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Abone Olmak İçin...

� AB-Rusya ilişkilerinde boru hatları stratejisi

� Afrikalılar cep telefonuyla elektrik alıyor

�Türkiye’nin üniversite-özel sektör karnesi
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Bizim için enerji, ülkemize değer katmak demek. Gücümüzün kaynağı, uluslararası ortaklık kültürümüz ve güçlü kurumsal yapımız; 
insan ve çevre merkezli sürdürülebilir büyüme ise en önemli ilkemiz. 85 yıldır bu bilinçle çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine 

katkıda bulunan öncü ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.
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Türkiye 15 Temmuz’da halkının ve demokrasisinin geleceği için 

büyük bir karanlıktan döndü. 
Ordumuz içinde yapılanan PDY/FETÖ’nün darbe girişimi, milli 

irademizi ve  tecelli bulduğu başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere önemli devlet kurumlarını 
hedef aldı. 
15 Temmuz gecesi, canı pahasına ülkesini darbecilere, teröristlere, 
işgalcilere teslim etmeyen aziz milletimiz, sokaklara, meydanlara 
inerek; namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına 
dikilme cesaretini gösterdi. 
Darbe girişimine tüm Türkiye karşı çıktı, ne acıdır ki, direnenlerin 
arasından 172’si sivil, 63’ü polis, 5’i asker olmak üzere 240 kişi şe-
hit oldu, 2 bin 195 kişi yaralandı. 
Böylesine ağır bir tahribatı içeren bir girişim karşısında ayyıldızlı 
bayrağın birleştirici gücü altında birleşen milyonlar siyasi ayrımları-
nı bir tarafa bırakarak ülkesine ve milli iradeye sahip çıktı. 
15 Temmuz Anadolu’nun tekrar yurt edinildiği gündür. 
Türkiye Enerji Vakfı ve Enerji Panorama yönetimi olarak başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere dirayetli, kararlı 
duruşları ve liderlikleri ile bu süreçten güçlenerek çıkan milli ira-
demizin arkasında olduğumuzu ilan ediyor, şehitlerimize Allah’tan 
rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 
Nasıl ki enerji, ekonominin can damarı ise demokrasinin can dama-
rı da halkın iradesidir. 
Ülkemizin huzurunu ve birliğini bozmak isteyenlere karşı ülkemi-
zin her alanında olduğu gibi enerji sektörümüz özelinde de istikra-
rın sağlanması, bozguncuları ayıklanması, işlerin hiçbir aksaklığa, 
kesintiye ve yavaşlamaya uğramadan sürdürülmesi konusunda he-
pimize sorumluluk düşmektedir. 
Bilinmesini isteriz ki, hizmet ürettiğimiz tüm alanlarda, milyonlar-
ca insanımıza hizmet veren enerji sektörümüzde, sektörel istikrarın 
daha da güçlendirilmesi, bu sayede piyasaların işleyişi ve yerli ve 
yabancı sermayenin uzun vadeli yatırımlarının sürekli kılınması 
için, bugün ve daima milli iradenin ve demokrasinin nöbetçiyiz.

Türkiye Enerji Vakfı
Enerji Panorama

Milli iradenin, 
demokrasinin 
nöbetçisiyiz.





Güneşi takibe devam
AB politikalarını bölmede  
Rus boru hattı projelerinin rolü

Afrikalılar cep telefonları ile  
güneşi satın alıyor
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The Economist tarafından yapılan analize göre, güneş 
enerjisi gelişmekte olan ülkelerin enerji üretimini 
yeniden şekillendiriyor. 

Son gelişmeler Rusya’nın enerji kartını kullanarak 
başarılı bir dış politika sürdürdüğünü gösterdi. 

Vodafone’un eski yöneticisi Nick Hughes ve iki genç 
girişimci tarafından kurulan M-Kopa adlı mobil ödeme 
kiti ile Afrikalılar güneş enerjisiyle tanıştı. 
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 PANO   
Z. Işık Adler 

ELDER, SEkTöRü 
“DANIşMA kuRuLu” İLE 

İzLEYEcEk
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER), elektrik piyasalarındaki gün-
cel konuların incelenmesi, değerlendir-
me raporları hazırlaması, öngörü çalış-
maları yapması, bu amaçlara yönelik 
yapılacak doktora ve yüksek lisans tez-
lerinin desteklenmesinin sağlanması 
amacıyla ‘Akademik Danışma Kurulu’ 
oluşturuldu. Kurul, üniversitelerle da-
ğıtım şirketlerinin ortak Ar-Ge projeleri 
geliştirilmesinde de etkin olacak.
ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat 
Özdemir, Akademik Danışma Kuru-
lu’nun açılış konuşmasında, elektrik 
sektörünün özelleştirme ve serbestleş-
me sürecinden geçtiği ve yenilenebilir 
enerji payının üretim portföyündeki 
payının her geçen gün arttığı şu süreçte, 
değişimden kaynaklı bazı bilinmezlik-
lerin ortaya çıktığını söyledi. Dağıtım 
şirketlerinin tüm bu bilinmezlikleri yö-
netmek zorunda olduğuna vurgu yapan 
Özdemir, sektöre yön vermek gibi bir 
misyonları olduklarını belirterek danış-
ma kurulunun öneminin altını çizdi.
Özdemir, dağıtım şebekesinin tekno-
lojik dönüşümüne yön vermek ve bu 
dönüşüme uygun mevzuatı şekillendir-
meyi hedeflediklerini belirterek, “Bu 
alandaki mevzuatın şekillendirilme-
sine yönelik çalışmalar için EPDK ve 
Enerji Bakanlığı’na öneride bulunaca-
ğız” dedi. 

EPDk, 8 şİRkETE  
üRETİM LİSANSI vERDİ

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu, 8 şirkete elektrik 
üretim lisansı verdi. Lisans-
lanan yatırımlar arasında 
hidroelektrik santrallarının 
yanı sıra bir biyokütle, iki 
kojenerasyon ve bir trije-
nerasyon tesisi de bulunu-
yor. Kurul kararına göre, 
yeni üretim lisansı verilen 
şirketler şöyle: 

 �Mavibayrak Enerji Üre-
tim’e, 49 yıl süreli biyo-
kütleye dayalı üretim li-
sansı,
 � İpek Mobilya’ya, 8 Ekim 
2064’e kadar geçerli koje-
nerasyon üretim lisansı, 
 �Saray Bisküvi’ye, 49 yıl 
süreli kojenerasyon üre-
tim lisansı,
 �Kremna Enerji Üretim’e, 

Karacaören 1 ve Karacan 
2 hidroelektrik santralı 
için 49 yıl süreli üretim 
lisansı,
 �Bulut Enerji Üretim’e, Elbiz 
regülatörü ve HES için 49 
yıl süreli üretim lisansı,
 � İmtaş İnşaat Enerji Tu-
rizm’e, Ommer Enerji Tri-
jenerasyon tesisi için 49 
yıl süreli üretim lisansı,
 �Eliza Elektrik Üretim’e 
Akansu hidroelektrik sant-
ralı için 49 yıl süreli üre-
tim lisansı verildi.

Öte yandan, Kurul tarafın-
dan Elite Elektrik Üretimi, 
Nuh Enerji Elektrik Üretim, 
Işıl Sağlık Hizmetleri, Ala-
noba Elektrik Üretim, Baş-
kentliler Enerji Elektrik Üre-
tim’in lisansları iptal edildi. 

Vefat Ve başsağlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcımız Abdullah Tancan’ın kayınbiraderi 
Mehmet Burç’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğ-
renmiş bulunuyoruz. Türkiye Enerji Vakfı ve Enerji 
Panorama ekibi olarak merhuma rahmet, Sayın 
Abdullah Tancan ve ailesine  başsağlığı dileriz.
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RüzgAR SEkTöRü YARIşMA 
YöNETMELİğİNİ TARTIşIYoR

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) organi-
ze ettiği, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim 
tesisi kurmak üzere yapılan ön lisans başvuruları-
na ilişkin yarışma yönetmeliği değerlendirme top-
lantısı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 
sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti. 
Toplantıda EPDK Grup Başkanı Dr. Refik Tiryaki, 
TEİAŞ Planlama Daire Başkanlığından Kazım Şe-
nocak ve Yenilenebilir Enerji Daire Başkanı Seba-
hattin Öz, taslak yönetmelikle ilgili bilgiler pay-
laştı. TEİAŞ Daire Başkanı Ercüment Özdemirci ise 
gelen soruları yanıtladı. Sektörün değerlendirme-
lerine ihtiyaç duyduklarını ifade eden yetkililer, 
toplantının ikinci bölümünde, sektör paydaşları-
nın ilettiği önerileri dikkatle dinledi. 
TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven değerlen-
dirme toplantısının verimli geçtiğini söyledi. TE-
İAŞ’ın 2014 yılında açıkladığı 3 bin MW’lık kapa-
site için geçen yıl nisan ayında alınan başvurular 
nedeniyle yatırımcının gözünün yarışma yönet-
meliğinde olduğunu kaydeden Ataseven,  geriye 
dönük uygulamaların olmaması ve sektörün ile-
riye gitmesi için titiz hazırlanmış bir yönetmelik 
beklediklerini ifade etti. Sonbaharda hazır olacağı 
tahmin edilen yönetmeliğe ilişkin dile getirilen gö-
rüş ve önerilerin, TÜREB bünyesinde oluşturulan 
komisyon tarafından raporlanıp ilgili kurum ve 
kuruluşlara en kısa zamanda iletileceği bildirildi.

TüRk güNEş ENERjİSİ 
SEkTöRü DüNYAYA AçILIYoR 
Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği GÜNDER, Tür-
kiye’nin güneş enerjisi gücünü dünya pazarına 
taşımaya hazırlanıyor. Bu hedef doğrultusunda 
Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme, URGE des-
teklerinden yararlanması amacıyla GÜNDER’in 
başlattığı “Kümelenme Projesi, Solar Cluster-TR” 
kapsamındaki 10 Türk firması, Power-Gen & Dist-
ribuTECH Afrika fuarında yer aldı. 
19-21 Temmuz tarihleri arasında Güney Af-
rika’nın Johannesburg kentinde gerçekleşen 
Power-Gen & DistribuTECH Afrika, her yıl büyü-
yen katılımcı sayısıyla dikkatleri çekti. Enerji 
ihtiyacının önemli bir kısmını fosil kaynaklar-
dan karşılayan Güney Afrika, başta güneş olmak 
üzere birçok yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yatırımını sürdürüyor. Türkiye’de elde ettikleri 
deneyimi bu ülkeye götürme hedefi kapsamında 
etkinliğe katılan GÜNDER ekibi, fotovoltaik pa-
nel ve tamamlayıcı ürün üreticileri (taşıyıcı sis-
tem-kablo vs.) ile bu ürünleri kullanarak anahtar 
teslim sistem kurulumu yapan firmalardan oluş-
tu. URGE programı devamında 2016 Eylül ayında 
Intersolar Dubai Fuarı’nda yer alacak Türk firma-
larla hem Türkiye’nin güneş enerji sanayisi hem 
de güneş enerjisi pazarı ve yatırımlarına dair 
güncel bilgiler uluslararası platforma taşınacak. 

kAYIP-kAçAkLA MücADELEDE AR-gE DöNEMİ 
EPDK’nın desteği ile Van’ın Ge-
vaş ilçesinde pilot uygulaması 
yapılan Ar-Ge projesiyle ka-
yıp-kaçakta mücadelede önem-
li sonuçlar alındı. Söz konusu 
projeyle Van, Bitlis, Muş ve Hak-
kari illerini kapsayan bölgede, 
2013 yılında yüzde 65,8 olan 
kayıp-kaçak oranı, 2015 yılında 
yüzde 59,7’ye geriledi.
Proje ile dünya uygulamaları ışı-
ğında anlık ölçüm yapılarak ka-
yıp enerjinin anında görülmesi, 
önlenmesi ve analiz sistemiyle 

kayıpların etkisinin şebeke işle-
timinde değerlendirilerek şebe-
kenin esnekliğinin ve verimlili-
ğinin geliştirilmesi amaçlandı. 

Kurulan sistem sayesinde uzak-
tan izleme yöntemiyle şebekeye 
giren ve çıkan enerji, takip edile-
bilir hale getirildi.

Projede PLC’li (uzaktan takip ve 
kontrol edilebilen) sayaçlar şe-
bekedeki direklere montajlandı. 
Abonelerin tüketimlerini göre-
bilmeleri için evlere, Endeks Ta-
kip Ekranı (ETE) konuldu. Kont-
rolden uzak bazı köylerde de açık 
iletkenli şebeke, kapalı iletkenli 
şebekeye dönüştürüldü.
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AkBANk, 110 MİLYoN LİRALIk ENERjİ foNu ALDI
Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası (EBRD), yenilenebilir enerji 
ve verimlilik projelerine kaynak 
olarak Akbank’a 110 milyon do-
larlık fon sağladı.
EBRD, Akbank’a verdiği bu fonla 
Türkiye’nin artan elektrik tale-
bini karşılanması ve ithal yakıt 
kullanımının azaltmasını amaç-
lıyor. Ayrıca sağlanan fonlarla 
geliştirilecek yenilenebilir enerji 

kaynakları sayesinde iklim deği-
şikliğinin önlenmesi bekleniyor.
EBRD’nin son zamanlarda geniş-
letilmiş Orta Ölçekli Sürdürüle-
bilir Enerji Finansmanı Kredisi 
(MidSEFF), şimdilik toplam 1.5 
milyar euro olarak belirtildi. Yedi 
farklı Türk bankası aracılığıyla 
yapılan finansman çalışmaları 
ile bugüne kadar 47 projede 800 
MW’ın üzerinde yenilenebilir 

enerji projesine yardım edildi. Ak-
bank, geçen yıl da EBRD’den 110 
milyon dolar finansman almıştı. 
Akbank Genel Müdür Yardımcı-
sı Kerim Rota, “Akbank, Türki-
ye’nin toplam üretimde yenilebi-
lir enerji kaynaklarının payının 
arttırılması hedefini destekleme-
nin yanı sıra ülkenin enerji kay-
naklarının çeşitlendirilmesine 
de destek oluyor” dedi.

 PANO   

RüzgARDA DANİMARkA, güNEşTE 
LİcHENSTEİN LİDER oLDu

Yılın ilk altı ayında kişi 
başına rüzgar kurulu gü-
cünde Danimarka, kişi ba-
şına güneş enerjisi kurulu 
gücünde ise Lichtenstein 
ilk sırada yer aldı. İsviçre 
Zürih merkezli SolarSu-
perState Platformu, 30 Ha-
ziran 2016 tarihinde Al-
manya’nın Köln kentinde 
yapılan 5. Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji ve 
Sürdürülebilirlik Konfe-
ransı sırasında bu yıl kişi 
başına en çok güneş ve 
rüzgar enerjisi kurulu gü-
cüne sahip ülkeler liste-
sini yayınladı. Buna göre, 
kişi başına güneş enerjisi 
kurulu gücünde geçen yıl 
olduğu gibi Lichtenstein 
ilk sırayı aldı. Kişi başına 
532 Watt’lık (2015: 481 
Watt) kurulu güce sahip 
Lichtenstein’I, 486 Watt ile 
Almanya (2015: 473 Watt) 
ve 311 Watt ile İtalya (2015: 
303 Watt) izledi. Belçika 
4’üncü, Vatikan beşinci 

oldu. İlk beşteki sıralama-
nın değişmediği listenin 
devamı şöyle: San Marino, 
Japonya, Yunanistan Lük-
semburg ve Avusturya. 

Kişi başına rüzgar enerjisi 
kurulu gücü sıralamasında 
ise geçen yıl olduğu gibi Da-
nimarka yine birinci oldu. 
875 Watt’lık kişi başına RES 
kurulu gücüne sahip Dani-
marka’yı İsveç ve Almanya 
izledi. İrlanda 2015’teki 
dördüncülüğünü korurken, 
geçen yılın üçüncüsü İs-
panya bu kez beşinci oldu. 
Listede Portekiz, Kanada, 
Avusturya, Uruguay ve Es-
tonya da yer aldı. 

AYgAz, AvRuPA İş 
öDüLLERİ’NDE “oNuR 
kuRDELESİ”NE LAYIk 

göRüLDü 
Aygaz, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra 
aralarında Türkiye, Norveç, İsviçre, Ma-
kedonya ve Sırbistan’ın da bulunduğu 33 
ülkeden birçok firmanın yarıştığı,  dünya-
nın önde gelen danışmanlık firmalarından 
RSM’nin sponsorluğunu üstlendiği Av-
rupa İş Ödülleri’nde (European Business 
Awards) “Müşteri Odaklılık” kategorisinde 
“Onur Kurdelesi”nin (Ruban d’Honneur) 
sahibi oldu. 
Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Ay-

gaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, 
“Müşterisine her zaman en ka-
liteli ürün ve hizmetleri sun-
mayı prensip edinen Aygaz’ın 
Türkiye’de farklı ödüllerle 
müşteri odaklılık alanında 

göstermiş olduğu başarısı-
nı, Avrupa çapında aldı-

ğımız bu ödülle de tes-
cillemesi bizler için 

çok gurur verici. 
Bu başarıda eme-
ği geçen tüm ça-
lışma arkadaş-

larıma teşekkür 
ediyorum” dedi. 
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APPLE, ELEkTRİk SATMAYA DA BAşLADI!
Elektrik iletim izni alan Apple 
Energy, böylece ihtiyaç fazlası 
elektrik üretimini başkaları-
na satma imkanı da elde etti.  
ABD’li Federal Enerji Düzenleyici 
Komisyonu (FERC), Apple’ın alt 
kuruluşu olan Apple Energy’nin 
elektrik iletimi gerçekleştirmek 
için yaptığı başvuruyu onayladı. 
Apple, güneş enerjisinden üret-
tiği elektriği kendi ofislerinin, 
data merkezlerinin ve altyapısı-
nın enerji ihtiyacını karşılamak 

için kullanıyor. Apple uzun va-
dede Amerikalı tüketicilere de 
elektrik satmak istiyor. 

Apple Energy, ABD’de 200 MW 
büyüklüğünde bir elektrik üre-
tim kapasitesine yatırım yapmış 
durumda. Bunlardan biri, 850 
milyon dolarlık Kaliforniya’nın 
San Francisco şehrindeki 130 
MW’lık bir güneş enerjisi sant-
ralı projesi. Nevada eyaletinde-
ki Nevada Power Company adlı 
firmanın 19,9 megavatlık projesi 
de Apple Energy’nin iştiraki. Bir 
diğeri ise Arizona eyaletindeki 
50 MW’lik Salt River Project.

TüRkİYE, RüzgAR 
kAPASİTESİNDE 10. oLDu 

Global Rüzgar Enerjisi 
Konseyi (GWEC) işbirliği 
ile düzenlenen “Doing 
Business in Brazil” ko-
nulu online konferans-
ta, 2015 yılında yeni 
kurulan rüzgar enerji 
kapasiteleri sıralama-
sında ilk 10 sırada Tür-
kiye’nin de yer aldığı 
belirtildi.
2015 yılına kurulumu 
tamamlanan kapasite-
ler arasında ilk sıraları 

30,50 GW ile Çin, 8,60 
GW ile ABD ve 6,01 GW 
ile Almanya alırken, 
Brezilya 2,75 GW ile 4. 
sırada yer aldı. Bu sı-
ralamada Türkiye 0,96 
GW ile 10. oldu.  
Bugün itibarıyla küre-
sel elektrik tedariki-
nin yüzde 4’üne sahip 
olan rüzgar enerjisinin, 
2020 yılında yüzde 
6-8, 2030’da ise yüzde 
18-20’sine yükseleceği 

tahmin ediliyor. İlk 10 
sıraya giren tek Latin 
Amerika ülkesi olan 
Brezilya, kapasitesini 
giderek arttırmayı plan-
lıyor. Brezilya Rüzgar 
Birliği CEO’su Elbia Sil-
va Gannoum’un verdiği 
bilgilere göre, 2015 yılı 

itibarıyla 8,72 GW kuru-
lu kapasiteyle 10’uncu 
sırada yer alan Brezilya, 
2015 yılında yeni kuru-
lan rüzgar enerji kapa-
siteleri sıralamasında 
2,75 GW ile dördüncü 
sırada yer aldı. 

AkSA’DAN ENERjİ İHTİYAcINA SESSİz çözüMLER 
Aksa, elektrik kesintileri sıra-
sında devreye giren jeneratör-
lerin çıkardıkları yüksek ses 
nedeniyle ortaya çıkan gürültü 
kirliliğine çözüm buldu. Aksa Je-
neratör, doğal gaz yakıtlı jenera-
törlerdeki 64-66 dB (desibel) ses 
seviyesiyle enerji kesintisi sıra-
sında gürültü kirliliğinin önüne 

geçiyor. Diğer jeneratörlere göre 
daha az maliyetle elektrik ener-
jisi sağlayan doğal gaz yakıtlı 
jeneratörler, sessizliğinin yanı 
sıra çevreci yönüyle de dikkat 
çekiyor. Aksa Jeneratör, üretim-
de çıkan ambalaj atıklarını ve 
motor testlerinde çıkan atık yağ-
ları ayrı toplayarak lisanslı geri 

dönüşüm tesislerinde yeniden 
kullanıma kazandırıyor. 
Şirket, bu yıl denizcilik sektörü 
için de yeni bir jeneratör üret-
ti. Düşük yakıt tüketimiyle ön 
plana çıkan Aksa Marin Jenera-
törler, özel ses izolasyon kabini 
sayesinde sessiz ve konforlu bir 
seyir imkanı sunuyor. 
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Z. Işık Adler 

Borusan 500 milyon dolarlık 
yatırıma hazırlanıyor

Borusan EnBW Enerji, kapasitesini yeni yatırım-
larla artıracak. Enerjigunlugu.net sitesine bir 

röportaj veren Borusan En BW Enerji Genel Müdürü 
Mehmet Acarla, Alman ortaklarıyla Türkiye’deki yatı-
rımları artırma kararı verdiklerini söyledi. Acarla, bu yıl 
Alara Çayı üzerinde 350 milyon dolarlık yatırımla bir 
hidroelektrik, Gelibolu’ya da 150-170 milyon dolarlık 
yatırımla rüzgar santralı kurma çalışmalarında son 
aşamaya geldiğini belirtti. Mevcut yatırımlarına de-
vam ettiklerini ifade eden Acarla, “Gaziantep’teki 63 
MW’lık rüzgar santralı projemizin kurulum çalışmaları 
sürüyor. Tekirdağ’daki Balabanlı rüzgar santralındaki 
kapasite artırımı yatırımımıza da başlıyoruz. Yani ça-
lışmalarımızda en küçük bir durma, durdurma, gecik-
me yok. Bu arada Mersin’de 6 MW’lık bir solar yatırı-
mımız vardı onu da tamamlayıp devreye aldık. Büyük 
yatırımlarımızdan biri olan Fuat RES’in son altı türbini 
kalmıştı, onu da bitiriyoruz” dedi. 

O projeye çok yatırım yaptık. Çok iyi, fizibilitesi 
epey yüksek bir proje çıktı ortaya. Şimdi DSİ’den onay-
lamasını bekliyoruz. Alara Çayı üzerindeki üç barajdan 
oluşan bu projenin toplam kurulu gücü 186 MW. Fi-
zibilite onayı çıksın ona göre harekete geçelim diye 
bekliyoruz. Projenin yatırım maliyetini yaklaşık 350 
milyon dolar olarak hesaplıyoruz.

Peki Gelibolu’daki RES projenizin büyüklüğü nedir?
Gelibolu’daki rüzgar santrali projemizin büyüklüğü 

138 MW. Çok da değerli bir proje. Rüzgar açısından iyi 
bir mevkide. Yatırım bedeli yaklaşık 160-170 milyon 
dolar olarak hesaplanabilir. Biz her zaman en verimli 
türbini bulmaya çalışıyoruz. Yatırım maliyetinden zi-
yade fizibilitesi önemli, aynı rüzgarla ne kadar elektrik 
üretebiliriz, ona bakıyoruz. 

tesla, solar City’yi  
2,6 milyar dolara satın aldı

Elektrikli otomobil üretici Tesla, Solar City ile sa-
tın alma görüşmelerinde sona geldiğini açıkla-

dı. Basına yansıyan haberlere göre Tesla, Solar City’yi 
2,6 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Bu satın almayla 
Tesla’nın Solar City’nin ürünleri ve patentlerini daha 
verimli kullanması mümkün olacak. Ayrıca Tesla’nın 
inşaa etmekte olduğu dev pil fabrikası, Solar City’nin 
tüm ABD’ye güneş enerjisi sistemleri satmasını kolay-
laştıracak.

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, bu amaçla 
Powerwall isimli duvar tipi bir pil ve şarj istasyonunu 
geçen yıl duyurmuştu. Powerwall sayesinde evler-
de güneş enerjisi panellerini kurmak ve işletmek çok 
daha kolay ve avantajlı hale gelecek. Solar City, her yıl 
beş milyon yeni çatıya güneş enerjisi panelleri kurma 
hedefini taşıyor. 

atık çamurlar enerji 
üreteCek

Kocaeli’de tehlikesiz atık arıtma çamurunun 
akışkan yataklı reaktörde arıtma çamurları-

nın gazlaştırılması ve yakılması ile enerji üretilecek. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 
Kullar Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinden ve İSU’nun 
diğer atık su arıtma tesislerinden gelecek arıtma ça-
murlarını hammadde olarak kullanarak günde toplam 
95 ton yakma kapasiteli 2 adet akışkan yataklı reaktör 
kurmayı planlıyor.

Proje kapsamında, bertaraf ve enerji üretim tesisi 
için 17 milyon 750 bin TL ve altyapı için de 2 milyon 
250 bin TL olmak üzere toplamda 20 milyon TL’lik bir 
bedel belirlendi. 



Ağustos 2016 • 13

  YATIRIM     

Çernobil santralı güneş 
çiftliği olaCak

Ukrayna, dünyanın en büyük nükleer güç fela-
ketinin yaşandığı Çernobil’de büyük bir güneş 

çiftliği kuracağını açıkladı. Rusya ile yaşadığı siya-
si sorunlar nedeniyle enerji sıkıntısı çeken Ukrayna, 
yenilenebilir enerjiye odaklanma kararı aldı. Ukray-
na Çevre Bakanı Ostap Semerak konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Çernobil’in temiz enerji için iyi bir po-
tansiyele sahip olduğunu, bunu değerlendirecekleri-
ni söyledi. Güneş çiftliği yapılması planlanan konum, 
daha önce nükleer istasyonlar için kullanılan yüksek 
gerilim iletim hatlarına sahip. Ayrıca bölgenin çok 
ucuz olmasının yanı sıra santrallarda çalışmak üzere 
eğitilmiş birçok işçi de hazır bulunuyor. Ukrayna hü-
kümeti, yaklaşık 4 MW’lık elektrik üretecek kapasitede 
birkaç güneş paneli inşaası için çalışmalara devam 
ediyor. Yetkililer, bu proje için fon elde etmek amacıyla 
iki Amerikan yatırım şirketi ve dört Kanadalı enerji ge-
liştiricisi ile görüşmelerini sürdürüyor. 

Çin, almanya’da açık deniz 
res satın aldı

Yenilenibilir enerji alanındaki faaliyetlerini Avru-
pa’ya da taşıyan Çinli şirketler, satın almalarla 

büyümeye devam ediyor. Son olarak Çinli China Th-
ree Gorges adlı şirket, Almanya’da 288 MW’lık bir açık 
deniz rüzgar santralı satın aldı. Çin’in Yangtze nehri 
üzerindeki dünyanın en büyük hidroelektrik santralı-
nı işleten China Three Gorges, Almanya’nın en büyük 
açık deniz rüzgar santrallarından biri olan Meerwind’in 
yüzde 80 hissesinin sahibi olan Amerikan Blackstone 
ile el şıkıştı. 

Almanya’nın Kuzey Denizi sahillerinde bulunan 
santralın satın alma anlaşması, Almanya Başbakanı 
Angela Merkel’in Çin ziyareti sırasında imzalandı. 80 
rüzgar türbininden oluşan santral, yaklaşık 360 bin 
evin elektrik ihtiyacını karşılıyor. 

2015 yılı başında tam kapasite ile çalışma çalışan 
santral için Çinli şirketin 1.6 milyar euro ödeyeceği ko-
nuşuluyor. Santralın sahibi olan WindMW GmbH şirke-
tinde Windland Energieerzeugungs GmbH’ın da yüzde 
20 hissesi bulunuyor.

kafkasların en büyük jeotermal tesisini ermenistan kuraCak

Ermenistan, Kafkasların en büyük jeotermal 
santralını kurmak için keşif çalışmalarına baş-

ladı. Ermenistan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hayk 
Harutyunyan, ülkenin güneyinde bulunan Kyarkyar 
şehrinde jeotermal kaynak arama çalışmalarına baş-
landığını ve sonuçlara göre en az 30 MW kurulum ka-
pasitesine sahip bir rezerve ulaştıklarını söyledi. 

Haziran ayında başlayan jeotermal kaynak arama 
çalışmaları, jeotermal elektrik santralı kurulumu için 
seçilen iki alandan ilkinde başladı. İlk araştırma çalış-
ması sonuçlarına göre santral, yılda 7 bin saat çalı-

şarak 30 ila 50 MW arası enerji üretecek. Arama ça-
lışmalarının sonucuna göre Ermenistan en az 30 MW 
kapasiteli bir jeotermal santral kuracak. Bu da Kafkas 
bölgesinde ve eski Sovyetler Birliği topraklarında ku-
rulan en büyük jeotermal santral olacak. 

Santralın 2017 yılında kurulması ve 2020 yılına ka-
dar hizmete girmesi planlanıyor. Ermenistan, bu yılın 
başında jeotermal çalışmaları yürütmek için Dünya 
Bankası’ndan 8.55 milyon dolar hibe almıştı. Ülkenin 
toplam jeotermal enerji potansiyeli 150 MW. 
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iran, avrupalılarla güneş santralı iÇin anlaştı 

İran, İsviçre ve İtalya’dan yatırımcılarla 30 MW’lık 
ülkenin en büyük güneş enerjisi santralını ku-

racak. Kuzey Horasan bölgesinde 30 MW kurulu 
güce sahip olacağı açıklanan santral için anlaşma 
imzalandı. 60 hektar büyüklüğünde bir alana inşaa 
edilecek santral için 40 milyon dolar yatırım yapıla-
cak. Horasan Bölge Yönetimi Enerji Departmanı Mü-
dürü Alireza Sabouri, santralın inşaa çalışmalarının 
bir ay içinde resmi olarak başlayacağını açıkladı ve 
“Panellerle invertörler dışındaki tüm ekipmanlar 
İran’da üretilecek” dedi. 

merCedes elektrikli kamyon  
Çinliler güneşle Çalışan otomobil üretti

Alman otomobil şirketi Mercedes-Benz, tek şarj-
da 200 km yol gidebilen ilk elektrikli kamyon 

“Urban eTruck”ın üretimini tamamladığını açıkladı.

Urban eTruck, günümüzde kullanılan dizel motorlu 
kamyonlarla karşılaştırılabilecek, 26 tonluk bir taşıma 
kapasitesine sahip. Mercedes eTruck’ın seri üretimine 
2020’lerin başında başlamayı planlıyor. Şirket ayrıca, 
ana şirketi Daimler’in hafif yük taşımacılığında kulla-
nılacak tamamen elektrikli kamyonlarının da deneme 
aşamasında olduğunu duyurdu.

Öte yandan Çinli ince film güneş paneli üreticisi Ha-
nergy Holding Group Ltd., fotovoltaik teknolojinin kul-
lanımını arttırmak amacıyla geliştirdiği, gücünü güneş 
panellerinden sağlayan otomobillerini tanıttı. Şirket ta-
rafından yapılan açıklamaya göre, mobilyadan çanta-
lara güneş enerjisi tekolojisinin kullanımını yaygınlaş-
tırmayı amaçlayan Hanergy, güneş hücreleriyle çalışan 
otomobillerin ticarileşebileceğini kaydediyor. Şirket, 
büyük miktarlarda güneş enerjili otomobillerin üretil-
mesi halinde ince film solar panellerinin maliyetinin 
yüzde 90 oranında düşebileceğini belirtiyor. 

tekno ray, yeni santralı iÇin konya’yı seÇti

Toplam 22,5 MW kapasitesiyle Türkiye’nin en bü-
yük güneş enerji santralını devreye alan Tekno 

Ray Solar, Konya’da yeni bir yatırıma daha imza ata-
cak. Şirket, 8,4 MW kapasiteli Konya Altınekin güneş 
enerjisi santralının kurulumuna start verildi. Tekno-
ray’ın hedefi, bu yıl içinde 90 MW’lık kapasiteye ulaşa-
cağı santralların yatırımına başlamak. 

Türkiye standartlarına uygun şekilde özel ola-
rak tasarlanan ve tüm santrallarda verimliliği artıran 
uzaktan izleme sistemiyle üretim değerlerine anlık 
ulaşabilme imkânı sağlayacak olan Altınekin sant-
ralı devreye alındıktan sonra yıllık ortalama 21 binin 
üzerinde ağacın kurtarılmasını ve ortalama 9 bin ton 
karbondioksit salınımının engellenmesini sağlayacak. 
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fransa, yüzer rüzgar 
santralı sayısını artırıyor

Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME) 
geçen yıl başlattığı yüzer rüzgar santrallarını 

geliştirme programı çerçevesinde açtığı ihalelerde iki 
yüzer santral projesini daha ruhsatlandırdı. Ruhsat-
landırılan sahalardan 24 MW’lık ilki Akdeniz’in 15 kilo-
metre açıklarındaki Gruissan alanında, 24 MW’lık ikin-
cisi de Brittany’de bulunan Groix alanında bulunuyor. 
Her bir sahada 6 MW’lık dört rüzgar türbini kurulacak.

Fransa Enerji Bakanı Ségolène Royal, iki projenin 
de Fransa’da türlerinin ilk örnekleri olduğunu belirte-
rek bulundukları sahaya endüstriyel katkı sağlayacağını 
belirtti. Eolfi Offshore France isimli katılım ortaklığı, ni-
san ayında Groix Adası’nda yüzer santral için başvur-
muştu. Diğer kalan altı yüzer rüzgar santralları alanları 
da eylül ayında ihale edilerek ruhsatlandırılacak. 

demtaş, adana’ya termik 
santral kuruyor

Çukurova Demtaş Enerji Üretim, Adana Yumur-
talık’ta 3.6 milyar TL’lik yatırımla, toplam 1.200 

MW kurulu gücünde termik santral kuracak. Her biri 
600 MWe kapasiteli iki üniteden oluşacak santralın 
yatırım maliyeti, 3 milyon 600 TL olarak açıklandı. 
Santralda ithal kömüre dayalı pulverize kazan tekno-
lojisi kullanılacak. Yapılması planlanan atık depolama 
alanında ise kül ve cüruf depolanacak.

Termik santralda üretilecek enerji, enterkonnekte 
sistem üzerinden ulusal şebekeye verilecek ve tama-
men serbest piyasada satılarak değerlendirilecek.

Söz konusu projenin lisans süresi 49 yıl olarak ön-
görülüyor. 

yapay ada kurup elektrik dağıtaCaklar 

Hollandalı yenilenebilir enerji şirketi TenneT, Ku-
zey Denizi’nde rüzgar santralları ile çevrelenen 

noktaya yapay ada kurarak Avrupa Birliği ülkeleri ara-
sında elektrik dağıtımını sağlayacak. İngiltere açık-
larındaki Dogger Bank’ın sığ alanında kurulacak olan 
ada, yenilenebilir enerji tedariğini arttıracak ve AB’nin 
karbondioksit emisyonu azaltma hedeflerine ulaşma-
sında yardımcı olacak. 

Üretilen rüzgar elektriği doğrudan akım kablola-
rı ile Hollanda, İngiltere, Belçika, Norveç, Almanya ve 
Danimarka gibi Kuzey Denizi ülkelerine iletilip dağıtıla-
cak.  TenneT yaptığı açıklamada, adanın Kuzey Denizi 
açık deniz rüzgar çiftlikleri ve uluslararası bağlantılar 
ağında bir örümcek gibi hareket edeceğini belirtti. 

Adanın muhtemelen 2030-2050 yılları arasında 
kurulacağı ifade eden şirket, projenin maliyeti ile ilgili 
herhangi bir bilgi vermedi. 

 YATIRIM   
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 ANKARA KULİSİ   
Deniz Suphi

 �Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), 
1 Temmuz’da Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
AŞ’nin (TETAŞ) toptan elektrik satış fiyatına yak-
laşık yüzde 10 indirim yaptığı ortaya çıktı. Buna 
göre, toptan elektrik satış fiyatı, yüzde 9.48 ora-
nında bir indirimle 16.35 kuruştan 14.80 kuruşa 
düştü. Bu indirim tüketiciye yansıtılmadı, neden 
sorusunun yanıtı ise tatmin edici olmadı. 
Aslında EPDK’nın böyle bir indirim yapmasının 

temelinde birbirini tetikleyen farklı nedenler var. 
Birincisi YEKDEM kapsamındaki santralların diğer-
lerine oranla daha yüksek fiyatla elektrik satması 
ve devletin bu elektriği satın almak zorunda olması. 
Buna düşen talebi de eklenince kamunun üstlendiği 
yükün artıyor olması. 

Ankara’da enerji yönetimi, son dönemlerde ye-
terli talep artışı olmadığı için “serbest piyasa”da 
elektrik fiyatlarının çok düşük gerçekleştiğini belir-
tiyor. Talebin düşük olmasına karşın, yaklaşık 15-16 
bin megavat düzeyinde yenilenebilir kaynaklardan 
(su, güneş, rüzgar) elektrik üreten santrallar YEK-
DEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 
Mekanizması) kapsamına dahil. Kamu, kanun gereği 
YEKDEM çerçevesinde bu santralların ürettiği elekt-
riği satın almak durumunda. 

En az 5 milyar TL ek yük
Bu yıl toplam kapasitesi 15-16 bin MW olan sant-

rallar, YEKDEM’den yararlanacak. Bu santrallar, (kay-

nağına göre değişmekle birlikte) ortalama 7.9 dolar/
sent fiyattan elektrik satıyor. Oysa elektriğin piyasa 
fiyatı, bu yıl ortalama 4.5-5 dolar/sent düzeyinde 
seyrediyor. Piyasa fiyatı ile YEKDEM arasındaki fark 
nedeniyle 3.5-4 sent’lik bir sübvansiyon söz konusu. 
Bunun yıllık hesaplanan maliyeti en az 5 milyar TL.

Kaynaklar, elektrik dağıtım şirketlerinin ihtiyaç 
duyduğu elektriğin önemli bir bölümünü TETAŞ’tan 
satın aldığını, yenilenebilirden gelen bu ağır mali 
yükün bir bölümünü elektrik dağıtım şirketlerinin 
(perakende şirketiyle) üstlendiğini belirtiyor. Kamu 
kaynakları, 1 Temmuz’da tarifede yapılan indirimle 
dağıtım şirketlerinin üstlenmek zorunda kaldığı yü-
kün belli bir miktar hafifletilmesinin hedeflendiğini 
söylüyor. 

“İndirim olmasa zam gündeme gelebilirdi”
Dağıtım sektörü, toptan satış fiyatına yapılan 

yaklaşık yüzde 10 indirimin kendilerine etkisinin 
ihmal edilecek düzeyde olduğu düşüncesinde. Sek-
tör temsilcileri, son 3 ayda mevsimsel gerekçelerle 
özellikle YEKDEM kapsamındaki suya dayalı sant-
ralların elektrik üretiminin arttığını, bunun da ek 
bir maliyet oluşturduğunu belirtiyor. Gaz fiyatlarının 
düşmesi nedeniyle avantajlı hale gelen gaz santral-
larının ise daha az çalıştığını belirten sektör, “Belki 
bu yönde bir karar alınmasaydı elektrikte zam gün-
deme gelebilirdi” görüşünü savunuyor. 

Toptan elektrikte  
yüzde 10 indirim sürprizi

EPDK, 1 Temmuz’dan geçerli olmak 
üzere TETAŞ’ın toptan elektrik fiyatında 
yaklaşık yüzde 10’luk bir indirim yaptı. 
Ancak bu indirim tüketiciye yansımadı. 
Kamunun amacı, YEKDEM fiyatlarının 
yüksekliği ve toptan pazarda düşen 
elektrik fiyatları arasında denge kurmak... 
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  ANKARA KULİSİ     
Deniz Suphi

 �ExxonMobil tarafından yer yıl yayımlanan ‘2016 
Energy Outlook Raporu’na göre, küresel ener-
ji talebi 2015 ila 2040 yılları arasında yüzde 25 
artacak. Talep artışının neredeyse yarısının Hin-
distan ve Çin’in nüfus artışı ve yükselen yaşam 
standartlarından, yüzde 30’unun ise içlerinde 
Türkiye’nin de yer aldığı 10 kilit pazardan gelme-
si bekleniyor. Bunun yanı sıra; enerji verimliliği 
artışlarının, doğal gaz gibi düşük karbonlu yakıt-
ların ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artan 
kullanımının da küresel ekonominin karbon yo-
ğunluğunu yarı yarıya azaltmaya yardımcı olma-
sı bekleniyor. 
ExxonMobil, Brookings Enstitüsü’nden alınan ve-

rilere dayanarak dünyada 2014 itibarıyla 2 milyarın 
üzerinde olan orta gelirli nüfusun 2030 yılına kadar 
5 milyara yaklaşmasını ve bununla doğru orantılı 
olarak da araba sayısının ve ticari taşımacılığın da 
artmasını bekliyor. 2014-2040 arasında küresel ta-
şımacılıkta enerji talebinin yüzde 30 artış gösterme-
sini öngören ExxonMobil, araba sayısındaki artışın 
OECD kapsamında olmayan ülkelerde daha çok gö-
rüleceğini söylüyor. 2040’a kadar 800 milyon araca 

ulaşacağı tahmin edilen özel araçların doğuracağı 
enerji talebinin 2020’de zirve yapacağı ancak 2040’a 
kadar yüzde 10 düşüş göstereceği öngörülüyor.

Araçların yüzde 40’ı dizel olacak
Türkiye’de büyük bir rol oynayan lojistik sek-

töründe; ağır ticari araçlar için enerji talebinin ise 
dünya genelinde 2040’a kadar yüzde 45 artacağı; bu 
artışın da yüzde 50’sinin 10 kilit pazarın sebebiyet 
vereceği tahmin ediliyor. 

ExxonMobil Energy Outlook Raporu’na göre pet-
rol, taşımacılıkta enerji tüketiminin yüzde 90’dan 
fazlasını karşılayacak. Dizel araç kullanımındaki 
artışla birlikte ağır ticari araçlardaki dizel kullanımı 
da 2040 yılına kadar küresel olarak yüzde 45 artış 
gösterecek.

Raporda enerji tüketiminden kaynaklanan kar-
bondioksit emisyonlarının da henüz zirve yapma-
dığını, değerlerin 2030’a kadar artacağını belirtiyor. 
Artışın Çin başta olmak üzere, gelişen ülkelerden 
kaynaklanacağını belirten rapor, OECD ülkelerinin 
karbondioksit emisyonlarının 2014-2040 arası yüz-
de 20 azalacağını öngörüyor. 

ExxonMobil’in Energy Outlook raporuna göre, küresel enerji talebinin 2014-2040 yılları 
arasında yüzde 25 oranında artış göstermesi bekleniyor. Öngörülen artışın neredeyse yarısı 
Hindistan ve Çin gibi gelişen ülkelerin ekonomik kalkınmasından kaynaklanacak. Küresel 
enerji talebinin yüzde 30’unu oluşturan 10 kilit pazar arasında Türkiye de yer alıyor...

Orta sınıf büyüyecek, araç sayısı artacak  
enerji talebi yükselecek



Yabancıların  
enerji sekTörüne  
ilgisi devam edecek
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 KAPAK  
Esen Erkan

Türkiye,  küresel ekonomik dalgalanmalara ve son zamanlarda yaşadığımız elim terör olaylarına 
rağmen, benzer ülkelerden olumlu bir şekilde ayrışıyor. Bu ayrışmanın en önemli göstergelerinden 
biri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yerli yatırımcıların Türk Lirası’na güvenerek 9 milyar TL 
tutarında döviz bozdurması. Bu güven ortamının sağlanmasında, uzun süredir devam eden siyasi 
ve ekonomik istikrarın yanı sıra sanayileşen, şehirleşen, genç nüfusa sahip ve kişi başına geliri artan 
bir ülke olmamızın da etkisi büyük. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz özelleştirmelere olan yoğun 
yatırımcı ilgisi dahi bu durumu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

ÖİB Başkanı Bostan:



Ağustos 2016 • 21

▶ Yabancıların  enerji sektörüne  ilgisi devam edecek

 �Uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yöne-
ticilik yapan ve kısa bir süre önce Özelleştirme 
İdaresi Başkanı olarak atanan Mehmet Bostan, 
özel sektördeki deneyimini kamuya aktaracak. 
Bostan’ın ajandası hayli dolu… Çünkü Özelleştir-
me İdaresi, bir yandan devam eden enerji üre-
tim özelleştirmeleri, bir yandan yerli kaynakların 
enerji pastasındaki payını artırmaya dönük yeni 
proje üzerinde çalışıyor. Bostan, kamu ve özel 
sektörün işbirliğiyle hayat bulacak yeni yatırım 
projesinin ayrıntılarını, önümüzdeki dönemde 
gerçekleşecek enerji ihalelerini konuştuk… 

Dünyadaki genel ekonomik ve siyasal 
durumlar göz önüne alındığında, yatırımcı 
ilgisi açısından son durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Dünyadaki genel ekonomik durum değerlendi-
rildiğinde, 2016 yılı başından bu yana ABD Merkez 
Bankası FED’in politika normalizasyonuna gidildiğine 
işaret etmesine rağmen bir noktada faiz artışı planını 
koruduğu; finansal piyasalardaki çalkantıların, düşük 
varlık fiyatlarının, küresel risk algısındaki artışın ve 
gelişmekte olan ülkelere giden sermaye akımlarında 
yaşanan düşüşün devam ettiği görülüyor. 

Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla 
birlikte emtia fiyatlarının düşmesi, özellikle petrol 
fiyatlarının 120 dolardan 50 dolara gerilemesi, eko-
nomisi emtia fiyatlarına bağlı olan gelişmekte olan 
ülkelerde yatırımların azalmasına ve dünya ticaret 
hacminin daralmasına neden oldu. 

Bu dönemde Avrupa Birliği’nin ve Japonya’nın 
uzun süredir yaşadığı durgunluktan çıkamadıkları 
ve özellikle AB üyeleri arasında siyasi görüş ayrılık-
larının giderek derinleştiğini gözlemliyoruz. Özellikle 
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkışına ilişkin referan-
dum sonucu, piyasalarda şok etkisi yaratarak İngil-
tere ekonomisi için resesyon beklentisi doğurdu. Bu 
durumun diğer ülkelere yansımaları, hem ekonomik 
hem de siyasi açıdan AB entegrasyon sürecine bü-
yük bir darbe vuracaktır. 

Diğer yandan, ekonomik çalkantılar dışında terö-
rizm ve mülteci krizi gibi sorunlar da küresel aktivi-
te, ticaret, finans ve turizm sektörü üzerinde olum-
suz etkilere neden oluyor. 

Yabancı sermayenin enerjiye ilgisi devam edecek

Bu süreçten Türkiye’de nasıl etkilendi, 
ayrıştığımız yönler var mı? Özel olarak da 
enerji sektörüne yansımalarını sormak 
istiyorum.

Bu gelişmeler kapsamında 10 yıldan az bir süre 
içinde kişi başına düşen milli gelirini 3 kat artırarak 
10 bin 500 dolara çıkaran Türkiye,  küresel ekonomik 
dalgalanmalara ve son zamanlarda yaşadığımız elim 
terör olaylarına rağmen, benzer ülkelerden olumlu 
bir şekilde ayrışıyor. Bu ayrışmanın en önemli gös-
tergelerinden biri, 15 Temmuz darbe girişiminin ar-
dından yerli yatırımcıların Türk Lirası’na güvenerek 
9 milyar TL tutarında döviz bozdurması. Bu güven 

“Enerji Bakanlığı’nın başlattığı 

enerjide yerli kaynakların 

kullanımını artırma çalışmalarına 

biz de Özelleştirme İdaresi olarak 

destek vereceğiz. Projenin, yatırım 

risklerinin minimize edildiği ve cazip 

finansman koşullarının sunulduğu 

kamu özel sektör işbirliğini içeren 

yeni bir yatırım modeli ile hayata 

geçirilmesi öngörülüyor.



ortamının sağlanmasında, uzun süredir devam eden 
siyasi ve ekonomik istikrarın yanı sıra sanayileşen, 
şehirleşen, genç nüfusa sahip ve kişi başına geliri 
artan bir ülke olmamızın da etkisi büyük.

Öte yandan, global kapsamda yaşanan geliş-
meler, elbetteki bazı sektörlerde belli bir fren etkisi 
yarattı ancak diğer unsurlarla birlikte enerji politi-
kalarına, uygulamalarına ve bu sektörü yönetenlere 
olan güvenin sonucu olarak ulusal ve uluslararası 
sermayenin enerji sektörüne ilgisi devam ediyor. 
Son dönemde gerçekleştirdiğimiz özelleştirmelere 
olan yoğun yatırımcı ilgisi dahi bu durumu çok açık 
bir şekilde ortaya koyuyor. 

Türk girişimcisinin özelleştirmeye ilgisi 
açısından baktığınızda önümüzdeki süreçte 
yatırım iklimi nasıl görünüyor?

Türkiye geçtiğimiz 14 yılda kaydettiği ekonomik 
büyüme ve uygulanan isabetli enerji politikalarıyla 
birlikte özellikle elektrik sektörü yatırımlarında dün-
yadaki en cazip ülkelerden biri oldu. Dünya Banka-
sı’nın raporları da bu gerçeği net bir şekilde ortaya 
koyuyor. Nitekim sektör, Orta ve Doğu Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika bazında en büyük ve en hızlı büyüyen 
elektrik sektörleri sıralamasında başlarda yer alıyor. 
Öte yandan, Türkiye’de kişi başına düşen elektrik tü-

ketim miktarının gelişmiş ülkelere göre hala olduk-

ça düşük seviyelerde olması, sektördeki bu büyüme 

potansiyelinin uzun süre devam edeceğini de gös-

teriyor.

Büyüme potansiyelinin yanı sıra yatırımcı dostu 

düzenlemeler, serbestleşme sürecinde kat edilen 

aşama, güçlü hukuki altyapı, sektörün dinamik ol-

masından kaynaklı problemlere hızlı ve etkin çözüm 

üretme kabiliyeti ulusal ve uluslararası çapta sektö-
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5 HES’in iHalESi  
Tl üzErindEn yapılacak

Bildiğiniz üzere, son olarak 7 Haziran 2016’da özel-
leştirme programındaki HES’lerden toplam 379 MW 
kurulu güce sahip 5 HES’in, 3 grup halinde ihale 
ilanına çıktık. Bu kapsamda, ihalelerde önyeterlilik 
ve son teklif verme tarihleri, Çamlıca 1 ihalesinde 19 
Ağustos 2016, Almus ve Köklüce HES ihalesinde 5 
Eylül 2016, Menzelet ve Kılavuzlu HES ihalesinde 30 
Eylül 2016 olarak belirlendi. Bu ihalelerde; teklifler 
TL olarak alınacak ve TL üzerinden sonuçlandırıla-
cak. Vadeli ödemede yüzde 20 peşin kalan kısım için 
4 yıl vade imkanı sağlanacak.
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re olan ilginin artarak devam etmesine katkıda bulu-
nacak. Birleşme ve devralmalar ile özelleştirmeler, 
bu gözde sektöre hızlı bir şekilde girmek ya da sek-
törde büyümek açısından önemli fırsatlar sunacak. 

Kurulu güç 2.5 kat büyüdü 

Elektrik sektörü özelleştirmeleri, sektöre 
nasıl bir aşama kaydettirdi?  Genel olarak bu 
sürecin etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?

Elektrik dağıtım sektörü özelleştirmeleri 2008 
yılında başladı ve 2013 yılında sektör tamamen 
özelleşti. Üretim özelleştirmelerinde ise 2012 yı-
lında kurulu güç bazında yüzde 56 olan özel sektör 
payı, tamamlanan özelleştirmeler ve devreye giren 
özel sektör yatırımları sayesinde bugün itibarıyla 
yüzde 73’e yükseldi. 

Elektrik sektöründe başarılı bir biçimde uygu-
lanan özelleştirme programı, elektrik piyasasının 
liberalleşmesinde önemli bir araç oldu ve bu sayede 
sektöre son derece rekabetçi bir yapı ve büyüme için 
yeni ufuklar kazandırdı. 

Özel sektörün payının artmasıyla birlikte daha 
tüketici lehine bir piyasa yapısına kavuşuldu. Tüke-
ticinin sürekli kaliteli, güvenli ve asgari maliyette 
enerjiye kavuşması hedeflerine özel sektörün yeni-
likçi ve verimli yatırımlarıyla daha hızlı bir şekilde 
ulaşılacağını düşünüyorum. 

Dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasıyla 
özel dağıtım şirketlerinin aldıkları elektriğin bedelini 
yüzde 100 oranında ödemeleri neticesinde sektörde 
nakit akışı problemi çözüldü. Bu durum özel sektör 
üretim yatırımlarını da son derece olumlu etkiledi. 

2001 yılında 28 bin MW olan kurulu gücümüz, 
gerçekleşen özelleştirmeler ve yeniden yapılanma 
süreci sayesinde bugün itibarıyla yaklaşık 2,5 kat 

artışla yaklaşık 75 bin MW’a ulaştı. Üstelik bu artışın 
tamamına yakını özel sektör kaynaklarıyla gerçek-
leşti. 

Bunlara ilave olarak üretim özelleştirmeleri; su, 
doğal gaz ve kömür gibi kaynakların daha verimli 
kullanılması ve ek kapasite tesisi imkanıyla arz gü-
venliğine olumlu katkı sağlayacak. Bu durum aynı 
zamanda dışa bağımlılığı da azaltacak. 

“Yerlileştirme hedefine katkı sunacağız”

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu, sektör 
üzerinde önemli değişiklikler getirecek. Sizin 
bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Yeni 
yapılacak ihaleler, şartların belirlenmesi 
kapsamında nasıl yenilikler göreceğiz?

Bildiğiniz gibi Enerji Bakanlığımız, son dönem-
de ülkemizin yeni bir enerji planının ve vizyonunun 
oluşturulmasına yönelik olarak yoğun çaba sarf edi-
yor. Bu kapsamda, geliştirilen projelerden biri de ye-
nilenebilir enerji kaynakları ile yerli kömür kaynak-
larının mevcut modellerden daha farklı bir modelle 
elektrik üretiminde kullanılabilmesi... 

Projenin, yatırım risklerinin minimize edildiği 
ve cazip finansman koşullarının sunulduğu kamu 
özel sektör işbirliğini içeren yeni bir yatırım mode-
li ile hayata geçirilmesi öngörülüyor. Böylece yerli 
kaynaklarımızın en ucuz ve en hızlı şekilde elektrik 
üretim amaçlı olarak ekonomimize kazandırılması 
sağlanacak. Projenin hayata geçirilmesinin; arz gü-
venliğine, dış kaynak bağımlılığı ve cari açığın azal-
tılmasına, bölgesel kalkınmaya ve istihdama son de-
rece olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 

Projenin esaslarını içeren kanun teklifi, 17 Hazi-
ran 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, projede Enerji 



ÖzEllEşTirmE SürEcindE bilgi, gÖrüş vE 

ÖnErilEri bEkliyoruz
Öncelikle, Enerji Panorama’ya sektöre ilişkin araştırma ve analizleriy-

le önemli katkılarda bulunduğu ve sektördeki gelişmeleri doğru ve 

objektif şekilde yansıttığı için teşekkür ediyorum. Elektrik sektörü 

özelleştirmelerinde gelinen noktanın, ihale konusu varlıkların bü-

yüklüğü ve ihalelerin başladığı 2008 yılından günümüze kadarki 

dönemde yaşanan global düzeydeki ekonomik krizler dikkate alın-

dığında çok önemli bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Bu başarı 

ülkemiz ve tüm paydaşlara aittir. 

Bu başarının yine tüm paydaşların katkısıyla önümüzdeki dö-

nemde de devam edeceğine inancımızın tam olduğunu ve sürece 

ilişkin görüş, öneri ve ilgiyi her zaman heyecanla beklediğimizi 

ifade etmek istiyorum.
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Bakanlığı öncülüğünde biz de Özelleştirme İdaresi 
olarak görev alacağız. İdaremiz sahip olduğu bilgi 
birikimi ve tecrübeyi de kullanarak yerli kaynaklara 
dayalı bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçiril-
mesi için Enerji Bakanlığımıza yardımcı olacak.

Bu projenin ayrıntılarından söz etmeniz 
mümkün mü?

Kamu ve özel sektörün birlikte rol alacağı bu mo-
del kapsamında yapılacakları başlıklar halinde sıra-
lamak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. 
•	 Yatırıma başlanılması için yapılması gerekli tek-

nik, idari ve hukuki işlemler büyük ölçüde ihale 
öncesinde tamamlanacak. 

•	 İhale sonucunda, termik santral kurma şartıyla, 
santralın kurulacağı taşınmazların mülkiyetine ve 
maden sahalarının işletme hakkına sahip şirketin 
hisseleri ihaleyi kazanan katılımcıya devredilecek.

•	 Kurulacak santralda üretilecek elektrik enerjisi-
nin belli bir süre için EÜAŞ veya TETAŞ tarafından 
alımı söz konusu olacak. 

•	 İhalede, yatırımcılar söz konusu elektriğin alımı-
na ilişkin fiyat üzerinde yarışacaklar. Bu kapsam-
da ihale öncesinde baz fiyat belirlenecek ve ihale 
bu baz fiyatın en çok altına inen yatırımcı üzerin-
de kalacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak 
ilk defa eksiltme yoluyla ihale yapacağız.
Bu esaslar çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynak-

lar Bakanlığımız ile birlikte hazırlık işlemlerine hızlı 
bir şekilde devam ediyoruz. 

İşlem büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı

Elektrik üretim özelleştirmelerinde bugüne 
kadar neler yapıldı, bundan sonra neler 
yapılabilir?

Dağıtım özelleştirmelerinin büyük oranda ta-

mamlanmasıyla birlikte 2012 yılından itibaren üre-

tim özelleştirmelerine hız verdik. Bu doğrultuda, 2 

yıl 10 ay gibi rekor bir sürede yaklaşık 6 bin MW ku-

rulu güçteki 10 termik santralın özel sektöre devrini 

gerçekleştirdik. Yine 688 MW kurulu güçteki 64 HES’i 

de özel sektöre devrettik. Bugüne kadar gerçekleşti-

rilen üretim özelleştirmelerinde işlem büyüklüğü 10 

milyar dolara ulaştı. 

Bundan sonra da üretim özelleştirmelerine özel-

likle HES ihaleleriyle devam 

etmeyi planlıyoruz. Bu kap-

samda öncelikle hâlihazır-

da özelleştirme progra-

mında bulunan HES’lerin 

ihalelerini tamamlamayı 

planlıyoruz. Diğer taraftan 

da Enerji Bakanlığı ile bir-

likte yeni programa alına-

bilecek HES’ler üzerinde 

çalışmalarımıza de-

vam ediyoruz.





 VİZYON  
Fatih Cemil Özbuğday
TENVA Direktörü
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1909 yılında John Moody’nin Amerika Birle-
şik Devletleri’nde demiryolu tahvilleri üze-
rine derecelendirme yapmasından bu yana, 
kredi derecelendirme kuruluşları finansal 

mimarinin önemli birer unsuru haline geldi. Bu ku-
ruluşlardan çıkan raporlar, finansal düzenleyicile-
rin, borç verenlerin ve yatırımcıların karar alırken 
başvurdukları önemli kılavuzlar oldular. Bu firmala-
rın sahip oldukları pazar gücü de dikkate alınınca, 
yaptıkları derecelendirmenin muazzam etkilerinin 
olabileceği son derece aşikâr. Hâlihazırdaki yapıda, 
küresel ölçekte üç firmanın baskın olduğu görülüyor. 
Gelirlere göre yapılan hesaplamalara göre Moody’s, 

Standart&Poor’s ve Fitch, sırasıyla yüzde 40, 40 ve 
15’lik pazar payına sahip.1

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) darbe girişiminin sonrasında Moody’s 
Türkiye’nin “yatırım yapılabilir” notunu düşüş için 
incelemeye aldı. Moody’s’in kararını beklerken, de-
ğerlendirmesini nasıl yaptığını, nasıl bir metodoloji 
benimsediğini ve hangi faktörleri dikkate aldığını 
incelemekte yarar var. Moody’s’in metodolojisi dört 
geniş derecelendirme faktörüne odaklanıyor ve her 

1 Jeon, D. ve Lovo, S. (2013). Credit rating industry: A heli-
copter tour of stylized facts and recent theories. Internatio-
nal Journal of Industrial Organization, 31: 643-651.

Moody’s’in kararını beklerken: Düzenleme 
iklimi, düzenleyici riskler ve kredi notu

Derecelendirme kuruluşları bir ülkenin kredi notu 
değerlendirilirken teknik bazı gösterge ve metriklerin yanı sıra 
düzenleme iklimine ve düzenleyici risklere de önem veriyor. 
Bu riskler üç endeksten oluşuyor: Hükümet etkililiği, hukukun 
üstünlüğü endeksi ve yozlaşmanın denetimi... Türkiye bu üç 
endekste ilerleme gösterse de 70 puana ulaşabilmiş değil...
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bir faktör de alt faktörlerden oluşuyor. Tablo 1’de bu 
faktörler ve alt faktörler gösteriliyor. 

Görüldüğü üzere bir ülkenin kredi notu değer-
lendirilirken teknik bazı göstergeler ve metrikler 
kullanılıyor. Bunların sayfalarca açıklaması yapılabi-
lir. Ancak şu anda bunlara giremediğimiz için, esas 
ilgi alanımız olan kurumsal göstergelere, başka bir 
deyişle, düzenleme iklimine ve düzenleyici risklere 
odaklanacağız.

Düzenleme iklimi ve düzenleyici risk, kredi 
notuna nasıl etkide bulunur?

Düzenleme iklimi ve düzenleyici riskler açısından 
bakıldığında, üç endeksin dikkate alındığını görüyo-
ruz: Hükümet etkililiği endeksi (Worldwide Govern-
ment Effectiveness Index), hukukun üstünlüğü en-

deksi (Worldwide Rule of Law Index) ve yozlaşmanın 
denetimi endeksi (Worldwide Control of Corruption 
Index). Bütün bu endeksler, Dünya Bankası tarafın-
dan geliştirilen Yönetişim Göstergeleri (Governance 
Indicators) arasında yer alıyor. Hükümet etkililiği; 
kamu hizmetlerinin kalitesi, siyasi baskılardan ba-
ğımsızlığın derecesi, politika yapımının ve yürütül-
mesinin kalitesi ve hükümetin politikalarını yürütme 
taahhüdünün güvenilirliği ile ilgili algıları dikkate 
alıyor. Hukukun üstünlüğü, bireylerin toplumun ku-
rallarına ne derece güven duyduğu ve bu kurallara 
ne kadar uyduğu algısı ile ilgili. Daha özelde ise söz-
leşmelerin yaptırımının, mülkiyet haklarının, polisin 
ve mahkemelerin kalitesi ile suç ve şiddet olasılığı 
hukukun üstünlüğünü belirliyor. Yozlaşmanın dene-

timi, kamu gücünün ne derecede 
özel kazanımlar için kullanıldığı 
algısıyla beraber, devletin elitler 
ve özel çıkar grupları tarafından 
kafakola alınmasını dikkate alıyor. 
Sözü edilen bu endeksler, birçok 
farklı alt gösterge kullanılarak yıl-
lık bazda ölçülüyor. 

Yukarıdaki grafikte 1996 yılın-
dan 2014’e kadar Türkiye’de bu 
göstergelerin değişimi gösteriliyor. 
‘0’ değerinin en düşük, 100 değeri-
nin ise en yüksek sıralamayı ifade 
ettiği durumda, Türkiye kendisine 
ortalamanın biraz daha üzerinde 
yer bulabilmiş ve hiçbir endeks 70 
değerini göremedi. 

 î grafik 1: türkiye’nin düzenleyici iklim göstergeleri
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“Bence bugün dünyada 2 tane süper güç 

var: Birleşik Devletler ve Moody’s’in kredi 

derecelendirme servisi. Birleşik Devletler 

bombalar atarak sizi yok edebilir. Moody’s 

ise tahvillerinizin reytingini düşürerek sizi 

mahvedebilir. Ve inanın, kimin daha güçlü 

olduğu bazen belli olmuyor.”
Thomas L. Friedman, 1996, PBS 
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Sonuç
Düzenleme ikliminin ve düzenleyici risklerin, ülke-

lerin kredi notu değerlendirmelerine katkısı yadsına-

maz. İlgili göstergelerde, 2002 yılında Türkiye mesafe 

kat etmiş olsa da, küresel sıralamalarda yeterince tır-

manamadı. Bu göstergelerdeki bir iyileşme, Türkiye’nin 

kredi notuna da olumlu yansıyacak, enerji firmalarının 

da sermaye maliyetlerinin düşmesini sağlayacak.  

 î tablo 1: faktörler ve alt faktörler

Geniş Faktör Alt Faktör Ağırlık (%) Alt Faktör Göstergeleri

Ekonomik Daya-
nıklılık

Büyüme Dinamikleri  50

Reel GSYH’daki ortalama büyüme (t – 4 ile t + 
5 arasında)

Reel GSYH’daki büyümenin oynaklığı (t – 9 ile 
t arasında)

WEF Küresel Rekabetçilik Endeksi (t anında)

Ekonominin Büyük-
lüğü

 25 Nominal GSYH (US$) (t anında)

Ulusal Gelir  25 Kişi başı GSYH (US$) (t anında)

Uyarlama Faktörleri

Kurumsal Dayanık-
lılık

Kurumsal Çerçeve ve 
Etkililik

75

Hükümet Etkililiği Endeksi

Hukukun Üstünlüğü Endeksi

Yozlaşmanın Denetimi Endeksi

Politika Güvenilirliği 
ve Etkililiği

 25
Enflasyon Düzeyi (t – 4 ile t + 5 arasında)

Enflasyon Oynaklığı (t – 9 ile t arasında)

Uyarlama Faktörü

Mali Dayanıklılık

Borç Yükü 50
Genel Kamu Borcu / GSYH (t anında)

Genel Kamu Borcu / Gelirler (t anında)

Borç Karşılanabilirliği  50
Kamu Faiz Ödemeleri / Gelir (t anında)

Kamu Faiz Ödemeleri / GSYH (t anında)

Uyarlama Faktörleri

Öngörülemeyen 
Olay Riskine Du-
yarlılık

Politik Risk
Maksimum Fonk-
siyon

Yerel Politik Risk

Jeopolitik Risk

Kamu Likidite Riski
Maksimum Fonk-
siyon

Temel Metrikler

Piyasa Fonlama Stresi

Bankacılık Sektör 
Riski

Maksimum Fonk-
siyon

Bankacılık Sisteminin Dayanıklılığı

Bankacılık Sisteminin Büyüklüğü

Fonlama Kırılganlıkları

Dışsal Kırılganlık Riski
Maksimum Fonk-
siyon

(Cari Açık Dengesi + Doğrudan Yabancı Yatı-
rımlar) / GSYH (t anında)

Dışsal Kırılganlık Göstergesi (t + 2 anında)

Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu / GSYH (t 
anında)

Kaynak: Moody’s
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 ANALİZ  
Esen Erkan

 �Enerji projeleri yalnızca enerjiyle ilgili değil eko-
nomi, siyaset, güvenlik, bilişim gibi birçok alanın 
etkisi altında kalıyor. Bu nedenle enerji projeleri, 
tüm bu alanlardaki etkileri dikkate alınarak teklif 
edilir, planlanır ve hayata geçirilir. Ciddi bir ilerle-
me sağlanmasa da Türk Akımı Boru Hattı Projesi 
de benzer amaçları güden Kuzey Akım II Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi de enerji politikasını ken-
di bekaası için hayati bulan Rusya Federasyonu 

Son gelişmeler Rusya’nın enerji kartını kullanarak 
başarılı bir dış politika sürdürdüğünü gösterdi. 
Bir yandan Ukrayna’nın önemini azaltmak bir 
yandan da AB yaptırımlarını bypass etmek için 
Türk Akımı projesini ortaya atan Rusya, AB ile 
düzelme yoluna giren ilişkilerin etkisiyle Kuzey 
Akım II’yi canladırmaya başladı... 

AB politikalarını bölmede  
Rus boru hattı projelerinin rolü
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tarafından, Avrupa Birliği ülkelerine teklif edildi 
ve şu ana kadar Moskova’nın politik ve stratejik 
birçok kazanç elde etmesine katkı sağladı. 

Dünyadaki doğal gaz ticaretinin üçte ikisi boru 

hatlarıyla, kalanı ise sıvılaştırılmış olarak daha kısa 

vadeli kontratlı ticarete ve esnekliğe izin vererek ya-

pılıyor. Ülkeler arası doğal gaz ticaretinin yüksek bir 

oranda boru hatlarıyla yapılıyor oluşu, serbest bir 

piyasanın oluşmasına izin vermiyor, ülkeler arası ti-

careti, orta ve uzun vadeli kontratlarla devam etme-
ye zorluyor. Gelecekte LNG teknolojilerinin gelişmesi 
ve yaygınlaşması ile doğal gaz ticaretinin daha kısa 
vadeli kontratlarla, çoklu alıcı ve satıcıların sağlaya-
cağı piyasa şartlarında yapılması bekleniyor, böyle-
ce doğal gazın petrolden bağımsız olarak fiyatının 
oluşacağı bir ürün olacağı öngörülüyor. Ancak var 
olan durum böyle değil!

Doğal gaz ticaretinin ülkelerarası boru hatları ve 
uzun dönemli kontratlarla yapılıyor oluşu, gaz satıcı-
sı ülkelerin uzun dönemli kontratlarla ciddi kar elde 
etmesine neden oldu, gaza bağımlı alıcı ülkelerin ise 
fiyat müzakerelerinde elini güçsüzleştirdi. Buna bir 
de satıcı ülkelerin, değişik metotlarla alıcı ülkeler-
deki bürokratların yozlaşmasına neden olması için 
geliştirdiği teknikler eklendiğinde, tedarikçi ülkeler 
gazını istediği fiyattan satabilir hale geldi. 

Kırım ilhak edildi, yaptırımlar başladı 
Dünyada doğal gazın hem yaygınlaşmasını sağ-

layan hem de en uzun boru hatları ile bu ürünü bir 
kıtanın doğusundan diğer bir kıtanın batısına dahi 
aktaracak altyapıyı kurabilen ülke, hepimizin tahmin 
ettiği gibi Rusya... Ekonomisi yüksek oranda enerji 
gelirlerine bağımlı olan Rusya için petrol fiyatların-
daki ufak değişimler, yakın coğrafyasında keşfedilen 
yeni petrol ve doğal gaz sahaları, müşterisi olan ül-
kelerin yaptığı yeni düzenlemeler, yine bu ülkelerde-
ki müttefik enerji aktörleri ve hatta ülkelerin enerji 
bürokratları dahi çok önem taşıyor. 

Avrupa Birliği ülkeleri, Rus gazını sanayi ve ısın-
mada yıllar geçtikçe daha fazla kullanarak bağım-
lılıklarını artırdılar. Bu ülkeler, yakın döneme kadar 
da arz problemi yaşamadı, çetin kış şartlarında dahi 
ufak sorunlar dışında gaz çekiminde herhangi bir 
sorun yaşamadılar ta ki Rusya, Kırım’ı ilhak edene 
ve Doğu Ukrayna’ya müdahale edene kadar...

Yaptırımlar Rusya’yı pek de etkilemedi...
Rusya’nın bu hamlesinden sonra Batılı ülkeler, 

ekonomik yaptırımlara başladı. Yaptırımlar, Haziran 
2014’te Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, 
Kanada ve diğer müttefikler ve ortaklar tarafından 
koordineli biçimde yürürlüğe girdi. Bankacılık, enerji 
ve savunma sektörlerindeki belirli Rus devlet kuru-
luşlarının Batı’nın finans piyasalarına ve hizmetleri-
ne erişimi kısıtlandı. Petrol arama konusundaki bazı 
yüksek teknolojilerin ve üretim teçhizatının Rus-

birbiriylE çElişEn projElEr...

Bu gelişmeler ışığında henüz Kuzey Akım II kadar iler-
leme sağlanmamış olan ancak bu proje ile birlikte Uk-
rayna üzerinden giden hatları iptal edip ikame etmeyi 
sağlayacak olan Türk Akımı boru hattı da Avrupa Birliği 
ve Türkiye’nin enerji arz çeşitliliği sağlama projeksiyon-
larıyla zıt sonuçlar doğurabilir. 
Türkiye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileri-
ne göre 2015 yıl sonu itibarıyla 48.4 milyar metreküp 
doğal gaz ithal etti. Bunun 26.7 milyar metreküpü Rus-
ya’dan yapıldı. Yüzde 55’e denk gelen bu oran, tek bir 
kaynağa olan bağımlılık düşünüldüğünde aşırı yüksek. 
Dolayısıyla Mavi Akım üzerinden gelen 16 milyar met-
reküplük gaz ithalatı devam ettirilse de Batı hattından 
gelen gazın Türk Akımı ile ikame edilmesi yerine bölge-
deki diğer kaynaklardan veya LNG tesislerinden yarar-
lanılması düşünülmeli. Unutulmamalı ki, Rusya’nın en 
büyük doğal gaz alıcısı Almanya dahi Rusya’ya bağımlı-
ğını yüzde 40’ın altında tutuyor. 
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ya’ya ihraç edilmesine ve askeri malzeme satışına 
ambargo koyuldu.

Bu ambargolardan ve yaptırımlardan çok daha 
önemlisi ise petrol fiyatlarının baş aşağı bir trendle 
Rus ekonomisini kıvranacak hale getirmesi oldu. Bu 
durum, ülkede ciddi ekonomik değişikliğe, reform ça-
lışmalarına ve büyük bazı şirketlerin özelleştirilmesi 
gibi krizi atlatma yollarının tartışılmasına yol açtı.

Rusya’nın Ukrayna üzerinden Batı ile giriştiği bi-
lek güreşi, enerji politikalarında ciddi bir değişikliğe 
yol açmadı. Ciddi bir doğal gaz ve petrol satıcısı olan 
Rusya’nın nükleer teknolojisini ihraç etmek ve bazı 
ülkelerde nükleer santral kurmak gibi istekleri de 
vardı. Türkiye ile geliştirmek istediği Akkuyu santralı 
bunun iyi bir örneği ve gelecekte diğer müşteri ülke-
lere satılabilecek bir prestij projesiydi. Rusya’ya uy-
gulanan yaptırımlar ve düşük petrol fiyatı, daha çok 
bu gibi gelecek projeksiyonlarına zarar verdi. Nite-
kim Türkiye ile Rusya arasında 2015 sonunda yaşa-
nan uçak krizi, bu projenin de askıya alınması için 
görünür bir sebep sağladı. Ancak bu projenin dur-
ması ya da yavaşlamasının ana nedeni, Rusya’nın 
içine girdiği mali zorluktu. 

Bir taşla iki kuş: “Türk Akımı” 
Uçak krizinden yaklaşık bir yıl önce Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin Türkiye’ye gelmiş, kendi 
istediği ölçekte bir doğal gaz fiyatı indirimini (?) müj-
delemişti. Bununla kalmayıp Türkiye toprakları üze-

rinden Avrupa’ya doğal gaz taşınmasını sağlayacak 
63 milyar metreküplük bir boru hattı projesine de 
‘Türk Akımı’ adını vermişti. 

Rusya’nın bu hamlesini anlamak için, Ukrayna 
krizi sonrası Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği dü-
zenlemeleri bilmek önemli. Avrupa, son yaşanan 
Ukrayna krizi ile Rusya’nın enerjiyi silah olarak kul-
lanabilen bir ülke olduğunu anladı ve enerjide tek 
bir kaynağa olan bağımlılığını kısıtlamaya yönelik 
düzenlemelere gitti. Bu durum, Rusya’nın Karadeniz 
ve Bulgaristan üzerinden AB’ye gaz satmasını sağ-
layacak South Stream projesinin iptal edilmesine 
yol açtı. 

Ancak Bulgaristan’ın hemen güney batısında 
yer alan ve AB’ye üye olmayan Türkiye üzerinden 
Rusya’ya alternatif doğal gaz boru hattı projeleri 
AB ülkeleri tarafından destekleniyor. Eğer Rusya 
Türkiye’ye böyle bir proje teklif ederse, AB düzen-
lemelerini bypass etme şansı yakalayacak, kendi-
sine alternatif olarak hayata geçirilmeye çalışılan 
Nabucco ya da TANAP gibi boru hatlarının önüne 
geçecek, gelecekte AB’nin ve en büyük doğal gaz 
alıcılarından Türkiye’nin doğal gaz çeşitliliği sağ-
lamasını önleyecekti. Türkiye’ye gaz sattığı Batı 
hattını (eskiyen ve birçok ülke üzerinden geçtiği 
için bu ülkelerdeki yüksek kullanım sonrası kesinti 
yaşatabilen bir hat) deniz üzerinden bir hatla yenile-
miş olacaktı. (Nitekim Gazprom ile BOTAŞ arasında 

Rusya ve AB’nin alacağı her karar, Türkiye’yi de 
yakından ilgilendiriyor. Türkiye, doğru adımlar attığında 
10 yıl içinde gerçekleştirebileceği “enerji hub”ı olma 
hedefi doğrultusunda uzun vadeli planlamalar yapmalı. 
Doğu ve güneyindeki gazı Avrupa’ya ulaştıracak 
projeler bu açıdan büyük önem taşıyor...
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yapılan mutabakata göre, Türk Akımı boru hattından 
gelecek gazın 14 bcm’lik bir kısmı Türkiye, kalanı ise 
Avrupa’ya gönderilecekti.)

Kısaca Rusya, Türk Akımı adını verdiği boru hat-
tıyla Batı’ya karşı birden fazla politik, stratejik ve 
ekonomik amaca hizmet eden bir hamle yaptı. Dü-
şürülen Rus uçağı, bu projenin de duraksamasına 
iyi bir kılıf olsa da asıl neden, düşük petrol fiyatları 
nedeniyle finansmanda Rusya’nın karşılaşılacağı 
zorluktu. 2016 Temmuz ayı itibarıyla Rus yetkilile-
rinden, Türk Akımı müzakerelerinin devam ettiğine 
yönelik açıklamalar gelmeye başladı. 

Yeri geldiği için şunu not düşmek gerekir ki, bu 
boru hattı projesi ismiyle tezat ve Türkiye’nin enerji 
ticaret merkezi projeksiyonları ile çelişkiler taşıyor. 
Türkiye doğusundaki ve güneyindeki (kuzeyindeki 
değil) enerji kaynaklarını güvenli bir şekilde batıya 
aktaran ve bu ürünlerin ticaretinin yapılıp fiyatının 
belirlendiği bir uluslararası enerji piyasası olmak is-
tiyor. Bu amaç birkaç 10 yıl içinde doğru bir yönetim 
ve vizyonla gerçekleştirilebilir. 

Ancak böyle bir amaç düşünüldüğünde, 
Türkiye’nin eşsiz stratejik konumdaki 
coğrafyasını sadece bir geçiş güzerga-
hı olarak kullanıp, AB 
d ü z e n l e m e l e r i n i 
bypass edecek 
“Türk Akımı” gibi 
bir projeye onay 
vermesi, hem Av-
rupa’nın hem de 
Türkiye’nin kendi 
enerji arz çe-
şitlendir-
me-

TürkiyE gElEcEĞinE ipoTEk 

koydurmamalı

Sonuç olarak Rusya, ekonomisinin hayati unsur-
larından enerji kartını başarılı şekilde oynuyor ve 
diplomasisini yürütüyor. Hatta zamanla Batı’nın 
Ukrayna’ya olan desteğini kıracak, bu ülkeden ge-
çen boru hatlarını da kullanımdan kaldıracak. Bu 
amacını uygulamada Kuzey Akım II kadar Türk Akı-
mı hattının da önemi var. Diğer bir deyişle Rusya, 
Türk Akımı ile Ukrayna’nın tamamıyla kontrolünü 
ele alma gibi dolaylı bir sonuca daha ulaşabilir. Bu 
nedenle bu projede ana karar vericilerden olan Tür-
kiye’nin kısa süreli doğal gaz tedariğini garantiye 
alıp, çok da önemli olmayan indirim oranları elde 
edebilmek için kendi enerji geleceğini ipotek altına 
alabilecek ve bölgesinde önemli değişikliklere ne-

den olabilecek böyle bir proje ve bu projenin 
nitelikleri üzerinde ciddi soru işaretleri 

var. Bu soru işaretlerinin nasıl gideri-
leceğini ise Rus yetkililerin yeniden 

başladığını öne sürdüğü görüşme-
ler sonrasında görebileceğiz.
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si yönünde attığı adımlara tezat oluşturabilir ve 
belirtilen gelecek hedeflerine set çekebilir.

Kuzey Akım II ve yarı yolda bırakılan 
Ukrayna

Avrupa Parlamentosu’nun verilerine göre, Avru-
pa ülkeleri 2014 yılı sonu itibarıyla ithal ettiği 257 
milyar metreküplük gazın yüzde 39’unu Rusya’dan 
aldı. Yüzde 30’unu Norveç’ten, yüzde 13’ünü Ceza-
yir’den ve yüzde 7’sini ise Katar’dan ithal etti. 

2015 yılı Eylül ayına gelindiğinde Gazprom ve Av-
rupalı 5 büyük enerji şirketi, var olan yıllık 55 milyar 
metreküp kapasiteli Kuzey Akım boru hattının kapa-
sitesini ikiye katlayacak Kuzey Akım II boru hattı için 
anlaşma imzaladı. Proje ile Rusya’dan Almanya’ya 
Baltık Denizi altından direk bir boru hattı daha ya-
pılacaktı.

A,B 2014 sonu itibariyle Kuzey Akım boru hattıy-
la 33 milyar metreküp, Ukrayna üzerinden gelen hat 
ile 31 milyar metreküp Rus gazı ithal etmişti. Yal-
nızca bu verilerle bile anlaşılabileceği üzere Rusya, 
Ukrayna üzerinden giden hatları 2014’te açıkladığı 
üzere 2019 yılına kadar kullanımdan kaldıracaktı. 

Avrupa halen gazın yarısını, Ukrayna üzerinden 
alıyor. 100 milyar metreküpün üzerinde kapasiteye 
sahip bu hatlar, 1960’larda devreye alınmıştı. Hat-
ların ismi ise kardeşlik anlamına gelen ‘Brotherho-
od’. Rusya ile Ukrayna arasındaki kardeşlik bitti, bu 
boru hatlarını ikame edecek 55 milyar metreküplük 
Kuzey Akım II ve 63 milyar metreküplük Türk Akımı 
boru hattı projeleri gündeme geldi. 

Ukrayna ile Rusya arasındaki bu “kardeşlik” 
neden bitti? 

Bölgenin geçmişte yaşanan Batı yanlısı renkli 
devrimlerle gitgide Rusya’nın etkisinden çıkması ve 
diğer birçok politik neden olmakla birlikte, ana olarak 
Batılı ülkeler Ukrayna’daki değişimi desteklediler. 
Hatta, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı sonrası bu desteklerini 
sürdürüp Rusya’ya karşı yaptırım ve ambargolar uy-
guladılar. Buraya kadar tutarlı bir siyaset izlense de 
birçok uzman Kuzey Akım II boru hattı projesi ile Uk-
rayna’nın tamamen bypass edilecek olması nedeniyle 
Batı’nın Ukrayna’yı aldattığı görüşünde. 

Sonuç olarak, Avrupa Birliği ülkeleri, ‘Enerji Bir-
liği’ gibi yapılarla eşgüdüm içinde enerji politikaları 
izlemeye, enterkoneksiyon hatları ile ihtiyaç olundu-
ğunda birlik içi ülkelerin birbirlerinden gaz tedarik 
edebildiği, depolarla arz güvenliğinin sağlandığı ve 
üye ülkelerin birlik çıkarları dışında anlaşmalar yap-
masını önlemeye çalıştığı bir yapıyı kurmaya çalıştı. 

Ancak Batılı ülkelerin Ukrayna’nın arkasında 
yer alarak Rusya’ya karşı giriştiği bu hamle, yılda 
yaklaşık 90 milyar metreküplük doğal gaz tüketimi 
ile baş ve belirleyici rolü oynayan Almanya tarafın-
dan bozuldu ve Ukrayna yarı yolda bırakıldı. Bu ge-
lişmeler ışığında da görülüyor ki Kuzey Akımı II boru 
hattının Rus yönetimi tarafından ortaya konması, 
Avrupa Birliği ve Batılı ülkelerin üzerinde anlaştığı 
bazı politikaların değişmesine yol açtı ve Ukrayna’yı 
bölgede yalnızlaşmaya itti. Gelecekte bu nedenle 
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı daha agresif bir tutum 
sergilemesini bekleyebiliriz. 
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 DÜNYA GÜNDEMİ  
Esen Erkan

 �Bu yaz Ürdün’de açılması planlanan 160 me-
gavatlık (MW) güneş enerjisi parkı, ülkenin fosil 
yakıt kullanımını azaltma çabalarında önemli bir 
aşama olacak. Geçtiğimiz yılki verilere göre, ül-
kedeki elektrik üretiminin yüzde 96’sı fosil yakıt 
kaynaklı ve bu oran GSYİH’nın da yaklaşık yüzde 
10’una denk düşüyor. 2011 yılında gerçekleşen 
Arap baharı sürecinde Mısır’dan aldığı doğal gaz 
kesilen Ürdün, kendi kendine yetebilen bir ener-
ji üretimi için artık yüzünü güneşe dönmüş du-
rumda. Ürdün’ün temkinli bürokrasisi tarafından 
onaylanmış küçük adımlar, pek çok ülkedeki bü-
yüme planlarıyla karşılaştırıldığında soluk kalsa 
da yenilenebilir enerji teknolojilerinin cazibesine 
çok sayıda ülke bir şekilde kapılmış durumda.

Gelişmekte olan dünyada güneş enerjisi en yük-
sek seviyeye ulaştı. Almanya’da çatı üstü panelle-
rin yaygın olmasının yanı sıra güneş ışığının Kuzey 
Avrupa’dan çok daha güçlü olduğu ülkeler, ulusal 
şebekeye enerji tedarik eden 10 binlerce esnek PV 
panelden oluşan devasa parkları kuruyor. Çin gibi 
bazı ülkeler (bazılarının vadesinin yıllar önce geç-
miş olmasına rağmen) cömert sübvansiyonlar su-
nuyor ve diğer ülkelerde de solar PV’ler mali destek 
olmadan da rekabet edebilir hale geliyor. 2015 yı-
lında güneş paneli imalatındaki hâkim konumundan 
ve kömür gibi daha kirli yakıtlara bağımlılığı azalt-
ma politikalarından yararlanan Çin, en büyük güneş 
enerjisi üreticisi haline gelerek Almanya’yı geride 

Güneşi takibe devam

Birçok ülke devasa güneş çiftlikleri kuruyor

The Economist tarafından yapılan analize göre, 
güneş enerjisi gelişmekte olan ülkelerin enerji 
üretimini yeniden şekillendiriyor. Çin’in liderliği 
ele geçirmesinin ardından Hindistan’da güneş 
enerjisi 2020 yılına kadar kömürden daha ucuz 
olacak. Devlete ait kuruluş olan Coal India bile 
enerji maliyetini kısmak için 1 GW’lık güneş enerjisi 
ihalesine çıkmayı planlıyor
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bırakmıştı. Güneş enerjisi, karma elektrik üretiminin 
sadece yüzde 3’üne denk gelse de Çin, Gobi Çölü’n-
de en büyük tesisi inşa ediyor. Analistler, ülkenin 12 
gigawat’lık (GW) güneş enerjisi kurulumu yapmasını 
bekliyor ve bu rakam Amerika’nın tüm yıl boyunca 
inşa etmeyi planladığı rekor miktardan üçte bir ora-
nında daha fazla.

Hindistan da diğer ülkelere yetişme konusunda 
kararlı görünüyor. Hindistan hükümeti 2022 yılına 
kadar güneş enerjisi kapasitesini 20 katına çıkara-
rak 100 GW’a kadar yükseltmeyi hedefliyor. Danış-
manlık şirketi KPMG, 2025 yılına kadar Hindistan’ın 
enerji karmasında güneş enerjisinin payının yüzde 
12.5’e kadar yükselmesini bekliyor. Bu çılgınlık öyle 
bir boyuta ulaştı ki, güneşli Punjab bölgesindeki yet-
kililer, topraklarına ekim yapmak yerine, çiftçileri 
güneş enerjisi yatırımcılarına arazilerini kiraya ver-
meye konusunda teşvik ediyor.

Neredeyse her ülke açık artırma düzenliyor
Sistem kurma maliyetinin net bugünkü değerini, 

sistemin kullanım ömrü boyunca beklenen üreti-
me bölerek tahmin etmeye çalışan elektriğin “se-
viyelendirilmiş maliyeti” ile ilgili çalışmalara göre, 
cezbedici ucuzlukta bir enerji kaynağı olarak güneş 
enerjisi, doğal gaz ve kömüre yaklaşıyor. Güney Af-
rika, Birleşik Arap Emirlikleri, Peru ve Meksika gibi 
gelişmekte olan ülkelerde güneş enerjisi kurulumu-
na yönelik uzun vadeli ihaleler için düzenlenen açık 
artırmalar, bu tür varsayımlar için gerçek hayattan 
kanıtlar ortaya koyuyor.

Önemli tahmin uzmanlarından birisi olan Ulus-
lararası Enerji Ajansı’ndan Cédric Philibert’e göre, 
güneşli yerlerde güneş enerjisi doğal gaz, kömür ve 
rüzgârla “başa baş” gidiyor. Philibert’e göre bir me-
gawatt saat başına (MWh) 60 dolardan az olacak şe-
kilde 200 MW güneş enerjisi inşa edecek bir projenin 
ihalesini verdiği Kasım 2014 tarihinden beri açık ar-
tırmalar giderek daha fazla rekabete açık hale geliyor.

Fas’ta yine bu şirket, elektrik türbinlerini dön-
dürecek ısıyı üretmek için aynalardan faydalanan 
dünyanın en büyük güneş-termal enerjisi tesisinin 
ilk aşamasını inşa etti. Derecelendirme kuruluşu 
Moody’s bu tesisin tamamlanması sayesinde Fas’ın 
petrol ihracat harcamalarının GSYİH’nın yüzde 0.3’ü 
kadar azalacağını belirtiyor. 

En düşük fiyat Meksika’da oluştu
İtalya’nın Enel Green Power (EGP) şirketi de dik-

kate değer çalışmalara imza atıyor. Şubat ayında bu 
şirket MWH başına sadece 48 doların altında bir fi-
yata güneş PV’lerinden Peru’ya 20 yıllık enerji sağ-
lamak üzere bir ihale kazandı. Bundan sadece bir ay 
sonra Meksika, MWh başına yaklaşık 40 dolarlık bir 
fiyata ülkenin kuzeyinde çorak bir eyalet olan Coa-
huila bölgesinde güneş enerjisi üretmek üzere, sü-
resi benzer olan bir ihaleyi yine bu şirkete verdi. 

Araştırma firması Bloomberg New Energy Finan-
ce (BNEF), bu ihaleyi “gördüğümüz en düşük süb-
vansiyonsuz güneş enerjisi ihalesi” olarak tanımladı. 
EGP’nin İş Geliştirme Bölüm Başkanı Antonio Cam-
misecra da fiyatların düşürülmesi şeklinde net bir 
eğilimleri olduğunu ve “bu durumu yönlendirmeye 
çalıştıklarını” belirtmişti. 

Maliyetler yüzde 80 azaldı
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na göre 

fiyat düşüşünün arkasındaki temel faktör, 2010 yı-
lından beri güneş panellerinin maliyetindeki yüzde 

Çin ve Hindistan’daki büyük projelerin 

yönlendirmesiyle küresel güneş enerjisi 

kapasitesi geçen yıla göre yüzde 26 artış 

gösterdi. Daha dikkat çeken konu ise 

maliyetlerdeki düşüş...
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80’lik azalış. Cammisecra bu durumun yakında bite-
bileceğini ve kısa bir süre önce Çin’e giderek elektrik 
enerjisine dönüştürülebilecek güneş enerjisi mikta-
rını artırmak amacıyla panel imalatçılarını teknolo-
jik iyileştirmelere daha fazla yatırım yapmaya ikna 
etmeye çalıştıklarını açıkladı. Her ne kadar bazı 
tedarikçilerin bir sözleşmeyi tamamlayamaması 
durumunda şirketlerin kendilerine çeşitli oranlar-
da cezalar uygulamasına rağmen, analistler bazı 
tedarikçilerin açık artırma ihalelerinde aşırı agresif 
olmalarından dolayı endişe duyuyor. Uluslararası 
Enerji Ajansı’ndan Cédric Philibert’e göre, bazı söz-
leşmelerde başarısızlık olabilir çünkü teklif veren 
firmalar finansman toplayamıyor.

BNEF firmasından Jenny Chase bu konuya ilişkin 
açıklamasında, modelin mutlak sınırını zorladığını 
ve örneğin Hint firmalarının geliştirme maliyetlerini 
dünyadaki benzer eşik değerlerinin oldukça altında 
hesapladıklarını belirterek ekliyor: “Ucuza kaçma-
dan bunu yapmaya nasıl devam edeceklerini anla-
makta zorlanıyorum.”

Şebeke bağlantıları zamanında yapılamıyor
Ürdün, bu konuda başka bir örnek... Geçen yıl 

Sunrise adlı bir Yunan şirketi, Amman’ın kuzeyinde 
50MW’lık güneş enerjisi tesisi inşa etmek için MWh 
başına 61 dolarlık ücretlendirme talep etmeyi kabul 
etmişti. Rakipleri ise bu fiyatlandırmanın Ürdün’deki 
yüksek finansman maliyetlerinden dolayı çok ucuz 
olduğunu düşünüyor. Geçen ay Acwa Power, sözleş-
meyi kurtarmak için Ürdün’deki üniteyi satın aldı. 
Analistlere göre, Acwa’nın bundan nasıl para ka-
zanacağını anlamak zor, fakat bu jest firmanın 
ileride güneş enerjisi ihalelerini kazanmasına 
yardımcı olabilir.

Ürdün Krallığı, ülkenin milli elektrik 
şirketi NEPCO’nun elektriğin en çok tüke-
tildiği başkent Amman’la güneş enerjisi 
tesislerinin bağlantısını sağlayacak yük-
sek voltajlı iletim hatlarını inşa etmek 
için finansmanı olmasına rağmen, geliş-
mekte olan birçok ülkede olduğu gibi NEP-
CO da özel şirketlerin güneş enerjisi parklarını 
oluşturduğu kadar hızlı biçimde şebekesini ge-
nişletmeyi başaramadı. (Bu sorun Çin’le ortak 
bir sorun ve bu sebeple bazen güneş ve rüzgâr 
enerjisi santralleri ürettikleri elektriği “kıs-
mak” zorunda kalıyor. Çünkü şebekenin bu 

enerjiyi kaldıracak kapasitesi yok.)
Oysa Ürdün, bu problemlerini ortadan kaldırdık-

tan sonra güneş enerjisi kapasitesini daha da geniş-
letmesine imkân verecek coğrafi olanaklara sahip 
bir ülke. Mühendislere göre, yılda 330 gün güneşli 
olan Ma’an civarındaki alanda bölgenin en iyi güneş 
ışıması var. 

Mühendisler ayrıca komşu Suudi Arabistan’da 
görülen toz ve ısı nedeniyle PV panellerinin verimli-
liğinin büyük oranda düşmesi sorununun yükseklik 
ve arazi yapısı nedeniyle Ürdün’de görülmediğini de 
ekliyor. Yukarıdan da güneş projelerine destek geli-
yor. İş adamlarının söylediğine göre, Kral Abdullah, 
güneş panellerinin saray ve camilerin üstüne kurul-
ması emrini verdi. Kral’ın en kıdemli bakanları Tes-
la elektrikli araçlarını kullanıyor. Daha fazla güneş 
enerjisi ile Ürdün’ün ekonomik geleceği de daha 
parlak ve daha az risk altında olabilecek. Ülkenin ih-
tiyacı olan tek şey, diğer tüm ülkeler için de geçerli 
olduğu üzere, güneşin enerjisi ile 
bürokratların da harekete geç-
mesi...
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Ürdün Kralı Abdullah, güneş enerjisi için özel çaba harcıyor
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 İNOVASYON  
Esen Erkan

 �2013 yılının sonlarında Julie ve eşi, yaklaşık 4 bin 
Doğu Afrikalı’nın her hafta kullandığı M-Kopa adlı 
güneş enerjisi kitini satın aldı. 200 dolarlık bu ci-
haz içinden iki LED lamba, bir LED fener, şarj edi-
lebilir batarya, telefonları şarj etmek için adaptör 
çıkıyor ve bu cihaz, çatıya monte edilmiş küçük 
güneş paneli ile şarj ediliyor. Kenya, Uganda ve 
Tanzanya’daki 300 binden fazla aile, elektrik şe-
bekesine bağlı olmadıkları için mobil para trans-
fer sistemi M-Pesa ile bağlantılı bu üniteyi satın 
alıyor. M-Pesa kredi geçmişine bağlı olarak 35 
dolar veya 25 dolarlık depozito ödedikten sonra, 
müşteriler cihaza bütünüyle sahip olana kadar 
bir yıl için günde 50 cent’lik cep telefonu ödemesi 
yaparak bakiyenin tamamını ödeyebiliyor. 
Bu cihaz, birçok eve temiz enerjiyi getirerek dü-

şük gelirli ve yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden 
küçük manavlardan restoranlara kadar binlerce iş-
letmeye enerji sağlayarak bu işletmelerin daha uzun 

Afrikalılar cep telefonları ile  
güneşi satın alıyor

Vodafone’un eski yöneticisi Nick 
Hughes ve iki genç girişimci tarafından 
kurulan M-Kopa adlı mobil ödeme 
kiti ile Afrikalılar güneş enerjisiyle 
tanıştı. SİM kartın banka hesabı olarak 
kullanıldığı bu sistemle elektrik enerjisi 
de satın alınıyor. Gaz lambası ışığında 
ders çalıştıkları için göz sorunları 
yaşayan Afrikalı çocuklar, güneş enerjisi 
kullandıkları için artık gözlük takmak 
zorunda değil! 
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süre açık kalmasını sağlıyor. Daha önemlisi, Peter 
gibi çocuklar da loş ışıkla aydınlatılan evlerde ödev-
lerini yaparken gazyağı ile yanan parafin lambaları 
kullanmaktan kurtulmuş oluyor. Ayrıca, anne baba-
lar temiz olmayan enerji kaynaklarına harcanan pa-
rayı tasarruf edebiliyor. 

M-Kopa’nın kurucu ortaklarından Chad Larson 
bu fikrin, Vodafone yöneticisi Nick Hughes’ın 2007 yı-
lında Oxford İşletme Fakültesi’nde yaptığı bir konuş-
mada ortaya çıktığını belirtiyor. Kenya’da M-Pesa’nın 
piyasaya sunulmasıyla sonuçlanan ilk araştırma ça-
lışması, gelişmekte olan dünyada cep telefonlarının 
bankaların yerini alabileceğini iddia etmişti. 

Kopa, Swahili dilinde ‘borç almak’ demek
Araştırmalarını bitirdikten birkaç yıl sonra Chad 

Larson ve okul arkadaşı Jesse Moore, işlerinden is-
tifa edip Hughes ile birlikte, Doğu Afrika’yı etkisi al-
tına almaya başlayan mobil devrime katılmak üzere 
Nairobi’ye taşındı. Mobil tasarruf hesabı ürünü ve 
hastaların doktorlara danışabilecekleri tıbbi bir yar-
dım hattı gibi birkaç girişimle amatörce uğraştıktan 
sonra güneş enerjisine yöneldiler. Yoğun teknoloji 
gerektiren bileşenleri olmasına rağmen, M-Kopa 
aslında özünde bir finans işi olarak görülüyor. Kopa, 
Swahili dilinde borç almak demek ve kredi ürünü-
nün bu hızlı yükselişi, kısmen Vodafone’a ait olan 
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Larson: “Nick, cep telefonlarının bankalara 

kıyasla neredeyse kıyaslanamaz avantajları 

olduğunu açıkladığında aklımızda birden 

bir ışık yandı. Cep telefonundaki SİM 

kart temelde bir kimlik kartı gibi ve 

cep telefonlarına erişim banka hesabı 

açtırmaktan çok daha kolay, banka hesabı 

açtırmak girişte çok daha büyük engellerin 

karşılaşıldığı bir süreç...”
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Safaricom adlı Kenyalı teknoloji şirketi tarafından 
M-Pesa’nın büyük başarısına dayandırılıyor. Müşte-
rilerin ödeme yapmak için kullandığı M-Pesa, abo-
nelerin bir M-Pesa bayisinde nakit para yüklettikleri 
cep telefonu ile çalışan sanal bir cüzdan gibi hizmet 
veriyor. Yüklettikleri parayı daha sonra aboneler fa-
turalarını ödemek veya başka bir müşteriye transfer 
etmek için kullanabiliyor. 

44 milyonluk nüfusu olan Kenya’da 31.6 milyon 
mobil para hesabı var. 2009 yılı rakamlarına göre 
yüzde 21.6’lık artış yaşanması sonucunda artık her 
10 Kenyalı’dan sekizinin bir banka veya mobil hesa-
bı var. M-Kopa gibi şirketler, bu dalgaya yön veriyor. 

5 yılda 15 ülkeye açılacak
Yatırımcılar da bu alana tam anlamıyla doluştu. 

Son açılan 19 milyon dolarlık yatırım turuna eski 
Amerikan başkan yardımcısı Al Gore, Virgin’den Ri-
chard Branson ve AOL kurucu ortağı Steve Case ta-
rafından kurulan bir fon olan Generation Investment 
Management gibi isim yapmış kuruluşlar katıldı. 
Larson, mobil paranın gelişimini izleyerek firması-
nın önümüzdeki beş yıl içerisinde Afrika ve Asya’da 

15 ülkeye kadar açılmayı planladığını ve Doğu Afri-

ka’da büyük bir büyüme potansiyelinin halen varlı-

ğını koruduğunu da vurguluyor. Nairobi’den 30 mil 

(50 km) uzakta olan yarı kent görünümünde tarım 

yerleşimi olan Juja’da bir eve ünite tesis etmeye 

giden bir satış ekibinin son ziyaretleri, cihazın na-

sıl kulaktan kulağa yayıldığına güzel bir örnek. 23 

yaşındaki Mary Wanjiku, kapıyı açtığında ekibi bir-

kaç canlı tavuk, üç keçi ve cılız yavrusunun yanın-

da yatan uykulu bir bekçi köpeği ile tipik küçük bir 

çiftlik evinde karşılıyor. Wanjiku’nun M-Kopa’yı satın 

alma sebepleri aslında Kamiti mahallesinde tepe-

nin öte yanında yaşayan Julie Njeri’nin ile benzerlik 

gösteriyor. Wanjiku cihazın sağladığı yararları şöyle 

açıklıyor: “Telefonu şarj etmek için uzun mesafeler 

yürümekten yoruldum ve başkalarından gazyağı 

aldığım için harcadığım paranın cebime kalacağı-

nı duydum. Fakat en önemlisi oğlum ve kızım artık 

gün ışığını kullanarak ders çalışmak için sabah saat 

beşte uyanmak yerine, bu ışıklar altında ödevlerini 

yapabilecek.”
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Ekonomik ve siyasi açıdan 
modern dünyanın tüm 
devletleri için stratejik 
öneme sahip bir konuma 

gelen rüzgar enerjisi alanındaki 
gelişmeler, gelecek yıllara daha 
umutlu ve inançlı bakmamızı sağ-
lıyor. Söz konusu gelişmeleri, sa-
yısal verilerle ifade etmek müm-
kün, 2015 yılında küresel kurulu 
yenilenebilir enerji gücü 913,48 

GW, rüzgardaki kurulu güç ise 428 
GW seviyesine ulaştı. 2015 yılında 
Avrupa Birliği ülkelerinin kurulu 
rüzgar enerji kapasitesi yüzde 
5,4 artış göstererek 13,805.3 MW 
oldu. Türkiye ise kurulu güç bakı-
mından Avrupa’da 10’uncu dün-
yada ise 15’inci sırada yer aldı. 
Ayrıca, 2015 yılı işletmeye alınan 
rüzgar enerjisi santralları kurulu 
gücünde dünyada 10’uncu büyük 

pazar olarak yerini aldı. 
Türkiye Rüzgar Enerji Görünü-

mü’ne baktığımızda, Türkiye’nin 
rüzgar enerjisinde kurulu gücü 
2015 yılında 956 megavatlık sant-
ral işletmeye alınarak toplamda 4 
bin 718 megavata ulaştığı, işlet-
medeki rüzgar enerjisi santral-
larının kurulu gücü bakımından 
yüzde 74’ü Ege ve Marmara böl-
gelerinde bulunurken il bazındaki 

Çukurova Bölgesi  
Rüzgar Enerjisi Raporu 2016

Çukurova Bölgesi Rüzgar Enerjisi Raporu 2016 

2015 yılında rüzgar enerjisi ve gelişmeleri hem 2016’ya hemde önümüzdeki on yıllara daha 
umutlu ve inançlı bakmamızı sağlarken, ekonomik ve siyasi açıdan modern dünyanın tüm 
devletleri için stratejik  öneme sahip bir konuma gelmiş durumda. Enerji sektörünün gün be gün 
öneminin artmasıyla orantılı bir şekilde enerji arz tarafındaki yoğun çalışmalarda her geçen gün 
güçlenmeye devam etmektedir. Söz konusu gelişmeleri sayısal verilerle ifade etmek mümkün, 
2015 yılında küresel kurulu yenilenebilir enerji gücü 913,48 GW seviyelerine ulaşırken küresel 
rüzgar enerji kurulu gücü de 428 GW seviyesine ulaştı. 2015 yılı boyunca Avrupa Birliği kurulu 
rüzgar enerji kapasitesi yüzde 5,4 artış göstererek 13,805.3 MW'a ulaştı. Kurulu güç bakımından 
ise Türkiye Avrupa’da onuncu, dünyada ise onbeşinci sırada yer aldı. Ayrıca, 2015 yılı işletmeye 
alınan rüzgar enerjisi santralleri kurulu gücünde dünyada 10. büyük market olarak yerini aldı.  

 

Türkiye Rüzgar Enerji Görünümü’ne baktığımızda, Türkiye’nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 
2015 yılında 956 megavatlık santral işletmeye alınarak toplamda 4 bin 718 megavata ulaştığı, 
işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü bakımından yüzde 74’ü Ege ve Marmara 
bölgelerinde bulunurken il bazındaki sıralamada Balıkesir 923 MW ile birinci, 807 MW ile İzmir 
ikinci, 574 MW ile Manisa üçüncü sırada yer aldığı gözlenmekte. Akdeniz Bölgesi ise yüzde 9.85 
payı ile 3. sırada yer almaktadır. İnşaatı başlamamış 88 adet lisanslı RES’in toplam kurulu gücü 3 
bin 144 megavatı bulurken, 174 megavat güç kapasitesi ile Akdeniz bölgesi bölgelere göre 
dağılımda beşinci sırada bulunmaktadır. İnşa halinde 61 adet lisanslı RES’in toplam kurulu gücü 
bin 869 megavatı bulurken, 184 megavat güç kapasitesi ile Akdeniz bölgesi bölgelere göre 
dağılımda üçüncü sırada yer almaktadır. 

 

türkiyedeki rüzgar enerjisi santralleri için kümülatif kurulum
Cumulative ınstollotaions for Wind Plants in turkey (mW)

Tüketimin yoğun olduğu bölgelere yakın olması ve arz güvenliği açısından stratejik 
önemi olan termik santrallerine, mevcut ve planlanan boru hatlarıyla dünyanın en 
önemli enerji dağıtım üsleri, hidroelektrik, rüzgar yatırımlarına ve potansiyeline sahip 
olması dolayısıyla Çukurova bölgesi, ülkenin en önemli bölgelerinden olup enerji 
sektörü gelişimi ile de önemi gün geçtikçe daha da artan bir bölge özelliği taşıyor
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sıralamada Balıkesir 923 MW ile 
birinci, 807 MW ile İzmir ikinci, 
574 MW ile Manisa üçüncü sıra-
da yer alıyor. Akdeniz Bölgesi ise 
yüzde 9.85 payı ile üçüncü sırada 
yer aldı. Öte yandan inşaatı baş-
lamamış 88 adet lisanslı RES’in 
toplam kurulu gücü 3 bin 144 
megavata ulaşıyor. Bu sayı içinde 
174 megavat güç kapasitesiyle 
Akdeniz Bölgesi, beşinci sırada 
bulunuyor. Şu an inşaa aşama-
sında olan 61 RES’in toplam ku-
rulu gücü ise bin 869 megavatı 
buluyor. Akdeniz Bölgesi, 184 me-
gavatla üçüncü sırada yer alıyor. 

Çukurova Bölgesi
Akdeniz Bölgesi’nin en önem-

li alanlarından olan Çukurova, 
rüzgar enerjisi açısından büyük 
potansiyel taşıyor. Kuzeyde Orta 

Toros’un ilk tepelerinden başla-
yan Çukurova, doğuda Misis tepe-
lerine yaslanır. Güneyde Karataş 
burnu, ovanın denize doğru en 
çok ilerleyen noktasını oluşturu-
yor. Elektrik piyasasındaki geliş-

melerin  Çukurova bölgesine de 
önemli yansımaları oldu. Bölge, 
son derece kritik öneme sahip 
olan rüzgar, hidroelektrik ve gü-
neş kaynakları açısından önem-
li bir potansiyeli barındırıyor. 
Özellikle Adana’da Yumurtalık, 
Tufanbeyli ve Ceyhan ilçeleri ve 
Hatay’da Erzin ilçesi termik sant-
ral yatırımlarıyla, Mersin’de ise 
Gülnar, Mut ve Silifke ilçeleri ve 
Hatay’ın Belen ilçesi rüzgar enerji 
santralı yatırımlarıyla dikkat çeki-
yor. Hidroelektrik santral yatırım-
ları ise Adana’nın kuzey ilçelerine 
ve Mersin’in geneline yayılmış 
durumda. 

2014 yılında 534.8 MW olan 
Çukurova bölgesi işletme halinde-
ki rüzgar enerji santralları kurulu 
gücü, 2015 yılı verileri doğrultu-
sunda yüzde 27 (149.4 megavat) 
artış gösterirdi. Kümülatif kurulu 
güç ise 693.2 MW’a ulaştı. Bölge-
de 14 adet rüzgar enerjisi sant-
ralı ve 252 adet rüzgar türbini 
bulunuyor. Bölgenin rüzgar enerji 
santralları, yaklaşık olarak 475 
bin 601 konutun elektrik enerjisi 
ve 440 bin 282 kişinin günlük ha-
yatındaki ihtiyacını karşılayabile-

işletme halindeki rüzgar enerjisi santralleri

Proje 
Kurulu 

Güç(MW)
İl

Türbin 
Üreticisi

Tarih

Atik Belen RES 18,0 Hatay Gamesa 2014

Belen RES 48,0 Hatay Vestas 2009/2010/2012

Çerçikaya RES 57,0 Hatay ACCIONA 2015

Dağpazarı RES 39,0 Mersin Siemens 2011

Gökçedağ RES 135,0 Osmaniye GE 2009/2010

Hasanbeyli RES 50,0 Osmaniye Nordex 2014

Hilal-2 RES 9,9 Mersin Vestas 2015

Mersin Mut RES 42,0 Mersin Vestas 2010/2013

Mut RES 52,8 Mersin Vestas 2015

Sebenoba RES 63,7 Hatay Vestas 2008/2015

Senkoy RES 36,0 Hatay Alstom 2012/2013

Şenbük RES 27,7 Hatay Vestas 2013

Şenbük RES 38,1 Hatay Vestas 2010/2014

Ziyaret RES 76,0 Hatay GE 2010/2014

     
Şenbük RES 
 

38,1 
 

Hatay 
 

Vestas 
 

2010/2014 
 

Ziyaret RES 
 

76,0 
 

Hatay 
 

GE 2010/2014 
 

 

2014 yılında 534.8 megavat olan Çukurova Bölgesi işletme halindeki rüzgar enerji santralleri 
kurulu gücü 2015 yılı verileri doğrultusunda %27 (149.4 megavat) artış gösterirken kümülatif 
kurulu güç 693.2 megavata ulaştı. Bölgede 14 adet rüzgar enerjisi santrali ve 252 adet rüzgar 
türbini bulunmaktadır. Bölgeninin rüzgar enerji santralleri, yaklaşık olarak 475.601 konutun 
elektrik enerjisi ve 440.282 kişinin günlük hayatındaki ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi 
yapmaktadır. Çukurova Bölgesi rüzgar enerjisi santralleri yaklaşık olarak yıllık 1.899.772.734 
kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Adana’da 36’sı lisanslı 6’sı da lisanssız olmak 
üzere elektrik santralleri bulunurken herhangi bir işletme halinde rüzgar enerji santrali 
bulunmamaktadır, Hatay’da 14 lisanslı 5 lisanssız elektrik santralinin 8’i lisanslı 2’si lisanssız, 
Mersin’de 31 lisanslı 4 lisanssız elektrik santrallerininde 4 adedi lisanslı, Osmaniye’de de 18 
lisanslı 2 lisanssız elektrik santrallerinin 2’si lisanslı olmak üzere rüzgar enerjisi santralleridir.  
Hatay 364.5 megavat ile bölgede kurulu güç bakımından ilk sırada, 185 megavat ile Osmaniye 
ikinci ve  143,7 megavat ile de Mersin üçüncü sırada yer almaktadır.   

 

2015 yılında Osmaniye’de herhangi bir rüzgar enerji santrali devreye alınmaz iken 87.5 megavat 
ile Hatay ilk sırada, Mersin ise 62,7 megavatlık kurulu güç kapasite artışı ile ikinci sırayı aldı. 
Türkiye’de işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü bakımından yüzde 15.2’si 
Akdeniz bölgesinde bulunurken il bazında yüzde 7.73 ile Hatay dördüncü, Osmaniye yüzde 3.92 
ile yedinci ve Mersin yüzde 3.05 ile onuncu sırada yer aldığı gözlenmektedir. Osmaniye ve Mersin 
illeri bir önceki yıla göre iki sıra yükselmiştir. Santraller nezdinde bakacak olursak; 

 Gökçedağ RES Türkiye'nin 102. Osmaniye'nin 3. büyük enerji ve 4. büyük rüzgar, 
 Ziyaret RES Türkiye'nin 153. Hatay'ın 4. büyük enerji ve 13. büyük rüzgar, 
 Sebenoba RES Türkiye'nin 178. Hatay'ın 5. büyük enerji ve 17. büyük rüzgar, 
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cek elektrik üretimi yapıyor. 
2015 yılında Osmaniye’de 

herhangi bir rüzgar enerji sant-
ralı devreye alınmadı ama 87.5 
MW ile Hatay ilk sırada, Mersin 
ise 62,7 MW kurulu güç kapasite 
artışı ile ikinci sırayı aldı. İller ba-
zında sıralamada yüzde 7.73 ile 
Hatay dördüncü, Osmaniye yüzde 
3.92 ile yedinci ve Mersin yüzde 
3.05 ile 10’uncu sırada yer alıyor. 
Osmaniye ve Mersin’in birer sıra 
yükselmesi dikkat çekiyor. Sant-
rallar nezdinde bakacak olursak;
•	 Gökçedağ RES Türkiye’nin 102, 

Osmaniye’nin 3’üncü büyük,
•	 Ziyaret RES Türkiye’nin 153, 

Hatay’ın 4. büyük enerji ve 13. 
büyük rüzgar,

•	 Sebenoba RES Türkiye’nin 178. 
Hatay’ın 5. büyük enerji ve 17. 
büyük rüzgar,

•	 Çerçikaya RES Türkiye’nin 196. 
Hatay’ın 6. büyük enerji ve 25. 
büyük rüzgar,

•	 Hasanbeyli RES Türkiye’nin 
205. Osmaniye’nin 5. büyük 
enerji ve  31. büyük rüzgar,

•	 Mut RES Türkiye’nin 211. Mer-
sin’in 5. büyük enerji ve 34. bü-
yük rüzgar,

•	 Belen RES Türkiye’nin 223. Ha-
tay’ın 7. büyük enerji ve 36. bü-
yük rüzgar,

•	 Dağpazarı RES Türkiye’nin 
264. Mersin’in 8. büyük enerji 
ve 46. büyük rüzgar,

•	 Şenköy RES Türkiye’nin 287. 
Hatay’ın 8. büyük enerji ve 50. 
büyük rüzgar,

•	 Mersin Mut RES Türkiye’nin 
291. Mersin’in 10. büyük enerji 
ve 52. büyük rüzgar,

•	 Şenbük RES Türkiye’nin 321. 
Hatay’ın 9. büyük enerji ve 64. 
büyük rüzgar,

•	 Zaf Şenbük RES Türkiye’nin 
340. Hatay’ın 10. büyük enerji 
ve  69. büyük rüzgar,

•	 Atik RES Türkiye’nin 444. Ha-
tay’ın 11. büyük enerji ve 86. 

 

Adana ilinin kapasite faktörü dağılımını ve RES kurulabilir alanlarını gösteren haritalar değerlendirildiğinde rüzgâr 
hızının görece yüksek olduğu dağlık bölgelerin dahi RES kurulması için elverişli olmadığı, sadece Pozantı ilçesinin 
bir kısmının uygun olduğu görülmektedir. 

 

 

Mersin, Hatay ve Osmaniye illeri Adana’ya kıyasla rüzgâr enerjisi santrali (RES) kurulması için daha fazla elverişli 
alana sahiptir. Bu durum hâlihazırdaki RES yatırımlarının yer seçimlerinin bu şehirlerde yapılmasının nedenini de 
açıklamaktadır. 

İnşa Halindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri 

İnşa Halindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri, 2015  

Firma Adı Proje Kurulu Güç İl 
Aksa Enerji Ür.A.Ş Atik Belen RES  12,5 Hatay 
Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş. Demirciler RES 23,3 Osmaniye 
Hanay Elektrik Ureti m A.S. Elmalı RES 30,0 Mersin 
Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş. Saritepe RES 57,0 Osmaniye 

 

 Çerçikaya RES Türkiye'nin 196. Hatay'ın 6. büyük enerji ve 25. büyük rüzgar, 
 Hasanbeyli RES Türkiye'nin 205. Osmaniye'nin 5. büyük enerji ve  31. büyük rüzgar, 
 Mut RES Türkiye'nin 211. Mersin'in 5. büyük enerji ve 34. büyük rüzgar, 
 Belen RES Türkiye'nin 223. Hatay'ın 7. büyük enerji ve 36. büyük rüzgar, 
 Dağpazarı res Türkiye'nin 264. Mersin'in 8. büyük enerji ve 46. büyük rüzgar, 
 Şenkoy res Türkiye'nin 287. Hatay'ın 8. büyük enerji ve 50. büyük rüzgar, 
 Mersin Mut RES Türkiye'nin 291. Mersin'in 10. büyük enerji ve 52. büyük rüzgar, 
 Şenbük RES Türkiye'nin 321. Hatay'ın 9. büyük enerji ve 64. büyük rüzgar, 
 Zaf Şenbük RES Türkiye'nin 340. Hatay'ın 10. büyük enerji ve  69. büyük rüzgar 
 Atik RES Türkiye'nin 444. Hatay'ın 11. büyük enerji ve 86. büyük rüzgar enerji santralidir. 

 

 

 

Çukurova Bölgesi’de işletme halindeki rüzgar enerjisi santralleri türbin markaları arasında 
Türkiye genelinde 1,209.5 megavat ile ilk sırada yer alan Vestas markası 282.2 megavat ile 
Çukurova Bölgesi’nde de ilk sırada, 211 megavat ile General Electric ikinci, 57 megavat ile 
ACCIONA yer almaktadır. Bu türbin markaları haricinde Alstom, Gamesa, Nordex ve Siemens 
türbin markaları da işletme halindeki santrallerde kullanılmıştır. 2015 yılında devreye alınan 
santrallerinde yüzde 75’i Vestas marka, yüzde 25’i ACCIONA marka türbinler ile 
gerçekleştirilmiştir. 

57
36 18
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İşletmedeki RES’lerin Türbin Markalarına Göre 
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büyük rüzgar enerji santralıdır.
Çukurova’da işletme halindeki 

rüzgar enerjisi santralları türbin 
markaları arasında Türkiye gene-
linde 1,209.5 megavat ile ilk sıra-
da yer alan Vestas, 282.2 megavat 
ile Çukurova’da da ilk sırada yer 
alıyor. 211 MW ile General Electric 
ikinci, 57 MW ile de Acciona üçün-
cü sırada bulunuyor. Bu türbin 
markaları haricinde Alstom, Ga-
mesa, Nordex ve Siemens türbin 
markaları da işletme halindeki 
santrallarda kullanılıyor. 2015 yı-

lında devreye alınan santrallarda 
yüzde 75 oranında Vestas, yüzde 
25 oranında da Acciona marka 
türbinler kullanıldı. 

Adana’nın kapasite faktörü da-
ğılımını ve RES kurulabilir alanla-
rını gösteren haritalar değerlen-
dirildiğinde rüzgâr hızının görece 
yüksek olduğu dağlık bölgelerin 
dahi RES kurulması için elverişli 
olmadığı, sadece Pozantı ilçesinin 
bir kısmının uygun olduğu görülü-
yor. 

Mersin, Hatay ve Osmaniye, 

Adana’ya kıyasla rüzgâr enerjisi 
santralı  kurulması için daha fazla 
elverişli alana sahiptir. Bu durum 
hâlihazırdaki RES yatırımlarının 
yer seçimlerinin bu şehirlerde ya-
pılmasının nedenini de açıklıyor. 

2014 yılında Akdeniz Bölge-
si’nde 177.3 megavat olan inşa 
halindeki rüzgar santralları, 2015 
yılında 184 megavat oldu. Aynı 
zamanda 2014 yılında 98.18 me-
gavat olan Çukurova bölgesi inşa 
halindeki rüzgar enerji kapasite-
si, bir önceki yıla göre yüzde 20 

 

Adana ilinin kapasite faktörü dağılımını ve RES kurulabilir alanlarını gösteren haritalar değerlendirildiğinde rüzgâr 
hızının görece yüksek olduğu dağlık bölgelerin dahi RES kurulması için elverişli olmadığı, sadece Pozantı ilçesinin 
bir kısmının uygun olduğu görülmektedir. 

 

 

Mersin, Hatay ve Osmaniye illeri Adana’ya kıyasla rüzgâr enerjisi santrali (RES) kurulması için daha fazla elverişli 
alana sahiptir. Bu durum hâlihazırdaki RES yatırımlarının yer seçimlerinin bu şehirlerde yapılmasının nedenini de 
açıklamaktadır. 

İnşa Halindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri 

İnşa Halindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri, 2015  

Firma Adı Proje Kurulu Güç İl 
Aksa Enerji Ür.A.Ş Atik Belen RES  12,5 Hatay 
Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş. Demirciler RES 23,3 Osmaniye 
Hanay Elektrik Ureti m A.S. Elmalı RES 30,0 Mersin 
Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş. Saritepe RES 57,0 Osmaniye 

 

inşa halindeki rüzgar enerjisi santralleri

Firma Adı Proje Kurulu Güç İl

Aksa Enerji Ür.A.Ş Atik Belen RES 12,5 Hatay

Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş. Demirciler RES 23,3 Osmaniye

Hanay Elektrik Ureti m A.S. Elmalı RES 30,0 Mersin

Zorlu Ruzgar En. El. Ür. A.Ş. Saritepe RES 57,0 Osmaniye
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(24.62 megavat) artış gösterirken 
2015 yılı inşa halinde bulunan 4 
adet rüzgar enerji projesi kapasi-
tesi 122.8 megavat oldu. 

İnşa halindeki rüzgar enerji 
projelerinin kapasite bakımından 
yüzde 65’i Osmaniye, yüzde 25’i 
ise Mersin’de bulunuyor. Bunun 
yanı sıra Hatay, inşa halindeki 
rüzgar enerjisi projeleri kapasi-
tesinde bir önceki yıla göre 18 
sıra gerileyerek Türkiye’de 22’inci 
oldu. Mersin de 10 basamak ge-
rileyerek 19’uncu sırada yer aldı. 
Hatay ve Mersin’de 2014 yılında 

sırasıyla toplam kurulu güçleri 93 
MW ve 62.7 MW olan projeler inşa 
halinde idi. 

İnşa halindeki rüzgar enerjisi 
santrallarının, yüzde 71’i General 
Electric marka türbinlerden, yüz-
de 21’i Vestas ve yüzde 8’i Game-

sa marka türbinlerden sağlanıyor. 
İnşaatı başlamamış 3 adet 

lisanslı RES projesinin toplam 
kurulu gücü yaklaşık 47 MW. Bu 
projelerin 33 MW’la ikisi Hatay’da, 
geri kalanı ise Mersin’de bulu-
nuyor. Bölgede iki adet lissansız 
RES de var. Toplam 1000 kilovat 
kapasitesi olan iki santral Baykal 
Energy Ltd’e ait. Ayrıca, yine aynı 
şehir ve şirkete bağlı 3 adet proje 
onayı alınmış 1750 kilovatlık li-
sanssız RES projesi de var. 

Akdeniz Bölgesi, 156 adet 
değerlendirme halindeki rüz-
gar enerjisi projesi ile Türkiye’de 
üçüncü sırada. Bu 156 adet proje-
nin 72’si Çukurova’da bölgesinde.. 
Değerlendirme halindeki projele-
ri incelediğimizde en heyecanlı 
gelişme, hiçbir rüzgar santralı ol-
mayan Adana’nın da olması. Ada-
na’da değerlendirme aşamasında 

2014 yılında Akdeniz Bölgesi’nde 177.3 megavat olan inşa halindeki rüzgar santralleri, 2015 
yılında 184 megavat oldu. Aynı zamanda 2014 yılında 98.18 megavat olan Çukurova Bölgesi inşa 
halindeki rüzgar enerji kapasitesi, bir önceki yıla göre %20 (24.62 megavat) artış gösterirken 
2015 yılı inşa halinde bulunan 4 adet rüzgar enerji projesi kapasitesi 122.8 megavat oldu.  

 

 

 

İnşa halindeki rüzgar enerji projelerinin kapasite bakımından yüzde 65’i Osmaniye, yüzde 25’i ise 
Mersin ilinde gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra Hatay, inşa halindeki rüzgar enerjisi projeleri 
kapasitesi bakımında bir önceki yıla göre 18 sıra gerileyerek Türkiye’de 22. sırada ve Mersin’de 10 sıra 
gerileyerek 19.sırada yer aldı. Hatay ve Mersin illerinde, 2014 yılında sırasıyla toplam kurulu güçleri 93 
megavat ve 62.7 megavat olan projeler inşa halinde idi.  

 

İnşa halindeki rüzgar enerjisi santrallerinin, yüzde 71’i General Electric marka türbinlerden,  
yüzde 21’i Vestas ve yüzde 8’i Gamesa marka türbinlerden sağlanmaktadır. 

 

12,5

80,3

30,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Hatay Osmaniye Mersin

KURULU GÜÇ(MW)

12,5; 8%

103,3; 71%

30,0; 21%

İnşa Halinde Olan RES’lerin
Türbin Markalarına Göre 

Dağılımı(MW)

Gamesa GE VESTAS
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2015 yılı inşa halinde bulunan 4 adet rüzgar enerji projesi kapasitesi 122.8 megavat oldu.  
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Akdeniz Bölgesi, 156 adet değerlendirme halindeki rüzgar enerjisi 

projesi ile Türkiye’de üçüncü sırada. Bu 156 adet projenin 72’si ise 

Çukurova’da. Arazi ve rüzgar yapısının yanı sıra bölgede sanayinin 

de gelişmiş olduğunu düşünürsek Çukurova, rüzgar enerji sektörü 

için yeni bir pazar anlamını taşıyor
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olan 19 santralın toplam gücü 
718 MW. Bu santralların Pozantı 
ve Feke ilçelerinde yoğunlaştığını 
söyleyebiliriz. Hatay’da ise top-
lam gücü 275 MW olan 10 pro-
je, Osmaniye’de 34 MW’lık iki ve 
Mersin’de 1,909 MW’lık 41 proje 
değerlendirme aşamasında bu-
lunuyor. Projelerin Mersin’de Mut, 
Gülnar ve Silifke ilçelerinde, Ha-
tay’da da Yayladağı ve merkezde 
yoğunlaştığı göze çarpıyor.

Rüzgar kapasitesi Türkiye 
ortalamasının üzerinde

Tüketimin yoğun olduğu böl-
gelere yakın olması ve arz güven-
liği açısından stratejik önemi olan 
termik santrallerine, mevcut ve 
planlanan boru hatlarıyla dünya-
nın en önemli enerji dağıtım üsle-
ri, hidroelektrik, rüzgar yatırımla-
rına ve potansiyeline sahip olması 
dolayısıyla Çukurova bölgesi, 
ülkenin en önemli bölgelerinden 
olup enerji sektörü gelişimi ile de 
önemi gün geçtikçe daha da artan 
bir bölge özelliği taşıyor. Akdeniz 
Bölgesi’nde 10 m yükseklikteki 

yıllık ortalama rüzgâr hızı ve güç 
yoğunluğu açısından  değer 2,5 
m/s ve 21,36 W/m² ile saptan-
dı. Çukurova, Türkiye’nin rüzgâr 
enerjisi güç yoğunluğu 20 W/m²yi 
aşmayan yüzde 64,5’inden daha 
büyük bir potansiyele sahip. Tüm 
bu veriler doğrultusunda Akdeniz 
ve Çukurova bölgesi, işletmedeki, 
inşa halindeki lisanssız ve değer-
lendirme aşamasındaki rüzgar 
santrallarıyla rüzgâr enerjisi yö-
nünden oldukça zengin bir po-
tansiyele sahip. 

Rüzgar, sanayiyi de ihracatçı 
yapabilir

Çukurova Bölgesi’nde, özellik-
le Adana’da makina ve metal eşya 
sanayi firma sayısı ve istihdam 
bakımından öne çıkan bir sektör 
olarak ortaya çıkmakta ve bölge-
nin bu sektördeki deneyiminden 
faydalanıp, ulusal ve uluslararası 
düzeyde rüzgâr enerjisi sektörü-
nün artan ve değişen ihtiyaçları 
da göz önüne alınarak bölgedeki 
firmalara, hem iç pazara hem de 
ihracata dönük rüzgar enerjisi 

sektörüne tedarikçi olmalarını 
sağlayacak şekilde destekler sağ-
lanıp, yine bu sektörde yapılacak 
yeni yatırımların da artırılması 
amaçlanmalıdır. Çukurova Bölge-
si’nin arazi kullanımının yaklaşık 
yüzde 20’sini tarım alanlarının ve 
çok daha büyük bir kısmını orman 
alanlarının oluşturduğu göz önü-
ne alındığında, bölgenin çok bü-
yük bir kısmının kırsal karakterli 
olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, 
küçük ölçekli rüzgâr türbini kul-
lanımının kırsalda yaygınlaştırıl-
ması önem taşıyor. Önümüzdeki 
dönemlerde Adana rüzgar ener-
jisi potansiyelinin değerlendiri-
leceği, gerek yatırımcıların gerek 
dağıtım bölgelerinin gerekse de 
TEDAŞ’ın yoğun çalışmaları ve 
iyileştirmeleriyle bölge lisans-
sız rüzgar enerjisi kurulu gücün 
toplam kurulu güçteki payının 
hızla artacağı, bölge kurulu güç 
artışında Hatay ve Osmaniye’nin 
öncü olacağı ve bölgenin rüzgar 
enerji santralleri kurulu gücünün 
ivmelenerek artış göstereceğini 
söylemek mümkün. 

değerlendirme halindeki rüzgar enerjisi santralleri
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 YÖNETİM & İK  

 �Yaratıcı bir hayat yaşamak için yaratıcılığınıza 
zarar veren kötü alışkanlıklarınızı bırakmalısınız. 
Bazı insanların doğuştan yaratıcı yetilere sahip 
olduğunu ve onlardan biri olmadığınızı düşünü-
yorsanız, bu düşüncenizi tekrar gözden geçir-
menizi öneririz. Birinin daha yaratıcı olmasının 
nedeni, yaratıcılıklarını beslemeleri olduğunu 
unutmayınız. Aslında uzmanlar, yaratıcılığın te-
melde ağırlıklı olarak öğrenilen bir yetenek oldu-
ğunu ifade ediyor. Ve tıpkı diğer yetenekler gibi, 
bunu öğrenmek de emek ve sıkı bir çalışma ge-
rektiriyor.
Sadece yaratıcı olmayı istemek yetmiyor. Her 

gün kendinizi, özgün düşünceler ve etkileyici fikirler 
bulmak için zorlamanız gerekiyor. Ne var ki, bazen 
bazı alışkanlıklarınız bu konuda size engel olabiliyor. 
Aşağıda Uplifers ekibi tarafından hazırlanan yara-
tıcılığınızı engelleyen 8 kötü alışkanlığa yer verdik. 
Aralarında sizin de sahip olduğunuz ve dolayısıyla 
bırakmanız gerekenler olabilir.

1. erken yargılama
Yaratıcı olmak için kendinize fikir üretme ve ye-

nilik yapma izni vermelisiniz ve bunu yaparken ken-
dinizi yargılamamalısınız. Eğer fikirlerinizi henüz 
süreç devam ederken çok erken yargılarsanız işin 
sonunda daha az yaratmış olursunuz. İlk önce fikir-
lerinizin kesintisiz biçimde zihninizde akıp dolaşma-
sına izin verin. İçlerinden en iyisini seçip en güzelini 
ortaya çıkarma zamanı daha sonra gelecektir. Bu iki 
süreci birbirinden mutlaka ayırmalısınız.

2. Cesaret eksikliği
Eğer şansınızı denemekten, yeni yollara başvur-

maktan ve yapmak istediğiniz şeyde ilerlemekten 
korkuyorsanız girmeniz gereken en temel yolları 
bile çok çetrefilli bulursunuz. Yaratıcılık, şansını de-
nemeyi ve cesur olmayı gerektirir. Korku ise yaratı-
cılığın en büyük düşmanıdır.

3. Hata yapmaktan kaçmak
Hatalardan korkmanız durumunda cesur ve ya-

ratıcı olamazsınız. Hata yapmaktan kaçmayı hedef 
olarak belirlerseniz, oyunu sessiz ve tutucu bir şe-
kilde oynamaya başlarsınız. Ürettiğiniz iyi fikirlerin, 

Yaratıcılığınıza zarar veren 
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süreç boyunca yaptığınız hatalara değer olduğunu 
unutmayın.

4. Kendini başkalarıyla kıyaslamak
Kendinizi başkalarıyla kıyasladığınız zaman ye-

nilikçi ruhunuz ve hayal gücünüzden mahrum ka-
lırsınız. Standartlarınızı kendiniz belirleyin ve hiç 
kimseyle kıyaslamayın. Kendinize yaratmak için izin 
verin, farklı olun. Bu dünyaya yapacağınız tek eşsiz 
katkı, sizin yaratıcılığınızdan doğacaktır.

5. belirsizlikten rahatsız olmak
Birçok insan belirsizlikten korkar, bir şeylerin hep 

anlam ifade etmesini ister. Oysa yaratıcılık kesinliği 
ön plana almayacak bir cesaret gerektirir. Yaratıcılı-
ğınız ancak bu şekilde büyüyüp gelişecektir. Çünkü 
yaratıcılık bir alışkanlıktır ve ancak hayal gücünüzü 
kullandığınız takdirde en iyi şekilde kendini ortaya ko-
yacaktır. Tam anlamıyla yaratıcı olmak için belirsizlik-
lerden ve hatalardan korkmamanız gerekir.

6. eleştirileri kişisel almak
Geri bildirim her zaman, eleştiri ise kişisel al-

madığımız müddetçe iyidir. Hepimiz, bize geri bildi-

rim verecek birine ihtiyaç duyarız ve tam olarak bu 

şekilde gelişme kaydederiz. Dolayısıyla eleştiriden 

korkmak, büyümekten korkmaktır.

7. Özgüven eksikliği
Belli bir seviyedeki belirsizlik, her zaman yaratı-

cı eylemlerle birlikte gelir, kendinden şüphe etmek 

ise bir noktaya kadar sağlıklıdır. Ancak bu, özgüven 

eksikliği boyutundaysa ve size artık bir yük oluyorsa 

yeteneklerinize mal olabilir. Yaratmak için en iyi yol, 

öncelikle kendi özgüveninizle iletişime geçmektir.

8. fazla düşünmek
Yaratıcı özellikleri olan herkes, çok fazla düşün-

menin yaratıcılığa düşman olduğunu bilir. Fazla bilgi 

yoğunluğu, bazen karar vermeyi zorlaştırabilir.

Eğer yaratmak istiyorsanız unutmayın ki; yete-

neğinizi ne kadar beslerseniz, o kadar iyi olursunuz. 

Dolayısıyla yaratıcılığınıza zarar veren alışkanlıkla-

rınızı bırakmalısınız.
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“Neden yaratıcı değilim?” 

sorusunu çoğumuz sıklıkla 

soruyoruz. Uzmanlar, yaratıcılığın 

temelde öğrenilen bir yetenek olduğunu 

belirtiyor. Yapmanız gereken bazı 

alışkanlıkları bırakıp kendinizi 

beslemeniz... 
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 KONUK YAZAR  
Tolga Turan*

Enerji Panorama dergisinin nisan ve mayıs 
sayılarında yayımlanan “Elektrik Piyasa-
sında İdari Para Cezalarında Yeni Dönem” 
başlıklı iki bölümlük yazı dizisinde, hem ih-

tarların artması hem de 6446 sayılı Kanun ile getiri-
len ihtara gerek olmayan haller rejiminin cezalarda 
yeni bir dönemin de başlangıcı olduğu görüşünü dile 
getirmiştim. Meğer asıl devrim Anayasa Mahkeme-
si tarafından hazırlanıyormuş! O nedenle bu sayıda 
“idari para cezalarında netice sebebiyle ağırlaşma” 
yerine bu konuyu ele almak daha uygun olacak. 
Konu hayli uzun ve detaylı olduğu için incelemeyi iki 
ayrı bölümde yayımlayacağız...

Anayasa Mahkemesi’nin 7 Nisan 2016 tarihli ka-
rarı, 4 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yürürlüğü 
9 ay sonra olacak şekilde yayımlandı. Danıştay 13. 

Dairesi’nin itirazı neticesinde Yüksek Mahkeme:
5015 sayılı Kanun’un 19. maddesinin ikinci fıkra-

sının (c) bendinin “Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 
850 bin Türk Lirası idari para cezası verilir” bölü-
münün Kanun’un 8. maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi yönünden Anayasa’nın 2. maddesine;

5015 sayılı Kanun’un 19. maddesinin ikinci fık-
rasının (a) bendinin “Aşağıdaki hallerde, sorum-
lulara 600 bin Türk Lirası idari para cezası verilir” 
bölümünün kanunun yedinci maddesinin dördüncü 
fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “… bayi, söz-
leşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı 
anlaşılacak şekilde faaliyetine devam eder…”  ibaresi 
yönünden Anayasa’nın ikinci  maddesine aykırı bula-
rak iptaline karar verdi. 

Hüküm fıkraları bir yana, Anayasa Mahkemesi 

ePDk tarafından verilen idari para cezaları hakkında 
anayasa mahkemesi kararının analizi -1

Anayasa Mahkemesi’nin EPDK tarafından özellikle akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilere 
verdiği cezalarla ilgili kararını anayasa aykırı bularak iptal etti. Gerekçe, uygulamanın ekonomik 
durum ve sınıf ayrımı gözetilmeksizin yapılması. Birçok çevre bu kararı olumlu karşıladı ancak 
Yüksek Mahkeme’nin yürürlülük tarihini 9 ay ötelemesi, bu sürecin nasıl yönetileceği konusunda 
kafaları karıştırdı...
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tarafından ortaya konulan gerekçeler ve bunlarla 
uyumlu olacak şekilde gelecekteki uygulama devrim 
niteliğinde. Artık regülatif ceza uygulayan düzenleyi-
ci kurumlar tarafından maktu nitelikte ceza uygula-
nıp uygulanamayacağı tartışmalı hale geldi. 

Böylece düzenleyici kurullar tarafından uygula-
nan idari para cezaları ve yaptırımlar bakımından 
tartışmalı alanlardan birinde nihayet Anayasa Mah-
kemesi devreye girdi ve subjektif unsurlar dikkate 
alınmaksızın muayyen bir ihlal karşılığında maktu 
olarak tüm olaylarda aynı seviyede idari para ceza-
sı uygulamasını öngören yasa hükümlerini, “hukuk 
devletinin gereği olan adalet ve hakkaniyet ilkeleri-
ne” dolayısıyla da Anayasa’nın 2. maddesine aykırı 
sayarak iptal etti. 

Ekonomik büyüklük ve sınıf farkına dikkat 
çekiliyor

Kuruluş kanunu gereğince sadece önüne gelen 
kurallar bakımından hüküm tesis eden Anayasa 
Mahkemesi’nin bu kararının, düzenleyici kurullar ta-
rafından uygulanan idari para cezaları bakımından 
öneminin çok büyük olmasının yanı sıra etkilerinin 
de oldukça devrimsel olacağını öngörmeliyiz. 

Anayasa Mahkemesi’nin kararı ve gerekçesi ol-
dukça açık; ihlal durumunda fiilin haksızlık içeriği, 
failin kusur durumu dikkate alınmadan, ekonomik 
büyüklüklerine ve sınıflarına göre adil bir denge gö-
zetilmeden, ölçülü ve makul olmayan idari para ce-
zasıyla cezalandırma, adalet ve hakkaniyet ilkeleri 
bağdaşmıyor. Dolayısıyla bu nitelikleri gözetmeyen 
yasa hükümleri, somut norm denetimi ile heyetin 
önüne geldiğinde kuvvetle muhtemel benzer şekilde 
iptal müeyyidesi ile karşılaşacaklar. 

Bu ölçütler esas itibarıyla Kabahatler Kanunu ile 
getirilen ve kabahat karşılığı cezanın kanunda alt-
üst sınır belirtilmek suretiyle tayin edildiği durum-
larda cezayı uygulayan mercinin, ceza miktarını bu 
sınırlar dâhilinde tayin ederken dikkate alması ge-
reken ölçütlerdir. Anayasa Mahkemesi bu kararı ile 
bundan böyle düzenleyici kurullar tarafından regü-
latif alanda uygulanacak tüm idari para cezalarında 
bu ölçütlerin dikkate alınması gerektiğine hükme-
derek maktu para cezası uygulamasını Anayasa’ya 
aykırı saydı.  

İleriye dönük olarak bu kararın etkisi tahlil edile-
cekse bazı hususların tartışılması gerekiyor. Bunlar:
•	 İptal edilen hükümlerin uygulanması ile ilgili tartışma

•	 İptal edilmemiş ve halen düzenleyici kurum yasa-
larında yer alan maktu para cezalarının tatbiki ile 
ilgili tartışma
İptal edilen hükümler bakımından.
İptal edilen ilk kural (19. maddedeki ceza hük-

mü), kanunun sekizinci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi (ihlal hükmü) yönünden iptal edildi. İkin-
ci kural (19. maddedeki ceza hükmü) ise kanunun 
yedinci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü 
cümlesinde geçen “bayi, sözleşme yaptığı yeni da-
ğıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde 
faaliyetine devam eder” ibaresi (ihlal hükmü) yönün-
den iptal edildi. 

Burada hemen şunu belirtelim: Anayasa Mah-
kemesi somut norm denetimini gerçekleştirirken 
yalnızca itiraz yoluyla aykırılık sorununu kendisine 
intikal ettiren mahkemedeki uyuşmazlıkta uygula-
nacak hukuk normunun denetimini gerçekleştirebi-
liyor..1 Bu itibarla, somut iptal kararında Yüksek Mah-
keme’nin gerekçeleri genele şamil olmakla birlikte 
hüküm itirazı gönderen mahkemede uygulanacak 
hukuk kuralları ile mahduttur. 

İptal kararında hüküm fıkrasıyla iptal edilen dü-
zenlemelerin, anayasaya aykırılığı artık kesin olarak 
ortada. Buna karşın, Yüksek Mahkeme iptal kararı-
nın yürürlüğünü hukuki boşluk doğmaması ama-
cıyla dokuz ay geriye bıraktı. Bu halde iptale konu 
hükümlerin bu dokuz aylık süre içerisinde uygulanıp 
uygulanmayacağı öğretide tartışmalı olmakla birlik-
te “anayasanın üstünlüğü” prensibi gereği, anayasa-
ya aykırılığı Anayasa Mahkemesi tarafından kesin 
olarak ortaya konulmuş olan bir kuralın tehir müd-
detinde de uygulanamayacağı yaygın olarak kabul 
edilen görüş. 

Öncelikle belirtelim ki bu konuda Danıştay, Yar-
gıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nin görüşlerinde 

1  Anayasa’nın somut norm denetimi ile ilgili 152. Mad-
desinin birinci fıkrası “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, 
uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararname-
nin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına 
varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara 
kadar davayı geri bırakır.” hükmünü amirdir. Benzer düzen-
leme 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. Maddesinde de ter 
almaktadır. 
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farklılıklar bulunuyor.2 Hatta Danıştay’da mevcut 
dairelerin kararları da birbirinden farklı olmakla bir-
likte İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ve Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurulu almış oldukları kararlarda 
yürürlüğün ertelenmesi durumunda iptal edilen 
normun uygulanamayacağı görüşündeler. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
26.06.2008 tarih ve E. 2007/2326 K. 
2008/1714 sayılı kararında:

“Anayasa Mahkemesi’nce bir kanunun veya kanun 
hükmünde kararnamenin tümünün veya belirli hü-
kümlerinin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildiği 
bilinmesine rağmen, görülmekte olan davaların, Ana-
yasa’ya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre görü-
şülüp çözümlenmesinin, Anayasa’nın üstünlüğü pren-
sibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceğini kabul 
etmek gerekir” demek suretiyle görülmekte olan da-
valarda iptal edilen kurallara dayanarak hüküm tesis 
edilemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur.3

2 Anayasa’nın somut norm denetimi ile ilgili 152. Madde-
sinin birinci fıkrası “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, 
uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararname-
nin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına 
varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara 
kadar davayı geri bırakır.” hükmünü amirdir. Benzer düzen-
leme 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. Maddesinde de ter 
almaktadır.

3 Adnan Küçük, “Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen 
İptal Kararlarının Erken Açıklanmasına ve Yürürlüğün Erte-
lenmesine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar”, s. 343.

Danıştay 5. Dairesi de 23.12.1992 tarih ve 
E.1992/1219 K.1992/3872 sayılı kararında, 

“…Anayasa Mahkemesi’nce bir kanunun veya ka-
nun hükmünde kararnamenin tümünün ya da bunla-
rın belirli hükümlerinin Anayasaya aykırı bulunarak 
iptal edilmiş olduğu bilindiği halde, eldeki davaların 
Anayasaya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre 
görüşülüp çözümlenmesi, hukukun üstünlüğü ilkesi-
ne aykırı düşeceği için uygun görülemez” diyerek ba-
kılmakta olan davaların iptal edilen ancak yürürlüğü 
ileriye bırakılan kurallara göre görüşülüp çözümlen-
mesinde hukuka uyarlık kaydetmemiştir.

Danıştay tarafından verilmiş aksi yönde kararlar 
da bulunuyor. Danıştay 13. ve 10. Dairelerinden olu-
şan müşterek kurula göre:

“Anayasa koyucu, AYM’nin, iptal kararının daha 
sonra yürürlüğe gireceğini öngörmek suretiyle yasa 
koyucunun bu süre içerisinde o alanı yeniden düzen-
lemesini, böyle bir düzenleme yapılmaması halinde 
oluşmuş hukuksal durumun korunmasını ve devam 
etmesini amaçlamaktadır. Kamu yararını bozacak, 
olumsuz yönde etkileyecek hukuksal boşluğun doğ-
masını engellemek için getirilen bu sürenin; yalnızca 
yasama organına yönelik olduğunu, idarenin bu sü-
rede bir tasarrufta bulunamayacağını kabul etmek, 
AYM kararlarının yasama, yürütme ve yargı organla-
rını, idare makamlarını bağlayacağını belirten Ana-
yasanın 153’üncü maddesine aykırı olacaktır. Dola-

Dokuz aylık sürede verilecek hükümlerin Anayasa 
Mahkemesi’nin kararına uygun olup olmaması 
gerektiği yönünde farklı uygulamalar var. Çeşitli 
örneklerde Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık 
Mahkemesi’nin bu konuda görüş ayrılığı yaşadığı 
görülüyor... 
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yısıyla, AYM kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 
ve fakat henüz yürürlüğe girmediği dönemde tesis 
edilen işlemlerin yargısal denetiminin, yürürlüğü 
AYM kararıyla korunan düzenlemeye göre yapılması 
gerekir.”4

Danıştay’ın buna benzer ve çelişkili muhtelif ka-
rarları olmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan 2010 yılında verilen bir kararda tehir müddeti 
boyunca iptal edilen normun uygulanması gerektiği 
sonucuna ulaşılacak ibareler bulunmaktadır.  « …Ka-
rar 08.01.2010 gün ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu durumda KDV tarhiyatının yapıl-
dığı tarih olan 24.02.2010 itibariyle VUK’nun 114. 
maddesinin ikinci fıkrası hala yürürlükte bulunmak-
ta; bu hükme göre de dava konusu olayda zamana-
şımı süresi dolmadan tarhiyat yapılmış olmaktadır. 
Dolayısıyla 01.08.2010 gün ve 27659 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 213 Sayılı 
VUK Geçici 28. madde hükmünün zamanaşımı sü-
resi içerisinde yapılan vergi tarhiyatına karşı açılan 
davada uygulanması mümkün değildir.» (Beş numa-
ralı dipnot buraya) Bu itibarla, bu tarihten itibaren 
artık yargı organları bakmakta oldukları davada ip-
tal edilmiş ancak yürürlüğü ertelenmiş normları uy-
gulamalıdır sonucuna varılmak gerekir.5.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına göre, her ne 
kadar iptal kararı gerekçeli olarak yayımlanmış olsa 
bile, yürürlüğün ertelenmesi yönünde karar verilmiş 
ise bu erteleme süresi içinde iptal olunduğu açık-
lanan kural hem yürürlüğünü sürdürecek hem de 

4 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun aksi yönde 
kararları da mevcuttur: “Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı 
yürürlüğe girinceye kadar iptal edilen kanun hükmünün uy-
gulanmasına devam edileceği açıktır.” (DDGK. 3.12.1982 gün 
ve E. 1982/128, K. 1982/446) Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulu sonradan içtihadını değiştirmiş gözükmektedir. 
Pratik olarak bakıldığında iptal edilen ancak yürürlüğü ile-
riye bırakılan normların uygulanıp uygulanmayacağı hususu 
anlamsızdır. Zira uygulanması yönündeki görüş benimsense 
de, davaya bakan mahkeme resen veya itiraz üzerine aynı 
normu yine somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahke-
mesi’ne taşıyabilecek ve Anayasa Mahkemesi’nin kararına 
dolayısıyla ilk iptal kararının yürürlük tarihine kadar davayı 
bekletme imkanına kavuşacaktır.  
 Danıştay 13. ve 10. Dairelerinden Oluşan Müşterek Kurul, E. 
2011/2768, KT: 14.02.2013.

5  AYM, E. 2010/103, K. 2010/106, KT: 07.12.2010.

uygulanmaya devam edilecektir.6 Ancak bu durum, 
davaya bakmakta olan mahkemenin konuyu ana-
yasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 
taşımasına ve bekletici mesele saymasına da engel 
değildir. 

Mamafih İdari Dava Daireleri Kurulu, 2013 yılında 
almış olduğu bir kararla Anayasa’ya aykırılığı sap-
tanmış bir norma dayanarak hüküm tesis edileme-
yeceğine hükmetmiştir:

“AYM’ce bir kanunun veya KHK’nin tümünün ya da 
bunların belirli hükümlerinin Anayasaya aykırı bulu-
narak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde eldeki da-
vaların Anayasaya aykırılığı saptanmış olan kurallara 
göre görüşülüp çözümlenmesi, Anayasanın üstünlüğü 
prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği 
için uygun görülemez.”7

Çok yeni tarihli bir kararında bu kez Yargıtay, “İp-
tal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından 
6 ay sonra yürürlüğe girecek olması kanun koyucuya 
Anayasa’ya uygun yeni yasa maddesi hazırlanması 
için verilmiş süre olup, bu süre iptal hükmünün uy-
gulanmasını engellemez” demek suretiyle iptal ka-
rarının yürürlüğe girmesinin ileriye bırakılmasının 
iptal edilen normun uygulanmasına devam edileceği 
şeklinde anlaşılamayacağını belirtmiştir.8 

İptal edilen ancak yürürlüğü ileri bir tarihe bıra-
kılan normların İdare tarafından uygulanıp uygulan-
mayacağı hususu ise yine öğretide tartışmalıdır. Bir 
görüşe göre, Türkiye’de iptal kararının yürürlüğünün 
ertelenmesi, yasanın idari makamlarca uygulanma-
sına imkân tanımaktadır.9 Anayasa Mahkemesi’nin 
2010 tarihli yukarıdaki kararı ışığında, iptal edilen 
normun İdare tarafından yürürlük tarihine kadar 
uygulanması gerektiği sonucuna varılması mümkün 
görülse de Danıştay ve Yargıtay halen anayasaya ay-
kırılığı sabit olan bir normun uygulanma kabiliyetini 
haiz olmadığı görüşündedir. 

6  Adnan Küçük, age, s.324.

7  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YD İtiraz No: 
2013/774, KT: 07.11.201313. 
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E. 2013/17027,K. 2014/5219,T. 
25.03.2014

8  Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E. 2013/17027,K. 2014/5219,T. 
25.03.2014

9  Korkut Kanadoğlu, “Anayasa Mahkemesi”, Beta, 2004, s. 
270.
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 �Enerji, Türkiye’deki yatırımlar için en cazip sek-
törlerin başında geliyor. Gerek enerji gerekse 
inşaat şirketleri, hem teknoloji hem de yetiş-
miş insan gücü açısından ciddi sorunlar yaşıyor. 
Enerji şirketlerinin genellikle İstanbul ve yakın 
çevresinde yoğunlaştığı düşünüldüğünde, İstan-
bul’da enerji konusunda eğitim veren daha fazla 
yükseköğretim programına ihtiyaç olduğu göz-
lemleniyor.
Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. 
Volkan Ş. Ediger, “Ülkemizde son yıllarda enerji ko-
nusunda bazı yüksek lisans programları açılmış olsa 
da bu programlar içerik ve yapısal özellikleri itiba-
rıyla ihtiyacı karşılayamıyor. Söz konusu program-
lar, genellikle enerjinin bazı alanlarına yoğunlaşmış 
durumda, enerjinin disiplinlerarası bir konu olduğu 
gerçeği gözden uzak tutularak dizayn edilmiş” yo-
rumunu yaptı.  Kadir Has’ta 2016-2017 ders yılında 
açılan Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Tezli/Tez-
siz Yüksek Lisans Programının, sosyal bilimler ve 
fen bilimleri ile mühendislik alanlarında birbirinden 
farklı disiplinleri içermesi açısından önemli bir açığı 
kapatacağını belirten Ediger, “Programın, Kadir Has 
Üniversitesi CESD- Enerji ve Sürdürülebilir Kalkın-

ma Merkezi’yle koordineli yürütülmesi de disiplinle-
rarası araştırma ve uygulama ile güçlü bağların ku-
rulması açısından önemli” açıklamasında bulundu.

Dört ana konuda eğitim zorunlu
Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Programında, temel enerji bilimi ve mü-
hendisliği, enerji ekonomisi ve piyasaları, sürdürü-
lebilir enerji yönetimi ve enerji politikaları ve jeopo-
litiği gibi dört ana konuda zorunlu eğitim verildikten 
sonra, program içinden ve dışından alınacak seçmeli 
dersler sayesinde öğrencilerin farklı enerji konula-
rında uzmanlaşmaları amaçlanıyor. Dersler teorik 
bilgilerin yanı sıra gerçek hayat pratiklerinden ör-
neklerle zenginleştirilerek, gerçek örnekler konu-
nun uzmanı kişiler tarafından seminerlerle destek-
lenecek. 

Programın farklı alanlarda lisans derecesine sa-
hip öğrenciler için sunacağı en önemli avantaj, Tür-
kiye’de benzerinin bulunmaması ve önemi giderek 
artan sürdürülebilir enerji konusunda uzmanlaşma 
imkânını sağlaması. Üniversite, programın tama-
mını İngilizce olarak düzenleyerek mezunların Tür-
kiye veya yurtdışında sürdürecekleri kariyerlerinde 
avantaj sağlamasını da hedeflemiş. 

kadir Has üniversitesi ‘yüksek lisanslı’ 
enerji uzmanları yetiştirecek
Enerji şirketlerinin çoğunlukla İstanbul ve 
çevresinde yoğunlaşmasından dolayı, ilgili 
alanda daha fazla yükseköğretim programına 
ihtiyaç duyuluyor. Kadir Has Üniversitesi, 
tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına bir 
yenisini daha ekledi. Program, bu bağlamda 
önemli bir açığı kapatmış olacak.
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Figen Özer

EClick-Kurucu

sektör, temmuz ayını  
ev ödevi yaparak geçirdi

Yasal düzenlemeler açısından sakin bir ay geçiren enerji sektöründe, EPDK’nın 
elektrik ve doğal gaz sektörü ile ilgili aldığı kurul kararları yürürlüğe girdi. 
Yenilenebilir enerji ve lisanssız elektrik üretimi konusunda yapılacak değişiklikler de 
sektörün görüşlerine açıldı...

 �Üçte biri tatil olan Temmuz 2016 döneminin sek-
tör için düzenlemeler açısından sakin geçen bir 
ay olduğunu söyleyebiliriz. 3. dönemin start al-
dığı ay olduğundan beklenildiği üzere, tarifelere 
ilişkin kararlar, 01 Temmuz 2016 tarih ve 29759 
sayılı Resmi Gazete ile ilan edildi. EPDK 30 Hazi-
ran 2016 tarih ve 6381-2 sayılı Kurul Kararı ile 1 
Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak 
Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu ile Nihai Tarife Tab-
losu’nu yayımladı. 
Ayrıca EPDK’nın yine 30 Haziran 2016 tarih ve 

6381-1 sayılı Kurul Kararı ile 1 Temmuz 2016 tari-
hinden itibaren TETAŞ tarafından, dağıtım şirketle-
rine ve görevli tedarik şirketlerine uygulanacak aktif 
elektrik enerjisi bedelinin 14,80 Krş/kWh uygun ola-
cağı açıklandı. 

Doğal gaz cephesini ilgilendiren kurul kararları 
ise 03 Temmuz 2016 tarih 29761 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlandı. EPDK’nın 30 Haziran 2016 tarih 
ve 6366 sayılı Kurul Kararı ile 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu’nun 4’üncü maddesi 4’üncü fıkrası 
(g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca; 
Ağrı ve Doğubayazıt şehirlerinden oluşan dağıtım 
bölgesi için “Ağrı ve Doğubayazıt Doğal Gaz Dağıtım 
Lisansı” ihalesi yapılmasına ve karar ekindeki iha-
le ilan metninin kabul edilmesine karar verildi. Aynı 
Resmi Gazete’de benzer kapsamda, 6365 sayılı bir 
Kurul kararı da Tunceli şehri için yayımlandı.

Kritik taslaklar görüşe açıldı
Temmuz ayında enerji piyasası bolca ev ödevi ile 

tatile gönderildi. Zira ayın ilk haftasında kritik taslak 
düzenlemeleri görüşe açıldı. Önümüzdeki haftalarda 
takipte olacağımız görüşe açılan bu taslak düzenle-
meleri de anmadan geçmeyelim:
•	 Yenilenebilir enerji cephesinde, ETKB Yenilenebi-

lir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmelik 
Taslağı ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) 
Tahsisine İlişkin Teknik Şartname Ön Taslağı, 25 
Temmuz tarihine kadar görüşe açıldı. 

•	 EPDK tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynakları-
nın Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik Taslağı, 22 Temmuz tarihine kadar görüşe 
açıldı. 

•	 Lisanssız elektrik üretimi cephesinde de temmuz 
ayı içinde piyasa oyuncularının görüşüne sunulan 
iki taslak düzenleme mevcut. Söz konusu düzen-
lemeler 22 Temmuz 2016 tarihine kadar görüşe 
açılan, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına 
Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 
Taslağı ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 
Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yönet-
meliği Taslağı. 

•	 Son olarak elektrik enerjisi piyasasının kritik dü-
zenlemelerinden lisans yönetmeliğinde EPDK ta-
rafından hazırlanan değişiklik taslağı da 22 Tem-
muz’a kadar görüşe açılan taslak düzenlemeler 
arasındaydı. 



 VİZYON  
Kürşad Derinkuyu
EPİAŞ Genel Müdür Danışmanı
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Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Ulusal Yöney-
lem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 
Kongresi’nde Yöneylem Araştırması Der-
neği (YAD) Uygulama Ödülleri sahiplerini 

buldu. YAD Uygulama Ödülü için Türkiye sınırları 
içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum, 
kuruluş ve işletmelerde ağırlıklı olarak endüstri 
mühendisliği ve yöneylem araştırması yöntemleri 

kullanılarak gerçekleştirilen projeler yarıştı. Tanın-
mış akademisyenlerden ve sektörünün önde gelen 
isimlerinden oluşan seçici kurulun yaptığı değer-
lendirme neticesinde, 2016 YAD Uygulama Birincilik 
Ödülü’nü, Türkiye Gün Öncesi Elektrik Piyasası Op-
timizasyonu Projesi ile EPİAŞ kazandı. EPİAŞ’ın bu 
başarısının ülkemiz ve piyasa katılımcılarımız için 
hayırlı olmasını dileriz.

Türkiye’nin üniversite-özel sektör  
işbirliği karnesi neden zayıf?  

EPİAŞ tarafından geliştirilen “Türkiye Gün Öncesi Elektrik Piyasası 
Optimizasyonu Projesi,” 2016 YAD Ödülleri’nin şampiyonu oldu. Bu 
birincilik, üniversite, akademik kadro, şirketler ve kamunun üzerine düşeni 
yapmasıyla kazanıldı. Bu başarı, Türkiye’de “üniversite-sanayi işbirliği” 
konusunda sadece konuşup harekete geçmeyenlere örnek olmalı...
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Bu vesileyle bu proje sürecinde yaşanılan zorluk-
lara ve bunların nasıl aşıldığına değinmek istiyorum. 
Yeni bir teknolojinin ülkeye kazandırılması üniversi-
teleri, sektörü, akademisyenleri ve karar verici yöne-
ticileri içine alan karmaşık bir denkleme dönüşüyor. 
Eğer amaca ulaşılmak isteniyorsa her bir paydaşın 
gerekli esnekliği ve gerektiğinde fedakârlığı göster-
mesi gerekiyor. 

Üniversitelerin gelişimine bakıldığında birinci 
neslin amacı, yükseköğretim felsefesinin aşılanması 
ve böylelikle bilimsel ürün üretebilecek yapı ve de-
ğerlerin kurulmasıydı. İkinci nesille uluslararası li-
teratürde kabul gören eserlerin oluşturulması he-
deflendi. En hafif deyimle gazete yazısının makale 
olarak görüldüğü akademik dünyadan SCI/SSCI gibi 
uluslararası eserler alanına geçiş yapmış olduk. 
Şu anda sancısını çektiğimiz üçüncü nesilde ise 
niceliğin niteliğe dönüşmesi, üretilen eserlerin ayak 
izi bırakabilmesi hedefleniyor. Bunun en büyük ka-
lemini ise üniversite sanayi işbirliği oluşturuyor. Bu 
nesil algısı, ülkeden ülkeye değişebileceği gibi üni-
versite seviyesinde ve hatta bireyler seviyesinde de 
değişiklik gösterebiliyor. 

Artı değerden çok bütçeye önem veriliyor
Ülkemize baktığımızda yeni kurulan pek çok 

üniversitenin birinci nesil felsefesini oluşturmaya 
çalıştığını, geriye kalanların ise ikinci nesilde du-
rakladığını görüyoruz. Nitelikten çok niceliğe önem 
veren, “kimsenin okumadığı makaleler” üreten 
bir yapı hala genel üniversite anlayışımızı domine 
ediyor. Üniversite sanayi işbirliği her toplantının, 
konferansın, çalıştayın ağızda çiğnenen sakızı olsa 
da pek az üniversitenin pek az yenilik içeren projesi 
hayata geçebiliyor. Bunun arkasında yatan nedenleri 
gelin hep beraber irdeleyelim. (Burada anlatılanların 
tamamı bu yazarın başına gelmiştir.)

Üniversite yöneticilerinin pek çoğunun, üniver-
site sanayi işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu 
anlatan konuşması muhakkak vardır. Halbuki gü-
nümüzde üniversitelere bir proje götürüldüğünde, 
üniversitenin ilk bakış açısı, ‘bu proje bütçesinin ne 
kadarına el koyabilirim’ olarak gerçekleşiyor. Büyük 
üniversitelerde bu oran yüzde 70’lere kadar varıyor 
ve siz birlikte çalıştığınız akademisyene ancak büt-
çenin üçte birini ulaştırabiliyorsunuz. Ek olarak aka-
demisyenin bu projede çalışacağı süre, maaşından 
kesinti olarak kendisine geri dönüyor. Oysa bu tür 

durumlarda, üniversitenin proje bütçesinden daha 
çok proje sonrası dönemdeki artı değerlere odaklan-
masının daha yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Mesai saatinde odadan çıkmak bile yasak!
Olaya akademisyenler açısından bakıldığında, 

bir konunun olgunlaşıp hayata geçebilecek bir pro-
je haline dönüşmesinde harcanan zamanda pek 
çok makale masa başında pekala yazılabilir. Hatta 
ikinci seçenek, akademik olarak yükselmesi için 
daha risksiz ve hızlı bir yol... Bu yüzden akademis-
yenlerin sadece kendini değil, öğrencilerini de teorik 
alana zorladığını görüyoruz. Bu durum öyle vahim ki 
bir işyerinde çalışan kişiler, çoğu zaman lisansüs-
tü programlara kabul ediliyor. Hatta sektörümüzde 
önemli yer kaplayan bir holdingin üniversitesi, dok-
tora öğrencilerinin dışarıda çalışamayacağına dair 
senato kararı çıkardı. Ek olarak, pek çok üniversi-
tede doktora öğrencileri ve genç öğretim üyelerin-
den mesai saatleri içinde odasından/üniversiteden 
ayrılamayacağına dair imzalı kâğıtlar alınıyor. Bu 
durumda genç hocaların bazıları projeye üniversite-
nin ağır toplarını da alarak izin koparmaya çalışıyor, 
bu durum ise proje bütçesinin şişmesine ve askıya 
alınmasına sebep olabiliyor. 

Şirketlerin projeleri kağıt üstünde kalıyor
Bizim önerimiz lisansüstü eğitimin ve sonrasın-

da akademik yapılanmanın kabaca teorik ve pratik 
olarak ikiye ayrılması. Böylece, pratik tarafı seçen 
hoca ve öğrencilerin ücretleri belirli seviyeye çeki-
lebilir ve buna karşılık üniversite görevleri azaltıla-
bilir. Doktora programlarının tek amacı, üniversiteye 
hoca yetiştirmek olmamalı, sektöre yeni bilgi ürete-
bilen nitelikli insanlar da kazandırılabilmeli.

Sektörlere ve şirket sahiplerine baktığımızda, 
pek çok servetin aslında rant ve imtiyaz sonucu 
oluştuğunu görüyoruz. Bu durum, hem şirketlerin 
içindeki kurumsallaşmayı engelliyor hem de araştır-
ma-geliştirme dediğimiz uzun vadeli ve çoğu zaman 
bir ürünün çıkmayabileceği bir sürecin şirketler ta-
rafından algılanmasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak, 
çoğu zaman ya kendi sektöründe bir gösteriş ya 
da teşvik alabilmek için tasarlanmış kağıt üzerinde 
proje yığınları oluşuyor, kurumsal bilgi birikiminin 
önemi içselleştirilmiyor. 

Oysa araştırma-geliştirme faaliyetleri, sonunda 
bir ürün çıksın çıkmasın, şirket çalışanlarının re-
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kabetçi kalabilmesinin yegane yolu. Mesela, yerli 
GÖP’ten önceki yazılım kapalı kod olduğu için piya-
sanın gelişiminin incelenmesi ve senaryo analizleri-
nin yapılmasında büyük zorluklar yaşandı. Şirketler, 
bir kriz anında yaptıkları işlerin ne kadarını aslında 
tamamen kendilerinin yaptıklarının ve ne kadarında 
ise alternatifsiz olarak bir başka yere bağlı 
olduklarının analizini her karar öncesinde yapmalı. 
Ayrıca, belli büyüklüğün üzerindeki her şirkettin yö-
netim kurulunda, kendi çalışma faaliyetleriyle ilgili 
pratik yönü güçlü bir akademik üyenin varlığı önem 
arz ettiğini düşünüyoruz. Bu durum, günlük uğraşlar 
içerisinde boğuşan yönetimin asli hedeflerini hatır-
lamasına yardımcı olacaktır.

Başarıya ulaşmak için herkes fedakarlık 
yapmalı

Şirket yöneticileri gerek kamu olsun gerek özel, 
yeni bir gelişme karşısında risk almamayı tercih 
ediyor. Çoğu, kendisinin geliştirdiği bir ürün yerine 
referansı olan başka bir şirketin eski bir ürününü al-
mayı başarı olarak görebiliyor. Örneğin bu projede, 
kapalı kod sorunları olduğu için eski yazılımın yeri-
ne (ki 2004 yapımıdır) 1989 yapımı amaç fonksiyonu 
dahi olmayan başka bir yazılım önerildi ve bu öneri 
bir yıl boyunca da tartışıldı. Yönetici açısından bakıl-
dığında risksiz bir hamle ve sorun olduğunda suçu 
atabileceği başka bir şirket var. Oysa gerçekte olan, 
hem kendi çalışanlarının gelişimini engellemek hem 

şirketin rekabetçi yapısına zarar vermek, bu proje 
özelinde piyasa gelişimini sekteye uğratmak, son 
tahlilde de günü kurtarmaktır. O halde bir yöneticin 
performansına bakıldığında şirketin asli işlerinin 
(elbette kendisi ile alakası olmayan işlerde dışarı-
dan alım yapılabilir) ne kadarının şirket tarafından 
yapıldığı önemli bir kriterdir. Bu aynı zamanda şirket 
çalışanlarının ne kadar rekabetçi olduğuna dair de 
bir ölçüt verecektir.

Görüldüğü üzere üniversite sanayi işbirliğinin 
pek çok bileşeni ve her bir bileşenin yapması gere-
ken fedakarlıklar vardır. Bu proje özelinde; benim 
üniversite değiştirme riskini almam ve proje için 3 
yıl boyunca pek çok kişiye bunun başarılabileceği-
ni anlatmamız, ikinci üniversitenin öncesinde proje 
için bakanlığa gidip gelmeme, sonrasında ise ücret-
siz izin almama olumlu bakması, TEİAŞ-PMUM çalı-
şanlarının dışarıya açık yapısı, ODTÜ ve Koç Üniver-
sitesi’nin doktora öğrencilerinin dışarıda çalışmaya 
izin vermesi, EPİAŞ yöneticilerinin yerli yazılıma 
güvenerek risk alacak iradeyi göstermeleri ve bu işi 
yapacak kadroyu toparlamaları projenin başarıya 
ulaşmasında başlıca etken olmuştur.  

Özcümle, başarıyı sahiplenen çoktur, başarısızlık 
ise yetimdir. Yerli GÖP ile 2016 Türkiye Optimizasyon 
şampiyonluğumuz hayırlı olsun, Allah bütün sek-
törlerimizde çok daha iyi örneklerin yapılabilmesini 
nasip eylesin. 
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 �Yatırım ve tahsis modelinin piyasa yapısıyla 
uyumsuz olması nedeniyle çok yavaş ilerleyen 
lisanslı güneş enerjisi santralı projeleri bir yana, 
büyük ilgi gören lisanssız projeler de durma aşa-
masına geldi. Buna gerekçe olarak da TEDAŞ’ın 
proje onaylarını askıya alması gösteriliyor. 
Lisanssız GES ve RES projelerinin proje onayla-

rını haziran ayının ortasından bu yana durduran TE-
DAŞ’ın bu uygulaması, sektörden büyük tepki alıyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan üst düzey 

bir yetkili, proje onaylarının geçici bir süre için ya-

vaşladığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “TEDAŞ, 

bir süre önce elektrik dağıtım şirketlerinden lisans-

sız tesislere ilişkin kapsamlı bilgi ve belgeler iste-

di. Bu bilgiler gelince lisanssız tesislerin veri tabanı 

oluşturulacak. Bu çalışma nedeniyle yavaşlayan pro-

je onayları bir süre sonra yeniden ivme kazanacak.” 

TEDAŞ’ın lisanssız elektrik üretimi için proje onaylarını askıya alması, sektörde 
tartışmaları arttırdı. Bakanlık bu durumun geçici olduğu görüşünde ancak belirsizliğin 
lisanslı projelere de yansımasından endişe ediliyor… 

Lisanssızda proje onayları stand-by’da

 ENERJİ IQ  

rüzgar iHalElErindE gEcikmE Sinyali 

Bakanlık kaynaklarından gelen 
bilgiler, proje onaylarının genel 
itibarıyla bir yavaşlama sürecine 
gireceği yönünde. Buna gerekçe 
olarak da talebin beklenen sevi-
yelerin altında kalması ve elektrik 
fiyatlarının düşük seyretmesi gös-
teriliyor. 
Proje onaylarını yavaşlatarak arz 
fazlası sorununu kısmen de olsa 
azaltmayı amaçlayan Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı’nın, rüz-
garda 3 bin MW kapasite için 24-30 
Nisan 2015 tarihinde alınan önli-

sans başvurularına yönelik ihaleyi 
de ötelemesi bekleniyor. 
EPDK’ya Nisan 2015 döneminde 
yapılan 42 bin 274 MW toplam ku-
rulu güce sahip 1,096 adet başvuru 
için yapılacak yarışmaların takvi-
mi henüz belirlenmedi. 
Haziran ayında yasalaşan 6719 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’n-
da değişiklik yapılmasına dair ka-
nunun 18’inci maddesi uyarınca, 
söz konusu çoklu başvurular için 
ikincil mevzuat hazırlanması da 
gerekiyor. Bunlardan ilki, TEİAŞ 

tarafından teklif edilecek ve EPDK 

tarafından çıkarılacak yönetmelik, 

diğeri ise teknik değerlendirme 

usul ve esasları için Bakanlık tara-

fından çıkarılacak yönetmelik. 

Proje onaylarındaki yavaşlatma ile 

birlikte ikincil mevzuat hazırlıkla-

rının da zaman alacak olması, rüz-

gardaki çoklu başvurulara ilişkin 

ihalelerin en erken 2017 yılının 

ikinci yarısında yapılabileceğine 

işaret ediyor. 

 î LİSANSSIZ PROJE BAŞVURU LİSTESİ 01.01.2012 - 09.06.2016 

Santral Türü 
Başvuru 

Yapılan 

Onayla-

nan 

İncele-

nip İade 

Edilen 

İnceleme 

Aşama-

sında 

Tadilat 

İnceleme 

Aşamasında 

Redde-

dilen 

Tesisten 

Vazgeçildi 

(İptal edildi) 

Kabul 

Aşama-

sında 

Kabulu Ta-

mamlanan 

BİYOKÜTLE 38 24 4 7 0 3 0 1 11 
GES 7179 3958 1870 1018 96 195 40 185 611 
HES 10 1 2 7 0 0 0 0 0 
IMD 20 10 1 9 0 0 0 0 0 
RES 296 146 43 40 0 45 3 5 18 
TRI/ KOJENARASYON 69 43 4 10 0 9 0 7 17 
TOPLAM : 7612 4182 1924 1091 96 252 43 198 657 
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 �Yenilenebilir enerji sektörünün bazı temsilcileri, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda (ETKB) 
düzenlenen toplantıda Yenilenebilir Enerji Kay-
nak Alanları (YEKA) çalışmaları hakkında bilgi ve 
görüşlerini paylaştılar. YEKA modeline yönelik 
devam eden çalışmalar kapsamında enerji bü-
rokrasisi, sivil toplum örgütleri ve enerji yatırım-
cıları 14 Temmuz 2016 günü Ankara’da düzenle-
nen bir toplantıda bir araya geldi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, YEGM YEK 

Daire Başkanı Sabahattin Öz ve ekibinin sorumluluğu 
ve sunumu ile gerçekleştirilen toplantı ETKB Müs-
teşar Yardımcısı Abdullah Tancan tarafından yönetildi. 
YEGM’nin yeni Genel Müdürü Dr. Oğuz Can ve ETKB 
Bakan Danışmanı Ömer Demirhan da toplantıya ener-
ji yönetiminden katılan iki üst düzey isim oldu. 

Toplantıya davet edilen yerli ve yabancı enerji 
yatırımcıları ve şirketlerinin yetkilileri de sürdürü-
len çalışmalar hakkında bilgi sahibi olup, görüşlerini 

enerji yönetimi ile paylaşma imkanı buldu. 
Sivil toplum ise toplantıda güneş enerjisi alanın-

da Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bö-
lümü (GÜNDER), rüzgar enerjisi alanında ise Türkiye 
Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından temsil 
edildi. ODTÜ-GÜNAM da toplantının katılımcıları ara-
sında yer alan diğer bir kurum oldu. 

Bakanlık YekA projelerinde yol haritasını tartıştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın büyük montanlı rüzgar ve güneş yatırımları için geliştirdiği 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’na (YEKA) ilişkin yol haritası, Bakanlık’ta yapılan toplantıda tartışıldı 

ÖzEl SEkTÖrdEn ‘bElirSizliklEr gidErilmEli’ ÖnEriSi 
Enerji sektörü temsilcilerinin pay-
laştığı görüş ve öneriler ise ana 
olarak şu başlıklarda oldu: 

 î Yönetmelik taslağında 9 ve 
10’uncu fıkradaki iptal şartında 
yer alan “gerekli görülecek durum-
larda” gibi muğlak ve yoruma açık 
bir ifade yerine açık ve net bir şe-
kilde yazılmalı. 

 î 11’inci maddede lisans süresi-
nin 30 yıl olduğu belirtiliyor. Açı-
lan ihalede 15 yıllık elektrik üretim 
lisansı verilirse kalan sürenin na-
sıl kullanılacağı konusuna açıklık 
getirilmeli. 

 î Uzun soluklu ve kalıcı bir güneş 
ve rüzgar yatırımı yapılabilmesi 
için bir yol haritası ve projeksiyon 
olmalı. Aksi takdirde belirsizlik 
ortamında yatırım yapılamaz ve iş 
planı hazırlanamaz. 

 î Yerli ürün tanımı ve yerlilik 
oranları açık ve net bir şekilde ta-
nımlanmalı. 

 î YEKA ile ilgili izin ve bürok-
ratik işlemlerin kamu tarafından 
tamamlanması yatırımlara hız ka-
zandırır. 

 î Kapasite tahsislerinin birkaç 
firmaya verilebilecek şekilde ya-

pılması halinde rekabet ortamı ol-

mayacağından gerçek pazar koşul-

larının yaratılamaz, bu durum 

tekelleşmeye yol açabilir. 

 î YEKA ihalelerinde ve şartna-

melerinde malzeme ve teknoloji 

tanımı yapılmamalı. Neyin ne ka-

dar yerli olduğu denetlenmeli. Ne 

kadarlık üretim kapasitesine ne 

kadarlık lisans hakkı verileceği bir 

an önce netleştirilmeli. 

 î Ar-Ge’de başarı ölçütleri koyul-

malı. Verimlilik artışı bu ölçütler-

den biri olabilir. 



2016  yılı Haziran ayında ger-
çekleşen toplam 21.581,5 GWh 
elektrik üretiminin %61,2’si Ser-
best Üretim şirketleri tarafından 
gerçekleştirildi. Serbest üretim 
şirketleri, üretimdeki paylarını bir 

1  Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

önceki aya göre 4,0 puan azaltır-
ken, geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
ne göre 8,3 puan arttı.

Serbest üretim şirketlerini 
%16,3’lük oran ile Yap İşlet Sant-
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%32,0’si kömür santralleri ta-
rafından karşılandı. Doğal gaz 
ve kömür santrallerini %19,3 ile 
hidrolik baraj ve %8,8 ile hidrolik 
akarsu santralleri izlemektedir. 
2016 yılı Mayıs ayında %4,3’lük 
bir orana sahip olan rüzgâr sant-
ralleri ise 2016 Haziran ayın-
da toplam üretimdeki paylarını 

%4,9’a çıkardı.3. 
Gerçekleşen üretim verilerine 

göre, 2016 Mayıs ayında toplam 
üretimin %63,1’lik bir kısmını 
karşılayan termik santraller 2016 
Haziran ayında 2,5 puanlık bir ar-

3  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 Haziran 
ayı İşletme Faaliyetleri Raporu üre-
tim-tüketimin kuruluşlara ve kaynak-
lara dağılımı kullanılmaktadır.

tışla toplam üretimin %5,6’lık kıs-
mını karşıladı. 

2016 yılı Haziran ayında or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2015 yılı Haziran ayı ortalama 
elektrik fiyatına göre %13,7 ora-
nında artarak, 141,70 TL/MWh 
olarak kaydedildi. Bu değer 2015 
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MWh olarak gerçekleşti. Haziran 
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ayı ortalama piyasa takas fiya-
tı bir önceki ayın ortalama fiyatı 
olan 117,50 TL/MWh’e göre %20
,6 daha yüksek gerçekleşti. Ha-
ziran ayında en yüksek piyasa 
takas fiyatı 28 Haziran tarihinde 
193,48 TL/MWh olarak gerçekle-
şirken, en düşük ortalama PTF, 

8 Haziran günü 106,83 TL/MWh 
olarak gerçekleşti. 

2016 yılı Haziran ayında pik 
saatlerde4 169,15 TL/MWh ola-
rak gerçekleşen ortalama PTF, 
bir önceki yılın aynı döneminde 

4  Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki 
saatleri ifade eder.

gerçekleşen 133,69 TL/MWh’lik 
değerine göre %26,5 oranında 
arttı.5. Pik saatler ortalaması, bir 
önceki ayın pik saatler ortalama 
değeri olan 138,78 TL/MWh’e 
göre %21,9 daha yüksektir. 2015 
Haziran ayında pik dışı (off-peak) 
saatler ortalaması 115,63 TL/
MWh iken, bu değer 2016 Hazi-
ran ayında 114,25 TL/MWh olarak 
gerçekleşti ve %1,29 oranında bir 
azalma kaydetti. 

2015 Haziran ayı içerisinde 
toplam 20.981.032 MWh olan 
elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%9,7’lik bir artış göstererek 2016 
yılı Haziran ayında 23.017.216 
MWh değerine yükseldi6. 2015 
Haziran ayında günlük ortalama 
28.984 MWh olan talep, 2016 Ha-
ziran ayında 32.006 MWh olarak 
gerçekleşti. 

2016 Mayıs sonunda 75.081,5 
MW olan toplam kurulu güç değe-
ri %2,0’lik bir artışla 2016 Hazi-
ran sonunda 76.550,1 MW olarak 
kaydedildi. Toplam kurulu gücün 
%60,5’lik kısmını serbest üretim 
şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve 
EÜAŞ’a bağlı ortaklık santralle-
rinin toplam kurulu güçteki payı 
%26,0 seviyesindedir. Yap işlet 
santralleri %8,0’lik bir orana sa-
hip iken yap işlet devret santral-

5  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

6  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Ra-
porları 2015 ve 2016 yılları Günlük Ra-
porları kullanılmaktadır.

2015 Haziran ayında günlük ortalama 28.984 MWh olan talep, 2016 Haziran ayında 32.006 
MWh olarak gerçekleşti.  

 

2016 Mayıs sonunda 75.081,5 MW olan toplam kurulu güç değeri %2,0’lik bir artışla 2016 
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kurulu güçteki payı %26,0 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,0’lik bir orana sahip iken 
yap işlet devret santralleri %3,0’lük bir orana sahiptir.  

 

2016 Haziran sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,1’lik kısmı doğal gaz ve LNG yakıt 
tipi santralleri ile karşılanırken, %25,3’lük kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından karşılandı. 
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4 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri ifade eder. 
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leri %3,0’lük bir orana sahiptir. 
2016 Haziran sonunda oluşan 

toplam kurulu gücün %29,1’lik 
kısmı doğal gaz ve LNG yakıt 
tipi santralleri ile karşılanırken, 
%25,3’lük kısmı barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılandı. 
Bu yakıt tiplerini %21,7’lik oran ile 

kömür7 izledi. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %9,0’luk bir orana sa-
hipken rüzgâr santralleri toplam 

7  Kömür santrallerini taş kömürü, 
linyit ve ithal kömür santralleri oluş-
turuyor. TEİAŞ kurulu güç tablolarında 
asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile bir-
likte sınıflandırılmaktadır.

kurulu gücün %6,4’lük bir kısmını 
oluşturdu.8. 

2015 yılı Haziran ayında 3,09 
milyar m3 olarak kaydedilen top-
lam doğal gaz tüketimi, 2016 yı-
lının altıncı ayında 2015 yılının 
Haziran ayına göre %2,1 oranında 
bir değer kaybı ile 3,03 milyar m3 
olarak gerçekleşti. Elektrik sant-
rallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarı 2015 yılı Haziran ayında 
1,06 milyar m3 iken bu miktar 
2016 yılının aynı döneminde %3,6 
oranında azalarak 1,02 milyar 
m3 olarak kaydedildi.9. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz tü-
ketimine oranı 2015 yılı Haziran 
ayında %34,3 iken, bu oran 2016 
Haziran ayında %33,8 olarak ger-
çekleşti. 

2015 yılı Haziran ayında fii-
li olarak 6.545,8 hm3 su seviyesi 
bulunan barajlı santrallerde bu 
miktar %5,7 oranında azalma 
göstererek 2016 yılı Haziran ayı 
içerisinde 6.174,0 hm3 seviyesine 
geriledi.10. Bu değer, 2016 Nisan 
değeri olan 8.869,0 hm3 değerine 
göre %30,4 daha azdır.

8  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ha-
ziran ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine 
Göre Kurulu Güç tablosu kullanılmak-
tadır.

9   2016 yılı Haziran ayı Elektrik üre-
timi için tüketilen toplam doğal gaz 
miktarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri İşleri Genel Mü-
dürlüğü raporlarından alınmaktadır.

10  Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Ha-
ziran ayı Üretim Tüketim raporu kulla-
nılmaktadır.

Bu yakıt tiplerini %21,7’lik oran ile kömür7 izledi. Akarsu tipi hidrolik santraller %9,0’luk bir 
orana sahipken rüzgâr santralleri toplam kurulu gücün %6,4’lük bir kısmını oluşturdu.8.  

 

2015 yılı Haziran ayında 3,09 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2016 
yılının altıncı ayında 2015 yılının Haziran ayına göre %2,1 oranında bir değer kaybı ile 3,03 
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azalarak 1,02 milyar m3 olarak kaydedildi.9. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2015 yılı Haziran ayında %34,3 iken, bu oran 
2016 Haziran ayında %33,8 olarak gerçekleşti.  

 
                                            
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturuyor. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
8 Kaynak olarak TEİAŞ 2016 yılı Haziran ayı Kuruluş ve Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç tablosu 
kullanılmaktadır. 
9  2016 yılı Haziran ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğal gaz miktarı T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. 
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azalarak 1,02 milyar m3 olarak kaydedildi.9. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz tüketimine oranı 2015 yılı Haziran ayında %34,3 iken, bu oran 
2016 Haziran ayında %33,8 olarak gerçekleşti.  
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2015 Haziran ayında günlük ortalama 28.984 MWh olan talep, 2016 Haziran ayında 32.006 
MWh olarak gerçekleşti.  

 

2016 Mayıs sonunda 75.081,5 MW olan toplam kurulu güç değeri %2,0’lik bir artışla 2016 
Haziran sonunda 76.550,1 MW olarak kaydedildi. Toplam kurulu gücün %60,5’lik kısmını 
serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin toplam 
kurulu güçteki payı %26,0 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %8,0’lik bir orana sahip iken 
yap işlet devret santralleri %3,0’lük bir orana sahiptir.  

 

2016 Haziran sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,1’lik kısmı doğal gaz ve LNG yakıt 
tipi santralleri ile karşılanırken, %25,3’lük kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından karşılandı. 
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Kuruluşlar  
2016 Haziran Sonu İtibariyle Kurulu Güç (%) 

EÜAŞ + EÜAŞ'a Bağlı Ortaklık Santralleri İşletme Hakkı Devredilen Santraller 

Yap İşlet Santralleri Yap İşlet Devret Santralleri 

Serbest Üretim Şirketleri Lisanssız Santraller 
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Yakıt Cinsleri  
2016 Haziran Sonu İtibariyle Kurulu Güç (%) 

Fuel-Oil + Asfaltit + Nafta + Motorin Taş Kömürü + Linyit İthal Kömür 
Doğalgaz + LNG Yenilenebilir + Atık + Atıkısı + Pirolitik Yağ Çok Yakıtlılar Katı + Sıvı 
Çok Yakıtlılar Sıvı + Doğalgaz Jeotermal Hidrolik Barajlı 
Hidrolik Akarsu Rüzgar Termik (Lisanssız) 
Rüzgar (Lisanssız) Güneş (Lisanssız) 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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 SOSYAL MEDYA  
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Abone Olmak İçin...

� AB-Rusya ilişkilerinde boru hatları stratejisi

� Afrikalılar cep telefonuyla elektrik alıyor

�Türkiye’nin üniversite-özel sektör karnesi


