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Enerji 
Panorama’dan…

2015 yılının bu son sayısında farklı bir editör yazısı ile sizlere seslen-
mek istedik. Hayat bir şekilde devam ediyor, işler yürüyor. Peki bu 
arada kendimizi ne kadar önemsiyoruz. Biz sağlıklı ve mutlu değil-

sek çevremizi de mutlu edemeyiz, işimizde de verimli olamayız. Mutluluk 
ve sağlık için küçük bir liste hazırladık. Yararlanacağınızı düşünüyoruz. 
Mutlu olmak için önce sağlık gerekiyor. İşte dikkat etmeniz 
gerekenler: 

 � Çok su için, kahvaltıyı kral, öğle yemeğini prens ve akşam yemeği-
ni de dilenci gibi yiyin.

 � Ağaçlarda ve bitkilerde yetişen yiyecekleri daha çok ve fabrikalarda 
üretilen yiyecekleri daha az yiyin.

 � 3 E ile yaşayın, Energy, Enthusiasm ve Empathy (enerji, heyecan ve 
duygu paylaşımı).

 � Meditasyon, yoga ve dua edecek zaman yaratın.
 � 7 saat uyuyun.
 � Her gün en az 10 dakika sessiz olarak oturun.
 � Her gün 10-30 dakika yürüyüş yapın. Ve yürürken gülümseyin.
KİŞİLİK

 � Hayatınızı başkalarınkiyle karşılaştırmayın. Onların seyahatinin ne 
hakkında olduğuna dair hiçbir fikrin yok.

 � Kontrol edemeyeceğiniz olumsuz düşüncelere kapılmayın. Enerjini-
zi olumlu şekilde şu an için harcayın.

 � Kendinizi fazla abartmayın ve çok ciddiye almayın; sınırlarınızı 
bilin.

 � Enerjinizi gevezelikle, dedikoduyla boşa harcamayın.
 � Uyanıkken daha fazla hayal kurun.
 � Kıskançlık, çekememezlik zamanın boşa harcanmasıdır.
 � Geçmişinizle barışın, hayat, birisine kin duyarak zamanı boşa har-
camak için çok kısa, kimseden nefret etmeyin.

 � Hayatın bir okul olduğunu unutmayın. Problemler, cebir gibi ders-
ler, bir ömür boyu devam eden eğitim programının bir parçasıdır.

 � Her tartışmayı kazanmak durumunda değilsiniz. Aynı fikirde olma-
mak için anlaşın.
SOSYAL YAŞANTI

 � Ailenizi sık arayın.
 � Her gün diğerlerine iyi bir şey verin.
 � Herkesi, her şey için affedin.
 � 70 yaşından büyük ve 6 yaşından küçüklerle vakit geçirin.
 � Her gün en az 3 kişiye gülümseyin ve tanımadığınız en az 1 kişiye 
“günaydın” deyin.

 � Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü sizi ilgilendirmez.
 � Hasta olduğunuzda size iş değil, arkadaşlarınız bakar. Onlarla te-
masta olun.
HAYAT

 � Doğru şeyi yapın. Faydalı, güzel veya neşe dolu olmayan her şey-
den uzak durun.

 � Allah her şeyi iyileştirir.
 � Bir durum iyi veya kötü olsun, nasılsa değişecektir.
 � Nasıl hissettiğinizin önemi yok, haydi kalkın, giyinin ve ortaya 
çıkın. Maneviyatınız daima mutludur. Öyleyse mutlu olun.

 � En iyisine henüz sıra gelmedi.
 � Sabah canlı olarak uyandığınız zaman, bunun için Allah’a şükredin.

Merhaba…





ANALİZ
Bereket Enerji, güneş hücresini 
Türkiye’de üretecek

64. Hükümet programında 
yerli kaynak vurgusu3626

Türkiye, her zaman jeopolitik konumu gereği, 
dezavantajlı gibi görünen durumları dahi fırsata 
çevirebildi. 

Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan ve yeni 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 
tarafından uygulanacak olan 64. Hükümet 
Programı’nda enerji sektöründe yerli kaynakların 
kullanımına yapılan vurgu dikkat çekiyor. 

Termik ve yenilenebilir enerjide kapasitesini artırma 
çalışmaları yapan Bereket Enerji, güneş santralları için 
de önemli bir çalışma içinde. 
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PETDER: Yeni hükümetin sektörün 
önünü açmasını bekliyoruz

Elektrik ve doğal gazda sorunlar 
Ar-Ge ile çözülecek

PETDER Başkanı Thomsen, akaryakıt sektörünün 
sorunlarının çözümü için yeni hükümetten umutlu 
olduklarını söyledi.
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NÜKLEERCILER 
ISTANBUL’DA 
BULUŞACAK

3. Nükleer Santrallar Zirve-
si, 8-9 Mart 2016 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenecek. Zirve, 
ticari eşleştirme programı ile hem 
Türkiye’deki hem de Güneydoğu 
Avrupa ve Ortadoğu’daki nükleer 
güç santralı projelerinde yer almak 
isteyen Türk girişimciler için önem-
li fırsatlar sunuyor. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Nükleer 
Sanayi Derneği’nin desteğiyle 
Nükleer Mühendisler Derne-
ği ve Ticari Eşleştirme Derneği 
tarafından hayata geçirilen zirve, 
Türkiye’de giderek artan nükleer 
enerji yatırımlarında vida üretimin-
den insan kaynaklarına kadar her 
alandaki fırsatları Türk şirketleri ve 
uluslararası nükleer tedarikçilerle 
buluşturuyor.

Nükleer Sanayi Derneği Yö-
netim Kurulu Üyesi Koray Tuncer, 
Türkiye’de büyük bir büyüme hızı 
yakalayan nükleer enerji sektörün-
deki en son gelişmelerden haberdar 
olabilmek için bu zirvenin çok 
önemli bir fırsat olacağını belirtti. 
Tuncer, ticari eşleştirme programıy-
la Türk şirketlerine nükleer santral 
pazarına giriş yapma ve buradaki 
uluslararası oyuncularla aynı masa-
da oturabilme fırsatı sunduklarını 
da söyledi. 

TÜRKIYE, KATAR’LA LNG  
ANLAŞMASI IMZALAYACAK 

Türkiye Katar’la uzun vadeli ve 
düzenli LNG ithalatı yapmasını 
sağlayacak ön mutabakat zaptı 
imzaladı. Edinilen bilgiye göre, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında 
imzalanan mutabakat zaptı, daha 
önce dönemlik anlaşmalarla bu ül-
keden yapılan LNG ithalatına uzun 
vadeli bir perspektif kazandıracak. 
Taraflar bu çerçevede asıl anlaş-
manın altyapısını oluşturmak için 
hazırlığa başladı. Katar’dan LNG 
ithalatının miktar ve vadesinin de 
yer alacağı asıl anlaşmanın en kısa 

sürede imzalanacağı belirtildi.
Dünyanın en büyük LNG ihra-

catı yapan ülkesi olan Katar, geçen 
yıl dünyadaki toplam LNG arzının 
yaklaşık üçte birini tek başına 
karşıladı. Uluslararası Gaz Birliği-
nin (IGU) eylül ayında yayınladığı 
yıllık raporuna göre, 2014’te Katar, 
76,8 milyon ton LNG ihracı ile 
dokuz yıl üst üste en fazla LNG 
ihracatı yapan ülke oldu. Geçen yıl 
küresel LNG arzı yaklaşık 241 mil-
yon ton olmuştu. Katar, dünyadaki 
doğal gaz rezervlerinin yaklaşık 
yüzde 14’üne sahip bulunuyor.

SCHNEIDER ELECTRIC, IKLIM DEĞIŞIKLIĞI 
STRATEJILERINDE “DÜNYA LIDERI”

Schneider Electric, “Karbon 
konusunda Kamuyu Aydınlatma 
Projesi” (Carbon Disclosure Pro-
ject-CDP) tarafından hazırlanan 
İklim “A” Listesindeki performansı 
en iyi şirketler arasında 5. kez 
yerini alırken aynı zamanda, yüksek 
kaliteli karbon emisyonları ve enerji 
verileri sunarak sağladığı kurumsal 
faaliyetleri ve şeffaflığı nedeniyle 
100 puan aldı. 

Schneider Electric Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Jean-Pascal Tricoire konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, Schnei-
der Electric’in 100 tam puan almış 
olmasından ve art arda 5. kez A 

listesinde yer almasından dolayı 
gurur duyduğunu belirtirken, “100 
üzerinden değerlendirilen endekste, 
2011’de 91, geçen yıl ise 99 puana 
ulaştık. Puanımız istikrarlı olarak 
arttı. Enerji ihtiyacının giderek 
arttığı bir dünyada bu istikrarlı 
başarımız şirketlere ekosistemi gü-
venli, güvenilir, verimli ve sürdürü-
lebilir kılmak için yardımcı olmak 
konusunda stratejik kararlılığımızı 
gösteriyor. Aldığımız bu puan, 
herhangi bir tavizde bulunmadan 
taahhütlerimizi yerine getirmemiz 
için bizi teşvik ediyor” şeklinde 
konuştu. 
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23. DÜNYA ENERJI 
KONGRESI’NDE 

KONUŞMA YAPACAK 
100 ISIM BELLI OLDU

Gelecek yıl İstanbul’da 
düzenlenecek 23. Dünya Enerji 
Kongresi’nde enerji dünyasına 
yön veren 100 ünlü isim olarak 
katılacak. Enerji dünyasının tüm 
alanlarından üst düzey yetkilileri 
bir araya getiren, 9-13 Ekim 2016 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekle-
şecek “Yeni Ufukları Kucaklamak 
(Embracing New Frontiers)” 
başlığını taşıyan 23. Dünya Enerji 
Kongresi’nin açılış konuşmasını 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan yapacak. Enerji dünya-
sının gündemini belirleyen kong-
reye aralarında İran Enerji Bakanı 
Hamid Çitçiyan, Ekvador Elekt-
rik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı 
Esteban Albornoz Vintimilla ve 
Senegal Enerji ve Yenilenebilir 
Enerji Bakanı Thierno Alassa-
ne Sall’ın da bulunduğu devlet 
adamları katılacak. Türkiye’yi ise 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak temsil edecek.

Kongrenin konuşmacı 
listesinde ayrıca BP Group İcra 
Kurulu Başkanı Bob Dudley ile 
E.ON Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Johannes Teyssen, 
Gazprom CEO’su Alexey Miller, 
OMV AG CEO’su Rainer Seele, 
TANAP CEO’su Saltuk Düzyol, 
Sabancı Holding Başkanı Güler 
Sabancı da yer alacak. Dün-
ya Enerji Konseyi temsilcileri, 
kongre tarihine kadar konuşmacı 
sayısının 250’ye ulaşması bekle-
diklerini belirtti.

EPDK, PAHALI DOĞAL GAZ  
SATIŞINI ENGELLEYECEK 

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa 
Yılmaz, “Doğal gaz dağıtım şirket-
leri artık tüm doğal gaz ihtiyacını 
BOTAŞ’tan daha ucuz rakamlarla 
karşılayabilecek, pahalı tedarikçiden 
gaz alıp vatandaşlara pahalı doğal 
gaz satılmasına engel olacağız” dedi.

EPDK’dan yapılan yazılı 
açıklamada, 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu gereği doğal gaz 
dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarının 
en fazla yüzde 50’sini BOTAŞ’tan 
karşılayabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen EPDK Başkanı Yılmaz, 
kurulun, tüketicilerin daha ucuza 
doğal gaz temin etmesini sağlaya-
cak bir karara imza attıklarını ifade 
ederek, artık 69 doğal gaz dağıtım 
şirketinin tüm gaz ihtiyacını BO-

TAŞ üzerinden karşılayabileceğini 
söyledi. Yılmaz, “Aldığımız kararın 
ardından pahalı gaz tedarik etme-
nin bir bahanesi kalmadı. Ancak 
EPDK’nın işi burada bitmiyor. 
Dağıtım şirketlerinin BOTAŞ’a 
vaktinde başvurup ucuz doğal gaz 
temin etmesi ve vatandaşımıza da 
en ucuz doğal gazı satmasını takip 
edeceğiz” dedi. 

ENERJIDE MARKALAŞMA DÖNEMI BAŞLADI
Türkiye enerji sektörünün 

önemli oyunculardan olan Enerya, 
11-12 Kasım 2015 tarihlerinde İG-
DAŞ’ın 2005 yılından beri gerçek-
leştirdiği Uluslararası Doğal Gaz 
Sempozyumu’nda (INGAS) hem 
doğal gaz hem diğer enerji alanla-
rındaki faaliyetlerini, yeniliklerini 
ve markalaşma sürecini paylaştı.

Enerya Pazarlama Müdü-
rü Gamze Tekin, “Mükemmel 
Müşteri Deneyimi, Müşteri Ne 
İster?” oturumunda, “Markalaşma 
ve Müşteri Memnuniyeti” başlığı ile 
yaptığı konuşmada “2003 yılından 
bu yana bulunduğumuz 11 bölgede 
farklı markalar altında hizmet veren 
Energaz’ı, 2014 yılında Enerya 

olarak tek bir isim altında topladık. 
Yeni marka kimliğimiz dünyanın 
önde gelen marka danışmanlık ve 
tasarım firmalarından biri tarafın-
dan hazırlandı. Marka dönüşüm 
sürecimiz ve İletişim kanallarımız-
daki uygulamalarımızla, Haziran 
2015’te Dubai’de gerçekleşen 
Transform Awards MENA-Marka 
Dönüşüm Ödülleri’nde 3 dalda 
altın ödül aldık” dedi.

Tekin, “Yaptığımız saha araş-
tırmalarında, markalaşma ve yeni 
marka kimliğimizle birlikte müşteri 
memnuniyetimizi bir yıllık süreçte 
yüzde 20 oranında arttırdığımızı 
gördük“ diye konuştu.
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BP TÜRKIYE, 
AVRASYA GÜVENLIK 
VE TRAFIK FUARI’NI 

DESTEKLEDI
Avrasya Güvenlik ve Trafik 

Fuarı, 12-14 Kasım tarihleri 
arasında Ankara Congressi-
um (ATO) Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde düzenlendi. Bu yıl 
6.’sı yapılan “Trafik ve Güvenlik 
Sempozyumu” ve “2. Uluslararası 
Katılımlı Avrasya Güvenlik ve 
Trafik Fuarı”,  İçişleri Bakanlığı, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
gerçekleştirildi.  BP Türkiye’nin 
6 yıldır desteklediği etkinlik, bu 
yıl “Trafik ve Trafik Güvenli-
ği”, “Kamu Güvenliği”, “Güvenli 
Şehirler” olmak üzere üç ana 
konuya odaklandı.

BP Türkiye’den yapılan açıkla-
mada faaliyette bulundukları tüm 
ülkelerde çalışmalarını Sağlık, 
Emniyet, Çevre ve Güvenlik 
(SEÇ-G) ilkeleri doğrultusunda 
yürüttükleri belirtilerek “Türki-
ye’deki sosyal sorumluluk çalış-
malarımızda da yol güvenliği çok 
önemli bir yer alıyor. Uzun yıllar-
dır yol güvenliği ile ilgili olarak 
hem çalışanlarına hem de müşte-
rilerine yönelik SEÇ-G politikası 
çerçevesinde çok sayıda uygulama 
gerçekleştiren BP, hayata geçirdiği 
veya destek verdiği sosyal sorum-
luluk projeleriyle, trafik kazala-
rının önlenmesi veya en azından 
ölümlü trafik kazalarının azaltıl-
ması amacıyla, edindiği bilgi ve 
tecrübeleri paylaşıyor” denildi. 

Şirketin kurduğu BP Yol 
Güvenliği Çocuk Tiyatrosu, 2014 
yılına kadar 16 yıl boyunca 4-8 
yaş arası miniklere trafik konu-
lu oyunlar sergiledi ve yaklaşık 
1,5 milyon çocuğa trafik eğitimi 
verdi. BP bu çerçevede, Emniyet 
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, 
Trafik Kongreleri’nde trafik ka-
zaları konusunda toplum bilincini 
artırma yönünde tebliğler sundu. 

TURCAS FAALİYET RAPORU, GALAXY 
ÖDÜLÜ İLE TAÇLANDI 

Türkiye’nin köklü enerji şirketlerinden Turcas Petrol A.Ş., 2014 
yılı Faaliyet Raporu’ndaki yaratıcı kapak uygulaması ile Galaxy 
Awards kapsamında Bronz ödüle layık görüldü. Bu yıl 24 ülkeden 
700’ü aşkın faaliyet raporunun değerlendirildiği yarışmada, II. Meş-
rutiyet döneminin ünlü ressamlarından Hüseyin Avni Lifij’in klasik 
yağlı boya eserleri ile genç fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını 
buluşturan Turcas Faaliyet Raporu rakiplerine fark atmayı başardı. 

2014 Turcas Faaliyet Raporu, kurumsal iletişim alanında dün-
yanın en saygın kurumlarından MerComm tarafından düzenlenen 
Galaxy Awards bünyesinde “Kapak – Özel Uygulama” alanında 
Bronz ödüle layık görüldü. Reklam, pazarlama kampanyaları, yeni 
ürün tanıtımları, promosyon, özel etkinlikler ve web siteleri gibi 
farklı kategorilerden oluşan yarışma, dünyanın önde gelen kurumsal 
iletişim ajanslarından 46 üst düzey yöneticinin üyeliğini yaptığı bir 
jüri tarafından değerlendiriliyor. Yaratıcılık, performans ve başarı 
- verimlilik olmak üzere 3 ayrı kriter ışığında yapılan puanlamada, 
bu yıl 24 ülkeden toplam 128 ajansın müşterisi 700’ü aşkın şirketin 
hazırladığı Faaliyet Raporları mücadele etti. 

Turcas’ın bu yıl “Enerjiye Değer Katma Sanatı” mottosuyla 
hazırladığı raporda, II. Meşrutiyet Dönemi’nin ünlü ressamların-
dan Hüseyin Avni Lifij’in güneşli eserlerinden oluşan bir seçki, 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü 2. 
sınıf öğrencilerinin objektifinden yeniden yorumlanmıştı. Raporun 
bu özel konseptini vurgulamak üzere tasarlanan kapakta, Lifij’in 
Gurûp Vakti isimli tablosu ile Marmara Üniversitesi öğrencile-
rinden Yağız Kocabıyık’ın Helios isimli fotoğraf çalışması özel bir 
baskı uygulaması ile biraraya getirilmişti.
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GENEL ENERJI, 
AFRIKA DEVIYLE 

GÖRÜŞÜYOR 
Genel Enerji’nin, yatırımcıları 

arasında dev emtia şirketi Vitol’un 
de bulunduğu New Age Afri-
can Global Energy ile birleşme 
görüşmelerine başladığı belirtildi. 
Uluslararası haber ajanslarının ver-
diği bilgiye göre, iki şirketin işlemin 
değeri hakkında müzakerelerde 
bulunmadığı ve Genel Enerji’nin 
herhangi bir anlaşmaya varmadan 
geçmişte bazı petrol şirketleri ile 
de görüşmeler gerçekleştirildiği 
belirtiliyor. 

Yatırımcıları arasında Vitol ve 
Koreli risk sermayesi şirketi Kore-
gen Capital ve Hopu Investment 
Management’ın da bulunduğu 
New Age, Kuzey Irak’ta operasyon-
lar yürütüyor. Ayrıca iki şirketin de 
Fas ve Etiyopya’da da faaliyetleri 
bulunuyor.

Öte yandan Genel Energy’nin 
Başkanı Tony Hayward, Kuzey Irak 
doğal gazını Türkiye’ye getirmek 
için 5.5 milyar dolarlık yatırım ya-
pacaklarını açıkladı. Tony Hayward, 
“Kürt gazı, Türkiye’nin GSYİH’si-
ne yüzde 1-2 katkı sağlayacak” dedi. 

İSTANBUL’UN RÜZGARI İETT İÇİN ESİYOR
İETT, Beylikdüzü Metrobüs Park Sahası’nda rüzgar enerjisinden 

elektrik üreten ilk rüzgar türbinini kurdu. Şebeke elektriğinden bağımsız 
şekilde çalışan ve Beylikdüzü Metrobüs İşletme binasına elektrik sağla-
yacak sistem, yılda yaklaşık 17 bin kWh üretim yapacak. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne ait en yakın meteoroloji 
istasyonunun rüzgar verilerine göre, rüzgar enerjisinden elektrik üretim 
kapasitesi yüksek çıkan Beylikdüzü Metrobüs Park Sahası’nda kurulumu 
yapılan 6 kW’lık türbinin ürettiği elektrik, akülerde depolandıktan sonra 
sisteme aktarılacak. 

Rüzgar değerleri iyi olan tüm garaj ve peronlarda yapılması hedeflenen 
sistem, yılda yaklaşık 8 bin kg karbondioksit gazı salınımını engelleye-
cek ve yaklaşık 350 ağaçlık katkı sağlayacak. Çevre yönetim faaliyetlerini 
hava-su-atık olmak üzere 3 başlıkta toplayan İETT, CNG’li otobüslerle 
başlattığı çevre dostu kurum anlayışına yeşil garaj projeleriyle devam 
ediyor. İETT, bu tesislerin sayısını artırmayı hedefliyor ve 2016’da da 
Enerji Yönetim Merkezi kurarak enerji üreten tesislerini uzaktan izleyerek 
raporlamalar yapacak. 

RÜZGARDA ATAK ZAMANI 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 

(TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar 
Ataseven, Rusya ile yaşanan krizin 
doğal gaz sorununu gündeme getir-
mesinin ardından yaptığı açıklama-
da, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir 
kaynaklarının zenginliğine dikkat 
çekerek, “Aslında yıllardan beri 
bahsettiğimiz tam da buydu. Bugü-
ne kadarki açıklamalarımızda yer 
alan enerjide dışa bağımlılığımızı 
azaltmalıyız, yerli kaynaklarımıza 
hızla yönelmeliyiz söylemlerinin 
doğruluğunu bir kez daha görüyo-
ruz” dedi. 

Son 10 yıldır yenilenebilir ener-

jinin kullanılmasıyla ilgili büyük bir 
çabanın var olduğunu belirten Ata-
seven, “Rüzgarda epeyce ilerlemeler 
kaydettik. Fakat görüldüğü gibi 
yeterli değil. Bugün hala yurtdışına 
bağımlıyız. Bizim biran önce yerli 
kaynak kullanımını arttıracak pro-
jelere ağırlık vermemiz gerekiyor” 
dedi. Dünyadaki birçok ülkenin 
yatırımlarını rüzgar enerjisine 
çevirdiğine vurgu yapan Ataseven, 
Çin’in sadece geçen yıl işletmeye 
aldığı rüzgar kurulu gücünün 23 
bin 351 MW, Almanya’nın ise 5 
bin 279 MW olduğuna değindi. 
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BIS ENERJI 
YÜKSEK MALIYETE 

DAYANAMADI 
Türkiye enerji sektörünün 

önemli şirketlerinden BİS Enerji, 
sektördeki dalgalanma ve eko-
nomide yaşanan sıkıntılar nede-
niyle faaliyetini durdurdu. Metro 
City’nin de sahibi Ağım Ailesi’ne 
ait şirket, Türkiye’nin en büyük 
500 sanayi kuruluşu arasında yer 
alıyordu. Hisseleri Borsa İstanbul’da 
işlem gören BİS Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş.’den, Kamuyu Aydın-
latma Platformu’na (KAP) yapılan 
açıklamada, enerji sektöründeki 
devam eden negatif dalgalanmalar 
ve reel sektörde ekonomik koşulla-
rın zorlaşması, doğal gazdan üretim 
maliyetlerinin yüksek olması ve 
tahsilat tarihleriyle ödeme tarihleri-
nin örtüşmemesi nedeniyle üretim 
faaliyetlerinin şimdilik durdurulup 
tesisin bakıma alındığı belirtildi. 
“Mevcut kapasitemiz sayesinde 
sistemden ucuz fiyatla elektrik satın 
alınarak yüzde 100 iştirakimiz olan 
Bisen Elektrik Satış A.Ş. üzerinden 
müşterilerin elektriği karşılanmak-
tadır” denilen KAP açıklamasında, 
hukuki prosedürlerin başladığı ve 
çözüm için gerekli görüşmelerin 
yapıldığı da belirtildi. 

AKILLI ŞEBEKELERDE YOL  
HARITASI BELIRLENIYOR

Türkiye, akıllı şebekeler konu-
sundaki faaliyetlerini hızla sürdü-
rüyor. Akıllı şehirler kapsamında 
uluslararası platformda büyük 
öneme sahip dünya devlerine ev 
sahipliği yapan Smart City Expo 
World Congress, geçen ay Barce-
lona’da yapıldı. 

300’ün üzerinde firmanın 
katıldığı kongrede, Türkiye’yi 
temsilen 2016 yılında yapılacak 
ICSG İstanbul 2016 tanıtıldı. 
Bir diğer etkinlik ise yine geçen 
HHB Expo’nun Türkiye partneri 
olduğu Synergy Events tarafın-
dan Viyana’da organize edilen 

“European Utility Week” kongre 
ve fuarı oldu. Türkiye, bu fuara da 
60 kişilik heyetle katıldı. Euro-
pean Utility Week kapsamında 
değerlendirmelerde bulunan Fuar 
Direktörü Paddy Young, “Bu yıl 
hedef ülkemiz Türkiye pazarıdır 
ve buna çok önem vermekteyiz, 
biliyoruz ki Türkiye akıllı şebeke-
ler, akıllı şehirler ve akıllı sayaç-
lar konusunda önemli adımlar 
atmaktadır. Bu yılki organizasyo-
numuzda Türkiye hedef ülke ko-
numundadır. Bu bağlamda HHB 
Expo ile ortaklığımızdan ayrıca 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

KADINCIK HES İHALESİNİ  
IC İÇTAŞ KAZANDI

Mersin’de bulunan Kadıncık 1 
ve 2 Hidroelektrik Santrallerinin 
özelleştirme ihalesini IC İçtaş 
kazandı. Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nda düzenlenen ihaleye, 
birçok şirket ve konsorsiyum ka-
tıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanı 
Ahmet Aksu başkanlığında baş-
layan ihalede, elemesiz turda elde 
edilen en yüksek teklif, 777 milyon 
TL olarak gerçekleşti. Beş elemeli 
turun ardından açık arttırmaya altı 
firma katıldı. Başkan Aksu, taban 
fiyat 858 milyon 500 bin TL olarak 
belirlendi. Artırım analığı 100 bin 
TL olarak açıklandı. Bereket Enerji 
Üretim A.Ş., Özdoğan Global 

Enerji Üretim A.Ş., Limak Yatırım 
Enerji Üretim İşletme Hizmet-
leri ve İnşaat A.Ş. firmaları açık 
arttırmanın ilk turunda ihaleden 
çekildiler. Açık arttırmanın altıncı 
turunda Yapısan Elektrik Üretim 
A.Ş. ihaleden çekildi. 20. turda ise 
IC İçtaş, 864 milyon 100 bin TL 
teklif vererek ihaleyi kazandı.
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Mersin, 43 bin konutun enerjisini çöpten karşılıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi’n-
ce hayata geçirilen Entegre Katı 
Atık Değerlendirme, Geri Dönü-
şüm ve Bertaraf Tesisleri’nde 
işlenen çöpler elektriğe dönüşü-
yor. Çöpten elde edilen elektrik 
43 bin konutun enerji ihtiyacını 
karşılıyor. 24 bölümden oluşan 
10 MW kapasiteli tesis, şimdilik 6 
MW enerji üretiyor. Elektrik üre-
timinde açığa çıkan ısı enerjisiy-
le seraları ısıtan tesis, topraksız 
tarım ve balık yetiştiriciliği gibi 
alanlara da katkı sağlayacak.
Projenin detaylarıyla ilgili bilgi ve-
ren Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burhanettin Kocamaz, 
sürdürülebilir kentleşme ve eko-
lojik dengeyi korumaya çalıştıkla-
rını söyledi. Kocamaz, “Mersinli-

ler katı atıkları çöp olarak değil, 
enerji ortaya çıkaran ve ekonomi-
ye katkı sunan bir değer olarak 
görecek. Çöpleri kaynağından 
ayrıştırarak ülke ve kent ekono-
misine katkı sunuyoruz. Çevre bi-
lincini kazandırarak da çocukları-

mıza örnek olmayı amaçlıyoruz. 
Kağıtları toplayarak ağaç israfını 
azaltacağız. Cam, metal, plastik, 
pil, kullanılmış yağ gibi malzeme-
leri de değerlendirerek, bunların 
çevreye vereceği zararları önle-
yeceğiz” dedi

TÜBİTAK Uganda’ya enerji santralı kuracak
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
uzmanlarınca, Uganda’da gaz-
laştırma, yakma ve biyogaz gibi 
üç farklı teknolojiye sahip tesis 
kurulacak. Proje, İslam Kalkın-
ma Bankası’ndan sağlanan kre-
diyle desteklenecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-

nı Fikri Işık, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (MAM) Enerji 
Enstitüsü tarafından, Uganda’da 
gazlaştırma, yakma ve biyogaz 
gibi üç farklı teknolojiye sahip 
tesis kurulacağını bildirdi. Gö-
rüşmelerde ilk aşamada, enerji, 
gıda ve biyoteknoloji konularının 
öncelikli alanlar olarak kabul 
edildiğini belirten Işık, Ugan-
da’da elektriğe erişimin ge-
liştirilmesi ihtiyacının aciliyeti 
nedeniyle enerjinin ilk aksiyon 
alanı olarak belirlendiğini ifade 
etti. Işık, TÜBİTAK MAM Enerji 
Enstitüsü uzmanlarınca, zengin 
biyokütle ve jeotermal kaynakla-

rını yerinde incelemek ve yol ha-
ritası belirlemek için Uganda’ya 
ziyaretler gerçekleştirildiğine 
işaret ederek, Uganda’nın baş-
kenti Kampala’da ilgili bakanlık 
ve kurumların yetkilileriyle tek-
nik oturumlar gerçekleştirdiği-
ni vurguladı. Işık, “Ziyaretlerde, 
biyokütleden yerel ve şebekeye 
bağlı elektrik üretim sistemleri 
ile jeotermal kaynaklı elektrik 
üretim sistemleri için karşılıklı 
görüş alışverişi yapıldı, bu kap-
samda proje detaylarının tanım-
lanması hedeflendi” ifadelerini 
kullandı.

Şanlıurfa’ya 3 ayrı GES yapılacak
Güneş enerjisi yatırımlarında en 
çok tercih edilen yerlerden biri 
olan Şanlıurfa’ya 3 ayrı güneş 
enerjisi santralı daha yapılacak. 
Mars Solar Enerji tarafından, Vi-
ranşehir ilçesine yapılacak olan 
GES’in kapasitesi 10 MW gücün-
de olacak. MW başına 940 bin 
TL bedelli projeden üretilecek 

elektrik, trafolarla orta gerilim 
seviyesine yükseltilecek ve dağı-
tım şirketine ait en yakın hatlara 
saplanma yöntemiyle bağlana-
rak sisteme aktarılacak.
Bir diğer proje ise Ekosun Ye-
nilenebilir Enerji’ye ait. Siverek 
ilçesine kurulacak santralın ka-
pasitesi 4 MW olarak açıklandı. 

Projenin bedeli MW başına 910 
bin TL olarak hesaplandı. Son 
proje ise yine Viranşehir ilçesi-
ne yapılacak ve 10 MW gücünde 
olacak. Merkür Enerji imzasını 
taşıyan bu projenin maliyeti MW 
başına 940 bin TL olarak açıklan-
dı. Projede 40 bin panel, 20 Kw 
gücünde toplam 440 adet inver-
tör ekipmanları kullanılacak. 
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Türk konsorsiyumu 
Afganistan’da petrol 

arayacak

Afganistan Maden ve Petrol Bakan-
lığı ile Türkiye Petrolleri (TP), Çalık 
Enerji ve Bayat Enerji’den oluşan 
konsorsiyum, Afganistan’ın kuze-
yinde petrol ve doğal gaz aranması 
için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 
Afganistan Maden ve Petrol Bakanı 
Daud Saba, Atlantik Konseyi Enerji 
ve Ekonomi Zirvesi’nde, düzenle-
nen basın toplantısında, konsorsi-
yumun 90 milyon dolarlık yatırım 
taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.
Saba, Afganistan’ın zengin petrol 
ve doğal gaz potansiyeline sahip 
olduğunu belirterek, “Bu anlaşma-
nın, ülkenin enerji ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere petrol ve doğal gaz 
sektörleri için bir başlangıç olma-
sını umuyorum” dedi. Çalık, Bayat 
ve Türkiye Petrolleri’nin, ülkede bu 
alanda yapılan en önemli yatırım-
lardan birini gerçekleştireceğine 
işaret eden Saba, bu yatırımın is-
tihdam yaratarak barış ve istikrara 
katkıda bulunacağını dile getirdi.
Saba, bu anlaşmanın ülkede yatırım 
yapmanın zor olmadığını kanıtlaya-
cağını belirterek, arama çalışmala-
rının 2016’nın ilk aylarından itiba-
ren başlayacağını kaydetti. Ülkenin 
kuzeyinde Türkmenistan sınırına 
yakın Amu Derya Havzası’ndaki To-
timaidan blokunda petrol ve doğal 
gaz arama faaliyetlerinde buluna-
cak konsorsiyumla resmi anlaşma-
nın, Kabil’de imzalanacağı bildirildi.

Rusya, Mısır’a nükleer santral yapacak
Mısır, topraklarında inşa edeceği ilk nükleer santral için Rusya ile 
hükümetlerarası anlaşma imzaladı. Rusya’nın resmi haber ajansı 
TASS’ta yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah 
es-Sisi, anlaşmanın imza töreninden sonra Mısır basınına yaptı-
ğı açıklamada, Dabaa bölgesinde inşa edilmesi planlanan sant-
ral için gereken ödemenin, 35 yıl vadeli olarak santralın ürettiği 
elektriğin satışından elde edilen gelirle karşılanacağını belirtti. 
Kurulacak santralın Mısır’ı bölgede nükleer enerji konusunda 
önemli bir yere getireceğini dile getiren Sisi, “Bu anlaşmayla 
dünyaya ümidin ve barışın mesajını iletmek istiyoruz” dedi.

Rolls Royce, Sinop nükleer santralına talip
Türkiye’de 2023 yılına kadar 
birçok heyecan verici proje ol-
duğunu söyleyen Rolls Royce 
Türkiye CEO’su Patrick Regis, 
“Amacımız birçok projede bir-
likte yürümek. Teknoloji trans-
ferinden, üretime, Türkiye bizim 
gözümüzde Çin, Hindistan ve 
Uzakdoğu’dan sonra dünyadaki 
dördüncü öncelikli pazar” dedi.
Roll Royce’un ortağı MTU’nun 
CEO’su Ekrem Kuraloğlu da 
Sinop’ta yapımı planlanan nük-
leer santralın dizel motorları 
için açılacak ihaleyle de ilgi-
lendiklerini ve teklif vermeye 
hazırlandıklarını söyledi. Rolls 

Royce’un dünyadaki sekizinci-
sini kuracağı Gelişmiş Üretim 
ve Teknoloji Merkezi (AMTC) ile 
ortaklığın farklı bir boyuta gi-
deceğine dikkat çeken Patrick 
Regis, “Burası Türkiye’nin bir 
merkezi olacak. Milli savunma, 
enerji, bilim ve teknoloji bakan-
lıkları, TÜBİTAK, üniversiteler 
tarafından desteklenen AMTC, 
teknoloji geliştirecek ve üretim 
öncesindeki aşamalara destek 
verecek. Türkiye’nin sadece 
havacılık veya enerji değil, bir-
çok alanda iddialı projeleri var. 
Teknoloji, Ar-Ge bu tür mer-
kezlerden çıkacak” dedi.
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ESKİ TEİAŞ MÜDÜRÜ YILDIR,  
EPİAŞ’A ATANDI 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’nin 
(EPİAŞ) yönetim kuruluna 
TEİAŞ’ı temsilen şubat ayında 
atanan Abdülkadir Ongun’un is-
tifasıyla boşalan yere TEİAŞ eski 
Genel Müdürü Kemal Yıldır ge-
tirildi. 31 Mart’ta yaşanan ulusal 
elektrik kesintisinin ardından 
TEİAŞ Genel Müdürlüğü görevin-
den istifa eden Kemal Yıldır, kısa 
bir süre sonra Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nda müşa-
virliğe atanmıştı. Yıldır’ın TEİAŞ 
tarafından geçici olarak yöne-

tim kurulu üyesi olarak atandığı 
açıklandı. 
1958 yılında Akşehir’de doğan 
ve 1981 yılında İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Ak-
ademisi Elektrik Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Yıldır, 
1981 yılından itibaren kamu-
da çok sayıda görev üstlendi. 
2007’de Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş.’ ye Genel Müdür Yardımcısı 
ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
atanan Yıldır, 2009 yılında bu 
görevine asaleten atandı. 

ENERJİ KOMİSYONU BAŞKANI 
ALTUNYALDIZ OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde 
grubu bulunan dört siyasi par-
tiden üyelerin görev aldığı San-
ayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynak-
lar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
görev dağılımını yaptı. TBMM 
Enerji Komisyonu Başkanlığı’nı 
Ziya Altunyaldız, Başkanvekilliği-
ni Harun Karacan üstlendi. Galip 
Ensarioğlu ise sözcülük görevine 
getirildi. 
Uzun yıllar dış ticaret alanında 
kamuda görev yapan Altunyaldız, 
2010 tarihinde başladığı gümrük 
müsteşarlığı görevinden istifa 
ederek, 7 Haziran 2015 seçim-
lerinde Konya’dan milletvekili 
adayı oldu. 1 Kasım seçimlerinde 
yeniden aday olan Altunyaldız, AK 
Parti Konya Milletvekili olarak 

TBMM’ye girdi. 
Komisyonu oluşturan diğer mil-
letvekilleri ise şöyle: Adalet ve 
Kalkınma Partisi’den Ali Er-
coşkun, Şahin Tin, , Metin Bulut, 
Mehmet Erdoğan, Osman Boyr-
az, Nureddin Nebati, Hasan Sert, 
Necip Kalkan, Mehmet Uğur 
Dilipak, Zeki Aygün, Hacı Özkan 
ve Abdulkadir Akgül. 
CHP’den komisyona giren isim-
ler ise Kazım Arslan, Akif Eki-
ci, İrfan Bakır, Didem Engin, 
Tacettin Bayır, Tahsin Tarhan. 
HDP’den Mahmut Toğrul, Fay-
sal Sarıyıldız ve Adem Geveri. 
MHP’den ise Emin Haluk, Ayhan 
Denizli ve Mehmet Necmettin 
Ahrazoğlu.

EWE AG’NİN 
YÖNETİMİ MATTHİAS 

BRÜCKMANN’A 
EMANET

Almanya’nın enerji devi EWE AG’nin 
İcra Kurulu Başkanlığı’na (CEO) 
Matthias Brückmann atandı. Önce-
ki CEO Dr. Werner Brinker’in grup 
yönetiminde uzun yıllar hizmet ver-
dikten sonra emekliye ayrılmasının 
ardından yönetimi devralan 53 
yaşındaki yönetici, EWE’nin bütün 
faaliyetlerinden sorumlu olmasının 
yanı sıra EWE Turkey Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
Türkiye operasyonlarını da doğru-
dan takip edecek. 2013 yılında EWE 
ailesine katılarak İcra Kurulu’nda 
şirketin satış operasyonlarından 
sorumlu olarak görev üstlenen 
Brückmann, 2014 yılı Ekim ayın-
da İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak atanmıştı.
Matthias Brückmann konuya il-
işkin yaptığı açıklamada şöyle 
konuştu: “EWE büyük ve köklü bir 
aile. 85 yıllık tecrübemizle hem 
güçlü bir bilgi birikimini, hem de 
dinamik ve yeniliklere açık bir ku-
rumsal modernliği temsil ediyoruz. 
Bu güvenoyunu aldığım için son 
derece mutluyum ve tüm gayre-
timi önümüzdeki görevlere ve zorlu 
koşullarla baş etmeye adayacağım. 
Türkiye pazarında büyümemizi pe-
kiştirmek üzere Türk ekiplerimizle 
yakın işbirliği içerisinde çalışmayı 
sabırsızlıkla bekliyorum.
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Hizmet aldığı tedarikçi-
lerinin ve lojistik şirket-
lerinin yöneticilerinin 
ve çalışanlarının emni-

yetli bir şekilde sehayat etmelerini 
amaçlayan Shell Türkiye tarafından 
bu yıl İstanbul’da altıncısı gerçek-
leştirilen “Shell Yol Emniyeti Kon-
feransı”nda, Shell’in “Yol Emniyeti” 
konusundaki bilgi ve tecrübeleri 
katılımcılar ile paylaşıldı. 

Çok sayıda üst düzey Shell 
yöneticisinin katıldığı konferansın 
açış konuşmasını yapan Shell Tür-
kiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, 
“Shell olarak 70’in üzerinde ülkede 

ve çok farklı, zorlu yol koşullarında 
günde yaklaşık 3,6 milyon kilomet-
re yol kat ediyoruz. Yani, her gün 
100 kez dünyayı turluyoruz. Türki-
ye’de kendi kontrolümüz altındaki 
operasyonlarda ise 110 milyon 
kilometre yolu, çevreye ve insan ha-
yatına zarar verecek bir trafik kazası 
yapmadan kat ettik. Bu gurur verici 

sonucu sizlerle birlikte elde ettik, 
bu hepimizin başarısı” dedi.  

Shell’in “Yol Emniyeti” ile ilgili 
faaliyetlerinin en önemlilerinden 
biri olan “Yol Emniyeti Konfe-
ransı”nda bu yıl, Shell içinden ve 
dışından çok sayıda uzman konuk, 
bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla 
paylaştı. “Hedef Sıfırı Başarıyoruz 

Shell Türkiye, 110 milyon 
kilometreyi kazasız geçti

Shell Türkiye, sıfır kaza anlamına gelen “Hedef Sıfır” vizyonu ile “Yol 
Emniyeti” çalışmalarını sürdürerek Türkiye’deki operasyonlarında 
yaklaşık 110 milyon kilometre yolu çevreye ve insan hayatına zarar 
verecek bir trafik kazası yapmadan kat etti

HABER & Z. Işık Adler 
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Çünkü Önemsiyoruz” temasıyla 
gerçekleştirilen konferansta, Shell 
& Turcas CEO’su Felix Faber 
Shell’in “12 Hayat Kurtaran Ku-
ral”ının önemine dikkat çekti ve 
tehlikeli durumlara müdahale kül-
türünün geliştirilmesinin yol em-
niyeti için önemini anlattı. Shell’in 

küresel çapta faaliyet gösteren ‘Yol 
Emniyeti’ ekibinin üst yöneticileri 
Bernd Marx ve Brian Sambirsky 
de konuşmalarında Shell’in küresel 
düzeyde yol emniyetine verdiği 
önemi vurguladılar ve bu alanda 
dünyadaki uygulamaları aktardılar. 

Konferansa İstanbul Emniyeti 

Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü’nden, Müdür Yardımcısı Musta-
fa İşlek katıldı ve Türkiye’deki trafik 
kazalarının nitelikleri, karayolu 
kullanıcılarının eğitimi, bilgilen-
dirme ve bilinçlendirme çalışmaları 
hakkında önemli bilgiler verdi.  

Shell’in Güney Afrika operas-

HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Türkiye Ralli Şampiyonlarından 
Volkan Işık, Yol Emniyeti Konfe-

ransı’nda yaptığı “Güvenli Sürüş Tek-
nikleri” sunumunda sürücülere, ha-
yat kurtaracak tavsiyelerde bulundu.

 î Okul ve çocuk parklarının çev-
resinde herhangi bir ağaç ya da 
aracın arkasından yola bir çocuk 
fırlayabilir. Çocukların yetişkin-
ler kadar dikkatli olmasını bek-
lemeyin.

 î Yeşik ışıkta hızlı kalkış yapmak, 
kırmızı ışıkta geçen bir araçla 
çarpışmanıza neden olabilir. 
Bırakın arkanızdakiler korna 
çalsın.

 î Aşırı sinirli ya da üzgün durum-

dayken sakinleşinceye kadar tra-
fiğe çıkmamaya çalışın.

 î Hava yastıkları emniyet keme-
rinin yerini tutmaz. Aksine ikisi 
birlikte kullanıldığında yeterli 
yolcu koruması sağlanır.

 î Eğer aracınız ABS fren sistemiy-
le donatılmışsa, fren pedalına 
baskıyı devamlı uygulayın, ke-
sinlikle pedalı pompalamayın. 
Frenlerinizin bakımını yaptırın. 

 î Otoyol bağlantı yolları ve çevre 
yollarındaki virajlara girerken 
hızınızı düşürün, çimenler sula-
nırken yol da ıslanmış olabilir.

 î Şerit değiştirirken hızlı bir hare-
ketle başınızı çevirip şeridi kont-

rol edin. Aynaların kör noktaları 
olabilir, bu nedenle sadece ay-
nalarınıza güvenerek manevra 
yapmayın.

 î Alkollüyken asla araç kullanma-
yın. Ayrıca kullandığınız ilaçların 
prospektüslerini okuyarak dik-
kat dağıtma, uyku hali verme 
gibi sürüşe olumsuz etki edecek 
yan etkileri var mı kontrol edin.

 î Yağmur ilk yağdığında yollar 
çok daha kaygan olabilir. Çün-
kü yoldaki toz ve yağ birleşerek 
kaygan bir katman oluşturur.

 î  Hava sıcaklığı düştüğünde köp-
rü üstlerinin buzlanma yapabi-
leceğini unutmayın. 

 Shell & Turcas CEO’su Felix Faber

HABER Shell Türkiye, 110 milyon kilometreyi kazasız geçti
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yonlarındaki örnek yol emniyeti uy-
gulamalarının ve yaşanan olayların 
Shell Yol Emniyeti Güney Afrika 
Ekibi tarafından dinleyicilerle pay-
laşılmasının ardından, Türkiye Ralli 
Şampiyonlarından Volkan Işık, 
güvenli sürüş teknikleri ve sürücü 
kusurları konusunda bir sunum 
yaptı. Volkan Işık’ın konuşmasının 
hemen ardından  sahne alan Adex 
Akademi Uluslararası Yol Emniyeti 
Uzmanı  ve Adalet  Bakanlığı Bilir-
kişisi Mert İntepe, Ağır Vasıta Araç 
Kaza Analizi üzerine katılanlarla 
bir grup çalışması gerçekleştirdi.

Hayat Kurtaran Kurallar
Her yıl 1 günü, faaliyet göster-

diği tüm ülkelerde “Emniyet Günü” 
olarak belirleyip, eş zamanlı düzen-
lenen etkinliklerle çalışanlarının, 
tedarikçilerinin ve iş ortaklarının 
emniyet konusunda daha dona-
nımlı hale gelmesini sağlayan Shell, 
“Hedef Sıfır” vizyonuna ulaşmak 
amacıyla ölüm ve yaralanma gibi 
ciddi risk içeren kazaları önlemek 
için “Hayat Kurtaran 12 Kural” 

tespit etti. Bu kurallar, çalışanların 
ve yüklenicilerin neleri bilmesi ve 
yapması gerektiğinin altını çiziyor. 
Bu kapsamda yol emniyeti ile ilgili 
olan kurallar; emniyet kemerinin 
takılması, alkol ve uyuşturucu 
madde etkisi altında araç kullanıl-
maması, yasal olarak belirtilen hız 
limitinin aşılmaması, araç sürerken 
cep telefonu ile konuşulmaması ve 
sürücülerin, yola çıkmadan önce 
yolculuk yönetim planını oluştur-
masını kapsıyor. Bu kurallara sadece 
Shell çalışanları değil, aynı zaman-
da tüm tedarikçileri ve  Shell’in 
hizmet aldığı lojistik şirketlerinin 
çalışanları, Shell’e hizmet verdikleri 
süre boyunca uymak zorundalar. 
Shell Türkiye ayrıca, periyodik 
olarak düzenlediği teorik ve uygu-
lamalı eğitimlerle çalışanlarının ve 
karayolu nakliye operasyonların-
daki sürücülerin emniyet bilincini 
artırıyor. 

‘Yaşama Sözümüz Var’la 100 bin 
kişiye ulaşıldı

Shell bu kapsamda, Dün-

ya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
“Yol Emniyetinde Eylem 10 Yılı” 
programına destek veriyor. Program 
çerçevesinde “Yaşama Sözümüz 
Var” sloganıyla Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde yol emniyeti eğitimleri 
düzenliyor, sürücülerinin eşleri ve 
çocuklarına yönelik bilinçlendirme 
toplantıları gerçekleştiriyor, sürü-
cülere yönelik devrilme, çarpışma, 
alkol ve hız simülasyonları uygulu-
yor. Ayrıca ağır vasıta sürücülerinin 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
kurduğu ‘Extra Mola İstasyon’ ile 
uzun süre araç kullanmak zorunda 
olan kamyon şoförlerine teorik ve 
uygulamalı eğitimler veren Shell 
Türkiye, tüm bu çalışmaları ile son 
beş yılda 100 bin kişiye ulaştı. 

Shell Türkiye, yol emniyeti bi-
lincinin artması amacıyla “Yaşama 
Sözümüz Var” sloganıyla yürüttüğü 
eğitim çalışmaları ve etkinlikler ile 
2013 Stevie International Business 
Awards’ın “Avrupa’da Yılın Kurum-
sal Sosyal Sorumluluk Programı” 
kategorisinde ödüle layık görüldü. 

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, konferansta Shell Eco-marathon Avrupa yarışmasında, “Emniyet Ödülü”nü 
kazanan Yıldız Teknik Üniversitesi AE2 takımına teşekkür plaketi verdi. 

HABER & Z. Işık Adler 
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Termik ve yenilenebilir enerjide kapasitesini artırma 
çalışmaları yapan Bereket Enerji, güneş santralları için 
de önemli bir çalışma içinde. Bereket Enerji Başkanı 
Saldanlı, kısa bir süre önce devreye giren güneş 
paneli fabrikasının ardından şimdi de güneş hücresi 
yani ‘cell’ üretmek için kolları sıvadıklarını söyledi... 

Bereket Enerji, 
güneş hücresini 

Türkiye’de üretecek

RÖPORTAJ & Esen Erkan 
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Bereket Enerji, Türkiye’deki 
enerji sektörünün liberal-
leşmeye başladığı tarihten 
itibaren hem üretim hem 

de dağıtım alanındaki faaliyetlerini 
büyüterek sürdürüyor. Şirketin ilk 
işi 1995 yılında Denizli’de Bere-
ket deresi üzerine kurulan santral. 
Zaten şirket, adını da bu dereden 
alıyor. Hala merkezi Denizli’de 
olan Bereket Enerji, hidroelektrik, 
rüzgar, güneş, jeotermal ve çöp ga-
zından enerji üretiyor. Şirket, 2013 
yılında yapılan özelleştirme ihale-
sini kazanarak Gediz Elektrik’le 
İzmir ve Manisa’da yaklaşık 4,6 
milyon aboneye elektrik dağıtım 
hizmeti de veriyor. 

Bereket Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Ceyhan Saldanlı, sektörün 
yakından tanıdığı bir isim. Elekt-
rik Dağıtım Hizmetleri Derne-
ği’nin (ELDER) ilk başkanlığını 
yaptı. Hala aynı dernekte başkan 
yardımcısı olarak görev yapıyor. 
Saldanlı ile Ankara’da ELDER ve 
GAZBİR’in ortaklaşa düzenlediği 
bir konferans sonrasında bir araya 
geldik. Enerji sektörüne bakışını 
ve gelecek hakkında öngörülerini 
bizlerle paylaşan Saldanlı, Bereket 
Enerji’nin büyüme planlarını da 
anlattı. Termik santrallardaki iyi-
leştirme çalışmalarının sürdüğünü 
söyleyen Saldanlı, Türkiye’de güneş 
santralı üretimi için çalışmalara 
başladıkları da açıkladı...

Öncelikle üretim sektörü açısından son 
yıllardaki gelişmenin izdüşümünde bu yılı 
nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye, bundan 10 yıl önce, 
üretimde dünyanın ilk 30 ülkesi 
arasında yer almazken, ağırlıklı ola-
rak özel sektörün yaptığı santrallar 
sayesinde kurulu kapasiteyi 73 
bin MW’a çıkardı ve dünyada 15. 
büyük ülke oldu. Bugün geldiğimiz 
noktada, elektrik enerjisinin yüzde 
60’dan fazlası özel sektör tarafın-
dan üretilir hale geldi. Özellikle 
hidroelektrik santrallar bakımından 
ülkenin potansiyeli faydaya çevrildi.

Diğer taraftan devletin yaptığı 

ve işlettiği bazı doğal gaz, kömür 
santralları özelleştirildi. Artık 
Türkiye, kurulu güç bakımından 
da elektrik enerjisi üretimi bakı-
mından da bir yerlere geldi. Bunun 
olumlu sonuçlarını gördük. Bunlar 
neler? Rekabet nedeniyle elektrik 
fiyatı düştü. 2015 yılında Türkiye’de 
ender rastlanılacak şekilde arz, 
talepten fazla gelişti. Her zaman bir 
arz yetersizliği varken, tam tersine 
arz fazlalığı ile karşılaştık. 

Özel sektör üretim tarafın 
baktığımızda, üzerine düşen görevi 
yaptı ve bu sevindirici bir gelişme. 
Enerjinin eksikliğindense, fazla-
lığı her zaman tercih edilmelidir. 
Eksik-olmayan enerjinin maliyeti 3 
dolar/kWh iken; olan enerji ise 10 
cent/kWh civarında fiyat buluyor. 
Dolayısıyla olmayan enerjinin 
zararı daha fazla olduğundan her 
zaman arzın fazla olduğu noktada 
bulunması gerekiyor. Yıllardan son-
ra Türkiye bu noktayı yakaladı.

Üretim yatırımlarındaki fiili 
gerçekleşmeler, kaynak 
çeşitliliği ve yatırım iklimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de önemli sorunlarımız-
dan biri arz yetersizliğiydi. Diğer 
bir sorunumuz ise enerji bakımın-
dan dışa bağımlılığımızın fazla 
olmasıydı. Yerli ve yenilenebilir 
kaynakların kullanımının artması 
ile birlikte, doğal gaz kullanımında 
da azalma oldu. 2015 yılı sonun-
da doğal gazın payı yüzde 37’lere 
düşmüş olacak. Uzun yıllar yüzde 
50’nin üzerinde bir paya sahip olan 
doğal gazın, bu noktalara çekilme-
si ve uzun vadede yüzde 30’ların 
da altına indirme hedefinin daha 
kolay karşılanacağını gösteriyor. 
Cari açık üzerinde, enerji ithalatı 
önemli bir rol oynuyordu. Bundan 
sonra enerjinin cari açık üzerindeki 
katkısı da azalacak. Türkiye dengeli 
bir noktaya doğru geliyor.

Bu olmul tabloya karşın hala yapılması 
gerekenler olduğu da bilinen bir gerçek. 

Sizin önceliğiniz nedir?
Elbette yatırım ortamının 

sürmesi hatta daha da iyileşerek 
sürdürülmesi bakımından, hem 
üretim hem de dağıtım sektöründe 
yapılanlar ve yapılması gerekenler 
var. Öncelikle, üretim konusunda 
talebin eksik olması ve arzın artma-
sı başlıklarıyla birlikte, yeni kurulan 
santralların kapasite bedelini geri 
dönüşümü açısından bakarsak; bü-
tün Avrupa’da eski santrallar çalışır-
ken Türkiye’de ise bu yeni santral-
larla birlikte elektrik fiyatlarının 
daha yüksek olması beklenir, çünkü 
sistem kendisini henüz ödemedi. 
Buna rağmen, Türkiye’deki elekt-
rik fiyatlarının Avrupa’ya nazaran 
daha aşağılarda olduğunu görüyo-
ruz. Bunun da şu an geçici olarak 
karşılaştığımız arz fazlasından 
kaynaklandığını düşünüyoruz. Veya 
talep tarafında da istenilen gelişme-
nin olmamasından kaynaklanabilir. 
Ama 2018’den sonra, tekrar arz ve 
talep dengesinin rayına oturacağını 
tahmin ediyoruz. Bu bakımdan, şu 
andaki arz fazlasına bakarak üretim 
yatırımlarının kesilmemesi gerek-
tiği kanatindeyim. Sonuç itiba-
rıyla Batılı sanayileşmiş ülkelerin 
seviyesine gelip onları da geçmeyi 
hedeflediğimize göre, bunun yolu 
hedefimiz için gerekli olan enerji 
kaynaklarını harekete geçirmekten 
geçiyor. Bu hedef doğrultusun-
da, hem üretim hem de dağıtım 
sektörü açısından ihtiyacımız olan 
yatırımların devam etmesi gerektiği 
kanaatindeyim. 

Dağıtımda yatırımlar ikiye 

katlanıyor

Dağıtım sektörünün özelleştirilmesinde 
büyük mesafe katedildi. Şimdi önümüzde 
şirketlerin faaliyetlerinin ve yatırımların 
sürekliliği ile tüketici memnuniyetinin 
arttırılması gibi çok önemli konular var. 
Dağıtım sektörü açısından bu yılı nasıl 
görüyorsunuz? 

Türkiye uzun yıllar elektrik da-
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ğıtımındaki özelleştirmelerle ilgili 
olarak siyasi ve hukuki platformlar-
da çalıştı ve mücadele etti. Bazen 
özelleştirdi, bazen geriye geldi ama 
nihayet Türkiye’deki 21 dağıtım 
bölgesinin tamamı geçtiğimiz 
yıllarda özelleşti. Özel sektör de bu 
doğrultuda yatırımlarına başladı.

Bir defa gözümüze çarpan 
en önemli gerçek, elektrik dağı-
tımlarındaki yatırım miktarının 
hızla artmış olmasıdır. Buna bağlı 
olarak, kayıp kaçaklar aşağıya düştü, 
kesintiler azaldı. Elektrik kali-
tesi artıyor ve tüm bu gelişmeler 
sürüyor. Önümüzdeki dönemde, bu 
gelişmelerin yatırımlarla birlik-
te aynı şekilde devam edeceği 
kanaatindeyim. Elektrik dağıtım 
şirketleri,  yatırımlarını artırarak 
sürdüreceklerdir.

Tarifeler bakımından iki 
uygulama dönemi geçirdik ve 3. 
uygulama dönemine giriyoruz. 
Şirketler 3. uygulama döneminde 
yapacakları yatırımları belirlediler 
ve EPDK’ya bildirdiler. Bildirilen 
rakamlara baktığımızda neredey-
se, daha önceki yatırımların ikiye 
katlandığını görüyoruz. Dolayısıyla, 
elektrik kalitesi bakımından bu 
yatımlara bağlı olarak çok daha iyi 
noktalara geleceğiz. Kayıp-kaçak-
taki düşme eğilimi devam edecek. 
Bildiğiniz gibi zaten şu anda 3 
bölgeyi saymazsak, Avrupa Birli-
ği’nin ortalamasından daha düşük 
bir kayıp-kaçak oranına gelmiş 
durumdayız. 

Hem şirketler, hem düzenleyici kurum, 
hem de hükümetten beklentilerinizi 
alabilir miyiz?

Elektriğin çağdaş yaşam için 
vazgeçilmezliğini göz önüne alırsak, 
elektrik dağıtım sektörü, toplumun 
gelişimi için son derece önemli bir 
sektör. Artık günümüzde elektriğe 
o kadar bağımlıyız ki elektrik yoksa 
ne internet var, ne turizm var, ne de 
sanayi var; günlük hayatımızı bile 
sürdüremeyeceğimiz bir konuma 
geliyoruz. Elektriğin kaliteli ve 
kesintisiz olarak en uzak bireylere 

kadar gitmesi gerekiyor. Burada 
öncelikli görev dağıtım şirketlerine 
ait ancak ‘Dağıtım şirketleri bunları 
tek başına yapabilirler mi?’ diye bir 
soru soracak olursak, ne kadar iyi 
niyetli olurlarsa olsunlar, ne kadar 
kaynak ayırırlarsa ayırsınlar; kamu-
nun, devletin, düzenleyici kurumun 

ve hatta pek çok paydaşın katkıları 
olmadan tek başına başarılacak bir 
iş değildir bu.

Örneğin; kamu kurum ve 
kuruluşları yatırımlar için gerekli 
izinlerde sıkıntı çıkarırlarsa; kurum 
ve kuruluşlar kullandıkları elekt-
riğin parasını ödemekte zorluk 

PANEL BİTTİ SIRADA WAFER VE 
SİLİSYUM YATIRIMI VAR

Yenilenebilir enerjide de 
yatırımlarınız var, oradaki son 
durumu da paylaşabilir misiniz? 
Yenilenebilir santral yatırımlarımız da 
devam ediyor. Elimizde şu anda 100 
MW civarında, yapımı devam eden 
Akıncı santralımız var. Önümüzdeki yıl 
içerisinde bunun devreye alınmasını 
planlıyoruz. Bu yıl, 300 MW gücündeki 
Göktaş projemizin birinci bölümünün 
devreye girmesi ve 2 tane toplam 100 
MW’lik rüzgâr santralının devreye gir-
mesiyle toplam kapasitemizi artırdık. 
Özellikle, rüzgâr santralları bakımından 
yenilenebilir alanındaki çalışmalarımız 
devam edecek.

Grubumuz için bir diğer önemli çalışma 
güneş alanında oldu. 2014’te siparişini 
vermiş olduğumuz panel fabrikamız, 
2015 yılı içerisinde devreye girdi. Biz 
yenilenebilir enerji yatırımları içinde 
güneşe özel bir yer veriyoruz. Panel fab-
rikamızın devreye girmesini takiben şu 
anda güneş hücresi yani ‘cell’ üretimi-
nin ülkemizde yapılması ile ilgili çalış-
maları sürdürüyoruz. Grubumuz cell ve 
bunun ham maddesi olan wafer ve si-
lisyum konularında da yatırım yaparak 
güneş santrallarının tümüyle ülkemiz-
de imal edilmesi ile ilgili üzerine düşen 
her şeyi yapacaktır. Bu konudaki kararlı-
lığımızı da özellikle ifade etmek isterim. 
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çıkartırlarsa; eğer dağıtımın başarısı 
bakımından gerekli olan yatırımları 
yapmazlarsa, elektrik dağıtım şir-
ketleri tek başına bu işleri başar-
makta yetersiz kalır. Dolayısıyla, 
tüm kurum ve kuruluşların tüke-
ticiler başta olmak ve düzenleyici 
kurum dâhil olmak üzere üzerine 
düşen görev ve sorumlulukları yeri-
ne getirmek durumundadırlar.

Yukarıda sıraladığınız bu aksaklıkları 
yaşıyor musunuz?

Tüm bunlara pozitif bir şekilde 
cevap verebilirim. Hiç kuşku yok 
ki sektörün bazı sorunları var, 
özelleştirmenin başından beri bazı 
sorunlar var. Biz dağıtım şirketleri 
olarak önümüze çıkan sorunlar-
la mücadele ediyoruz ve kendi 
çözebileceklerimizi çözüyoruz. 
Çözemediklerimizi ilgili kurum ve 
mercilere götürüyoruz. Onların da 
işbirliği ve katkıları ile çözülmeye 
çalışılıyor. Bugün karşılaştığımız 
sorunlarla dün karşılaştığımız 
sorunlar birbirinden farklıdır. Hiç 

sorun olmamasını beklemek zaten 
bir ütopyadır. Elbette sorunlar 
olacak ve paydaşlar işbirliği ile 
ellerinden gelen gayreti gösterecek-
lerdir. 2016’nın da böyle sürmesini 
temenni ediyoruz. Daha çok 
enerjinin, daha sağlıklı bir şekilde 
kitlelere ulaşacağını umuyoruz. 

Yatağan ve Çatalağzı’nda 
iyileştirme sürüyor

Özelleştirmeden iki termik santral aldınız, 
iyileştirme çalışmaları yaptığınız biliyoruz, 
nasıl bir yol haritanız var?

Biz grup olarak Türkiye’nin ça-
lışan en eski şirketlerinden biriyiz. 
Bizim şirketlerimizin tarihi Türki-
ye’nin enerji sektöründeki özelleş-
tirmelerle özdeştir. Ülkemizde bu 
süreçteki gelişmelerin her birine 
tanık olduk diyebilirim. 

Bugün için 2 bin MW civarında 
kurulu gücümüz var. Bunun 1.000 
MW’lık bölümü yenilenebilir 
enerjiyle ilgili; geriye kalan 970 

MW ise özelleştirmeden aldığımız 
termik santrallardan geliyor. Bu yıl 
içinde daha yeni termik santralları-
mızın kapasite konularını ve emre 
amadeliklerini iyileştirmesiyle ilgili 
olarak çalıştık. Hızlı bir şekilde 
bünyemize aldığımız Yatağan 
Termik Santralı’nda iyileştirmeler 
yaptık. Çok uzun zamandan bu 
yana termik santral tek ünite olarak 
çalışırken ve kapasite kullanım 
oranı yüzde 50 civarındayken bunu 
yukarıya çekmeye çalıştık. Baca gazı 
ile ilgili acil yapılması gereken çevre 
yatırımlarını yaptık. Ve 2015 yılı 
içerisinde kapasite kullanım oranını 
yüzde 60’ın üzerine getirdik. Bu 
oran, 2016’da yüzde 75’in üzerinde 
olacaktır. Ama santralların iyileş-
tirilmesiyle ilgili olarak yapacak-
larımız bitmedi. Esas revizyonlar, 
verim artırmayla ilgili çalışmalar 
planlandı ve çoğu ihale edildi. 
Önümüzdeki 3 yıl da revizyonlarla 
geçecek ve yüzde 80 kapasite kul-
lanım oranı yakalayacağız. Bu hem 
Yatağan, hem de Çatalağzı santral-
larımız için yaşanacak bir süreç. 
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Türk hava sahasını ihlalin 
ardından, Rus SU 24 tipi 
savaş uçağına, devriye 
görevindeki 2 Türk F-16 

savaş uçağı tarafından 24 Kasım’da 
müdahalede bulunuldu. Uçak, Ha-
tay’ın Yayladağı ilçesinin karşısında, 
Suriye toprakları içindeki Bayırbu-
cak bölgesine düştü.

Rus tarafının bu olayın hemen 
ardından Devlet Başkanı Putin 
dahil olmak üzere tüm yetkilileri 
tarafından tepki açıklamaları ile 
birtakım ekonomik yaptırımlar 
uygulanmaya başlandı. Öncelikle 
Türkiye ile askeri tüm irtibatlar ke-
sildi. Rusya tarafından 1 Ocak’tan 
itibaren vizesiz geçiş uygulamasına 
son verileceği açıklandı. Dergi-
miz yayına hazırlanırken Putin’in 
Türkiye’ye dönük ekonomik 
Yaptırımları imzaladığı, Türki-

ye’den futbolcu alınmayacağı, 2016 
yılından itibaren Türk işçilerinin 
istihdam edilmemesi gibi 35 bin 
yurttadaşımızı tedirginliğe düşüren 
farklı yaptırımların yolu açıldı. Rus 
Dışişleri Bakanı Lavrov ve ardın-
dan Putin geçen yıl 4 milyon 300 
bin Rus’un ziyaret ettiği ülkemizin 
güvenli olmadığını savunarak, 
vatandaşlarına tatil için Türkiye’ye 
gitmemeleri çağrısı yaptı. Ardın-
dan  turizm ofislerinin rezervasyon 
iptalleri gelmeye başladı. Bir diğer 
sorun, gümrüklerde yaşanmaya 
başlandı, Türkiye’den giden ton-
larca gıda kapılardan geri çevrildi. 
Rusya’da Türk öğrencilerin kaldığı 
yurtlara baskınlar düzenlendi. 
Türkiye tarafı, gerilimin düşmesi ve 
ilişkilerin normalleşmesi için ardı 
ardına çağrılar yaptı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Er-

doğan “Bir Rus uçağı olduğu belli 
olmuş olsaydı belki uyarıların türü 
farklı olabilirdi. Bu uyarılar çok 
daha farklı bir zeminde ulaştırıla-
rak farklı yerler devreye sokulmak 
suretiyle bu hava sahası ihlalinin 
önü kesilebilirdi. Ama bu konuda 
hassasiyetin devam etmesinde fayda 
var. Yani bu tür ihlallerin olmaması 
gerekiyor” açıklaması yaptı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu da  
Türk hava sahasında kimliği belir-
lenemeyen jetin düşürülmesi belirli 
bir ülkeye karşı yapılmış bir eylem 
değildi. Türkiye, mevcut angajman 
kuralları temelinde egemen olduğu 
toprakların bütünlüğünü korumak 
üzere harekete geçti” açıklamasının 
ardından “Türkiye, gerilimi düşür-
mek için Rusya ve müttefiklerimiz-
le birlikte çalışacak” dedi. 

Görünen o ki, 1992 sonrası 
başlayan ve 2002’de AK Parti’nin 
iktidara gelmesiyle ilerleyen iliş-
kiler, hızla geriye gidiyor. Soğuk Sa-
vaş döneminde bile hiçbir NATO 
üyesi ülkenin bir Rus savaş uçağını 
düşürmediği ve Rusya’nın Suriye 
politikası ile Türkiye’nin yaşadığı 
zıtlıklar düşünüldüğünde iki ülke 
arasındaki gerilimin devam edeceği 
görülüyor.

Bu gergin durum ve arkasından 
gelen ekonomik yaptırımlar doğal 
olarak gözleri enerji sektörüne 
çevirdi. Herkes, “Rusya gazı keser 
mi?” sorusunu sormaya başladı. 

Öncelikle Rusya ile Türkiye 
arasındaki enerji alışverişinin bir 
iskeletini çıkaralım. 

Türkiye hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi iki ülke arasında ciddi bir kriz yaratırken, bu krizin ülkemiz enerji 
sektörünü nasıl etkileyeceği de birinci gündem maddesi oldu. Türkiye, doğal gaz ve petrolünün önemli bir kısmını Rusya’dan 
temin ediyor, Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santral gibi önemli projeleri birlikte hayata geçiriyor. Uzmanlar, Rusya’nın doğal 
gaz ve petrol konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulamasının çok zor olduğunu belirtiyor. Büyük projelerin ise kesintiye uğrasa 
bile devam edeceğini düşünüyor. Kritik soru ise Türkiye’nin bu bağımlılıktan kurtulması için ne yapması gerektiği… Enerji 
Panorama olarak bu konuyu 2014 Ağustos ayında incelemiş ve “alternatif kömür” demiştik…

Yakın dost olan iki liderin arasını düşürülen Rus uçağı bozdu
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Ülkemizde toplam 77 şehirde 
yaygınlaştırılmış, elektrik üretimin-
de, konutlarda, ticarethanelerde 
kısaca hayatımızın her alanında 
kullanılan doğal gazın yarısından 
fazlası Rusya Federasyonu’ndan 
karşılanıyor. Rusya’nın petrol itha-
latı açısından da taşıdığı öneminin 
yanı sıra Rusya ile sürdürülen 
Akkuyu nükleer santralı inşaatı, 
Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi gibi büyük ve stratejik pro-
jeler söz konusu… 

Türkiye ile Rusya arasındaki 
en büyük ticari mal, doğal gaz. 
Türkiye’nin doğal gaz arzının en 
büyük kaynağı yüzde 54,7 ile Rusya 
Federasyonu. Rusya Federasyonu 
aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 
ithalat ortağı. Türkiye toplam 

ithalatının yüzde 10,4’ünü (petrol 
ve doğal gaz dahil) Rusya’dan ger-
çekleştiriyor. Türkiye, yüzde 4,9 ile 
Rusya’nın 7. büyük ihracat pazarı. 
Doğal gaz ve petrol ise Rusya’nın 
GSYH’sının yüzde 16’sını, bütçesi-
nin yüzde 52’sini, ihracat gelirinin 
ise yüzde 70’ini oluşturuyor.

ENERJİ PANORAMA, Tür-
kiye ile Rusya’nın enerji alanındaki 
işbirliğini ve bu alanda gündeme 
gelebilecek olası gelişmeleri mercek 
altına aldı. 

Gaz akışı kesintiye uğrar mı? 
Rus milli doğal gaz şirketi 

Gazprom’un bu kriz ortamında 
ülkemizin gazında kesinti yapma 
ihtimalı çok düşük. Gazprom, her 
koşulda gaz tedarik eden şirket 
olarak bilinir. Daha önce Ukray-
na-Rusya krizinde olduğu gibi kar-
şılıklı taahhütler yerine getirildiği, 
Rus tarafı bedelini aldığı müddetçe 
Gazprom, dünya çapında en büyük 
ikinci pazarı olan Türkiye’ye gaz 

satmaya devam edecektir. 
Krizin başlamasının hemen 

ardından Rus yetkililerden sorunu 
tırmandıran açıklamalar gelirken 
doğal gaz akışı konusunda devam-
lılık demeçleri vermesi de bu tespiti 
güçlendiriyor. 

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı 
Anatoly Yanovsky, “Rus doğal ga-
zının Türkiye’ye sevkiyatı, kontrat 
şartları doğrultusunda sorunsuz bir 
şekilde devam edecek” açıklamasını 
yaptı. Ancak Gazprom yetkilileri 
gaz akışı konusunda “bu aşamada 
bir yorum yapmaktan kaçınıyor.”

Enerji sektörü uzmanlarına 
göre, Rusya siyasi ya da askeri 
konuları gaz ticaretiyle doğru-
dan ilişkilendirerek, bu ilişkinin 
sorgulanmasına izin vermez. Rusya, 
dünyanın en büyük üreticisi ve 
satıcısı olarak gazda güvenilir te-
darikçi konumuna gölge düşmesini 
göze alamaz.  Uzmanlar, Rusya’nın 
“kindar” bir geleneğe sahip oldu-
ğuna işaret ederek, zaman içinde 

Tablo 1. Doğal Gaz İthal Edilen Ülkeler (2014)

Ülke İthalat Miktarı (Milyon m3) Pay (%)

Rusya 26.975 54,7
İran 8.932 18,1
Azerbaycan 6.074 12,3
Cezayir 4.179 8,4
Nijerya 1.414 2,8
Diğer (spot LNG) 1.689 3,4
Toplam 49.262

İKİ ÜLKE 
ARASINDAKİ 
EKONOMİK 
TİCARETİN 

BÜYÜKLÜĞÜ 30 
MİLYAR DOLARI 

AŞIYOR
 � Rusya’dan gelen turist sayısı 

2014 yılında 4.5 milyon 2015 
yılı Eylül ayı itibariyle 3.3 milyon 
kişi.

 � Rusya’ya 1.6 milyar doları ta-
rım ve hayvancılık, 910 milyon 
doları tekstil, 680 milyon doları 
otomotiv olmak üzere yaklayık 6 
milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. 
Rusya en çok ihracat yaptığımız 
7. ülke.

 �  Türk firmaları, bu ülkede 2014 
yılında toplam ekonomik bü-
yüklüğü 4 milyar dolar olan 47 
proje üstlendi. 

 � Rusya’da 30’un üzerinde Türk 
şirketinin 700’ün üzerinde ma-
ğazası bulunuyor. Rusların Akkuyu’da yapacağı santralın akibeti de tartışılıyor.

KAPAK Enerjide Rus ruleti

32  EnerjiPanoramaAralık 2015



Türkiye’nin en sıkışık olduğu bir 
anda  bir hesaplaşma içine girebi-
leceğine dikkat çekiyor. Örneğin, 
kışın en soğuk olduğu anda “teknik 
nedenlerle” gaz akışı kesilebilir ya 
da azalabilir. Gaz akışının normal 
olduğu bir dönemde Türkiye, kont-
ratı aşan gaz ihtiyacını karşılamaz 
ve ülke içinde arz-talep dengesinin 
sağlanmasına yardımcı olmaz. 

Türkiye, ne yapabilir? Kısa 
vadede  ne LNG ne de kömür olası 
bir gaz krizine çözüm üretebilir. 

Az değil Rusya tarafından bir 
gaz kesintisi olması halinde aylık 
2.5 milyar metreküplük bir doğal 
gaz tedariğine ihtiyaç duyulduğu 
hesaplanıyor. 

Hal böyle iken, Türkiye’nin, 
makro bir bakışla enerji sektörünü 
yeniden ele alması gerekiyor. Bu 
alanda “devlet politikası” gelişti-
rilmesine ihtiyaç var. Rusya’ya ba-
ğımlılığı kademeli olarak azaltacak 
önlemlerin hızla gündeme alınması 
ve uygulamaya konulması büyük 

önem taşıyor. Rus gazına alternatif 
olarak Kuzey Irak ve belki de İsrail 
gazı görülebilir, TANAP’ın yapımı 
da devam ediyor. Daha çok Azeri 
gazının Türkiye’de kalması sağla-
nabilir. Yerli kömür ve yenilenebilir 
kaynakların daha etkin kullanımı 
için de harekete geçilebilir. 

Nükleer santral ve gaz projeleri ne 
olacak? 

Uzmanlar, bu kriz ortamında 
Akkuyu Nükleer Güç Santralı 
projesinin  tamamen iptal ol-
masının beklenmediğini ancak 
tansiyonun yükselmesine bağlı 
olarak yaşanacak siyasi gerginliğin 
projenin ilerleyişinde yavaşlama ve 
hatta kesintilere sebep olabileceğini 
belirtiyor. 

Rusya Ekonomi Bakanı Alek-
sey Ulukayev Türkiye’ye yönelik 
ekonomik yaptırım açıklamalarında 
bulunurken uygulanacak kısıtla-
malar çerçevesinde Türk Akımı 
doğal gaz boru hattı projesinin ve 
Akkuyu Nükleer Santralı inşaasının 
dondurulacak veya iptal edilecek 
projeler arasında yer alabileceğini 
söyledi. 

Bakan Ulyukayev, “Türk 
Akımı’nın diğer projelerden farkı 
yok. Diğer tüm projeler gibi özel 
ekonomik tedbirlere konu olabilir. 
Akkuyu için de durum aynı” diye 
konuştu.

Uzmanlar, Türk Akımı’nın, 
Rusya’nın Ukrayna nedeniyle alter-
natifsiz kalması üzerine gündeme 
gelen bir proje olduğunu belirterek, 
Rusya’nın alıcıları (Avrupa’daki 
müşteriler) hesaba katmadan gün-
deme getirdiği bu projenin gerçek-
leşme ihtimalinin kriz öncesinde de 
tartışmalı olduğuna işaret ediyor. 
Uzmanlar, bu projenin iptalinden 
Türkiye’den daha çok Rusya’nın 
etkileneceğini belirterek “Proje, 
Rusya’nın Batı’ya açılan yeni bir  
rotadan vazgeçmesi anlamına geli-
yor. Projenin iptalinden Türkiye’ye 
göre Rusya daha çok zarar görecek” 
yorumunu yapıyor. 

Uzmanlar, nükleer santral için 

RUSYA’NIN SURİYE 
POLİTİKASININ ENERJİ BOYUTU 

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizin arkasında, Esad rejimini devam ettirmek 
istemesi, Türkmenlere yapılan saldırılar gibi siyasi boyutlar konuşuluyor. Ancak 
Rusya’nın bu bölgedeki enerji planlarını işin önemli bir boyutunu oluşturuyor. 
Bilindiği gibi Suriye’de petrol ya da doğal gaz yok ama Suriye’nin açıklarında, Doğu 
Akdeniz’de çok zengin doğal gaz yatakları bulunuyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle 
ciddi bir ekonomik sorunla karşılaşan Rusya, son birkaç yılda bu kaynakların işlet-
me hakkını elde etti ve bu kaynakları kendi ekonomisine akıtmak istiyor. 
Bir diğer konu da Suriye üzerinden Kürt petrollerinin akış hattının değiştirilmesi 
planı. Irak’ta çıkan petrol, Kerkük-Yumurtalık boru hattıyla Türkiye’ye doğru gidiyor 
ve dünyaya açılıyor. Türkmenlerin yoğun olduğu bu bölge, Suriye’nin kuzeyinde, 
Türkiye’nin güneyinde bir şerit şeklinde uzanan bölgenin bir uzantısı. Rusya’nın 
Suriye’yi dizayn ederek İran ve Irak petrolleri, doğal gazı dahil olmak üzere bütün 
enerjinin akışını Akdeniz’e uzatmayı planladığı görülüyor. Türkmen bölgesi denize 
çıkış anlamında tam bu aksın ortasında, Akdeniz’e uzanan koridorun önünde engel 
oluşturuyor. Rusya’nın iddia ettiği üzere oradaki Selefi silahlı gruplar bombalanıyor 
bahanesiyle aslında orada bir temizlik yapılıyor. Böylece Rusya Doğu Akdeniz’deki 
trilyonlarca metreküplük doğal gazın kendi kontrolünde olmasını istiyor.
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de  değerlendirmeleri benzer… 
Rusya’nın, bu projeyi, Akdeniz’deki 
hinterlandını genişletecek önemli 
bir araç ve diğer ülkelerle girişe-
ceği nükleer santral projelerinde 
“seçkin bir örnek” olarak gördü-
ğünü belirten uzmanlar,  projenen 
iptalinin ya da sekteye uğramasının 
Rusya açısından büyük bir kayıp 
olacağını düşüncesinde. Türki-
ye’nin de nükleer konusunda istekli 
olduğuna ve nükleer teknolojiye 
geçmek istediğini anlatan yetkililer, 
“Projenin iptali, elbette Türkiye’yi 
ve ülkenin enerji projeksiyonlarını 
etkiler. Rusya açısından kayıp en az 
Türkiye’ninki kadar olur” diyor. 

Petrol boru hattı projesi
Çalık Enerji tarafından ge-

liştirilen “Samsun-Ceyhan Ham 
Petrol Boru Hattı” 2000’li yılların 

ortasında gündeme geldi. Kara-
deniz’den Ceyhan’a uzanacak 550 
kilometrelik hattan, yılda çoğu 
Rusya menşeili 70 milyon ton ham 
petrol taşınması planlandı. Proje, 

uzun bir uykuya yattı ve görünen o 
ki resmen açıklanmasa da gündem-
den kalktı. 

Rusya, bu proje konusunda 
da “yeşil ışık” yakmamıştı. Rus 

Tablo 2. Türkiye’nin Kurulu Gücü 

YAKIT CİNSLERİ

2014 YILI SONU 31 EKİM 2015 SONU İTİBARIYLA

KURULU 
GÜÇ KATKI

SANTRAL 
SAYISI

KURULU 
GÜÇ KATKI

SANTRAL 
SAYISI

MW % ADET MW % ADET

FUEL-OİL + ASFALTİT + NAFTA + MO-
TORİN 659,8 0,9 18 742,2 1,0 15

TAŞ KÖMÜRÜ + LİNYİT 8.573,4 12,3 23 8.723,4 12,0 25

İTHAL KÖMÜR 6.062,6 8,7 8 6.064,2 8,4 8

DOĞAL GAZ + LNG 21.476,1 30,9 230 21.304,7 29,4 230

YENİLEN.+ATIK+ATIKISI+PİROLİTİK 
YAĞ 288,1 0,4 58 328,4 0,5 66

ÇOK YAKITLILAR KATI+SIVI 667,8 1,0 9 653,0 0,9 7

ÇOK YAKITLILAR SIVI+D.GAZ 4.074,0 5,9 42 3.847,2 5,3 38

JEOTERMAL 404,9 0,6 15 614,2 0,8 21

HİDROLİK BARAJLI 16.606,9 23,9 77 18.126,2 25,0 89

HİDROLİK AKARSU 7.036,3 10,1 444 7.522,6 10,4 467

RÜZGAR 3.629,7 5,2 90 4.280,1 5,9 111

TERMİK (LİSANSSIZ)       45,7 0,1 21

RÜZGAR (LİSANSSIZ)       0,6 0,0 3

GÜNEŞ (LİSANSSIZ) 40,2 0,1 112 203,1 0,3 306

TOPLAM 69.519,8 100,0 1.126 72.455,4 100,0 1.407
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yetkililer,  Samsun-Cey-
han Petrol Boru Hattı’nın 
yeterince ekonomik olma-
dığını belirterek, “Projenin 
geleceğini ne kadar ekonomik 
olduğu belirleyecek. Şu anda 
hesaplanan tarifeye göre 
Samsun-Ceyhan’dan geçecek 
petrolün maliyeti Boğazlar-
dan tankerle geçen petrole 
göre yüzde 40 daha pahalı. 
Rekabet etme gücü olmayan 
bir proje. Projenin ekonomik 
açıdan karlı hale getirilmediği 
sürece yeniden gündeme gel-
mesi zor. Boğazların yükünü 
hafifletecek, böyle bir projeye 
prensip olarak sıcak bakı-
yoruz ama kimse Boğazları 
korumak için daha fazla para 
ödemez” açıklaması yapmıştı.  

Petrol ithalatı 
Türkiye’nin Rusya ile 

ticaretinin çok önemli bir 
bölümünü petrol oluşturu-
yor çünkü, petrol ihtiyacının 
yüzde 90’ını ithalat yoluyla 
karşılıyor. İthalat bazen ham 
petrol bazen de akaryakıt alı-
mı olarak gerçekleşiyor. Petrol 
ihtiyacının karşılanmasında 
komşu ülke Irak, ilk sıralarda 
bulunuyor. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun 

(EPDK) verilerine göre Irak, 
ithalatta aslan payını alıyor. 
Bu ülkenin ardından Rusya, 
daha sonra da İran ve Suudi 
Arabistan geliyor. Türkiye, 
Rusya’dan ham petrolün yanı 
sıra işlenmiş petrol ürünleri 
de ithal ediyor. Uzmanlar, 
Türkiye’nin Rusya’dan pet-
rolde ithalat payının yüzde 
30’lar düzeyinde seyrettiğini 
belirterek, “Rusya açısın-
dan Türk petrol sektörü de 
kaybetmeyi göze alamayacağı 
bir özellik gösteriyor. Bunun 
da düşünülmesi gereken çok 
ciddi boyutları bulunuyor” 
diyor. 

Yukarıda özetlediğim 
manzara çerçevesinde, bu 
tür kriz durumları ülkemizin 
enerji kaynak çeşitlendiril-
mesindeki sorunlara bir kez 
daha dikkat çekmemize vesile 
oluyor. Tablo 2’de görüldüğü 
gibi ülkemizin kurulu gücü 
içinde yüzde 29.4 pay ve 21 
bin 300 MW kurulu güç ile 
doğal gaz baskın durumda. 
Elektrik üretimi cephesinde 
bu rakam yüzde 50’lere ulaşı-
yor ve bu üretimin önemli bir 
kısmı da BOTAŞ tarafından 
Rusya’dan alınan doğal gaz ile 
sağlanıyor.

KÖMÜRÜN ALTERNATİF 
OLACAĞINI 

SÖYLEMİŞTİK
Enerji Panorama’nın habercilik anlayışının temelini 
olaylara geniş bir çerçeveden bakmak, sorunları, deza-
vantajlarımızı ve avantajlarımızı tarafsız bir gözle ana-
liz ederek enerji dünyasına vizyon sunmak oluşturu-
yor. Bugün geldiğimiz durum da bugüne kadar imza 
attığımız haberlerle, araştırmalarla doğru bir iş yaptı-
ğımızı gösteriyor. Zira dergimizin Ağustos 2014 sayılı 
kapak haberinde kömürün doğal gaza alternatif olup 
olmayacağını incelemiştik. Bu haberimize vakfımızın 
www.tenva.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yerli ve it-
hal kömürü ayrıntılarıyla incelediğimiz bu çalışmada 
“Doğal gazın artan payına karşılık ithal kömür çözü-
mü” başlığını kullanmıştık. Görüşlerine başvurduğu-
muz Türkiye’nin özel sektöre ait ilk kömür yakıtlı enerji 
santralı İSKEN-İskenderun Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü Dr. Sırrı Uyanık, 90’lı yıllarda, 5 yıllık 
kalkınma planlarında da öngörülen enerji çeşitlendir-
mesinin esasen ana ve baskın ithal girdi olan doğal 
gaz payının azaltılabilmesi amacıyla planlandığını ve 
arz güvenliği açısından, yine doğal gaza nazaran çok 
daha güvenilir, piyasalaşmış kaynak coğrafyaları pazar 
açısından çeşitlenmiş ve tedarikinde sorun olmayan 
bir yakıt olmasından ötürü kömürün tercih edildiğini 
vurgulamıştı. 
İSKEN Genel Müdürü Uyanık, ithal kömürün hem fi-
yat avantajı dolayısıyla cari açığa etkisinin doğal gaza 
göre yüzde 57 daha az 
olması, işletme-bakımda 
yerli unsurunun daha 
yüksek olması, hem de 
yakıtın kaynak ve tedarik 
güvenliği (piyasa istik-
rarı) açılarından doğal 
gazın enerji sepetinde-
ki baskın konumunu 
dengelediğini ve ge-
çerliliğini koruyan bir 
alternatif olduğunu 
belirtmişti.

Türkiye, Rusya’dan petrolün yanı sıra akaryakıt da alıyor
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Dünya enerji sektörü, 2015 
yılı boyunca etkileri 
önümüzdeki dönemde de 
devam edecek petrol fi-

yatları ve enerji güvenliği mücade-
leleri gibi bir dizi gelişmeye sahne 
oldu. Petrol fiyatlarında (Brent) 
varil başına 43 dolar seviyelerine 
kadar görülen düşüş, doğal gaz 
hatlarının gelecekte geçebilece-
ği güzergahlar üzerinde yaşanan 
güç mücadeleleri, petrol arzının 
artırılarak yeni ya da yenilenebilir 
teknolojilerin gelişim hızlarının 
kesilmesi, enerjiyi silah olarak 
kullanan aktörlere yaptırımlar 
vasıtasıyla geri adım attırılmaya 
çalışılması gibi gelişmeler, 2015’te 

enerji dünyasını şekillendirdi.
Enerjideki güçleriyle ulusla-

rarası alanda politika belirleyici 
olan Rusya ve Suudi Arabistan ile 
enerji ithalatçısı Avrupa arasındaki 
bölgede yer alan Türkiye ise böl-
gesindeki istikrarsızlıklardan uzak 
durup, zaman içerisinde oluşan ve 
oluşabilecek enerji işbirlikleriyle 

ekonomisini güçlendirip bölgesel 
bir enerji merkezi olma yolunda 
ilerliyor.

Enerji Panaroma olarak, 
geçtiğimiz yıl enerjide Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafyada yaşanan ge-
lişmeleri, bu gelişmelerin uluslara-
rası alanda ne gibi değişiklere sahne 
olduğunu ve önümüzdeki dönemde 

2015: Rusya, Suudi Arabistan ve 
Avrupa enerji üçgeninde Türkiye

Türkiye, her zaman jeopolitik konumu gereği, dezavantajlı gibi görü-
nen durumları dahi fırsata çevirebildi. Şimdi önümüzde karmaşık bir 
denklem var… Türkiye, güç savaşlarının enerji üzerinden yürüdüğü bu 
satranç oyununda akıllı hamleler yapabilirse uzun vadede oyunun kaza-
nanı olabilir… 
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ortaya çıkabilecek bazı süreçleri 
tekrar gözden geçirdik.

Rusya’nın Kırımı ilhakı ile girilen 
dönem

Rusya’nın Kırım’ı ilhakı sonra-
sında Batı’nın aldığı tavır ve birden 
fazla sebebi olan petrol fiyatların-
daki düşüşün Rusya’ya uygulanan 
yaptırımlarla aynı zamana denk 
gelmesi, Rusya ekonomisini yadsı-
namaz boyutlarda etkiledi.

Rusya’nın Avrupa Birliği ile bir 
süredir karşılıklı etki rekabetine 
giriştiği Ukrayna’da, Kırım’ı ilhak 
etmeye kadar giden eylemleri-
nin sebepleri sıralamak gerekirse, 
AB etkisine girmeye başlayan 
Doğu Avrupa ülkelerine göz dağı 
verilmesi, Karadeniz’deki hakimi-
yet alanı genişletilerek gelecekte 
bu bölgeden geçebilecek enerji 
hatlarında hakim duruma geçme ve 
güneyinden geçerek kendisine al-
ternatif olabilecek enerji hatlarının 
başlamadan bitmesini sağlama gibi 
nedenler öne çıkıyor. 

Ancak, Rusya’nın Çin ile geç-
tiğimiz yıl imzaladığı büyük enerji 
anlaşmalarını uygulamaya koyması, 
yakın dönemde Almanya ile Kuzey 
Akımı 2 boru hattının inşası konu-
sunda anlaşması, yaptırımlar son-
rasında tekrar petrol ve doğal gaz 
pazarlarına girmeye hazırlanan İran 
ile yakın ilişkileri ve son olarak da 
Suriye’de ilk elden giriştiği askeri 
operasyonlar nedeniyle, Rusya’nın 
kendisine uygulanan yaptırımlardan 
kısa vadede oyun değiştirici anlam-
da etkilenmediği de bir gerçek.

Batılı ülkelerden bazılarının 
Rusya’yı köşeye sıkıştırmak yerine 
elini güçlendirecek ikili anlaşmala-
ra imza atmaları ise yaptırımların 
2015’te istenen etkiyi yaratmaması-
na neden oldu. 

Avrupa’nın enerji güvenliği 
düşünüldüğünde, önümüzdeki 
dönemde benzer bir politikanın 
devamı halinde, Ukrayna ve Suri-
ye’de alternatif güzergahları kontrol 
altına almış bir Rusya, geçmişte-
kinden daha kuvvetli hale gelebil-
ir. Ayrıca Batılı ülkeler tekrar yeni 
bir yaptırım kampanyası başlatmak 
istediklerinde düşük petrol fiyatı 
desteğini bulamayabilirler.

Suudi Arabistan’ın petrol 
fiyatlarındaki etkisi ve sonuçları

Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü ya da kısaca OPEC ülkeleri 
arasında başat konuma sahip Suudi 
Arabistan, düşük petrol fiyatı ens-
trümanını kullanarak uluslararası 
ekonomi politikteki gücünü bir kez 
daha göstermiş oldu. 

1945 yılının 14 Şubat’ında 
Suudi Kralı Abdülaziz ibn Suud 
ile Amerikan Başkanı Roose-
velt’in USS Quincy Gemisi’ndeki 
görüşmesinden bu yana ABD ile 
eşgüdüm içerisinde politikalar 
yürüten Suudi Arabistan, OPEC 
üzerinde de ciddi bir hakimiyet 
kurmuş durumda ve arz miktarını 
kendi isteği doğrusunda yönlendir-
meyi başarıyor.

Ancak Suudiler, ABD ile her ne 
kadar eşgüdüm içinde hareket etse 
de ABD’deki kaya petrolü üreticile-

rinin karlarını, düşük petrol fiyatları 
ile azaltmayı ve bunları satın alarak 
burada kaybettikleri pazar paylarını 
tekrar kazanmayı planlıyorlar. 

Ortadoğu’da Suudi Arabistan’ın 
İran ile giriştiği mezhepsel rekabet 
açısından bakıldığında ise yaptırım-
ların kalkmasının ardından zaten 
arz fazlası olan ve yüksek karlar 
elde edilemeyen petrol piyasasına 
İran’ın tekrar girişinin çok da haş-
metli olamayacağı görülüyor.

Suudi Arabistan’ın düşük petrol 
fiyatı siyaseti, Rusya’nın gelirlerinin 
düşmesine neden olması açısından 
da Batılı ülkelerin yaptırım kararla-
rı ile uyumlu, zira Rusya, dış ticaret 
gelirinin yüzde 70’ini petrol ve 
doğal gazdan elde ediyor ve düşük 
petrol fiyatları da bu gelirin düşme-
sinde doğal olarak etkili oldu.

Sonuç olarak, Suudi Arabistan, 
bu siyasetiyle döviz rezervlerinin 
tamamını harcamak ve tahvil 
piyasalarında yüzde 20’lik bir bütçe 
açığı yaşamak zorunda kalsa da 
uzun vadede ciddi kazanımlar elde 
edecek gibi görünüyor.

AB enerji arzının çeşitlendirilmesi ve 
Türkiye

Ukrayna krizi ile doğal gaz arz 
güvenliğinin tehlikeye girebileceği-
ni bir kez daha gören AB, Rusya’ya 
alternatif olabilecek bir arz çeşitli-
liği sağlamak için Türkiye üze-
rinden gelebilecek doğal gaz pro-
jelerine destek veriyor. Nabucco 
projesinin iptali sonrasında Trans 
Anatolian Pipeline (TANAP) ve 
devamında Trans Adriatic Pipeline 
(TAP) projeleri de bu çeşitliliği 
sağlayacak projeler arasında.

2018 yılında bitirilmesi 
planlanan TANAP’ın 16 milyar 
metreküplük kapasitesinin Azeri 
gazına ek olarak gelecekte İran, 
Türkmenistan, Irak ve Doğu 
Akdeniz’den gelebilecek doğal gaz 
girişleri ile artırılabilmesi teoride 
mümkün olsa da bu konunun pra-
tikte uygulanabilirliği önümüzdeki 
dönemde tartışılan konulardan biri 
olacağa benziyor.
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Ancak Avrupa’nın en büyük 
doğal gaz sağlayıcısı Rusya, gerek 
Ukrayna krizinde gerekse Suri-
ye’de “sert güç” kullanarak giriştiği 
aksiyonlarla tüm alternatif yolları 
kapatmayı bir hayatta kalma müca-
delesi olarak görüyor ve son aylarda 
savunma hattını Suriye’ye kadar 
taşıyor.

Doğu Akdeniz’de ise İsrail, 
Güney Kıbrıs ve Mısır arasında-
ki bölgede keşfedilen doğal gaz 
kaynaklarıyla ilgili olarak birçok 
uzman, bu kaynaklardan en iyi 
istifade edilebilecek yolun, boru 
hatları ile Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya gönderilmesi olduğu 
görüşünde birleşiyor. Ancak, bu 
ülkelerden herbirinin Türkiye ile 
olan ilişkilerinde yaşanan krizler 
düşünüldüğünde, sürpriz olmaması 
durumunda yakın zamanda bir 
işbirliği ufukta görünmüyor. 

Bölgedeki ülkeler de gerek 
kendi aralarında gerek yerli ve 
yabancı enerji şirketlerinin ilişkile-
riyle bu kaynakları değerlendirmeye 
çalışıyor. Son olarak 25 Kasım 2015 
tarihinde İsrail4in Leviathan isimli 
gaz sahasında çalışan şirketlerle 
Mısır’ın Dolphinus şirketi mevcut 
boru hatları üzerinden, Mısır’daki 
tüketicilere 4 milyar metreküp 
kapasiteli bir taşıma için bağlayıcı 
olmayan bir gaz anlaşması (LOI) 
imzaladıklarını duyurdular.

TANAP gibi Avrupa doğal gaz 
arzını güvenli ya da çeşitlendirilmiş 
hale getirebilecek projeler açısından 
bakıldığında en büyük sorun İran 
ya da Katar gibi büyük doğal gaz 
kaynaklarına sahip ülkelerin bu 
projelere dahil edilmesindeki zor-
luk olarak kendisini gösteriyor. 

Dünyanın 3. büyük gaz 
tedarikçisi olan Katar’a ait gazın, 
Suudi Arabistan, Ürdün, ve Suriye 
üzerinden taşınması ise Suriye’deki 
durum nedeniyle yakın gelecekte 
mümkün gözükmüyor. Bu durum 
Batılı ülkelerin dünyanın en büyük 
ikinci doğal gaz rezervlerine sahip 
İran’a uygulanan yaptırımların kal-
dırılması için nükleer görüşmeleri 
sonuçlandırması kararında etkili 
olmuş olabilir. Dolayısıyla önü-
müzdeki dönemde İran ve Türkiye 
arasındaki tahkimin de sonuç-
lanmasının ardından, TANAP’a 
İran gazının bağlanması ile ilgili 
bir gelişme düşük de olsa ihtimal 
dahilinde gözüküyor.

Türkiye’ye en yakın kaynaklara 
sahip olan Kuzey Irak’ta çalışan 
şirketlerin sağlayabileceği doğal gaz 
ise özellikle Türkiye piyasası açısın-
dan yakın dönemde etkili olabile-
ceği sinyalleri veriyor. Son olarak 
bölgede çalışan Genel Energy’nin 
Başkanı Tony Hayward, Atlantik 
Konseyi Enerji Zirvesi’nde yaptığı 
açıklamada 2 yıl içinde gaz akışının 

başlayacağını ve 2020’de 20 milyar 
metreküplük gazın Türk piyasasına 
gireceğini belirtti.

Türk Akımı: Rakibi kendisine alternatif 
yaratarak zayıflatma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in 2014 yılı Aralık ayındaki 
Türkiye ziyareti sırasında “müjde-
lediği” Güney Akım’ın iptali ve bu 
proje yerine Trakya’ya ve buradan 
da Avrupa’ya ulaşacak doğal gaz 
boru hattı projesi ise Rusya’nın 
kendisine alternatif oluşturmak için 
planlanan TANAP boru hattına 
ince bir strateji ile alternatif oluş-
turma hamlesi olarak görülebilir. 

Nitekim hattan gelecek doğal 
gaz üzerinde Türkiye’nin ne kadar 
söz sahibi olacağı ya da sadece bir 
transit ülke durumunda mı olacağı 
kesinlik kazanmadı. Bu durumda 
gerek Türkiye’nin egemenlik hakla-
rı gerek de gelecekte kazanabileceği 
“hub” olma ideallerine zarar verebil-
me ihtimali varlığını sürdürüyor.

Projenin aynı zamanda Av-
rupa Birliği düzenlemeleri gereği 
Bulgaristan üzerinden gaz arzı 
yapamayan Rusya’nın bir proxy ya 
da aracıya olan ihtiyacıyla da şekil-
lendiği bilinen bir gerçek. 

Sonuç olarak Türk tarafı ile 
yürütülen müzakereler sonrasında 
bu projenin zamanla zayıfladığı, ilk 
başta 63 milyar metreküp kapasiteye 
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sahip 4 hat olarak düşünülürken 
önce 2 hatta sonrasında da yaklaşık 
olarak Türkiye’nin Batı Hattı’ndan 
aldığı doğal gaz miktarına denk 
gelecek tek bir hatta kadar düşürüle-
bileceği duyuruldu. Yeni Türk hükü-
meti, bu projenin ne düzeyde hayata 
geçirileceğini önümüzdeki dönemde 
değerlendirecek ve karar verecek.

Avrupa “Enerji Birliği” sahneye çıkıyor
Orta ve Yakın Doğu’da tüm 

bu mücadeleler devam ederken 
enerji güvenliğini sağlamak isteyen 
Avrupa Birliği ise Enerji Birliği’ni 
kurarak önümüzdeki dönemde 
doğal gazın tüm üye ülkelere tek 
fiyattan satılmasını sağlamaya ve 
enerji politikasını tek merkezden 
yönetmeye çalışacak.

Başlangıçta bir kömür ve çelik 
birliği olarak kurulan birlik, tüm 
endüstrisini ayakta tutmak için 
kullandığı enerjinin yaklaşık yüzde 
53’ünü ithal ediyor ve bu konuda 
bir birliğe sahip olmanın gerekli-
liğini 2007’deki Lizbon Anlaşması 
ile ortaya koydu.

Bu kapsamda Avrupa Komis-
yonu son olarak 18 Kasım 2015’de 
1’inci Enerji Birliği Raporu’nu 

(The First State of The Energy 
Union Report) yayımladı ve bu yı-
lın başından itibaren atılan adımları 
sıraladı.

Raporda sözlerine yer verilen 
AB Komisyonu İklim ve Enerji-
den Sorumlu Üyesi Miguel Arias 
Canete, “Avrupa Enerji Birliği 
şekillenmeye başladı” derken, 
AB’nin Enerji Birliği’nden Sorum-
lu AB Komisyonu Başkan Yardım-
cısı Maros Sefcoviç ise, “AB’nin 
geçtiğimiz dönemde karşılaştığı 
zorluklar önümüzdeki dönemde 

de devam edecek” diyerek özellikle 
enerji güvenliği anlamında yaşa-
nan sıkıntıların devam edeceğine 
dikkati çekti.

Raporda, 2015 yılında yaşanan 
Rusya ve Ukrayna arasında devam 
eden tansiyon, tüm dünyada enerji 
piyasalarını etkileyen düşük petrol 
fiyatları, Rusya tarafından açıklanan 
yeni doğal gaz hatlarının yapılaca-
ğının duyurulması, İran ile varılan 
nükleer anlaşmanın açtığı yeni pers-
pektifler gibi durumların 2015 yılını 
şekillendirdiğine vurgu yapıldı.

POTANSİYEL ROTALAR ÜZERİNDE BULUNAN TÜRKİYE
Düşük petrol fiyatları,  Rusya, İran, 
Nijerya ve Venezuela  gibi  ekonomi-
lerini  enerji gelirlerine bağlayan bazı 
ülkelerin 2015 yılındaki kabusu haline 
gelirken, Çin, Japonya, Türkiye ve birçok 
Avrupa Birliği üyesi ülke gibi enerji itha-
latı faturası kabarık ülkelerin ekonomi-
lerinde rahatlamaya neden oldu. Petrol 
fiyatlarının yakın dönemde tekrar yük-
selmeyeceği beklentisi de  birçok aktör 
tarafından seslendirildi.
Orta ve uzun vadede  Rusya, Suudi Ara-
bistan ve Avrupa Birliği arasında kalan 
bölgede enerji mücadelelerinin devam 
edeceği aşikarken, Rusya’nın  pazarla-
rına alternatif oluşturabilecek Suriye 
gibi güzergahlarda, hakim duruma ge-
lebilmek ya da başka bir hakim durum 

oluşmasını engelleyecek operasyonları-
na devam etmesi doğal olarak karşıla-
nabilir.
Bölgesindeki dengesizliklerden kontrol-
lü bir şekilde uzak durması durumun-
da Türkiye’nin, jeopolitik ve uluslararası 
ekonominin özellikle enerji alanında 
getirebileceği stratejik faydalara ulaşa-
bilmesi mümkün gözüküyor. 
Rusya açısından bakıldığında  Suriye’de 
yürüttüğü operasyonların ekonomik 
harcamalarını ne kadar sürdürebile-
ceği bir soru işareti olarak dururken 
bu bölgede başarısızlığa doğru sürük-
lenmesi durumunda  saldırganlaşması 
çok şaşırtıcı olmayacaktır. Sovyetlerin 
Afganistan’da yaşadığı tecrübeyi dikka-
te almaması durumunda Rusya tekrar 

ekonomik sorunlara ve iç karışıklıklara 
sürüklenebilir.
Türkiye, böyle bir durumda oluşabilecek 
saldırganlığı  kendinden uzak tutmayı 
ve uluslararası işbirliği ile Suriye’deki 
istikrarsızlığa barışçıl bir şekilde son ve-
rebilmeyi başarabilirse, bölgede prob-
lem çözücü olduğunu ve enerji hatları 
üzerinde kimin söz sahibi olması gerek-
tiğini kanıtlamış olacaktır.
Avrupa enerji arz güvenliğinin sağlan-
masında İran doğal gazının TANAP’a 
dahil edilmesi ihtimalinin doğması du-
rumunda  ise Suudi Arabistan’ın böyle 
bir gelişmeye muhalefet etmesi ihtimali 
de 2016 ve sonrası dönemde karşılaşıla-
bilecek gelişmeler arasında yer alabilir.

ANALİZ 2015: Rusya, Suudi Arabistan ve Avrupa enerji üçgeninde Türkiye
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Nasıl ki insanın karakterini 
tanımlamak için ’can çıkar 
huy çıkmaz’’ deyişi varsa, 
devletlerarası ilişkilerde 

de bir devletin karakterini (huyunu) 
anlamak için bu deyişi esas alarak 
devletlerin de huyunun değişme-
yeceğini anlamak gerekir. Sadece 
Rusya değil, tüm devletlerin huyu, 
tarihleri boyunca ortaya çıkan ge-
lenek, diplomasi faaliyetleri, askeri 
(tabii ki savaşları), ticari ve kültürel 
ilişkileri ile oluşmuştur. 

Türkiye’nin milli karakteri de 
komşuları ile yüzyıllar boyunca sü-
regelen ve nihayetinde bir birikim 
olarak oluşan olaylar ve ilişkiler 
manzumesinin bir eseridir. Keza 
Rusya için de aynı durum geçer-
lidir. Bir farkla ki, Rusya fırsatını 
yakaladığında etki alanını askeri 
araçlarını da kullanmak suretiyle 
genişletme yönünde davranışlar 
sergiliyor (bugün Ukrayna’nın 
önemli bir askeri deniz alanını da 
içeren toprağı-Kırım-işgalden öte 

ilhak edildi, Suriye’de ve Akde-
niz’de fiziki askeri varlığını artırıyor, 
daha uzak tarihe gidersek Afganis-
tan, Çekoslovakya, Macaristan vb. 
maceraları)…

Türkiye ise ticari, kültürel ve 
yardım yoluyla bu karakterini açığa 
çıkarıyor. Unutulmamalıdır ki Rus-
ya’nın Suriye ve Akdeniz’deki var-
lığı, Türkiye’nin kara ve karasuları 
sınırlarının komşusudur. Nedenleri 
gibi soruların cevabı, akademik 
çevrelerde tartışılsın. Burada 

Ayıdan uzak durmak lazım!
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yapmaya çalıştığımız, Rusya’nın 
askeri yayılma olarak adlandırıla-
bilecek ve etrafındaki ülkelerin hak 
ve hukukuna tacizi olağan gören 
anlayışıyla etki alanını genişletme 
faaliyetlerinin, daha sınırlı bir çer-
çevede ‘’komşumuz’’ Rusya ile enerji 
ilişkilerimize ve enerji arz güven-
liğine etkisi hususunda, mikro bir 
analiz olacaktır. 

Rusya ile enerji işbirliği 
 � Akkuyu Nükleer Güç Santralı: 
Proje, 2010 yılında imzala-

nan hükümetler arası anlaşma ile 
başladı ve takvimi aşağıdaki gibi 
belirlendi; 

Tablodaki tarihlere uyulabilme-
si, Suriye’deki bugünkü durumdan 
bağımsız olarak, 2015 başından beri 
imkansıza yakın hale geldi. Bunun 
birinci ve temel nedeni; genel 
olarak emtia ve özel olarak petrol 
ve gaz fiyatlarındaki yarı yarıya 
düşüşlerdir. 

2013 yılında petrol fiyatları 
110 dolar/varil seviyesinde iken 
Rusya’nın toplam ihracatının (527 
milyar dolar) yüzde 68’i (356 mil-
yar dolar) petrol ve doğal gazdan 
oluşuyordu. Bakiye (171 milyar do-
lar) ise Rusya’nın esaslı makine ve 
insan gücü kullanarak ürettikleridir. 
Bunun yüzde 10’unu ise (17 milyar 
dolar) silah ihracatı oluşturuyor. 

Hidrokarbon fiyatlarındaki 
düşük seviye baz alındığında, bugün 
itibarıyla bütçesini 100 dolar/varil 
civarında bir petrol gelirine endeks-
lemiş olan Rusya’nın petrol ve gaz 
gelirleri yarı yarıya düşmüş durum-
da. Dolayısıyla bütçe açık veriyor, 
Ruble devalüe oluyor (30 Kasım 

2015 itibarıyla, son 1,5 yılda ABD 
Doları karşısında yüzde 50 değer 
kaybetti, aynı dönemde TL’nın do-
lar karşısındaki değer kaybı yüzde 
28’dir) ve ekonomisini küçülüyor.

Kısaca daralan ekonomi nede-
niyle Rusya’nın Akkuyu’ya ayırdığı 
bütçe, daha öncelikli yerlere akta-
rılıyor, açık ifade ile Akkuyu için 
ayıracağı parası yoktur. 

Akkuyu’nun yapımını ‘para’ 
geciktirecek…

İkinci olarak ise Fukuşima 
olayından sonra nükleer güvenliğin 
gerektirdiği olağanüstü yatırım 
ihtiyaçlarıdır. Akkuyu projesi 
planlandığında öngörülen yatırım 
tutarı 20 milyar dolar civarındayken  
bugün en az 1,5 katı telaffuz edili-
yor. Rusya’nın bütçelenen yatırım 
için parası yok ise maliyet artışı 
için hiç yoktur. Varsayalım ki parası 
var. Bu durumda, maliyet artışını 
karşılamak için hükümetler arası 
anlaşmaya istinaden alım garantisi 
fiyatı olan 12,35 ₵/kWh yeniden 

müzakere edilmek ve yukarıya 
doğru revize edilmekle karşı karşı-
ya. Bu ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çok dikkatlice değerlendireceği bir 
husustur! 

Anlaşılıyor ki, Ruslar’ın nükleer 
yatırımı bugünkü gelişmeler hariç 
tutulduğunda bile, tamamen eko-
nomik gerekçelerle dahi gerçek-
leştirilmesi zor veya en azından 
takvimine uyulması mümkün 
olmayan bir girişim olarak görü-
nüyor. Ek olarak ‘’ayı pençelerini 
özellikle bize göstererek’’ komşu-
muz olmuş, sürekli tehdit yağdırı-
yor ve Akdeniz’de konuşlandırdığı 
savaş gemilerinin çok yakınında 
ve bizim topraklarımızda yarın bir 
gün bir nükleer tesise sahip olacak. 
Bu kabulü mümkün olmayan bir 
durum, o halde akıl, Rus nükleerini 
unutalım diyor. 

 � Doğal gaz tedariki: 
Sürekli yazılıp çizilen ve or-

talama her vatandaşımızın bilgisi 
dahilinde bir husus olduğundan, bu 
konu üzerinde detaylı izahata gerek 
olmadığı açık. Genel hatlarıyla 
bugün toplam doğal gaz ithalatının, 
asgari alım taahhüt miktarları çer-
çevesinde, yüzde 50-60’ı Rusya’dan 
yapılıyor. Herkesin kafasındaki 
soru, Rusların gaz vanasını ka-
patma yönünde davranıp davran-
mayacakları. Rusya’dan 1986’dan 
beri yani 30 yıldır, gaz alıyoruz. 
Bugünkü ekonomik koşullarda, 

Aktivite Tarih Son durum  

ESA’nın imzalanması 2015 sonu İmzalanmadı 

EPDK’dan Lisans alınması 2015 sonu Lisans alınmadı 

İlk ünite inşaatının başlaması 2016 başı Muhtemelen başlamayacak 

Ünitelerin işletmeye alınması 20120, 2021, 2022, 2013 Belirsiz 
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yukarıda açıklamaya çalıştığım 
kamu finansman yapısının tama-
men bozulmuş olmasından dolayı, 
Rusların gaz parasına daha çok 
ihtiyacı var. Gazı kesmek aleyhle-
rine olacağı gibi gaz satışının sürek-
liliğine her zamankinden daha çok 
ihtiyaçları var. İlave olarak, Ruslar 
artık Avustralya ve dünyanın başka 
bölgelerinde daha önce başlamış 
yatırımların hayata geçmesiyle 
gelecek birkaç yılda oluşması ve 
uzun yıllar sürmesi beklenen LNG 
ile de rekabet etmek zorunda kala-
cak. Sürekli artan bir LNG arzı ve 
düşen LNG fiyatı ile karşı karşıya 
kalmaları pazar kaybetmeye taham-
mülleri olmadığını ortaya koyuyor. 
Dolayısıyla Avrupa’da en büyük 
ikinci müşterisi olan Türkiye’ye gaz 

satışını sürekli kılmak Ruslar için 
ilaç gibi... Bu ülkemiz için de kısa 
dönemde avantajlı bir durum. 

Ya uzun dönemde ? Nükleer-
deki önermemizi tekrarlayalım. 
‘’Ayı pençelerini özellikle bize 
göstererek’’ komşumuz olmuş, 
sürekli tehdit yağdırıyor, Akde-
niz’de karasularımıza savaş gemileri 
konuşlandırmış. Yani hem Suriye 
kara sınırımızda hem de Akdeniz 
karasularımızda silahlarıyla var olan 
komşumuz... Bu kabulü mümkün 
olmayan bir durum, o halde akıl 
Rus gazından kademeli bir şekilde 
kurtulalım diyor. 

Düşünün yıllık toplam 120 
milyon ton enerji ihtiyacının sadece 
petrol ve gaz olarak yüzde25’i-
ne yakın kısmını bir kaynaktan 

tedarik ediyoruz. Düşünün nükleer 
de hayata geçmiş olsaydı bu oran 
bugünkü değerler ile yüzde 30 
seviyelerine yükselecekti. Rusya’nın 
Suriye’deki bugünkü pozisyonu, bir 
ülkeye bu düzeyde enerji bağım-
lısı olmanın, önce bağımlılığa ve 
nihayetinde jeopolitik istismara yol 
açması tehlikesinin ne kadar yakın 
olduğu hususunda bize açık ve 
net uyarıdır. Yine unutmayalım ki 
Türklerin yakın tarih boyunca sa-
yısal açıdan en çok savaştıkları (17. 
Yüzyıldan 20. Yüzyıla dek 11 kere) 
ülke Rusya’dır. İkinci Dünya Savaşı 
esnasında fırsat bulan Stalin’in 
Boğazlar üzerindeki tehditlerini de 
ayrıca hatırlayalım. 

TÜRKİYE’NİN RUS ENERJİ TEDARİKİNE BAĞIMLILIK AZALTMA STRATEJİSİ 
1. Süresi sona erecek doğal gaz tedarik 

sözleşmeleri yenilenmemeli, ilk sözleş-
me 20121 yılında sona erecektir. 

2. Nükleeri Ruslar çeşitli nedenlerden do-
layı zaten yapamayacak. Yapmaları için 
ısrar edilmemeli. 

3. Mevcut özel sektör LNG tesisinin strate-
jik önemi arttı. Bu tesis, olası devre dışı 
kalmaları önleyerek sürekli hizmette tu-
tulması ve bu surette azami kapasiteyi 
ulusal şebekeye verebilmesi amacıyla 
uzun dönemli kapasite kullanım garan-
tisi ile BOTAŞ tarafından emre amade 
kılınacak şekilde BOTAŞ kullanımına 
tahsis edilmelidir. Bunun için herhan-
gi bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç 
yoktur. Bakanlar Kurulu kararı ile uzun 
dönemli kapasite tahsis anlaşması 
mümkündür. 

4. Yukarıdaki maddeye ek olarak özel sek-
tör, LNG terminalinden şebekeye verile-
bilecek gaz miktarı 16 milyon m3’ten 
30-40 milyon m3’e çıkarılabilecek şe-
kilde hem depolama hem de gazlaştır-
ma kapasitesinin artırılmasına yönelik 
ek yatırım kararının alınması sağlan-

malıdır. Bu yeni bir yeraltı depolama 
yatırımından hem çok düşük maliyetli, 
hem de çok hızlı bir şekilde (1,5-2 yıl) 
hayata geçirilebilecek bir çözümdür. 

5. TANAP’ın işletmeye geçme zamanı 
öne çekilmeli, TANAP’tan sevk edilecek 
gazın alınabilecek azamisi Türkiye’de 
kalmalı. 

6. BOTAŞ’ın Tuz Gölü depolama tesisinin 
de işletmeye geçme zamanı öne çekil-
melidir. 

7. Kuzey Irak‘tan gaz tedariki için görüş-
meler hızla sonlandırılmalı ve azami 
önümüzdeki 2-3 yıl içinde faaliyete 
geçecek şekilde yatırıma başlanmalıdır. 

8. Bu arada ülkemizdeki tüm doğal gaz 
yakıtlı santralların ikincil yakıtla (sıvı ya-
kıt) çalışabilmesi için yatırım yapmaları 
sağlanmalı ve bunun için destekleyici 
bir mekanizma oluşturulmalıdır. 

9. Gelecek 5 yılda sonucunu alabilece-
ğimiz orta/uzun vadeli bir çözüm ise 
doğal gaz dışı en önemli enerji kaynağı 
yerli kömürle üretilecek elektrik olarak 
karşımıza çıkıyor. Yapılması gereken 
acil bir biçimde yerli kömüre dayalı 

elektrik üretimini alım garantisiyle des-
teklemek olacaktır. Süresi ve fiyatı piya-
sa ile yapılacak müzakerelerle belirle-
nebilir. Bir görüş, yenilenebilir enerji 
kaynaklarında olduğu gibi 10 yıl alım 
garantisi ve 60-73 $/MWh aralığında 
bir alım fiyatıdır. Unutmayalım ki yerli 
kömür istihdam oluşturmada, makine 
ekipman yan sanayinin gelişmesinde 
ve cari açığın azaltılmasında, diğer 
kaynaklara göre açık ara en büyük kat-
kıyı sağlayacak enerji kaynağıdır. Bu tür 
santralların oluşturduğu katma değer 
madencilik faaliyetlerini de içerdiğin-
den diğerlerinin çok üzerindedir. 

Yukarıda sıralananlar Rusya’dan kaynakla-
nacak olası bir enerji açığının önüne geç-
mek için alınacak önlemlerin tamamı değil-
dir elbette. Ancak kolaylıkla yönetilebilecek 
ve hızla sonuç verebilecek, pratik unsurları 
da kapsayan bir öneri manzumesidir. Bir 
takvim çerçevesinde ve öncelik sırası belir-
lenerek bir ‘’stratejik iş planı’’ oluşturulmalı 
ve uygulamaya konulmalıdır. 

KONUK KALEM Ayıdan uzak durmak lazım!
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Türkiye ile Rusya arasında-
ki en büyük ticari emtia, 
doğal gazdır. Türkiye’nin 
yalnızca yüzde  0,70’ini 

yerli üretim ile karşılayabildiği 
doğal gaz arzının en büyük kaynağı 
2014 yılı için yüzde 54,7 ile Rusya 
Federasyonu’dur. Rusya Federas-
yonu, aynı zamanda Türkiye’nin 
en büyük ithalat ortağıdır. Türkiye 
toplam ithalatının yüzde 10,4’ünü 
(petrol ve doğal gaz dâhil) Rus-
ya’dan sağlıyor. Türkiye ise yüzde 
4,9 ile Rusya’nın 6. büyük ihracat 
pazarıdır. Doğal gaz ve petrol, 2013 
yılı itibarıyla Rusya’nın GSYH’sı-
nın yüzde 16’sını, bütçesinin yüzde 
50’den fazlasını, ihracat gelirinin ise 
yüzde 68’ini oluşturuyor. 

Türkiye doğal gazı nereden ithal 
ediyor?

Gelişmeleri analiz edebilmek 
için öncelikle mevcut durumu 
ele almalıyız. Aşağıdaki tabloda, 

Türkiye’nin 2014 yılında ithal etmiş 
olduğu doğal gazın ülkelere göre 
dağılımı görülüyor. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere 
Rusya, Türkiye’nin en büyük doğal 
gaz tedarikçisidir ve Türkiye, kul-
lanmış olduğu doğal gazın yarısın-
dan fazlasını Rusya tedarik ediyor. 
Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru 
hatları vasıtasıyla; Cezayir, Nijerya 
ve diğer ülkelerden ise LNG olarak 
ithalat yapılıyor. 

Türkiye, doğal gazı nerede tüketiyor? 
Doğal gazın Türkiye için önemi, 

doğal gaza olan ihtiyacın şiddetiyle 
ilgili... Doğal gazın Türkiye’deki 
kullanım alanları da ithalatla ben-
zer şekilde dengesizliklere sahip, bu 
da doğal gazın Türkiye için vazge-
çilmez bir emtia haline gelmesine 
yol açmış durumda. Aşağıdaki 
tablo, 2014 yılında Türkiye’nin tü-
kettiği doğal gazın sektörlere göre 
dağılımını gösteriyor. 

2014 yılında Türkiye’nin tü-
kettiği doğal gazın yüzde 48,12’si, 

elektrik üretiminde kullanıldı. Yani 
Rusya’nın gönderdiği doğal gazın 
neredeyse tamamının elektrik üreti-
mine ve hizmet sektörüne ayrıldığı 
söylenebilir. Tabloda verilen miktar 
ve oranlar, kış aylarında konut 
tüketimi lehine değişiyor.

Asıl problem kış aylarında
Doğal gaz ithalatı ile ilgili prob-

lemler için aylık bazda inceleme 
yapmak doğru olacaktır. Aşağı-
daki tablo, 2015 Ocak ve Şubat, 
yani Türkiye’nin en fazla doğal 
gaz tükettiği iki aydaki doğal gaz 
ithalatının tedarikçi ülkelere göre 
dağılımını gösteriyor. 

2015 yılında Ocak ve Şubat ay-
larında tüketilen (Türkiye özelinde 
ithal edilen de denilebilir) doğal 
gazın yüzde 53’ü yine Rusya’dan 
ithal edilmiş. Rusya ile yaşanması 
muhtemel herhangi bir kriz döne-
minde, doğal gaz arzının kesilmesi 
gündeme gelirse, Türkiye’nin ne ile 
karşılaşacağının bilinmesi açısın-
dan, en kötü senaryo olarak kış 
aylarındaki tüketimin esas alınması 
gerekiyor. Aşağıdaki tablo, 2015 
Ocak ayında Türkiye’nin doğal gaz 
tüketiminin kırılımını gösteriyor. 

Rusya’dan doğal gaz arzının 
kesilmesi durumunda kış aylarında 
Türkiye’nin yaklaşık 2,5 milyar 
metreküp doğal gaz açığı oluşacak-
tır ve bu açığı karşılayacak bir veya 
birkaç ülke bulunmamaktadır. Bu 
sebeple Azerbaycan’dan ve Irak’tan 
gelecek olan doğal gaz, Türkiye’nin 

Türkiye ve Rusya’nın 
doğal gaz ilişkisi

Ülke

İthalat 
Miktarı 
(Milyon 

m3)

Pay 
(%)

Rusya 26.975 54,7
İran 8.932 18,1
Azerbaycan 6.074 12,3
Cezayir 4.179 8,4
Nijerya 1.414 2,8
Diğer (spot LNG) 1.689 3,4
Toplam 49.262 100,0

Sektör Miktar (Mil-
yon m3) Pay (%)

Çevrim 23.441 48,12
Enerji 367 0,75
Ulaşım 86 0,18
Sanayi 12.375 25,40
Hizmet 3.018 6,20
Konut 9.304 19,10
Diğer 122 0,25
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ithalatta kaynak ülke çeşitliliğinin 
arttırılarak riskin azaltılması açısın-
dan oldukça hayati projelerdir.

2015 yılının Ocak ayında, 
doğal gazın yüzde 37,78’i konut-
larda tüketilirken, yüzde 30,04’ü 
elektrik üretimi amacıyla çevrim 

sektöründe, yüzde 20,54’ü ise enerji 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 
sanayide tüketilmiş. Bu tablo bizi, 
doğal gaz gibi ithal bir emtianın 
Türkiye’de dengesiz ve riskli bir 
şekilde kullanıldığı sonucuna ulaş-
tırıyor. Bu dengesizliğin bir sonucu 

olarak, Türkiye’nin konutlarda 
elektrikle ısınma alternatifi de orta-
dan kalkıyor. Çünkü ne konutların 
altyapısı şimdilik buna uygun ne 
de doğal gazdan oluşacak açığı, 
güvenli, temiz ve ucuz bir şekilde 
kapatacak elektrik kapasitesi vardır 
(2015 yılında yağışların yeterli 
olması sebebiyle bir problem yaşan-
mayabilir ancak termik santrallarda 
kullanılan kömürün de önemli bir 
kısmı Rusya’dan ithal ediliyor).

Türkiye’nin 2014 yılı içinde üretmiş 
olduğu elektriğin kaynakları 
aşağıdaki grafikte görülüyor. 

Türkiye 2014 yılında ürettiği 
elektriğin yüzde 48,1 gibi büyük bir 
kısmını, doğal gaz çevrim santral-
ları vasıtasıyla üretti. Bu grafik ve 
tablolardan, Türkiye’nin elektriği-
nin yarısının Rusya kaynakları ile 
üretildiği söylenebilir (Rusya’dan 
ithal edilen kömür bunun dışında 
bırakılmıştır). 

Aşağıdaki grafik, 2015 yılının 
Ocak ayında doğal gaz ithalat 
miktarını ve ithalat yapılan ülke-
lerle birlikte, doğal gaz tüketimini 
gösteriyor. Grafiğe göre, Rusya’dan 
ithalatın kesilmesi durumunda ko-
nutların tamamına gaz verilemez-
ken, elektrik üretiminin kaynakları-
nın yaklaşık yüzde 35’inde kesilme 
olacaktır.

2015 Ocak 2015 Şubat

Milyon m3 Pay (%) Milyon m3 Pay (%)

Azerbaycan 577,36 11,55 536,11 11,57
Belçika 82,61 1,65
Cezayir 314,59 6,29 318,39 6,87
İran 810,26 16,21 688,48 14,86
İspanya 84,80 1,70
Katar 261,56 5,23 386,92 8,35
Nijerya 86,30 1,73 245,48 5,30
Norveç 90,98 1,82
Rusya 2.689,33 53,81 2.459,12 53,06
TOPLAM 4.998,80 4.634,50

Sektör Miktar (Milyon m3) Pay (%)

Çevrim 1.667,12 30,04
Enerji 9,80 0,17
Ulaşım 7,24 0,13
Sanayi 1.123,25 20,54
Hizmet 525,44 0,9
Konut 2.065,66 37,78
Diğer 68,15 0,12
TOPLAM 5.446,66
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Türkiye, doğal gaz konusundaki 
risklerin farkında ve bunun için 
önlemler alıyor. Kısa vadede konu-
şulabilecek olan önlemlerden birisi 
ise doğal gaz depolama tesisleri... 
Bir kısıt olarak kış ayları ele alın-
dığında, Türkiye’nin 30 gün içinde 
yaklaşık 5 milyar metreküp doğal 
gaz tükettiği görülüyor. Türkiye’nin 
kullanabileceği doğal gaz depolama 
kapasitesi yaz aylarında yeterli olsa 
da kış ayları için en fazla 15-20 
gündür.

• 2014 yılı sonunda do-
ğal gaz stok miktarı: 
1.873.080.000 metreküp

• 2015 Eylül ayı sonu 
itibarıyla stok miktarı: 
2.181.860.000 metreküp

Geçmiş depolama istatistikle-
rine göre en yüksek stok miktarı 
2014 Eylül ayında 2.611.470.000 
metreküp seviyesindedir.

Doğal gaz ithalatı uzun vadeli 
kontratlar ve yüksek maliyetli boru 
hatları ile yapıldığından, bütün 
diplomatik krizlerin Türkiye ile 
Rusya arasında doğal gaz problemi-
ne dönüşmesi düşünülemez. Ayrıca 
Türkiye’nin doğal gaz konusunda 
farklı alternatiflere yönelmesi-
ne sebep olacak, en azından bu 

adımları hızlandıracak yaptırım-
ların uygulanması Rusya’nın uzun 
vadeli menfaatlerine aykırıdır. 
Bütün bunlara rağmen, Rusya’nın 
gerektiğinden doğal gaz arzını 
kesebileceğini de son 10 yıl içinde 
bütün dünya tecrübe etti. Ayrıca 
Rusya, Türkiye üzerindeki doğal 
gaz kaynaklı gücünün de farkın-
da. Bu sebeple doğal gaz satışının 
durdurulduğunun duyulması 
ihtimali düşük de olsa bulunmak-
tadır. İlerleyen dönemlerde, boru 
hatlarında bakım ve pompalama 
istasyonlarındaki arızalar sebebiyle 
doğal gaz arzında problem olduğu 
haberleri gelebilir. Ayrıca, bütün bir 
Marmara Bölgesi’ni besleyen Batı 
Hattı; Rusya, Ukrayna, Romanya ve 
Bulgaristan’dan geçiyor. Rusya’nın 
başta Ukrayna olmak üzere bu ül-
kelerden birisi ile yaşadığı problemi 
bahane etmi durumunda ise Batı 
Hattı’nın akışını durdurma ihtimali 
bulunuyor.

KAYNAKLAR
EPDK (2015) “2014 Yılı Doğal Gaz 

Piyasası Sektörü Raporu”  www.epdk.
gov.tr Erişim tarihi: 25.11.2015

EPDK (2015) “Doğal Gaz Piyasası 
Sektör Raporu, Ocak 2015” www.epdk.

gov.tr Erişim tarihi: 25.11.2015
EPDK (2015) “Doğal Gaz Piyasası 

Sektör Raporu, Şubat 2015” www.epdk.
gov.tr Erişim tarihi: 25.11.2015

EPDK (2015) “Doğal Gaz Piyasası 
Sektör Raporu, Eylül 2015” www.epdk.
gov.tr Erişim tarihi: 25.11.2015

EÜAŞ (2015) “Elektrik Üretim 
Sektör Raporu, 2015” www.euas.gov.tr 
Erişim tarihi: 25.11.2015

WORLDBANK (2013) “World De-
velopment Indicators” www.worldbank.
org Erişim tarihi: 26.11.2015

EIA (2015) “International Energy 
Data and Analysis-Russia” www.eia.gov 
Erişim tarihi: 26.11.2015

* Dr. Hasan Sencer PEKER
1982 yılında Ankara’da doğ-

du. Yükseköğrenimini Selçuk 
Üniversitesi’nde tamamladı. 
Doktora tezini “Türkiye’nin 
Enerji Arz Güvenliği” konu-
sunda yazdı. 2007-2012 yıllar 
arasında özel sektörde çalıştı.  
Şu anda Gazi Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalış-
malarına devam ediyor.

KONUK KALEM Türkiye ve Rusya’nın doğal gaz ilişkisi

Aralık 2015EnerjiPanorama 45



Başbakan Ahmet Davu-
toğlu tarafından kuru-
lan 64. Hükümet, hızla 
çalışmalarına başladı. Yeni 

hükümetin programını kamuoyuna 
açıklayan Başbakan Davutoğlu, 
güvenoylamasının ardından hızla 
çalışmalara başlayacaklarını söyledi. 
Ülke ekonomisinin tüm yönleriyle 
incelenip yapılması gereken adım-
ların net bir şekilde ortaya konduğu 
programda enerjiye özel bir önem 
verildiği dikkat çekiyor. 

“Hızla kalkınan bir ülke olarak 
mevcut enerji kaynaklarımız, 
ülkemizin ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde değildir. Bu alanda arz 
güvenliğinin sağlanması için bir 
taraftan yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının harekete geçirilmesi, 
diğer taraftan enerji verimliliğinin 
artırılması temel hedeflerimizden-

dir” sözleriyle özetleyebileceğimiz 
enerji bölümünde, yurtdışı enerji 
kaynaklarının uzun vadeli ve sürdu ̈-
ru ̈lebilir bir zeminde sağlanabilmesi 
için gerekli faaliyetlerin gerçekleşti-

rileceğine de vurgu yapılıyor. 
Programda yerli ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının mümkün olan 
en üst düzeyde değerlendirileceği 
ve nükleer teknolojiyi elektrik üre-

64. Hükümet programında  
YERLI KAYNAK vurgusu

Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan ve 
yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak tarafından uygulanacak olan 64. 
Hükümet Programı’nda enerji sektöründe yerli 
kaynakların kullanımına yapılan vurgu dikkat 
çekiyor. Enerji verimliliği gibi temel hedeflerin 
yanında 2016 yılında Karapınar Enerji 
Bölgesi’nde 4 bin MW’lık yer tahsisi gibi somut 
hedefler de dikkat çekiyor

HABER & Neşet Hikmet 
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timinde kullanılacağı öngörülüyor. 
“Enerjinin israf edilmemesi ve çev-
resel etkilerinin asgariye indirilme-
siyle ülkemizin uluslararası enerji 
ticaretinde stratejik konumunu 
güçlendiren rekabetçi bir enerji sis-
temine ulaşılması” bir diğer temel 
amaç olarak ifade ediliyor. 

3. nükleer santral da yapılacak
Nükleer enerjide somut adımlar 

atarak 4 bin 800 MW gücünde Ak-
kuyu’da ve 4 bin 480 MW gücünde 

Sinop’ta olmak üzere 2 adet nükleer 
santralın yapılması için anlaşmanın 
imzalandığı belirtilen programda 
“Bu iki santrala ek olarak göru ̈ş-
melerini yürütülen 3. santralın 
yapımına bu dönemde başlanacağı 
belirtiliyor. 

Tu ̈m illerde konut sektöru ̈ne 
doğal gaz iletiminin ve yapımı 
devam eden Tuz Gölü Yeraltı De-
polama Projesi’nin tamamlanması 
da hedefler arasında yer alıyor. 

uluslararası projelerde devam 
kararlılığı

“Azerbaycan ile hükümetler 
arası anlaşmayla imzaladığımız, 
Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı (TANAP) Projesi, bu dö-
nemde hayata geçirilecek. Trans 
Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi’yle (TAP) doğal gazın Yu-
nanistan ve Arnavutluk üzerinden 
İtalya’ya ulaşması, Irak-Türkiye 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle 
de Türkiye ve Avrupa için gaz alışı 
gerc ̧ekleşecek.”

Karapınarda yer tahsisi
Tarımsal amaçlı kullanılamaya-

cak nitelikte 6 bin hektar alanda 4 
bin MW kapasiteye sahip Karapı-
nar Enerji İhtisas Endüstri Bölge-
si’nde 2016 yılında yatırımcılara yer 
tahsisi yapılması öngörülüyor. 

Programda dolgu hacmi bakı-
mından Türkiye’nin 2. büyük, 1.200 
MW’lık kurulu gücüyle 4. büyük 
baraj ve HES olacak Ilısu Santralı 
ile yıllık ortalama 3,8 milyar kWh 
enerji üretileceği, 270 metre gövde 
yüksekliği ile Türkiye’nin en yük-
sek, dünyanın 3’ncü yüksek barajı 
olacak Artvin Yusufeli Barajı’nı 
tamamlanacağı vurgulanıyor.

Programın diğer temel başlıkları 
şunlar: 

 �Komşu ülkelerle elektrik tica-

Türkiye’de kritik öneme sahip madenlerin aramasına hız verilecek

64. Hükümet 3. nükleer santralın yapımında kararlı

HABER 64. Hükümet programında  yerli kaynak vurgusu
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reti kapasitesi arttırılacak. 
 �Elektrik iletim şebekesinin 

altyapısının güçlendirilmesi ve 
modern bir şebeke haline dönüştü-
rülmesine yönelik çalışmalar devam 
edecek. 

 �2010 yılında başlatılan elektrik 
üretim varlıklarının özelleştirilme-
sine devam edilecek. 

 �Enerjiyi verimli tüketen üru ̈n-
lerin verimsiz üru ̈nlere oranla kulla-
nımının artırılması özendirilecek.

 �Afşin-Elbistan gibi büyük 
linyit havzaları ile daha düşük 
kapasiteli diğer rezervlerin değer-
lendirilmesi sağlanacak. 

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

 �Kömür ve jeotermal gibi yerli 
kaynakların potansiyelinin tespitine 
yönelik arama faaliyetlerini azami 
düzeye çıkarılacak. 

 �Kaya gazı konusunda kapsamlı 
araştırma faaliyetlerinin yüru ̈tülme-
si sağlanacak.

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

 �Türkiye ekonomisi için temel 
ve kritik olan hammaddelerin 
güvenli teminine yönelik strateji 
oluşturulacak. Kritik hammadde, 
maden ve minerallerin ihracatında 
düzeni sağlanacak ve katma değeri 
artıracak bir sistem kurulacak. 

 �Başta nadir toprak elementleri 
olmak üzere, Tu ̈rkiye’de yer alan 
ham- maddelerin aranması ve üre-
tilmesine yönelik arama programı 
başlatılacak.

 �Madencilik sektörünün çevre 
mevzuatına uyumunu geliştirilecek.  

 �Madencilik sektöründe iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 
artırılmasına yönelik olarak maden 
kanunu ve diğer ilgili kanunlarda 
yapılan düzenlemeler etkili bir 
şekilde uygulanacak. 

 �Krom ve mermer gibi ma-
dencilik ürünlerinin yurtiçinde 

işlenmesi ve oluşan katma değerin 
artırılması sağlanacak. 

 �Küresel ölçekli ve rekabet gücü 
yüksek madencilik şirketlerinin 
oluşturulması desteklenecek. 

Yerli Kaynak Programı geliyor
Yeni dönemde önemli bir re-

form alanı olarak “Yerli Kaynaklara 
Dayalı Enerji Üretimi Öncelikli 
Dönüşüm Programı”uygulanacak. 
Programın amacı; enerji alanında 
yerli kaynakları maksimum düzey-
de harekete geçirmek suretiyle dışa 
bağımlılık azaltılacak. 

“Enerji Verimliliğinin Ge-
liştirilmesi Öncelikli Dönüşüm 
Programı” ile de bir yandan daha az 
karbon salınımıyla çevre korunur-
ken, diğer yandan daha az girdi 
kullanımıyla rekabet gücünün 
artırılması hedeflenecek. Prog-
ramla birincil enerji yoğunluğunu 
azaltırken, kamu binaları ve tesisleri 
başta olmak üzere enerji verimliliği 
yaygınlaştırılacak.

HABER 64. Hükümet programında  yerli kaynak vurgusu
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Yeni Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Al-
bayrak, daha önceki görevi 
ve eğitimi itibarıyla enerji 

sektörüne aşina bir isim. Bakanlık 
görev teslimi sırasında ifade ettiği 
gibi, mevcut enerji bürokrasisini de 
yakından tanıyor ve AK Parti’nin 
uzun iktidar döneminde konulara 
vakıf olmuş bu ekibe güvendiğini 
ifade ediyor. 

Deneyimli bir ekibe sahip olan 
yeni bakanın gündemi de hayli 
yoğun. Zira bakan olmadan önce 
başlayan Rusya krizi, Albayrak’ın 
uzun bir süre zamanını alacak gibi. 
Önümüzdeki dönemde nükle-
er santral projelerinin kesintiye 
uğramadan devreye alınması Bakan 
Albayrakın mesaisinin önemli bir 
kısmını oluşturacak. Azerbaycan ile 
hükümetler arası anlaşması imza-
lanan, Trans-Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı (TANAP) Projesi’nin 
hayata geçirilmesi, Trans Adriyatik 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle 
(TAP) doğal gazın Yunanistan ve 
Arnavutluk üzerinden İtalya’ya 

ulaşması, Irak-Türkiye Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’yle de Tür-
kiye ve Avrupa için gaz akışının 
gerçeklemesi de Bakan Albayrak’ın 
uluslararası deneyimlerini sergile-
yeceği işler olacak.   

Hükümet programında özel 
bir önem verilen yerli kaynakların 
kullanımı da Albayrak’ın aksiyon 

alacağı alanlar arasında yer alıyor. 
Yüksek lisansını yenilenebilir enerji 
projelerinin finansmanı üzerine ya-
pan Albayrak’ın daha hızlı hareket 
edeceği ve ekibine de bu konuda 
vizyon vermesi bekleniyor. 

Fiyat-piyasa gerilimi çözüm bekliyor...
Sektörün birikmiş hayli sorunu 

64. Hükümet’in en genç bakanı olan Berat Albayrak yoğun ve zorlu 
bir enerji gündemi ile karşı karşıya. Rusya ile sorunlar gibi sıcak 
konuların yanında enerji yatırımlarının sürekliliğinin sağlanması ve 
yerli kaynakların teşviği konusu, yüksek lisansını “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Finansmanı” konusunda yapan Albayrak’ın ajandasında 
ilk sırada yer alıyor 

‘Genç bakanın’ enerji 
gündemi yoğun 

HABER & Neşet Hikmet 
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var. Bunların başında da artan 
maliyetler ve düşen elektrik fiyatları 
geliyor. Elektrik enerjisi sektörünün 
en önemli konusu hem üretim hem 
ticaret cephesinde “düşük fiyat” 
sorunu. Özellikle doğal gaza dayalı 
üretimler girdi maliyetlerinde kur 
ve fiyat etkisinin elektriğe zam 
yapılmaması politikası çerçevesin-
de nihai fiyatlara yansıtılmaması 
üretim ve toptan satış şirketlerinde 
sürdürülebilirlik sorunu yaratıyor ve 
sektörde iflas, faaliyetleri durdur-
ma ve konsolidasyon gibi konular 
gündeme gelebiliyor.   

2015 yılında kur ve fiyat etkisi 
sebebi ile 15 bin MW kapasitesin-
deki YEKDEM portföyünün fiyat 
etkisinin, yeni yılda ortalama 20-25 

lira aralığında olacağı tahmin 
ediliyor. Bu da 2015 yılında MWh 
başına ortalama 15-30 lira aralığın-
da karlılık sağlayan tedarikçiler için 
önemli bir sorun niteliği taşıyor. 
Sektör temsilcileri de hazırladıkları 
raporlarla Ankara’da bürokrasiye 
derdini anlatıp çözüm önerilerini 
sıralıyor. Hazırlanan bu raporlar 
da Albayrak’ı bekliyor.  Çünkü bir 
süredir gizli kapılar ardında konu-
şulan “sıkıntılar” artık gün yüzüne 
çıkmaya başladı. Örneğin BİS 
Enerji, faaliyetine son verdi. Şirket-
ten kamuoyuna yapılan açıklama, 
aynı sorunu başkalarının yaşadığını 
da net bir şekilde ortaya koyuyor: 
“Enerji sektöründeki halen devam 
eden negatif dalgalanmalar ve 

reel sektörde ekonomik koşulların 
zorlaşması, doğal gazdan üretim 
maliyetlerinin yüksek olması ve 
tahsilat tarihleri ile ödeme tarihle-
rinin örtüşmemesi nedeniyle üretim 
faaliyetleri şimdilik durdurulup 
tesisin üretim grupları bakıma 
alınmıştır.” 

İşte tüm bu hedefler ve beklen-
tilere göre, Bakan Albayrak’ın başta 
EPDK olmak üzere Bakanlığa 
bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar ile 
özel sektör arasındaki diyalogların 
daha da geliştirilmesi, yeni teşvik 
mekanizmalarının hayata geçiril-
mesi konusundaki beklentileri de 
karşılaması bekleniyor. 

29 YAŞINDA CEO, 37 YAŞINDA BAKAN OLDU
Türkiye Cumhuriyeti 64. Hüküme-
ti’nin  Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı 
olan Berat Albayrak 1978 yılında İstan-
bul’da doğdu ancak aslen Trabzonlu… 
Albayrak iş hayatına 1996 yılında İs-
tanbul Üniversitesi İngilizce İşletme 
Bölümü’nden mezun olduktan hemen 
sonra başladı. 1999 yılında dahil oldu-
ğu Çalık Grubu’nun yurtiçi ve yurtdışı 
şirketlerinde çeşitli görevler üstlenen 
Albayrak, 2002 yılında Çalık Holding’in 
ABD ofisinde finans direktörlüğü ile 
görevlendirildi. Albayrak, bu esnada 
New York Pace University, Lubin School 
of Business’te İşletme Yönetimi Yük-
sek Lisansını tamamladı. 2004 yılında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın kızı Esra Erdoğan ile evlenen ve 
2006 yılında ABD’den Türkiye’ye dönen 
Albayrak, Çalık Holding’in Mali İşler Ge-
nel Müdür Yardımcılığı görevine atandı, 
2007 yılında da 29 yaşındayken Çalık 
Holding CEO’su oldu. Bu esnada gru-

piçi firmalarda da yönetim kurulu üyesi 
olarak da görev yaptı. 
Finans ve Bankacılık bilim dalında 
doktorasını, yenilenebilir enerji kay-
naklarının finansmanı üzerine tez ha-
zırlayarak tamamlayan Albayrak, 2001 
Türkiye ekonomik krizinde şirketinin 
finansman ve likidite yapısını ve 2007 
yılında yaklaşık 1 milyar dolar talep ile 
200 milyon dolarlık Türkiye’deki ilk hol-
ding eurobond ihraç sürecini başarıyla 
yönetti. Albayrak, 2008 yılında 34 katı 
FAVÖK değerinden Türkiye’deki en yük-
sek yurtdışı şirket satışını gerçekleşti-

rirken, 2007-2008 yıllarında Türkiye’ye 
yaklaşık 1 milyar dolar tutarında doğ-
rudan yabancı yatırım sağlanmasına 
katkıda bulundu.
Albayrak, 2013 yılı sonunda Çalık Hol-
ding’teki görevinden ayrılarak Sabah 
Gazetesi’nde “Yeni Türkiye yeni ekono-
mi” başlıklı köşesinde yazarlığa başladı. 
Turkuvaz Grubu’na bağlı çok sayıda şir-
ketin yönetim kurulu üyesi olan Albay-
rak, siyasete girdikten sonra bu görevle-
rinden istifa etti. 2 Ekim 2014 tarihinde 
ağabeyi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk 
Kalyoncu ile birlikte “Nun Eğitim ve Kül-
tür Vakfı’nı” kurdu.
12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 
5. Olağan Kongresi’nde MKYK üyesi 
seçilen Albayrak, 1 Kasım 2015 tarihin-
de yenilenen genel seçimde ikinci kez 
İstanbul milletvekili olarak TBMM’ye 
ikinci kez girdi. İki çocuk babası olan 
Albayrak, çok sayıda sivil toplum kuru-
luşunda yöneticilik de yapıyor. 

HABER ‘Genç bakanın’ enerji gündemi yoğun 
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Avrupa Birliği (AB) tara-
fından hazırlanan 2015 
Türkiye İlerleme Raporu, 
enerji faslı açısından bir 

‘gerileme’ değilse bile en azından 
‘duraklama raporu’ olarak yazılmış 
görünüyor. Raporun, Türkiye enerji 
sektörüne ilişkin genel gözlemi, 
sektörde yakın geçmişte gerçekleş-
tirilen atılımların durma noktasına 
geldiği şeklinde. Bunun en belirgin 
göstergesi, 2012 yılında “modera-
tely advanced” (orta üstü gelişkin) 
olarak tanımlanan Türkiye’nin 
AB’ye enerji uyumunun, son rapor-
da “moderately prepared” (vasat) 
olarak tanımlanmış olması. Tarafsız 

bir gözle bakıldığında ise yapılan 
ağır eleştirilerin bir kısmının, Tür-
kiye’nin yoğun bir seçim ve istikrar-
sızlık döneminden geçmesiyle ilgili 
olduğu görülebilir.

Rapor, genel olumsuz havasına 
karşın, Türkiye-AB arasında-
ki enerji diplomasisinin geldiği 
noktayı takdirle karşılıyor ve Mart 
2015’te başlatılmış bulunan ve 
tedarik güvenliği, doğal gaz sektörü, 
enerji verimliliği ve nükleer enerji 
alanlarına öncelik veren “Yüksek 
Düzeyli Enerji Diyaloğu” da bunun 
bir göstergesi olarak gösteriliyor. 
Buna karşın Türkiye’nin, Yunanis-
tan’ın Meis Adası yakınlarında baş-

latmış olduğu petrol ve gaz arama 
faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık 
da not edilmiş. Diğer taraftan, Meis 
gibi küçük bir konudan dahi bahse-
den rapor, ilginç bir şekilde, Kıbrıs 
ve Doğu Akdeniz enerji kaynakları 
mücadelesinde Türkiye’nin Güney 
Kıbrıs’a karşı olan sert tutumunu 
vurgulamıyor. Bu durum akıllara, 
enerji faslının açılmasını veto eden 
Güney Kıbrıs’a karşı, enerji faslının 
açılması ihtimalinin dillendirildiği 
Brüksel’in bir mesaj mı verdiği 
sorusunu getiriyor. 

Enerji ithalatının Türkiye’nin 
cari açığı üzerindeki etkisini tekrar 
eden rapor, petrol fiyatlarındaki 

2015 Türkiye "Duraklama 
Raporu"nda enerji faslı

AB’nin hazırladığı “2015 Türkiye İlerleme Raporu” enerji konusuna özel 
bir önem veriyor. Rapor, Türkiye’de yenilenebilir enerjideki gelişmeyi 
olumlu görmekle birlikte liberalizasyon ve enerji verimliliğinde daha 
hızlı hareket edilmesini öneriyor…

VİZYON & Serhan Ünal / TENVA- Direktör 
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düşüşün Türkiye için bir fırsat 
penceresi açtığını ifade ediyor. 
Diğer taraftan, özelleştirmelerin 
yavaşlamasının, Türkiye’ye sermaye 
akımını yavaşlattığı belirtilerek, 
bu durumun Türkiye’nin genel 
ekonomik performansı üzerinde 
de etkileri olabileceği söyleniyor. 
Sektörün geneline ilişkin bir diğer 
eleştiri ise hükümetin büyük eko-
nomik gruplarla olan ilişkilerinin, 
piyasa bozucu etki yaratması riski… 
Gaz ve elektrikte maliyet temelli 
otomatik bir fiyat mekanizmasının 
hala işlemiyor olması da siyasetin 
piyasa bozucu etkilerinden biri 
olarak değerlendiriliyor.

Liberalleşme yavaş ilerliyor
Enerji piyasalarına ilişkin 

olarak, Elektrik Piyasası Kanu-
nu’nun nispi olumlu etkileri, gün 
içi piyasasının hayata geçirilmiş 
olması, Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş.’nin (EPİAŞ) kurulması ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın 2015-2019 Stratejik 
Planı’ndaki hedefleri olumlu kabul 
edilmekle birlikte, raporun, Türkiye 
enerji piyasalarına ilişkin saptadığı 
asıl sorun, liberalizasyon sürecinin 
yavaş ilerliyor olması. Liberalizas-
yon konusunda, özellikle doğal 
gaz piyasasının istenen olgunlukta 
olmamasının, Türkiye’nin, AB’nin 
enerji tedarik rotalarından birisi 
olması hedefine de zarar verdiği 
belirtiliyor. Bu açıdan bakıldığında, 
Türkiye doğal gaz piyasasının ge-
rekli olgunluğa behemehal ulaştırıl-
masının, Türkiye’nin dış ekonomik 
ve siyasi ilişkileriyle enerji merkezi 
olma hedefine doğrudan olumlu 
katkı yapacağı iddia edilebilir.

Bu kapsamda raporda değini-
len bir diğer husus da Türkiye’nin 
komşularıyla olan enterkonnekte 
bağlantılarını geliştirmedeki hız 
ve kararlılığı. Bu kısım, raporda 
çok olumlu olarak ifade edilerek 
bunun, enerjinin yanında, AB’nin 
ulaşım ve haberleşme alanlarındaki 
iç pazarının bütünleşmesi hede-

fine de katkı yapacağı belirtiliyor. 
Türkiye’nin çevresiyle olan enerji 
bağlantılarının bir parçasının da 
uluslararası gaz boru hatları oldu-
ğuna değinen rapor, Trans-Anadolu 
Boru Hattı projesinin (TANAP) 
çok hızlı ilerliyor olmasından 
övgüyle söz etmesine karşın Türk 
Akımı’nın geleceğinin belirsizliğini 
de not düşmüş. Türk Akımı gibi 
büyük ve AB için de hayati önemde 
olan bir konudan asgari ölçülerde 
bahsediliyor olması, AB’nin Türk 
Akımı’ndan duyduğu rahatsızlığın 
bir yansıması gibi. 

Tedarik güvenliği açısından 
nispeten kuvvetli bir noktada kabul 
edilen Türkiye’nin şu üç hususa 
öncelik vermesi öneriliyor: 
• İşleyen ve rekabetçi bir doğal gaz 

piyasası, 
• Elektrik ve gazda şeffaf ve ma-

liyet temelli bir tarife yapısının 
oluşturulması ve 

• Nükleer güvenlik ve planlama 
alanlarında acil ilerleme sağlan-
ması. 

Enerjide verimsizlik eleştiriliyor
Şubat 2015’te yeni Ulusal 

Yenilenebilir Enerji Eylem 
Planı’nın yayınlanarak 2023’te 61 
GW yenilenebilir enerji kurulu 
gücünün hedeflenmesi, lisanssız 
güneş ve rüzgar santrallarının 
hızla çoğalması ve doğal gaz 
kullanımının yaygınlaşması gibi 
gelişmeler, AB hedefleriyle uyumlu 
olarak görülürken, çapraz sübvan-
siyonların varlığı ve enerji verimlil-

iğine ilişkin anlamlı hiçbir gelişme 
gerçekleştirilmemiş olması kuvvetle 
eleştiriliyor. 2002 yılında 1000 
euro/259,1 kg petrol eşdeğeri olan 
Türkiye enerji yoğunluğunun, 2011 
yılında 1000 euro/252,5 seviyesine 
gerilediği belirtilen rapor, bu seviy-
eyi yetersiz buluyor. 

Genel hatlarıyla özetlemek 
gerekirse 2015 Türkiye İlerleme 
Raporu, Türkiye’yi mevcut per-
formansının önceki dönemlerin 
gerisinde kaldığı için eleştiriyor. 
Eleştirilerin yoğunlaştığı alanlar 
doğal gaz piyasasının kurulamamış 
olması, gaz ve elektrikte hala şeffaf 
ve siyasetten arındırılmış bir tarife 
yapısının işlemiyor olması, enerji 
verimliliğinde hiçbir olumlu ge-
lişmenin kaydedilmemesi, nükleer 
güvenlik ve planlamada atılması 
gereken acil adımların atılmaması 
olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan, 
Türkiye’nin olumlu görüldüğü alan-
lar ise yenilenebilir enerjiye atfedi-
len önem, çevre ülkelerle bağlantı 
altyapısının hızla geliştirilmesi, 
TANAP gibi enerji arz güvenliğine 
katkı sunacak uluslararası projelerin 
hızla ilerliyor olması ve EPİAŞ gibi 
enerji piyasası kurumlarının hayata 
geçirilmiş olması. Raporda eksiklik 
olarak görülebilecek husus ise 31 
Mart 2015 tarihli elektrik kesinti-
sinden hiç bahsedilmiyor olması. 
Bütün Türkiye’yi etkileyen bu olayı, 
AB raportörlerinin enerji güven-
liği ve elektrik sistem güvenilirliği 
anlamında dikkate değer görmemiş 
olmaları cevapsız durumda.

VİZYON 2015 Türkiye "Duraklama Raporu"nda enerji faslı
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Enerjinin hem üretim hem 
de dağıtım alanının önemli 
bir oyuncusu olan Enerjisa, 
yeni marka kimliğiyle yeni 

dönem çalışmalarını kamuoyuyla 
paylaştı. Sabancı Holding’in İstan-
bul’daki merkezinde düzenlenen 
basın toplantısına Sabancı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı, Sabancı Holding Enerji 
Grubu Başkanı Mehmet Göçmen, 
Enerjisa CEO’su Yetik Kadri Mert 
ve Enerjisa Perakende Satış Genel 
Müdürü Kıvanç Zaimler basının 
karşısına geçti. 

Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 
toplantıda yaptığı konuşmada Türk 
enerji sektörünün, özel sektörün 
katkısıyla son yıllarda büyük bir 
dönüşümün yaşadığını ifade etti. 
Sabancı, Enerjisa ile liberalleşen 

elektrik piyasasında, müşteriyi işin 
merkezine alan yeni bir döneme 
girdiklerini belirterek benimsedik-
leri yeni yaklaşıma, dünyadaki yeni 
eğilimlerin yön verdiğini söyledi. 
Sabancı, şehirleşme ve bunun et-
kisiyle ortaya çıkan, elektrifikasyon 
ve dijitalleşmenin tüm şirketlerin 
odağında olduğunu ifade ederek 
“Enerjide tüketicinin rolü ve önemi 
artıyor, tüketiciyi işin merkezine 
alan yeni yaklaşımlar ve uygulama-
lar yaygınlık kazanıyor” dedi. 

10 yılda 11 milyar dolarlık yatırım 
Sabancı, Türkiye’de elektrik 

sektörüne son 10 yılda yaklaşık 60 
milyar dolar yatırım yapıldığını, 
bunun 11 milyar dolarlık kısmının 
Enerjisa tarafından gerçekleştiril-
diği söyledi. “Bu sektöre yapılan 
yatırımlarda, enerji politikalarına, 
uygulamalarına ve bu sektörü yö-
netenlere olan güvenin çok büyük 
bir rolü olmuştur” diyen Sabancı 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

Gerek özelleştirmeler, gerekse 
yeni yatırımlar sayesinde gelişen ve 

“Türkiye’nin enerjisi” 
Enerjisa’dan

Sabancı Holding ile Alman E.ON ortaklığıyla faaliyet gösteren Enerjisa, 
yeni marka kimliğini tanıttı. Bu kimlikle artık daha çok müşteri odaklı 
bir şirket olduklarını kamuoyuna açıklayan şirketin yeni sloganı ise 
“Türkiye’nin enerjisi”... 

TOPLANTI & Z. Işık Adler 
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dönüşen enerji sektöründe Tür-
kiye’nin liberalleşme adımlarını 
hızlandırması, daha ileriye taşın-
ması ve daha tüketici lehine bir 
piyasaya kavuşturulması gerekiyor. 
Bunu sağlamak üzere, enerji piyasa-
larındaki düzenlemelerin, piyasa-
nın rekabetçiliğini, şeffaflığını ve 
öngörülebilirliğini artıracak şekilde 
güçlendirilmesini bekliyoruz. 

Türkiye’nin beklenen liberalleş-
meyi tamamlamak için çok önemli 
bir fırsat yakaladığını kaydeden 
Sabancı, şu anda Türkiye’de ka-
pasite fazlalığı olduğunu, bunun 
da düzenlemeleri yapmak için bir 
fırsat yarattığı ifade etti. 

Sabancı, yeni hükümet prog-
ramına da değinerek “Başbakanın 

hazırladığı hükümet programında, 
enerjiye özel önem vermesinden 
büyük memnuniyet duyduk. Enerji 
verimliliği, rekabetçi piyasanın 
oluşması, yerli ve yenilenebilir kay-
naklara önem verilmesi, dolayısıyla 
vatandaşın sürekli kaliteli, güvenli 
ve asgari maliyette enerjiye kavuş-
ması hedeflerini memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu programın detay 
uygulama planlarını ve özellikle 
ilk 100 gün kapsamında atılacak 
adımları bekliyoruz” dedi. 

Çapraz sübvansiyonlar kalkmalı
Toplantının ardından gazeteci-

lerin sorularını yanıtlayan Sabancı 
Holding Enerji Grubu Başkanı 
Mehmet Göçmen, dövizdeki artış 
ya da düşüşlerden özel bir beklen-
tileri olmadığını belirterek, enerji 
yatırımlarıyla ilgili kur riskini en iyi 
şekilde yönettiklerini söyledi. 

Elektrik ticaretinde piyasa-
ya girişin önündeki engellerin 
kaldırılması gerektiğini kaydeden 
Mehmet Göçmen, üretim tarafında 
da maliyet bazlı fiyat oluşumunu 
engelleyen çapraz sübvansiyonlar 
ya da benzeri olumsuz faktörler 
varsa bunların ortadan kaldırılması 
gerektiğini vurguladı. 

Piyasada elektrik fiyatlarının 
düşük seyretmesinde, serbestliği 
engelleyen çeşitli faktörlerin etkili 
olduğunu da dile getiren Göçmen, 
enerjide fiyatların artık serbest 
piyasada oluşması gerektiğini, dev-
letin belirlediği fiyatların rekabeti 
engellediğini söyledi. 

“ARIZA SAYI VE 
SÜRELERİNİ ÇOK 

KISALTTIK”
Enerjisa, halen İstanbul Anadolu Ya-
kası, Toroslar ve Başkent Elektrik Dağı-
tım bölgelerindeki 14 ilde, 20 milyon 
nüfusa elektrik hizmeti ulaştırıyor. 
Sorumluluk alanlarındaki şebekeleri 
iyileştirmek için akıllı şebeke yatırım-
larına devam ettiklerini söyleyen Ener-
jisa CEO’su Mert, “Hedefimiz, hizmet 
kalitesini gelişmiş ülke standartlarına 
getirmek. Arızaların sayılarını ve sü-
relerini çok azaltmayı başardık. Daha 
yolumuz var. Ama bu yolda çok emin 
adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.
Enerjisa’nın yeni marka kimliğini 
yaratırken, en büyük enerji kaynağın-
dan ilham aldıklarını söyleyen Mert, 
“Müşterilerimiz için ışığın, mutlu-
luğun ve dinamizmin rengini yeni 
yüzümüze taşıdık. Gerek yeni marka 
kimliğimizle, gerekse her ihtiyaca 
özel şekillendirdiğimiz hizmetlerimiz-
le, Türk halkının elektrikle ilişkisini 
yeniden şekillendiriyoruz. Müşteri-
lerimize daha iyi hizmet vermek için 
en ileri teknolojilerle yenilikçi ürün ve 
servisler geliştiriyoruz” dedi.

KAPASİTE 3 BİN 700 
MW’A ÇIKACAK 

Enerjisa CEO’su Yetik Kadri Mert ise 
20 yıllık enerji yolculuğunda çok 
önemli adımlar attıklarını belirterek 
başladığı konuşmasında “1996 yılın-
da bir otoprodüktör şirket olarak baş-
ladığımız bu yolda, bugün Türkiye’nin 
enerjisi olduk diyoruz. Elbette bu ar-
kada çok büyük bir güç gerektiriyor. 
Biz gücümüzü Sabancı Holding’ten, 
dünyanın en büyük enerji şirketlerin-
den ortağımız E.ON’dan, Türkiye’nin 
dört bir yanında çalışan deneyimli ve 
son derece donanımlı binlerce çalışa-
nımızdan, 20 yıllık uzmanlığımızdan 
ve en önemlisi de müşterilerimizden 
ve halkımızdan alıyoruz” dedi. 
Ülkenin dört bir yanında hidroelekt-
rik, rüzgar, doğal gaz, linyit santral-
larıyla üretim yaptıklarını kaydeden 
Mert şunları söyledi: 
“Yüzde 55’i yenilenebilir olan 2 bin 
500 MW’lık kurulu güçle Türkiye’nin 
en büyük özel sektör elektrik üreti-
cisiyiz. 143 MW’lık en büyük rüzgar 
santralını Balıkesir’de, en verimli do-
ğal gaz santralını Bandırma’da açtık. 
Birkaç ay içinde Avrupa’nın en verimli 
doğal gaz santralı olan Bandırma 2’yi 
açacağız. Önümüzdeki yıl 1200 MW 
yeni kapasite ilave ederek, 3 bin 700 
MW kurulu güce ulaşacak, gücümüze 
güç katacağız.”

TOPLANTI “Türkiye’nin enerjisi” Enerjisa’dan
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Elektrik tedarik piyasasının 
rekabete açılmasının bek-
lenen ana sonuçlarından 
birisi de fiyatın piyasadaki 

arz ve talep koşulları tarafından 
belirlenmesi neticesinde oluşarak, 
fiyat düzenlemesi veya tarife yapma 
ihtiyacının ortadan kalkmasıdır. 
Zira, tarife yapmak (zorunda kal-
mak), düzenleyici kurum için bir-
çok zorluğu beraberinde getiriyor. 
Bu iş için hem insan kaynağı hem 
zaman hem de maddi kaynaklar ay-
rılmalı ki, bu da düzenleyici kurum 
için ciddi bir maliyeti yüklenmek 
anlamına gelir. Düzenleyici kurum 
için bir başka önemli sorun ise 
fiyatın arz ve talep koşulları tara-
fından belirlendiği rekabete açık 
segmentlerde, piyasanın dinamikle-
rini bozmayacak ve etkin kısa vadeli 
fiyat sinyallerinin oluşumuna engel 
teşkil etmeyecek bir tarife yapısının 

tasarımıdır.
Düzenlenen son kullanıcı 

tarifelerinin varlığını sürdürmesinin 
temel nedeni, hanehalkının veya 
diğer müşteri segmentlerinin enerji 
maliyetlerindeki artıştan korunma-
sıdır. Bu, iyi niyetli bir amaç olarak 
görünse de uzun vadede, bu tari-
feler tüketicilerin çıkarlarına zarar 
veriyor. Zira, bu tarifeler nedeniyle 
tüketici için birçok fayda sağlaması 
beklenen tedarik piyasası rekabeti 
işleyemiyor. Tedarik piyasasında 
faaliyet gösteren (veya faaliyet 
göstermeye hazırlanan) ve yerleşik 

olmayan firmaların maliyetlerinin 
altında belirlenen tarifeler, söz 
konusu firmalar için kârların azal-
masına ve hatta zarar etmelerine 
yol açıyor. Bu da, yeni oyuncuların 
piyasaya girmesini engelliyor ve 
tedarik piyasalarının etkin şekilde 
çalışmasına zarar veriyor. Dahası, 
piyasadaki yerleşik firmaların da 
düşük tarifelerden ötürü ettiği za-
rarlar, çapraz sübvansiyonlarla veya 
kamusal kaynaklarla destekleniyor, 
bunlar da elektrik piyasasında ilave 
aksaklıklara ve bozulmalara yol 
açıyor. 

Kamu tarife yapmaya 
devam etmeli mi?

Sadece Türkiye’de değil, birçok Avrupa ülkesinde de hala kamu, elektrik 
fiyatları üzerindeki hakimiyetini sürdürüyor. Avrupa Birliği’nin ortadan 
kaldırmak için harekete geçtiği bu yaklaşım Türkiye için de örnek olmalı ve 
ilk etapta sanayi tarifeleri kaldırılmalı... 

VİZYON & Dr. Fatih Cemil Özbuğday / TENVA Direktörü 
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Avrupa da fiyat kontrolü uyguluyor
Elektrik piyasasını serbestleş-

tirmiş dünyanın birçok ülkesinde, 
elektrik tedarikinde rekabetin işle-
meyişinin temel sorumlularından 
biri olarak düzenlenen son kullanıcı 
tarifeleri tespit edilmiş durumda. 
Bu tarifelerin olumsuz etkileri, po-
litika yapıcıları tarafından görülüp 
gerekli önlemler alınıyor. Özellikle, 
Türkiye’nin birliğine katılmayı 
umduğu Avrupa’da son yıllarda, 
düzenlenen son kullanıcı tarifeleri-
ne karşı ulus-üstü düzeyde bir savaş 
açıldığını söyleyebiliriz. 

Avrupa’da rekabete açık elektrik 
piyasası segmentlerindeki fiyat 
kontrolleri, ERGEG’in (European 
Regulator’s Group for Electricity & 
Gas) 2010 yılında yayınladığı “Son 
Kullanıcı Fiyat Düzenlemesi Statü 
Değerlendirmesi” raporuna göre 
Avrupa’daki birçok ülkede farklı 
tüketici segmentleri için hala fiyat 
kontrolleri uygulanıyor. Tablo 1’e 
göre, hanehalkı segmenti rekabete 
açık olan 30 ülkenin 17’sinde son 
kullanıcı fiyatları hala düzenlemeye 
tabidir. Küçük işletmeler segmen-
ti rekabete açık olan 30 ülkenin 
14’ünde halen son kullanıcı fiyat 
düzenlemesi varken, orta ve büyük 
işletmeler segmenti rekabete açık 
olup aynı anda fiyat düzenleme-
sinin olduğu 8 ülke, enerji yoğun 
endüstriler segmenti rekabete açık 
olup aynı anda fiyat düzenlemesi-
nin olduğu 5 ülke bulunuyor.

Bir sonraki tabloda ise her bir 
segment için düzenlenen tarife-
ler üzerinden elektrik satın alan 
tüketicilerin oranı veriliyor. Buna 
göre, tüketicilerin çok az bir kısmı 
düzenlenen tarifelerden serbest pi-
yasada oluşan fiyatlara geçiş yapmış. 
Düzenlenen tarifeler üzerinden 
elektrik satın almaya devam eden 
tüketicilerin payı, genellikle yüzde 
80’in üzerinde gerçekleşti. Ancak 
bu payın, daha büyük müşteri grup-
ları için düştüğü gözlemleniyor.

Her ne kadar yukarıdaki veriler, 
2010 yılına ait olup güncelliği 
sıkıntılı olsa da Avrupa Komisyo-

Tablo 1. 2010 İtibarıyla Çeşitli Avrupa Ülkelerinde Elektrik Tedarik Piyasasının Açıklığı ve 
Farklı Tüketici Segmentlerinde Son Kullanıcı Fiyat Düzenlemesinin Varlığı

Ülke
Piyasanın 

Serbestleşme 
Tarihi

Hane-
halkı

Küçük 
İşletme-

ler

Orta ve 
Büyük 

İşletmeler

Enerji 
Yoğun 

Endüstri-
ler

Almanya 1998 YOK YOK YOK YOK

Avusturya 2001 YOK YOK YOK YOK

Belçika 2007 YOK YOK YOK YOK

Birleşik Krallık 1990 YOK YOK YOK YOK

Bulgaristan   VAR VAR YOK YOK

Çek Cumhuriyeti 2006 YOK YOK YOK YOK

Danimarka 2003 VAR VAR VAR VAR

Estonya 2009 KAPALI KAPALI VAR VAR

Finlandiya 1997 YOK YOK YOK YOK

Fransa 2007-Temmuz VAR VAR VAR VAR

Hırvatistan   VAR YOK YOK YOK

Hollanda 2004 VAR VAR YOK YOK

İrlanda 2005 VAR VAR VAR YOK

İspanya 2003 VAR YOK YOK YOK

İsveç 1996 YOK YOK YOK YOK

İtalya 2007-Temmuz VAR VAR YOK YOK

İzlanda   YOK YOK YOK YOK

Kıbrıs   VAR VAR VAR VAR

Letonya 2007-Temmuz VAR VAR YOK YOK

Litvanya 2007-Temmuz VAR VAR YOK YOK

Lüksemburg 2007-Temmuz YOK YOK YOK YOK

Macaristan 2007-Temmuz VAR VAR YOK YOK

Malta   KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI

Norveç 1995 YOK YOK YOK YOK

Polonya 2007-Temmuz VAR YOK YOK YOK

Portekiz 2006 VAR VAR VAR VAR

Romanya 2007-Temmuz VAR VAR VAR YOK

Slovakya 2007-Temmuz VAR VAR YOK YOK

Slovenya 2007-Temmuz YOK YOK YOK YOK

Yunanistan 2007-Temmuz VAR VAR VAR YOK
VAR: Bu tüketici segmentinde son kullanıcı için fiyat düzenlemesi var.
YOK: Bu tüketici segmentinde son kullanıcı için fiyat düzenlemesi yok.
KAPALI: Bu tüketici segmentinde elektrik tedariki rekabete kapalı.

VİZYON Kamu tarife yapmaya devam etmeli mi?
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nu’nun (Komisyon) 25 Şubat 2015 
tarihli çağrısı (1) yukarıda verilerle 
resmi çekilen durumu destekliyor. 
Bu çağrıda, birçok ülkede düzen-
lenen tarifelerin etkili rekabetin 
oluşmasını engellediği, bunun da 
yeni yatırımların önüne geçtiği ve 
yeni oyuncuların piyasaya girişine 
mani olduğu ifade ediliyor. Komis-
yon, maliyetlerin altındaki düzen-
lenen fiyatları, rekabet çerçevesi 
ve ekonomik yönetişim çerçevesi 
aracılığıyla oradan kaldırmayı isti-
yor. Ayrıca Komisyon, düzenlenen 
tarifelerin ortadan kaldırılması için 
üye ülkelerin bir yol haritası belirle-
mesini de teşvik edecektir.

Yine, CEER’in (Council of 

European Energy Regulators) 
2015 Kasım ayında yayınladığı “İyi 
İşleyen Perakende Enerji Piyasaları 
Üzerindeki Görüş Raporu”na göre, 
birçok Avrupa ülkesinde düzenle-
nen tarifelerin varlığını sürdürmesi, 
piyasaya girişte temel bir engel ola-
rak görülüyor. Düzenlenen tarifeler, 
piyasada rekabeti bozuyor ve rakip 
tedarikçiler arasında adil rekabet 
koşullarını engelliyor. CEER’in gö-
rüşüne göre, bu tarifeler mümkün 
olan en kısa zamanda kaldırılmalı.

Türkiye ne yapmalı?
Türkiye Enerji Vakfı ekibi 

tarafından hazırlanan “Elektrik 
Perakende Satış Sektörünün Ge-

leceği” adlı raporda da belirtildiği 
üzere, Türkiye’de elektrik tedarik 
piyasasının gelişiminin ve sektörde 
rekabetin önündeki en temel engel-
lerden birisi de piyasa fiyatlarının 
altında kalan ve düzenlemeye tabi 
elektrik satış tarifeleridir. Örneğin, 
sanayi tarifeleri olarak da bilinen, 
desteklenmiş ve cazip tarifeler, 
endüstriyel tüketicilerin seçim 
haklarını kullanmaları konusunda 
güdülerini azaltıyor. 

Elektrik tedarik piyasası, serbest 
tüketici limitinin kaldırılmamasın-
dan ötürü henüz tamamen reka-
bete açılmamış Türkiye’de atılması 
gereken birinci adım, enerji-yoğun 
endüstrilerde faaliyet gösteren 

firmaların, çoğunlukla kullandığı 
sanayi tarifelerinin ortadan kal-
dırılmasıdır. Böylece, enerji tü-
ketimleri büyük ölçekte olan bu 
firmalar, piyasada ucuz elektrik 
arayışına girerek elektrik tedarik 
piyasasının canlanmasına neden 
olacaklar. Söz konusu canlanma, 
elektrik üretim sektöründe ve 
organize toptan satış piyasala-
rında da kendini gösterecektir. 
Ayrıca, bu tarifelerden doğan 
zararları karşılamak için yapılan 
çapraz desteklemeler de ortadan 
kalkacaktır. Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu’nun (EPDK) 
da sanayi tarifesi hesaplamak 
için kullandığı enerjiden, za-
mandan, iş gücünden ve maddi 
kaynaklardan, kurumun yetkili 
olduğu ve önem arz eden başka 
alanlarda istifade edilebilecektir. 
Sanayi tarifelerinin kaldırılması-
nın ardından, ikinci aşamada ise 
orta vadede ticarethaneler için 
yapılan tarifelerin kaldırılması 
planlanmalıdır. Kısacası, yazının 
başlığındaki “elektrik piyasasının 
rekabetçi segmentlerinde kamu 
tarife yapmaya devam etmeli 
mi?” sorusunun yanıtı “hayır, 
etmemeli” olmalıdır.

Dipnot:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/

EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015D-
C0080&from=EN

Tablo 2. Düzenlenen Tarifelerden Elektrik Satın Alan Serbest Tüketicilerin Oranları

Ülke
Hanehalkı

%

Küçük 
İşletmeler

%

Orta ve Büyük 
İşletmeler

%

Enerji Yoğun 
Endüstriler

Bulgaristan 100 100 98 YOK

Hırvatistan 100 YOK YOK YOK

Kıbrıs 100 100 100 100

Danimarka 94 95 VERİ EKSİK VERİ EKSİK

Estonya KAPALI KAPALI 100 100

Fransa 96 83 94 82

Yunanistan 100 100 100 YOK

Macaristan 100 VERİ EKSİK YOK YOK

İrlanda 79.8 52.2 28 YOK

İtalya 91 78.2 YOK YOK

Letonya 99 99 YOK YOK

Litvanya 100 VERİ EKSİK YOK YOK

Hollanda 100 100 YOK YOK

Polonya 100 YOK YOK YOK

Portekiz 92 88 39 62

Romanya 100 VERİ EKSİK VERİ EKSİK YOK

Slovakya 100 100 YOK YOK

İspanya 91 YOK YOK YOK
YOK: Bu tüketici segmentinde son kullanıcı için fiyat düzenlemesi yok.
KAPALI: Bu tüketici segmentinde elektrik tedariki rekabete kapalı.
VERİ EKSİK: Bu ülkeden ilgili veri alınamadı.
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İş yaşamında saygı ve güven 
duyulmanızı sağlayacak 

İş yaşamı her zaman sürprizlerle 
doludur. Kariyerinizin başında edi-
neceğiniz alışkanlıklar ve davranış 
biçimleri sizin “itibarlı” biri olarak 
tanınmanızı sağlar. Aşağıdaki 7 
öneri, ne yapmanız konusunda bir 
kılavuz özelliği taşıyor...

Gerek kişisel yaşamınızda 
gerekse profesyonel iş hayatınızda 
size saygınlık ve kredi kazandıracak, 
çoğu zaman unutulan ve aslında 
çok basit olan 7 kuralı tekrar hatır-
lamakta fayda var. Bu öneriler sizin 
dengeli ve yüksek standartlarda 

profesyonellikle iş yapabilen birey-
lere dönmenize yardımcı olabilir.

Türkiye’de sağlıklı ve kaliteli 
yaşamı eğlenceli hale getirmeyi 
hedefleyen yaşam platformu Upli-
fers’ın (www.uplifers.com) katkıları 
ile 7 öneriyi sizlerle paylaşıyoruz.

İş yaşamı her zaman 
sürprizlerle doludur. 

Kariyerinizin başında edineceğiniz 

alışkanlıklar ve davranış biçimleri sizin 

“itibarlı” biri olarak tanınmanızı sağlar. 

Aşağıdaki 7 öneri, ne yapmanız 
konusunda bir kılavuz özelliği 

taşıyor...
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Kaynak: www.uplifers.com (Entrepreneur.com)

Dürüst olun
Günümüzde iş yaşamında dolandırıcılık ve 
skandallar çok yaygın. Sizin iş yaşamın-
daki krediniz, koşullar ne olursa olsun 
dürüst olma yeteneğinizle alakalı. Bilerek 
yalan söylemiş, kendinizi ve işinizi olmadı-
ğı gibi tanıtmış ya da aktarmış olabilirsi-
niz. Bu durum işinize şimdilik yarıyor gibi 
gözükse de uzun vadede saygınlığınızı yok 
edebilir.

Dakik olun
Çoğu kişi, çalıştıkları konuda çok yetenekli olmasalar da pro-
je teslimlerini zamanında yapan çalışanlarla iş yapmak ister. 
Teslim tarihlerini veya toplantıları kaçırmamaya özen gös-
terin. Müşterilerle ya da ortaklarla yapacağınız bir toplantı-
ya trafik sıkışıklığı, park sorunu ya da hava muhalefetini göz 
önünde bulundurarak mutlaka beş ya da on dakika önceden 
gidin. Toplantıdan önce boş zamanınız kaldıysa bu zamanı 
dinlenme odasında kendinizi dinginleştirmek için kullanın. 
Dakikliğinizin avantajlarından yararlanarak erken gelen kişi-
lerle iletişim kurun. Engel olamadığınız sebepler dolayısıyla 
geç kaldıysanız açıklama yapmak yerine basitçe bir özür dile-
mek yeterli olacaktır.

Kaba bir dil kullanmayın
Kelimelerinizi dikkatli seçin. Neyi nasıl söylediğiniz, karşınız-
daki kişinin hakkınızda kafasında oluşturacağı görüntü için 
çok önemlidir. Saygısız ve kaba bir dil, toplumun sizi kontrol-
süz ve sabırsız biri olarak algılamasına yol açar. Profesyonel 
bir ortamda söylenen kötü sözler, sizin iş ortamından dışlan-
manıza sebep olur. Müşterilerinizin ve çalışanların sizinle 
çalışmamaları için onlara sebep vermeyin. Sinirlendiğinizde 
mekan değiştirin. Çünkü sinirinizi başka bir odada atmak, in-
sanların üzerinde öfke patlaması yaşamanızdan daha uygun 
bir davranış olacaktır.

Anlaşmazlıkları incelikle ele alın
Müşterilerinizle, ortaklarınızla ya da iş arkadaşlarınızla an-
laşamadığınız dönemler olabilir. Aslında bu anlaşmazlıklar 
yaptığınız işin bir parçası. Bu sorunları nasıl çözdüğünüz ise 
karakterinizin bir yansıması. Müşterinizin sizin sabrınızı test 
ederek, yetkinizi sorgular bir tavra girmesi sizi sinirlendirme-
sin. Öfkeden kaynaklı bir tepki vermeyin ya da öfkenizi ilgisi 
olmayan insanlardan çıkartmayın. Ortak bir yol bularak an-
laşmaya çalışın, nezaketinizi asla kaybetmeyin.

Köprüleri yakmayın
İş dünyası bazen çalkantılıdır. Geçmişteki iş ilişkileriniz hak-
kında asla olumsuz konuşmayın. Şu anki rakibiniz gelecekteki 
dostunuz olabilir. İlişkiler ve insanların konumlarındaki deği-
şimler sizi şaşırtabilir. Geçmişinizde beraber çalıştığınız kişi-
lerle koparmadığınız bağlantılarınız, size yeni kapılar açabilir.

Sözünüzü tutun
Sözünüzü yerine getirmediğiniz takdirde 
itibarınızı yitirebilirsiniz. Verdiğiniz taah-
hütleri yerine getirerek itibarınızı yükselt-
me şansınız da var. Yeni bir projeye başla-
madan önce projeye dahil olan insanlara 
karşı açık ve dürüst olun, çünkü verdiğiniz 
sözler sizin her şeyiniz. İş yaşamında kim-
se sürprizlerden hoşlanmaz. Bir işi zama-
nında yetiştiremeyecekseniz ya da bütçeyi 
denkleştiremeyecekseniz, çalışanların ve 
müşterilerin bilgilenmesini sağlayın. Ki-
şilerin önceden uyarılmaları durumunda 
bu tip konular hakkında daha anlayışlı ve 
affedici oldukları görülüyor.

Hatalarınızı kabul edin
İş yaşamındaki hatalar kaçınılmazdır. 
Önemli olan hatalara odaklanmak yeri-
ne bu hataların nasıl çözülebileceğine 
odaklanmaktır. Başarılı yöneticilerin ve 
girişimcilerin çalışma stilleri de budur. İş 
yaşamınızda güvenilir biri olarak anılmak 
ve görülmek için, hata ortaya çıktığı anda 
sorumluluğu üstünüze almalısınız. Hata-
larınızın üstünü örtmeyin; aksine yüzleşin. 
Küçümsemek ya da görmezlikten gelmek 
saygın bir davranış olmaz. Çünkü her ha-
tadan öğrenilecek bir şey vardır. Önemli 
olan sorumlu davranarak çözüm bulup o 
şekilde yola devam etmektir.

1 

2

3

4
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6
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Petrol Sanayi Derneği 
(PETDER) Başkanı ve BP 
Türkiye CEO’su Martin 
Thomsen, yeni hükümetin 

sektörün önünü açacağından umut-
lu olduğunu, bazı sorunlar devam 
etse de çözüm noktasında “daha 
pozitif düşündüklerini” söyledi.

Thomsen, Enerji Gazeteci-
leri ve Medya Derneği (EGAD) 
yöneticilerine yönelik bilgilendirme 
toplantısında, akaryakıtta petrol 
fiyatlarındaki düşüşün pompaya 
aynı ölçüde yansımaması konu-
sunda sunum yaptı. Türkiye’de 
akaryakıt pompa fiyatlarını yüzde 
50-60’a varan vergi yükü ile son 5 
ayda yüzde 40 artan döviz kurunun 
büyük ölçüde etkilediğini belirten 
Thomsen, bu nedenle düşen petrol 
fiyatlarının pompa fiyatlarına aynı 
ölçüde yansımamasının doğal oldu-
ğunu ifade etti.

Thomsen, sektör olarak yeni 
hükümetten beklentileri konu-
sundaysa “daha pozitif ” oldukla-
rını belirterek, “Yeni hükümetin 
sektörün önünü açacağı noktasında 
daha olumluyuz. Öncelikle bir-
likte çalışarak bu sektörü daha 

iyi anlamalıyız. Ancak bu şekilde 
müşterilere daha kaliteli bir hizmet 
sunabiliriz. Hükümetle daha yakın 
çalışmamız iki taraf için de çok 
yararlı olacaktır. Yani sorunlarımız 
olsa da çözüm noktasında umutlu-
yuz” diye konuştu.

Bu noktada, daha önce adım 

atılan konularda önemli mesafeler 
katettiklerini belirten Thomsen, 
“EPDK ile ortak bir teknik çalışma 
komitesi kurduk birkaç aydır 
beraber çalışıyoruz. Bir aylık bir 
süre sonunda ortak çalışmamızın 
detayları kamuoyuna açıklanacak 
olgunluğa erişir” dedi.

PETDER: Yeni hükümetin sektörün 
önünü açmasını bekliyoruz

PETDER Başkanı Thomsen, akaryakıt sektörünün sorunlarının çözümü 
için yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi. Kaçakla mücadele 
için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen 
Thomsen sektöre yeni maliyetler getirilmemesini de istedi…

HABER & Mahir Aslan 
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EPDK’nın teknik komite saye-
sinde kendilerini daha iyi anlamaya 
başladığını ve bundan sonra tavan 
fiyat gibi “serbest piyasaya mü-
dahale” anlamına gelen bir karar 
beklemediklerini söyleyen Thom-
sen, “Serbest bir pazarda daha rahat 
rekabet edebiliriz, bizim gibi şirket-
ler rekabeti sever” diye konuştu.

İstanbul’da bile kaçak yakıt olabilir…
Thomsen, kaçak akaryakıt 

sorununun etkilerine de değine-
rek, “İstanbul’da bile kaçak yakıt 
bulmak mümkün olabilir ama 
mücadele noktasında aşama kayde-
dildi. Bunu da göz ardı edemeyiz” 
ifadesini kullandı. Kaçak akaryakıt 
sorununun daha önce de bulun-
duğunu ve önlemlerle mücadeleye 
çalışıldığını belirten Thomsen, bu 
ve benzeri konularda önlem alırken, 
“Kar marjı uzun süredir sabit kalan 
sektöre kaldıramayacağı yeni kül-

fetler yüklenmesinden kaçınılması-
nı” istedi. Thomsen, sektöre yönelik 
her türlü düzenleme ve önlemde 
ilgili bakanlıklarla EPDK’nın daha 
koordineli çalışması gerektiğini  de 
savundu.

Akaryakıtta vergi yükü 
PETDER Genel Sekreteri 

Niyazi İlter de petrol bedavaya 
sağlansa bile vergi nedeniyle mev-
cut akaryakıt pompa fiyatlarının 
litre başına 2 lira 20 kuruştan aşağı 
inemeyeceğini vurgulayarak, vergi 
yükü ve kur etkisine somut örnek 
verdi.

Bir gazetecinin, akaryakıtta 
fiyat dalgalanmasının ortadan 
kaldırılması için bir fon oluştur-
ma teklifini hükümete önerip 
önermedikleri sorusuna da İlter, 
“Akaryakıtın hükümete KDV ve 
ÖTV olarak katkısı 60 milyar lira. 
Hiçbir hükümet bu büyüklükteki 
bir gelirden vazgeçemez. Böylesine 
önemli bir gelir kalemini azaltacak 
bir alternatif öneride bulunmayı 
bırakın, bunu tartışmak bile hiçbir 
hükümetin kabul edebileceği bir 
konu olmasa gerek” cevabını verdi.

SAYAÇLAR HENÜZ ÜRETİLMİYOR
Genel Sekreter Niyazi İlter de kaçakçılığı önlemek amacıyla düşünülen sayaçla it-
hal edilen tüm akaryakıt sayaçlardan geçerek dağılacağını ve çok teknolojik olması 
beklenen bu sayaçların henüz üretimi gerçekleşmediğini söyledi. İlter akaryakıtta 
pompa fiyatlarını litrede 1 ila 1.3 kuruş ilave getirecek bu sayaç sistemi konusunda, 
Gümrük Bakanlığı’ndan 15 Şubat’ta dolacak süreyi bir yıl uzatmasını istediklerini 
de kaydetti.

AKARYAKITA 
SAYAÇ NE 

KADAR ETKİLİ 
OLACAK?

Denizden ithal edilen yakıtın kontrolü 
için dağıtım şirketlerinin kurması iste-
nilen sayaç sistemi konusuna da de-
ğinen Thomsen, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: “Sayaçlar için 100 milyon 
dolar yatırım ihtiyacı var. Petrol fiyat-
ları düşerken kar marjı değişmeyen 
dağıtım şirketlerinin bu külfetin altın-
dan kalkması güç. Bunun bir de işlet-
me maliyeti olacak şüphesiz… Bulun-
duğumuz tablo da Gümrük Bakanlığı 
sayaç isterken, Çevre ve Maliye ba-
kanlıklarının sektöre başka külfetler 
yüklüyor olmaması gerekir. Akaryakıt 
sektöründe bu anlamda hükümetin 
kendi içinde ciddi bir koordinasyona 
ihtiyacı var.”
Thomsen, Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı’nın istediği sayaç sistemi konu-
sunda “Şu anda bu konu ne durumda 
bilemiyorum, teknik sorunlar var, şu 
anda böyle bir sayaç yurt içi ve yurt 
dışı piyasada yok ve bu sayaçların ne 
kadar etkili olacağı hakkında kesin bir 
bilgi de yok’’ dedi.

HABER PETDER: Yeni hükümetin sektörün önünü açmasını bekliyoruz
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1 Temmuz 2015’de Gün İçi 
Elektrik Piyasası’nın açılma-
sıyla elektrik piyasalarında 
yeni bir döneme daha giril-

miş oldu.  Gün Öncesi Piyasası’nda 
sonuçların belli olmasının ardından 
katılımcılar pozisyonlarını gözden 
geçirmek için bir fırsat daha elde 
etmiş oldular. Saat 18.00’da bir 
sonraki günün kontratları aktif 
hale geliyor ve tedarik zamanına 2 
saat kalıncaya kadar da bu ticaret 
hakkından yararlanılabiliyor. Kalan 
2 saat ise katılımcıların kesinleşmiş 
günlük üretim planlarını bildirme-
sine ve buna göre Milli Yük Tevzi 
Merkezi’nin kendi planlamasını 

yapmasına ayrıldı. 
Gün İçi Piyasalarında ticaret 

sürekli olabildiği gibi (Belçika, 
Danimarka, Hollanda, Alman-
ya, Fransa),  seanslara bölünmüş 
(İspanya, Portekiz, İtalya) şekilde 
de yapılabilir. İlkinde eşleşme anlık 
olarak yapılırken, ikincisinde seans 
sonunda eşleşme yapılıyor. Türkiye, 
Gün İçi Piyasasında sürekli ticareti 
benimsemiş, gönüllülük esasına 
dayalı teklifleri portföy bazlı kabul 
ediyor, saatlik ve blok teklifler ayrı 
ayrı defterlerde tutularak eşleşti-
riliyor. Sürekli ve seans yöntemler-
inin birleştirilerek karma sisteme 
geçilmesi ve böylece tek bir defter 

üzerinden çapraz eşleştirmel-
erin yapılabilmesi, sürüm 2 için 
düşünülen iyileştirmeler arasında 
yer alıyor. Böylece işlem hacminin 
de arttırılabileceği tahmin ediliyor. 

15 Kasım 2015’e kadar 466 
katılımcı Gün İçi Piyasaları için 
katılım anlaşması imzaladı, bun-
lardan temmuz-kasım döneminde 
alış yönünde 114, satış yönünde 
125 katılımcı işlem yapıldı. Şekil 
1’de aylara göre alım ve satım yapan 
katılımcı sayıları veriliyor.

Katılımcılar Gün İçi Piyasa-
sı’nda pek çok farklı nedenle işlem 
yapabiliyor. Bunların başlıcaları:

 � Herhangi bir nedenle (teklifin 

Gün Içi Elektrik Piyasası 
Performansı

Gün İçi Piyasası’nda yapılan işlemlerin düşüklüğü, katılımcıların 
öğrenme sürecinde olduğunu gösteriyor. Katılımcıların sistemin 
faydalarını gördükçe işlem hacminin 10 misli artması bekleniyor…

VİZYON & Kürşad Derinkuyu / EPİAŞ, Genel Müdür Danışmanı 
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zamanında girilmemiş olması, 
teminatın yeterli olmaması 
gibi) Gün Öncesi Piyasası’na 
katılamamış olmak. Bu durum-
da katılımcılar açık pozisyon-
larını Gün İçi Piyasası ile 
kapatmaya çalışıyor. 

 � Gün Öncesi Piyasası’nda iste-
nilen miktarda alım/satım yap-
amamış olmak. Verilen teklifin 
PTF ile uygunluk göstermemesi 
sonucu oluşan farkın Gün İçi 
Piyasası’nda telafi edilmesi 
amaçlanıyor. 

 � Gün İçi Piyasası’nda cazip 
fiyatların oluşması (arbitraj ile 
benzerlik gösterir) sonucunda 
daha az/fazla üretim/tüketim 
yapma olasılıklarının değer-
lendirilmesi bir diğer sebep.

 � Dengeleme Güç Piyasası’nda 
istenilen miktarda Kot 1 (kısıt) 
ve Kot 2 (Sekonder Kontrol) 
alamamış olmak. Bu durumda 
da Gün İçi Piyasası üreticiler 
için ikinci bir şans olarak yerini 
alabiliyor. 

 � Zaman içerisinde gelen yeni 
bilgiler ışığında oluşabilecek 
dengesizlikleri önceden daha az 
maliyetle engellemeye çalışmak. 

Bu durum özellikle yenilen-
ebilir enerji alanında üretim 
yapan santrallar için (eğer 
YEKDEM’in dışarısında iseler) 
kolaylık sağlıyor. 
Tablo 1, 1 Temmuz-15 Kasım 

2015 tarihleri arasında Gün İçi 
Piyasasında gerçekleşen saatlik 
ve blok eşleşme miktarı ve işlem 
hacmini gösteriyor.

Mevcut durumda Gün İçi 
Piyasası, Gün Öncesi Piyasası’nın 
işlem hacmi olarak yüzde 0.5’ine 
ulaşamadı.  Oysa bu oran, sürekli 
ticaret yapan piyasalarda yüzde 
2-5 aralığında, seans olarak çalışan 

piyasalarda yüzde 8-12 aralığında 
gerçekleşiyor. Bu ise mevcut piya-
sanın henüz tam verimli çalışmayıp 
katılımcıların öğrenme sürecinde 
olduğunun göstergesi. Öte yandan 
piyasa hacminin de 10 katına kadar 
genişleme potansiyeli olduğuna 
işaret ediyor.  

Ancak kısa vadede yenilenebilir 
enerji santrallerinin YEKDEM’i 
tercih edecek olması, (YEKDEM 
portföy yöneticisinin dengesizlik-
ten sorumlu tutulmaması halinde) 
bu işlem hacmi genişlemesinin bir 
miktar ötelenmesine sebep olması 
bekleniyor.

Şekil 1. Gün İçi Piyasası’nda Alım ve Satım Yapan Katılımcı Sayıları

Tablo 1. Gün İçi Piyasası’nda Eşleşme Miktarı ve İşlem Hacmi

VİZYON Gün İçi Elektrik Piyasası Performansı
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Ekonomi Bakanlığı, İthalatta 
Gözetim Uygulamasına 
İlişkin Tebliğ’i (Tebliğ no: 
2015/9) 19/10/2015 tarihli 

ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlayarak güneş pili ithalatı-
na yönelik gözetim uygulamasını 
başlatmış oldu. Tebliğle güneş 
paneli ithalatında ileriye yönelik 
yürütülecek gözetim uygulamasına 
ilişkin usul ve esaslar tanımlanıyor. 
Gözetime tabi ürünün, “güneş pili” 
(solar, bir modül halinde birleşti-
rilmiş veya panolarda düzenlenmiş 
olsun olmasın, yalnız güneş panel-

leri) şeklinde açıklandığı tebliğe 
göre, yüksek vergi ödemek zorunda 
kalmadan güneş paneli ithal etmek 
isteyen bir firmanın Ekonomi 
Bakanlığı, İthalat Genel Müdür-
lüğü tarafından verilecek gözetim 
belgesine sahip olması gerekecek. 
Gümrük beyannamesinin tescilinde 
ilgili gümrük idaresi tarafından ara-
nacak gözetim belgesi; 27/10/1999 
tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Ka-
nunu’nun eşyanın gümrük kıyme-
tine ilişkin hükümlerinin uygulan-
masını engellemeyecek, altı aylığına 
verilecek ve bir örneği gümrük 

beyannamesine eklenecek. Güneş 
paneli ithalatında mevcut durumda 
uygulanan vergi, kilogram başına 
10 dolardı, gözetim uygulamasının 
devreye girmesinden sonra, gözetim 
ve teşvik belgesi olmayanlar, ekip-
manlarını kilogram başına 35 dolar 
+ KDV ödeyerek ülkeye sokabi-
lecekler. Güneş paneli ithalatına 
gözetim uygulanmasını öngören 
tebliğ, yayımlanma tarihini izleyen 
30. gün (19 Aralık 2015 itibarıyla) 
yürürlüğe girecek. 

Yerli üreticiyi korumak adına 
devletin ithalatta almış olduğu ko-

Ekonomi Bakanlığı, yurtiçi üretimi korumak adına güneş pili 
ithalatına dönük gözetim uygulaması başlattı. Bu olumlu bir gelişme 
ancak KDV uygulamasının ağırlık üzerinden değil, enerji değeri 
üzerinden yapılması çok daha yerinde bir tasarruf olacaktır...

Güneş Pili Ithalatında Gözetim 
Uygulanmasına Ilişkin Tebliğ Hakkında

KONUK KALEM & Dr. Yüksel MALKOÇ / Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği-TUREB, Denetleme Kurulu Üyesi 
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runma yollarından biri de ithalatta 
gözetim belgesi uygulamasıdır. Bir 
malın ithalatının yerli üreticilere 
zarar verecek veya zarar tehdidi 
yaratacak miktar/veya şartlarda 
artması halinde, ithalatın, Ekonomi 
Bakanlığı’nca düzenlenecek göze-
tim belgesi ile izlenmesine yönelik 
bir uygulamadır. Gözetim uygu-
laması, yerli üreticinin korunması 
ve ithalattan kaynaklanacak vergi 
kayıplarının önlenmesi amacıyla, 
eşyanın ithalatında üzerinden vergi 
hesaplanacak kıymetle ilgili, birim 
başına asgari bir fiyat belirlenmesi 
uygulamasıdır. Gözetim uygulama-
sı; ilgili eşyanın kıymeti, belirlenen 
birim fiyatın altında kaldığı zaman 
devreye girer. 

Gözetim ve koruma önlemi arasındaki 
farklar

Bilindiği üzere, Ekonomi 
Bakanlığı, ithalat konusu malın, 
benzer veya doğrudan rakip mallar 
üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi 
zarar oluşturacak miktar ve şartlar-
da ithal edilmesi halinde korunma 
önlemleri alabiliyor. Korunma 
önlemlerine karar verilebilmesi için 
ithalat miktarı ve şartlarının yerli 
üreticiye zarar verir nitelikte oldu-
ğunun gözlemlenmesi gerekiyor. 
Gözetim uygulaması, bir malın aynı 
veya doğrudan rakip malları üreten 
yerli üreticiler üzerinde zarar tehdi-
di yaratan miktar ve/veya şartlarda 
ithal edilmesi halinde söz konusu 
malın ithalatının ve/veya ithalattaki 
gelişmelerin gözlenmesidir. Bir 
malın ithalatında kaydedilecek ge-
lişmeler, Ekonomi Bakanlığı İthalat 
Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen 
veya onaylanan gözetim belgesi ile 
izlenmektedir. Korunma önlemi ise; 
bir malın aynı veya doğrudan rakip 
malları üreten yerli üreticiler üze-
rinde ciddi zarar veren veya ciddi 
zarar tehdidi oluşturan miktar ve/
veya şartlarda ithal edildiği hallerde 
ülke menfaatleri de göz önüne 
alınarak yapılacak soruşturma 
sonucunda başvurulması öngörülen 

tedbirleri kapsar. Gözetim uygula-
ması bir korunma önlemi olmayıp, 
kapsama alınan malın ithalatına 
herhangi bir kısıtlama getirilmesi, 
vergi oranlarında bir artış yapılması 
veya ek mali yükümlülükler getiril-
mesi söz konusu değildir. 

Ülkemizdeki ekonomik gös-
tergelere göre; sanayi üretiminde 
artış, üretilen ürünlerin belli bir 
kısmının yurtdışından demon-
te olarak getirilerek üretimleri 
tamamlanmakta, işçilik ve katma 
değer oluşturulması sağlanmak-
tadır. Ayrıca ürünlerin yurtdışına 
gönderilmesi ile de Türkiye’nin 
markalaşmasına ve ihracatının 
artmasına olanak sağlanmaktadır. 
Diğer taraftan; Türkiye’de üretilen 
ürünlerin eşdeğerinin yurtdışından 
çok daha ucuza, satışa hazır halde 
getirilmesi; iç piyasadaki üreticinin 
yüksek maliyet nedeniyle rekabet 
şansını azaltmakta ve zor durumda 
kalmasına neden olmaktadır. Bu 
durumdaki üretici ya da üreticiler; 
ürettikleri ürünün eşdeğeri ithal 
edilip normal fiyattan çok ucuza 
satılıyor ise Ekonomi Bakanlığı’na 
şikâyet başvurusu yapabilmektedir. 
Mağduriyetlerini belgelendirmeleri 
ve yapılacak araştırma neticesinde 
durumun ciddiyeti ortaya konul-
duğunda gözetim ve korunma 
önlemleri devreye girerek üreticiler 
korunabilmektedir.   

Sektörün büyümesine katkı 
sağlayacak

İthalatta Gözetim Uygulaması 
Yönetmeliği, Dış Ticaret Müsteşar-
lığı, İthalat Genel Müdürlüğü’ne 
yerli üreticinin korunması ve itha-
lattan kaynaklanacak vergi kayıpla-
rının önlenmesi görevini vermek-
tedir. Genel müdürlük herhangi bir 
ürün için re’sen kendisi bu uygula-
mayı başlatabileceği gibi herhangi 
bir firmanın başvurusu üzerine de 
gözetim kararı alabilmektedir.

Güneş pillerine yönelik gözetim 
uygulaması yerli üretimi korumak 
amaçlı yapılan geçici bir tedbir 

niteliğinde olup asıl amaç emek-
leme aşamasında olan yerli güneş 
pili teknolojinin ve sektörünün 
gelişmesine imkan tanımaktır. Hem 
fiyat hem de kalite açısından ulus-
lararası alanda rekabete hazır hale 
gelebilmektir. Uygulama ile sadece 
izleme ve kontrol amaçlanmaktadır. 
Mevcut durumda güneş panelleri 
yüzde 18 olan KDV oranı ile watt 
başına 9 cent vergi ödeyerek yurt 
içine girmekte veya yurt içinde 
satılmaktadır. Yeni uygulama ile 
yatırım teşvik belgesi olmayan veya 
gözetimden kaçan ve ilgili belgeleri 
vermeyen firmalar için bu miktar 
ithal edilen paneller için watt başı-
na yaklaşık 45 cent KDV şeklinde 
uygulanacaktır. Uygulama sadece 
güneş panelleri için değil aynı za-
manda panellerde kullanılan güneş 
hücreleri için de geçerli olacaktır.  

Bu uygulamada güneş pillerin-
den kg üzerinden KDV tahakkuk 
ettirilmektedir.  Güneş pilleri veya 
panelleri kg üzerinden satılmamak-
tadır. İthal edilen güneş panelle-
rinin veya pillerinin enerji değeri 
üzerinden vergilendirmeye tabi 
tutulmasının daha doğru bir yakla-
şım olacağı değerlendirilmektedir. 
Bunun için bu tip malzemelerin 
ithalatının konu ile ilgili uzmanlık 
altyapısına sahip gümrükler üzerin-
den yapılmasının ve gümrüklerde 
bu malzemelerin gerekli enerji ve 
güç ölçümlerinin yapılarak ülkeye 
sokulması hem kaliteli ürünlerin 
ülkemize girmesini sağlayacaktır 
hem de vergi kayıplarının önüne 
geçilmesi sağlanacaktır. 

Ülkemizde 17 adet fotovoltaik 
panel üretici mevcut olup yıllık 
üretim kapasitesi 1200 MW’tan 
fazladır. Bu firmalar; sektörün geli-
şimine, yerli sanayi olarak yan sana-
yinin oluşumuna ve istihdama ciddi 
katkılar sağlamaktadırlar. Bu göz 
ardı edilemeyecek bir kapasitedir. 
Dolayısıyla bu sektörde meydana 
gelen gelişmelerin gözetim uygula-
ması şeklinde izlenmesinin faydalı 
olacağı değerlendirilmektedir. 

KONUK KALEM Güneş Pili İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında
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Elektrik Dağıtım Hizmet-
leri Derneği (ELDER) 
ve Türkiye Doğal Gaz 
Dağıtıcıları Birliği’nin 

(GAZBİR) birlikte düzenlediği 
‘Enerjide AR-GE Çalıştayı’nın 
ikincisi Ankara’da gerçekleştirildi. 
Üniversiteler, tekno-kentler, sivil 
toplum kuruluşları, özel şirketler ve 
kamuyu bir araya getiren çalıştayın 
açılışında konuşan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye 
büyüdükçe doğal gaz ve elektrik 
kullanımı da doğru orantılı olarak 
arttığına işaret ederek, şunları 
söyledi.

“Bu durum yeni taleplerin kar-
şılanabilmesi, yeni şebekelerin ya-
pılabilmesi için daha fazla çaba sarf 
etmemizi gerektiriyor. Araştırma ve 

Elektrik ve doğal gazda sorunlar 
Ar-Ge ile çözülecek

ELDER ve GAZBİR’in birlikte düzenlediği Enerjide Ar-Ge çalıştayının 
ikincisi gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, “AR-GE alanında atılan her adım, yapılan her harcama Türkiye’nin 
geleceğine yapılan yatırım olarak görülmelidir” dedi
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geliştirmeye verebilecek imkânlar 
ise zorunlu olarak bağlantı talep-
lerine ve yenileme yatırımlarına 
ayrılıyor. Ancak ülkemizin gelişme-
siyle birlikte dağıtım sisteminin de 
daha iyi bir sisteme ulaşması, yani 
büyürken gelişmesi, gelişirken etkin 
bir sisteme dönüşmesini sağla-
yabileceğimize inanıyorum” diye 
konuştu.

Akıllı şebeke pilot projeleri ön sırada
Yılmaz, EPDK olarak Ar-Ge 

alanındaki çalışmalara önem ver-
diklerini belirterek, “Elektrik ve gaz 
dağıtım şirketlerinin oluşturduğu 
dernekler tarafından hazırlanması 
çok önemli. Farklı alanlarda da 
olsa birlikte sinerji oluşturulmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. 

Türkiye’nin elektrik ve doğal 
gaz dağıtım sistemi altyapısının 
uluslararası kalite standartları 
düzeyine ulaştırılması hedefin-
de olduklarını belirten Yılmaz, 
“Elektrik dağıtım sektörü ile ilgili 
Ar-Ge projeleri ele alındığında 
sistemin gelişmesi için kaçınılmaz 
olan akıllı şebeke uygulamalarına 
dönük pilot projeler ön sıralarda yer 
alıyor. Ayrıca insansız hava araçla-
rının işletmede kullanılması, akıllı 
şehir-akıllı pilot bölge uygulaması 
gibi teknik konular olduğu gibi, göç 
yolları üzerindeki tesislerle ilgili 
kuşların ve tesislerin korunmasına 
yönelik sosyal sorumluluk projele-
rini görmek de bizi mutlu ediyor” 
diye konuştu.

Projelerin toplam maliyeti yaklaşık 48 
milyon liraya ulaştı

Doğal gaz sektöründe ise deprem 
riskleri yönetim sistemi, uzaktan 
gaz kaçağı tespiti, boru hatlarında 
oluşması muhtemel hat hasarlarının 
ve boru ömürlerinin önceden tespit 
edilebilmesini içeren boru hattı bü-
tünsel yönetimi gibi projelerin başta 
geldiğini belirten Yılmaz, “Kurum 
olarak, Ar-Ge kültürünün sektöre 
kazandırılması için payımıza düşen 
görevi bu uygulama dönemi içinde 
yerine getirdik” diye konuştu.

Geçtiğimiz dönemde kabul edi-
len tüm projelerin yaklaşık maliyeti 
33 milyon lira iken, bugün toplam 
Ar-Ge proje büyüklüğü yaklaşık 48 
milyon liraya ulaştığını kaydeden 
EPDK Başkanı Yılmaz, “Proje 
kabul oranlarındaki artış eğiliminin 
önümüzdeki dönemlerde de süre-
ceğine inancım tam” diye konuştu.

İki kurumdan biri EPDK 
ELDER Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ceyhan Saldanlı 
ise yaptığı konuşmada  ener-
ji sektörünün, üzerinde en fazla 
Ar-Ge çalışması yapılan alanlardan 
birisi olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
Ar-Ge konusunda hızla ilerle-
diğini kaydeden Saldanlı, önde 
gelen ülkeler arasına girme hedefi 
doğrultusunda Ar-Ge’nin önemine 
dikkat çekti.

EDPK’nın Ar-Ge çalışmalarına 
önem verdiğine işaret eden Sal-
danlı, Avrupa’da iki tane düzenle-
yici kurumun Ar-Ge’ye bu derece 
önem verdiğini, birisinin EPDK ol-
duğunu belirtti. Bugün ELDER’in 
uluslararası kaynakları kullanarak 
iki ayrı Ar-Ge projesi yürüttüğünü 
dile getiren Saldanlı, “Biz bugün 
birlik olduğumuz sürece başarılı 
olacağımızdan şüphemiz yoktur. 
Herkes bu konuda elinden geleni 
yapmalıdır. Bu salonun heyecanı bu 
konudaki kararlılığı göstermekte-
dir” dedi.

46 ŞİRKETİN 
AR-GE BÜTÇESİ 
4,5 MİLYON TL 

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Arslan, EPDK’nın 2011 yılında aldığı 
kararlar sonucunda dağıtım sektörü-
nün Ar-Ge çalışmalarına başladığını 
ve bu çalışmaların ivme kazanarak 
devam edileceğini söyledi. Sektör 
için en önemli konunun ‘sürdürüle-
bilirlik’ olduğunun altını çizen Arslan, 
“Türkiye’deki Ar-Ge harcamaları son 
dönemde kişi başı 50 dolardan 200 
dolara kadar yükseldi. Ar-Ge  ve ino-
vasyonun ne kadar önemli olduğunu 
hükümetimiz ortaya çıkardı. Doğal 
gaz sektöründe müteahhitlikte kısa 
sürede yüzde 100 yerli duruma ge-
lindi. Ürün temini konusunda ise ya-
pılan çalışmalarla da yüzde 70 yerlilik 
seviyesine geldik” diye konuştu.
Arslan, doğal gaz sektöründe mevcut 
durumda  yeni tarife dönemine  gir-
miş  46 şirketin  yıllık 4,5 milyon lira 
seviyesinde Ar-Ge bütçesi bulunduğu-
nu vurgulayarak,  bu seviyenin yeterli 
olmadığını ancak önümüzdeki dönem-
de bir Ar-Ge  kültürünün oluşturulması 
ile daha iyi şeyler yaşanacağını kaydetti.
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Elektrik Piyasası Kanu-
nu’nun (EPK) temel amacı, 
rekabetçi bir elektrik ener-
jisi piyasasının oluşturul-

ması sağlamak. EPK’da rekabetin 
sadece toptan satış piyasasında 
değil, perakende satış aşamasında 
da sağlanmasının amaçlandığı 
açıkça belirtiliyor. Toptan satışta 
rekabetçi bir yapı oluşturmak, pera-
kende satışa nispeten daha kolaydır. 
Ülkemizde çok sayıda tedarikçi, 
organize toptan satış piyasasında 
ve imzaladıkları ikili anlaşmalarla 
rekabet ediyor. Bu tedarikçilerin 
önemli bir kısmı, perakende satış 
faaliyeti de gösteriyor. Perakende 
satışta son yıllarda piyasa açıklığı 
arttı ve daha fazla serbest tüketici, 
ikili anlaşma imzalamak suretiyle 
düzenlenen tarifelerin kapsamının 
dışına çıktı. 

Perakende satışta rekabette bir 
ilerleme olduğu açık olsa da küçük 

tüketiciler için rekabeti büyük 
tüketicilerden ayırmak gerekiyor. 
Büyük tüketicilerin aksine, küçük 
tüketiciler için rekabette bazı kısıtlar 
bulunuyor. Bu bağlamda, bu yazıda 
büyük tüketiciler ve küçük tüketici-
ler için ayrı ayrı değerlendirmelere 
yer verilerek perakende satışta reka-
beti kısaca analiz edileceğiz.

Rekabet Kurumu’nun Elektrik Toptan 
Satış ve Perakende Satış Sektör 
Araştırması

Öncelikle elektrik perakende 
satışına ilişkin iki önemli raporun 

sonuçlarını hatırlayalım. Bu rapor-
lardan ilki Rekabet Kurumu’nun 
2015 yılının Ocak ayında kamuo-
yuyla paylaşmış olduğu “Elektrik 
Toptan Satış ve Perakende Satış 
Sektör Araştırması”dır (1). Bu ra-
porda, tüm elektrik tüketicilerinin 
serbest tüketici olması durumunda 
bile rekabetin ulusal özellik kazan-
masının kolay olmadığı vurgula-
nıyor. Bu zorluğun nedeni olarak, 
görevli tedarik şirketlerinin yerleşik 
şirket olarak sahip oldukları bazı 
avantajlar, geçiş maliyetlerinin yük-
sek olması ve rekabet kültürünün 
yeterince olgunlaşmamış olması 

Perakende elektrik satışında 
rekabetin bugünü ve geleceği

Serbest tüketici limitinin sıfırlanıp sıfırlanmayacağı tartışılırken çalışmalar 
piyasada henüz tam bir rekabetin oluşmamış olduğunu gösteriyor. Bu 
eksiklik özellikle küçük tüketicilerin ve meskenlik olduğu alanda çok 
daha belirgin…
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gösteriliyor (2). Raporda, yerleşik 
şirket olmanın avantajları açıkla-
nırken dağıtım şirketlerinin, görevli 
tedarik şirketleri lehine piyasa 
oyuncuları arasında ayrım yaptığı 
yönünde çok sayıda şikayet bulun-
duğu ifade ediliyor. Diğer bir temel 
şikayet konusunun ise dağıtım 
şirketleriyle görevli tedarik şirketle-
rinin, tüketicilerin diğer tedarikçile-
re geçmelerini zorlaştırması olduğu 
belirtiliyor (3). Raporda rekabetin 
tesisi için hukuki ayrıştırmanın 
etkin bir şekilde gerçekleştiril-
mesinin önemi vurgulanmakta ve 
etkin ayrıştırma için bazı öneriler 
getiriliyor (4). 

Raporda vurgulanan diğer 
önemli bir husus, tüketicilerin 
görevli tedarik şirketinden enerji 
almaya devam ederek düzenlenen 
tarifeden serbest tüketici tarifesine 
geçmesinin gerçek bir rekabetin 
varlığı anlamına gelmeyebileceği... 
Bu nedenle geçiş maliyetlerini azal-
tan ve tüketici farkındalığını artıran 
düzenlemelerin devreye sokulma-
sının önemli olduğu ifade ediliyor 
(5).  Raporda tedarikçi değiştir-
me süreçlerinin basitleştirilmesi, 
hızlandırılması, kolaylaştırılması 
ve sistematik hale getirilmesinin 
gerektiği hatırlatılıyor (6). Özetle 
perakende satışta rekabetin tam 
olarak sağlanması için alınması 

gereken epeyce yol olduğu ifade 
ediliyor.

Türkiye Enerji Vakfı’nın Elektrik 
Perakende Satış Sektörünün Geleceği 
Raporu

Elektrik perakende satışına 
ilişkin ikinci önemli rapor, Tür-
kiye Enerji Vakfı’nın eylül ayında 
yayımladığı  “Elektrik Perakende 
Satış Sektörünün Geleceği” adlı 
rapordur (7). Bu raporda da Türki-
ye’de elektrik tedarikinde rekabetin 
henüz olgunlaşmadığı vurgulanıyor. 
Rekabet Kurumu’nun araştırma-
sında vurgulanan dağıtım şirketleri 
ile tedarikçiler arasındaki ayrışma-
nın işlevselliğinin ideal düzeyde 
olmadığı da raporda ifade ediliyor 
(8). Raporda, gerekli önlemlerin 
alınmaması halinde küçük tüketici-
ler için rekabetin gelişmeyebileceği 
vurgulanıyor (9). 

Rakamlarla perakende satış 
sektöründe rekabetin gelişimi 

Halihazırda serbest tüketici 
limiti 4 bin kWh’tir. Yani yıllık 
tüketimi 4 bin kWh’i aşan tü-
keticiler, istedikleri tedarikçiden 
elektrik enerjisi satın alma hakkına 
sahip. Ocak ayında, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu, 2016 yılı için 
4 bin kWh’ten daha düşük yeni bir 

limit belirleyecek. Bugün için, ayda 
yaklaşık 130 TL elektrik faturası 
gelen bir tüketici, serbest tüketici 
limitini aşmış oluyor. 

Serbest tüketici limiti 2002 yı-
lında 9 bin kWh iken 2015 yılında 
4 bin kW’e düşürüldü. Bu düşüş, 
tedarikçisini seçen tüketici sayısın-
da da önemli bir artışı beraberinde 
getirdi. Şekil 1’de bu tüketicilerin 
sayısının nasıl geliştiği görülüyor. 
Eylül ayı itibarıyla tedarikçisini 
seçmiş 1 milyon 613 bin 278 ser-
best tüketici bulunuyor (10). 2013 
yılından itibaren tedarikçisini seçen 
tüketici sayısında önemli bir artış 
olmasının nedeni, dağıtımla tedarik 
faaliyetlerinin ayrıştırılması... 

Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’nun ‘Elektrik Piyasası 2014 
Yılı Piyasa Gelişim Raporunda (11) 
2014 yılında piyasa açıklık oranının 
yüzde 85 olduğu belirtiliyor. Diğer 
bir ifadeyle, tedarikçisini seçme 
hakkına sahip olan tüketicilerin 
tüketimlerinin toplamı, ülke toplam 
tüketiminin yüzde 85’ini oluşturu-
yor. Aynı rapora göre, tedarikçisini 
seçen serbest tüketicilerin 2014 yılı 
tüketimi ise toplam tüketimin yak-
laşık yüzde 50’ne denk geliyor (12). 
Önemli bir rekabet göstergesi olan 
tedarikçi değiştirme sayısı ve oranı 
perakende satışta rekabetin henüz 
yerinde saydığını gösteriyor. 2014 

Kaynak: EPİAŞ, (2015).
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yılında tedarikçisini değiştiren ser-
best tüketici sayısı, toplam serbest 
tüketici sayısının sadece yüzde 0,8’i 
ve toplam tüketici sayısının sadece 
yüzde 0,02’sidir (13).

Piyasa açıklık oranının tüketim 
miktarı üzerinden değil de tüketici 
sayısı dikkate alınarak hesaplanma-
sı halinde açıklık oranı, yüzde 85’in 
çok daha altında olacaktır. Teda-
rikçisini seçen tüketici sayısının, 
ülkedeki toplam tüketici sayısına 
oranı 5’in altındadır. Tüketicilerin 
önemli bir kısmının mesken olması 
ve pek çok meskenin henüz serbest 
tüketici limitini aşamıyor olması, 
bu düşük oranının temel nedeni... 

Büyük tüketiciler için etkin bir 
rekabetçi yapı oluşuyor

Büyük tüketiciler için rekabette 
bazı sorunlar olsa da bu sorunların 
sayısı ve büyüklüğünün zamanla 
azalacağını söyleyebiliriz. Haliha-
zırda tüketim miktarına bakılmak-
sızın ticarethane tarifesinden daha 
düşük bir tarifeden enerji satın alan 
sanayi abonelerinin, enerji bedelleri 
bir ölçüde diğer gruplar tarafından 
sübvanse ediliyor. Tarifeler ara-
sındaki fark, giderek azalmış olsa 
da sübvansiyon hala tam olarak  
kaldırılmadı. Bu nedenle, tarifesi 
nispeten düşük olan bazı sanayi 
tüketicileri, tüketim profillerini de 
dikkate alarak düzenlenen tarifeyi 
tercih ediyor. Çapraz sübvansiyo-
nun zamanla ortadan kalkması ve 
TETAŞ’ın toptan satış piyasasın-
daki payının azalması sonucunda 
büyük tüketiciler için daha rekabet-
çi bir piyasa oluşması bekleniyor. 

Halihazırda çok sayıda tedarik-
çinin, büyük tüketiciler için rekabet 
ettiği biliniyor. Bu tüketicilerin tü-
ketimlerinin yarısından fazlası ikili 
anlaşmalar kapsamında bulunuyor. 
Elektriğin önemli bir girdi olması 
nedeniyle pek çok tüketici, maliyeti 
düşürmek amacıyla fırsatları değer-
lendirerek tedarikçi seçme eğili-
minde. Özetle var olan sorunların 
hızla çözülmesi ve daha rekabetçi 
bir yapının oluşması zor değil.

Küçük tüketiciler için etkin rekabetin 
önünde bazı engeller bulunuyor 

Küçük tüketiciler için reka-
bette, büyük tüketicilerde olduğu 
gibi iyimser olmak kolay değil. Bu 
hususa hem Rekabet Kurumu’nun 
hem de Türkiye Enerji Vakfı’nın 
raporlarında doğrudan ya da dolaylı 
olarak yer veriliyor. Temel gerek-
çelerden birisi olarak tüketicilerin 
mevcut piyasa yapısı hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmaması gös-
teriliyor. Gerçekten de tüketicilerin 
sadece çok azı dağıtım şirketiyle 
tedarik şirketi arasındaki ayrımın 
farkında. Tüketiciler, genellikle 
kendilerine elektrik enerjisini kimin 
tedarik ettiğini bilmiyor. Tek bir 
elektrik şirketiyle muhatap olmaya 
alıştıklarından yeni yapı hakkında 
fikir sahibi değiller. Elektrik ke-
sildiğinde aranan şirketin dağıtım 
şirketi mi tedarik şirketi mi olacağı 
gibi bir gündemleri yok. 

Raporlarda da belirtildiği üzere, 
tüketicilerin bilgilendirilmesi önem 
taşıyor. Ancak tüketiciler bilgilen-
dirilse dahi kendilerine herhangi 
bir teklifle gelen tedarikçi, çoğu 
zaman bulunmuyor. Yalnızca bölge-
de konuşlanmış olmanın avantajını 
kullanan görevli tedarik şirketleri, 
bu avantajı kullanarak bazı tü-
keticilerin düzenlenen tarifeden 
değil de ikili anlaşma imzalayarak 

kendilerinden enerji satın almasını 
sağlıyorlar. Son iki yılda tedarikçisi-
ni seçen tüketici sayısındaki artışın 
en önemli nedeni de bu. Ancak 
Rekabet Kurumu’nun raporunda da 
özellikle belirtildiği gibi tüketici-
lerin düzenlenen tarifeden serbest 
tüketici tarifesine geçerek görevli 
tedarik şirketinden enerji almaya 
devam etmesi, gerçek bir rekabetin 
olduğu anlamına gelmeyebilir. Hat-
ta bu durum diğer tedarikçilerin 
piyasaya girmesine engel oluştur-
duğu için rekabeti bozan bir etken 
olarak bile değerlendirilebilir.

Tüketicilerin bulunduğu bölge-
de yerleşik görevli tedarik şirket-
lerinin, diğer tedarikçilere göre 
önemli avantajları var. İlk olarak, bu 
şirketler zaten belli sayıda personel 
istihdam eden, ofisleri bulunan 
ve bölgedeki tüketicileri tanıyan 
şirketler. Tüketicilerle bir geçmişleri 
var. Ayrıca bu şirketler, genellik-
le bulundukları yerin en büyük 
şirketleri arasında yer alıyorlar. Yani 
tüketiciler tarafından bilinen şir-
ketler. Dolayısıyla tüketicileri ikna 
etmeleri diğer tedarikçilere göre 
daha kolay ve daha az maliyetli.

Gözlemlediğimiz kadarıyla, ko-
nuya ilişkin çalışmalarda az yer ve-
rilse de perakende satışta rekabetin 
önündeki en önemli engel, piyasaya 
giriş maliyeti. Büyük tüketicilere 
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elektrik satmak için onlarca şirket 
rekabet ederken özellikle bazı il-
lerde, küçük tüketiciler için rekabet 
eden tedarikçi sayısı hiçbir zaman 
bir elin parmaklarını geçmeyecek. 
Nasıl ki sadece birkaç bankanın her 
yörede şubesi varken çoğu banka-
nın sadece daha büyük ilçelerde 
şubesi varsa elektrik perakende satış 
sektöründe de benzer bir sonuç-
la karşılaşmamız çok büyük bir 
olasılık. 

Telekomünikasyon sektörün-
deki rekabet, elektrik sektörü için 
bir örnek olarak gösterilse de arada 
ciddi farklar var. Cep telefonları ha-
yatımıza girdiğinde cep telefonu ile 
ilgili bir yerleşik şirket yoktu. Fir-
maların ikisi de yeniydi ve birbir-
leriyle rekabet ediyorlardı. Nitekim 
daha sonra sektöre giren iki firma 
hiçbir zaman ilk iki firma kadar 
abone sayısına sahip olamadılar. 
Çünkü artık yerleşik şirketler vardı. 
Bu firmalar nihayetinde birleşmeyi 
tercih ettiler. Ayrıca ülke çapında 
rekabet eden firma sayısının azlığı 
da hepimizin malumu. Elektrik 
enerjisi satışının bu sektöre göre en 
önemli avantajı sabit maliyetin dü-
şük olması. Yine de mevcut maliyet 
önemli bir giriş engeli.

Konuyu biraz daha açalım. 
EPDK istatistiklerine göre hali-
hazırda Ağrı ilinin tamamında 70 
bin mesken abonesi var (14). Bu 
abonelerin bir kısmı aktif değil, 
önemli kısmı ise serbest tüketici 

değil. Serbest tüketici sayısının 5 
bin olduğunu varsayalım. Bu 5 bin 
abone de değişik ilçelere dağılmış 
durumda. Ağrı’da faaliyet göster-
mek isteyen bir tedarik şirketini 
iki personel, bir ofis ve demirbaşla 
faaliyete başladığını varsayalım. 
Aylık maliyet 6-7 bin TL’yi bula-
bilir. Bir tedarikçinin halihazırda 
her bir meskenden kazanacağı aylık 
kar ise 8 TL’yi kolay kolay geçmez. 
Dolayısıyla tedarikçinin faaliyetini 
devam ettirebilmek için en az 1000 
tüketiciyi kısa vadede portföyüne 
alması lazım. Bu durumda yeni per-
sonel ve daha fazla ulaşım ihtiyacı 
da ortaya çıkacağından daha fazla 
maliyetle karşı karşıya kalınacak. 
Yani, teknik olarak, halihazırda 
şirketler rekabete tutuşsa dahi teda-
rikçi sayısı kısa vadede iki ya da üçü 
aşamayacaktır. 

Limit düşse de rekabet istenen 
seviyeye gelmeyebilir

Serbest tüketici limitinin azar 
azar indirilmesi sürecin yöneti-
lebilmesi açısından makul. Aksi 
takdirde mevcut altyapı ile ani 
hareketler yönetilemeyebilir. Ancak 
limitin sıfırlanmak yerine pey-
derpey indirilmesinin perakende 
satışta rekabeti olumsuz etkilediği 
iddia edilebilir. Her yıl toplam tü-
ketici sayısının az bir kısmı, serbest 
tüketici oluyor. Böyle olunca da 
hiçbir tedarikçi, o bölgede küçük 

tüketicileri portföyüne eklemek 
için çabalamıyor. Bölgede faaliyet 
gösteren görevli tedarik şirketi ise 
bu tüketicilerin bir kısmını kendi 
serbest tüketici portföyüne alıyor. 
Yeni bir limit belirlendiğinde süreç 
tekrarlanıyor. Mevcut eğilim devam 
ederse serbest tüketici limiti sıfır-
landığında tüketicilerin çok önemli 
bir kısmını portföyünde tutan 
görevli tedarik şirketleri ile karşılaş-
mış olacağız. Sözleşme hükümleri 
vb. düşünüldüğünde diğer teda-
rikçiler için ciddi bir giriş engeli 
oluşmuş olacak. Dolayısıyla nihai 
tüketici için rekabet eden tedarikçi 
sayısı hedeflenenin oldukça altında 
kalabilir. 

Özetle küçük tüketicilere 
elektrik enerjisi satışında rekabe-
tin artırılması ve aynı zamanda 
maliyetlerin düşürülmesi amacı 
kolay ulaşılabilecek bir amaç değil. 
Piyasa dinamiklerinin detaylıca ele 
alındığı, sürecin önündeki engelle-
rin kapsamlı bir şekilde incelendiği 
ve kaldırılmaya çalışıldığı spesifik 
bir yol haritası devreye sokulma-
dığı müddetçe uzun vadede küçük 
tüketici lehine ciddi bir rekabetin 
tesis edilmesi neredeyse imkansız. 
Kaldı ki böyle bir yol haritası-
nın hazırlanması da kapsamlı bir 
çalışma ve odaklanma gerektiriyor. 
Sonuç olarak yeniden yapılandırılan 
elektrik piyasamızın olgunlaşması 
için biraz daha efor gerekecek gibi 
görünüyor.

Dipnotlar
1 Söz konusu yayına http://www.rekabet.

gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocument-
s%2fSekt%C3%B6r+Raporu%2felektriksektor.
pdf bağlantısından erişilebilir. Yazarın son 
erişim tarihi: 09/11/2015. 

2 Rekabet Kurumu (2015). Elektrik 
Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araş-
tırması, s.81.

3 İbid, s.86.
4 Ibid, s.89-92.
5 Ibid, s.93.
6 Ibid, s.97.

7  Söz konusu rapora http://www.tenva.
org/wp-content/uploads/2015/10/TEN-
VA-RAPOR-Elektrik-Perakende-Satis-Sekto-
runun-Gelecegi.pdf bağlantısından erişilebilir. 
Yazarın son erişim tarihi: 09/11/2015. 

8 Türkiye Enerji Vakfı, 2015. Elektrik 
Perakende Satış Sektörünün Geleceği, s.33-34.

9 Ibid, s.43.
10 EPİAŞ, 2015. https://rapor.epias.com.

tr/rapor/xhtml/serbestTuketiciSayacAdedi.
xhtml Yazarın son erişim tarihi: 09/11/2015. 

11 Söz konusu rapora  http://www3.

epdk.org.tr/documents/elektrik/rapor_yayin/
Elk_GelisimRaporu2014.pdf bağlantısın-
dan erişilebilir. Yazarın son erişim tarihi: 
09/11/2015. 

12 EPDK (2015). Elektrik Piyasası 2014 
Yılı Piyasa Gelişim Raporu, s.iv.

13 Ibid, s.25.
14 EPDK (2015),  http://www3.epdk.

org.tr/documents/strateji/rapor_yayin/2015O-
cakVerileri/Str_illerbaz2015OcakElekt-
rikVerileri.xlsx Yazarın son erişim tarihi: 
10/11/2015. 

Not
* Bu yazıda yer alan görüş ve yorumlar yazarın kendisine ait olup ilgili olduğu kurumların düşüncelerini yansıtmamaktadır. 
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Enerji Piyasaları İşletme A.Ş 
(EPİAŞ), Veri ve Analiz 
Platformunu oluşturmak 
amacıyla 1. Şeffaflık Çalış-

tayı’nı 24 Kasım tarihinde İstan-
bul’da düzenledi. Wyndham Grand 
Hotel’deki çalıştayın açılışında 
konuşan EPİAŞ Genel Müdürü 
Hasan Hüseyin Savaş, platform-
la birlikte piyasa katılımcılarının 
ihtiyaç duyduğu güvenilir veri ve 
bilgiye eşit şartlarda ve zamanında 
ulaşmasını sağlamayı hedefledikle-
rini söyledi. 

Savaş, piyasada faaliyet gösteren 
868 katılımcı olduğunu hatırla-
tarak, elektrik piyasasının daha 
sağlam ve şeffaf bir yapıya kavuş-
ması, hem kamu hem özel sektörün 
sürece katkı sunması gerektiğini 
vurguladı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı, EPDK ve Rekabet Kurumu 
yetkilileri ile elektrik piyasasındaki 

özel sektör temsilcilerinin katıldığı 
çalıştayda, elektrik piyasalarında 
şeffaflığa ilişkin durum analizi ya-
pılarak, çözüm önerileri de masaya 
yatırıldı. 

Çalıştay boyunca ortaya konan 
görüşler, EPİAŞ tarafından rapor 
halinde EPDK’ya iletilecek. EP-
DK’nın da raporu inceledikten son-
ra gerekli düzenlemeleri yapması 
bekleniyor. 

Verilerin yüzde 62’si şeffaf... 
EPİAŞ Strateji Geliştirme 

Direktörü Ekrem Arıkan, çalıştayın 
açılışında yaptığı sunumda elektrik 
piyasasında gelen verilerin yüzde 
63’ünün özel sektörden, yüzde 
37’sinin ise kamu kuruluşlarından 
geldiğini söyledi. Gelen verilerin 
sadece yüzde 62’sinin şeffaf bir 
şekilde yayınlandığını belirten Arı-
kan, piyasada şeffaflık platformu-
nun sağlıklı çalışabilmesi için yasal 

çerçevelerin belirlendiği mevzuatsal 
bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu-
ğunu ifade etti. 

Yapılan çalışmalarla tüm veri-
lerin tek bir platformda toplandığı, 
tek bir terminolojinin olduğu ve 
şeffaflığın sürdürülebilir bir yak-
laşımla oluşturulmasının amaç-
landığına dikkat çeken Arıkan, 
çalıştayın sonuçlarının EPDK’ya 
raporlanacağını ve şeffaflık plat-
formuna ilişkin yasal altyapının 
EPDK tarafından mevzuatsal 
olarak düzenleneceğini söyledi. 

Şeffaflık yol haritası EPIAŞ 
çalıştayında tartışıldı

ÖNE ÇIKAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 î Tüketici odaklı yeni bir elektrik pi-

yasası strateji belgesinin açıklan-
malı. 

 î Hidroelektrik santrallarındaki su 
seviyesi ve iç bilgilerin düzenlen-
mesi gibi konularda hangi otorite-
nin sorumlu olacağı belirlenmeli. 

 î Güvenilir olmayan verilere yönelik 
mevzuat düzenlemesi yapılmalı. 

 î Su kullanımının alt kırılımları ve 
elektrik üretimine etkileri detaylı 
bir şekilde incelenmeli. 

 î Piyasadaki OTC’lere yönelik negatif 
algının kalkması gerekiyor. 

 î Düzenlemelerde Rekabet Kuru-
mu’nun tavsiyeleri alınmalı. 

 î Kurulacak yeni platformla eşitlikçi 
bir mekanizma tesis edilmeli. 

 î Piyasaya hakim konumdaki şirket-
lerin veya piyasanın kurgusuna 
direk etki edebilecek şirketlerin 
manipülasyon yapmamaları adına 
yasal düzenlemeler açık olmalı. 

 î Yatırımcıların fiyat sinyallerini ve 
piyasa reflekslerini görebilmeleri 
adına veriler şeffaf bir şekilde ya-
yınlanmalı ve raporlanmalı. 

 î Yatırımcıların fiyat modellemesi 
yapabilmeleri için arz talep projek-
siyonları kısa, orta ve uzun vadede 
yapılmalı. 

 î Acil durum prosedürlerinin oluştu-

rulması gerekiyor. 
 î Doğal gazdaki giriş-çıkış noktaları 

ve tüketime yönelik veriler yayın-
lanmalı. 

 î Devreye girecek santrallara yönelik 
detaylı bilgiler kamuoyu ile pay-
laşılmalı. 

 î Talep sınıflandırılması yapılmalı. 
 î 1 No’lu talimatların ne sıklıkla 

hangi noktalara verildiğine yönelik 
veriler yayınlanmalı. 

 î Fiziki ticaret yapan ve finansal iş-
lemler gerçekleştiren oyuncuların 
piyasaya girişi teşvik edilmeli. 

 î İstatistik Kanunu’nun değiştirilme-
si gerekiyor. 

ENERJİ IQ & Emre Ertürk 
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2016 yılında RES’lerin tamamına 
yakını YEKDEM’e katılıyor 

EPDK, 31 Ekim 2015 tarihi 
itibarıyla alınan 2016 YEKDEM 
başvurularını Ön YEK Listesi kap-
samında düzenledi. 20 Kasım 2015 
tarihinde yayımlanan liste, itirazlar 
sonrasında nihai halini alacak. Bu 
liste ve güncel EPDK lisans veri 
tabanı bilgileri dahilinde, 112 adet 
RES ile kurulu gücün 4 bin 320 
MWe düzeyine ulaştığı, 2016 Ön 
YEK Listesi’ne göre toplam gücün 
yüzde 99’ununYEKDEM’e katıla-
cağı belirtildi. 

Verk Enerji’nin detaylı YEK-
DEM analiz raporunun, Nihai 
YEK Listesi’nin açıklanmasından 
sonra yayımlanacağı bildirildi. 
Enerji IQ, 4 Kasım tarihli 157. 
sayısında, geçen yıl 5 bin 423 MW 
başvuru alan YEKDEM için bu yıl, 
31 Ekim 2015 tarihine kadar EP-
DK’ya yapılan başvuruların toplamı 
15 bin 200 MW civarına ulaştığı 
bilgisini okuyucularına duyurmuştu. 

Haberde şu ifadeler yer almıştı: 
TL’nin dolar karşısında değer 

kaybetmesi ve piyasa koşullarının 
dalgalı bir seyir izlemesi, yeni-
lenebilir kaynaklardan elektrik 
üreten firmaların YEKDEM’e 
rekor sayılabilecek oranda başvuru 
yapmasına neden oldu. EPDK’dan 
edinilen bilgilere göre, 2016 yılında 
YEKDEM’den yararlanmak üzere 
Kurum’a yapılan başvuruların 

toplam kurulu gücü 15 bin 200 
MW’a ulaştı. Bu rakam, geçen yıl 5 
bin 423 MW olmuştu. EPDK’nın 
31 Ekim’de sona eren YEKDEM 
başvuru süreci ile ilgili değerlen-
dirmeleri devam ediyor. Kesin 
rakam ve nihai YEKDEM listesi, 
bu değerlendirmenin sonunda 
açıklanacak. 

Verk Enerji, EPDK tarafından açıklanan 2016 Ön YEK Listesi’ne 
dayanarak yaptığı çalışma sonrasında, kurulu gücün yüzde 99’una 
karşılık gelen, 112 RES’in 106’sının 2016 yılında YEKDEM’e 
katılacağını belirtti

Bosphorus Energy Club bu sefer genç liderleri seçecek 
Dünyanın önde gelen lider ve 

yöneticilerini bir araya getiren The 
Bosphorus Energy Club, bu yıl 
gençleri de gündeme alan Ener-
jinin Genç Liderleri programını 
başlatıyor. Enerji sektörüne yeni 
liderler kazandırmayı hedefleyen 
programda gençler, yöneticilerin 
deneyimlerini ve tavsiyelerini din-
leyecek, onlarla doğrudan temasta 
bulunabilecekler. 

Enerji, yatırım ve jeopolitika 
alanlarında kariyer yapmak isteyen 
35 yaş altı tüm genç, profesyoneller 
ve lisansüstü öğrencileri açık olan 
ve ücretsiz gerçekleştirilen prog-
ramda, özel jüri tarafından 100 
genç lider adayı seçilecek.

Proje kapsamında aynı zamanda 
ödüllü yarışma da gerçekleştirilecek. 
Belirtilen üç soruya cevaben hazır-
lanacak proje ve kompozisyonlar 
özel jüri tarafından değerlendiri-
lecek ve kazananlara para ödülü 
ve çeşitli armağanlar verilecek. 
Seçilen üç genç lider adayı ise 10 
Aralık’taki dünya enerji liderle-
rini ağırlayacak toplantının açılış 
konuşmasını yapacak. Programda 
gençlere, dünya politika ve enerji 
sektörünü önemli liderleri destek 
verecek. Bu isimler arasında, Lord 
Michael Ancram, Mehmet Sepil, 
Tony Hayward, Taner Yıldız, Mat-
thew Bryza, Murat Özgül, Yannos, 
Papantoniou, Kenan Yavuz, Sergey 

Komlev, Besim Şişman, Anıta 
Hoffmann, Hilmi Güler, Patrick 
Target, Haydar Çolakoğlu, Davit 
Kötler, Ahmet Erdem, Kirill Zenin 
yer alıyor. 

Enerjinin Genç Liderleri 
projesini değerlendiren Bosphorus 
Energy Club Başkanı Mehmet 
Öğütçü,“Gençlerimize eğitimde, 
pratik deneyim kazanmada ve ulus-
lararası ufuklarını genişletmekte 
yeterince imkan sağlayamadığımızı 
düşünüyoruz. Bu projeyi de bu açığı 
biraz da olsa kapatmak için hayata 
geçiriyoruz, Enerjinin genç liderle-
rine kapımızı açıyoruz” dedi. 

ENERJİ IQ 2016 yılında RES’lerin tamamına yakını YEKDEM’e katılıyor 
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Çok DüşükÇok Yüksek Yüksek Orta Düşük

Türkiye
Türkiye enerji sistemi  açısından

risk ihtimali

ÖNÜMÜZDEKİ 6 AYDA MEVSİMSEL KOŞULLARIN TALEBE ETKİLERİ

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP PROJEKSİYONU

Yıllar
Yüksek Talep 

(TWh)
Yüksek Talep 

Artışı %
Referans Talep 

(TWh)
Referans Talep 

Artışı %
Düşük Talep 

(TWh)
Düşük Talep 

Artışı %

2014 256.46 4.1 255.8 3.8 255.14 3.6
2015 275.14 7.3 268.82 5.1 264.35 3.6
2016 297.01 8 284.56 5.9 278.16 5.2
2017 320.47 7.9 301.16 5.8 293.15 5.4
2018 340.58 6.3 318.43 5.7 307.72 5
2019 361.81 6.2 336.73 5.7 322.62 4.8
2020 384.22 6.2 355.88 5.7 338.06 4.8
2021 404.92 5.4 374.57 5.3 352.95 4.4
2022 426.61 5.4 393.91 5.2 368.2 4.3
2023 449.32 5.3 413.98 5.1 383.94 4.3
2024 473.1 5.3 435.01 5.1 400.65 4.4
2025 498.01 5.3 456.88 5 417.96 4.3
2026 524.08 5.2 479.66 5 435.91 4.3
2027 551.37 5.2 503.39 4.9 454.51 4.3
2028 579.93 5.2 528.11 4.9 473.79 4.2
2029 609.81 5.2 553.85 4.9 493.78 4.2
2030 641.08 5.1 580.67 4.8 514.5 4.2
2031 669.11 4.4 606.74 4.5 534.98 4
2032 698.23 4.4 633.58 4.4 555.9 3.9
2033 728.48 4.3 661.28 4.4 577.45 3.9
2034 763.98 4.9 689.91 4.3 599.7 3.9
2035 802.18 5 719.54 4.3 622.68 3.8
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyadaki önemli başlıkları ile 2015 yılının son Enerji Panora-
ma’sından herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyoruz...
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Yeni bakanın ajandası...


