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YENİLENEBİLİR ENERJİDE

Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki yeniliklerin uygulamaya
girmesi için gerekli yönetmelik, ekim ayında yayımlandı.
Yenilenebilir enerjide yeni bir dönemin başladığını belirten
sektör temsilcileri, tüketimi fazla olan şirketlerin,
1 MW sınırına takılmaksızın yapacağı “sınırsız üretimle”
sektörün büyüyeceğini belirtiyor.

L

isanssız elektrik üretimi için 14
Mart 2013’te çıkartılan 6446 Sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu, sektör
için büyük bir beklenti yaratsa da
kanundaki yeniliklerin uygulamaya girmesi için çıkarılması gereken yönetmeliklerin
ancak 2 Ekim tarihinde çıkarılması, sektörün neredeyse “durmasına” neden oldu.
Enerji piyasası temsilcileri, yaklaşık beş
aylık bir aranın ardından, yeni yönetmelikle yenilenebilir enerjide yeniden büyüme
planları yapmaya başladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, artık isteyen herkes başvuruda bulunup, kendi evi ve işyeri için elektrik üretimine başlayabilecek. Yönetmeliğe göre,
kendi elektriğini üretmek isteyenler için
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başvuruların önü açılırken, sektör temsilcileri, enerjide yeni bir
dönemin başladığını belirtiyor.
Yönetmelikle birlikte yaşanan en önemli gelişme, üretimdeki
500 kW sınırının 1 MW’a yükseltilmiş olması. Bu limit, ilerleyen
dönemde gerekirse Bakanlar Kurulu kararıyla beş katına kadar
da yükseltilebilecek.
Sektör temsilcilerinin “halk, tüketici konumdan, üretici konumuna geçebilecek” yorumu yaptığı yönetmelikte, üretim sınırının yükseltilmesi, büyük şirket ve fabrikalar için de önemli bir
gelişme oluyor. Belediyelerin de içme suyu ve atık suyu iletim
hatlarında elektrik üretim tesisi kurabilme imkânının önü açılırken, kamuoyunun da “lisanssız elektrik üretimi” konusunda ilgili olacağı düşünülüyor. Bu arada yönetmelikle, lisanssız üretimden, lisanslı üretime veya lisanslı üretimden lisanssız üretime
geçişler de serbest oldu. Ayrıca lisanssız üretim tesisleri enerji
alım garantisi de alabilecek.
Yönetmeliğin getirdiği önemli bir değişiklik de sınırsız elekt-
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rik üretimi. Buna göre tüketimi fazla olan şirketler,1 MW sınırına takılmaksızın elektrik üretim tesisi kurabilecek. Ancak söz
konusu şirketler, şebekeye enerji verse bile, bu işlem karşılığında para alamayacak. Bu durumda şirketler sadece kendi elektrik
üretim ve tüketim giderlerini karşılamış olacak. Alışveriş merkezleri de bu kapsamda elektrik üretebilecek. Enerjide değişen
iklimle sektör temsilcileri 2014 yılına kadar bin 500 başvuru
olacağı öngörüsünde bulunuyor.
ENERJİ İTHALATI, CARİ AÇIKTAKİ ARTIŞTA
EN ÖNEMLİ KALEM
Türkiye’de ekonominin gelişmesine paralel olarak enerji
talebi artarken, enerji ithalatı, cari açıktaki artışta en önemli kalem haline geldi. Fosil kaynaklar bakımından komşuları
kadar zengin olmayan ancak coğrafi konumu itibarıyla su, güneş, jeotermal ve rüzgâr potansiyeliyle birçok ülkeye nazaran
avantajlı konumda bulunan Türkiye’de firmalar da bir süre-

dir enerji yatırımlarını geleceğin kaynağı
olan yenilenebilir enerjide şekillendirmeye başlamıştı. Bu doğrultuda su, güneş,
rüzgâr ve jeotermalde yatırımlar artmaya
başladı.
Lisanssız Elektrik Üretim Derneği’nden (Li-Der) alınan bilgilere göre; mayıs ayı
sonuna kadar rüzgar, güneş, biyokütle ve
kojen ile ilgili toplam 980 başvuru alındı.
Bunlardan toplam 250 MW’lık 659 başvuru
olumlu sonuçlanırken, 10’un üzerinde tesis
hizmete girerek lisanssız elektrik üretimine
başladı. Lisanssız HES’ler konusunda ise
henüz sisteme başvuru alınamadı. Bunun
nedeni olarak, Devlet Su İşleri’nin (DSİ)
kendi mevzuatlarındaki değişikliği henüz
tamamlayamamış olması gösteriliyor. BaşEKONOMİK FORUM
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vurular gerçekleştiği taktirde, lisanssız
HES’lerin de potansiyelinin yükselmesi
bekleniyor. İlk etapta HES başvurularının
250 MW’tan bin MW’a çıkacağı öngörülürken, bu rakamın 2015 yılı sonunda en az 5
bin MW’a ulaşacağı düşünülüyor.
YÖNETMELİKLE, RÜZGARDA KWH
BAŞINA MALİYET AZALDI
Çıkarılan yönetmelikle, rüzgâr enerjisi
alanında ürün seçenekleri artarken, kWh
başına maliyet azaldı. Fabrikalar artık
2,5 ile 3 MW’lık rüzgâr türbinini lisanssız
elektrik üretimi kapsamında kurabilecek.
Güneş enerjisi üretiminde ise aynı alanda
daha fazla kurulum yapılmasıyla hem satın alma maliyetlerinin düşmesi hem de
işletme, bakım ve izleme maliyetlerinin
daha ekonomik hale gelmesi sağlanacak.
Tüm bunların yanı sıra, yeni yönetmelikle,
finans kuruluşlarının sektöre daha kolay
kredi verebilecekleri değişiklikler de söz konusu. Yönetmelikle, OSB ve dağıtım şirketlerinin trafo kapasitelerini yılda dört defa,
belli aylarda kendi internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle açıklamak zorunda olması ise, sektörde planlama ve yatırım açısından yatırımcıya bir öngörü sağlayacağı
için olumlu karşılandı. Ayrıca ilk defa, imdat grupları, şebekeden izole olan sistemler
ve verimliliği kanunun belirttiği şekilde
olan kojenerasyon sistemleri de lisanssız
elektrik üretim kapsamına girdi.
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ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI İKİ KAT ARTTI
Bu arada son 10 yıl içinde elektrik üretim kapasitesi, doğalgaz ithalatı ve enerji tüketiminden her biri yaklaşık iki kat
artış gösterdi. Bu gelişme ile birlikte elektrik enerjisi üretiminde kamunun payı yaklaşık yüzde 35 seviyelerine düşerken, özel
sektörün payı yaklaşık iki kat artışla yüzde 38’den yüzde 65 seviyelerine yükseldi. Aynı zamanda kamunun elindeki dağıtım
şirketlerinin ve hizmetlerin özelleştirilmesi tamamlanarak, bu
alanda önemli bir atılım gerçekleşmiş oldu. Sektör aktörlerine
göre, şu an için enerji sektöründe katılımcıların en önemli sıkıntısı, orta ve uzun vadede güvenilir ve şeffaf fiyat oluşumu ile
öngörülebilirliği sağlayacak fiyat referansının ortaya çıkamaması. Özel sektör için uzun vadede ‘rekabetin adil olduğu, şeffaf ve
serbest bir piyasa yapısı’, öncelikli hedef konumunda.
Bunların yanı sıra, artık Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
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Türkiye elektrik enerjisinin yakıt cinslerine göre
kurulu gücü (2012 yıl sonu – Ekim 2013 sonu)
Kurulu
Güç (MW)

Katkı
(%)

Santral
Sayısı
(adet)

Kurulu
Güç (MW)

Katkı
(%)

Santral
Sayısı
(adet)

Fue-Oil + Asfaltit + Nafta + Motorin

1.362

2.4

23

1.338

2.2

22

Taş kömürü + Linyit

8.478

14.9

19

8.515

13.7

20

İthal kömür

3.912

6.9

7

3.912

6.3

7

Doğalgaz + LNG

17.170

30.1

190

19.375

31.3

215

Yenilebilir + Atık

158

0.3

29

224

0.4

38

Çok yakıtlılar katı + sıvı

675

1.2

8

675

1.1

8

3.269

5.7

45

3.219

5.2

44
13

Çok yakıtlılar sıvı + doğalgaz
Jeotermal

162

0.3

9

310

0.5

Hidrolik barajlı

14.744

25.8

64

16.027

25.9

72

Hidrolik akarsu

4.864

8.5

317

5.696

9.2

374

Rüzgar

2.260

4

61

2.688

4.3

70

57,059

100

772

61,984

100

TOPLAM

883
Kaynak: TEİAŞ

ve Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde yapılan işlemlere, damga
vergisi muafiyeti de getirildi. Tacirlerin kendi aralarında organize piyasalar dışında yaptıkları ticaret, bu muafiyet kapsamı
dışında kaldı. Bu durum, bir yandan da EPİAŞ’ye ışık verecek
tezgâh üstü piyasalardaki işlem hacminin gelişmesine engel oluyor. Sektör aktörlerine göre, Türkiye’de enerji piyasasının bir
diğer önemli parçası olan doğalgaz piyasasında yaşanan önemli
değişikliklerden birisi de Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin
(BOTAŞ) elindeki ithalat kontratlarının, özel sektöre devri konusunda gerçekleşen gelişmeler.
GÜNEŞTE LİSANSLI YATIRIMLAR KISITLI KALDI
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarında ön sıralarda
yer alan güneş enerjisinde potansiyel henüz yeterince değerlendirilemiyor. Aslında güneş enerjisinde Türkiye, İspanya’dan sonra Avrupa’nın en büyük ikinci potansiyeline sahip. Sektör aktörleri, güneş enerjisinde doğru politikaların uygulanması halinde
birkaç yıl içinde 5 bin-10 bin MW arasında kurulu ek kapasite
elde etmenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Bu da yaklaşık 5
ila 10 milyar dolar arasında yeni yatırım anlamına geliyor.
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği’nden
(GENSED) alınan bilgilere göre, 14-15 Haziran 2013 tarihinde

600 MW değerinde fotovoltaik sistem kurulumu lisanslarının ihalesi için başvurular
alındı. 357 firma, 585 başvuruyla, yaklaşık
9 bin MWp güneş santrali kurmak için başvurdu. Bunlar arasında 29 firma, dört ya da
daha fazla başvuru ile 4 bin MW kurulumu için ihaleye girmek istiyor. İhalenin ise
2014 başında sonuçlanması bekleniyor. Lisanslama işlemlerinin 2014 başında sonuçlanmasının ardından ‘lisanslı’ kurulumların
2014’ten itibaren devreye alınabileceği öngörülüyor.
Lisanssız elektrik üretimi ile ilgili
2011’de yayınlanan tebliğ ve 2012’de yayınlanan uygulama tebliğinin ardından, Mayıs
2013’e kadar bin 30 başvuru yapıldı. Bunun
538 adedi güneş santralleri içindi. Sektör
aktörleri, lisansların henüz verilmemesi nedeniyle, 2013’ün ilk dokuz ayında güneşten
elektrik üretimiyle ilgili yatırımların oldukça kısıtlı kaldığını dile getiriyor.
RÜZGÂRDA 2014’TE KURULU GÜÇTE
YILLIK 4 BİN MW’A ULAŞILACAK
Yenilenebilir enerjinin bir diğer önemli
alanını ise rüzgâr enerjisi oluşturuyor. Türkiye, rüzgârda her yıl 500 MW santrali işletmeye almaya başladı. Buna ek olarak, bu
yıl sonunda 750-1000 MW civarı santralin
hayata geçmesi bekleniyor. Ancak Türkiye
enerji ihtiyacı göz önüne alındığında rüzgâr enerjisi yatırımları yeterli görülmüyor.
54 bin megawatt’lık enerji kurulu gücüne
sahip Türkiye’nin enerji kapasitesinin yüzde 3 ila yüzde 4’ünü rüzgâr enerjisi oluşturuyor. 10 yıl içinde enerji kurulu gücünün
100 bin MW’a çıkması hedeflenirken, bunun yüzde 20’sinin rüzgâr enerjisinden
oluşması bekleniyor. Bu durumda 2023’te
Türkiye’de 20 bin MW’lık rüzgâr hedefine
ulaşılırsa, yapılan hesaplara göre üretilen
toplam elektriğin %18 ila %20’si rüzgârdan
elde edilmiş olacak.
EKONOMİK FORUM
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ:

“HEDEFİMİZ, 2023’E KADAR
ENERJİ MERKEZİ HALİNE
GELMİŞ BİR TÜRKİYE”

S

on 10 yıldır siyasi istikrara bağlı
olarak refah seviyesi her geçen gün
artan Türkiye’nin enerji talebinin
10 yıl sonra iki katına çıkacağını
belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, hem bu talebi karşılamak hem
de enerji arz güvenliğini sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Yıldız, enerji sektöründe bugüne kadar olan
gelişmeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini
şöyle dile getirdi:
“Yerli ve yenilebilir kaynaklarımızı
harekete geçiyoruz. 2002 yılında, 12 bin
241 MW olan hidrolik santral kurulu gücü
şu an itibarıyla 20 bin MW’a çıktı. Göreve
geldiğimizde yok denecek kadar az olan
rüzgâr enerjisi kurulu gücü şu an itibarıyla 2 bin 604 MW. 10 yıl önce tamamen atıl
vaziyette olan jeotermal kaynaklarımızı
ülke ekonomisine kazandırmaya başladık.
Elektrik, ısınma, termal turizm ve seracılık
amacıyla 85 jeotermal sahayı özel sektörün
yatırımına açtık. Son 10 yılda jeotermal
uygulamalar elektrik sektöründe yedi kat
artarak, 162 MW’e ulaştı. 2023’e kadar hidrolik santralı kurulu gücünü 36 bin MW’a,
rüzgâr kurulu gücünü 20 bin MW’a, güneş
kurulu gücünü 3 bin MW’a, jeotermal kurulu gücünü 600 bin MW’a çıkarmayı hedefliyoruz. Yerli kömüre dayalı yapılacak bütün
termik santraller ile yıllık en az 12 milyar
dolarlık doğal gaz ithalinin önüne geçme
hedefimiz var.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun
(TKİ) elindeki kömür sahalarını, termik
santral kurma şartıyla ihaleyle özel sektöre
devretmeye başladık. Bu anlamda, Adana
Tufanbeyli’de 600 MW, Soma’da 450 MW,
Bursa-Keles’te 270 MW, Kütahya Tunçbilek’te 300 MW, Bingöl Karlıova’da 150
MW kurulu gücünde santrallar kurulacak.
Bolu-Göynük, Eskişehir-Mihallıççık, Silopi
Harbul-Üçkardeşler ve Sereder’de de santrallarımızın inşası devam ediyor. Türkiye
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n Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız,
doğusunda enerji
kaynakları açısından
ihracatçı, batısında
ithalatçı ülkelerle
çevrili konumdaki
Türkiye’nin, büyüyen
ekonomisiyle büyük
bir enerji pazarı
olduğunu söyledi.

Türkiye’de 10 yılda tam 100 milyar liralık enerji
yatırımı yapıldı. Hedefimiz 2013’e kadar yapılacak
200 milyar liralık enerji yatırımıyla enerji arz
güvenliğini perçinlemiş ve bölgesinde enerji merkezi
haline gelmiş bir Türkiye’dir.
linyit rezervinin yaklaşık %40’ını barındıran Afşin Elbistan’da
12 milyar dolarlık bir yatırımla toplam 8 bin MW gücünde santrallar kurulacak. En son Maden Tetkik ve Arama’nın (MTA) beş
yıllık çalışmaları sonucunda Afyon Dinar’da 950 milyon tonluk
linyit rezervi tespit ettik. Buraya da 5 milyar dolarlık yatırımla
3 bin 500 MW gücünde termik santral kurmayı hedefliyoruz.
Santral, ayrıca inşası ve maden sahasında 6-7 bin kişilik bir istihdamı bölgeye sağlamış olacak. Konya Karapınar’da 1,8 milyar
tonluk rezerve ulaşıldı. Bu kapasitenin daha da artabileceğini
gözlemliyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha
çok hâkim olması için temelli politikalarımız ve stratejilerimiz
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çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Karapınar’da 5 bin MW
civarında bir havza çalışması yapmayı planladık. Bu şekilde Atatürk Barajı’nın iki katı kadar Türkiye’ye bir rezerv sağlamış olacağız. Yaklaşık 7-8 milyar dolarlık da bir yatırım öngörüyoruz.
Rezerv kurulacak 5 bin MW gücündeki santralle 30-40 yıl rahatlıkla hizmet verebilecek. Türkiye’de 10 yılda tam 100 milyarlık
enerji yatırımı yapıldı. Hedefimiz 2023’e kadar yapılacak 200
milyarlık enerji yatırımıyla enerji arz güvenliğini perçinlemiş ve
bölgesinde ‘enerji merkezi’ haline gelmiş bir Türkiye’dir. Ayrıca
2023 yılına kadar iki nükleer santralin üretimine, birinin de inşasına başlamış olacağız.”
TÜRKİYE, ENERJİDE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELİYOR
Doğusunda enerji kaynakları açısından ihracatçı, batısında
ise ithalatçı ülkelerle çevrili konumda bulunan Türkiye’nin büyüyen ekonomisiyle büyük bir enerji pazarı olduğunu vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, jeostratejik
konumu itibarıyla da doğu-batı/kuzey-güney enerji güzergâhlarının kesişim noktasında olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Türkiye, enerji projelerini ve stratejisini savaşın değil istikrar, refah ve barışın gerekçesi olarak oluşturmakta ve uygulamaktadır. Siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış olan Türkiye,
bölgesinde adeta bir mıknatıs gibi yatırımları çekmekte ve cazibe merkezi haline gelmektedir. Azerbaycan’la birlikte inşa edeceğimiz TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesi ve rafineri yapımı,
modernizasyonuyla birlikte yapılacak toplam 17 milyarlık yatırım, yerli üretim, istihdam ve sanayimize önemli bir katkı sunacaktır. Türkiye Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü
Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerinin hayata geçirilmesiyle Kafkaslar’da kurduğu etkinliğin benzerini; TANAP
Doğalgaz Boru Hattı’yla Balkanlarda tekrarlama şansına kavuşacak, Hazar ile Adriyatik’i enerji nakil hatlarıyla birleştirecektir.
Savaş ve istikrarsızlıkların gölgesindeki Orta Doğu coğrafyasına
barış ve istikrarın gelmesini isteyen Türkiye’nin bu hedefinde
Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’nın daha verimli çalışması
ve yeni geliştirdiği projeler önemli bir yer tutmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın önümüzdeki 30 yılda dünya petrol üretim
artışının %40’ını tek başına karşılayacağını söylediği komşumuz
Irak’ın tüm bölgelerinde geliştirilecek projeler içinde de olmaya
devam edeceğiz.”
BAZI BÖLGELERDE %50’LERE VARAN
TASARRUF ORANLARINA ULAŞILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji tasarrufu konusunda yapılması gerekenler konusunda bilgi verirken, Bakanlık olarak da bu alanda yaptıkları çalışmaları şöyle
özetledi:
“Bütün bu projelerin yanında enerjiyi verimli kullanmak
adına başlattığımız ‘enerji verimliliği’ hareketi var. Enerjiyi sokak aydınlatmasında, yalıtımda, evde, tarımsal sulama, sanayi
uygulamaları gibi birçok alanda, hayatımızın birçok noktasında
daha verimli kullanma imkânımız var. Bizim yetiştiğimiz kültür,
bizim bilgilenme yöntemlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz de zaten bunu söylüyor. O açıdan ben bu konuda çok ciddi
mesafe kat edeceğimiz kanaatindeyim. Bildiğiniz gibi, 1 Ocak
2011 yılından sonra yalıtımı olmayan herhangi bir binanın ruhsat alma imkânı yok. Türkiye’de yalıtıma muhtaç olan 17 milyon

adet hane bulunuyor. Yeni binalarımızda
herhangi bir problem yok. Asıl yapmamız
gereken, mevcut binalarımızı eski hallerinden kurtarmak. 150 kadar kamu binasının
yalıtımıyla yaklaşık 45 milyon liralık enerji
tasarrufu meydana gelecek. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı binamızda yaptığımız
çalışmada %46’lık bir verim elde edildi.
Bunu elde etmek için camların çift olması,
duvarlarda da yalıtım yapılmış olması şartı
var. Yuvarlak bir hesapla yarı yarıya tasarruf ettiğiniz bir işlem aslında yatırımcı için
de, kamu için de, özel sektör kullanıcıları
için de kârlı olacak.
Sokak aydınlatmaları konusunda Ankara’da İnönü Bulvarı, Dikmen ve Muhsin
Yazıcıoğlu caddesi gibi bölgelerde pilot çalışmaları yapıyoruz. TBMM ile Enerji Bakanlığı arasındaki bulvarın aydınlatılmasında yaklaşık %41’lik bir tasarruf söz konusu
oldu. Bazı bölgelerde %50’lere varan tasarruf oranlarına ulaşıldı. Türkiye’nin toplam
aydınlatmasını düşünürsek, 6 milyon adet-

“YERLİ VE YENİLENEBİLİR
ENERJİ KAYNAKLARININ DAHA
ÇOK HÂKİM OLMASI İÇİN
TEMELLİ POLİTİKALARIMIZ VE
STRATEJİLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE
YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ.”
lik armatürde her yıl yaklaşık 600 milyon
liralık bir tasarruftan bahsediyoruz. LED
ampullerle ilgili harcamalar kendisini dört
yıl içinde amorti ediyor. Rüzgâr santrallerinden, güneş enerjisi panellerine, LED’lerden diğer enerji uygulamalarına varıncaya
kadar ürünlerin Türkiye’de üretilmesini
zorunlu kıldık. Herhangi bir yatırımcı eğer
buraya gelip yalnızca bize LED’in satmak
isterse bunun doğru olmadığını kendilerine iletiyoruz, onlar da yatırım kararları
alabileceklerinden bahsediyorlar. Şu anda
yerli firmalardan seri üretime geçme safhasına gelmiş olan fabrikalarımız var. Bu da
Türkiye sanayisi için önemli bir nokta. Biz
enerji sektörüne ilişkin cari açığı azaltmaya yönelirken aynı zamanda yatırımların
da yerli kaynaklar haline gelmesine çalışıyoruz. Türkiye 2023 yılı hedeflerine diğer
çalışmalarıyla birlikte bütün armatürlerini değiştirmiş ve bunların finansman ve
amortismanlarını tamamlamış olarak girmiş olacak.”
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TOBB TÜRKİYE ENERJİ MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI ALPAY ÜNAL:

“2014, YENİLENEBİLİR
ENERJİYE DAYALI BİR
ÜRETİM YILI OLACAK”
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı kullanımına ilişkin
kanunda yapılan değişiklikle birlikte sektör hız kazandı. Lisanssız üretim
başvurularına bakıldığında 2014’ün yenilenebilir enerjiye dayalı bir üretim yılı
olacağı kanaatindeyim.

E

nerji sektörü gündemi, 2014’te de
hareketli olacağını belirten TOBB
Türkiye Enerji Meclisi Başkan Yardımcısı Alpay Ünal, “Elektrik ve
doğal gazda serbestleşme çalışmalarının
geleceği noktanın izleneceği bu yıl içinde
büyük ölçekli elektrik üretim yatırımlarının devreye girmesini beklemekteyim”
dedi.
Ünal, enerji sektöründe fizibilite çalışmalarında karşılarına çıkan zorluklara değinerek, sektörde finansman daralmasının
yatırımları ne yönde etkilediğini şöyle dile
getirdi:
“Bu yıl gerçekleşmesi beklenen yatırım
ve özelleştirmeler göz önünde bulundurulduğunda, sektör için yeterli finansman
bulunup bulunamayacağı en önemli sorulardan birini oluşturuyor. Sektör geliştikçe
ve büyüdükçe daha rekabetçi ve şeffaf bir
piyasa yapısına hızla ulaşılmasına da duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.
Finansman daralması, yatırımları
olumsuz olarak etkiliyor. Artan talebi karşılamak üzere devreye girmesi gereken
üretim kapasitesinin gerektirdiği 3 milyar
dolardan fazla yatırım, özelleştirme süreci
tamamlanmamış dokuz elektrik dağıtım
bölgesinin gerektirdiği finansmanla sektöre çok ciddi bir nakit girişi gerektiğini
gösteriyor. Söz konusu finansman ihtiyacının tamamının karşılanabilmesi çok kolay
olmayacak.
Elektrik üretiminde yatırım kararı yeni
alınacak santrallar için zor bir süreç bekleniyor. Burada fizibilite çalışmalarının
önemi bir kez daha ön plana çıkmakta.
Özellikle büyük doğal gaz santrali projeleri geliştirmek, rekabetçilik, kârlılık ve uy30
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gun lokasyon bulabilmek, geçmişe kıyasla çok daha zor olacak.
Ancak küçük doğal gaz santralleri için durumun bu kadar zor
olmayacağı görülüyor. Entegre yatırımların ise verimlilik açısından ön plana çıkması muhtemel.”
543 HİDROELEKTRİK SANTRALİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR
TOBB Türkiye Enerji Meclisi Başkan Yardımcısı Alpay Ünal,
Türkiye enerji sektöründe rekabete dayalı olarak şeffaf bir piyasa yapısının oluşturulmasının önemi ve bu konuda yapılan
çalışmalara yönelik şu bilgiyi verdi:
“Türkiye enerji sektöründe rekabete dayalı olarak şeffaf
bir piyasa yapısının oluşturulması yönünde adımlar atılmaya
devam edilirken, 2011’in mart ayında Avrupa piyasasıyla tam

k TOBB Türkiye
Enerji Meclisi
Başkan Yardımcısı
Alpay Ünal, 2011
yılında yenilenebilir
enerji kaynaklarının
elektrik üretimi
amaçlı kullanımına
ilişkin kanunda
yapılan değişiklikle
birlikte sektörün
hız kazandığını
belirtti.
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uyumlu bir elektrik piyasası uygulamaya
geçti. Özel sektöre açılan elektrik üretim
sektöründe özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yürürlüğe konulan
yasal düzenlemelerin etkisiyle hidroelektrik santral yapmak üzere Ocak 2012 itibarıyla 15 bin 582.1 MW’lık 543 santral inşaatına başlamış olup, bu inşaatlar devam
ediyor.
2004 yılı itibarıyla 18 MW düzeyinde
olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2011 yılında bin 691 MW’a ulaştı. 1 Kasım 2011
öncesinde 3 bin 180 MW rüzgâr lisansı
verildiği ve bunlardan bin 677 MW’ının
işletmeye alındığı biliniyor. Yaklaşık 600
MW’ın ise inşası devam ediyor. Başvurulardan sonra geçen süreçte 5 bin 500 MW
için 13 grup projesi lisans almaya hak kazandı. 2012 yılı sonunda inşa halinde olan
600 MW’lık kapasitenin hayata geçmesi
halinde ise toplamda 2 bin 300 MW kapasitede rüzgâr santralinin işletmede olması
bekleniyor. 2013 yılında en az bir MW inşa
halinde olan rüzgâr santralinin de devreye
girmesi bekleniyor.”

“ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YATIRIM
KARARI YENİ ALINACAK
SANTRALLAR İÇİN ZOR BİR SÜREÇ
BEKLENİYOR. BURADA FİZİBİLİTE
ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ BİR KEZ
DAHA ÖN PLANA ÇIKMAKTA.”

ÖZEL SEKTÖRÜN KURULU GÜCÜ
TOPLAM 3 BİN 701 MW
2011 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanunda yapılan değişiklikle
birlikte sektörün hız kazandığına dikkat
çeken TOBB Türkiye Enerji Meclisi Başkan
Yardımcısı Alpay Ünal, “Keza lisanssız üretim başvurularına bakıldığında 2014 yılının yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
bir üretim yılı olacağı kanaatindeyim.
EPDK verilerine bakıldığında, Ocak
2012 itibarıyla proje fiili gerçekleşmesi
%10’un üzerinde olan inşa halindeki santrallerin kapasite değerleri incelendiğinde
yakın zamanda devreye girmesi planlanan
kurulu güç kapasitesinin %53’ünü hidrolik,
%16,5’ini doğal gaz, %11,4’ünü ithal kömür, %6,3’ünü ise rüzgâr santralleri oluşturuyor. 1 Ocak 2012 itibarıyla devreye
alınan 129 özel sektör santralinin kurucu
gücü ise toplamda 3 bin 701 Mw’a ulaştı.
İnşa halindeki santrallerin de devreye girmesiyle özel sektör, enerji alanında büyük
bir yatırıma imza atmış olacak. Türkiye
ileride Avrupa’nın elektrik enerjisinin bir
kısmının karşılamaya hazır hale gelecek.
Bunun için sektörde, bürokrasi ve hükümetin koordineli bir şekilde çalışmaya devam
etmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi,
özellikle süreçlerin kısaltılması daha iyi sonuçlar verir” dedi.
EKONOMİK FORUM

31i

DOSYA

Türkiye LPG pazarı
3,7 milyon tonluk yıllık
tüketimle dünyada 15’inci,
Avrupa’da petrokimya
hariç tutulduğunda
Rusya’nın ardından ikinci
büyük pazar konumunda
bulunuyor. Türkiye’yi
sırasıyla İtalya, Fransa
ve Polonya izliyor.
Sektörümüzün iş hacmi
12 milyar dolar
mertebesinde.

T

OBB Türkiye LPG Meclisi Başkanı
ve Dünya LPG Birliği Başkan Yardımcısı Yağız Eyüboğlu, son derece
dinamik, canlı ve umut veren ekonomiye sahip bir ülkede faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, “Dünya ekonomileri
talep yaratmaya çalışırken biz, büyümekte
olan talebi gelecekte nasıl karşılayacağımızı
düşünüyoruz” dedi.
Büyüyen Türkiye’nin her türlü enerjiye fazlasıyla ihtiyacı bulunduğuna dikkat
çeken Yağız, “Fosil yakıt kaynağı bakımından zengin bir ülke değiliz. Bu kaynakların
zengini olan ülkeler komşumuz durumunda. Ürünlerinin önemli bir kısmını bizim
üzerimizden dünyaya ulaştırıyorlar. Coğrafi konumumuz bize enerji koridoru olarak
önemli bir fırsat sunuyor. Bunlara ek olarak
enerji verimliliğini ve tasarrufunu cesaretlendirecek uygulamalarla sahip olduğumuz
potansiyeli en etkin şekilde kullanabileceğimize inanıyoruz” dedi.
Yağız, LPG sektörüne bu noktada
önemli bir rol düştüğünü vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:
“LPG, pişirmeden ısınmaya; araç yakıtından elektrik üretimine ve petrokimya
alanında kullanımlarına kadar dünyada en
çok tüketilen alternatif yakıtlardan biridir,
stratejiktir. Özellikle doğal afetlerde elektrik ve doğal gaz bir şekilde hayatınızdan
çıktığında, LPG yanınızdadır. Kolay taşınır,
kolay depolanır ve kolayca pek çok alanda
kullanılır.
32
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TOBB TÜRKİYE LPG MECLİSİ BAŞKANI
YAĞIZ EYÜBOĞLU:

“SEKTÖRÜN İŞ HACMİ
12 MİLYAR DOLAR
DEĞERİNDE”
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“DOĞAL GAZA KIYASLA TÜP
GAZDAKİ VERGİ YÜKÜNDEN
KAYNAKLI, ÜRÜNÜN DOĞAL
GAZ KARŞISINDAKİ REKABET
GÜCÜ ZAYIFLIYOR VE TÜP GAZ
SEGMENTİNDE SATIŞ AZALMASI
YAŞANIYOR.”
Kamu otoritesinin ilgili kurumları, ulusal enerji stratejisini
oluşturup uygulamada büyük bir kararlılık gösteriyorlar. Hem
TOBB Türkiye LPG Meclisi hem de üyesi bulunduğumuz diğer
sektörel kuruluşlar olarak, sürece katkıda bulunmak üzere çaba
gösteriyoruz. Zira ülkemizin enerji havuzunda LPG’nin anlamlı
bir alternatif sunduğunu, önemli bir işlevi yerine getirdiğini düşünüyoruz. Arz güvenliği, taşıma ve kullanım alanlarında sahip
olduğu önemli avantajları sebebiyle LPG, hemen hemen dünyadaki her ülkenin enerji havuzunda stratejik bir değere sahip
bulunuyor. Dünyanın dört bir tarafında üreticileri olduğu için,
temini konusunda da sıkıntı olmuyor. Doğal gaz kaynaklarının
çoğalmasıyla LPG’nin arzının gelecekte daha da artacağı ve daha
çok tasarruf sağlayan bir yakıt olacağı öngörülüyor. Evlerimizde,
sanayide ve otomobillerimizde yakıt olarak kullanılan LPG, her
alanda verimliliği ve çevreciliğiyle daha fazla tercih edilen, geleceğin temiz dünyasına katkıda bulunan bir enerji kaynağı. Özetle, ülkemizin enerji havuzunun zenginleştirilmesinde LPG’nin
önemine inanıyoruz.”
TÜRKİYE LPG PAZARI DÜNYADA 15’İNCİ SIRADA
TOBB Türkiye LPG Meclisi Başkanı ve Dünya LPG Birliği
Başkan Yardımcısı Yağız Eyüboğlu, Türkiye’nin LPG pazarının
3,7 milyon tonluk yıllık tüketimle dünyada 15’inci, Avrupa’da
petrokimya hariç tutulduğunda Rusya’nın ardından ikinci büyük pazar konumunda olduğunu belirterek, “Türkiye’yi sırasıyla
İtalya, Fransa ve Polonya izliyor. Evsel LPG kullanımı açısından,

Türkiye pazarı Rusya, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından beşinci sırada yer alıyor” diye konuştu.
Yağız, Türkiye’nin 3,5 milyonun üzerinde oto gaz kullanan araçla dünyanın en
yüksek LPG’li araç sayısına sahip ülke, Avrupa’nın ise en büyük oto gaz pazarı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
“Sektörümüzün iş hacmi 12 milyar
dolar mertebesinde. Bu rakamlara, dönüşümcüler, kit üreticileri ve diğer yan sanayi
kuruluşlarının sağladığı katma değer dahil
değil. LPG sektörü yaklaşık 450 bin kişinin
hem nicelik hem de sunulan ürün ve hizmetlerinin niteliğiyle Avrupa ve dünyanın
önemli örnek pazarlarından biri.
Tüp gaz sektöründe geçen yıl 890 bin
ton olan satışın 2013 yılı ilk yedi ay neticelerine göre, yıl sonunda 834 bin tonu
bulması bekleniyor. Oto gaz segmentinde
geçen sene yaklaşık 2,7 milyon tonluk satış yapılırken, 2013 yılı yedi ay neticelerine
göre satışların 2,8 milyon ton olması öngörülüyor. Dökme gazda geçen yıl 120 bin
ton olan satışın da, bu yıl yaklaşık 110 bin
ton olacağı tahmin ediliyor. 2013 yılı sonu
Türkiye LPG pazarın büyüklüğünün hemen
hemen aynı seviyede kalması bekleniyor.
2012 yılının ilk yedi ayında 2,1 milyon
ton satış yapılan Türkiye LPG pazarında,
2013 yılının aynı döneminde yüzde 0,23
azalışla 2 milyon ton satış gerçekleşti. Aynı
dönem içinde pazar detaylı incelendiğinde,
oto gaz segmentindeki satışlar 2012 yılına
göre %0,31 oranla yaklaşık 5 bin ton arttı.
Geçmiş yıllara göre artışın azalmasında,
yüksek seyreden pompa satış fiyatlarının
rol oynadığını düşünülüyor. Tüp gaz segmentinde ise satışlar ilk yedi aylık dönemde %6,3’lük düşüşle yaklaşık 486 bin ton
olarak gerçekleşti. Türkiye LPG pazarındaki
daralmanın temel sebebi yıllardır değişmiyor; doğal gaza kıyasla tüp gazdaki vergi
yükünden kaynaklı, ürünün doğal gaz karşısındaki rekabet gücü zayıflıyor ve tüp gaz
segmentinde satış azalması yaşanıyor.”
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