değişken-
lerle ilgili bir yorumda bulunmak 
yanlış olur. Tüketici sayısı, ocak ayı 
sonundaki toplam tüketici sayısını 
gösterdiğinden stok değişkendir ve 
iller karşılaştırılırken doğru bilgi 
sunar. Bu rakamın bir aydan bir 

aya abartılı değişiklikler göstermesi 
beklenmez. Tüketim miktarı, sadece 
ocak ayında ölçülen tüketimi gös-
terdiğinden bir akım değişkendir. 
Geçmişe ait toplam bir rakama yeni 
bir rakam eklenerek oluşturulan 
bir değer değildir. Her sayacın her 
ay okunmaması, hele de mevsimsel 
zorluklardan dolayı ocak ayında 
sayaç okumanın dağınık yerleşik 
düzenine sahip bölgelerde daha 
az olması ve elektrik tüketiminin 
önemli mevsimsel değişiklikler 
göstermesi gibi nedenlerden dolayı 
bu tüketim miktarına dayanılarak 
doğru değerlendirmeler yapılamaz. 
Doğru yorum ve analiz için bu ayın 
öncesi ya da sonrasındaki aylardaki 
tüketim miktarının da bilinmesi 
gerekiyor. 

Abone başında nüfusta Batman ilk 
sırada 

Bu bölümde öncelikle her bir 
mesken abonesine düşen toplam 

kişi sayısını inceleyelim. Şekil 1’de 
her bir mesken abonesine düşen 
nüfusun sırasıyla Vangölü, Dicle, 
Aras ve Akedaş (2) bölgelerinde 
en yüksek değeri aldığı görülüyor 
(3). Vangölü ve Dicle bölgelerinde 
her bir mesken abonesine karşılık 
gelen nüfus rakamı sırasıyla 8.17 
ve 7.46’dır. Aras ve Akedaş bölge-
lerinde de her bir aboneye karşılık 
nüfus rakamı 5’in üzerindedir. İller 
bazında en yüksek değerlere sırasıy-
la Batman, Siirt ve Şırnak illeri 
sahiptir. Türkiye ortalaması 2.62’dir. 

Nüfusun mesken abone sayısına 
oranının en düşük olduğu yerler 
ise Çoruh (1.79) ve Akdeniz (1.99) 
bölgeleri. Bu iki bölgenin ortak 
özelliği, yayla evi vb. kullanımının 
yüksek olması. Özellikle Akdeniz 
bölgesindeki yaz turizmi de bu 
oranın düşük olmasını açıklayabi-
lecek temel parametrelerden birisi. 
İller bazında en düşük rakamlara 
bakıldığında sırasıyla Yalova, Sinop 
ve Balıkesir’i görüyoruz.

Iller bazında elektrik 
istatistikleri ne anlatıyor? 
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Peki mesken abone sayısına 
düşen ortalama nüfus oranının 
yüksekliği bize neyi gösterir? Kaçak 
kullanımın yaygınlığını gösterebilir. 
Daha fazla kişiden oluşan hane-
halklarının mevcudiyetini göste-
rebilir. Bir de etkisi daha düşük 
olsa da ortak kullanım alanlarının 
azlığını gösterebilir. Kaçak tüke-
timle ilgili bir yorum yapmadan 
önce nüfus istatistiklerinin yanı 
sıra hanehalkı istatistiklerine de 

bakmak gerekir.
Beklentimiz mesken tüketici 

sayısına düşen hanehalkı sayısının 
1’in altında olmasıdır. Peki, neden? 
Merdiven aydınlatması gibi binala-
rın ortak kullanım alanları da mes-
ken abonesi kapsamında yer alıyor. 
Ayrıca dağıtım şirketlerinin abone 
sayısı rakamlarının gerçek kullanıcı 
sayısını yansıtması beklenmemeli. 
Çünkü taşınsa ya da fiilen kullanı-
mını sonlandırsa dahi aboneliğini 

iptal ettirmediğinden abone sayısı 
rakamında görülen pek çok tüketici 
mevcut. Son olarak yazın il ya da 
ilçe merkezinde kışın da yayla ya da 
köyünde oturan ailelerin varlığı, bu 
oranı düşüren diğer bir faktör.

Gerçekten de dört bölge hari-
cinde hanehalkı sayısının mesken 
tüketici sayısına oranı 1’in altın-
dadır (4).  Bu dört bölgenin, kaçak 
elektrik tüketiminin en yaygın ol-
duğu illeri kapsayan bölgeler olması 

Şekil 1. Her bir mesken abonesine düşen ortalama nüfus
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Ercüment CAMADAN 
Enerji Uzmanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

İller Bazında Elektrik İstatistikleri Bize Neler Anlatıyor? 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iller bazında 2015 yılı ocak ayı elektrik verilerini kendi 
internet sitesinde yayımlayarak önemli bir istatistiksel bilgiyi bu yıl içerisinde kamuoyuna sundu1. İller 
bazındaki veriler her il için tüketici sayısı, tüketim miktarı, hat uzunluğu, trafo kapasitesi, trafo sayısı, 
dağıtım yatırım tutarı ve personel sayısını kapsamaktadır. Şubat ayı ve sonrası için veriler 
yayımlanmamış olduğundan değerlendirme ve analizlerimizde Ocak ayı verileriyle yetinmek 
zorundayız.  
Stok değişkenleri yorumlamak için tek aylık veri yeterli bir altyapı sağlıyor. Ancak tek bir aya ait veriye 
bakarak akım değişkenlerle ilgili bir yorumda bulunmak yanlış olur. Tüketici sayısı ocak ayı sonundaki 
toplam tüketici sayısını gösterdiğinden stok değişkendir ve iller karşılaştırılırken doğru bilgi sunar. Bu 
rakamın bir aydan bir aya abartılı değişiklikler göstermesi beklenmez. Tüketim miktarı sadece ocak 
ayında ölçülen tüketimi gösterdiğinden bir akım değişkendir. Geçmişe ait toplam bir rakama yeni bir 
rakam eklenerek oluşturulan bir değer değildir. Her sayacın her ay okunmaması, hele de mevsimsel 
zorluklardan dolayı ocak ayında sayaç okumanın dağınık yerleşik düzenine sahip bölgelerde daha az 
olması ve elektrik tüketiminin önemli mevsimsel değişiklikler göstermesi gibi nedenlerden dolayı bu 
tüketim miktarına dayanılarak doğru değerlendirmeler yapılamaz. Doğru yorum ve analiz için bu ayın 
öncesi ya da sonrakindeki aylardaki tüketim miktarının da bilinmesi gerekmektedir.  
Toplam tüketici sayısı bize neler söylüyor? 
Bu bölümde öncelikle her bir mesken abonesine düşen toplam kişi sayısını inceleyelim. Şekil 1’de her 
bir mesken abonesine düşen nüfusun sırasıyla Vangölü, Dicle, Aras ve Akedaş2 bölgelerinde en yüksek 
değeri aldığı görülmektedir3. Vangölü ve Dicle bölgelerinde her bir mesken abonesine karşılık gelen 
nüfus rakamı sırasıyla 8.17 ve 7.46’dır. Aras ve Akedaş bölgelerinde de her bir aboneye karşılık nüfus 
rakamı 5’in üzerindedir. İller bazında en yüksek değerlere sırasıyla Batman, Siirt ve Şırnak illeri 
sahiptir. Türkiye ortalaması 2.62’dir.  

Şekil 1. Her bir mesken abonesine düşen ortalama nüfus 

 
     Kaynak: EPDK (2015), TÜİK (2015), KCETAŞ (2015) verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Şekil 2. Her bir mesken abonesine düşen ortalama hanehalkı sayısı

2 
 

Nüfusun mesken abone sayısına oranının en düşük olduğu iki bölge Çoruh (1.79) ve Akdeniz (1.99) 
bölgeleridir. Bu iki bölgenin ortak özelliği yayla evi vb. kullanımının yüksek olmasıdır. Özellikle 
Akdeniz bölgesindeki yaz turizmi de bu oranın düşük olmasını açıklayabilecek temel parametrelerden 
birisidir. İller bazında en düşük rakamlara bakıldığında sırasıyla Yalova, Sinop ve Balıkesir illerini 
görüyoruz. 
Peki mesken abone sayısına düşen ortalama nüfus oranının yüksekliği bize neyi gösterir? Kaçak 
kullanımın yaygınlığını gösterebilir. Daha fazla kişiden oluşan hanehalklarının mevcudiyetini 
gösterebilir. Bir de etkisi daha düşük olsa da ortak kullanım alanlarının azlığını gösterebilir. Kaçak 
tüketimle ilgili bir yorum yapmadan önce nüfus istatistiklerinin yanı sıra hanehalkı istatistiklerine de 
bakmak gerekir. 

Beklentimiz mesken tüketici sayısına düşen hanehalkı sayısının 1’in altında olmasıdır. Peki, neden? İlk 
olarak merdiven aydınlatması gibi binaların ortak kullanım alanları da mesken abonesi kapsamındadır. 
Ayrıca dağıtım şirketlerinin abone sayısı rakmlarının gerçek kullanıcı sayısını yansıtması 
beklenmemelidir. Çünkü taşınsa ya da fiilen kullanımını sonlandırsa dahi aboneliğini iptal 
ettirmediğinden abone sayısı rakamında görülen pekçok tüketici mevcuttur. Son olarak yazın il ya da 
ilçe merkezinde kışınsa yayla ya da köyünde oturan ailelerin varlığı bu oranı düşüren diğer bir faktördür. 
Gerçekten de dört bölge haricinde hanehalkı sayısının mesken tüketici sayısına oranı 1’in altındadır 4.  
Bu dört bölgenin kaçak elektrik tüketiminin en yaygın olduğu illeri kapsayan bölgeler olması sürpriz 
değildir.  Şekil 2 meskenlerde kaçak kullanımın önemli bir kısmının sayaçlarla oynayarak tüketimi az 
gösterme yönteminden ziyade hiç abone olunmaksızın yapıldığına dair bir ipucu sunmaktadır. Yani 
2015 yılında hala kayıt altına alınmamış çok sayıda mesken tüketicisi bulunmaktadır.  

Şekil 2. Her bir mesken abonesine düşen ortalama hanehalkı sayısı 

 
Kaynak: EPDK (2015), TÜİK (2015), KCETAŞ (2015) verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Hanehalkı sayısının mesken tüketici sayısına oranının en yüksek olduğu üç il yine Batman, Siirt ve 
Şırnak’tır. Bu oranın en düşük olduğu üç il ise Yalova, Rize ve Trabzondur.  
Personel sayısı istatistikleri bize neler söylüyor? 
Tüketici ya da hanehalkı başına personel sayısı bizlere bir fikir verebilir. Şekil 3’te dağıtım bölgeleri 
bazında her bir çalışana5  kaç tüketici ya da kaç hanehalkı düştüğünü görüyoruz. Bir çalışana en yüksek 
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sürpriz değil.  Şekil 2, meskenlerde 
kaçak kullanımın önemli bir kısmı-
nın sayaçlarla oynayarak tüketimi 
az gösterme yönteminden ziyade 
hiç abone olunmaksızın yapıldığına 
dair bir ipucu sunuyor. Yani 2015 
yılında hala kayıt altına alınma-
mış çok sayıda mesken tüketicisi 
bulunuyor. 

Hanehalkı sayısının mesken 
tüketici sayısına oranının en yüksek 
olduğu üç il yine Batman, Siirt ve 
Şırnak. Bu oranın en düşük olduğu 
üç il ise Yalova, Rize ve Trabzon. 

Personel sayısı istatistikleri ne 
anlama geliyor? 

Tüketici ya da hanehalkı başına 
personel sayısı bizlere bir fikir 
verebilir. Şekil 3’te dağıtım böl-
geleri bazında her bir çalışana (5)  
kaç tüketici ya da kaç hanehalkı 
düştüğünü görüyoruz. Bir çalışana 
en yüksek tüketici 1281 kişi ile Ge-
diz bölgesinde düşüyor. Bu bölgeyi 
İstanbul ve Toroslar izliyor. Dicle 
bölgesi ise 163 ile bir personele dü-
şen en düşük tüketici sayısına sahip. 
Bu bölgeyi Vangölü ve Aras izliyor. 
Bir personele düşen hanehalkı sa-
yısının en yüksek olduğu yerler sı-
rasıyla Gediz (779), Başkent (713) 

ve Toroslar (707) bölgeleridir. Bir 
personele düşen hanehalkı sayısının 
en düşük değerini 178 ile Dicle 
bölgesinde olduğu görülüyor. Bu 
bölgeyi Vangölü (224) ve Çamlıbel 
(317) takip ediyor.

Tüketici ya da hanehalkı başına 
personel sayısı, bizlere bir fikir verse 
de sadece bu bilgiye bakarak bölge-
leri karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. 
Bunun nedeni, bölgelerin farklı yer 
şekillerine ve nüfus yoğunluklarına 
sahip olması. Bu nedenle Şekil 3’te 
çalışan başına düşen hat uzunlu-
ğu da gösteriliyor. Çalışan başına 
düşen hat uzunluğu (6) en yüksek 
değerini 46 km ile Fırat bölgesin-
de buluyor. Bu bölgeyi, Çoruh ve 
Yeşilırmak izliyor. İstanbul, Dicle ve 
Trakya’da çalışan başına düşen hat 
uzunluğu en düşük değerlere sahip. 

Kamuoyuyla daha fazla veri 
paylaşılmalı

Nüfus yoğunluğu ile kişi başına 
düşen personel sayısında genellikle 
negatif bir ilişki beklenir. Yani nü-
fus yoğunluğu arttıkça kişi başına 
düşen personel sayısı çoğunlukla 
düşer. Elektrik dağıtım şirketlerinin 
personel sayısıyla nüfus yoğunluğu 
arasında böyle bir ilişkinin mevcut 

olup olmadığını anlamak için Şekil 
4’ü incelemeliyiz. Bu grafikte, nüfus 
yoğunluğunu elektrik dağıtımı 
perspektifinden hesaplamayı tercih 
ettik ve nüfus yoğunluğu göstergesi 
olarak kişi başına ya da hanehalkı 
başına düşen hat uzunluğunu aldık 
(7). Şekil 4’te yoğunlukla kişi başına 
düşen personel sayısı arasında ne-
gatif bir ilişki olduğu göze çarpıyor. 

Dicle bölgesi hem toplam nüfus 
hem de hanehalkı sayısı dikkate 
alınarak yapılan karşılaştırmaların 
ikisinde de gözlemlenen negatif 
ilişkiden önemli miktarda sapıyor. 
Kaçakla mücadele için çok sayıda 
personel istihdam ediliyor olması 
bu durumun nedeni olabilir. Perso-
nelden istenen verimin alınamama-
sı da diğer bir neden olabilir. Kaçak 
kullanımın yüksek olduğu diğer bir 
bölge olan Vangölü, toplam nüfus 
dikkate alınarak hazırlanan şekilde 
beklenen ilişkiden dramatik bir 
biçimde sapmıyor. Ancak hanehalkı 
sayısı dikkate alındığında bu bölge-
deki sapmanın boyutu  artıyor. Bu 
bölgede ortalama hanehalkı büyük-
lüğünün Dicle bölgesine göre daha 
fazla olması sapma boyutundaki 
değişikliğin bir kısmını açıklayabi-
lir. Özetle kaçak kullanımın işletme 
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bölgeleri takip etmektedir. Bir personele düşen hanehalkı sayısının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla 
Gediz (779), Başkent (713) ve Toroslar (707) bölgeleridir. Bir personele düşen hanehalkı sayısıs en 
düşük değerini 178 ile Dicle bölgesinde almaktadır. Bu bölgeyi Vangölü (224) ve Çamlıbel (317) takip 
etmektedir. 
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Kaynak: EPDK (2015), TÜİK (2015), KCETAŞ (2015) verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Tüketici ya da hanehalkı başına personel sayısı bizlere bir fikir verse de sadece bu bilgiye bakarak 
bölgeleri karşılaştırmak bizi yanıltabilir de. Bunun nedeni bölgelerin farklı yerşekillerine ve nüfus 
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hesaplamayı tercih ettik ve nüfus yoğunluğu göstergesi olarak kişi başına ya da hanehalkı başına düşen 
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ikisinde de gözlemlenen negatif ilişkiden önemli miktarda sapmaktadır. Bunun nedeni kaçakla mücadele 
için çok sayıda personel istihdam ediliyor olması olabilir. Personelden istenen verimin alınamaması da 
diğer bir neden olabilir. Kaçak kullanımın yüksek olduğu diğer bir bölge olan Vangölü toplam nüfus 
dikkate alınarak hazırlanan şekilde beklenen ilişkiden dramatik bir biçimde sapmamaktadır. Ancak 
hanehalkı sayısı dikkate alındığında bu bölgedeki sapmanın boyutu  artmaktadır. Bu bölgede ortalama 
hanehalkı büyüklüğünün Dicle bölgesine göre daha fazla olması sapma boyutundaki değişikliğin bir 
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maliyetlerini artırdığını şekillerden 
anlayabiliyoruz.

Elektrik tüketiminin ve tüketi-

cisinin yapısının daha detaylı analiz 
edilebilmesi için daha fazla verinin 
kamuoyunun erişimine açılması ge-

rekiyor. Daha fazla ve çeşitli veri ile 
yapılacak analizler bizlere gerçeğe 
daha yakın sonuçlar üretecektir.

Dipnotlar
1  http://www.epdk.org.tr/index.

php/component/content/article/22-icerik/stra-
teji-icerik/1844-str-elektrikdogalgazverileri 
bağlantısından iller bazında elektrik ve doğal 
gaz istatistiklerine ulaşılabilir (Yazarın son 
erişim tarihi: 01/10/2015).

2  Bölgelerin hangi illeri kapsadığı 
bilgisi http://www.tedas.gov.tr/Sirketler/
Sayfalar/Anasayfa.aspx bağlantısındaki harita 
yardımıyla edinilebilir (Son erişim tarihi: 
02/10/2015).

3  TÜİK internet sitesindeki 
Yıllara Göre İl Nüfusları tablosundan alınmış 

olan 2014 yılı il nüfusları dikkate alınarak 
hesaplanmıştır. Söz konusu tabloya http://
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_
id=1590 bağlantısından ulaşılabilir (Yazarın 
son erişim tarihi: 02/10/2015). Ayrıca Kayseri 
ilinin abone sayısı EPDK verilerinden değil 
KCETAŞ 2014 yılı faaliyet raporundan alın-
mıştır.)

4  İller bazında ortalama hanehalkı 
büyüklüklerine http://www.tuik.gov.tr/Hb-
Getir.do?id=18624&tb_id=1 bağlantısından 
ulaşılabilir (Son erişim tarihi: 02/10/2015). 
Şekil 2, 2014 yılı ortalama hanehalkı büyüklü-

ğü rakamları dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
5  Personel sayısı dağıtım şirketinin 

kendi personeliyle taşeron firmaların personeli-
nin toplamını göstermektedir.

6  Hat uzunluğu AG, OG, havai ve 
yeraltı  hatlarının toplamı olarak alınmıştır. 
Böyle bir toplam üzerinden karşılaştırma 
yapmak bizi yüzde yüz doğru bir sonuca 
ulaştırmaz. Ancak, yine de önemli bir fikir 
vereceğini düşünüyoruz.

7  Hat uzunluğu hesabı ile ilgili 
bir önceki dipnottaki açıklama bu şekil için de 
geçerlidir.

Şekil 4. Nüfus yoğunluğu personel sayısı ilişkisi
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kısmını açıklayabilir. Özetle kaçak kullanımın işletme maliyetlerini artırdığını şekillerden 
anlayabiliyoruz. 
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Kaynak: EPDK (2015), TÜİK (2015), KCETAŞ (2015) verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 
Kamuoyuyla daha fazla veri paylaşılmalı 
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kamuoyunun erişimine açılması gerekmektedir. Daha fazla ve çeşitli veri ile yapılacak analizler bizlere 
gerçeğe daha yakın sonuçlar üretecektir. 

 
Not 
* Bu yazıda yer alan görüş ve yorumlar yazarın kendisine ait olup ilgili olduğu kurumların düşüncelerini yansıtmamaktadır.  
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Not
Bu yazıda yer alan görüş ve yorumlar yazarın kendisine ait olup ilgili olduğu kurumların düşüncelerini yansıtmamaktadır. 
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2015 yılının tamamlanması-
na kısa bir süre kala elektrik 
dağıtım ve toptan satış şir-
ketlerinin gözü, EPDK’ya 

çevrildi. Şirketler, EPDK’nın, 2016 
yılı için serbest tüketici limitiyle 
ilgili alacağı kararı bekliyor. Halen, 
yıllık 4 bin kilovatsaat tüketimi 
olan aboneler, “serbest tüketici” 
olarak herhangi bir kayıt olmak-
sızın istedikleri tedarikçiden ya da 
üreticiden elektriklerini pazarlık 
yoluyla satın alabiliyor. Elektrik 
dağıtım ve toptan satış şirketleri, 
söz konusu limitin sıfırlanması ve 
konut dahil tüm tüketicilerin bu 
haktan yararlanmasını istiyor. Sek-

tör, bu konudaki talebini Ankara’da 
enerji yönetimine de iletti.

EPDK etki analizleri yapıyor 
EPDK, bu konuyla ilgili 

sektörü de tüketicileri de düşü-
nerek atacağı adımı belirlemek 
üzere bazı çalışmalar yürüterek 
etki analizleri yapıyor. EPDK 
kaynaklarının, Enerji Panorama’ya 
bu çalışmaların ışığında yaptıkları 
değerlendirmeye göre, halen 4 bin 
kilovatsaat olan limit, 2016 yılında 
sıfırlanmayacağını ancak limitin 
bir miktar düşebileceğini vurgu-
ladı. Limitin sıfırlanmama nedeni 
olarak, abonelerin henüz bu tür bir 

sisteme geçiş için hazır olmadığı 
öne sürülüyor. EPDK kaynakları, 
bu sisteme geçilmesi için tüketici 
ile tedarikçi arasında imzalanacak 
sözleşmeden, tüketimin faturalan-
dırılacağı aşamaya kadar bir dizi 
teknik ve idari prosedürün ayrıntılı 
olarak belirlenmesi ve tüketiciye 
anlatılması gerektiğini, tüketicinin 
hak ve sorumlulukları itibarıyla 
konuya hakim olması gerektiğini 
vurguladı. Sisteme geçiş için yatı-
rım da yapılması gerektiğine dikkat 
çekerek, tüketicinin ve alt yapının 
hazır olması için zamana ihtiyaç 
bulunduğu kayıtlara geçirildi.

Serbest tüketicide ‘sıfır limit’ 
başka bahara kaldı

EPDK, 1 Ocak 2016’dan geçerli olacak elektrikte serbest tüketici 
limitiyle ilgili kararına arka plan oluşturacak çalışmasını büyük ölçüde 
şekillendirdi. Kurumun, halen yıllık 4 bin kilovatsaat olan limiti, 2016 
yılında 3 bin ya da 3 bin 500 kilovatsaate çekilebileceği belirtiliyor

NASIL 
YARARLANIR?

Aylık tüketimi bu yıl için 4 bin ki-
lovatsaat olan tüketici,  toptan satış 
şirketlerine ya da bulundukları bölge-
deki elektrik perakende satış şirketine 
başvurması gerekiyor. Abone ile şirket 
karşılıklı olarak elektrik fiyatıyla ilgili 
pazarlık yapıyor. Abone, diğer tüketici-
lere göre yüzde 10’a kadar daha ucuza 
elektrik alabiliyor.
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Yenilenebilir kaynak tekno-
lojilerinin hane düzeyine 
kadar yaygınlaşmasıyla 
bireyler kendi enerjisini 

üretme imkânına kavuştu. Böylece 
yerinde üretim ve tüketimle iletim 
kayıplarının düşürülmesi sağlana-
rak enerji verimliliği artırılabiliyor. 
Klasik şebekede sabit tüketici duru-
munda olan haneler, dağıtık üretim 
imkanlarıyla üretken-tüketiciler 
(prosumers: producer + consumer) 
haline dönüşmeye devam ediyor. 
“Üretken tüketici” olarak adlan-
dırabileceğimiz milyonlarca birey, 
kendi üretimlerini yapmak için 
rüzgar türbinleri, fotovoltaik panel 
sistemleri ve ısıyı enerjiye dönüş-
türmeye yarayan küçük çaplı cihaz-
lar kullanıyor. Enerji sistemlerinin 
tüm dünyada büyük bir değişimden 
geçtiği bu yapıda, şebeke altyapı-
sının aşamalı olarak dönüşümü de 
kaçınılmaz görünüyor. Tam da bu 
nedenle, “yenilikçi enerji yönetimi” 
konusunun enerji sektörünün tüm 
tarafları açısından öncelikli olarak 
ele alınması önem taşıyor.

Siemens Enerji Yönetimi Birimi 
CEO’su Ralf Christian özellikle 
çevresel risklerden ve sınırlardan söz 
ederek küçük girişimlerin şebeke-
leri iletim seviyesinden daha düşük 
gerilimde beslediğini şöyle açıklıyor: 
Eğer fotovoltaik panel sistemiyle 
üretim yapıyorsanız bir bulutun 
güneşin önüne geçmesiyle birlikte 
tüm elektrik üretiminizi anlık olarak 
kaybedersiniz ve kısa süre içerisinde 
de yeniden üretime geçmiş olursu-
nuz. Bu herhangi bir sistemde her 

an meydana gelebilecek küçük bir 
doğa olayı. Bu gibi alçak gerilim 
şebekelerinden dağıtım yapmanın 
yolu, şebeke yönetimini sağlayan 
kılavuz sensörlerinden, ölçüm tek-
nolojilerinden ve türevi akıllı çözüm 
önerilerinden geçiyor. 

Bedel ödemek istemiyorsanız…
Siemens Enerji Yönetimi 

CEO’su Christian, sadece geniş 
bir coğrafi ölçekte yönetimin artık 
yeterli olmadığını vurguluyor. Yük 
yönetiminin artık sadece şebekeler 
için değil; tüm tüketim sektörleri 
için söz konusu olduğunu belirten 
Christian, “Geçmişte belirli bir 
trafo üzerinden tüm yıl boyunca 
güvenli bir şekilde kullanılabilen bir 
elektrik şebekesi vardı. Günümüzde 
ise ABD ve Almanya gibi ülkeler-
de elektrik fiyatlarının değişken 
olduğu ve buna uyum sağlamak için 
belirli seçimler yapmanız gereken 
değişken bir yapı geçerli. Şebeke-
den ne zaman elektrik sağlanacak, 

kendi kaynaklarınızla üretim için 
doğru zaman nedir, yüklemeyi 
durdurma kararı nasıl alınacak 
ya da aşırı talep nasıl yönetilmeli 
gibi pek çok soru için yeni cevap 
arayışları ve seçimler söz konusu. 
Örneğin; Kaliforniya gibi dünyanın 
en kalabalık eyaletlerinden birinde, 
yoğun tüketimin olduğu saatlerde 
sadece birkaç dakika için belli bir 
eşiği aşan üretim tesisi, ayın sonuna 
kadar enerji tüketiminde maliyet-
lere neden olabilir. Bu ve benzeri 
bedelleri ödemekten kaçınmak is-
tiyorsanız, güç kaynağınızın üretim 
sürecini iyi yönetmek zorundasınız. 
Yüklemelerde kaydırmalar yapabi-
leceğiniz gibi tüketime de kapatabi-
lirsiniz. Bunları gerçekleştirebilmek 
için çok sayıda ölçüm sensörü ve 
izleme tekniği ile tesisinizi kontrol 
altında tutmanız gerekiyor” diyor.  

Dağıtık üretim tesislerindeki 
bir diğer önemli konu “depolama”. 
Güneş her zaman istediğimiz kadar 
parlamıyor ya da rüzgar her zaman 

Enerjinin birkaç büyük santral tarafından sağlandığı, talebin sınırlı sayıda dağıtıcı kurum tarafından karşılandığı 
günler oldukça geride kaldı. Dağıtık enerji üretim sistemleri çağında pek çok tüketici, aynı zamanda üretici 
konumunda yer alıyor. Dağıtık üretim tesislerinin şebeke entegrasyonu, yenilikçi depolama çözümleri ve farklı 
bağlantı hatları arayışı sadece üretim hizmeti veren tarafları değil; tüketici ya da üretici olsun her iki tarafı da 
yakından ilgilendiriyor

Gelecek ‘akıllı enerji’ 
yönetiminde
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Yenilenebilir enerjide kapasite 
artıyor, büyüme yavaşlıyor

Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA), önümüzdeki beş 
yıl içindeki yenilenebilir 
enerji piyasası tahmin-

lerine yer verdiği “2015 Yılı Orta 
Vadeli Yenilenebilir Enerji Piyasası 
Raporu”nu yayınladı. 2015-2020 
dönemi için tahminlere yer verilen 
raporda, dünya enerji sektörünün 
genelinde yenilenebilir enerji 
sektörünün yüzde 60 oranında artış 
göstereceği ve önümüzdeki beş yıl 
içinde 700 gigawatt (GW) kurulu 
güç ekleneceği tahmin ediliyor.

Çalışma, genişlemenin büyük 
çoğunluğunun yeşil enerjiye yatırım 

açısından birincil ilgi alanları olan 
rüzgar ve güneş enerjisinden gele-
ceğini ve biyoyakıt ve yenilenebilir 
ısı teknolojilerine yönelik çalışma-
ların daha zor yatırım olanağı bula-

cağının altını çiziyor. Her ne kadar 
enerji çeşitlemesinde yenilenebilir 
kapasitesindeki artış öncülük etse 
de büyüme oranında ise yavaşlama 
bekleniyor. Ka
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Grafik-3 Yenilenebilir enerji kapasitesine net eklemeler

beklentilere göre esmiyor ve enerji 
fazla üretim olması halinde ihtiyaç 
olduğu zamanlar için saklanabiliyor. 
Akıllı şebekeler sayesinde depolama 
ve ek depolama olanakları her za-

man var. Yaklaşık yarım megawatt 
saatlikten 20 megavat saatliğe 
kadar bir depolama, bu sistemler 
sayesinde mümkün. Ayrıca depo-
lamanın faydası düşünüldüğü gibi 

sadece olası kesintiler ya da finansal 
dalgalanmalar için de değil; yerel 
şebekenin dengelenmesi ve istikra-
rının sağlanması için de büyük bir 
fırsat olarak görülüyor.

DÜNYA GÜNDEMI Gelecek ‘akıllı enerji’ yönetiminde
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ABD’de karbon emisyonları düşüşe geçti 

Enerji Bilgi İdaresi’nin 
(EİA) yeni analizine göre, 
ABD’nin enerji sektörün-
den kaynaklanan toplam 

karbondioksit emisyonları 2000 
yılından bu yana yüzde 10 oranında 
düşüş gösterdi. 2000 yılında 5,8 
milyar olan ABD’deki karbondiok-
sit salımı en son verilere göre, 5.3 
milyar tona gerilemiş durumda.

EİA’nın yeni raporunda, 50 eya-
letin karbondioksit emisyonları açı-
sından sıralaması yapılıyor. Enerji 
sektöründen kaynaklanan karbon-
dioksit üretiminde Birleşik Dev-
letler’in en kalabalık ikinci eyaleti 
olan Teksas (Kaliforniya’dan sonra) 
başı çekerken bir yandan da aynı 
eyaletin 2000 yılından 2013’e yüzde 
1.7 oranında emisyonlarını azalt-
mayı başardığı gözleniyor. Bundaki 
en büyük pay ise Teksas’ın rüzgar 
enerjisi alanında göstermiş olduğu 
etkileyici büyüme. Teksas, 2013 
yılında, 6 büyük eyaleti de geride 
bırakarak 35 milyon kilowatt-saat 
(kWhs) civarında elektrik üretimi 
yaptı ve bu aynı yıl Kaliforniya’nın 
rüzgardan elde ettiği elektrik 
üretiminin neredeyse 3 katı. Rüzgar 
enerjisinde büyüme gözlemlenmiş 
olmasına rağmen, tam bir sanayi 
şehri olan Teksas diğer eyaletlere 
oranla en yoğun karbon üretimini 
yapmayı sürdürüyor.

Grafik-2 Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretiminin En Yüksek Olduğu Eyaletler, 2000-2013 

Grafik-1 Eyaletlere Göre Enerji Sektöründen Kaynaklanan Karbon Emisyonları, 2013
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GE, 9.7 milyar Euro’luk Alstom anlaşmasını tamamladı
General Electric (GE), 10 Ka-

sım’da Alstom’un enerji ve şebeke 
çözümleri işletmelerini satın alma 
sürecini tamamladığını duyurdu. 
Satın alma işlemi, GE’nin şimdiye 
kadar gerçekleştirdiği en büyük 
endüstriyel devralma işlemi oldu. 
GE, Alstom’un enerji ve şebeke 
çözümleri iş alanlarını 12.35 milyar 
Euro’ya satın almak üzere Alstom’la 
2014 yılında anlaşmaya varmıştı. 

Haziran 2014’te duyurulan yeni-
lenebilir enerji, şebeke çözümleri 
ve nükleer enerji ile ilgili iş or-
taklıkları; düzenlemeler, anlaşma 
yapısındaki değişiklikler, hukuki 
çözümlerle ilgili fiyat ayarlamaları, 
kapanış itibariyle net nakit ve döviz 
kurlarının yaratacağı etkilerle bir-
likte, satım bedeli 9.7 milyar Euro 
(yaklaşık 10.6 milyar dolar) olarak 
gerçekleşti. 

GE Başkan ve CEO’su Jeff 
Immelt, “Alstom enerji ve şebe-
ke çözümleri iş alanlarının satın 
alımı, GE’nin geçirdiği dönüşümde 
önemli bir adım. Alstom’un bütün-
leyici teknolojisi, küresel kapasitesi, 
kurulu gücü ve yetenekli iş gücü, 
endüstriyel büyümemizi daha da 
ileri götürecek. Yeni işlere açığız ve 
müşterilerimiz için enerji sektörün-
deki en kapsamlı teknoloji teklifle-
rinden birini vermeye hazırız” dedi.

DÜNYA GÜNDEMI ABD’de karbon emisyonları düşüşe geçti 
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Doğal gaz kombine çevrim 
santrallarında (DGK-
ÇS’lerde) kısa vadeli 
operasyonel kararlar 

verilirken göz önünde bulundu-
rulması gereken en önemli etken 
“spark spread”dir. Spark spread, bu 
santralların ekonomik değerinin 
hesaplanması konusunda da temel 
teşkil eder. Spark spread’i birim 
elektrik satış fiyatı ile birim elektrik 
üretimi için kullanılan doğal gaz 
maliyeti arasındaki fark olarak ta-
nımlayabiliriz. Doğal olarak DGK-
ÇS’lerin sadece spark spread’in 
pozitif olduğu zaman dilimlerinde 
çalışması beklenir. Ancak santral-
ların dur-kalk maliyetleri nedeniyle 
spark spread’in eksi olduğu saat-
lerde çalışmaları da zaman zaman 
ekonomik olabilir. Dolayısıyla spark 
spread, DGKÇS’lerin ekonomik 
değeri için bir üst limit hesap-
lanmasına olanak verir. Bu ayki 
yazımda Türkiye’deki DGKÇS’ler 

için geçmişe dönük spark spead 
değerlerini analiz edeceğim. 

Spark spread hesaplamalarında, 
genellikle, günlük ortalama spot 
doğal gaz ve elektrik fiyatları kulla-
nılır. Herhangi bir zaman aralığın-
da spark spread aşağıdaki formül ile 
hesaplanır:

Ancak, literatürde de sıklıkla 
kullanılan bu formül, santralların 
kârlılığı açısından çok belirleyici 
olmayabilir. Örneğin belli bir ayda 
yukarıdaki değer eksi olmasına 
rağmen santral hala kârlı olabi-
lir. Çünkü santral sadece spark 
spread’in pozitif olduğu saatlerde 
çalışır. Dolayısıyla, santrallardaki 

operasyonel kararlar saatlik olarak 
verildiği için saatlik mutlak “spark 
spread” (MSS) karlılık açısında 
daha belirleyici bir ölçüt verir:

Saatlik olarak hesaplanan mut-
lak spark spread’lerin (MSS) aylık 
ortalaması bize santralın o ayda ne 
kadar karlı olduğu konusunda daha 
net bir bilgi verir: 

Figür 1, Türkiye’de 2010–2015 
arasında aylık ortalama MSS değe-
rinin değişimini gösteriyor. Elektrik 
için gün öncesi piyasası fiyatları, 
doğal gaz için ise BOTAŞ fiyatları 
baz alınmıştır.

Figür 1’den de kolayca gözlene-
bileceği üzere, 2010 yılında 4 Krş/

Doğal gaz santrallarının verimliliğini gösteren spark spread oranları son 
6 yılda ortalama yüzde 75’e yakın bir düşüş gösterdi. Bu da santralların 
ekonomik değerlerini ciddi oranda azalttı. Spark spread’in bu seviyelerini 
koruması durumunda yeni doğal gaz santralı yatırımlarının ertelenmesi 
sürpriz olmaz...

Doğal gaz kombine çevrim santralları 
“SPARK SPREAD”  

kaygısı yaşıyor

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrallerinde “Spark Spread” 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri’nde (DGKÇS’lerde) kısa vadeli operasyonel kararlar 
verilirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli etken “spark spread” dir. Spark 
spread, bu santrallerin ekonomik değerinin hesaplanması konusunda da temel teşkil eder. Spark 
spread, birim elektrik satış fiyatı ile birim elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz maliyeti 
arasındaki farktır. Doğal olarak DGKÇS’lerin sadece spark spread’in pozitif olduğu zaman 
dilimlerinde  çalışması beklenir. Ancak santrallerin dur-kalk maliyetleri nedeniyle spark 
spread’in eksi olduğu saatlerde çalışmaları da zaman zaman ekonomik olabilir. Dolayısıyla 
spark spread, DGKÇS’lerin ekonomik değeri için bir üst limit hesaplanmasına olanak verir. Bu 
ayki yazımda Türkiye’deki DGKÇS’ler için geçmişe dönük spark spead değerlerini analiz 
edeceğim.  

Spark spread hesaplamalarında, genellikle, günlük ortalama spot doğal gaz ve elektrik fiyatları 
kullanılır. Herhangi bir zaman aralığında spark spread aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) 
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒ö𝑆𝑆𝑆𝑆ü  

Ancak, literatürde de sıklıkla kullanılan bu formül santrallerin kârlılığı açısından çok belirleyici 
olmayabilir. Örneğin belli bir ayda yukarıdaki değer eksi olmasına rağmen santral hala kârlı 
olabilir. Çünkü santral sadece spark spread’in pozitif olduğu saatlerde çalışır. Dolayısıyla, 
santrallerdeki operasyonel kararlar saatlik olarak verildiği için saatlik mutlak “spark spread” 
(MSS) karlılık açısında daha belirleyici bir ölçüt verir: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) = [𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒ö𝑆𝑆𝑆𝑆ü ]+ 

Saatlik olarak hesaplanan mutlak spark spread (MSS)’lerin aylık ortalaması bize santralin o 
ayda ne kadar karlı olduğu konusunda daha net bir bilgi verir:  

  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) =
∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁  

(N: bir aydaki toplam saat sayısı) 

Figür 1, Türkiye’de 2010–2015 arasında aylık ortalama MSS değerinin değişimini 
göstermektedir. Elektrik için gün öncesi piyasası fiyatları, doğal gaz için ise BOTAŞ fiyatları 
baz alınmıştır. 

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrallerinde “Spark Spread” 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri’nde (DGKÇS’lerde) kısa vadeli operasyonel kararlar 
verilirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli etken “spark spread” dir. Spark 
spread, bu santrallerin ekonomik değerinin hesaplanması konusunda da temel teşkil eder. Spark 
spread, birim elektrik satış fiyatı ile birim elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz maliyeti 
arasındaki farktır. Doğal olarak DGKÇS’lerin sadece spark spread’in pozitif olduğu zaman 
dilimlerinde  çalışması beklenir. Ancak santrallerin dur-kalk maliyetleri nedeniyle spark 
spread’in eksi olduğu saatlerde çalışmaları da zaman zaman ekonomik olabilir. Dolayısıyla 
spark spread, DGKÇS’lerin ekonomik değeri için bir üst limit hesaplanmasına olanak verir. Bu 
ayki yazımda Türkiye’deki DGKÇS’ler için geçmişe dönük spark spead değerlerini analiz 
edeceğim.  

Spark spread hesaplamalarında, genellikle, günlük ortalama spot doğal gaz ve elektrik fiyatları 
kullanılır. Herhangi bir zaman aralığında spark spread aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) 
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒ö𝑆𝑆𝑆𝑆ü  

Ancak, literatürde de sıklıkla kullanılan bu formül santrallerin kârlılığı açısından çok belirleyici 
olmayabilir. Örneğin belli bir ayda yukarıdaki değer eksi olmasına rağmen santral hala kârlı 
olabilir. Çünkü santral sadece spark spread’in pozitif olduğu saatlerde çalışır. Dolayısıyla, 
santrallerdeki operasyonel kararlar saatlik olarak verildiği için saatlik mutlak “spark spread” 
(MSS) karlılık açısında daha belirleyici bir ölçüt verir: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) = [𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒ö𝑆𝑆𝑆𝑆ü ]+ 

Saatlik olarak hesaplanan mutlak spark spread (MSS)’lerin aylık ortalaması bize santralin o 
ayda ne kadar karlı olduğu konusunda daha net bir bilgi verir:  

  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) =
∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁  

(N: bir aydaki toplam saat sayısı) 

Figür 1, Türkiye’de 2010–2015 arasında aylık ortalama MSS değerinin değişimini 
göstermektedir. Elektrik için gün öncesi piyasası fiyatları, doğal gaz için ise BOTAŞ fiyatları 
baz alınmıştır. 

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrallerinde “Spark Spread” 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri’nde (DGKÇS’lerde) kısa vadeli operasyonel kararlar 
verilirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli etken “spark spread” dir. Spark 
spread, bu santrallerin ekonomik değerinin hesaplanması konusunda da temel teşkil eder. Spark 
spread, birim elektrik satış fiyatı ile birim elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz maliyeti 
arasındaki farktır. Doğal olarak DGKÇS’lerin sadece spark spread’in pozitif olduğu zaman 
dilimlerinde  çalışması beklenir. Ancak santrallerin dur-kalk maliyetleri nedeniyle spark 
spread’in eksi olduğu saatlerde çalışmaları da zaman zaman ekonomik olabilir. Dolayısıyla 
spark spread, DGKÇS’lerin ekonomik değeri için bir üst limit hesaplanmasına olanak verir. Bu 
ayki yazımda Türkiye’deki DGKÇS’ler için geçmişe dönük spark spead değerlerini analiz 
edeceğim.  

Spark spread hesaplamalarında, genellikle, günlük ortalama spot doğal gaz ve elektrik fiyatları 
kullanılır. Herhangi bir zaman aralığında spark spread aşağıdaki formül ile hesaplanır: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) 
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒ö𝑆𝑆𝑆𝑆ü  

Ancak, literatürde de sıklıkla kullanılan bu formül santrallerin kârlılığı açısından çok belirleyici 
olmayabilir. Örneğin belli bir ayda yukarıdaki değer eksi olmasına rağmen santral hala kârlı 
olabilir. Çünkü santral sadece spark spread’in pozitif olduğu saatlerde çalışır. Dolayısıyla, 
santrallerdeki operasyonel kararlar saatlik olarak verildiği için saatlik mutlak “spark spread” 
(MSS) karlılık açısında daha belirleyici bir ölçüt verir: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) = [𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒ö𝑆𝑆𝑆𝑆ü ]+ 

Saatlik olarak hesaplanan mutlak spark spread (MSS)’lerin aylık ortalaması bize santralin o 
ayda ne kadar karlı olduğu konusunda daha net bir bilgi verir:  

  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ) =
∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁  

(N: bir aydaki toplam saat sayısı) 

Figür 1, Türkiye’de 2010–2015 arasında aylık ortalama MSS değerinin değişimini 
göstermektedir. Elektrik için gün öncesi piyasası fiyatları, doğal gaz için ise BOTAŞ fiyatları 
baz alınmıştır. 
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kwh civarında olan ortalama aylık 
spark spread, 2015 yılının ilk 10 
ayında 1 Krş/kwh’in altına kadar 
indi. Regresyon eğrisine göre son 6 
yılda spark spread, her ay ortalama 
yüzde 4.82 azaldı. Santralların dur-
kalk maliyetleri de dikkate alınırsa 
2015 yılında DGKÇS’lerin brüt 
kârının 1 Krş/kwh’nin de altında 

olduğu ortaya çıkıyor. Bu analiz, 
yüzde 50 verimlilik faktörü ile çalı-
şan bir santral için geçerli. Verimli-
lik faktörü yüzde 60 olan santrallar 
için spark spread değerleri doğal 
olarak daha yüksek. 

Son yıllarda spark spread’deki 
bu değişimin sebebi, reel olarak 
elektrik fiyatlarındaki artışın doğal 

gaz fiyatlarındaki artışın altında 
kalması. Son 6 yılda ortalama spark 
spread yüzde 75’e yakın bir düşüş 
gösterdi. Bu da santralların ekono-
mik değerlerini ciddi oranda azalttı. 
Spark spread’in bu seviyelerini ko-
ruması durumunda yeni doğal gaz 
santralı yatırımlarının ertelenmesi 
sürpriz olmaz. 

Figür 1: Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında aylık ortalama mutlak “spark spread”in değişimi

 

Figür 1: Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında aylık ortalama mutlak “spark spread”in 
değişimi 

Figür 1’den de kolayca gözlenebileceği üzere, 2010 yılında 4 Krş/kwh civarında olan ortalama 
aylık “spark spread” 2015 yılının ilk 10 ayında 1 Krş/kwh’in altına kadar inmiştir. Regresyon 
eğrisine göre son 6 yılda “spark spread” her ay ortalama % 4.82 azalmıştır. Santrallerin dur-
kalk maliyetleri de dikkate alınırsa 2015 yılında DGKÇS’lerin brüt kârının 1 Krş/kwh’nin de 
altında olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu analiz %50 verimlilik faktörü ile çalışan bir santral için 
geçerlidir. Verimlilik faktörü %60 olan santrallerin için “spark spread” değerleri doğal olarak 
daha yüksektir.  

Son yıllarda “spark spread”deki bu değişimin sebebi reel olarak elektrik fiyatlarındaki artışın 
doğal gaz fiyatlarındaki artışın altında kalmasıdır. Son 6 yılda ortalama “spark spread” %75’e 
yakın bir düşüş göstermiştir. Bu da santrallerin ekonomik değerlerini ciddi oranda azaltmış 
durumdadır. “Spark spread”in bu seviyelerini koruması durumunda yeni doğal gaz santrali 
yatırımlarının ertelenmesi beklenmelidir.  
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Volkswagen’ın dizel araçla-
rın emisyon düzeyleriyle 
ilgili yanıltıcı rakamlar 
açıkladığının ortaya 

çıkmasının ardından patlayan 
skandalın yankıları dinmiş değil. 
Ortaya çıkan mali yükten çok daha 
önemlisi şirketin büyük yara alan 
saygınlığı oldu… Dünyada kalite-
nin simgesi olarak görülen “Alman 
otomobili” imajı da bu depremden 
büyük hasar gördü. 

İlk şokun atlatılmasının ar-
dından bu skandalın nedenleri ve 
olası sonuçları tartışılmaya başlan-
dı. Volkswagen’in (VW) emis-
yon testi krizi hem dizel-benzin 
üzerinden enerji politikalarını hem 
de makinaların yaptığı testlerin de-
netimi ve güvenilirliği gibi konuları 
yeniden gündeme taşıdı. Konu tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
sıcaklığını koruyor. Çünkü Türkiye, 
Avrupa’da en çok dizel araç kulla-
nan ülkelerin başında geliyor. 

Uluslararası Enerji Ekonomisi 
Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu, VW’in azot 
oksit emisyon hesaplamalarında 

hile yaptığının anlaşılmasının bir 
devrin sonu olabileceğine işaret 
ederek, “Avrupa, benzinli araçların, 
dizelden daha fazla karbondioksit 
salımına sebep olduğu gerekçesiyle 
dizel araçlara önemli destekler 

verdi. Milyonlarca insanın sağlığı 
karbondan kaçarken azota tutuldu” 
yorumunu yapıyor.  

Aslında uzmanlar, dizel oto-
mobillerin Türkiye dahil Avrupa’da 
büyük bir hızla tercih edilmesinin 

VW skandalı dizel rüyasını 
sona erdirecek mi?

VW skandalıyla birlikte dizel araçların çevreciliği ve ucuzluğu tartışılmaya 
başlandı. Benzinli araçlar kadar çevreye zarar verdiği ortaya çıkan dizel 
araçların tahtı sallanıyor, peki yerini ne alacak?
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nedeni olarak Avrupa’nın enerji ve 
çevre politikalarını görüyor. Bu gö-
rüşü paylaşan Prof. Dr. Kumbaroğlu 
da “Bugün yaşanan süreç, 1997 
yılında imzaya açılan ve 2005’te 
yürürlüğe giren Kyoto Protokolü 
ile tüm dikkatlerin karbondioksit 
emisyonlarına yönelmesinin bir 
sonucu” diyor. 

1997 yılında imzalanan, 2005’te 
yürürlüğe giren Kyoto Protokolü 
kapsamında, 15 AB ülkesi karbon-
dioksit (CO2) salınımlarını 2005’e 
kadar 1990 seviyelerinden yüzde 
8 düşüreceklerini, yani fosil yakıt 
tüketimini kısacaklarını taahhüt et-

mişti. Bu karar, otomotiv sektörün-
de dizele hızlı bir kayışı doğurdu. 
1990’ların başında Avrupa’da dizel 
araç oranı yüzde 15 iken bu oran 
yüzde 50’yi aşmış durumda. Şu an 
Türkiye’de 14 milyonu aşkın dizel 
araç trafikte. Dünyanın en büyük 
otomobil pazarlarından biri olan 
ABD’de her yıl 16 milyon araç sa-
tılıyor ve bu rakamın sadece yüzde 
3’ü dizel araçlardan oluşuyor. Çin’de 
de benzer bir durum var, ülkede 
kullanılan dizel araç sayısı, toplam 
içinde çok küçük bir yüzdeye sahip. 

Dizel alıp benzin satıyoruz
Çevre politikalarında AB 

mevzuatına uyan Türkiye de dizeli 
teşvik etmek için benzine yüksek 
vergi uyguluyor. Her ne kadar son 
dönemlerde aradaki makas kapan-
mış olsa da hala benzine uygulanan 
toplam vergi 2.9 TL iken, dizele 
uygulanan vergi 2.19 TL civarında. 
Bu nedenle de 15 yıl önce trafiğe 
çıkan her 10 araçtan biri dizel-
di oysa 2015 yılının ilk 9 ayında 
satılan araçların yüzde 61’i dizel 
yakıtlı. 

İşte bu durum, Türkiye’nin 
enerji maliyetini de artırıyor. Çün-
kü Türkiye geçen yıl 12 milyon ton 
dizel ithal ederken 2 milyon ton 
benzin ihraç etti. Türkiye’nin rafi-
neri ağı, dizelden daha çok benzin 
üretiyor. Dizeldeki artışı farkeden 
PETDER de uzun zamandır bu 
çarpıklığa dikkat çekerek Türki-
ye’de benzine uygulanan vergi-

lerin dizelle eşitlenmesinin ülke 
ekonomisinin yararına olduğunu 
farklı platformlarda dile getirmişti. 
Ancak bu konuda kamudan her-
hangi bir adım gelmeyince ülkenin 
iki büyük rafinerisi TÜPRAŞ yeni 
tesis kurdu, SOCAR’ın yatırımı ise 
devam ediyor. 

NE YAPMALI? 
Otomotiv ve petrol endüstrisi bundan 
sonra ne olacağını, sektörün gelece-
ğinin nasıl şekilleneceğini tartışıyor. 
Prof. Dr. Kumbaroğlu’nun Türkiye’ye 
dönük önerileri şöyle: Avrupa’da 7 
yaş üzerindeki araçlar ya trafikten çe-
kiliyor ya da ciddi yaptırımlara maruz 
kalıyor. Bizde araçların önemli bir kıs-
mı 7 yaşın üzerinde. Bu nedenle azot 
oksit oranı kilometre başına 120 mg’a 
çıkmış durumda, bu çok ciddi bir ra-
kam. Yeni dönemde emisyon kontrol-
lerinde ve dizel araçların maliyetlerin-
de, teşviklerde ve üreticilerin yatırım 
kararlarında önemli değişiklikler ola-
bilir. Azot oksit emisyonlarında dizel 
araçlara kıyasla daha temiz olan ben-
zinli, LPG’li ve CNG’li araçlara yönelik 
tercihlerde artış görülebilir.”

DİZELİN 
KANSER RİSKİ 
TARTIŞILIYOR  

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Ulus-
lararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 
uzun zamandır dizel emisyonlarının 
kanserojen etkisi üzerinde açıkla-
malar yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 
2012’de yayınladığı bir bildiri ile dizel 
emisyonlarını “1. grup kanserojen” 
olarak nitelemişti. ABD’de yapılan 
testlerde, üreticinin duyurduğu yakıt 
sarfiyatı ile gerçek hayattaki yakıt sar-
fiyatı arasındaki farkın, NOx emisyon-
ları için de geçerli olduğunun farkına 
varıldı.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

HABER VW skandalı dizel rüyasını sona erdirecek mi?
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1 Ekim 2014-30 Eylül 2015 tarihlerini kapsayan 
Su Takvim Yılı sona erdi. Kurak geçen 2014 
yılının aksine geçen yıl, oldukça bereketliydi. 
Gerek içme, gerek sulama ve gerekse elektrik 

üreten barajlar açısından 2015 sorunsuz bir su yılı ola-
rak öne çıktı. Resmi kaynakların verilerine göre ekim 
ayı itibarıyla başlayan 2016 Su Takvim Yılı, ortalama-
ların biraz üzerinde gerçekleşecek. Be nedenle içme, 
sulama ve elektrik üretiminde sular açısından verimli 
ve sorunsuz bir yıl yaşanacağı tahmini yapılıyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) verileri, sular açısın-
dan yüz güldürücü nitelikte. Bu verilerden hareketle, 

2015 Su Yılı’nın son ayı olan eylül itibarıyla elektrik 
üreten barajlara gelen su miktarı 22.711 milyon metre-
küpten 51.223 milyon metreküpe yükselmiş durumda.

196 milyar metreküpe yükseldi 
2015 Su Yılı sonu itibarıyla bakıldığında yüzeysel 

su gelirleri, uzun yıllar ortalama değeri olan 186 milyar 
metreküpün üzerine çıkarak 196,7 milyar metreküpe 
yükseldi. Bu rakamlar ışığında 2016 için akarsulardaki 
akışlar ortalamaların bir miktar altında gerçekleşmesi 
durumunda bile sulama, içme, enerji barajlarında 2015 
yılında yaşanan bol ve bereketli yağışlar sonrası olum-
suz bir durum yaşanması beklenmiyor.

2016 ‘sulu’ bir  
yıl olacak

Bol yağışlı geçen 2015 Su Yılı’nın ardından gelen 2016 da verimli olacak. 
Resmi verilere göre, 1 Ekim 2015-30 Eylül 2016 tarihleri arasında içme, 
sulama ve elektrik üretimi amaçlı kullanılacak su miktarında bereketli bir 
yıl yaşanacak… 
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SONA EREN 2015 SU YILI BÖLGELERİN YAĞIŞ DURUMU
(01 Ekim 2014-30 Eylül 2015)

BÖLGE DURUM NORMALERE GÖRE

MARMARA Yüzde 13,6 Artış
EGE Yüzde 37,3 Artış
AKDENİZ Yüzde 21,1 Artış
İÇ ANADOLU Yüzde 25,5 Artış  
KARADENİZ Yüzde  3,6 Artış
DOĞU ANADOLU Yüzde  5,9 Azalma
GÜNEYDOĞU Yüzde 11,1 Artış

İÇME, SULAMA VE ELEKTRİK  
SUYUNDA DURUM  İYİ

ENERJİ: Hidroelektrik enerji 

üretim potansiyelinde be-

lirleyici ve düzenleyici olan 

(Karakaya, Atatürk, Birecik ba-

rajları) Keban Barajı doluluk 

oranı yüzde 61 seviyelerinde 

(Göl kotu 838 metre olup, 

maksimum ulaşabileceği kot 

ise 845 metre). Ayrıca diğer 

barajlar içinde su seviyelerin-

de iyileşme yaşanıyor. 

İÇME SUYU: Ankara içme 

suyu barajları, geçen yıl 

yüzde 30 dolulukta iken bu 

yıl doluluk oranı, yüzde 39 

ulaştı. Kuraklık yaşansa dahi 

Ankara için 2 yıl süreyle içme 

suyu sorunu yaşanmayacağı 

tahmin ediliyor. Metropol 

şehir İstanbul’da ise içme 

suyu barajlarının doluluk ora-

nı ekim ayı itibarıyla yüzde 

66,22 seviyesindeydi. Ayrıca 

Sakarya nehrinin çıkışına ya-

kın Karasu bölgesinden 10 

m³/s mertebesinde su Melen 

hattı ile İstanbul’a verilmesi 

de çok önemli. Bu şehirde de 

su krizi beklenmiyor.  

GÖLLER: Göl sularından 

içme suyu ve endüstri suyu 

olarak faydalanılan önemli 

göllerden olan Sapanca Gölü 

29,30 metre kritik seviyele-

rine kadar düştü. Ancak son 

yağışlarla gölde toparlanma 

yaşandı ve su seviyesi 32,01 

metre seviyelerine çıkarak 

normale döndü.

HABER 2016 ‘sulu’ bir  yıl olacak
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Uluslararası denetim ve 
danışmanlık şirketi EY 
tarafından hazırlanan 
Yenilenebilir Enerji Ülke 

Çekiciliği Endeksi’nin (RECAI) 
son sayısında, Türkiye 15. sırada yer 
aldı. Raporda, pazardaki kısa vadeli 
bazı belirsizliklere karşın yenilene-
bilir enerji alanındaki uzun dönemli 
yatırımlar ve sahip olduğu potan-
siyelin Türkiye’yi listede 15. sıraya 
yükselttiği kaydedildi. 

EY RECAI Endeksi’nin son 
sayısında Türkiye’ye ayrılan özel 
bölümde; Türkiye’nin 2013’te 600 
MW hacmindeki güneş enerjisi 
kapasitesi için 9 GW’lık yatırım 
başvurusu almışken, Mayıs 2015’te 
3 GW’lık rüzgâr enerjisi kapasitesi 
için 42 GW’lık önlisans başvurusu 
yapıldığı ve 2016’da Türkiye’nin 
2 GW’lık bir ihale daha yapacağı 
bilgisine yer verildi. Yenilenebilir 
Enerji Eylem Planı ile elektrik 
enerjisi ihtiyacının minimum yüzde 
30’unun yani yaklaşık 61 GW’lık 

bir elektrik üretim kapasitesinin 
yenilenebilir kaynaklardan karşılan-
masının hedeflendiğine dikkat 
çekildi. Enerji sektörü ve pazarla 
ilgili bilgi ve değerlendirmelerin 
de yer aldığı raporda, var olan 
potansiyele ve yüksek hedeflere 
rağmen yenilenebilir enerji alanın-
daki büyümeyi olumsuz etkileyen 
unsurlar da konu edildi. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji 
sektörünün beklenenden daha 
düşük bir hızda ilerlediği belirtilen 
raporda 2015’te açıklanan güçlü 
hedeflerin ve yakın geçmişteki ve 
gelecekteki ihalelere gösterilen ilg-
inin de yenilenebilir enerji yatırım-
larında ve devreye alınmasında 
güçlü bir istekliliğin varlığını 
gösterdiğine dikkat çekiliyor. 
Raporda ayrıca doğalgaz ithalatın-
dan kaynaklanan bütçe açıklarının 
yenilenebilir enerji alanında-
ki büyümeyi hızlandırmasının 
beklendiği de belirtildi. 

Türkiye Yenilenebilir Enerji 
Endeksi’nde 15. sıraya yükseldi

EY tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’nde, Türkiye iki sıra birden yükselerek 15. 
sırada yer aldı. Türkiye’ye özel bir bölümün ayrıldığı raporda, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme 
potansiyeline de dikkat çekiliyor

YATIRIMCILARIN 
ÖNÜNÜ AÇACAK

Endeksi değerlendiren EY Türkiye 
Enerji Sektörü Lideri Ethem Kutucular, 
doğru tasarlanmış enerji politikalarının 
yenilenebilir enerji projelerinin hayata 
geçirilmesinde büyük bir etkiye sahip 
olduğunu belirterek “Bu bağlamda, 
RECAI Endeksi pazar sinyallerine cevap 
veren politikaların etkisinin hemen 
görülebildiği bir gösterge. Türkiye’nin 
hazırlamış olduğu Yenilenebilir Enerji 
Eylem Planı, piyasadan gelen talep-
leri dikkate alarak tüm paydaşlara yol 
gösterici olması sebebiyle sektörümüz 
için çok önemli bir adımdır. Bu girişi-
mi destekleyici değişikliklerin en kısa 
zamanda hayata geçirilmesi, yatırımcı-
ların önünü açacak ve ihtiyaç duyulan 
öngörülebilirliği sunacaktır” dedi. 
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Kirli havayı dev kuleler temizleyecek

Enerji konusundaki fütüris-
tik çalışmalarıyla dikkat 
çeken Hollandalı tasarımcı 
Daan Roosegaarde, hava 

kirliliğini önleyecek sıra dışı bir 
çalışmayla yine karşımızda. Roose-
gaarde ve ekibinin geliştirdiği ‘The 
Smog Free Project’ isimli çalışma, 
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 
bulunan Roosegaarde’nin stüdyo-
sunda başlatıldı. The Smog Project, 
havayı temizleyen dev kulelere 
verilen isim. Tamamen yenilenebilir 
enerjiyle çalışan hava temizleme 
kulesi, tepesinden çektiği kirli ha-
vayı yanlardaki yüzeyler üzerinden 
bırakıyor. Yaklaşık bin 400 watt’lık 
enerji tüketimiyle küçük bir ev aleti 
kadar enerji kullanan kule, şehirler-
de temiz hava alanları oluşturmak 
için kullanılabilecek. Rotterdam 
şehrinde başlayacak projenin Pekin, 
Paris ve Los Angeles gibi şehirlerde 
denendikten sonra tüm dünyada 
kullanmaya başlanması bekleniyor.

Bu modüler sistem, saatte 30 

bin metre³ kirli havayı temizle-
yerek hava içinde bulunan küçük 
partikülleri alternatif bir kullanımı 
bulunan farklı maddelere dönüş-
türebiliyor. Bu işlem sayesinde 
kirlilikten arındırılmış pozitif 
partiküllerle yüklü hava atmosfe-
re salınıyor. Böylece salınan hava 
içerisinde bulunan pozitif yüklü 

iyon partikülleri, kendilerini incel-
tilmiş toz tanelerine tutundurarak 
bu moleküllerin kulenin içerisine 
hapsolmalarını sağlıyor. Toz parti-
küllerinin toplanmasının ardından 
elde edilen siyah renkli toz kendi 
içerisinde yüzde 42 karbon barın-
dırıyor ve kolaylıkla toz kömür ile 
karıştırılabiliyor.

Artık akıllı şebekeler de ödüllendiriliyor

Avrupa Uluslararası Akıllı 
Şebekeler Kongresi’nde 
(European Utility Week) 
ilk Avrupa Akıllı Şebeke 

Endüstri ödülleri dağıtıldı.Viya-
na’da düzenlenen Avrupa Uluslara-
rası Akıllı Şebekeler Kongresi’nde-
ki törende, beş ayrı kategoride ödül 
verildi. Sürdürülebilir Kalkınma 
Ödülü’nü akıllı şebeke endüstrisin-

de sürdürülebilir ürünler geliştiren 
ve inovasyon alanındaki çalışmaları 
nedeniyle Schneider Electric aldı. 
Akıllı Toplum Ödülü’nü (bu alan-
daki girişimlerdeki dikkat çekici 
büyümesi ile Vandebron aldı. Genç 
Yenilikçi Ödülü’nü gelecek kuşak 
akıllı iş modelleri çalışmaları ne-
deniyle OEEX GmbH şirketinden 
Tobias Linnenberg’e verildi.

Endüstri İnovasyon Ödülü’nü 
sürdürülebilir endüstrinin gelişinde 
önemli bir rol oynayan teknoloji 
projesiyle UK Power Networks aldı. 
Akıllı Şebekeler Ortaklık Ödülü’nü 
ise mevcut iş modelini geliştirdi-
ği yeni varlık akışları ve müşteri 
güvenliğini arttırıcı uygulamalarıyla 
yenilikçi bir bakış açısıyla dönüştü-
ren OVO Energy’ye verildi.

Avrupa Uluslararası Akıllı Şe-
bekeler Kongresi Direktörü Paddy 
Young, ilk defa verilen bu ödüllerin 
bir başlangıç olduğunu belirterek, 
katılımdaki niteliğin yüksekliği 
nedeniyle seçimlerin çok da kolay 
olmadığını ifade etti. Young, ödül-
lerin, etkinliğin önemli bir parçası 
olarak önümüzdeki dönemlerde de 
devam edeceğini belirtti.

YEŞIL EKONOMI Kirli havayı dev kuleler temizleyecek
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Enerji, günümüz dünyası-
nın damarlarında dolaşan 
kan gibidir. Öyleyse, kan 
tahlillerimiz gelecekte 

hangi hastalıklara işaret ediyor? 
“Enerjinin Geleceği” adlı kitap, 
adeta Daniel Yergin tarafından 
yapılan bir kan tahlili gibi. Çağdaş 
günlük faaliyetlerimiz enerjiyle o 
denli içiçe ki enerjisiz kalmak bir 
tarafa dursun, enerji arzındaki bir 
anlık aksama dahi büyük sorunlar 
oluşturuyor. Isınmadan üretime, 
ulaşımdan haberleşmeye her alanda 
yoğun bir enerji kullanımımız var. 
31 Mart’taki büyük elektrik kesinti-
si, bu durumu daha da net görme-
mizi sağladı. Bu hayati öneminin 
yanı sıra enerji de aslında temel bir 
arz-talep ilişkisine dayanıyor ve bu 
arz-talep ilişkisinin gelecekte nasıl 
değişeceğini bilmek önem taşıyor.

Enerji işi, bütün boyutlarıyla 
uzun vadeli bir iş. Örneğin, cep 
telefonları ortalama 2-3 yılda bir 
değiştirilirken, bir elektrik santra-
linin ömrü onlarca yıl olabiliyor. 
Kaynakların ve uygun teknolojinin 
geliştirilmesi, üretim için finansman 
desteği, arzın piyasaya ulaştırılma-
sı ve gelecek yıllarda talebin nasıl 
değişeceğini öngörebilmek de enerji 
işinde doğru yatırım yapmanın 
olmazsa olmaz parçaları. Bu sebeple, 
enerjinin geleceği üzerine analizler 
yapmak, zorunluluk haline geldi. 

Gelecek elektrik üzerine 
kurgulanacak

Enerji konusunun dünyaca bili-

nen isimlerinden olan Daniel Yer-
gin’in Optimist yayınlarından çıkan 
“Enerjinin Geleceği” adlı kitabı 
tam da bu hususlara odaklanıyor. 
Kitabın temel iddiası, geleceğin, 
ulaşım da dahil olmak üzere elekt-
rik üzerine kurgulanacağı şeklinde. 
Aslında bu çokça dillendirilen bir 
iddia olmasına karşın kitabı önemli 
kılan şey, ‘elektrik çağı’na giden 
yolun da analiz ediliyor olması.

Mevcut enerji mimarimizin 
dayandığı fosil yakıtların sonlu 
olması ve maliyetlerinin artması 
zaten bir sorunken, bir de çevresel 
bozulmadan ötürü varolan yakıt 
kaynaklarının kullanımına ilişkin 
yeni kısıtların oluşması, belirsiz bir 
geleceği daha bugünden zorla-
makta. Hatta yeni dönemde, enerji 
jeopolitiğinin bir boyutunun da 
küresel çevre diplomasisi olacağı 
söylenebilir. Teknik anlamda, ha-
lihazırda ulaşılmış olan teknolojik 
seviye, insanlığın enerji ihtiyacını 

karşılamaya zaten yetiyor. Ancak 
geleceği buna rağmen belirsiz kılan 
temel faktör, hangi teknolojilerin 
ekonomik anlamda verimli ve reka-
betçi olacağının şimdiden kestirile-
memesi. Yani asıl mesele, enerjinin 
geleceğinin ekonomik analizinin 
yapılmasındaki zorluk.

Türkiye için de dersler var
Yergin de kitapta benzer bir 

fikri altyapı kullanmakla birlikte, 
analizini sadece gelecek üzerine de-
ğil, geçmiş üzerine de genişletme-
sinden kaynaklanan bir zenginlik 
sergiliyor. Farklı dünya ülkelerinin 
çeşitli zamanlardaki politika oluş-
turma süreçlerinin ve politikaların-
da dikkate aldıkları parametrelerin 
incelenmesi, Türkiye’nin yalnızca 
enerji arz güvenliği politikaları için 
değil, aynı zamanda özelleştirme 
programı için de dersler içeriyor. 
Enerji sektöründe hem kamu tara-
fındaki karar vericilerin hem özel 
sektör yatırımcılarının hem de işin 
arz ve talep tarafında sorumluluk 
ve pay sahibi olan herkesin fayda-
lanabileceği noktalar var. Enerji 
işinin tarihsel süreçte yaşadığı 
dalgalanmaların ve tekrarlanan 
hataların, aslında günümüzde Tür-
kiye’de yaşanan sıkıntılara ne kadar 
benzediğini görmek, hem ‘enerjinin 
geleceği’ne daha umutla bakmayı 
sağlıyor hem de mevcut sıkıntıların 
aşılabilmesi için örnekler veriyor. 

Enerjinin Geleceği
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“Hacettepe Üniversitesi’nden 
yerli elektrikli otomobil: EVT S1”

Hacettepe Üniversitesi, 3 yıldır 
üzerinde çalıştığı EVT S1 adlı 
elektrikli otomobili tanıttı. Ha-
cettepe Üniversitesi Teknokent’te 
üniversite bünyesindeki mühen-
disler ve öğretim üyeleri tarafın-
dan yapılan EVT S1, 3 yıllık bir 
çalışmanın ürünü. Şasisinin yüksek 
dayanımlı alüminyum malzemeden 
imal edildiği aracın kaporta kısmı 
ise hafifliğinden ötürü fiber ve 
polimer malzemeden üretilmiş. 100 
kilometrede yaklaşık 4 liralık elekt-
rik tüketimi yapan araç, proje seri 
üretime geçerse Ankara-İstanbul 
seyahati 18 liraya mümkün kılacak. 
0’dan 100’e 7.5 saniyede ulaşabilen 
EVT S1, 141 beygir motor gücüne 
ve 180 kilometrelik maksimum 

sürat değerine sahip. Hızlı dolumda 
30 dakikada, normal dolumda ise 
10 saatte bataryasının tamamını 
doldurabilen araç 35 kWh batarya 
kapasitesiyle yaklaşık 300 kilometre 
yol alabiliyor.EVT S1, seri üretim 

onay belgesi alabilirse yollara çık-
maya hazır hale gelecek. İlk etapta 
1000 adetlik bir üretim kapasitesi 
planlanan EVT S1’in 50.000$ civa-
rında bir fiyata piyasaya sunulması 
düşünülüyor.

“Boğaziçi Üniversitesi’nde Enerji Zirvesi: 
“Enerjinin Kalbi”

Boğaziçi Üniversitesi Elektro-
teknoloji Kulübü ve IEEE Öğ-
renci Kolu tarafından geçtiğimiz 
senelerde “Enerji Günleri” ismiyle 
gerçekleştirilen organizasyon 
bu yıldan itibaren genişletilmiş 
kapsamı ve yenilenmiş vizyonuy-
la “Boğaziçi Enerji Zirvesi” adı 
altında yürütülüyor. 7 Kasım ‘da 
gerçekleştirilecek Zirvede, gerek 

sanayileşmenin en temel unsuru 
gerekse günlük hayatın vazgeçilmez 
bir parçası olan enerjinin önemi 
üzerinde duruluyor. 

Zirvede ağırlanacaklar arasında 
Dünya Enerji Ekonomisi Derne-
ği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, 
Solarbaba Platformu’nun Kurucusu 
Ateş Uğurel, EnerjiSA İş Ge-
liştirme Süreç Müdürü İbrahim 

Erden, T-Dinamik Genel Müdürü 
Doç. Dr. Mustafa Tırıs, SOCAR 
CEO’su Kenan Yavuz, IBM İş Ge-
liştirme Yöneticisi Bülent Ekuklu, 
Naturelgaz CEO’su Kanat Emiroğ-
lu, MİLRES Proje Uzmanı Onur 
Kanyılmaz, ÇEDBİK ve TURKE-
CO Kurucusu Dr. Duygu Erten, 
Schenider Electric Enerji Verimli-
liği Danışmanı Mahmut Dede gibi 
önemli isimler bulunuyor. 

Yenilenebilir Enerji, Fosil 
Yakıtlar, Nükleer Enerji, Kaya Gazı, 
Enerji Dünyasında Girişimcilik, 
Akıllı Kentler, Geleceğin Ener-
ji Projeleri, Sürdürülebilir Yeşil 
Binalar, Enerji Verimliliği gibi pek 
çok konunun masaya yatırılacağı 
zirvede, enerji tüm boyutlarıyla 
ve objektif bir bakış açısıyla ele 
alınıyor.
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Doğal gaz piyasasının geleceği 
“Taşıtanlar Forumu”nda tartışıldı

PETFORM tarafından 
doğal gaz piyasasıyla ilgili 
tüm paydaşların üst düzey 
katılımıyla düzenlenen 9. 

Taşıtanlar Forumu, 26–27 Ekim 
2015 tarihlerinde Ankara Bilkent 
Hotel’de gerçekleştirildi. Sektö-
rün tüm paydaşlarını aynı masada 
buluşturan tek platform olma 
özelliğini taşıyan forum, geçtiğimiz 
yıl TRGas-Hub Projesi kapsamın-

da Londra’da düzenlenen Birinci 
Uluslararası Taşıtanlar Forumu’nun 
da devamı niteliğindeydi. Foru-
mun ilk gününde gerçekleştirilen 

toplantılar EPDK Başkan Yardım-
cısı Mehmet Ertürk tarafından 
yönetildi. İlk gün ağırlıklı olarak 
teknik konuların incelendiği 

İTHALAT KISITLAMASI REKABETİ ENGELLİYOR
PETFORM Başkanı Aytaç Eren, 9. 
Taşıtanlar Forumu’nun açılışında 
yaptığı konuşmada, doğal gaz pi-
yasasında serbestleşmenin ve sağ-
lıklı bir piyasa yapısına kavuşmanın 
önemine değindi. Şeffaf, rekabetçi, 
tüm piyasa oyuncularının eşit ko-
şullar altında rekabet edeceği bir 
piyasa yapısının oluşturulması ge-
rekliliğine dikkat çeken Eren, “Özel 
sektör olarak hedefimiz, ülkemizin 
doğal gazda sadece bir transit geçiş 

ülkesi değil aynı zamanda bir ticari 
hub olmasıdır” dedi.
Aytaç Eren, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: Şeffaf ve liberal bir piyasa 
mekanizmasının oluşturulması 
yolunda en önemli unsur, hem sı-
nırda hem de ülke içerisinde “gazın 
gazla rekabeti”nin sağlanmasıdır. 
Bunun ön koşulu da “ithalat, toptan 
satış ve dağıtım segmentlerinde 
çoklu tedarikçinin” varlığıdır. Önü-
müzdeki yıllarda, yeni özel sektör 

oyuncularının da piyasaya girmesi 

ve sağlıklı koşullarda rekabet ede-

bilmesi için özel sektörün gaz itha-

line ve iç piyasada ticaretine ilişkin 

tüm kısıtlamaların kaldırılarak piya-

sa payının arttırılması gerektiğine 

inanıyoruz. İthalata ilişkin her türlü 

kısıtlama, rekabetçi piyasa yapısı-

nın oluşumunu engelleyici niteliğe 

haiz olacaktır. 

Türkiye doğal gaz piyasasının geleceği, PETFORM tarafından 26 – 27 
Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 9. Taşıtanlar Forumu’nda 
tartışıldı. İnteraktif ortamda gerçekleşen oturumlarda piyasanın gelişmesi 
adına atılması gereken adımlar da ortaya konuldu
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oturumlarda PETFORM, EPDK, 
BOTAŞ, TPAO, EPİAŞ gibi sektör 
paydaşları arasında yoğun fikir 
alışverişi gerçekleşti. Forum’un 
birinci gününde öne çıkan konular 
şunlar oldu: 
• ŞİD değişiklik önerileri
• EBT veri akışı

• Dengeleme gazı piyasası
• Doğalgaz piyasasında oluşan 

maliyetlerin tespit edilmesi ve 
fiyatlandırma

• LNG terminallerinde oluşan 
kaynama gazı
Forumun ikinci gününde ise 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın 

ve Kurul üyelerinin katılımıyla 
birlikte, bir önceki gün yapılan 
çalışmaların derlendiği çalıştay 
bildirimine ilişkin yapılan sunu-
mun ardından, Türkiye ve Avrupa 
doğal gaz piyasaları ile ilgili makro 
sunumlar yapıldı.

“ŞEFFAFLIK İÇİN NE 
GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 9. Taşıtanlar Foru-
mu’nun ikinci günü yaptığı açılış konuşmasında 
doğal gaz piyasasının ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısı oluş-
turmayı amaçladıklarını ifade etti. Doğal gaz te-
darikçilerinin gün içerisinde oluşacak dengesiz-
liklerinin, piyasa tabanlı fiyatlandırılması yoluyla 
giderilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, gelişmiş 
bir doğal gaz piyasasının oluşturulabilmesi için 
atılacak en önemli adımlardan birisinin Denge-
leme Gazı Piyasası olduğunu vurgulayarak 2013 
yılında dengeleme piyasası için ilk adımın atılmış 
olduğunu belirtti. Dengeleme Gaz Piyasası’nın 
işlemesi için önemli olan EBT’nin 1 Ocak 2015 
tarihinde işleme alınmış olmasından ötürü mem-
nun olduklarını ifade eden Yılmaz, dengeleme 
gazına yönelik düzenlemelerde önümüzdeki yıl 
itibarıyla bir sonuca ulaşılmasının hedeflendiğini 
belirtti. Yılmaz, doğal gaz piyasasında şeffaflığı 
sağlamak için kurum olarak ne yapılması gereki-
yorsa yapacaklarının altını çizdi. 

FORUMDAN DİKKAT ÇEKİCİ ÖNERİLERİ 
ŞİD Değişiklik Önerileri
1. Deponun daha etkin kullanılması ve iletim sistemini daha sağ-
lıklı çalışmasına katkı sunması amacıyla, depo noktasına ilişkin 
günlük kapasite rezervasyonlarının gerçekleştirilebilmesini temin 
için çalışmaların başlatılması ve bu amaçla bir çalışma grubu ku-
rulması.
2. ŞİD 3.7 maddesinin toptan satış şirketlerini de kapsayacak 
şekilde revize edilmesine ve bu konuyla ilgili acil ŞİD değişiklik 
önerisinin hazırlanarak EPDK’ya sunulması.
3. Planlı bakım ve onarım zamanlarında TMB ve TMDB’lerin 
nasıl yapılacağı ile ilgili önerinin geliştirilmesi ve acil ŞİD deği-
şiklik öneri olarak EPDK’ya sunulması.
4. EBT üzerinden yayımlanacak verilere ilişkin değerlendirme-
nin EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi tarafından gerçekleştiril-
mesi.
5. LNG Terminalleri kaynama gazı önerisi ile ilgili tarafların üze-
rinde mutabık kaldığı önerinin Daire ile yapılacak görüşmeler 
neticesinde mevzuat haline getirilmesi
Dengeleme Gazı Piyasası
1. Mevcut DGP Mevzuatı taslağının gerçekleştirilen çalışmalar 
neticesinde revize edilmesi,
2. DGP yazılımında ilgili mevzuata ilişkin güncellemelerin ya-
pılması,
3. Oluşturulacak yeni mevzuat taslağı uyarınca yeni dönem 
simülasyon çalışmalarının yürütülmesi,
4. Yapılacak simülasyonların ve ortak Çalıştayların akabinde 
mevzuata son şeklinin verilerek tüm piyasa oyuncularının ye-
rinden erişimine imkan verebilecek bir platformun oluşturul-
ması için teknik çalışmalara başlanması.
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HES’ler dolar bazında değerini koruyor

Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı’nın enerji piyasa-
sında gerçekleştirdiği ilk 
TL bazlı ihale olan Fethi-

ye HES özelleştirme ihalesi, elekt-
rik üretim sektöründe farklı etkiler 
oluşturdu. 15 firmanın yeterlilik 
alarak teklif verdiği ihalede nihai 
pazarlık görüşmeleri 19 Ekim 2015 
Pazartesi günü yapıldı. İhaleye en 
yüksek teklifi, 128,025,000 TL ile 
Cengiz Holding şirketlerinden Eti 
Alüminyum A.Ş tarafından verildi.

İhale sonucu oluşan fiyat, yıl 
sonuna kadar yapılması planlanan 
Manavgat, Karacaören 1 ve 2, 
Kadıncık 1 ve 2, Kürtün, Torul ve 
Doğankent hidroelektrik santralla-
rından oluşan 8 tesisin özelleştirme 
ihalesi için ipuçları taşıyor. 

Fethiye HES özelleştirme iha-
lesi sonucunda oluşan 128 milyon 
TL fiyat, el değiştirmek üzere 
masada bulunan bazı hidroelektrik 
santrallarının satış görüşmeleri 
için de önem taşıyor. En son 2014 
yılında yapılan toplam kurulu gücü 
5.4 MW olan küçük ölçekli Esen-
dal, Visera, Kayaköy, Dere ve İvriz 
hidroelektrik santrallarına verilen 
teklif tutarı toplamda 14.45 milyon 
dolar olmuştu. Bu da MW başına 
yaklaşık 2.68 milyon dolar değer 
anlamına geliyor.

Aynı santralların 2010 yılında 
yapılan ancak devirle sonuçlanma-
yan özelleştirme ihalelerinde ise 
toplamda 29.7 milyon dolar teklif 
verilmiş ve MW başına değer 5.5 
milyon dolar olarak dikkat çekmiş-
ti.

19 Ekim 2015 tarihinde ÖİB 
Başkan Vekili Ahmet Aksu baş-
kanlığındaki komisyon tarafından 
gerçekleştirilen Fethiye HES ihale-
sinde verilen en yüksek teklif, 44.15 
milyon dolar (128 milyon TL) ile 
geçen yıl oluşan fiyat seviyesine ne-
redeyse eşit seviyede oluştu. Yıllar 

bazında su debisi ve elektrik üretim 
miktarı gibi önemli parametrelere 
bakılmaksızın kurulu güç başına 
değerleme yapıldığında, Fethiye 
HES’te geçen yılla aynı değer olan 
2.68 milyon dolar/MW oranı görü-

lüyor. Dolar bazında hidroelektrik 
santralların değerlerini koruduğu 
görülürken, son ihalelerin TL üze-
rinden yapılıyor olması, kur riskinin 
yatırımcıya daha az yansımasına 
neden olacak.

Bazı hidroelektrik santrallarının el değiştirmek üzere masada bulunduğu 
bir dönemde, 16.5 MW kurulu güce sahip Fethiye HES için ÖİB tarafından 
geçen hafta yapılan özelleştirme ihalesinin 128 milyon TL teklifle 
sonuçlanması, santralların değerini koruduğu şeklinde yorumlandı

Tablo: Özelleştirme kapsamında bulunan hidroelektrik santralları

Santral Yer
Kurulu 
Güç 
(MW)

Üretim (GWh) Fiyat 
(mio TL)2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Fethiye Muğla 16.5 - - - - - - - 128

Manavgat Antalya 48 216 164 161 194 142 117 132

Karacaören-1 Burdur 32 52 149 77 111 113 71 101

Karacaören-2 Burdur 46 92 217 129 169 172 116 147

Kadıncık-1 Mersin 70 288 297 277 341 260 231 287

Kadıncık-2 Mersin 56 223 235 215 269 199 172 224

Kürtün Gümüşhane 85 204 189 146 150 147 84 118

Torul Gümüşhane 18 326 389 272 262 299 109 255

Doğankent Giresun 74.5 - - - - - - -

*: 2015 yılı elektrik üretim verileri Eylül sonu itibarıyla oluşan verilerdir. Tablodaki tüm veril-
erin kaynağı EÜAŞ yıllık raporlarıdır.
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Kuzey Irak’ın petrol ihracına mahkeme onayı

Dünya enerji piyasasının ve 
bölgedeki siyasi dinamik-
lerin kilit noktasındaki 
Kuzey Irak petrolleri ile 

ilgili önemli bir yargı kararı açık-
landı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
(KRG) Doğal Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 29 Ekim 2015 tarihin-
de duyurulan karara göre Teksas 
Eyalet Mahkemesi, Irak Hüküme-
ti’nin Kürdistan bölgesi petrolünün 
KRG tarafından satışına ilişkin 
itirazını reddetti. Bakanlık tarafın-
dan yapılan açıklamada, bu kararla 
birlikte KRG tarafından ABD’de 
veya dünyanın herhangi bir ye-
rinde, Irak Anayasası kapsamında 
petrol pazarlamasının ve satışının 
yapılmasının önünde yasal engel 
kalmadığı vurgulandı. 

KRG Doğal Kaynaklar Bakan-
lığı tarafından yapılan kısa açıkla-
mada, satışı sorunsuz yapılabile-
ceği belirtilen petrolün menşeine 
değinilmemesi dikkat çekti. İlk kez 
Mayıs 2014’te Ceyhan’dan yükle-
nen Kürt petrolü, Bağdat yönetimi 
ve ABD’nin itirazları nedeniyle 
uzun bir süre yükünü boşaltamamış 
ve ardından yasal süreç başlamıştı.

IC Içtaş ve STFA tahvil ihracı gerçekleştirecek

Içlerinde IC İçtaş Enerji Yatırım 
Holding A.Ş’nin ve STFA 
Yatırım Holding A.Ş’nin de 
bulunduğu 11 kuruluşun tahvil 

ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) tarafından uygun 
bulundu. Enerji piyasasında önemli 
yatırımları bulunan STFA Yatırım 

Holding ve IC İçtaş Enerji, nitelik-
li yatırımcılara satılmak üzere 250 
milyon TL değerinde tahvil ihracı 
gerçekleştirecek. 

Net Holding, Odea Bank, 
Fiba Faktoring, Finansbank, 
Plaspak Kimya ve Yapı ve 
Kredi Bankası da sermaye 
piyasası aracı ihracı nedeniyle 
SPK’ya başvuran kuruluşlar 
arasında yer aldı. Borçlanma 
araçları başvuruları onayla-
nan firmalar arasında ise Eko 
Faktoring, TGS Dış Ticaret, 
Orfin Finansman, Finans 
Finansal Kiralama, Fiba 
Faktoring, Fibabanka, Nurol 
Yatırım Bankası ve Akbank 
bulunuyor.

KRG EYLÜL’DE CEYHAN’DAN 18.6 MİLYON 
VARİL İHRACAT YAPTI

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KRG) yayınlanan rapora göre eylül ayında, KRG 
tarafından Ceyhan’dan ihraç edilen petrol miktarı 18 milyon 614 bin 798 varil 
oldu. Bu miktarın 14 milyon varili KRG tarafından işletilen sahalardan üretil-
di. Geri kalan miktar ise Kuzey Petrol Şirketi (North Oil Company) tarafından 
işletilen sahalardan üretildi. Açıklamada, eylül ayındaki ihracatın hatta yapılan 
sabotajlar sonucunda iki gün süreyle kesintiye uğradığı belirtildi. 

Tahvil veya borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylanan kuruluşlar

Teksas Eyalet Mahkemesi, Irak Hükümeti’nin Kürdistan bölgesi petrolünün 
KRG tarafından satışına ilişkin itirazını reddetti. Karar, KRG tarafından 
yapılacak ihracatın önündeki yasal engelleri kaldırdı şeklinde yorumlandı
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Enerji sektörüne dair geçtiğimiz aydan seçmeler Enerji Panorama’nın sosyal medya 
köşesinde sizlerle buluşuyor.
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2015 YILI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ  ÜRETİM İMKANININ KURULUŞLARA 
DAĞILIMI

BİRİM:GWh
2015 YILI KATKI %

EÜAŞ 64.941,4 21,3

EÜAŞ'A BAĞLI ORTAKLIK SANT. 4.577,8 1,5

İŞLETME HAKKI DEV.SANT. 4.923,3 1,6

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRALLARI 13.855,4 4,5

YAP- İŞLET SANTRALLAR 47.741,2 15,7

OTOPRODÜKTÖRLER 151,7 0,0

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ 168.758,9 55,3
TOPLAM 304.949,8 100

KAMU
ÖZEL

EÜAŞ
EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIK
İŞLETME HAKKI DEVİR
OTOPRODÜKRÖR SANTR.
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ
YAP İŞLET SANTRALLARI
YAP İŞLET DEVRET SANTR.

Tablo 2

EÜAŞ EÜAŞ BAĞLI 
ORTAKLIK

İŞLETME HAKKI 
DEVİR

OTOPRODÜKRÖR 
SANTR.

SERBEST ÜRETİM 
ŞİRKETLERİ

YAP İŞLET 
SANTRALLARI

YAP İŞLET 
DEVRET SANTR.

21,295785660715 1,50117188166187 1,61445657149305 0,049741698654628 55,3399143075471 15,655439443674 4,54349043625435

2015 YILI ÜRETİM İMKANININ KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA DAĞILIMI

2015 YILI KATKI %
KAMU 69.519,3 22,8
ÖZEL 235.430,5 77,2

TOPLAM 304.949,8 100,0

Tablo 3

KAMU ÖZEL

22,8 77,2

$1
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OTOPRODÜKTÖRLER 151,7 0,0

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ 168.758,9 55,3
TOPLAM 304.949,8 100

KAMU
ÖZEL

EÜAŞ
EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIK
İŞLETME HAKKI DEVİR
OTOPRODÜKRÖR SANTR.
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ
YAP İŞLET SANTRALLARI
YAP İŞLET DEVRET SANTR.

Tablo 2

EÜAŞ EÜAŞ BAĞLI 
ORTAKLIK

İŞLETME HAKKI 
DEVİR

OTOPRODÜKRÖR 
SANTR.

SERBEST ÜRETİM 
ŞİRKETLERİ

YAP İŞLET 
SANTRALLARI

YAP İŞLET 
DEVRET SANTR.

21,295785660715 1,50117188166187 1,61445657149305 0,049741698654628 55,3399143075471 15,655439443674 4,54349043625435

2015 YILI ÜRETİM İMKANININ KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA DAĞILIMI

2015 YILI KATKI %
KAMU 69.519,3 22,8
ÖZEL 235.430,5 77,2

TOPLAM 304.949,8 100,0

Tablo 3

KAMU ÖZEL

22,8 77,2

$1
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KASIM AYINDA SU TALEBİ ARTACAK

ELEKTRİK ÜRETEN BARAJLARA GELEN SU 
ORTALAMALARIN ÜZERİNDE 

EN ÇOK YATIRIM HES’LERE 
YAPILIYOR (2015)

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE SUYUN PAYI YÜZDE 23
KAYNAK ÜRETİM PAY (YÜZDE) 

KÖMÜR 5.833,0 27,3
DOĞALGAZ-LNG 8.966,3 41,0
HİDROLİK 5.112,9 23,9
YENİLENEBİLİR ATIK- JEOTERMAL 339,6 1,6
DİĞER 1 (f. Oil-Nafta-Asfaltit-) 369,0 1,7
DİĞER 2 (Çok yakıtlı Katı-Sıvı-D.Gaz 14,6 0,1
TOPLAM 21.398,2 100

KAYNAKLAR: ETKB, EİGM, TEİAŞ Raporları.

ISTATISTIK
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2019 yılında kurumsal ve 
operasyonel mükemmellik 
alanında Avrupa’nın ilk 10 
şirketi arasında olma vizyonu 

doğrultusunda başlattığı ‘mükem-
mellik’ süreciyle birçok alanda ödül-
ler kazanan YEDAŞ, Türkiye’nin 
2015-2016 yılı Avrupa İşletme 
Ödülleri’nin (European Business 
Awards) Ulusal Şampiyonu oldu. 

Avrupa İşletme Ödülleri 
CEO’su Adrian Tripp, YEDAŞ 
Genel Müdürü Nurettin Türkoğ-
lu’na gönderdiği kutlama ve davet 
mektubunda, “Avrupa İşletme 
Ödülleri’nin “Başarı, Yenilik, Etik 
ve Uluslararası Anlayış” prensip-
lerini aktif bir biçimde sergileyen 
‘En Dinamik ve Heyecan Verici’ 
şirketsiniz” diyerek, YEDAŞ’ın 
başarısını tüm Avrupa ile paylaştık-
larını belirtti. Türkoğlu, “Bu ödülle 
birlikte Avrupa İşletme Topluluğu 
ile yakın ilişkiler kurarak, şirke-
timizin mükemmellik sürecinin 
tanıtılmasında bir adım daha atmış 
olacağız” dedi.

32 bin şirketi geride bıraktı 
YEDAŞ’ın, Avrupa’nın önde 

gelen iş adamları, akademisyenler, 
girişimciler, düşünce liderleri ve 
siyasi liderlerden oluşan elit bir jüri 
topluluğunun eleme sürecinden 
başarıyla geçtiğini belirten CEO 
Adrain Tripp, mektubunda “Sizler, 
ülkenizin bayrağını başarıyla taşı-
yan ve Avrupa işletme başarısı için 
rol model şirketlersiniz. Avrupa’da-
ki önemli şirketlerden biri olarak 
kabul edildiniz. Müşterilerinizle, 
çalışanlarınızla, paydaşlarınızla 
başarınızı paylaşın ve başarınızla 
övünün” dedi.

YEDAŞ Genel Müdürü Tür-
koğlu, “Bu yıl 9. kez düzenlenecek 
olan Avrupa’nın en prestijli ödül 
yarışmasında, 33 Avrupa ülkesin-
den 32 bin şirket ile ilişki kuruldu. 
YEDAŞ, tüm Avrupa’da 678 şirket 
arasında yer alarak, ülkemizin Ulu-
sal Şampiyonu olarak belirlendi. 
Ülkemiz ve şirketimiz adına gurur 
duyuyoruz. Avrupa İşletme Ödül-

leri etki ettiği alan bakımından 
Avrupa’nın en dinamik şirketleri 
için bir vitrin olarak görülüyor. Ba-
şarımızı nasıl elde ettiğimizi daha 
derin bir biçimde açıklayabileceği-
miz eleme sürecinin ikinci safhasını 
bekliyoruz. Bu adımda Avrupa’nın 
seçkin liderlerinden oluşan jüri 
üyeleri ödüle aday olan tüm şir-
ketleri değerlendirecek ve grubun 
en iyisini, gıpta ile bakılan ‘Ruban 
d’Honneur’ onur kurdelasıyla ödül-
lendirecek. Bu kurdelayı kazananlar 
2016 yılındaki büyük finalin bir 
parçası olmak için yollarına devam 
edecektir” şeklinde konuştu.
Halk oy veriyor 

Geçtiğimiz yıl 70 bin halk 
oylaması yapıldığına dikkat çeken 
Türkoğlu, “Ulusal Şampiyonların 
videoları www.businessaward-
seurope.com adresinde yayınla-
nıyor ve şirketler halkın oylarına 
sunuluyor. Geçen yıl oylama 
sürecinde Avrupa İşletme Ödülleri 
web sitesini 500 bini aşkın kullanıcı 
ziyaret etti. Şu anda önümüzdeki 
süreçte Ulusal Halk Şampiyon-
luğu var. 7 Mart 2016 tarihinde 
sonuç ilan edilecek, süreçle ilgili 
bilgilendirmeler ve PR çalışmaları 
şirketimiz tarafından yapılacaktır, 
tüm halkımızın desteğini bekliyo-
ruz” diye konuştu. Avrupa ve dünya 
çapındaki büyük prestijli ödülleri 
daha önce birçok kez kazandıkla-
rını belirten Türkoğlu, “2012 yı-
lında çıktığımız ve iş süreçlerimizi 
oluşturan Toplam Kalite Yönetim 
Modeli’mizin ayrılmaz parçaları 
olan ‘Kalite, Liderlik ve Sürdü-
rülebilirlik’ anlayışının içselleştiği 
mükemmellik yolculuğumuzda, ba-
şarılarımızı yayma, bağlı bulundu-
ğumuz Çalık Grubu’nu ve ülkemizi 
uluslararası platformlarda temsil 
etme ve şirketimizin tüm ülkelerde 
tanınmasında bu ödüller önemli bir 
rol üstleniyor” dedi.

‘Ulusal Şampiyonluk Ödülü’ 
YEDAŞ’ın 

YEDAŞ, Avrupa İşletme Ödülleri’nde ‘Ulusal Şampiyon’ oldu. YEDAŞ 
Genel Müdürü Türkoğlu, “2016 yılındaki büyük finalin bir parçası olmak, 
YEDAŞ ve ülkemiz için gurur kaynağıdır” dedi

HABER & 
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www.powernextfair.com

 EXPOENERGY STORAGE

POWER NEXT

 BIOMASS ENERGY EXPO

 PIPELINE EXPOENERGY 

 ENERGY  STORAGE EXPO

HYDROPOWER & DAMS
G E O T H E R M A L E X P O 

Energy Group Fa i r

ENERJİ DEPOLAMA & ELEKTRİKLİ ARAÇ

TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE FUARI

ENERGY STORAGE & ELECTRIC VEHICLES

TECHNOLOGIES CONGRESS AND EXHIBITION

21-23   2016OCAK /  JANUARY

CONGRESIUM / ANKARA
DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR

ANKARA
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

Demos Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş.
Tel: +90 212 288 02 06  *  Fax: +90 212 288 02 10
info@demosfuar.com.tr  * www.demosfuar.com.tr 22.
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Abone Olmak İçin...
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K Rus gazında satranç sürüyor
Dizel rüyası sona mı erecek? 
Sıfır limit başka bahara kaldı
Türkiye’nin 50 yıllık nükleer yolculuğu


