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� Elektrik dağıtımında oyuncular değişiyor
� Akaryakıtta satın alma trendi sürüyor
� Üreticilerden EPDK’ya ‘zarardayız’ başvurusu...
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Siyasi olarak Batı ve ABD 
ile yaşanan sorunlara 
karşın Türkiye, ekonomi-
de özellikle de enerji sek-
töründe attığı adımlarla 
dünyanın dikkatini çeki-
yor. Geçen ay İstanbul’da 
düzenlenen Dünya Enerji 
Kongresi’nde ortaya çıkan 
tablo, bu gerçeğe işaret 
ediyor. Ekonomik ve poli-
tik olarak Türkiye’nin en 
iyi partnerlerinden biri 
olan Rusya ile sağlanan 
pozitif hava, yatırımlara 
da hız verecek. Kongrede 
imzaları atılan Türk Akımı 
projesi, sadece Türkiye ve 
Rusya’yı değil, hem Avru-
pa Birliğini hem de çevre 
ülkeleri yakından ilgilen-
diriyor. Türkiye’nin uzun 
zamandır üzerinde çalış-
tığı “enerji hub”ı olma he-
defini güçlendirecek olan 
Türk Akımı, hiç kuşkusuz 
bir süredir durma noktası-
na gelen yabancı yatırım-
ları da hızlandıracak. 

Bu projenin iki ayağı var, 
birincisi yüklenici şirket-
lerin yapacağı yatırımlar, 
ikincisi de yeni iletim pro-
jelerine cesaret verecek 

olması. Zira yine Dünya 
Enerji Kongresi’nde Ener-
ji Bakanı Berat Albayrak 
ile bir araya gelen İsrailli 
mevkidaşı, Doğu Akdeniz 
gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak olan 
projenin ayrıntılarını ko-
nuştu. Yine enerjide Tür-
kiye’nin yakın ortağı olan 
Azerbaycan’ın devlet baş-
kanı düzeyinde katılımı 
çok önemli bir mesaj. Çün-
kü Türkiye Türk Akımı ile 
sadece Rus gazını değil, 
Türkmen, İran ve Kuzey 
Irak’ın enerji varlığı için 
de köprü görevi görebilir. 
Bu da ancak söz konusu 
ülkelerle yürütülen güçlü 
siyasi ve ekonomik politi-
kalarla mümkün...

Yukarıda özetlediğimiz bu 
tablo, Türkiye’nin ancak 
akılcı hamleleri ile müm-
kün olabilir. Kapak konu-
muzu ayırdığımız bu yeni 
süreçte Türkiye için ger-
çekleşmesi olası senaryo-
ları inceledik. Bu haberi-
mizin sadece devletler de-
ğil, şirketler açısından da 
yol gösterici bir çalışma 
olduğunu düşünüyoruz. 

Bu sayımızda yer alan 
elektrik ve akaryakıt dağı-
tımında yaşanan değişime 
ilişkin iki haber, enerji 
sektöründe hareketli gün-
ler yaşayacağımızı gösteri-
yor. Yeni yatırımların yanı 
sıra sektördeki oyuncula-
rın da değişeceğini, yeni 
satın almalar, ortaklıklar 
duyacağımızı söyleyebili-
riz. YEKDEM değişiklikliği 
nedeniyle zor günler geçi-
ren küçük yatırımcılarda 
da konsolidasyonlar, satın 
almalar, sektörden çıkış-
lar olabilir. Bu doğal bir 
süreç, hızla büyüyen bir 
sektörde taşlar yerine otu-
racak elbette... 

Yapılan yasal düzenleme-
ler, BDDK’nın aldığı finan-
sal sorunları hafifletecek 
kararlar, yeni yatırımların 
önünü açacak, moral ve 
motivasyonu güçlendi-
recek. Dolayısıyla enerji 
sektöründe sorunlar ol-
masına karşın kritik döne-
mecin geçildiğini söyleye-
biliriz. 

Keyifli okumalar...

Türkiye yakaladığı  
fırsatı iyi kullanmalı



Enerjinin olimpiyatı  
İstanbul’da yapıldı

Üreticilerden EPDK’ya şikayet:  
“Üretim kısıtı nedeniyle 
elektrik satamıyoruz”

Akaryakıtta şirket evlilikleri hız 
kesmiyor

Tesla’nın tüm araçları  
sürücüsüz kullanılabilecek

İşe alınmanın artık en önemli kriteri:  
Başvuranın yetenek profili
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Üç yılda bir düzenlenen ve İstanbul’un ikinci kez ev 
sahipliği yaptığı Dünya Enerji Kongresi, dünyanın 
geleceğine ışık tutan araştırma ve konuşmalara 
sahne oldu.

Son dönemde yapılan yasal düzenlemeler 
nedeniyle zor günler geçiren elektrik üreticileri 
EPDK’nın kapısını çalıp “Üretim kısıtı nedeniyle satış 
yapamıyoruz” dedi. 

Türkiye’de son yıllarda enerjide hızlı bir şekilde 
milyarlarca lira değerinde satın alma, ortaklık ve 
birleşme trafiği yaşanıyor. 

Otomotiv sektörünün en yeni ve en sıradışı oyuncusu Tesla, son 
yaptığı açıklamayla sürprizlerine devam edeceğinin sinyallerini verdi. 

İlk sonuçları yayınlanan WEF’in ‘Küresel İstihdam-Üniversite 
Araştırması’na göre, işverenlerin ders notlarına ve mezuniyet 

ortalamalarına bakıp işe alım yaptığı dönemler artık geride kaldı. 
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SOCAR İle OMV PeTROl OfİSİ  
AlİAğA TeRMİNAlİ İçİN ANlAşTI

Azerbaycan devlet şirketi SO-
CAR’ın liderliğinde bir grup 
uluslararası yatırımcı, OMV 
Petrol Ofisi A.Ş.’nin Aliağa’daki 
depolama tesislerinin satın alın-

ması konusunda OMV Aktienge-
sellschaft ile mutabakat sağladı. 
SOCAR’dan yapılan açıklamada, 
bu tesislerin 2012 yılında temeli 
atılan ve 2018’de faaliyete geçe-

cek Star Rafineri için depolama 
ve sevkiyat noktası olarak kul-
lanılacağı, rafineri projesinin 
daha önce tasarlanmış lojistik 
stratejisinin bir adımı olduğu 
ifade edildi.
OMV Petrol Ofisi, uzun vadeli de-
polama sözleşmesi kapsamında 
ve sözleşme süresince Aliağa’da-
ki akaryakıt ve LPG depolarının 
kullanımına devam edecek. An-
laşmayla birlikte OMV Petrol 
Ofisi, terminalden ürün ithal 
etme ve sevk etme hakkına da 
sahip olacak. Anlaşma, Rekabet 
Kurumu’ndan alınacak onay da-
hil, bazı şartların yerine gelmesi 
sonrasında 2016 yıl sonuna ka-
dar tamamlanacak. 

GAMA’DAN eCzANeleRe 
İNDİRİMlİ elekTRİk

Gama Grubu iştiraki Gates Enerji, Türk Eczacılar Birliği ile 
eczanelere indirimli elektrik kullanma imkanı tanıyacak 
bir proje başlattı. İki kuruluş arasındaki protokolün imza 
töreninde konuşan Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan 
Çolak, “Eczacıkart projesi kapsamının en önemli basamak-
larından biri Gates Enerji ile imzaladığımız anlaşma oluştu-
ruyor. Bu işbirliğinin her iki kuruma da avantaj sağlayaca-
ğının farkındayız” diye konuştu.
GAMA Holding Başkan Yardımcısı Arif Özozan ise hayata ge-
çirilecek projeyle eczacılara yılda yaklaşık bir ya da bir bu-
çuk aylık elektrik faturası tutarında bir indirim yansıyaca-
ğını vurguladı. Özozan, protokolle 25 bin eczaneden serbest 
tüketici limiti statüsüne sahip 8 bini ile indirimli elektrik 
anlaşması yapılacağı tahmininde bulundu. 

TAP’TA 400 
ARkeOlOG 
çAlIşACAk

Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hat-
tı Projesi’nin (TAP) inşası süresince 
400’den fazla arkeologun görev ala-
cağı açıklandı. TAP’ın internet site-
sinden yaptığı açıklamada, şu an 40 
arkeologun çalışmalarda görev aldığı, 
70 arkeologun da yakın zamanda ça-
lışmalara katılacağı belirtildi. Açıkla-
mada, “İnşaat bitene kadar 400’den 
fazla arkeolog ve arkeoloji çalışanının 
proje kapsamında görevlendirileceği 
tahmin ediliyor” ifadesi kullanıldı. 
Arkeologların proje boyunca kazı ça-
lışmalarını izlemek ve incelemekle, 
gerekirse bulunan tarihi eserlerin 
kurtarılmasıyla görevli olacakları 
kaydedildi.
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“eRRA COğRAfİ SINIRlARINI BelİRleMelİ”
Enerji Piyasası Düzenleyici 
Kuruluşları Bölgesel Birliği 
ERRA’nın 15. Yatırım ve Düzen-
leme Konferansı Slovakya’nın 
Başkenti Bratislava’da gerçek-
leştirildi.
Açılışta konuşan Slovakya Baş-
bakanı Robert Fico, Slovakya’nın 
Avrupa’daki en liberal enerji 
piyasasına sahip olduğunu ve 
bu bağlamda bölgelerarası iş-
birliğinin büyük önem taşıdığını 
vurguladı. Konferans kapsamın-
da ERRA yönetim kurulu üyeleri 
ile biraraya gelen EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz da birliğin yeni 
üye alımı ve dışa açılım stra-

tejileri konusunda değerlen-
dirmelerde bulundu. ERRA’nın 
yeni üye alımı konusunda han-
gi ülkelere yöneleceğine karar 
vermeden bazı sorulara yanıt 
bulması gerektiğini vurgulayan 
Yılmaz, şunları söyledi: 
“Diğer düzenleyici birliklerden 
farklı olarak ERRA’nın belli bir 
coğrafi sınırı bulunmuyor. ER-
RA’nın bir coğrafi sınırı olacak 
mı, olacaksa bu sınır nerede 
bitecek, bunların değerlendiril-
mesi gerekiyor. Şu andaki üye-
lere bakıldığında ERRA’nın mer-
kezine 10 saat mesafede olan 
Moğolistan ve Nijerya gibi ülke-

ler de var, hal böyleyken yakın 
coğrafyada bulunan ancak üye 
olmayan Türkmenistan, Özbe-
kistan ve Belarus’un üyelikleri 
konusunda da girişimde bulu-
nulabilir.”

 PANO   

KrisTal Elma’dan aygaz’a 6 öDül
Reklamcılar Derneği tarafından 
bu yıl 28’incisi gerçekleştirilen 
ve sektörün en yaratıcı çalışma-
larının ödüllendirildiği Kristal 
Elma Reklam Ödülleri 2016’da 
Aygaz, 6 ödül kazandı. Aygaz 
Tüpgaz “Dünya Mutfakları” 
reklamı ile Film-TV-Sinema/Di-
ğer kategorisinde Gümüş Elma, 
Basın kategorisinin Ev, Konut, 

Mobilya, Dekorasyon dalında 
“Aygaz Ekspres Tüp Bitince/Bar-
bunyaa” ilanı ile Gümüş Elma, 
“Çocuk Kilidi” ilanı ile Bronz 
Elma ve Açıkhava kategorisi Da-
yanıklı Tüketim dalında “Aygaz 
Ekspres Tüp Bitince/Banyoo” 
ilanı ile Bronz Elma ödüllerinin 
sahibi oldu. Aygaz Otogaz ise 

Entegre Kampanyalar kategorisi 
Dayanıklı Tüketim dalında “Tür-
kiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” kam-
panyası ile Gümüş Elma ve Rad-
yo kategorisinin Medya/En İyi 
Radyo Kullanımı dalında “Yola 
Çıkacak Olsam Nihat Sırdar&Ze-
ki Kayahan Coşkun Düellosu” ile 
Bronz Elma’ya layık görüldü. 

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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Clk UlUDAğ eNeRjİ SekTöRüNDe “öNCü fİRMA” öDülü AlDI
Bursa’nın elektrik dağıtımı yapan CLK Uludağ 
Elektrik, Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama et-
kinliği İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nde (İPZ) 
enerji sektöründe “Öncü Marka” ödülünü aldı. 
Marketing Türkiye ve Marketing & Management 
Institute tarafından düzenlenen “Yeni Nesil İşler, 
Yeni Nesil Süreçler ve Ürünler” konulu İPZ Ana-
dolu Zirvesi’nde Akademetri Araştırma tarafından 
yapılan öncü sektörler, öncü markalar ve cesur gi-
rişimciler araştırmasında enerji sektöründe “Öncü 
Marka” ödülünü CLK Uludağ Elektrik aldı.   
Ödülünü KALDER Bursa Şube Başkanı Erdal El-
bay’dan alan CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü 
Ali Erman Aytac, “Sektörde ilk kez hayata geçir-
diğimiz çağrı merkezimizle müşterilerimiz abo-
nelik işlemleri, yeni abonelik, bilgi güncelleme, 
faturalama, tahliye gibi işlemleri bir telefonla ger-
çekleştirebiliyor. Hizmet verdiğimiz bölgede yeni 

yatırımlar ve yeni projelerimizi hayata geçirmeye 
devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar müşterilerimize 
hizmet verdiğimiz işlem merkezlerimizi yüzde 50 
arttırarak daha yaygın hale getirmeyi hedefliyo-
ruz” dedi. 

fİNlANDİYA, köMüRü 
YASAklAMAYA 
HAzIRlANIYOR

Finlandiya hükümeti, 2030 yılına kadar 
ülkedeki tüm kömür yakıtlı elektrik sant-
ralları yasaklamayı planlıyor. Finlandiya 
Ekonomi Bakanı Olli Rehn yaptığı açıkla-
mada, hedefledikleri emisyon azaltımı çer-
çevesinde 2030 yılına kadar ülkedeki tüm 
kömür yakıtlı elektrik santralları yasakla-
mayı planladıklarını söyledi. 
Plan, hükümet ortakları tarafından onay-
lanması halinde, hükümetin parlamentoya 
sunacağı yeni enerji stratejisinin bir parçası 
olacak. Hükümet ülkenin enerji ihtiyacının 
yarısından fazlasını yenilenebilir enerji kay-
naklarından karşılamayı ve 2020 yılına ka-
dar ülke içinde ithal petrol tüketimini askıya 
almayı hedefliyor. Finlandiya elektrik üre-
timinin yüzde 7’sini kömür yakıtlı elektrik 
santrallardan sağlıyor. Ülkenin elektrik üre-
timinin yüzde 45’i temiz kaynaklardan ve 
yüzde 34’ü nükleer enerjiden elde ediliyor.

DeVleR, YeNİleNeBİlİR eNeRjİ 
İçİN GüçBİRlİğİ YAPACAk

Uluslararası yedi ener-
ji şirketi, yenilenebilir 
enerji teknolojileri ge-
liştirmek amacıyla ortak 
bir fon oluşturmayı plan-
lıyor. Uluslararası petrol 
ve gaz şirketleri BP, Eni, 
Repsol, Saudi Aramco, 
Royal Dutch Shell ve To-
tal Londra’da ortak yeni-
lenebilir enerji yatırım 
fonu kurma niyetlerini 
açıklamaya hazırlanıyor. 
Grup kuracakları yeni 
ortaklık ile yeni düşük 
emisyonlu teknoloji ve 
motorlarla yakıt verimli-
liği önlemlerine yatırım 
yapacak. Ortak fon ayrıca 
karbon yakalama ve depo-
lama teknolojilerinde ma-

liyetleri azaltma üzerinde 
de yoğunlaşacak. 
Yedi enerji şirketi böylece 
2015 Aralık ayında ger-
çekleştirilen Paris Anlaş-
ması çerçevesinde küresel 
ısınma ile mücadele anla-
mında aktif bir rol almaya 
adım atacak. 
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BRexİT eNeRjİ 
YATIRIMlARINI DA 

eTkİleYeBİlİR
İngiltere ve İzlanda arasında kurulması 
planlanan dünyanın en uzun elektrik 
kablo bağlantısı, Brexit nedeniyle er-
telenebilir. İsveçli yenilenebilir enerji 
şirketi Landsvirkjun yönetimi tarafın-
dan yapılan açıklamada, İzlanda’dan 
İngiltere’ye uzanacak olan 1000 kilo-
metrelik dünyanın en uzun elektrik en-
terkonnekte bağlantısının İngiltere’nin 
AB üyeliğinden çıkma kararı nedeniyle 
ertelenebileceği belirtildi. 

İki ülkenin geçen yıl aldıkları bağlan-
tı hattı için araştırma yapma kararıyla 
oluşturulan IceLink projesiyle İngilte-
re’de 1.6 milyon haneye elektrik ulaştı-
rılması planlanıyor. Hattın inşaasının 
toplamda 3-3.5 milyar euro’ya malol-
ması bekleniyor. İngiltere’nin elekt-
rikte dışa bağımlılığının 2020 yılına 
kadar eski kömür ve nükleer santral-
ların kapatılmasıyla daha da artacağı 
tahmin ediliyor. IceLink projesinin ha-
yata geçmesi için devlet desteğinin şart 
olduğu belirtiliyor.

GARANTİ’DeN  
YeNİleNeBİlİR eNeRjİYe  

100 MİlYON eURO kAYNAk 
Garanti Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı’nın bir kolu olan 
Proparco ile dördüncü işbirliği çerçevesinde 100 milyon 
euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Garanti Banka-
sı’nın temiz enerji projelerine yönelik kullandırdığı kredi-
lere yurtdışından destek sağlanması açısından büyük önem 
taşıyan kredi, ilk 3 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli olarak 
imzalandı. 

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü 
Fuat Erbil, “Proparco ile imzalanan kredi anlaşması, Garan-
ti’nin uluslararası finans kuruluşlarıyla olan güçlü bağını, 
deneyimli ekibinin uzmanlığını ve iş yaratma kabiliyetinde-
ki başarısını bir kez daha kanıtladı, sektördeki öncü konu-
munu pekiştirdi. Yurtdışı piyasalardaki belirsizliğe rağmen, 
12 yıl vadeli teminatsız kredi anlaşmasını başarıyla imzala-
yarak, uluslararası bankaların, yatırımcıların ve finans ku-
ruluşlarının Türkiye’de çalışmak isteyeceği ilk banka olma 
vizyonumuzu ortaya koyduk. Anlaşma ayrıca sürdürülebilir-
lik politikalarımız doğrultusunda, toplum ve çevreye yarat-
tığımız değeri artırmak için bize itici güç olacaktır” dedi. 
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GüNeş eNeRjİSİ 
YATIRIMCIlARI 

İSTANBUl’DA BUlUşACAk
Türkiye’de önemi giderek artan güneş 
enerjisinin yaygın kullanımında, ye-
nilikçi teknoloji ve uygulamaları konu 
alacak  “SOLARTR 2016” 06-08 Aralık 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçek-
leştirilecek. Türkiye güneş enerjisi 
sektörünün öncü kuruluşlarının ka-
tılımıyla düzenlenecek konferansta, 
üniversiteden sanayiye, kamudan uy-
gulamacıya bütün paydaşlar bir araya 
gelerek sektörü ve gelişimini değer-
lendirecek.

Ulusal Fotovolatik Teknoloji Platfor-
mu’nun (UFTP) ev sahipliğinde; Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitü-
sü, GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji 
Verimliliği Merkezi, TÜBİTAK Marma-
ra Araştırma Merkezi, Uluslararası 
Güneş Enerjisi Topluluğu–Türkiye 
Bölümü (GÜNDER) ve Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü işbirliğinde 
düzenlenecek “SOLARTR 2016” bi-
limsel etkinliğinde, hızlı büyüyen gü-
neş enerjisi sektörünün gelişimi için 
önerilerle birlikte olası tehditlerin gi-
derilmesi ve engellerin kaldırılması-
na katkı sağlanacak yol haritalarının 
ve eylem planlarının altyapısı hazır-
lanacak. 

SHell eCO-MARATHON’UN 
BİRİNCİleRİ Bellİ OlDU 

Shell Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Otomobil İh-
racatçıları Birliği  (OİB) işbirliğiyle, dünyanın en önemli öğrenci 
inovasyon yarışmalarından biri olan Shell Eco-marathon’un Türki-
ye’deki ikincisi 9 Ekim Pazar günü tamamlandı. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla başlayan yarışma-
da takımlar, “en az enerjiyle en uzun mesafe” gitmek için mücade-
le etti. Yarışmaya, Türkiye’nin farklı lise ve üniversitelerinden 13 
takım ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı. 
Yarışmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Facilis takımının ara-
cı, prototip benzinli araçlar kategorisinde, 300 km/lt sonucuyla bi-
rinci oldu. Yine prototip araçlar kategorisinde Boğaziçi Üniversitesi 
takımı elektrikli araçları ile 315 km/kWh sonuç elde ederek katego-
risinde birinci oldu. Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalı-
şan araçlar arasında ipi, Yeditepe Üniversitesi’nden YUEMT-Fluxus 
takımı göğüsledi. İstanbul Üniversitesi’nin Hidroist takımı, şehir 
konseptli hidrojenle çalışan araçlarıyla da bu kategorinin birincisi 
oldu. Yarışmayı kazananlar ödüllerini, 8-9-10 Aralık tarihlerinde 
TİM tarafından düzenlenecek olan İnovasyon Haftası’nda alacak. 

HİBRİT OTOMOBİlleRDe öTV DüşTü
Elektrikli motoru olan binek 
hibrit otomobillerde özel tü-
ketim vergisi (ÖTV) oranı yarı 
yarıya indirildi. Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Bakanlar Ku-
rulu’nun Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
rar’ına göre, elektrik motoru 50 
KW’ı geçip motor silindir hacmi 
1,800 cm3’ü geçmeyen binek 
otomobiller için yüzde 90 olan 
ÖTV oranı yüzde 45’e düşürül-
dü. Motor gücü 100 KW’ı ge-

çip motor silindir hacmi 2,500 
cm3’ü geçmeyen binek otomo-
biller için yüzde 145 olarak uy-
gulanan ÖTV oranı yüzde 90’a 
düşürüldü. Ayrıca, 4. Bölge des-
teklerinden yararlanabilecek or-
ta-yüksek teknolojili yatırımlar 
sınıfında maden, taşocağı ve in-
şaat makinelerin imalatı, elekt-
rik motoru, jeneratör ve trans-
formatörlerin imalatı, elektrik 
dağıtım ve kontrol cihazları 
imalatı ve B.Y.S. elektrikli teçhi-
zat imalatı da bulunuyor. 
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TEsla-Panasonic işbirliği 
New York’a taşıNdı

Elektrikli otomobil alanında dünya devi olma yo-
lunda hızla ilerleyen Tesla, Panasonic ile güneş 

pili ve modülleri üretmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay 
Tesla Motors tarafından yapılan açıklamada, Japon 
Panasonic Corp ile New York’ta güneş pili ve modül-
leri üretmek için çalışma konusunda uzlaşma sağla-
dıklarını ve bağlayıcı olmayan bir anlaşma yaptıklarını 
duyuruldu. 

ABD’nin New York şehrinde 750 milyon dolar ya-
tırımla gerçekleştirdiği Buffalo tesisinde 2017 yılın-
da üretime başlanması, Tesla Motors’un da bu pillere 
uzun vadeli alım sözleşmesi sağlaması bekleniyor. 
Tesla ve Panasonic, halihazırda Tesla’nın Nevada’da 
bulunan Giga fabrikasında işbirliği yapıyor. Yeni ortak-
lıkla Buffalo’daki SolarCity çalışmalarının genişletil-
mesi amaçlanıyor. Anlaşmanın tarafların hissedarları-
nın onayından sonra kesinleşmesi bekleniyor. 

reis eNerji’NiN YeNi Hes’ı 
27 Mw elektrik üretecek

Reis Enerji Elektrik, Tokat ve Yozgat illeri sınırları 
içinde 28 MW’lık hidroelektrik santralı kura-

cak. Tokat’ın Zile ilçesi ile Yozgat’ın Çekerek ve Aydıncık 
ilçeleri sınırları içindeki Çekerek Çayı üzerinde kuracak 
Çekerek Regülatörü ve HES’in kapasitesi 28,64MWm 
olacak. “ÇED Olumlu”’ belgesi bulunan projenin bedeli 
ise 217 milyon 565 TL olarak açıklandı. 

sedaş’taN  
226 KişiyE yEni isTihdam

SEDAŞ ve Meram elektrik dağıtım şirketleri, 226 
kişiye istihdam sağlayan yeni çağrı merkezleri-

ni hizmete açtı. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ ve Meram 
Elektrik Dağıtım AŞ’nin Konya’daki yeni çağrı merkez-
leri açıldı. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be-
rat Albayrak, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, 
Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TEDAŞ Genel Müdürü 
Halil İbrahim Leventoğlu, il ve şirket yöneticileri katıldı. 

Açılış töreninde konuşan Enerji Bakanı Berat Al-
bayrak, “Kentte 226 kişiye istihdam sağlayan bu çağrı 
merkezleri, Konya ekonomisine de önemli katkı sağ-
layacak” dedi. İlk çağrı merkezini 2010’da Gebze’de 
açan SEDAŞ, burada 49 kişilik kadrosuyla hizmet ve-
riyor. İkinci çağrı merkeziyle birlikte bu alanda hizmet 
veren personel sayısını 125’e çıkaran SEDAŞ, yeni 
çağrı merkezini olağanüstü hava muhalefeti gibi du-
rumlarda back ofis olarak da kullanacak. 

EnErjisa adana’da  
çağrı Merkezi açtı

Elektrik dağıtım sektöründe sayıları hızla artan 
çağrı merkezlerine Enerjisa da katıldı. Şirket, 

Adana’da elektrik dağıtım faaliyeti gösterdiği 14 ilde 
yaşayan 20 milyon kişiye hizmet verecek yeni bir çağ-
rı merkezi açtı. AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar elektrik 
dağıtım bölgelerinde 14 ilde elektrik dağıtım hizme-
ti sağlayan Enerjisa’nın çağrı merkezi, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AB Bakanı Ömer 
Çelik, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Sabancı Hol-
ding Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen ve Enerjisa 
CEO’su Kıvanç Zaimler’in de katıldığı törenle açıldı. 

Şirket, 300 kişiye istihdam sağlayacak olan açtığı 
çağrı merkeziyle çağrı cevaplama oranını yüzde 95’e 
çıkarmayı, müşteri temsilcisine bağlanma süresini ise 
45 saniyenin altına düşürmeyi hedefliyor. Açılış töre-
ninde konuşan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı 
ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, 
önümüzdeki dönem yatırımlarına hız kesmeden de-
vam edeceklerini belirterek, 2016-2020 döneminde 
Toroslar bölgesinde bugünkü fiyatlarla yaklaşık 1.8 
milyar TL dağıtım yatırımı yapacaklarını söyledi.

TEKirdağ’a iki YeNi rEs yaPılacaK

Dores Enerji ve Bozkır Enerji, Tekirdağ’ın Hay-
rabolu ilçesine iki ayrı rüzgar santralı kurmak 

için düğmeye bastı. Dores Enerji, Hayrabolu ilçesinde 
10 MW’lık “Beştepe Rüzgar Enerji Santralı kuracak. 
Hayrabolu’nun Aydınlar, Umurca ve Öreyköy Mahal-
lesi civarında yaklaşık 306 bin m2’ lik alanda kurul-
ması planlanan 10 türbinden oluşacak santralın 18 
MWm/9,99 MWe toplam kurulu gücünde olacağı açık-
landı. 75 milyon TL’ye mal olacak santralda üretilecek 
enerji, Uzunköprü trafo merkezine bir elektrik enerjisi 

iletim hattıyla bağlanarak başta Tekirdağ olmak üzere 
yurt geneline verilmek üzere enterkonnekte sisteme 
aktarılacak.

Bozkır Enerji’nin kuracağı RES ise aynı ilçesinin 
Aydınlar, Karapürçek ve Kabahöyük mahalleleri civa-
rında olacak. 75 milyon TL bedelli proje kapsamında 
kurulacak 10 adet rüzgar türbininden yılda toplam 
126 bin 144 MW elektrik enerjisi üretilecek. Projenin 
yapım aşamasında 40, işletme aşamasında da 5 kişi 
çalışacak. 

Konya’da iki  
Ges ürETimE hazır

Türk-İtalyan enerji ortaklığı Tekno Ray Solar, 
Konya’da iki grup halinde toplam 20.4 MW’lik 

güneş enerjisi santralı kurma çalışmalarının sonuna 
geldi. Faaliyete geçecek santrallardan Altınekin GES 
8.4 MW’lık kurulu kapasitesiyle yılda 14 milyon kWh 
elektrik üretecek. 12 MW’lık kurulu güce sahip Cihan-
beyli GES’in yıllık elektrik üretimi ise yaklaşık 20 mil-
yon kWh olarak hesaplanıyor.

Tekno Ray Solar, hayata geçirdiği iki GES için Ode-
abank’tan toplam 12 milyon dolarlık proje finansma-
nı kredisi sağladı. Tekno Şirketler Grubu CEO’su Altay 
Coşkunoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Enerji 
ithalatı ülkemizdeki cari açığın en temel kaynağını 
oluşturuyor. Türkiye enerji stratejisini doğru planla-
yabilir ve her yıl enerji ithalatı için ödediğimiz tutarı 
GES yatırımlarında kullanabilirse, ithalatımızı yüzde 
75 azaltabilir ve yaptığımız yatırımın karşılığını 3 yıl 
içinde alabiliriz” dedi.
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osMaNGazi, zorlu 
EnErji’nin oluyor

Zorlu Enerji, Dedeli Yatırım’a ait Osmangazi 
Elektrik ve Osmangazi Elektrik Perakende şir-

ketini satın almaya karar verdi. Zorlu Enerji tarafından 
yapılan açıklamada, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve 
Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ’nin mevcut ve 
ödenmiş paylarının tamamının belirli mali koşulların 
ve mevzuatta öngörülen yasal şartların gerçekleşmesi 
halinde satın alınmasına karar verildiği belirtildi.

Osmangazi EDAŞ, merkezi Eskişehir olan Afyon-
karahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerin-
de elektrik dağıtım faaliyetinde bulunuyor. Yaklaşık 
1.5 milyon aboneye hizmet veren şirket, özelleştirme 
ihalesinde Yıldızlar SSS Holding tarafından satın alın-
mıştı. Yıldızlar SSS Holding yönetimindeki şirketin zor 
duruma düşmesi üzerine EPDK kararıyla şirketin yö-
netimine el konulmuştu. 

nEw yorK için  
14 şirket Yarışacak

Yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmek 
için art arda projeler hayata geçiren ABD, şimdi 

de New York açıklarına offshore rüzgar bölgesi kur-
mak için harekete geçti. Federal hükümet tarafından 
yapılan çalışmaya göre New York açıklarında 700 MW 
kapasiteli offshore rüzgar bölgesi ihalesi yapılacak. 
15 Aralık tarihindeki ihale, New York’un Jones Beach 
bölgesinin 11,5 mil açığında 700 MW büyüklüğünde 
offshore rüzgar bölgesi için yapılacak.

Bu sahalar beş harici münhasır bölge bloğu 
ve 143 alt bloktan oluşuyor. İhale için Avrupa ve 
ABD’den 14 şirket yeterlilik aldı. Bu şirketler, Dong, 
Innogy, Statoil, EDF,  Iberdrola, Avangrid, WPD, 
Energy Management Inc, Fishermen’s Energy, Sea 
Breeze Energy, CI-II NY, Convalt, Clean Power Nort-
heast Development ve New York State Energy Rese-
arch and Development Authority.

YuNaNistaN’ıN elektriğiNi çinlilEr işlETEcEK

Yunanistan Elektrik İletim İşletmesinin (ADMIE) 
özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi Çin’in 

Kamu Elektrik Şebekesi Kurumuna bağlı SGID şirke-
tinin verdiği açıklandı.Yunanistan Kamu Enerji Kuru-
mu’nca (DEI) yapılan açıklamaya göre SGID, ADMIE’nin 
yüzde 24’lük hissesinin özelleştirilmesi için 320 mil-
yon euroluk teklifte bulundu.

Teklifin, yönetim kurulunun onayından ve 24 Ka-
sım’da yapılacak hissedarlar toplantısından sonra 

resmileşmesi bekleniyor. Hisse devrinin gerçekleşme-
si halinde ADMIE’de devletin payı yüzde 51’e düşerken, 
stratejik yatırımcıyla birlikte alınacak ortak kararla 
şirketin yöneticisi seçilecek.

ADMIE için ayrıca, İtalyan TERNA şirketi de teklif 
sunmuştu. Yunanistan’ın kreditörleriyle yaptığı kur-
tarma paketi anlaşması çerçevesinde, elektrik piya-
sası serbestleştirilerek kamunun payının azaltılması 
amaçlanıyor.

aMerikalılar ‘HaYvaN dostu’ 

GüNeş paNeli üretti

SunPower şirketi Çin’in Ningxia bölgesinde hay-
vanların beslenmesinde kullanılacak çimenle-

re zarar vermeden güneş santrallarını yüksek ayaklı 
paneller üzerinde kurmaya başladı. ABD’li SunPower, 
Kaliforniya Üniversitesi ile sürdürdüğü işbirliği kap-
samında sürdürdüğü ‘Light on Land’ programı çer-
çevesinde ilk adımlarını Çin’de attı. Şirket bu çerçeve-
de, çorak arazileri kullanarak, doğal yaşam alanlarını 
restore ederek, bozulmaları en aza indirerek ve çevre 
sakinleriyle iyi ilişkiler içinde arazi sorununa yaratıcı 
çözümler için çalışmalarının ilk örneğini sundu. 

idol’deN  
gümüşhanE’yE hEs

İdol Elektrik, Gümüşhane’de Sümüklü Deresi üze-
rinde 14,11 MW’lık Acısu HES kuracak. İlk hali için 

Gümüşhane Valiliği tarafından ‘ÇED Gerekli Değildir’ 
kararı verilen proje yer değişikliği nedeniyle yenilendi. 

46 milyon 372 TL’ye mal olması planlanan pro-
je kapsamında yıllık 7,19 GWh güvenilir enerji, 24,26 
GWh sekonder enerji olmak üzere toplamda 31,45 
GWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Üretilecek 
elektriğin 477 MCM gerilimli hatla 5 km’lik hatla siste-
me bağlanması planlanıyor.

MENZELET VE KILAVUZLU hEs ihalEsini aKfEn Kazandı

Elektrik Üretim AŞ’ye ait Menzelet ve Kılavuzlu 
hidroelektrik santralları ile bu tesislere ait ta-

şınmazların özelleştirilmesi ihalesinde nihai pazarlık 
görüşmeleri tamamlandı. 10 teklif sahibinin temsil-
cilerinin katıldığı ihalede, kapalı elemesiz tekliflerin 
alındığı ilk turda en yüksek teklif 800 milyon lira oldu. 
Ardından elemeli turlara geçildi. Beş  elemeli turun 
ardından, 1 milyar 152 milyon liralık fiyat üzerinden 
açık artırma yapıldı. Açık artırmada en yüksek teklif 
Akfen Grubu iştiraki Akörenbeli Hidroelektrik Santral 
Yatırımları Yapım ve İşletme AŞ’den geldi. 

Özelleştirilen Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik 
santralları Kahramanmaraş’ta bulunuyor. Menzelet 
124 MW, Kılavuzlu ise 54 MW kurulu güce sahip. Sant-

ralların Akfen Grubu’na devri için Rekabet Kurumu ve 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun görüş ve ona-
yı gerekiyor. 
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ETBK Müşavirliğine  
Şatıroğlu atandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliğine Nevzat Şatıroğlu atandı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, eski müşavir Ahmet Muhtaroğlu’nun baş-
ka bir göreve atanması ile boşalan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli bakanlık 

müşavirliğine Nevzat Şatıroğlu getirildi. 1967 yılında İstanbul’da doğan Şatıroğlu, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu ve Beykent 

Üniversitesi’nden işletme yüksek lisansı sahibi. Daha önce İGDAŞ Bölge Mü-
dürlüğü ve AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı da yapan Şatıroğlu, son olarak 

Kalyon Şirketler Grubu Genel Müdürü olarak çalışıyordu. 

ETADER’in yeni başkanı 
Girişmen oldu

Türkiye’de enerji ve ısı tasarrufu bilincini artırmak amacıy-
la çalışmalar yürüten sivil toplum örgütü Enerji ve Isı Tasarrufu 
Derneği’nin (ETADER) yeni başkanı Recep Girişmen oldu. Göre-
vi Zafer Yavuztürk’ten devralan Recep Girişmen, dernek olarak 
bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalara ara vermeden de-
vam edeceklerini kaydetti. Girişmen halen Kodsan Termosar 
Enerji Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
olarak görevine devam ediyor. 

Özelleştirme İdaresi’nde 
başkan yine değişti

Şubat 2016 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığını Mehmet 
Bostan’a bırakan Ahmet Aksu, yeniden başkan oldu. Aksu, görevini 
Bostan’a devrettikten sonra TÜRKŞEKER Genel Müdürü olarak atan-
mıştı. Yaklaşık 9 aydır ÖİB Başkanı olarak görev yapan Mehmet Aksu 
ise 1 Kasım itibarıyla yeni kurulan Varlık Fonu AŞ Genel Müdürü ve Yö-

netim Kurulu Başkanı oldu. 1967 Osmancık olan Aksu, ODTÜ İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında ÖİB’de 
uzman olarak çalışmaya başlayan Aksu, uzun yıllar aynı kurumda 
farklı pozisyonlarda görev yaptı. 

Bursa’da doğal gaz, enerji ve mekanik tesisat sektöründe 
faaliyet gösteren işadamları ve mühendisler, “Doğalgaz Enerji 
Mekanik Mühendisliği Sanayici İşadamları Derneği’ni (DEM-
SİAD) kurdu. Başkanlığını Ali Başoğul’un üstlendiği üyeler, bir 
araya gelerek yol haritasını tartıştı. Toplantıda bir konuşma ya-
pan Başoğul, sektörlerinde önemli sorunlar olduğuna dikkat çe-
kerek, bunların çözümü için mutlaka sektörel birliktelik ve daya-
nışmanın sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Başoğul, eğitim 
kuruluşlarıyla işbirliğini geliştireceklerini, mesleki yeterlilik 
belgeleri için çalışmalar yapacaklarını, sektörde fiyat politikası 
oluşturulması, fuar ve benzeri organizasyonlara katılma şart-
larının iyileştirilmesi gibi etkinliklere imza atacaklarını söyledi. 
Derneğin diğer yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşu-
yor: Metin Aydın, Murat Han, Samet Elmas, Cavid Boru, Mehmet 
Çakmaker ve Ömer Kaya.

Enerji Ticareti Derneği yeni 
başkanını seçti

ETD (Enerji Ticareti Derneği), geçen ay yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni 
yönetim kurulunu seçti. Seçimin ardından yapılan ilk toplantıda Limak Enerji CEO ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven, ETD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Baş-

kan vekilleri ise Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Genel Müdürü Armanç 
Ekinci ve Gates Enerji Ticaret A.Ş. temsilcisi Mustafa Karahan oldu. ETD’nin 

kuruluşundan itibaren serbest piyasanın oluşturulmasında önemli bir rol 
üstlendiğini belirten Ergüven, “Şeffaf, rekabetçi, liberal ve ülkemizin büyü-
mesine katkıda bulunacak bir enerji ticareti piyasa yapısının kurgulanması 
ve işletilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernek olarak bu hedef-
lere ulaşmak için çalışmalarımıza taviz vermeden devam edeceğiz” dedi. 

Alpet yeni müdürünü  
Kıbrıs’ta buldu

Altınbaş Holding’in akaryakıt dağıtım şirketi Alpet Türkiye’nin yeni Genel Mü-
dürü Ali Murat Yeşilyurt oldu. En son Alpet Kıbrıs Satış ve Pazarlamadan so-
rumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ali Murat Yeşilyurt, Türkiye 
genelinde 400 istasyonu ile faaliyet gösteren Alpet Türkiye’nin yeni genel 
müdürü oldu. Yeşilyurt, Kıbrıs’taki görevini de sürdürecek. 

36 yaşındaki Ali Murat Yeşilyurt, Near East University İngilizce Eko-
nomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra ODTÜ’de Sürdürülebilir 
Enerji Sistemleri üzerine yüksek lisans yaptı. İş hayatına Şekerbank’ta 
başlayan Yeşilyurt, daha sonra Creditwest Bank’ta görev yaptı. 

Bursalı doğal 
gazcılar dernekleşti
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▶ Üreticilerden EPDK’ya şikayet:  “Üretim kısıtı nedeniyle elektrik satamıyoruz” ANKARA KULİSİ  
Deniz Suphi 

tim santralları bahsi geçen olumlu görüşü ve diğer 
mevzuatsal yükümlülüklerini yerine getirerek ilgili 
mevzuat kapsamında lisansları alıp elektrik üretim 
faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladılar. 

10 yıl alım garantisi: Bununla birlikte ülkemizde 
var olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 
enerjisi üretimini teşvik için 10 Mayıs 2005’te “Yeni-
lenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üreti-
mi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” (YEK) yürürlü-
ğe girdi, böylece YEK’e uygun olarak gerçekleştirilen 
ve gerekli yükümlülüklerini yerine getiren tesislerde 
üretilecek elektrik enerjisinin, YEK’in öngördüğü fi-
yatlardan 10 yıl boyunca alımı garanti edilmişti.

Kredi temini ve borçlanma: YEK’in yürürlüğe 
girmesiyle birlikte yatırımcı tüzel kişiler tarafından 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis-
leri kurmak üzere YEK’in altıncı maddesinde bahsi 
geçen alım garanti süresi ve kanun ekindeki fiyatlar 
göz önünde bulundurarak gerekli finansal krediler 
temin edilerek, borç ve taahhüt altına girilmiştir. Bu 

krediler için yapılan geri ödeme planları doğrultu-
sunda bir kısım yatırımlar gerçekleştirilmiş, bir kıs-
mının ise yatırım süreci devam ediyor. 

YEKDEM’den üretim: Yatırım süreci 2015 yılı 
ve öncesinde tamamlanmış tesislerle ilgili olarak 
2016 yılında yapılacak elektrik üretiminde YEK des-

Elektrik üreticileri, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na (EPDK) yazılı bir başvuru yaparak, “üre-
tim kısıtları” nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları aktardı. 
Üreticiler, ciddi maddi kayıplara uğradıklarını belir-
terek, EPDK’dan soruna çözüm bulunmasını istedi. 

Enerji Panorama’nın ulaştığı üreticilerin EPDK’ya 
yazdığı metinde sorunlar, saptamalar ve talepler 
sıralanıyor. Üreticilerin belirttiği sorun ve talepler 
şöyle: 

Bağlantıya olumlu görüş: Elektrik piyasası mev-
zuatı uyarınca elektrik üretim faaliyetinde bulunmak 
isteyen tüzel kişilerin lisans alarak elektrik üretim 
faaliyetinde bulunmalarının ön koşullarından biri 
de Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ), ilgili üre-
tim tesisinin bağlanması talep edilen trafo merke-
zi ile bağlantı kapasitesine ilişkin “olumlu görüş” 
vermesidir. Piyasada faaliyet gösteren elektrik üre-

Üreticilerden EPDK’ya şikayet:  
“Üretim kısıtı nedeniyle elektrik 
satamıyoruz”

ÜrEticilErin talEplEri
 î 2016 yılının ilk altı ayı boyunca Türkiye gene-

linde gerçekleşen elektrik enerjisi üretimindeki 
arz-talep dengelemesi işlemlerinin EPİAŞ kayıtları 
üzerinden incelenerek, gerçekte enterkonnekte sis-
temde talep fazlalığı olmasına rağmen TEİAŞ’ın so-
rumluluğunda olan iletim hatlarındaki yetersizlikler 
nedeniyle TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlükleri tarafından 
elektrik üretim santrallarına verilmiş olan YAT ve 
YAL talimatlarının belirlenmesi, 

 î Bahse konu YAT talimatları gereği santrallarda 
üretim yapamamaktan kaynaklanan zararların fai-
ziyle karşılanarak elektrik üretim şirketlerinin mağ-
duriyetlerinin giderilmesi hususlarında gereğini arz 
ederiz.

Son dönemde yapılan yasal düzenlemeler 
nedeniyle zor günler geçiren elektrik 
üreticileri EPDK’nın kapısını çalıp “Üretim 
kısıtı nedeniyle satış yapamıyoruz” 
dedi. Sorunları ve çözüm önerilerini 
yazılı olarak EPDK’ya bildiren üreticiler, 
zararların faiziyle karşılanarak elektrik 
üretim şirketlerinin mağduriyetlerinin 
giderilmesini talep etti
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tekleme mekanizmasından faydalanmak üzere Ye-
nilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi 
ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği’nin beşin-
ci maddesine göre gerekli müracaatlar yapılmış, 
aynı yönetmeliğin yedinci maddesine göre ise YEK-
DEM’den yararlanabilecek olanlar belirlenmiş ve 
bu tesislerde 2016 yılına ait YEKDEM kapsamındaki 
elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.   

Doğu Karadeniz’deki santrallar: Ancak 2016 yılı 
başlangıcı itibarıyla YEKDEM kapsamında elektrik 
enerjisi üretimine devam edilirken, özellikle Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde üretim yapan santrallar 
başta olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerin-
de YEKDEM’e dahil santrallarda, feyezan dönemin-
de 2016 yılı üretiminin sisteme güvenli bir şekilde 
aktarılmasında sorun yaşanacağı, bu kapasitenin 
tamamının sisteme aktarılamayacağı yapılan etüt 
ve değerlendirmeler sonucu belirlendiği belirtilerek 
“İletim kısıtı” gerekçesiyle TEİAŞ’a bağlı bölge yük 
tevzi müdürlükleri tarafından “Yük At Talimatı” (YAT) 
verilmeye başlandı. 

Bölgesel kısıt: TEİAŞ tarafından şirketlere gön-
derilen yazılarda, “Bölgesel kısıt nedeniyle verilecek 
talimatlar PYS sistemi üzerinden verilecek, Denge-
leme Güç Piyasa katılımcısı santrallara Dengeleme 
Uzlaştırma Yönetmeliği doğrultusunda Dengeleme 
Güç Piyasası kapsamında, YEKDEM katılımcısı sant-
rallara ise acil durum talimatları kapsamında ve-
rilecek ve bu talimatlar Bölgesel Yük Tevzi İşletme 
Müdürlükleri tarafından takip edilecektir. Konunun 
değerlendirilmesi ve mali yükümlülükler konusunda 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu nezdinde girişimde bulu-
nulmuştur”  ifadelerine yer verilmiş ve talimatlara 
uyulmasının sistem güvenliği için büyük önem arz 
ettiği belirtilmiştir. TEİAŞ bağlantı konusunda olum-
lu görüş vermesine rağmen, YAT talimatlarına daya-
nak yazısında bölgesel kısıt, “kapasitenin tamamının 
sisteme aktarılamayacağı”  yönündeki ifadeleri ile 
aslında YAT talimatlarının kapasite fazlalığından de-
ğil iletim hatlarındaki yetersizlikten kaynaklandığını 
kabul etmiş olmaktadır.

Büyük zarar: İlgili yazıda, “mali yükümlülükler 
konusunda da ilgili kurumlar nezdinde girişimler-
de bulunulduğu” belirtilerek, bu durumun şirketler 
açısından büyük zararlar doğuracağının ve tazmini 

hususunun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi ge-
rektiğinin TEİAŞ tarafından da öngörüldüğüne dik-
kat çekmiştir. Gerçekte de YAT talimatları sonucu, 
özellikle kanal tipi santrallara sahip şirketler üretim 
yapamamış ve üretim geliri kaybı yaşayarak büyük 
zarara uğramıştır. Verilen bu talimatlar sebebiyle 
(EÜD) derneğimize üye olan şirketlerin tesislerinde 
üretilemeyen enerji miktarları ve bunun YEKDEM fi-
yatlarına göre parasal karşılığı, Kurumunuzca talep 
edilmesi halinde tarafımızca sunulacaktır.

Mevzuata aykırı: Belirtmek gerekir ki, yukarıda 
bahsi geçen talimatların ilgili mevzuata aykırı bir 
şekilde verildiği ve bunun sonucunda da şirketlerin 
zarara uğradığı düşünülmektedir.

Ödeme riski: TEİAŞ tarafından “bölgesel kısıt” 
gerekçesiyle YAT talimatının verildiği santrallarda, 
yatırım işlemlerine başlanmadan önce Kurumunu-
zun (EPDK) görüş sorması üzerine, tüm tesisler için 
iletimde bir sorunun yaşanmayacağı ve santrallarda 
gerçekleştirilecek üretimin sıkıntısız bir şekilde sis-
teme aktarılacağı yönünde TEİAŞ tarafından gerekli 
güvence verilmiş ve bunun üzerine tesislerdeki ya-
tırımlar gerçekleştirilmiştir. Ancak gelinen noktada 
üretim şirketleri iletim hatlarındaki yetersizlikten 
kaynaklı olarak verilen ‘YAT’ talimatları nedeniy-
le üretim yapamayarak gelir kaybına uğradığı gibi, 
YEK’in altıncı maddesindeki alım garanti süresi ve 
kanun ekindeki fiyat garantisi göz önünde bulundu-
rularak geri ödeme taahhütlerine girdikleri finansal 
kredileri zamanında ödeyememe riski ile karşı kar-
şıya gelmiştir.   

arz-talepten değil: Elektrik üretim santrallarına 
verilen YAT talimatlarının, büyük oranda enterkon-
nekte sistemindeki arz-talep dengesinin bozulma-
sından kaynaklı verilmediği, aksine santrallarda 
YAT gereği üretimin yapılamadığı anlarda ülkemizin 
birçok bölgesinde elektrik enerjisine ihtiyacın bulun-
duğu,  dolayısıyla TEİAŞ tarafından verilen YAT’ların, 
üretim tesislerinde gerçekleştirilen elektrik enerjisi-
nin tüketim bölgelerine iletiminde kullanılan TEİAŞ 
sorumluluğundaki iletim hatlarının kapasite yeter-
sizliği nedeniyle verildiği, hatta  elektrik enerjisine 
olan ihtiyaca binaen aynı dönemde bazı santrallar 
için ‘Yük Al’ talimatının (YAL) verildiği, konuya esas 
EPİAŞ kayıtlarının  incelenmesi ile açıkça görülmek-
tedir. 

2016
SOLAR CONFERENCE & EXHIBITION
6 - 8 DECEMBER 2016
Pullman Airport Hotel & Convention Center

www.gunder.org.tr www.solartr.org.tr

IN COOPERATION WITHHOSTED BY
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▶ Türkiye  ‘Yeni Ukrayna mı olacak,  doğal gaz hub’ı mı? KAPAK   
Esen Erkan 

 �Uzun 
y ı l l a r-

dır vurgula-
nan Türkiye’nin 

doğal gaz arz çe-
şitliliğini artırması ge-

rekliliği, Türk dış politikası 
ve Orta Doğu’daki gelişmelerle 

bağlantılı olarak önem sıralamasında 
yer değiştiriyor. Suriye’de yaşanan savaş, 

DEAŞ’ın abartılan gücü ve bu gücün yerine 
geçmek için bölgedeki güçlerin verdiği vekaletli 
ve direk mücadele, Irak’ta yükseltilmeye çalışı-
lan Şii aksı, İran’ın hem bu çabalarla Akdeniz’e 
ulaşma uğraşı hem de dünya enerji piyasasına 
geri dönüş sancıları, dünya petrol piyasasındaki 
fiyat mücadeleleri, bu mücadelelerden etkile-
nen IKBY ve Azerbaycan gibi komşu oyuncular… 
Bunlar ve benzeri mücadeleler Türkiye’nin enerji 
denklemindeki ihtiyaç ve hedeflerini de yakından 
etkiliyor.
Türkiye’nin Rusya’ya özellikle doğal gazda olmak 

üzere enerjideki bağımlılığı da aynı nedenlerden ötü-
rü gündem sıralamasında öne çıkabiliyor veya yeni 

an-
l a ş -

m a l a r l a 
geri planda 

kalabiliyor. Ancak 
Türkiye enerji sektörün-

de değişmeyen ve artık mi-
zahi yönden de bakılmaya başla-

nan Türkiye’nin doğal gazda bir ‘hub’ 
olma isteği, gerek Türk gerekse yabancı 

sektör katılımcıları tarafından ifade edilmeye 
devam ediyor.

Gerçekçi gelmese de mümkün olabilir...
Geçen yıl Rus jetinin düşürülmesinden sonra or-

taya çıkan durum, doğal gazda olası kesintilerin Tür-
kiye’de gündeme gelebileceği söylentilerine yol açtı 
ve sonrasında arz çeşitlendirmesi için bazı enerji 
zengini komşu ülkelerle diplomatik görüşmeler hız-
landırıldı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 
verilerine göre, 2015 yılında yaklaşık 48.5 milyar 
metreküp doğal gaz ithal eden Türkiye, bu mikta-
rın yüzde 55,3’lük kısmını Rusya’dan aldı. Enerji 
arz çeşitliliğinde yüksek bir orana karşılık gelen bu 
miktara, Türkiye’nin elektrik üretiminde doğal gaz 
oranının yaklaşık yüzde 40 gibi yüksek bir seviye-
de olması da eklenince, Rusya’nın doğal gazda bir 
kesintiye gidebileceği endişesi, enerji arzının çeşit-
lendirilmesi ihtiyacını hem tüketicinin hem de yöne-
ticilerin nazarında görünür kıldı.

Bu bilgiler ışığında, kendi doğal gaz arz çeşitliliği-
ni tam anlamıyla sağlayamamış Türkiye’nin gelecek 
birkaç yılda bunu tersine çevirip, bir de Avrupa’nın 
doğal gaz talebinin karşılanması için bir doğal gaz 
ticaret merkezi haline gelebileceği düşüncesi, her 
ne kadar gerçekçi gelmese de mümkün olabilir.

Türkiye  
‘Yeni UkraYna mı olacak,  
doğal gaz hub’ı mı?

Doğal gaz iletimi konusunda yaşanan gelişmeler, Türkiye’yi kritik bir 
dönemece getirdi. Uzun zamandır doğal gaz ‘hub’ı olma isteği içindeki 
Türkiye, Rusya ile imzalanan Türk Akımı boru hattı projesini çeşitlendirmek 
zorunda. Sadece Rusya’dan gelecek gaza bağlı bir Türkiye, hem ticaret 
merkezi olamaz hem de Rusya’nın ‘yeni Ukrayna’sı durumuna düşebilir. Enerji 
bürokrasisi Azeri, Türkmen, İsrail, Kuzey Irak, Mısır gibi ülkelerin doğal gaz 
rezervlerini de  Avrupa’ya taşıma fırsatını kullanacak adımlar atmalı...
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tinde hayati önem atfedilen bir doğal kaynak oldu-
ğu düşünüldüğünde, güneyinde alternatif bir pazar 
oluşturulmasının Rus yetkililer tarafından destekle-
nebileceği düşüncesi, içerisinde ciddi soru işaretleri 
barındıran bir yaklaşım... Tabii ki bu ticaret merkezi, 
Rus gazının hakim güç olduğu bir pazar veya iletim 
güzergahı değilse...

Türkiye’nin Azeri petrolünden sonra Azeri gazını 
da Türkiye’ye ve buradan da Avrupa’ya taşımaya yö-
nelik projelerine bakıldığında, geliştirilmeye devam 
edilen Azeri sahalarının ve bu sahalardan elde edi-
lecek gaz miktarının kısa vadede ancak Türkiye’nin 
enerji çeşitlendirmesini sağlayabileceği anlaşılıyor. 
Bu miktarın üzerinde kısa vadede üretilecek 5 ila 6 
milyar metreküplük bir üretim ise sonradan artırıla-
cağı düşünülse de Avrupa tüketiminin yüzde 1’i gibi 
bir orana karşılık geliyor. 

Azeri gazının miktarındaki yetersizlik ise güney 
gaz koridoru ve sonrasında Türkiye doğal gaz tica-
ret merkezinin oluşabilmesi için Türkmen gazının bu 
hatta bağlanmasını zorunlu kılıyor. Çünkü ne Doğu 
Akdeniz’deki şimdilik Leviathan sahasından gönde-

rilebilecek yıllık 10 milyar metreküplük doğal gaz 
ne de Genel Enerji CEO’su Tony Hayward’ın Kuzey 
Irak’tan 2020 yılına kadar gönderilebileceğini iddia 
ettiği 10 milyar metreküplük doğal gaz tek başına 
düşünüldüğünde, Rusya’nın Türk Akımı’nın kalan 
kısmıyla ve gelecekte gündeme getirebileceği proje-
lerle gönderebileceği gaz miktarıyla karşılaştırıldı-
ğında rekabet edilebilir miktarlarda değil. 

Bir ‘Türk hub’ının oluşma aşamasında Rus gazı-
nın dengelenmesi gerekliği ortada. Zira, 2020 yılına 
kadar Azerbaycan (16 BCM-6 BCM’i Türkiye, 10 BCM’i 
Avrupa, hali hazırda yapım aşamasında), İsrail (10 
BCM, başlanmadı) ve Kuzey Irak’tan (10 BCM, baş-
lanmadı) gönderilebileceği ifade edilen gazın toplam 
miktarı kaba bir hesapla 36 milyar metreküplük bir 
doğal gaza denk geliyor. 

Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz ihracatı düşü-
nüldüğünde, yukarıdaki miktarların tek başlarına 
ve regüle edilmiş bir piyasa olmadan, Rus gazının 
miktarıyla ve fiyatı ile ne kadar yarışabileceği soru-
sunun cevabı net değil ve bu belirsizlik Türkiye üze-
rinden gelecekte Avrupa’ya gaz gönderilmesi için 

Son dönemde Suriye’de devam eden savaş, bu 
savaştan en çok etkilenen komşu ülke olan Türki-
ye’nin bölgede aktif bir politika yürüten Rusya ile 
ilişkilerini kriz seviyesinden olabildiğince hızla yu-
karılara taşıması gerekliliğini ortaya çıkardı. Eş za-
manlı olarak hem İsrail hem de Rusya ile ilişkileri 
düzeltmek için manevralar yapılırken, temmuz ayın-
da bir de darbe teşebbüsüne maruz kalındı. 

Türkiye üzerinden AB’ye kıskaç
Yukarıda özetlediğimiz tablo çerçevesinde dı-

şarıda ve içerde farklı alanlarda mücadele veren 
Türkiye, ekonomisinin ağır yara alacağı ve askeri 
gücünün büyük oranda bunalım içine girebileceği 
öngörülerine rağmen bu beklentileri, Fırat Kalkanı 
harekatı ve Dünya Enerji Kongresi ile haksız çıkara-
cak adımlar attı. 

Bölgede aktif politika yürüten Rusya’nın ener-
ji diplomasisine bakıldığındaysa, bu ülkenin ya-
kın geçmişte enerji kartını koz olarak kullanmakla 
damgalanmış bir doğal gaz sağlayıcısı olarak, boru 
hatları projeleri üzerinden Avrupa’yı sıkıştırmaya 
çalıştığı ve Kuzey Akım 2 ve Türk Akımı gibi proje-
lerle hem Ukrayna’yı saf dışı bırakmaya hem de or-
taklaştırılmaya çalışılan Avrupa enerji siyasetini bö-
lerek, Avrupa piyasasındaki hakimiyetini korumaya 
çalıştığı gözlemleniyor. WEC 2016’da imzaları atılan 
Türk Akımı projesi de Rusya’nın bu amaçla hazırla-
dığı projelerden biri ve AB düzenlemelerini AB üyesi 
olmayan Türkiye üzerinden doğal gaz göndererek 
aşmak için hazırlanmış bir proje. 

Türkiye’nin enerji diplomasisinde ise 90’lı yıllar-
dan bu yana doğusundaki kaynakları kendi üzerin-
den Avrupa’ya taşıma ve AB doğal gaz arzını çeşit-
lendirmek için geliştirilen projelere katılım sağladığı 

ve yeni projelere niyetli olduğu görülüyor. Bu neden-
le Nabucco ve TANAP gibi güney gaz koridoru deni-
len projeler geliştiriliyor. 

Türkiye çevresindeki Doğu Akdeniz, Irak, İran, 
Azerbaycan, Türkmenistan gibi doğal gaz kaynakla-
rını Anadolu topraklarına taşıyıp, burada gazın gazla 
rekabet edebildiği bir doğal gaz ticaret merkezi veya 
diğer bir deyişle bir hub kurma hedefini uluslararası 
alanda dile getirmeye devam ediyor.

Rus yetkililer: Türkiye’nin hub olma hedefini 
destekliyoruz

WEC 2016’da konuşmalar yapan bazı Rus yetki-
liler de Türkiye’nin bu hedefine ulaşmasına destek 
olmak istediklerini belirtti. Doğal gazın Rus ekono-
misindeki en büyük girdiyi sağlayan ve Rus siyase-

Türkiye günümüz itibariyle istikrarsız bir coğrafyada yer 

alması ve enerji yoksunu bir ülke olması nedeniyle, enerji 

arz çeşitlendirmesini tam olarak sağlayamamış durumda. 

Buna karşın, devam eden Rusya-AB enerji çekişmesinin 

Türkiye’yi bir ara istasyon olarak öne çıkarması, Azerbaycan, 

Türkmenistan gibi ülkelerin uluslararası pazarlara çıkmak 

için Türkiye’ye ihtiyaç duyması, güneyi ve doğusuyla 

giderek uzaklaşan Kuzey Irak’ın enerji gelirleriyle gelişmek 

istemesi, İsrail’in bölgesinde yalnızlaşması ve enerji alanı 

başta olmak üzere Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istemesi, 

İran’ın uzun vadeli enerji denkleminde Türkiye üzerinden 

boru hatlarıyla Avrupa’ya da doğal gaz satmak istemesi 

gibi nedenler, Türkiye’ye bir fırsat sunuyor. Bu fırsatın nasıl 

değerlendirileceğini ise zaman gösterecektir. 
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pazarına önceden girmesi durumunda bu özellikle-
rini fiyat rekabeti için lehine kullanabilecek ve Ana-
dolu’ya doğudan gelebilecek ekstra gaz projelerini 
baştan engelleyebilecektir.

Diğer bir deyişle, Rusya erken girdiği ‘Türki-
ye’den Avrupa’ya doğal gaz ihracatı pazarı üzerin-
den elde edeceği rekabet gücünü, yine bu rekabeti 
bozucu yönde bir koz olarak kullanabilir ve pazarda 
hakim güç olabilir. Hakim gücün kötüye kullanılması 
ise gerek AB gerekse Türkiye Cumhuriyeti kanunla-
rınca mümkün olmasa da bu tür projeler için uygu-
lanabilecek hukuki yaptırım ihtimali de soru işaret-
leri taşıyor. 

Unutulmamalıdır ki; AB’nin doğal gazda bir kay-
nağa aşırı bağımlı olmayı azaltmak için uyguladığı 
regülasyonlar, Rusya’nın Türk Akımı boru hattı pro-
jesinin ardındaki asıl sebep. Böyle olmasaydı, Türk 
Akımı değil Güney Akım üzerinden Avrupa’ya gaz 
gidecekti. Benzeri bir durumun Türkiye üzerinden 
gidecek doğal gaz ithalatında da yaşanması duru-
munda, bu durumu engelleyebilecek düzenlemeler 
en başından etraflıca düşünülmeli.

Türkiye, “Yeni Ukrayna” olabilir mi?
Tekelleşmeye neden olabilecek bu olasılık, hem 

doğu ve güneyden gelecek gaz kaynaklarının önünü 
kesecek hem de Türkiye’yi bir ticaret merkezi değil, 
Rusya’nın hakim olduğu bir doğal gaz iletim güzer-
gahı haline getirebilecektir. Bu durumda Ukrayna 
örneğinde yaşananların unutulmaması gerekir. 

Türk Akımı boru hattının birinci fazının yapımı ve 
kontratı bitecek batı hattının bu ilk faz ile yenilenerek 
mevcut bağımlılık oranındaki azalmanın ertelenme-
si, bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler ve gerekli iş-

birlikleri nedeniyle stratejik olarak anlaşılabilir. 
Buna karşın, Avrupa pazarına Türkiye üzerin-

den doğal gaz gönderilerek bir hub oluşturulması 
hedefinin, Türk Akımı’nın kalan fazlarında iletilecek 
gazın miktarı nedeniyle en başından ortadan kalk-
ması, büyük bir fırsatın kaçması anlamına gelebilir. 
Dolayısıyla bu olası öncüllerle yapılan bir akıl yürüt-
me sonrasında şu sonuca varılabilir: Rus gazı ile bir 
Türk Akımı olabilir ancak bir Türk hub’ı kurulmak 
isteniyorsa şimdiden bazı hazırlıkların yapılması ye-
rinde olacaktır.

Öncelikle doğal gazda; üzerinden boru hatları 
geçen transit bir ülke mi yoksa birden fazla ülkeden 
gelen doğal gazın serbest piyasada fiyat rekabeti 
yaşadığı bir ticaret merkezi mi olmak istenildiğine 
karar verilmesi gerekiyor. 

Bağımsız bir komite oluşturulmalı
2020 yılına kadar TANAP ile düşük miktarlı da 

olsa (10 BCM) Azeri gazının, sonrasında da Türk 
Akımı ile Rus gazının Avrupa’ya gönderilebileceği 
dikkate alındığında, bu iki kaynaktan gelen gazın 
fiyatının söz konusu projelerin başlangıcında hazır-
lanan kontratlarla mı yoksa rekabete yönelik olarak 
belirlenip belirlenemeyeceği araştırılabilir. Nitekim 
fiyatlarda, uzun vadeli kontratlar değil, piyasadaki 
rekabet belirleyici olmazsa bir ticaret merkezinden 
bahsedilmesi mümkün olmayabilir.

Bu iki kaynak ile bir piyasa ortamı kurulabilir-
se, piyasaya sonradan katılabilecek oyuncular da 
dikkate alınarak, piyasayı düzenleyici bir otoritenin 
kurulması gerekliliği doğacaktır. Bu tür bir organi-
zasyonun varlığı ve ticaret yapan ülkelerin bu orga-
nizasyonun verdiği kararların bağlayıcılığını kabul 

kurulacak bir pazardaki rekabete de olumsuz etki 
edebilir.

Türkmen gazı denge açısından önemli
Dünya enerji sektörüne geri dönmeye başlayan 

ve bölgedeki en büyük gaz rezervlerine sahip İran’ın 
bu denklemdeki yeri düşünüldüğünde uzmanlar, bu 
ülkenin öncelikli olarak petrol üretimine odaklana-
cağını, gelecekte ise dev doğal gaz rezervlerini gü-
neydeki sahilleri üzerinden LNG piyasasına sokmayı 
tercih edeceğini belirtiyorlar.

Bölgede İran’dan sonra en büyük gaz rezervleri-
ne sahip Türkmenistan’a bakalım. Bu ülkenin, önü-
müzdeki 5 ila 10 yıllık dönemde Avrupa’nın doğal 
gaz talebinin yüzde 10’una yakın bir kısmını karşı-
layabilecek rezervlere sahip olduğu görülüyor. Türk-
menistan’ın sahip olduğu bu rezervler, Türkiye’de 
rekabetin var olduğu ve fiyatın piyasa koşullarında 
belirlenebildiği bir doğal gaz ticareti pazarının olu-
şabilmesi için de önem taşıyor. Ancak bu rezervlerin 
Türkiye’ye iletilmesinin önünde Hazar’ın statüsü ve 
Rusya ile İran’ın engellemesi gibi siyasi engeller de 
yok değil. Azerbaycan gazına ek Türkmen gazının 
gerçekleştiği bir akış, Türkiye’de uluslararası bir do-
ğal gaz piyasasının oluşmasını, Rus gazının miktarı 
ve fiyatını dengeleyerek gerçekleştirebilir.

Türk Akımı bu hedefin neresinde?
İstanbul’da imzalanan anlaşmayla Türk Akı-

mı’nın ilk hattı üzerinden yıllık yaklaşık 16 milyar 
metreküplük gazın gelmesi hedefleniyor. Bu miktar, 
Türkiye’nin şu anda Mavi Akım’la birlikte Rusya’dan 
gaz aldığı diğer bir hat olan Batı Hattı’nın miktarın-
dan biraz daha fazla. 

2021 yılının sonu itibarıyla kontratı 
sona erecek olan Batı Hattı’ndan 

gelen gazın Türk Akımı’nın birinci safhasıyla ikame 
edilmesi için imzalanacak uzun vadeli bir kontrat ise 
Türkiye’nin doğal gaz arz çeşitliliğinin sağlanması 
hedefinin ertelenmesi anlamına gelebilir. Bu neden-
le yeni yapılacak Türk Akımı hattı üzerinden alınacak 
gaz için yeniden bir ‘al ya da öde’ anlaşması yapıl-
ması durumunda kaç yıllığına kontrat imzalanacağı 
önem taşıyor. 

Buna ek olarak Türk Akımı boru hattının diğer 
fazları ile Türkiye üzerinden Rus gazının Avrupa’ya 
gönderilmesi ise Türkiye’nin doğal gaz ticaret mer-
kezi olma yolundaki hedefini, rekabeti bozucu piya-
sa koşullarının oluşmasıyla en baştan ortadan kal-
dırabilir ve Türkiye’yi Rus doğal gazının alternatif bir 
transit rotası haline getirebilir. 

Farklı bir şekilde söylemek gerekirse, Türkiye’de 
kurulması planlanan bir doğal gaz hub’ında Rus ga-
zının yüksek oranda bulunması ve bu gazın Türki-
ye’yi diğer kaynaklardan erken giriş yapması, fiyat 
belirleyicilik ve rekabet şartları düşünüldüğünde 
olası bir pazarın oluşmasında bozucu etki göstere-
bilir.

Türk Akımı şüphesiz ki Türkiye’ye bazı avantajlar 
sağlayacaktır. Ancak Rus gazının Avrupa’ya iletilmek 
üzere Türkiye’ye gönderilmesi için önce Türkiye’de bir 
pazar oluşmasını beklemek, gazın gazla rekabet ede-
bildiği ve fiyatının bu pazarda belirlendiği bir pazarın 
doğal yollarla oluşması açısından önem taşıyor. 

Rusya, koşulları lehine kullanabilir
Bu gerekliliği oluşturan sebepleri ise şöyle sı-

ralamak mümkündür; Rusya, büyük doğal gaz re-
zervleri ve otur- muş iletim altyapısı 
sayesinde Tür- kiye üzerinden 
Avrupa’ya do- ğal gaz ihracat 
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etmesi, pazarda herhangi bir ülke tarafından sahip 
olunabilecek hakim gücün kötüye kullanımını engel-
leyecektir.

Düzenleyici bir otoritenin kurulamaması duru-
mundaysa, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderile-
cek Rus gazının miktarı, Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
gaz gönderebilecek diğer ülkelerin gönderdikleri 
gazla doğru orantılı olarak artırılabilir. Diğer bir de-
yişle, bir piyasa veya piyasa öncesi durum içerisin-
deki rekabet ortamı, manuel olarak sağlanabilir.

Gazın geleceği LNG’de... 
Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, 

İran, Kuzey Irak, İsrail ve Mısır... Uzun vadede bu ül-
kelerin hepsinin rezervlerinde bulunan doğal gaz, 
boru hatları ile Türkiye’de kurulabilecek bir doğal 
gaz pazarına gelse bile unutulmamalıdır ki gaz sek-
töründe gelecek, LNG’de. 

Günümüz itibarıyla doğal gaz taşımacılığının 
3’te 1’i sıvılaştırılmış olarak LNG gemileri ile yapıl-
sa da bu oranın giderek yükseldiği görülüyor. Bu 
oranın yüzde 50-60 seviyesinin üzerine çıkması 
durumunda ise doğal gazın petrolden bağımsız ola-
rak fiyatının uluslararası pazarlarda belirlenmesi 
bekleniyor. Nasıl ki petrolün Brent ya da Crude gibi 
farklı fiyatlamaları varsa, doğal gazın da ticaretinin 
yapıldığı merkezlerde fiyatı bazı farklılıklarla belir-
lenebilecektir. Ancak yine her zamanki gibi önemli 
olan, fiyatı belirleyen olmak olacaktır. Dünya rekabe-

ti ABD’nin ve Avustralya’nın da kaya gazı devrimi ile 
LNG piyasasına girmesiyle kızışacak ve bir çeşit sı-
vılaştırılmış devler ligi ortaya çıkacak. Yakın vadede 
yaşanması beklenen bol gaz-ucuz  fiyat döneminin 
bitmesinin ardından da saha yatırımlarını tamam-
layarak verimliliği yakalayan ülke veya şirketlerin 
uzun dönemde kazanacağı beklenebilir. 

Yukarıda isimleri sayılan ülkelerden bazılarının 
coğrafi koşulları nedeniyle denizlere ulaşamadığı da 
düşünülürse, Türkiye’nin boru hatları Avrupa paza-
rına gaz gönderilen bir yer değil, aynı zamanda da 
gelen gazın sıvılaştırılarak uluslararası pazarlara 
ulaşabileceği bir kapı olduğu görülecektir. Bu kapı 
pozisyonu, Türkiye’yi aynı zamanda doğal gazın fi-
yatının belirlendiği birkaç merkezden biri haline ge-
tirebilir. 

Doğru hamleler başarıyı getirecek
Türkiye’nin neredeyse hiç doğal gazı yokken, 

gazın gazla rekabet ettiği uluslararası bir piyasayı 
kurabilmesi ve hatta gelecekte doğal gaz fiyatları-
nın petrolden bağımsız olarak belirlenebileceği bir 
dönemde, dünyada doğal gaz fiyatının belirlendiği 
birkaç merkezden biri olabileceği düşüncesi çok 
radikal bulunabilir. Ancak bugün petrol borsasının 
İngiltere’de bulunduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de 
de böyle bir pazarın ve borsanın kurulabileceği fikri, 
doğru hamleler yapıldığında ve önlemler alındığın-
da, yabana atılabilecek bir fikir değil. 

%100 Yenilenebilir 
Enerjiye Küresel Geçişi 
Nasıl Hızlandırabiliriz?
Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin %100 

yenilenebilir enerjiye geçişi ancak çözüm 

tarafında olan yerel, ulusal ve bölgesel 

hükümetlerle gerçekleşebilir.

Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi 

teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, 

yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin 

ve enerjinin son kullanım verimliliğinin 

entegrasyonuyla %100 yenilenebilir enerji 

hedefine ulaşılmasıdır.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği 

(EUROSOLAR Türkiye), birliğin vizyonu 

doğrultusunda %100 yenilenebilir enerjiye 

geçişin teknik, ekonomik ve siyasi 

boyutlarının ve sanayide, mimaride, 

ulaşımda ve eğitimde hayata geçme 

yollarının tartışılacağı uluslararası bir 

platform yaratmak için her yıl IRENEC 

Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji 

Konferansı’nı düzenlemektedir.

IRENEC 2017 Konferansımızda sizi de aramızda görmek isteriz.

18-20 MAYIS 2017

7. ULUSLARARASI 
%100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI

IRENEC 2017

www.irenec.org
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lararası anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus do-
ğal gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak Türk 
Akımı Doğal Gaz Boru Hattı konusunda anlaşma 
imzaladı. Hemen ardından Türkiye ile KKTC ara-
sında elektrik iletim hattı kurulmasını da içeren 
işbirliği anlaşması yapıldı. 
Kongrede bir konuşma yapan Cumhurbaşka-

nı Erdoğan, dünyada 1.1 milyar kişinin elektrikten 
mahrum olduğunu, bunların 650 milyonunun Sahra-
altı Afrika’da yaşadığına dikkat çekti. Erdoğan, “Tüm 
dünyaya ‘Barış için paylaşalım’ mesajını ulaştıralım 
istiyoruz” dedi. Konuşmasında Türkiye’nin enerji po-
tansiyeline de dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye’ye ya-
tırım yapan bugüne kadar asla pişman olmamıştır, 
bundan sonra da pişman olmayacaktır. Düşen pet-
rol fiyatlarının enerji yatırımlarını düşürme ihtimali 

üzerinde önemle durulmalıdır. Bunu önlemek için 
daha yakın bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalış-
mamız gerekiyor. Özellikle özel sektörle kamunun 
yakın işbirliği önemlidir. Tüm bu proje ve yatırımların 
sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yapılması gere-
kiyor” şeklinde konuştu. 

Putin’den fosil yakıt uyarısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuş-

masında, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik 
talebin arttığını, dağıtık elektrik ağları gibi yeni tek-
nolojilerin bu süreci daha da hızlandırdığını söyledi. 
Buna karşın petrol ve doğal gaz kullanımının da art-
tığına dikkat çeken Putin, “Çin gibi büyük ülkelerde 
otomobil üretimi sayesinde talep artıyor. Özellikle 
LNG kullanımının artması, doğal gazı küresel bir 
enerji haline getiriyor. 10 yıl sonra LNG ithalatı, boru 

 �Dünyanın dört bir yanından 3 bin delegenin ka-
tıldığı, 250 ünlü ismin konuşma yaptığı 23. Dün-
ya Enerji Kongresi (WEC), Türkiye açısından son 
derece başarılı bir sınav oldu. 9-13 Ekim tarih-
leri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Mer-
kezi’nde yapılan WEC’e damga vuran toplantı-
ların en önemlisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilk gün dünya liderini ağırlamasıydı. 
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve KKTC 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gel-
di. Bu zirvenin hemen ardından iki önemli ulus-

EnErjinin olimpiyatı  
İstanbul’Da yaPılDı

Üç yılda bir düzenlenen ve İstanbul’un ikinci 
kez ev sahipliği yaptığı Dünya Enerji Kongresi, 
dünyanın geleceğine ışık tutan araştırma ve 
konuşmalara sahne oldu. Türkiye’nin konuk ettiği 
devlet başkanları ve imza attığı anlaşmalarla 
bölgenin enerji ekosistemindeki yerini 
güçlendireceği sinyallerinin verildiği kongre, 
katılımcılardan tam not aldı... 

KOnGrE’DEn raKaMlar
 î Kongrede 1800 personel ve 800 güvenlik görev-

lisi çalıştı. 
 î 15 bin metrekare alanda 100’e yakın şirketin ve 2 

bin 500’den fazla ziyaretçinin katıldığı bir ener-
ji fuarı düzenlendi. 

 î Kongre süresince 9.5 ton yiyecek, 30 ton su tü-
ketildi. 

 î 3 bin delegenin katıldığı kongrede 250 kişi ko-
nuşma yaptı. 

 î Dünya Enerji Konseyi’nin üç yılda bir düzenlediği 
Dünya Enerji Kongresi’nin 24’üncüsüne, 2019 
yılında Abu Dabi ev sahipliği yapacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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OPEC toplantısı da yapıldı 
Kongre kapsamında İstanbul’a gelen Petrol İhraç 

Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üye ülkeler ve Rusya 
Federasyonu yetkilileri, petrolde “üretim dondurma 
kararını” değerlendirmek üzere toplantı yaptı. Atlan-
tik Konseyi de Dünya Enerji Kongresi kapsamında 
etkinlik düzenledi.  Kongrenin bir diğer önemli ko-
nuğu da İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’di. Bakan 
Steinitz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak ile bir araya gelerek, İsrail gazını Avrupa’ya 
ulaştıracak proje üzerinde görüş alışverişinde bu-
lundu. 

Kongre kapsamında Türkiye Kömür İşletme-
leri Kurumu’nun (TKİ) Kömür Çalıştayı, Bospho-
rus Energy Club’un “Enerjide Yeni Dönüşüm içinde 
Yol Almak: İş ve Devlet Yöneticileri ne Yapmalı?” ve 
Energy Charter’ın imza attığı “Düşük Petrol Fiyatları 
ve Karbonsuzlaşma Döneminde Enerji Yatırımlarını 
Canlandırmak” adlı üç özel etkinlik de düzenlendi. 

Petrol fiyatları 60 doları bulacak
Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Doğal Kay-

naklar Bakanı Halid Al-Falih, petrol fiyatlarını ken-
dilerinin değil, piyasanın belirlendiğini vurgulayarak 
petrol üreticileri olarak arz ve talebi dengelemeye 
yoğunlaştıklarını ifade etti. Kuzey Amerika’da pet-
rol arzının hızlı büyüdüğünü belirten Al-Falih, buna 
karşın talepte bir daralma olduğunu anlattı. Bakan, 
son dönemde 40 dolardan 50 dolara yükselen ham 
petrol fiyatlarının yılsonunda 60 doları bulacağı gö-
rüşünü dile getirdi. 

hattı ithalatını geçecek. Uluslararası Enerji Ajan-
sı’nın tahminlerine göre dünyamız hala 30 yıl daha 
fosil yakıtların egemenliğinde kalacak” saptamasın-
da bulundu. 

Kongrede enerji bakanları, yetkilileri, akade-
misyenler ve uzmanlar, enerjinin geleceğini tartıştı. 
Kongreye katılan isimler arasında Suudi Arabistan 
Enerji, Endüstri ve Doğal Kaynaklar Bakanı Khalid 
Al-Falih, BAE Enerji Bakanı Suhail Mohamed Al-Maz-
rouei, Afganistan Enerji ve Su Bakanı Ali Ahmad 
Osmani gibi bakanlar BP, Saudi Aramco, Gazprom, 
Total, Socar, Lukoil, EDF, ENGIE, E.ON, Royal Dutch 
Shell gibi şirketlerin CEO’ları, Sabancı Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Koç Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Trans-Anadolu 

Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) CEO’su Saltuk Düz-
yol ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol 
da kürsüye çıktı. 

Dekarbonizasyon için yeterince çaba sarf 
edilmedi

“Yeni Ufukları Kucaklamak” başlığını taşıyan 
kongrenin açılış gününde, Dünya Enerji Konseyi bir 
mesaj yayınladı. Dünya ekonomilerinin karbon emis-
yonunu azaltmak için yeterince çaba sarf etmedikle-
rine dikkat çeken Konsey, küresel enerji sektörüne 
enerjiye yeni bir anlayışla yaklaşması ve bu konuda 
harekete geçilmesi için çağrıda bulundu. 

Dört günü farklı temalara ayrılan 2016 Dünya 
Enerji Kongresi’nin ilk gününde, yarının enerjisini 
şekillendirecek, global enerji sisteminin geleceğine 
ilişkin öngörüler ve senaryolar tartışıldı. İkinci günün 
odağında ise iş ve kaynak yönetimine dair fırsatlar; 
güvenilir bir enerji sistemi oluşturabilmek için ge-
rekli olan adaptasyon ve inovasyonun beraberinde 
getirdiği sorunlar vardı. Global üçlü enerji açma-
zı olarak tanımlanan, sürdürülebilirlik, güvenlik ve 
enerjiye erişim denklemine çözüm önerileri ve buna 
ilişkin politikalar üçüncü günün başlığıydı. Son gün 
ise Afrika’ya ayrıldı; Sahraaltı Afrika’da sürdürülebi-
lir bir enerji geleceğini şekillendirecek faktörler ve 
inovasyonlar masaya yatırıldı. 

GlOBal EnErJi talEBi 
aZalacaK 

Dünya Enerji Konseyi yayımlanan “Büyük Dö-
nüşüm” adlı rapora göre, şimdiye dek yapılan he-
sapların aksine, kişi başına enerji talebi 2030 yılına 
kadar azalacak. Rapora göre, teknolojik inovasyon, 
ülke politikaları ve büyüme beklentilerinin azalma-
sı, gelecek 10 yıl içerisinde enerji sektöründe önem-
li değişikliklere yol açacak. Enerji tüketiminde de 
değişlik yaşanacağını belirten rapor, 2060 itibarıyla 
elektrik talebi bugünkünün iki katı olacağını, günü-
müzde elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 4 oranın-
da kullanılan güneş ve rüzgar enerjisinin, en fazla 
büyümenin kaydedilecek alanlar olduğu öngörüle-
rinde de bulundu. Rapor, 2060 yılında güneş ve rüz-
gar enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 
20 ila 39 arasında seyredeceğine de dikkat çekiyor. 

SÜrDÜrÜlEBilirliK VE ÜÇlÜ aÇMaZ
Dünya Enerji Kongresi’ne damga vuran başlıklardan biri, 
sürdürülebilir enerji oldu. Enerji Trilemması (Üçlü Enerji 
Açmazı), kongre çerçevesindeki iklim değişikliği ve çevre 
sorunları ile birlikte ele alındı.  Etkinlikte petrolden doğal 
gaza, kömürden biyokütleye, güneşten rüzgara, tüm enerji 
kaynakları ile enerji saklama teknolojileri konuşuldu. İklim 
değişikliğine karşı neler yapılabileceği konusu ile dünyada 
henüz elektrik alamayan Afrika kıtasındaki 1 milyarı aşkın 
nüfusun enerjiyle buluşturulması meselesine de çözümler 
arandı. Afrika ülkelerinin elektriğe kavuşturulması konu-
sunda yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişimin bü-
yük katkıda bulunacağına işaret edildi. 
Üç raporla enerjiyle ilgili gerçeklere dikkat çekildi 
Kongre kapsamında, Dünya Enerji Konseyi üç önemli rapo-
ru da kamuoyuyla paylaştı. Dünya Enerji Konseyi’nin Ac-
centure Strategy ve Paul Scherrer Enstitüsü ile hazırladığı 
2016 Global Enerji Senaryoları raporu, önümüzdeki yıllar-
da global enerji sektöründe önemli değişikliklerin yaşana-
cağına vurgu yaptı. Üç farklı senaryonun yer aldığı çalışma-
ya göre, şimdiye dek yapılan hesapların aksine, kişi başına 
enerji talebi 2030 yılına kadar azalacak.  
Konsey’in global danışmanlık firması Oliver Wyman’ın iş 
birliğiyle hazırladığı, enerjide sürdürülebilirliği ölçen 2016 
Enerji Trilemma Endeksi de açıklandı. 125 ülkenin, enerji 
sistemlerinin güvenliğine ve ulaşılabilirliğine ile çevre açı-
sından sürdürülebilirliklerine bakılarak kıyaslandığı rapor, 
global enerji sektörünün enerji kaynaklarında çeşitliliğe 
verdiği önemin arttığına işaret ediyor. Konsey’in yayınla-
dığı üçüncü raporun başlığı ise Dünya Enerji Kaynakları 
2016. Araştırmada, birçok ülkenin enerji kaynaklarında 
çeşitliliğe yönelmesi, ortak mülkiyetin artması ve mikro 
şebekelerin gelişmesinin, enerji dünyasını değiştirdiği vur-
gulanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Al-Falih
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▶ Yerli kömür politikaları çerçevesinde Türkiye için enerji güvenliği ikilemi

Türkiye’nin enerji görünümü
Dünya toplam enerji tüketiminin yüzde 1’lik bir 

bölümünü tüketen Türkiye, özellikle petrol ve doğal 
gazda yüzde 90’ın üzerinde bir enerji kaynak bağım-
lılığına sahip. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji 
ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde değil. Ül-
kenin ihracata bağlı olarak yarattığı gelir ise büyük 
ölçüde enerji ithalatının karşılanmasında kullanı-
lıyor. Bu sebeple, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
aktif kullanımı ile birlikte yerli bir kaynak olan linyit 
kömürün enerji üretimi için yüksek verimlilik çerçe-
vesinde kullanılması büyük önem taşıyor. Enerji arz 
güvenliği ile birlikte çevresel konular da Türkiye için 
büyük önem oluşturuyor. İmzalanan Kyoto Protokolü 
ve Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi kapsamındaki 
emisyon değerlerinin azaltılmasına yönelik taahhüt-
ler sebebiyle enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarının, temiz kömür teknolojilerinin ve nük-
leer enerjinin kullanımı, Türkiye için en önemli he-
defleri oluşturuyor. 

Türkiye’nin hali hazırda elektrik üretim kurulu 
gücü 74 bin 626,7 MW. Bu kapasite ile yıllık 310 mil-
yar kWs elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Ülkenin 
elektrik tüketiminin ise 2020 yılına kadar yaklaşık 
390 milyar kW’sa ulaşması bekleniyor. Söz konusu 
talep artışını karşılamak için ise yıllık olarak 3-4 bin 
MW’lık bir kapasite artışına ihtiyaç duyuluyor. Bu 
durum göz önüne alındığında gerek bu talep artışını 
karşılamak gerekse enerji arz güvenliğini sağlamak 
için ilk ve öncelikli olarak yerli kaynakların elektrik 

üretimi amaçlı kullanımını artırmak ve ithal edilen 
enerji ürünlerinin ve kaynak ülkelerin çeşitlendir-
mesini gerçekleştirmek gerekiyor. 

Yerli kömürün elektrik arz güvenliğini 
sağlamada rolü

2030 yılına yönelik hazırlanan pek çok projeksi-
yona çalışmasına göre, kömür küresel elektrik üreti-
minde hala en büyük paya sahip olacak. Bu kaynak-
lara göre, her ne kadar yenilenebilir enerji ciddi bir 
artış gösterse de fosil yakıtlar artan bir hızda ağırlı-
ğını artıracak. 

Türkiye’de 2005 yılına kadar 8,3 milyar ton ola-
rak bilinen kömür rezervi, yeni arama faaliyetlerine 
bağlı olarak şu an 15,4 milyar ton düzeyine ulaştı. 
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan çalışmalara göre, halen ülke genelinin sa-
dece yüzde 40’lık bölümünde arama faaliyetleri ger-
çekleştirildi. 

Hali hazırda 74 bin 626 MW olan kurulu gücün 9 
bin 848 MW’lık bir bölümünü yerli kömür oluşturuyor. 
Yukarıda yer alan ülkemiz yerli kömür rezervleri göz 
önüne alındığında, hali hazırda ülkemizde kurulu olan 
(9 bin 848 MW), inşa halinde olan (3 bin 825 MW) ve 
potansiyel olarak kurulabilecek (19 bin 395 MW) yerli 
kömür santrallarının toplam kurulu gücü 33 bin MW’a 
tekabül ediyor. Bu kapasite ile Türkiye, yıllık 231 mil-
yon kWs’lik bir elektrik üretimi gerçekleştirebilir. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine kömürsüz ulaşması 
mümkün görünmüyor. 2023 yılında, elektrik üretimi-
nin yüzde 30’luk bölümünün yani yıllık 100 milyar 

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefini 
benimseyen Türkiye’nin önünde yerli kömür 
kaynakları önemli bir seçenek olarak duruyor. 
Türkiye bir yandan rezervini artırma çalışmaları 
yaparken bir yandan da temiz kömür 
teknolojilerini özendirecek adımları atmalı... 

Türkiye, her ne kadar dünya kanıtlanmış 
doğal gaz ve petrol rezervlerinin yer al-
dığı Orta Doğu ve Hazar havzasına coğ-
rafi yakınlığı itibarıyla önemli bir rol oyna 

potansiyeline sahip olsa da ithal enerji bağımlılığı, 
özellikle tek bir kaynağa yani Rusya yüksek oranda 
bağımlılık, Türkiye için uluslararası ilişkiler perspek-
tifinde ekonomik ve politik kırılganlıklara yol açıyor. 
Bu sebeple, ithal enerji bağımlılığı Türkiye için bu 
zamana kadar önemli bir konu olduğu gibi bundan 
sonra da önemli bir konu olmaya devam edecek. 

yerli kömür politikaları çerçevesinde 
Türkiye için enerji güvenliği ikilemi



şekil 1: Türkiye kömür rezerv alanları 
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MWh’lik elektriğin kömürden üretilmesi hedefleni-
yor. Hali hazırda yerli kömürün elektrik üretimindeki 
payının yüzde 13,2 (Mayıs 2016 verilerine göre) ol-
duğu göz önüne alındığında yerli kömürden elektrik 
üretiminin yaklaşık olarak iki kat artırılması hedef-
leniyor. Fiyatlar, politikalar ve çevresel faktör her 
zaman değişiklik gösterebilir ancak üretim portfö-
yünün çeşitlendirilmesi sadece enerji çeşidi olarak 
değil, aynı zamanda kullanılan teknoloji ve kaynak 
ülke açısından da önem arz ediyor. 

“Rödevans payı” yaklaşımı benimsendi
2023 hedeflerine ulaşabilmek adına, kömürden 

elektrik üretimi için  “Kömürden üretilen birim elekt-
rik başına rödevans payı” olarak özetlenebilecek 
yeni bir yaklaşım benimsenmeye başlandı. Bu yak-
laşım çerçevesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğü kendisine ait kömür sahalarını, özel 
sektör yatırımcılarına konvansiyonel elektrik üretim 
santralı kurulması şartıyla açmaya başladı. 

Bu yeni yaklaşım kapsamında yapılan ve yapıla-
cak olan ihalelerle yatırımcılara santral kurmaları 
için 6 yıllık bir süre veriliyor ve bu sürenin sonunda 
kurulan santralde gerçekleştirilen üretimden elde 
edilen birim elektrik başına bir rödevans payı öde-
mesi gerçekleştiriliyor. Bu şekilde gerçekleştirilen 
yatırımlara bir örnek olarak Bolu-Göynük-Himme-
toğlu kömür sahasının TKİ tarafından AKSA Göynük 
Enerji Üretim A.Ş.’ye rödevans sözleşmesi ile dev-
redilmesini örnek verebiliriz. Söz konusu rödevans 
sözleşmesi kapsamında şirket tarafından 2 X 135 
MW elektrik üretim kapasitesine sahip bir santral 
kurulmuş, santral 2015 yılında faaliyet başlamış 
olup, söz konusu santralla doğrudan 600 dolaylı ola-
rak ise 6000 kişiye istihdam sağlandı. 

Ancak kömürden termik elektrik üretim sant-
rallarının kurulum süresinin yaklaşık olarak 5-6 yıl 
sürdüğü göz önüne alındığında, 2023 hedeflerine 
ulaşabilmek için Türkiye’nin bu yeni yaklaşım kap-
samında altyapı çalışmalarını 2016 yılına kadar ta-
mamlaması gerekiyor. 

2023 hedefi olarak da belirlendi
Enerji arz güvenliğinin güvenilir, ucuz, temiz, ve-

rimli bir şekilde kaynak çeşitlendirmesi gözetilerek 
sağlanması bütün ülkeler için geçerli olan gerçek. 
Bütün bunlar göz önüne alınarak, 2009 yılında ya-
yınlanan ‘Elektrik Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 

Belgesi’nde, bütün yerli kömür potansiyelinin kul-
lanılması konusu 2023 yılı hedefi olarak belirlendi. 
Söz konusu belgede yerli kömür diğer fosil yakıtlar-
dan ayrıcalıklı olarak “kullanımına öncelik verilecek 
kaynak” olarak sınıflandırıldı ve dünya temiz kömür 
teknolojilerindeki gelişmelerin yakından takip edil-
mesi hususuna yer verildi. Sonuç olarak, hali hazırda 
zengin linyit kaynaklarına sahip olan ve önümüzde-
ki dönemlerde yapılacak arama faaliyetleriyle yeni 
rezervlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi fırsatı da 
göz önüne alındığında Türkiye’nin elektrik üretimine 
yönelik geleceğinde kömür en yüksek oranda kulla-
nılabileceği öngörüsü kaçınılmaz bir gerçek olarak 
görünüyor. 

tÜrKiYE’nin atMaSı  
GErEKEn aDıMlar... 

Bütün bu noktalar dikkate alındığında Türkiye’nin 
aşağıda yer alan politika önerilerini uygulamaya 
koyması gerekiyor: 

 �Yeni bir madencilik kanunu hazırlanmalı, (Çalış-
maları devam ediyor)
 �Uluslararası standartlarda (JORC ve CRISCO vb.) 
kömür kaynakları raporları ve fizibilite çalış-
malarının hazırlanmalı; ayrıca, bu kapsamda iş 
sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmaların ger-
çekleştirilmeli,
 �Enerji sektörü yeniden yapılandırılmalı ve temiz 
kömür teknolojilerinin kullanılmasının özendi-
rilmeli,
 �Kömürden elektrik üretim santralları teşvik edil-
meli ve bu kapsamda alım garantisi sağlanmalı,
 �Taraf olan kurumlar arası koordinasyon yeniden 
yapılandırılmalı,
 �ÇED süreci sadece çevresel hassasiyetler değil, 
enerji arz güvenliği de gözetecek şekilde yürü-
tülmeli,
 �Enerji ihtisas bölgeleri kurulmalı, yerli üretim 
teşvik edilmeli ve yerli tasarım santral geliştiril-
meli,
 �Bu çerçevede ulusal kapasitenin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar artırılmalı ve uzun dönemli 
bir enerji stratejisiyle desteklenmeli. 
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▶ Elektrik dağıtımda oyuncular değişiyor GÜNDEM   
Deniz Suphi 

Merkezi Eskişehir olan Afyonkarahisar, Bilecik, 
Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım 
faaliyetinde bulunan Osmangazi Elektrik’in, 31 Ma-
yıs 2010 tarihinde yapılan hisse satış sözleşmesiyle 
TEDAŞ’a ait olan hisselerin yüzde yüzü Yıldızlar SSS 
Holding AŞ bünyesindeki Dedeli Yatırım İnşaat Taah-
hüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret AŞ’ye devredildi. 

Zorlu, 341 milyon dolar ödeyecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2013 

yılında devlet şirketi TETAŞ’a olan borçlarını ödeye-
mediği ve şirketin içine düştüğü finansman sorunla-
rı nedeniyle Osmangazi’nin yönetimine el koydu. O 
günden bu yana da şirket, devletin görevlendirdiği 
bir ekip tarafından yönetiliyor. Satış sürecinde olan 
Osmangazi için başta Çinliler olmak üzere değişik 
gruplarla görüşmeler yapıldı. Ancak olumlu bir so-
nuca ulaşılmadı.

Bu süreçte Zorlu Enerji sürece dahil olarak ka-
rarlılığını ortaya koydu. Enerji sektörü kulislerinde 
Zorlu’nun satın alma konusunda son derece istekli 
olduğu konuşuluyor ve 341 milyon dolar düzeyinde 
bir teklifin gündeme gelmesi bekleniyor. Tarafların 
anlaşmaya bile vardığı ve yıl bitmeden açıklama ya-
pılacağı da beklentiler arasında yer alıyor. 

CLK’da görüş farklılığı ayrılık getirdi
Sadece enerji değil diğer sektörlerde de çok sa-

yıda işbirliği olan Cengiz-Limak-Kolin üçlüsünün 
ayrılığı tam anlamıyla sürpriz oldu. Havalimanı, alt-
yapı ve elektrik dağıtım projelerini birlikte yürüten 
üç şirket, elektrik dağıtımında yollarını ayırdı. Dört 
dağıtım bölgesinin sahibi olan gruptan Limak yola 
yalnız başına devam etme kararı aldı. CLK’dan ya-
pılan açıklamaya göre, Limak Uludağ Elektrik Da-
ğıtım’ı alıp ortaklıktan çekildi. Cengiz ve Kolin; Bo-

ğaziçi Dağıtım, Akdeniz Dağıtım, Çamlıbel Elektrik 
Dağıtım’da ortak olarak faaliyete devam edecek. 
Açıklamada, “Elektrik dağıtım ve perakende sektö-
ründe BEDAŞ, Uludağ, Akdeniz ve Çamlıbel dağıtım 
ve perakende şirketlerinin üst çatısı olan CLK Gru-
bu, farklı stratejilere odaklanabilmek için hisseleri 
yeniden yapılandırma kararı aldı. Buna göre ilgili 
kreditör kuruluşlar, EPDK, Rekabet Kurumu ve diğer 
izinlerin alınmasının ardından Limak, Uludağ EDAŞ 
ve Uludağ Perakende şirketlerindeki Cengiz ve Kolin 
hisselerini devralacak. Boğaziçi, Akdeniz, Çamlıbel 
EDAŞ ve perakende şirketlerinde ise Cengiz ve Kolin 
şirketleri, Limak’a ait hisseleri devralacak” denildi.

Enerji sektörünü yakından takip eden kaynaklar, 
ortakların bir süredir yönetimdeki görüş ayrılıkları 
nedeniyle ayrılacakları yönünde duyumlar olduğunu 
belirterek, “Elektrik dağıtım sektörü, kendine özgü 
dinamikleri olan farklı bir sektör. Her şirket de doğal 
olarak yönetim konusunda  farklı anlayışa ve görüşe 
sahip. Dolayısıyla bu anlayış farklılığının ayrılıkta et-
kili olduğu söylenebilir” yorumunu yaptı. 

 �Tamamı özel sektöre tarafından işletilen elektrik 
dağıtım sektörü son günlerde hareketli günler 
geçiriyor. Bu gelişmelerden ilki, “özelleştirme 
ihalelerinin üçlüsü” olarak bilinen Cengiz-Li-
mak-Kolin konsorsiyumun dağılması, diğeri de 
uzun zamandır satışı gündemde olan Osman-
gazi’ye, enerji sektörünün güçlü oyuncusu Zor-
lu’nun talip olması… 
Osmangazi ile başlayalım. Zorlu Grubu geçen ay 

yaptığı açıklamada, “Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt 
Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret AŞ, Sebahattin Yıl-
dız, Vahip Yıldız, Cihan Yıldız, Musa Yıldız, Sinan Yıldız 
ve Hilal Yıldız’ın hissedarları oldukları Osmangazi 

Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Peraken-
de Satış AŞ’nin mevcut ve ödenmiş paylarının tama-
mının belirli mali koşulların ve mevzuatta öngörülen 
yasal şartların gerçekleşmesi halinde şirketimiz 
tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Satın 
almaya ilişkin müzakereler devam etmekte olup, ge-
lişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacak-
tır” denildi.

Enerji Panorama, Zorlu’nun kısa süre içinde 
vereceği teklifin ayrıntılarına ulaştı. Zorlu’nun, Os-
mangazi’ye 341 milyon dolar teklifte bulunacağını 
öğrendik.

cEnGiZ-liMaK-KOlin’ın 
ŞirKEtlEri 

Akdeniz Elektrik: Antalya ile Isparta ve Burdur 

illerinde yaklaşık 1.6 milyon aboneye hizmet veren 

Akdeniz Elektrik Dağıtım, yılda yaklaşık 7.9 milyar 

kWh enerji dağıtımı gerçekleştiriyor.

Boğaziçi Elektrik: 4.7 milyon abone ve dağıtımını 

yaptığı yıllık 24.2 milyar kWh elektrikle Türkiye’nin 

en büyük elektrik dağıtım şirketi olarak İstanbul Av-

rupa yakasında faaliyet gösteriyor.

Çamlıbel Elektrik: Sivas, Yozgat ve Tokat illerini 

kapsayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım, yaklaşık 900 

bin aboneye 2.7 milyar kWh elektrik dağıtımı ger-

çekleştiriyor.

Uludağ Elektrik: Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve 

Yalova illerini kapsayan Uludağ Elektrik Dağıtım, 

yaklaşık 2.6 milyon aboneye yılda 10.8 milyar kWh 

elektrik ulaştırıyor. 

Elektrik dağıtımda 
oyuncular değişiyor

Zorlu Enerji, 2013 yılından bu yana satış listesinde olan Osmangazi Elektrik’e 
talip oldu. Satın alma konusunda kararlı olan şirketin 341 milyon doları 
gözden çıkardığı konuşuluyor. Elektrik dağıtım sektörünün en büyük oyuncusu 
CLK da ise görüş farklılıkları ayrılığı getirdi…

Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu
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▶ Akaryakıtta şirket evlilikleri hız kesmiyor YAKIN PLAN   
Mahir Arslan 

numundaki Petrol Ofisi’ne Opet, Socar, BP, Aramco, 
Vitol ve Trafigura gibi şirketlerin teklif vereceği belir-
tiliyor. Kulislere göre, Azeri Socar ve Suudi Aramco 
arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. 

Shell, Turcas Petrol ortaklığıyla yerini 
sağlamlaştırdı

Uluslararası petrol devi Shell de Türkiye piyasa-
sındaki yerini sağlamlaştırmak için 2006 yılında Tur-
cas Petrol ile birlikte “Shell & Turcas Petrol A.Ş.” adıy-
la yeni ortak bir girişim şirketi kurarak, perakende ve 
ticari satışlar alanındaki faaliyetlerini tek çatı altında 
birleştirdi. Böylece ortaya akaryakıt sektöründe yak-
laşık 3 milyar dolarlık yeni bir şirket çıkmış oldu.

Doğan Grubu sektöre Aytemiz ile geri döndü
Akaryakıt sektörünün duayen isimlerinden İs-

mail Aytemiz, şirket satışlarına deneyimini yansıtan 
isimlerin başında geliyor. 1997 yılında kurduğu Ak-
pet’i 2008’de yaklaşık 550 milyon dolara Rus petrol 
devi Lukoil’e satan Aytemiz, yeniden dağıtıcı lisansı 
alarak birkaç yıl içinde sıfırdan yüzlerce bayisi olan 
bir şirket yarattı. Aytemiz, 2015 yılında yeni şirketi-
nin yüzde 50’sini 152 milyon dolara Doğan Enerji’ye 
sattı. Böylece daha önce Petrol Ofisi’ni OMW’ye sa-
tarak sektörden çıkan Doğan Grubu, akaryakıt sek-
törüne Aytemiz’in ortağı olarak dönüş yapmış oldu. 

Demirören hızla yükseliyor
Sektörün köklü firmalarından MOil de 2010 yı-

lında Demirören Holding bünyesine katıldı (Yüzde 
70 Demirören Ailesi- Yüzde 30 Bölünmez Ailesi). 

Türkiye LPG sektörünün önde gelen isimlerinden 
Demirören Grubu, bu birleşme ile akaryakıt dağıtım 
piyasasına güçlü bir giriş yapmış oldu. Demirören 
Grubu, sektördeki büyümesini Fransız enerji devi 
Total’in Türkiye’deki akaryakıt istasyonları ile ticari 
satış, tedarik ve lojistik varlıklarını 325 milyon euro-
ya (yaklaşık 1,1 milyar lira) alarak devam ettirdi. To-
tal’in satılması 2015 yılının en dikkat çeken gelişme-
lerinden biriydi. 

 �Bugün 87 dağıtım şirketi ve 12 bin 500’ün üze-
rinde bayinin faaliyet gösterdiği Türkiye akar-
yakıt piyasası 125 milyar lirayı aşan büyüklüğü 
ile yerli ve yabancı birçok yatırımcı için cazip fır-
satlar sunuyor. Petrol Piyasası Kanunu ile 2005 
yılından itibaren büyük bir değişim süreci yaşa-
yan akaryakıt piyasası, son 10 yılda ülkenin en 
önemli şirket evliliklerine ve satın almalara ev 
sahipliği yaptı.  
Uzmanlar, sektörde devam eden satın alma tren-

dini “Fazla oyunculu sektörlerde sağlıklı rekabet ve 
büyüme mümkün olmuyor. Bu nedenle Türkiye’de 
birçok sektör konsolidasyon ihtiyacı içinde. Bu da 
doğal olarak beraberinde satın almaları gündeme 
getiriyor. Önümüzdeki dönemde bu trendin devam 
ettiğini göreceğiz” şeklinde yorumluyor.

Özellikle son yıllarda sektördeki bazı şirketler, 
büyümek için satın almayı tercih ediyor. Sektöre 
yeni girmek isteyen şirketler için de en makul seçe-
nek yine satın alma gibi görünüyor. Doğan Holding, 
Shell, Lukoil, Demirören Holding gibi şirketler bu 
alanda listenin en üst sıralarında yer alıyor. 

PO yeniden satışta
2000 yılında özelleştirme ihalesinden Türkiye’nin 

en büyük akaryakıt şirketi Petrol Ofisi’ni alarak sek-
töre giriş yapan Doğan Grubu, 2010 yılında şirketi 
Avusturyalı petrol devi OMW’ye satarak sektöre veda 
etti. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu işlem akaryakıt da-
ğıtım sektörünün en büyük satın alması oldu. Ancak 
bu yılın başında OMV şirketi Petrol Ofisi’nin tama-
mını satışa çıkardığını duyurdu. Pazarın lideri ko-

tp’nin YEni SahiBi 
ZÜlfiKarlar hOlDinG

Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş.’nin (TP) özelleş-
tirilmesi akaryakıt sektöründeki son büyük satın 
alma oldu. Özelleştirme ihalesinde 490 milyon TL 
teklif veren ve Turkuaz Petrolleri’ni bünyesinde 
bulunduran Zülfikarlar Holding, Türkiye Petrolle-
ri’nin yeni sahibi oldu. İhaleye, Zülfikarlar Holding 
A.Ş., Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Gru-
bu, Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Tica-
ret A.Ş., ve SBK Holding A.Ş.’nin dahil olduğu dört 
şirket katıldı. Yapılan açık artırmada 490 milyon 
TL ile en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding, 
ihaleyi kazandı. Devir işlemleri Özelleştirme Yük-
sek Kurulu’nun işlemi onaylaması ve yasal izinlerin 
alınmasını takiben gerçekleşecek.
2007 yılında faaliyetlerine başlayan TP Petrol, 
400’e yaklaşan bayi sayısı, stratejik lokasyonlarda 
bulunan 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 m3 akar-
yakıt depolama kapasitesi, 2 LPG dolum tesisi, tec-
rübeli yönetim kadrosu ve yüzde 4,4’lük pazar pa-
yıyla Türkiye akaryakıt dağıtım piyasasının altıncı 
büyük oyuncusu konumunda.

aĞUStOS 2016 DÖnEMi liSanS SahiBi 

ŞirKEtlErin paZar paYları (ilK 10)

Lisans sahibinin unvanı Payı (%)
OMV PETROL OFİSİ 22,43
OPET PETROLCÜLÜK 16,79
SHELL & TURCAS PETROL 15,44 
BP PETROLLERİ  8,40
TOTAL OIL TÜRKİYE   5,12
TP PETROL DAĞITIM  3,52
AYTEMİZ AKARYAKIT 3,20
LUKOİL EURASIA PETROL 2,31
ALTINBAŞ PETROL 2,18
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK   1,67
Kaynak: EPDK

Türkiye’de son yıllarda enerjide hızlı bir şekilde milyarlarca lira değerinde satın alma, 
ortaklık ve birleşme trafiği yaşanıyor. Birleşme ve satın almalarda en gözde alanlardan 
birisi de akaryakıt. Uluslararası petrol devlerinin yanı sıra çok sayıda orta ölçekli yerli 
firmanın kıyasıya rekabet ettiği akaryakıt piyasasında tüm gözler Avusturyalı OMW’ye ait 
Petrol Ofisi’nin satışına çevrilmiş durumda. 

TP’nin yeni sahibi İsfendiyar Zülfikari oldu

akaryakıtta şirket 
evlilikleri hız kesmiyor
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▶ Enerji yatırımları yeterince  hızlı yön değiştirmiyor DÜNYA GÜNDEMİ   
Esen Erkan 

UEA raporuna göre, toplamda yüzde 45’in üzerin-
de gerçekleşen payı ile petrol ve doğal gaz yatırımla-
rı hala en yüksek küresel enerji yatırımları kalemini 
oluşturuyor. Talep artışındaki kayda değer azalmaya 
karşın elektrik sektöründeki yatırımlar, yenilenebilir 
enerji ve şebeke genişleme yatırımlarına bağlı olarak 
690 milyon dolarlık rekor bir seviyeye (toplam yatı-
rımların yüzde 37’den fazlasına) ulaştı. 

En büyük ana enerji kaynağı olarak görünen pet-
rol, küresel enerji bileşimindeki payını cüzi miktarda 
artırmış bulunuyor. Gaz talep artışı ise elektrik talep 
artışındaki yavaşlama ve yenilenebilir enerji yatı-
rımlarındaki artışa bağlı olarak kontrol altına alın-
mış gözüküyor.

Yüksek nakliye bedelleri ve altyapı darboğazları-
na bağlı olarak doğal gaz, elektrik üretim santralla-
rı, kömür santralları ile rekabet etmekte zorlanıyor. 
Özellikle, Asya kıtasında söz konusu olan bu durum, 
yeni bir gelişme değil. Doğal gazın altın çağları hali 
hazırda zaten ufukta görünmüyor. Bu durum, rapor-
da yer alan doğal gaz elektrik üretim santralı yatı-
rımlarının 2014 yılına kıyasla 2015 yılında yaklaşık 
yüzde 40 azalması ile UEA tarafından tekrar ifade 
ediliyor. Asya piyasaları hala kömürden elektrik üre-
tim santralı yatırımlarını tercih ediyor. Öte yandan, 
Avrupa’nın doğal gazdan elektrik üretim piyasası 
önümüzdeki 10 yılda büyük ölçekte santralın hiz-
metten çekilecek olmasına rağmen; bir süre daha 
beklemede kalmayı tercih ediyor.

Doğal gazın darboğazı yüksek LNG maliyetleri 
Rapora göre, ithalatçı ülkelerin doğal gazdan 

elektrik üretimi için LNG altyapısı kurması, santral 
kurulum maliyetlerinin iki katına yakın bir yatırım 
gerektiriyor. Kömürden elektrik üretimi için gerek-
li tedarik zinciri göreceli olarak daha az sermaye 
yoğunluğu istiyor. Kömür madenciliği ve taşıması 
küresel enerji yatırımlarının sadece yüzde 4’lük bir 
bölümünü oluşturmasına karşın kömür, hali hazır-
da küresel birincil enerji talebinin yüzde 28’lik bö-
lümünü karşılamayı sürdürüyor. Raporda ayrıca, 

 �Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), art arda açıkla-
dığı raporlara bir yenisini ekledi.  Haziran ayında 
yayımlanan ‘Enerji Teknolojileri Perspektifleri’ 
çalışmasının ardından ‘Dünya Enerji Yatırımları’ 
adlı raporunda ilginç saptamalara yer veriyor. 
Kurum, en son 2014 yılında enerji yatırımlarına 
yönelik özel bir yayın hazırlamıştı, ancak artık bu 
özel yayın yıllık bir yayına dönüştürülerek bir üst 
seviyeye çıkartılmış oldu. Enerji sektörüne yatı-
rım penceresinden bakan bu raporla, diğer ana 
raporlarda ortaya konulan saptamalarla, beklen-
tilerin de güvenilirliği test edilmiş olacak.  
Öncelikle raporun büyük çaplı bir sürpriz 

yaratmadığını belirtelim. Genelleştirilmiş sonuç bö-
lümü, analistlerin enerji sektörünün nereye gittiği 

konusunda uzlaşmaya vardıklarını gösteriyor. Ra-
por verileri, daha fazla yenilenebilir (ve daha fazla 
nükleer) diyor ancak 2 derece artış beklenen küresel 
ısınmayı sınırlandıracak düzeyde hızlı değil.

Raporda yer alan bütün genel değerlendirmele-
rin arka planında pek çok ilginç gerçekler yer alıyor. 
Birincisi, üretime dönük petrol ve gaz yatırımlarında 
yaşanan keskin düşüşe bağlı olarak küresel enerji 
yatırımları, geçen yıl yüzde 8 oranında düşüş göster-
di. Bu düşüşün parasal karşılığı ise 1,8 trilyon dolar. 
Çin enerji yatırımları alanındaki ana yatırımcılık po-
zisyonunu ABD’den geri aldı. ABD’de petrol ve doğal 
gaz yatırımları keskin bir şekilde düşüş gösterirken, 
Çin’de elektrik sektörü (özellikle yenilenebilir ve nük-
leer enerji) yatırımları rekor bir seviyeye yükseldi. 

Raporun sonuçlarına göre; fosil kaynaklı yakıtlar 

enerji arzını domine etmeye devam edecek 

ama yatırımların bileşimi, enerji sisteminin yön 

değiştirdiğini işaret ediyor

Enerji yatırımları yeterince  
hızlı yön değiştirmiyor

UEA’nın açıkladığı ‘Dünya Enerji Yatırımları’ adlı rapor, küresel enerji yatırımlarını 
ilk kez detaylı bir şekilde inceliyor. Rapora göre, yatırımlarda düşük karbon 
salınımlı elektrik üretimine yönelik büyük bir yön değişimi yaşanıyor. Bu gerçeğe 
karşın OECD üyesi olmayan ülkelerde, konvansiyonel elektrik üretimi yatırımları 
hala güçlü bir şekilde devam ediyor
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Sonuç olarak, yenilenebilir enerjiye ödenen para 
miktarı artmasa da düşen maliyetler sebebiyle ye-
nilenebilir enerjiden elektrik üretimi ciddi oranda 
artış gösteriyor. Kayda değer bir başka gelişme ise 
fotovoltaik güneş ve elektrik depolama teknolojile-
rindeki gelişmelere bağlı olarak beklenenden daha 
düşük maliyetlerin yakalanmış olması. Ayrıca, kara-
sal rüzgar elektrik üretim türbinlerinde ise maliyet-
ler yüzde 3 oranında düştü.

Nükleer yatırımları 20 yılın zirvesinde
Kömürden elektrik üretimi ihtiyacını azaltmak 

için Çin’de gerçekleştirilen yeni nükleer enerji ya-
tırımlarına bağlı olarak, 2015 yılında nükleerden 
elektrik üretimi yatırımları, son 20 yıllık dönem için-
deki en yüksek düzeyine ulaştı. Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da ise düşük elektrik toptan satış fiyatları, 
karbon fiyatlamasına yönelik belirsizlikler ve proje 
yönetimiyle ilgili problemler nükleer elektrik üretimi 
yatırımlarının gölgede kalmasına yol açtı.

UEA raporunun elektrik sektörüne dair sonucun-
da; “Yatırımlarda, düşük karbon salınımlı elektrik 
üretimine yönelik büyük bir yön değişiminin yolda” 
olduğunu açıklıyor. 2015 yılında devreye giren yeni 
düşük-karbon salınımlı üretim teknolojilerinden –
yenilenebilir ve nükleer–  elde edilen kapasite, kü-
resel elektrik talebinden daha fazla gerçekleşti. 
Başta rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere 
yenilenebilir yatırımlarının yaklaşık olarak 290 mil-
yar dolara ulaştığı ve teknolojik gelişmeler ve ölçek 
ekonomisine bağlı olarak yenilenebilir enerji mali-
yetlerinin düştüğüne vurgu yapılıyor.

Yatırımlar, Paris İklim Anlaşması ile uyumlu 
ilerlemiyor

UEA, enerji yatırımlarının 2015 yılının sonunda 
anlaşmaya varılan Paris İklim Değikliği Anlaşma-
sı’nın düşük karbon salınımlı enerji sistemi öngörü-
süyle uyumlu olmadığı saptaması da yaptı. Rüzgar, 
fotovoltaik ve elektrikli araç yatırımları 2 derecelik 
küresel ısınma artışını sınırlandırıcı bir etki ile ger-
çekleştirilse de, rapora göre diğer düşük karbon 
salınımlı teknoloji yatırımları aynı oranda gelişim 
göstermiyor.

Pek çok ülkedeki kurulu nükleer kapasitenin yaş-
landığı ve yenilenmesine dair bir kapasitenin devreye 
alınmadığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan nükleer 
kapasite açığının ise yenilenebilir enerji yatırımları ile 
karşılanmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Rapor, büyük 
ölçekli karbon yakalama ve depolama teknolojisi ya-
tırımlarının hala hayata geçmediğine de dikkat çeki-
yor. Talep tarafında ise, akaryakıt tüketiminin önemli 
bir bölümünü oluşturan havacılık, ağır karayolu ve 
deniz yolu taşımacılığında akaryakıta alternatif eko-
nomik olarak uygulanabilir başka bir alternatifin hala 
hayata geçirilemediğine vurgu yapılıyor. Raporun son 
vurgusu ise ayrıca dikkat çekici; “Önümüzdeki onlar-
ca yıl boyunca karbon emisyon hedefleriyle çelişerek 
risk yaratacak olan büyük ölçekli ve verimsiz kömür-
den elektrik üretim santrallarına yatırım yapılmaya 
maalesef devam ediliyor”.

2017’den itibaren LNG yatırımlarında bir çöküş bek-
lendiği de ifade ediliyor.

İlginç olan ise üretime dönük akaryakıt yatırımları 
özellikle Rusya ve Orta Doğu’da hala sağlam bir 
şekilde devam ediyor. Bu bölgedeki üretimi domine 
eden ulusal petrol şirketlerinin petrol ve doğal gaz 
üretimine dönük yatırımları içindeki payınının bu za-
mana kadarki en yüksek düzey olan yüzde 44 sevi-
yesine ulaşmasına yol açtığının altı çiziliyor.

Elektrikli araçların satışları hızla artıyor
Düşen enerji fiyatlarına rağmen enerji verimlili-

ği yatırımları yüzde 6 oranında artış gösterdi. Buna 

rağmen, UEA taşıma sektöründeki yakıt verimli-
liğine yönelik gelişmelerin, özellikle düşük vergi 
uygulayan ülkelerde, düşük akaryakıt fiyatı riskine 
bağlı olarak sekteye uğraması hususunda uyarıyor. 
ABD’de yakıt ekonomisine yönelik gelişmeler geçen 
yıla oranla 2/3 oranında azalış gösterdi. Düşük akar-
yakıt fiyatlarına rağmen artan sayıda ülkedeki hü-
kümet politikalarına bağlı olarak elektrikli araçların 
satışları (ve elektrikli araç şarj istasyonu altyapısı) 
hızla artış göstermeye devam ediyor.

UEA’ya göre, yenilenebilir enerji yatırımları da 
hızla genişlemekte ancak asimetrik bir şekilde. Rüz-
gar, güneş ve hidroelektrik elektrik sistemini yeni-
den yapılandırsa da farklı olarak Çin’de güneş ısısı, 
biyoyakıtlar ve yenilenebilirden ısı üretimi yatırımla-
rı çok cüzzi miktarlarda kalıyor.

Toplam enerji yatırımlarının yaklaşık beşte biri-
ni oluşturan 313 milyar dolarlık yenilenebilir enerji 
yatırımları, elektrik yatırımlarının en büyük kayna-
ğını oluşturuyor. Buna rağmen, ABD doları cinsin-
den yenilenebilir enerji yatırımları 2011’den itibaren 
göreceli olarak durağan seyrediyor. Yenilenebilirden 
elektrik üretim kapasitesi harcamaları 2011-2015 
arasında yatay bir seyir izledi. Yenilenebilir enerji-
den elektrik üretiminin payı üçte bir oranında artış 
gösterse de bu durum rüzgar türbinleri ve fotovo-
lataik güneş panellerinin maliyetlerinde yaşanan 
yüksek maliyetlerin azalmasından kaynağını alıyor.

2015 yılında gerçekleşen yenilenebilir elektrik 

üretimi yatırımları, küresel elektrik talebi 

artışından daha yüksek bir talebi karşılayacak 

düzeyde gerçekleşti

inOVaSYOna hıZ VErilMEli
UEA raporunun sonuç bölümüne göre; “Ger-

çekten düşük karbon salınımlı bir ekonomiye 

geçmek için hızlandırılmış bir teknolojik ino-

vasyon ve yatırıma bağlı olarak büyük ölçekli 

ve düşük karbon salınımlı teknolojilerin kuru-

lumunun hızlandırılması en temel şart”.
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ortalamaları aynıdır” hipotezini çürütemiyor olma-
mız gerekiyor. 

Arz-talep dengesi bozuluyor
Yukarıda ortaya konulan amaç doğrultusunda, 

‘2015 yılının tamamı ve 2016 yılı Ağustos ayına ka-
dar olan saatlik PTF ve SMF verisi üzerinde her saat 
için ayrı olmak üzere ilgili saatin PTF ortalaması 
SMF ortalaması ile aynıdır’ hipotezi test edildi. Bu 

hipotezleri test etmek için istatistikteki paired t-test 
yöntemi kullanıldı. Bu yöntemin çıktısı olarak, hipo-
tezin yüzde 5 hata payıyla reddedilip edilemediği ve 
iki fiyat arasındaki farkın ortalamasının yüzde 95 ih-
timalle içerisinde yer aldığı aralık elde edildi. Tablo 
1’de bu çıktıların bir özeti veriliyor. Şekil 1’de ise PTF 
ve SMF verisinin örnek bir saat üzerinde dağılım 
grafiği yer alıyor. 

Örneğin saat 06:00’yı ele alalım. Bu saat için 
PTF ortalaması SMF ortalamasından 
17.48 daha fazla görülüyor. Şekil 1’e 
bakıldığında PTF’ye karşılık gelen 
SMF değerlerinin grafiğin alt kısmın-
da yoğunlaştığı gözleniyor.1 Yapılan 
test sonucunda, bu iki fiyatın orta-
lamada eşit olmadığı gösterilip SMF 
ortalamasının PTF ortalamasından 
yüzde 95 ihtimal ile 13 ila 21 lira ara-
sında daha az olduğu ortaya konu-
luyor. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de 
saat 06:00’da gün öncesinde öngörü-
len arz talep dengesinin, gerçek za-
manda enerji fazlası olacak şekilde 
bozulduğu görülüyor. 

Tablo 1’e göre, gece ve gündüz 
saatlerinin 11 tanesinde enerji faz-
lası, puant saatlerin 3 tanesinde ise 
enerji açığı var. Bu noktada şu iki so-
ruyu sormak anlamlı: Neden belirti-
len saatlerde arz talep dengesi her 
iki yönde de eşit ve rassal bir şekilde 
bozulmayıp tek bir yöne kaymıştır? 
Bu 14 saati, enerji dengesi görülen 
diğer 10 saatten ayıran özellik nedir? 

Bu sorulara yönelik olarak araştı-
rılabilecek noktalardan ilki, 30 Nisan 
2016 tarihine kadar olan dönemde 
YEKDEM kapsamında yapılan üretim 
tahminlerinin enerji açığı olan sa-
atler için yukarı, enerji fazlası olan 
saatler için ise aşağı yönde eğilimli 
(biased) olup olmadığıdır. Bu sebeple, 
yukarıdaki analizin benzeri, YEKDEM 
spot teklif miktarları (üretim tahmini 
ile aynı olması gerekir) ve gerçek-
leşen üretim verisi üzerinde yapıldı. 
Yapılan t-testler sonucunda, her saat 

Bu çalışmada, Türkiye gün öncesi elektrik 
piyasasında (GÖP) oluşan “piyasa takas fi-
yatı (PTF)” ve dengeleme güç piyasasında 
(DGP) oluşan “sistem marjinal fiyatı (SMF)” 

arasında istatiksel bir karşılaştırma yapılarak, iki or-
talama fiyat arasında bazı saatlerde istatistiksel ola-
rak anlamlı fark olduğu gösterilecek. Her iki fiyatın 
ortalamalarının uzun dönemde birbiri ile aynı olma-
sı beklenirken, günün 11 saatinde PTF ortalaması-
nın SMF ortalamasından yüksek olduğu, 3 saatinde 
ise düşük olduğu anlatılıyor. Buna ek olarak, bu iki 
ortalama fiyat arasındaki fark üzerinde istatistiksel 
güven aralıkları oluşturularak, ortalama dengesiz-
lik maliyetinin önceden kestirilmesine yönelik katkı 
da amaçlandı. Çalışmanın asıl amacı ise bu farkla-
rın nedenlerinin tespiti üzerine bir tartışma zemini 
oluşturmak. 

Türkiye ve benzeri diğer elektrik piyasalarında 
GÖP’te oluşan fiyatlar, zamansal olarak onu izleyen 
diğer piyasalar için referans fiyat olduğu belirtiliyor 
ve herkes tarafından kabul ediliyor. Referans fiyat ol-
masının anlamını, GÖP’te oluşan fiyatların elektriğin 

teslim zamanına oldukça yakın bir sürede piyasada-
ki arz ve talep dengesini yansıtması, bununla birlikte 
gerçek zamanda oluşabilecek operasyonel belirsiz-
likleri içermemesi olarak açıklayabiliriz. PTF’lerin 
referans fiyat olarak ele alındığı piyasalardan biri de 
DGP’tir. 

Eğer GÖP’te oluşan PTF, DGP için bir referans 
fiyat ise o zaman herhangi bir saat için PTF ve 
SMF’nin ortalamada birbirinden farklılık gösterme-
mesi gerekir. Tabii ki saatlik PTF ve SMF’nin her gün 
aynı olması beklenemez. Bu durum ancak arz ve 
talebin gün öncesindeki dengesini gerçek zaman-
da da büyük oranda korumasıyla mümkündür ki 
yenilenebilir enerji kaynaklarının sistemde artışıyla 
bunu sağlamak gittikçe zorlaşıyor. Bu iki fiyatın çoğu 
zaman birbirinden farklılaşması beklenebilir ancak 
SMF’nin PTF etrafında rassal bir şekilde dağılması 
gerekir. Eğer bu rassallık yoksa SMF, PTF’nin üze-
rinde veya altında olma eğilimi gösterir ve bu da bir 
etkenin sistematik olarak bu iki fiyatın farklılaşması 
üzerinde etkili olduğuna işarettir. Böyle bir etkenin 
var olmadığını gösterebilmemiz için “PTF ve SMF 

Piyasa takas fiyatı  
ve sistem marjinal fiyatı farkı

Tablo 1. saatlik ortalama PTf ve smf farkı hipotez sonuçları ve 
%95 güven aralıkları 

Saat Ort. Fark Alt Limit Üst Limit
Hipotez 
Sonucu

Yön

0 11.88 8.26 15.51 Ret Enerji Fazlası

1 9.53 5.43 13.63 Ret Enerji Fazlası

2 8 3.98 12.01 Ret Enerji Fazlası

3 -0.2 -3.9 3.5    

4 2.02 -1.63 5.68    

5 4.07 0.11 8.03 Ret Enerji Fazlası

6 17.48 13.18 21.78 Ret Enerji Fazlası

7 20.37 16.38 24.35 Ret Enerji Fazlası

8 7.08 3.4 10.76 Ret Enerji Fazlası

9 5.05 1.39 8.71 Ret Enerji Fazlası

10 7.94 4.15 11.74 Ret Enerji Fazlası

11 2.37 -1.49 6.23    

12 0.4 -3.8 4.59    

13 8.59 4.48 12.7 Ret Enerji Fazlası

14 -0.66 -4.74 3.41    

15 3.93 -0.2 8.06    

16 10.17 5.89 14.45 Ret Enerji Fazlası

17 0.03 -4.11 4.17    

18 1.6 -2.26 5.45    

19 1.77 -2.11 5.66    

20 1.2 -2.67 5.08    

21 -7.28 -11.06 -3.5 Ret Enerji Açığı

22 -5.11 -8.98 -1.23 Ret Enerji Açığı

23 -12.91 -16.9 -8.91 Ret Enerji Açığı

* Bu çalışmada yer alan tüm analiz ve görüşler yazara ait olup çalıştığı kurumdan bağımsızdır. Kullanılan tüm veriler ise halka 
açık “seffaflik.epias.com.tr” adresinde bulunabilir. 
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için yapılan tahmin ve dolayısıyla spot piyasaya ve-
rilen teklif miktarı ortalamasının istatiksel açıdan 
anlamlı bir şekilde gerçekleşen üretimin altında kal-
dığı görülüyor. Ancak birkaç saat için yapılan regres-
yon analizi gösteriyor ki, YEKDEM tahmin hatası tek 
başına PTF ve SMF farklılaşmasını açıklayamıyor.2 

Araştırmanın sonuçları  
Bu çalışmada, 2015 yılı ve 2016 yılı ilk yarısında 

gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında ortaya 
çıkan ortalama fiyatların birbirinden farklılaşabildi-
ği istatistiksel olarak gösterildi. Yapılan istatistiksel 
analizin çıktılarını şöyle özetleyebiliriz: 

 �Türkiye’de 11 saatte enerji fazlası, 3 saatte ise 
enerji açığı yaşandığı istatistiksel olarak ispat 
edildi. 
 �Enerji fazlası yaşanan saatlerde PTF ve SMF ara-
sındaki ortalama farkın 24 liraya kadar çıkabilme 
ihtimali bulunuyor. Benzer şekilde, enerji açığı 
yaşanan saatlerde bu farkın -17 liraya kadar düş-

mesi mümkün.  
 �Her saat için ortalama YEKDEM tahmin mikta-
rının ortalama gerçekleşen üretim miktarından 
daha düşük olduğu istatistiksel olarak ispat edil-
di. Ortalama hatanın 381 MWh’e kadar çıkabile-
ceği görüldü.  
 �PTF ve SMF farklılaşmasını açıklamakta YEKDEM 
tahmin hatalarının tek başına yeterli olmadığı or-
taya çıktı. 
Sonuç olarak, bu çalışmada ortaya konulan prob-

lem belirtilerinden (bazı saatlerde sistematik enerji 
fazlası veya açığı yaşanması) yola çıkılarak, proble-
min tespitine yönelik ek çalışmalara ihtiyaç var. Yeni-
lenebilir enerjinin yaşanılan enerji dengesizliğini tek 
başına açıklayamadığı düşünüldüğünde, olası diğer 
sebepler olarak tüketim tahminlerinin kalitesinin 
düşüklüğü veya bazı şirketlerin bu saatlerde aynı 
yönde enerji dengesizliğine razı olmaları gösterile-
bilir. Bu iki olası faktörün etkisinin olup olmadığının 
benzeri bir çalışma ile incelenmesi yararlı olacaktır.  

şekil 1. saat 06:00 için PTf ve smf dağılım grafiği 

1 Şekil 1’in diğer saatler için olan grafiğine şu adresten ulaşılabilir: (“https://blog.metu.edu.tr/e162742/
files/2016/08/PTF_vs_SMF_original.pdf”) 

2 YEKDEM tahmin hataları ile ilgili analize, bu çalışmanın daha ayrıntılı versiyonunda ulaşabilirsiniz. (“ht-
tps://blog.metu.edu.tr/e162742/files/2016/08/PTF_vs_SMF_original.pdf”)  

 �Alternatif enerjilerinin teknolojiyi de yönettiği gü-
nümüz dünyasında elektrikli araç kullanımı gün 
geçtikçe artıyor. Her gün yeni bir ürünle tanışıp 
kimi uzmanların robot devrimi adını verdiği sü-
recin çoktandır içindeyiz. Elektrikli araç üreticisi 
Tesla da beklendiği üzere bir yenilik yaptı ve bun-
dan sonra bütün otomobillerini sürücüsüz araç 
donanımıyla üreteceğini açıkladı. Baştan şunu 
da belirtelim; Tesla’nın en basit modeli de 35 bin 
dolardan başlıyor ve en az 346 km batarya ömrü 
bulunuyor.
Ekim ayında Tesla’dan yapılan açıklamaya göre, 

şirket artık fabrikasından çıkan her otomobilde, yani 

Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Model 3’te tam 

otonom sürüş donanımının mevcut olacağını du-

yurdu. Kendini kullanabilen otonom araçlar, ulaşım 

güvenliği ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişte çok 

önemli yer tutarak insan gözünün algılayamadığı 

dalga boylarını da görebilecek.

Tesla’dan yapılan açıklama şöyle: “Tam otonom-

luk özelliği, Tesla’nın insan bir şoförden çok daha 

güvenli olmasını sağlayacak; araba sahipleri için sa-

hip olma maliyetini azaltıp araba sahibi olmayanlar 

için ise çok düşük fiyatlarda ulaşım sağlayacak.”

tesla’nın tüm araçları  
sürücüsüz kullanılabilecek

Otomotiv sektörünün en yeni ve en sıradışı oyuncusu Tesla, son yaptığı 
açıklamayla sürprizlerine devam edeceğinin sinyallerini verdi. Şirket, 
artık tüm araçlarının sürücüsüz donanıma sahip olacağını duyurdu...
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İnsan gözünün algılamadığı objeleri de 
görüyor

Yeni sistemde arabanın etrafındaki 8 kamera, 
250 metre uzaklığa kadar 360 derece görüş açısı 
sağlıyor. Güncellenmiş yeni 12 adet ultrason sensör, 
500 metre mesafeye kadar yumuşak veya sert obje-
lerin algılanmasını sağlıyor. İleri seviye işleme kabi-
liyetine sahip öne bakan bir radar anlamlı bir dalga 
boyunda etrafı ile ilgili ek veri sağlayan sistem, yağ-
murda, tozda hatta öndeki arabanın da önünde olan-
ları görebiliyor. Bu yeni sistem, dünyaya sürücünün 
erişmesinin mümkün olmadığı bir açıdan bakıyor; 
aynı anda her yöne bakabilip insan gözünün algıla-
yamadığı dalga boylarını görebiliyor.

Öte yandan, bunların hepsi olurken yeni nesil 
donanıma sahip araçlar, birinci nesil otopilot araç-
ların sahip olduğu otomatik acil durum freni, çar-
pışma uyarısı, şerit takip ve aktif hız sabitleme gibi 
bazı özellikleri kullanamayacak. Tesla’dan yapılan 
açıklamaya göre: “Bu özellikler onandıkça internet 
üzerinden güncellemeler ve yeni özelliklerle birlikte 
aktifleştirilecek. İnternet üzerinden yönetilen Tesla 
güncelleme sistemleri, ilk nesil otopilot donanımına 
sahip Tesla’lar dahil olmak üzere tüm araçların gün-
cel kalmasını sağlayacak.”

Tam Otonom Sistemi ne getiriyor?
Yeni otonom donanım arabalar, ilk aşamada 

mevcut otopilotu kullanamayacak. Yeni sensörler, 
eski özellikler için müşteri verilerini kullanarak gün-
cellenecek ve fark olmadığına emin olacak. Otonom 
sürüş özellikleri yeni arabalarda otopilot özellikleri 
yanında tek tek açılacak ve teknolojiden emin olu-
nup izinler alındıkça tamamen otonom sürüşe doğru 
gidilecek.

Elektrikli araç satışı yüzde 70 arttı
Tüm gelişmelerin yanında, Uluslararası Enerji 

Ajansının (IEA) “2016 Dünya Enerji Yatırımı Raporu” 
verilerine göre, benzinle çalışan araçlara göre daha 
verimli olduğu kabul edilen elektrikli otomobil satı-
şının artması, enerji verimliliği alandaki yatırımlara 
da olumlu yansıdı. Bu kapsamda geçen yıl bu alana 
4 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımın büyük bö-
lümünü içten yanmalı motorlar ve elektrikli araçlar 
arasındaki fiyat farkını kapatmak için ülkelerin verdi-
ği yatırım teşvikleri oluşturdu. Geriye kalan kısmı ise 
elektrikli araç kullanıcıları tarafından gerçekleştirildi.

GÜVEnliK tartıŞMaları 
SÜrEcEĞE BEnZiYOr

Tesla’nın S ve X model araçlarındaki otopilot 

sistem sollama ve trafikteki akış hızını yaka-

lama gibi özellikler sunsa da, sürücüsüz araç-

lar dünyasındaki ilk kayıp bu sene yaşandı. S 

modelinde otopilot özelliğini kullanan Joshua 

Brown, temmuz ayındaki kazada hayatını kay-

betti. Sürücüsüz bir araçta hayatını kaybeden 

ilk kişi olan Brown’un, ABD Milli Ulaşım Gü-

venlik Kurumu’nun kazayla ilgili raporunda, 

kamyonla çarpışmadan dakikalar önce aracın 

yüksek hız yaptığı belirtildi. 

Otopilot sistemiyle ilgili basında çıkan olumsuz 

haberleri eleştiren Tesla CEO’su Elon Musk, her 

yıl sürücülü araç kazalarında 1.2 milyon insa-

nın hayatını kaybettiğini söyleyerek karşılık 

verse de Aston İşletme Okulu’ndan Prof. David 

Bailey’in BBC’ye yaptığı açıklama dikkat çekici: 

“Bu teknoloji kentte dolaşma tarzımızı radikal 

olarak değiştirecek ve hem yetkililer hem de 

medya tarafından denetim altında tutulması 

doğru”.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitü-
sü, enerji verimliliğinde ‘Toprak Kaynaklı Isı Pompa-
ları’ projesiyle ezber bozuyor. Dünyanın sayılı labo-
ratuvarlarından birini kuran İTÜ, Toprak Kaynaklı Isı 
Pompaları projesi ile soğutma ve ısıtma maliyetleri-
ni yüzde 40’a varan oranda düşürüyor. Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı destekli projeleriyle Ar-Ge 
ve teknoloji kullanımını yaygınlaştıran İTÜ, sanayi-
de ideal enerji tasarrufu imkânı sunuyor. İTÜ Enerji 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şişman ve Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sermin Onaygil, 31 Ekim Dünya Ta-
sarruf Günü dolayısıyla üniversitenin yeni projesini 
anlattı.

Prof. Dr. Altuğ Şişman, ısıtma ve soğutmada 
yüksek enerji tasarrufu sağlayan Türkiye’nin seri 
üretime hazır ilk “Toprak Kaynaklı Isı Pompası’nı 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Proje, doğal gaz tüketi-
mini yüzde 33 azaltırken, kışın doğal gazla ısınmaya 

kıyasla yüzde 40 daha ekonomik ısınma, yazın da 
klimalara kıyasla yüzde 40 daha ekonomik soğutma 
sağlıyor.

Şişman proje ile ilgili “Avrupa ve Amerika’da uzun 
yıllardır devlet politikası olarak yasal mevzuatlarla 
teşvik edilen toprak kaynaklı ısı pompaları; hem son 
tüketicinin aylık harcamalarını hem de doğal gazda 
ülkelerin yurtdışı bağımlılığını ve çevreye olan zarar-
lı gaz salınımlarını azaltıyor” dedi.

Toprak Kaynaklı Isı Pompası’nın bu potansiyeli ile 
belirli koşullarda neredeyse bedelsiz ısıtma ve so-
ğutma imkânı sunduğunu söyleyen Şişman, projenin 
çok daha az gaz emisyonuna yol açması nedeniyle 
çevre dostu bir teknolojiye sahip olduğunu vurguladı. 
Onaygil de 2017’nin konutlar için dönüm noktası ola-
cağını hatırlattığı açıklamasında yeni binalarda proje 
aşamalarında uygulanan enerji kimlik belgelerinin, 
mevcut binalar için de uyarlanması gerektiğine dik-
kat çekti. 

iTü sıra dışı ProjElEriylE 
enerji tasarrufunda  
EzbEr bozuyor

İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şişman Prof. Dr. Sermin Onaygil



 VİZYON  
Fatih Cemil Özbuğday
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▶ Elektrik tedarik piyasalarında evrensel hizmet zorunluluğu kendine yer bulabilir mi?

doğal tekel niteliğindeki bu kamu firmasının özel 
çıkarı hem de kamu yararı birbiri ile uyumludur. 
Ancak dikey ayrıştırılmış, özelleştirilmiş ve pera-
kende satış rekabetine açılmış bir piyasada, tedarik 
firmalarının özel çıkarlarıyla kamu yararı arasında 
bir uyumsuzluk görülebilir. Örneğin, kamu yararı bü-
tün vatandaşların elektriğe erişimini gerektirirken, 
elektrik tedarikçileri zarar edecekleri veya düşük 
kâr elde edecekleri gerekçesiyle düşük gelirli hane 
halkı gibi bazı müşteri gruplarına hizmet sunmayı 
reddedebilir. Bu noktada ortaya çıkan soru, elektrik 
hizmeti sunma zorunluluğunun kime yükleneceği ve 
ortaya çıkan maliyetin nasıl karşılanacağıdır. 

Evrensel hizmet zorunluluğu nedir?
Elektrik piyasasında yeni yeni ortaya çıkan bu 

hususların nasıl çözüleceğine ilişkin öneriler için 
diğer endüstrilere göz atılabilir. Potansiyel bir aday 
telekomünikasyon sektörü, ilgili çözüm kavramı 
“evrensel hizmet” kavramıdır. Telekomünikasyon-
da hem rekabet hem de evrensel hizmet aynı anda 
mevcudiyetlerini sürdürüyor. 

Evrensel hizmet zorunluluğu, bir işletmecinin 
bütün kullanıcılara bazı temel hizmetleri iyi kalitede 
ve karşılanabilir fiyatlarda sunma zorunluluğudur.1 

1  Cremer H., F. Gazmi, A. Grimaud ve J.J. Laffont (2001). 
Universal Service: An Economic Perspective. Annals of Public 
and Cooperative Economics, 72(1): 5-43.

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde telekomüni-
kasyon sektörü için ortaya atılan bu kavramın temel 
çıkış noktasında ise iktisadi bir argüman olarak şe-
beke dışsallıkları yatar. Buna göre, telekomünikas-
yon şebekesine bağlanan her bir tüketici, ara bağ-
lanabilirliği (interconnectivity) artırmak suretiyle 
şebekenin değerini artırdığından, tüketiciler evren-
sel hizmet gereğince şebekeye bağlanacak diğer 
tüketicileri çapraz destekleyebilirler. 

Türkiye’de 2005 yılında hukuki zemin buldu
Evrensel hizmet kavramı, ülkemizde mevzua-

ta 16.6.2005 tarihli 5369 sayılı Evrensel Hizmetin 
Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sı Hakkında Kanun ile birlikte girdi. İlgili kanunun 
amaç maddesinde “Bu kanunun amacı; kamu hiz-
meti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından 
karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hiz-
metin sağlanması, yürütülmesi ve elektronik haber-
leşme sektöründe evrensel hizmet yükümlülüğünün 
yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir” ifadesi yer alıyor. Yine aynı kanunun ikinci 
maddesinde evrensel hizmet, “coğrafi konumların-
dan bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde herkes tarafından erişilebilir, önceden belir-
lenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul 
bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunula-
cak olan, temel internet erişimi de dâhil elektronik 

Elektrik piyasasında perakende satış ve da-
ğıtımın birbirinden ayrıştırılarak perakende 
satışın rekabete açılmasından beklenen 
temel faydalar arasında, oluşan piyasanın 

fiyat düzenlemesini tamamen ortadan kaldırması, 
etkin fiyat sinyallerinin oluşması, değer zincirinin 
diğer halkalarında pozitif dışsallıklar oluşması sa-
yılabilir. Bütün bu hususlar, rekabete inanan politika 
yapıcıları, düzenleyici otoriteler ve akademisyen-
lerce çokça övülmesine ve tartışılmasına karşın 

rekabetin neticesinde müşterilere hizmet sunma 
yükümlülüklerinin ne yönde evrileceği üzerinde faz-
laca durulmadı. Başka bir deyişle, elektrik tedarik 
piyasalarında rekabeti artırıcı politikalar izlenmesi-
nin, müşteriye hizmet sunma yükümlülüğünü nasıl 
etkileyeceği konusu popüler olamadı. 

Kamu sahipliği altındaki dikey bütünleşik bir 
elektrik firması, elektriği her bir vatandaşa karşıla-
nabilir bir fiyattan ve belli bir kalite düzeyinde (bir 
kamu hizmeti olarak) sunabilir. Bu durumda, hem 

Elektrik tedarik piyasalarında evrensel 
hizmet zorunluluğu kendine yer bulabilir mi?
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▶ Elektrik tedarik piyasalarında evrensel hizmet zorunluluğu kendine yer bulabilir mi?

haberleşme hizmetleri” olarak tanımlanıyor. Yani, 
evrensel hizmet kavramı sadece elektronik haber-
leşme hizmetleri için kullanılmıştır.

Evrensel hizmetin finansmanı ise Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinin al-
tında olmakla birlikte gelirlerin en büyük kaynağı 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan geliyor. 
Evrensel hizmet gelirleri ise hükümetin bilgisayar 
okur-yazarlığını artırma ve teknoloji altyapısını ge-
liştirme amaçlı kullanıldı. Geçmişte, kullanılmayan 
gelirlerin önemli bir kısmı ise Hazine’ye devredildi.2

Elektrik tedarik piyasasında evrensel hizmet 
zorunluluğu uygulanmalı mı?

Son zamanlarda Türkiye’de elektrik tedarik pi-
yasasında rekabetin artması sonucu bazı müşteri 
gruplarının bu durumdan zarar göreceği endişesi 
doğdu. Bunun önüne geçmek için akla gelen soru-
lardan biri, elektrik tedarik piyasasında evrensel 
hizmet zorunluluğunun uygulanıp uygulanamaya-
cağıdır. 

Öncelikli olarak ifade edilmesi gereken hususlar-
dan birisi, elektrik hizmetinin önem olarak elektronik 
haberleşme hizmetlerinden daha az önemli olmadı-
ğıdır. Bu bağlamda, her bir vatandaşın elektrik hiz-
metini iyi kalitede ve karşılanabilir fiyatlarda alma-
sının, elektronik haberleşme hizmetlerini iyi kalitede 
ve karşılanabilir fiyatlarda almasından daha önemli 
olduğu söylenebilir. Bununla beraber, telekomüni-

2  Oğuz, F. (2013). Universal Service in Turkey: Recent De-
velopments and a Critical Assessment. Telecommunications 
Policy, 37: 13-23.

kasyon piyasasının elektrik piyasası ile yakınsaması 
da elektrik piyasasında evrensel hizmet kavramının 
kullanılmasını gerekli kılabilir. 

Öte yandan, telekomünikasyon piyasasında oldu-
ğu gibi, evrensel hizmet gereğince hizmet götürüle-
cek her bir ilave abonenin şebeke için ek bir değer 
yaratması elektrik piyasalarında söz konusu değil. 
Dolayısıyla, evrensel hizmet zorunluluğunun altında 
yatan ekonomik argüman, elektrik piyasaları için ge-
çerli değil. Ancak, hakkaniyet veya eşitlik prensipleri 
gereğince elektrik piyasasında da evrensel hizmet 
zorunluluğuna yer verilebilir. 

5369 sayılı Kanun, evrensel hizmetin kapsamının 
genişletilmesinde Bakanlar Kurulu’na yetki veriyor. 
Dolayısıyla, alınacak bir kararla elektrik de evrensel 
hizmet kapsamına alınabilir. Ancak burada dikkat 
edilmesi gereken husus, evrensel hizmet fonunu 
oluşturacak kaynakların minimum bozulma yara-
tacak şekilde seçilmesi ve biriken fonların evren-
sel hizmet mantığına uygun şekilde kullanılmasıdır. 
Türkiye’nin telekomünikasyon sektöründe yaşadığı 
tecrübe, başka faaliyetlerin çapraz desteklendiği, et-
kinsizliklere yol açmış kötü bir tecrübedir.  

Wikipedia: Ben her şeyi bilirim!

Google: Ben her şeye sahibim!

Facebook: Ben herkesi tanırım!

Internet: Bensiz hiçbir şeysiniz!

Elektrik: Konuşmaya devam edin…
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▶ İşe alınmanın artık en önemli kriteri:  Başvuranın yetenek profili İK&YÖNETİM  

“İş ve sosyal misyonları karıştırma”
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan 

araştırmanın parçası olarak, İngiltere genelinde 150 
öğrenciye “Kendi deneyimlerini yansıtmak için ders 
dışı sosyal etkinlik ve sosyal girişimcilik konusunda 
ne düşündükleri” soruldu. Öğrenciler, bu etkinlikle-
rin sadece lisans derecesini tamamlamak değil; ge-
lecekteki istihdam fırsatları için de değer yarattığını 
düşünüyor. Oysa Küresel İstihdam Araştırması’na 
göre, işe alım kararları için en önemli kriter, baş-
vuranların yetenekleri olarak açıklandı. Avrupa’daki 
işverenlerin yarısından çoğu için işe alım kararla-
rındaki en önemli yetenek faktörleri arasında, yeni-

likçilik, liderlik, ağ ve tasarım becerileri sıralanıyor. 
Başvuranların yetenek profiline artan bu ilgi, sosyal 
girişimciliğin büyüme motivasyonu ile çelişkili dur-
sa da İngiltere’deki üniversite öğrencileri arasında 
bunun tanımı çoktan yapılmış ve orta yol bulunmuş 
gibi: Yenilikçi iş uygulamaları ile sosyal misyonlarını 
karıştırma eylemi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun sıraladığı “İşe Alım-
lar İçin En Önemli 10 Beceri” başlıklı tabloda, 5 yıl içe-
risinde önemini koruyacak becerilere yer veriliyor. Bu 
süreçte, karmaşık problem çözme yeteneğinin zirve-
deki yerini koruyacağı; yaratıcılığın ise önemli oranda 
değer kazanıp ikinci sıraya yerleşeceği tahmin ediliyor. 

 �Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Fo-
rum-WEF) tarafından yapılan anket çalışması, 
“Global Employability University Survey” başlığı 
ile birkaç yıldır sürdürülüyor. Çalışmanın önemli 
ilk sonuçlarından biri, yüksek mezuniyet derece-
leri ile iyi işe girme garantinizin olmadığını be-
lirtmesi. Araştırmanın diğer bir vurgusu ise ders 
dışı etkinliklerin işe alım kararlarındaki etkisinin 
artık çok da önemli olmayışı... Anket sonuçlarına 
göre; Avrupa’daki işverenlerin sadece yüzde 10’u 
ders dışı etkinlikleri, işe alım kriteri olarak göz 
önünde bulunduruyor. Geri kalan işveren kesimi 
için ise artık ön plandaki kriter, başvuranların ye-
tenek profili.

İşe alınmanın artık en önemli kriteri:  

Başvuranın yETEnEk Profili
İlk sonuçları yayınlanan WEF’in ‘Küresel 
İstihdam-Üniversite Araştırması’na göre, 
işverenlerin ders notlarına ve mezuniyet 
ortalamalarına bakıp işe alım yaptığı 
dönemler artık geride kaldı. Ders dışı 
etkinliklerin de işe alım kararlarında 
mezuniyet notları ile aynı düşük etkiye sahip 
görülüyor. Artık işe alınmak için ne kadar 
sosyal bir insan olduğunuzu göstermek yerine 
yeteneklerinizi kanıtlamanız gerekiyor 

İşe alımlarda en önemli  

10 beceri sıralaması
2020 Yılı
1. Karmaşık problem çözme
2. Kritik düşünce
3. Yaratıcılık
4. İnsan yönetimi
5. Başkaları ile koordine olmak
6. Duygusal zeka
7. Yargı ve karar verme
8. Servis yönlendirme
9. Müzakere
10. Bilişsel esneklik

2015 yılı
1. Karmaşık problem çözme
2. Başkaları ile koordine olmak
3. İnsan yönetimi
4. Kritik düşünce
5. Müzakere
6. Kalite kontrol
7. Servis yönlendirme
8. Yargı ve karar verme
9. Aktif dinleme
10. Yaratıcılık
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Uluslararası Kritik Altyapı Güvenliği Profesyonelleri Birliği, Bölge Sorumlusu

64 • Kasım 2016 Kasım 2016 • 65

▶ Enerji güvenliğinde yeni bir açmaz  ‘Kritik enerji altyapıların korunması”

düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde “nükleer 
terörizm” dünya liderlerinin üzerinde en çok yoğun-
laştığı konu oldu. Öte yandan, Kasım 2015’te Belçi-
ka’da, Paris saldırılarıyla ilintili olduğu düşünülen 
terörist grupların nükleer tesis ve tesis aktivitelerini 
incelemek için gizli kamera kullandığının ortaya çık-
ması özellikle basında geniş yer buldu.4

Milyar dolarlık zarar oluşabilir
Konvansiyonel tehditler kritik enerji altyapılar 

için en önemli risk unsurlarından biriyken, nesne-
lerin internetini yaşadığımız dönemde, enerji alt-
yapıları için en büyük potansiyel tehdidin fiziksel 
dünyada da sonuçlar doğurabilecek siber saldırılar 
ve stratejik bilgileri çalmaya yönelik siber casusluk 
aktiviteleri olması bekleniyor.  2013’te Symantec ta-
rafından keşfedilen Dragonfly zararlısının 1000’den 
fazla enerji şirketinin altyapısına sızarak stratejik 
bilgilere ulaştığı iddia ediliyor. Bir başka örnek ola-
rak, dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Saudi 
Aramco’nun hedef alındığı siber saldırıda, 35 binden 
fazla bilgisayardaki veriye geri döndürülemez şekil-
de zarar verildi. Uzmanlara göre, siber saldırıların 
küresel petrol ve doğal gaz endüstrisi için yarattığı 
ekonomik zarar 1.87 milyar doları bulabilir.

Enerji sektörü için siber casusluk, önemli bir 
ekonomik risk unsuru haline geldi hatta enerji akı-
şını yöneten endüstriyel kontrol sisteminin siber 
saldırılar tarafından hedef alınması can kayıplarına 
bile yol açabilir. Bugüne kadar bir siber saldırı her-
hangi bir can kaybına yol açmamışsa da, 2015 Aralık 
ayında, Ukrayna elektrik altyapısını hedef alan siber 
saldırı, 230 bin kişiyi elektriksiz bıraktı. Bu olay iyi 
kurgulanmış bir siber saldırı neticesinde enerji arzı-
nın kesintiye uğrayabileceğini de kanıtladı. 

En zayıf halka insan
Sonuç olarak, enerji sektörünü hedef alan fizik-

sel ve siber nitelikteki saldırıların sayısının giderek 
arttığı ve asimetrik tehditlerin daha karmaşık hale 
geldiği saptamasında bulunmak mümkün. Peki, 
riskler somut tehditlere dönüşmeden, önlemler al-
mak mümkün mü, asimetrik tehditlere nasıl karşılık 
vermek gerekiyor? Öncelikle, gerek fiziksel gerek 

4  Matthew Bunn, “Belgium Highlights the Nuclear Terro-
rism Threat and Security Measures to Stop it”, Huffington 
Post, 2016, Erişim: http://www.huffingtonpost.com/matt-
hew-bunn/belgium-nuclear-terrorism_b_9559006.html 

siber güvenlik açısından, teknolojik altyapılara ve 
ürünlere yapılan milyonlarca dolarlık yatırımlara 
karşın, güvenlikte en zayıf halka hala insan. Bu çer-
çevede, güvenlik ikincil bir öncelik olarak görülme-
den, gerek karar alıcılara ve yöneticilere gerekse ça-
lışanlara verilecek düzenli eğitimler önemli bir adım 
olarak değerlendirilmeli. 
Kaynakça  

1. Felix Ciuta, “Conceptual Notes on Energy Security”, Secu-

rity Dialogue, Vol.41, No.2, 2010

2. Richard Jackson, IHS Global Insight, Erişim: http://cdn.
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3. Daily Caller News Foundation, “Eco-Terrorists Use Bolt Cut-

ters To Shut Down Canadian-US Oil Pipeline”, Erişim: http://
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Geleneksel tanımıyla enerji güvenliği, tü-
keticiler yani talep yönünden bakıldığında 
enerji kaynağına erişimin ucuz, güvenli, gü-
venilir ve sürdürülebilir olmasıyla ifade edi-

liyor. Bununla beraber, güvenilir ve güvenli enerjiye 
ulaşabilme kabiliyeti günümüzde teknolojik geliş-
meler ve güvenliğe ilişkin asimetrik tehditlerin öne 
çıkmasıyla beraber yeniden ele alınabilir. Bir başka 
deyişle, enerji güvenliği, kritik enerji altyapılarının 
fiziksel ve siber güvenliği kapsamında incelenerek 
yeniden ele alınmalıdır. Türkiye’nin son dönemdeki 
en önemli stratejilerinden biri olan doğal gaz ticaret 
merkezi olma hedefi yolunda, enerjinin kesintisiz ve 
güvenli akışı ülkemiz açısından son derece kritik bir 
konu olarak karşımıza çıkıyor. 

Enerji güvenliğine ilişkin temel literatür incelen-
diğinde, enerji kaynakları ve çatışmalar arasında 
doğrudan bir ilişki olduğu görülüyor. Bu nedenle 
uzmanlar, enerji kaynaklarının doğrudan çatışma 
nedeni olabileceği ya da enerji kaynaklarının çatış-
malarda bir araç olarak kullanılabildiği sonucuna 
vardı.1 Fiziksel saldırılardan söz edildiğinde, terörist 
gruplardan gelen tehditler ilk olarak karşımıza çıkı-
yor. Nitekim, küresel seviyedeki gelişmeler incelen-
diğinde, stratejik önemlerinden ve yaratacakları ge-
niş ölçekteki etkilerden, boru hattı saldırılarının ön 
plana çıktığı gözlemleniyor. 

Boru hatlarına yönelik fiziksel nitelikteki saldırı-
ların daha çok hidrokarbon kaynaklarının çıkarıldığı 
ve yoğunlaştığı ülkelerde yaşandığı biliniyor. Örne-
ğin, son beş yıldaki istatistikleri incelediğimizde, 

1  Felix Ciuta, “Conceptual Notes on Energy Security”, Se-
curity Dialogue, Vol.41, No.2, 2010

enerji altyapılarını hedef alan terör saldırılarının 
yüzde 75’inin Yemen, Irak, Pakistan, Kolombiya ve 
Suriye olmak üzere beş ülkede kaydedildiğini görü-
yoruz.2 

Terörist faaliyetlerin yanı sıra çeşitli grupların fi-
nansal kazanç ya da ideolojik motivasyonlarla boru 
hatlarını tahrip etmeye yöneldikleri görülüyor. Ni-
jerya bu alanda iyi bir örnek. Ülkede yaşanan boru 
hattı hırsızlıklarının ekonomiye yıllık 12 milyar do-
lar zarar verdiği tahmin ediliyor. Son olarak, yakın 
zamanda Kanada ve ABD’deki petrol boru hatlarının 
doğaya zarar verdiği gerekçesiyle bir grup tarafın-
dan sabote edilmeye çalışılması3 fiziksel tehditlerin 
kaynaklarını anlamak için bir başka önemli örneği 
oluşturuyor. 

Elektrik altyapısı da tehdit altında
Boru hatlarının yanı sıra elektrik altyapılarının 

da çeşitli sebeplerle fiziksel saldırılarla karşı kar-
şıya olduğunu biliniyor. Örneğin, 2015’te Pakistan’ın 
elektrik altyapılarına yapılan saldırı 140 milyon in-
sanın elektriksiz kalmasına sebep oldu, ABD’de Kali-
forniya’da elektrik trafolarına yapılan saldırı, tesisin 
Silikon Vadisi’ne yakınlığı ve yaratabileceği kesinti 
açısından yetkililerde büyük endişe yarattı. Son dö-
nemde tartışılan bir diğer önemli konu ise nükleer 
tesislerin ve materyallerin güvenliği… Mart 2016’da 

2  Richard Jackson, IHS Global Insight, Erişim: http://cdn.
ihs.com/www/Tridion%202013/PDF/IHS_CRQ_July14-Di-
gital-Global.pdf 

3  Daily Caller News Foundation, “Eco-Terrorists Use Bolt 
Cutters To Shut Down Canadian-US Oil Pipeline”, Erişim: 
http://dailycaller.com/2016/10/12/eco-terrorists-u-
se-bolt-cutters-to-shut-down-canadian-us-oil-pipeline/ 

Enerji güvenliğinde yeni bir açmaz  
‘KritiK enerji altyapıların Korunması”

BilGi paYlaŞıMı 
platfOrMları 

OlUŞtUrUlMalı
“Bilgi kıskançlığı” engelini aşmak adına, sektör için-
de ve sektörler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını 
kuvvetlendirecek ve cesaretlendirecek iletişim ağla-
rının kurulması bir öneri olarak sunulabilir. Örne-
ğin, ABD’de sektörel ölçüde faaliyet gösteren ISAC 
(Information Sharing and Analysis Center) yani 
Bilgi Paylaşım ve Analiz merkezleri, bilgi ve tecrü-
be paylaşımı platformu kurmayı hedefleyen ve bu 
bağlamda, politika önerileri getirerek, eğitim prog-
ramları da hazırlayan güzel bir örnek. Hatırlatmak 
gerekir ki, yüzde 100 güvenlik mümkün olmasa da 
olası tehditlere karşı doğru senaryoları hazırlamak 
ve uygulamak, insan ve altyapıya yönelik gerekli 
yatırımları yapmak ve en önemlisi de karar alıcılar 
seviyesindeki farkındalığı sağlamak asimetrik teh-
dit unsurlarıyla mücadele ederken, artı puan kazan-
dıracak uygulamalar olarak karşımızda duruyor. 



 MEVZUAT   
Figen Özer 
 E-Click-Kurucu
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▶ Yenilenebilir enerji  kaynak alanı yerli  teknolojiyi geliştirecek

Bu, kuşkusuz yenilenebilir enerji pazarı için 
önemli bir gelişme. Zira teşvik konusu, gerek piyasa 
aktörlerini gerekse yatırımcıları had safhada ilgilen-
diriyor. Yıllardır YEKDEM mekanizması kapsamında 
üreticilere alım garantileri, proje için arsa tahsisi 
gibi avantajlar sağlanırken; bu yeni düzenleme ara-
cılığıyla yine bir teşvik platformunda, büyük ölçekli 
yenilenebilir enerji kaynak alanları bir ihale sürecini 
takiben oluşturuluyor olacak.

Amaç maddesine bir göz atalım: “Kamu ve hazi-
ne taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlar-
da büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları 
(YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynakları-
nın etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatı-
rımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde ger-
çekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan 
ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilme-
si ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlanması, 
teknoloji transferinin teminine katkı sağlanmasıdır.”

İşte bu amaç doğrultusunda yayımlanan bu yeni 
düzenleme, YEKA’lara ilişkin tüm süreçleri ve ilgili 
hususları düzenliyor olacak. Kapsam maddesi de 
çerçeveyi ortaya koyuyor:

 “YEKA’ların belirlenmesi, bu alanlar için bağlantı 
görüşünün verilmesi ve kapasite tahsisinin yapıl-
ması, tahsis edilen bağlantı kapasitesinin yurt içinde 
üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı ile kullan-
dırılması ve bu amaçla yapılacak yarışmaya katıla-
cak tüzel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi, 
yarışmanın yapılması, teminat alınması, yükümlü-
lüklerin yerine getirilmemesi halinde teminatın irat 
kaydedilmesi, yarışmayı kazanan tüzel kişiler tara-
fından  YEKA’da  kurulacak elektrik enerjisi üretim 
tesislerinin lisans müracaatları ve elektrik enerjisi 

satışına ilişkin usul ve esaslardır.”
Yönetmeliğin diğer hükümlerine bakıldığında, 

YEKA’ların belirlenmesi akabinde kullanım hakkı 
yarışma sürecinin başlayacağı ve bu süreci kaza-
nan tüzel kişi ile YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi 
imzasının takip ettiğini görüyoruz. YEKA Kullanım 
Hakkı Sözleşmesi imzalayan tüzel kişinin bir sonra-
ki adımı, ön lisans ve üretim lisansı almak. 

Tüm bu süreçlerden sonra YEKA’larda üretilen 
elektrik enerjisi şartnamede belirtilen süre boyun-
ca ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nde yer alan 
fiyat üzerinden, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 
değerlendirilecek. 

Yönetmelik şüphesiz bir teşvik sistemi getiriyor. 
Ancak aşağıdaki gibi gerek amaç gerek kapsam;
•	 “….ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ile-
ri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi 
ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlanma-
sı…”

•	 “…tahsis edilen bağlantı kapasitesinin yurt içinde 
üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı ile kul-
landırılması…”

•	 “ve gerekse lisanslama sürecinde verilen taah-
hütler göz önüne alındığında önemli bir husus söz 
konusu: Yerli aksam kullanımı. 
Bu yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji 

kaynaklarından üretim yapmak isteyen tüzel kişiler 
gerekli koşulları sağlayan, akredite edilebilir yerli 
aksam kullanmak ya da Ar-Ge faaliyetlerine start 
vererek yurt içinde imal etmek zorunda. Mevcut üre-
tim kapasitesinden yerli kaynak kullanımı ile yarar-
lanmak isteyen bu düzenlemenin pratikteki etkileri-
ni izleyeceğiz. 

 �Bir süredir Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın 
söylemlerinden de aşina olduğumuz Yenilenebi-
lir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği, 27 Kasım 
2013  tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olan ‘Elektrik Enerjisi Üretimine 
Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının 
Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve 
Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yö-
netmelik’ini mülga kılarak, 9 Ekim 2016 tarihinde 
yürürlüğe girdi.

yenilenebilir enerji  
kaynak alanı yerli  
teknolojiyi geliştirecek

Kısaca YEKA olarak adlandırılan “Yenilenebilir 
enerji kaynak alanı” ile ilgili son düzenleme 
yürürlüğe girdi. Yönetmelik, yenilenebilir enerji 
kaynağı yatırımlarına hız vermeyi ve yerli 
teknoloji kullanımını teşvik edecek
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 ENERJİ IQ   
Emre Ertürk

EpDK’dan lisanssız elektrik üretimi  
mevzuatında önemli değişlik 

EPDK, lisanssız elektrik üretimini düzenleyen mevzuatta yaptığı değişiklikle, proje onayı için bekleyen 
yatırımcılara 90 gün ek süre verdi. Ancak onay alamadığı için iptal edilen projelerle ilgili düzenleme 
yapılmadı 

2 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanma-
sına Dair Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Konuya ilişkin 
tebliğ, 22 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
landı. 

Düzenlemeyle proje onay süreci ile ilgili daha 
önce üç ay olan ilave süre, 180 güne çıkarıldı. Böy-
lece, TEDAŞ’ta onay için bekleyen ve yatırımcı için 
büyük sorun haline gelen konuya çözüm getirilmeye 
çalışıldı. Ancak mevcut düzenlemede şu ana kadar 
süre nedeni ile iptal edilmiş projelerle ilgili bir dü-
zenleme yapılmadı. 

Teşvik uygulamasından yararlanılabilmesi için 
ilgili kişinin üretim tesisinde kullanılan makine ve/
veya elektro-mekanik aksam için ilgili teknik mev-
zuat hükümlerine göre belirlenecek destek fiyatına 
ilişkin belgeyi, ilgili görevli tedarik şirketine sunma 
yükümlülüğü de kaldırıldı. 

Tebliğ’de bağlantıya ilişkin genel hükümler bö-
lümünde yer alan ön kabul veya geçici kabul süreci 
ve işlemleri, kabul öncesi süreci ve işlemleri olarak 
değiştirildi. 

Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine da-
yalı başvurular için mutlak tarım arazileri, özel ürün 
arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, 
çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bo-
zan alanları kapsamadığına ilişkin belge alınıyordu. 
Yapılan değişiklik ile sulu-kuru I, II, III, IV. sınıf tarım 
arazileri de söz konusu listeye eklendi. 

İnşaat ruhsatı da istenecek
Bağlantı başvurularında, ihtiyacı karşılanmak 

üzere üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim te-

sisinin abone numarasına yer veriliyor. Mevcut bir 
tüketim tesisinin bulunmaması halinde, kurulma-
sı planlanan tüketim tesisine ilişkin inşaat ruhsatı 
ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin geçici 
kabulden önce sunulması zorunlu hale getirildi. De-
ğişiklik yapılmadan önce inşaat ruhsatının alınması-
na gerek olmadığına ilişkin belge de sunulabiliyordu. 

İlgili şebeke İşletmecisinin OSB Dağıtım Lisansı 
sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB 
müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme 
yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere 
ilgili OSB çalışanlarından oluşan en az üç üyeden 
oluşacak ve oy çokluğuyla karar alınacak. 

Doğal gaz dağıtımına kritik düzenleme 
EPDK Doğalgaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tara-

fından hazırlanan Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisans-
larına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği taslağı, kurumun 
internet sitesinde sektörün görüşüne açıldı. Yönet-
melik taslağı ile dağıtım lisansının iptal edilmesinin 
zorunlu hale geleceği durumlar tanımlanıyor, ayrıca 
bu sürece ilişkin izlenecek usul ve esaslar tanımla-
nıyor. 

Yönetmelik ile düzenlenmesi planlanan konular 
şunlar: 

 î Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansının iptal edile-
ceği hallerin tespiti, 

 î Dağıtım hizmetinin aksamaması ve tüketicilerin 
korunması için Kurul’un alacağı tedbirlerin belir-
lenmesi, 

 î Dağıtım şebekesinin mülkiyetini elinde bulundu-
ran lisans sahibi adına 120 gün içerisinde ilgili 
şebekenin satışI, 

 î Yeni lisans sahibinin belirlenmesi için yapılacak 
ihaleye ve şebekenin devrine ilişkin usul ve esas-
lar. 
25 Kasım tarihine kadar görüşe açık kalacak yö-

netmelik taslağında, dağıtım lisansının iptal edilme-
sini zorunlu hale getirecek koşullar şöyle tanımlandı: 

 î Lisans sahibinin mali durumunun dağıtım faali-
yeti kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getire-
meyecek kadar kötüleşmesi, 

 î Dağıtım şirketinin mevzuat ihlallerinin, dağıtım 
faaliyetinin gerektirdiği hizmetleri kabul edileme-
yecek düzeyde aksatması, 

 î Dağıtım şirketinin mevzuata aykırılıkları itiyat 
edinmesi, 

 î Dağıtım şirketinin faaliyetlerini yerine getireme-
yecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi, 

 î Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin 
kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi. 

Enerji yatırımına 9 ayda 20.8 milyar tl teşvik 
2016 yılı Eylül ayında, öngörü-

len sabit yatırım tutarı toplam 2.8 
milyar TL olan 248 adet yatırım 
teşvik belgesi düzenlendi. Eko-
nomi Bakanlığı tarafından pay-
laşılan verilere göre, geçtiğimiz 
eylül ayında düzenlenen 248 adet 
yatırım teşvik belgesinin 238 ade-
di yerli firmalar, 10 adedi yaban-
cı sermayeli firmalar tarafından 
alındı. 

Eylül ayında verilen yatırım 
teşvik belgelerinde öngörülen 
toplam 2.8 milyar TL’lik sabit ya-

tırım tutarının 835 milyon TL’si 
enerji sektöründe oldu. 2016 yılı 
Ocak-Eylül döneminde ise verilen 
yatırım teşvik belgelerinde öngö-
rülen 63.5 milyar TL’lik toplam 
sabit yatırım tutarının 20.8 milyar 
TL’si enerji sektöründe olduğu 
kaydedildi. Enerji sektörü yatırım 
teşviki verilen sektörler arasında 
birinci sırada yer alıyor. 

Yerli firmalara düzenlenen 
teşvik belgelerinde öngörülen 
toplam sabit yatırım tutarı 2.7 mil-
yar TL olurken, yabancı sermayeli 

firmalara düzenlenen teşvik bel-
gelerinde öngörülen toplam sabit 
yatırım tutarı 129 milyon TL oldu. 

248 adet belgenin 178 adedi 
komple yeni yatırım, 45 adedi tev-
si, 25 adedi ise diğer mahiyetler-
deki yatırımlardan oluşuyor. Eylül 
ayında yatırım teşvik belgelerinde 
öngörülen toplam 2.8 milyar TL’lik 
sabit yatırım tutarının 2.1 milyar 
TL’si komple yeni yatırım, 478 mil-
yon TL’si tevsi ve 184 milyon TL’si 
de diğer mahiyetlerdeki yatırım-
lardan oluşuyor. 

son üç yılın eylül ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin dağılımı şöyle: 

Yıl (Eylül) Belge Adedi Öngörülen Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) 
Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2014 22 310 332 128 3,253 3,381 
2015 17 242 259 762 3,500 4,261 
2016 10 238 248 129 2,667 2,795 



2016  yılı Eylül ayında gerçek-
leşen toplam 20,855 GWh elektrik 
üretiminin %61,4’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
ri, üretimdeki paylarını bir önceki 

1  Aylık bazda en güncel verilerden 
faydalanılmıştır.

aya göre 2,1 puan artırırken, geç-
tiğimiz senenin aynı dönemine 
göre 3,8 puan artırmıştır.

Serbest üretim şirketlerini 
%17,3’lük oran ile yap işlet sant-
ralleri ve %14,7’lik oran ile EÜAŞ 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin kalan %6,5’lik oranını ise 
İşletme Hakkı Devir Santralleri ve 

Yap İşlet Devret Santralleri oluş-
turmaktadır2. 

Eylül ayı içerisinde gerçekle-
şen toplam üretimin %38’i kömür 
santralleri, %32,7’si doğalgaz ve 

2  Kaynak olarak 30 Eylül 2016 tarihli 
TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kul-
lanılmaktadır.
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EÜAŞ EÜAŞ'a Bağlı 
Ortaklıklar

İşletme Hakkı 
Dev. Sant.

Otoprodüktör 
Sant.

Yap İşlet 
Sant.

Yap İşlet 
Devret Sant.

Serbest 
Üretim Sant.

2016 Ağustos 19,8   - 1,2   - 15,3   4,3   59,3   
2016 Eylül 14,7   - 2,0   - 17,3   4,5   61,4   
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LNG santralleri tarafından kar-
şılanmıştır. Doğalgaz ve kömür 
santrallerini %16 ile hidrolik 
barajlı santraller izlemektedir. 
Hidrolik akarsu santralleri ise 
toplam üretimin %3,9’luk kıs-
mını oluşturmaktadır. 2016 yılı 
Ağustos ayında %6,6’lık bir orana 
sahip olan rüzgâr santrallerinin 
2016 Eylül ayında toplam üretim-
deki payları %6,3 olarak gerçek-

leşmiştir3. 
Gerçekleşen üretim verilerine 

göre, 2016 Ağustos ayında top-
lam üretimin %70,3’lük bir kıs-
mını karşılayan termik santraller 
2016 Eylül ayında 1,8 puanlık bir 
artış ile toplam üretimin %72,1’lik 
kısmını karşılamaktadırlar. 

3  Kaynak olarak 30 Eylül 2016 tarihli 
TEİAŞ Kurulu Güç Yük Tevzi Raporu kul-
lanılmaktadır.

2016 yılı Eylül ayında orta-
lama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2015 yılı Eylül ayı ortalama elekt-
rik fiyatına göre %13 oranında 
azalarak, 139,75 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu değer 2015 
yılı Eylül ayında 160,69 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayı 
ortalama piyasa takas fiyatı bir 
önceki ayın ortalama fiyatı olan 
161,48 TL/MWh’e göre %13,5 

oluşturmaktadır. 2016 yılı Ağustos ayında %6,6’lık bir orana sahip olan rüzgâr santrallerinin 
2016 Eylül ayında toplam üretimdeki payları %6,3 olarak gerçekleşmiştir3.  
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daha düşük gerçekleşmiştir. Ey-
lül ayında en yüksek piyasa takas 
fiyatı 21 Eylül tarihinde 163,89 
TL/MWh olarak gerçekleşirken, 
en düşük ortalama PTF, 25 Eylül 
günü 112,31 TL/MWh olarak ger-
çekleşmiştir. 

2016 yılı Eylül ayında pik sa-
atlerde4 166,17 TL/MWh olarak 
gerçekleşen ortalama PTF, bir ön-
ceki yılın aynı döneminde gerçek-
leşen 188,97 TL/MWh’lik değerine 
göre %12,1 oranında azalmıştır5. 
Pik saatler ortalaması, bir önceki 
ayın pik saatler ortalama değeri 
olan 188,10 TL/MWh’e göre %11,7 
daha düşüktür. 2015 yılı Eylül 
ayında pik dışı (off-peak) saatler 
ortalaması 132,41 TL/MWh iken, 
bu değer 2016 yılı Eylül ayında 
113,33 TL/MWh olarak gerçekleş-
miş ve %14,4 oranında bir azalma 
kaydetmiştir.

2015 yılı Eylül ayı içerisin-
de toplam 21.693.422 MWh olan 
elektrik talebi bir önceki yıla göre 
%2,1’lik bir azalma göstererek 
2016 yılı Eylül ayında 21.233.349 
MWh değerine gerilemiştir6. 2015 
yılı Eylül ayında günlük ortalama 

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

5  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında kay-
nak olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
Piyasa Gelişim Raporları PTF ortala-
maları kullanılmaktadır.

6  Kaynak olarak TEİAŞ Yük Tevzi Ra-
porları 2015 ve 2016 yılları Günlük Ra-
porları ile 30 Eylül 2016 tarihli TEİAŞ 
Yük Tevzi Bilgi Sistemi raporu kullanıl-
maktadır.
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2015 yılı Eylül ayında günlük ortalama 30.093 MWh olan talep, 2016 yılı Eylül ayında 29.491 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 
2016 yılı Ağustos ayı sonunda 77.349 MW olan toplam kurulu güç değeri %0,94’lük bir artışla 
2016 yılı Eylül ayı sonunda 78.072 MW olarak kaydedilmiştir. Toplam kurulu gücün %61,1’lik 
kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, EÜAŞ ve EÜAŞ’a bağlı ortaklık santrallerinin 
toplam kurulu güçteki payı %25,3 seviyesindedir. Yap işlet santralleri %7,8’lik bir orana sahip 
iken yap işlet devret santralleri %3’lük bir orana sahip. 

 

2016 yılı Eylül ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %29,8’lik kısmı doğalgaz ve LNG 
yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %25,1’lik kısmı barajlı hidrolik santraller tarafından 
karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %20,5’lik oran ile kömür7 izlemektedir. Akarsu tipi hidrolik 

                                            
7 Kömür santrallerini taş kömürü, linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. TEİAŞ kurulu güç 
tablolarında asfaltit, fueloil, nafta ve motorin ile birlikte sınıflandırılmaktadır. 
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linyit ve ithal kömür santralleri oluştur-
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dir. Akarsu tipi hidrolik 
santraller %10’luk bir 
orana sahipken rüzgâr 
santralleri toplam ku-
rulu gücün %5,7’lik bir 
kısmını oluşturmakta-
dır8. 

2015 yılı Eylül ayın-
da 3,38 milyar m3 ola-
rak kaydedilen toplam 
doğalgaz tüketimi, 
2016 yılının dokuzun-
cu ayında 2015 yılının 
aynı ayına göre %14,9 

oranında bir azalma ile 
2,87 milyar m3 olarak 
gerçekleşmiştir. Elekt-
rik santrallerinde tüke-
tilen doğalgaz miktarı 
2015 yılı Eylül ayında 
1,33 milyar m3 iken 
bu miktar 2016 yılının 
aynı döneminde %28,7 
oranında azalarak 0,95 
milyar m3 olarak kay-
dedilmiştir9. Elektrik 
santrallerinde tüketilen 

doğalgaz miktarının toplam do-
ğalgaz tüketimine oranı 2015 yılı 
Eylül ayında %39,3 iken, bu oran 
2016 Eylül ayında %33 olarak 
gerçekleşmiştir.

8  Kaynak olarak 30 Eylül 2016 tarihli 
TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi ve 30 Eylül 
2016 tarihli TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Siste-
mi raporları kullanılmaktadır.

9   2016 yılı Eylül ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır.
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