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E

nerji konusunda Türkiye’nin önünde büyük hedefler var. Uzmanlar2n
deyimiyle “enerji hub”2 olmak, uzun vadeli ve stratejik bir hedef. Ama buna
ula5mak hiç de kolay de3il. Kaynaklar2 k2s2tl2 olan ve kendi enerjisini büyük
oranda ithal eden bir ülkenin cazibe merkezi olabilmesi, ancak bu i5in yat2r2m ve
ticaretine girmesiyle mümkün. Zaten yap2lan planlar da bu yönde.
Özel sektörden kamuya, akademisyenlerden stratejistlere kadar herkesin hem fikir
oldu3u konu 5u ki, Türkiye bir nimet olan
co3rafi konumunu f2rsata dönü5türmeli.
Haz2rl2klar2 son a5amaya gelen Enerji
Borsas2 da bu plan2n önemli ad2mlar2ndan biri.
Bu y2l içinde faaliyete geçmesi planlanan
Enerji Borsas2; 4MKB ve VOB’dan sonra
Türkiye’nin üçüncü borsas2 olacak. 4lk etapta
elektri3i kapsayacak olan borsan2n hedefi, yurtd252 borsalarla entegre biçimde
i5leyecek, yerli – yabanc2 yat2r2mc2lar2 bulu5turacak, 5effaf bir piyasa olu5turmak.
Capital’in 45 Yat2r2m’la birlikte düzenledi3i Geni5 Aç2 toplant2s2nda, i5te bu stratejik
konu masaya yat2r2ld2. Enerji piyasas2n2n mevcut durumu, 5effaf ve iyi i5leyen bir
piyasaya kavu5mak için yap2lmas2 gerekenler ve Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri
payla52ld2.
Kamudan özel sektöre, akademisyenlerden yat2r2mc2lara kadar tüm taraflar, kendi
gözlükleriyle de3erlendirmelerde bulundu.

Enerjide kritik
hedefler

4yi okumalar,
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ENERJ BORSASI
Enerji, her zaman en önemli gündem
maddelerinden biri. Çünkü tüketim her
geçen yıl artıyor. Au anda Türkiye’nin
elektrik tüketimi, yaklaBık 242
terawatt/saat ve 2023’te bu rakamın 481
terawatt/saat’e çıkması bekleniyor. Bu da
önümüzdeki dönemde çok ciddi yatırımlar
yapılması gerekti?i anlamına geliyor.
Bir di?er sıcak gündem ise Enerji Borsası.
Yıl sonuna kadar devreye girmesi planlanan
borsa, yeni bir dönemin baBlangıcı olacak.
Uzun vadeli hedef, Türkiye’yi bölgenin en
önemli enerji aktörlerinden biri haline
dönüBtürmek.
GeniB Açı’nın bu toplantısı, “Enerji Borsası
Ne Getirecek?” baBlı?ıyla düzenlendi.
Moderatörlü?ünü @B Yatırım Kurumsal
Finansman Müdürü Reha Pamir ile Capital
Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin
Büyük’ün yaptı?ı toplantıya; TE@AA Elektrik
Piyasaları @Bletmesi Daire BaBkanı Nezir Ay,
Borsa @stanbul Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Kemal Yılmaz, Avrupa Enerji
Tacirleri Federasyonu (EFET) Türkiye
Koordinatörü Burak Güler, Enerji Ticareti
Derne?i BaBkanı Batu Aksoy, Bereket Grup
Yönetim Kurulu BaBkanı Ceyhan Saldanlı ve
@B Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan
katıldı.
Toplantıda, enerji borsasının getirecekleri,
piyasanın beklentileri ve gelece?e dönük
hedefler masaya yatırıldı.
4 / 2013
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Sedef Seçkin Büyük Öncelikle hepiniz hoQ
geldiniz. Capital Dergisi olarak PQ YatMrMm ile
birlikte 3 ayda bir düzenlediNimiz GeniQ AçM
toplantMlarMmMzMn bu ayki konusunu enerji
borsasM olarak belirledik. ToplantMmMzMn
moderatörlüNünü, enerji piyasasMnM çok yakMndan
izleyen PQ YatMrMm Kurumsal Finansman Müdürü
Reha Pamir yapacak, biz de ona yardMmcM
olacaNMz. Tekrar hoQ geldiniz diyorum ve sözü
Reha Bey’e bMrakMyorum.
Reha Pamir Merhaba. Öncelikle bütün
katMlMmcMlara çok teQekkür ediyoruz. YoNun iQ
programlarM arasMnda vakit ayMrMp geldikleri
için… Bugün hep birlikte enerji borsalarMnM

REHA PAM@R

6 / 2013

deNerlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz, mart
ayMnda kanunlaQan yeni Enerji PiyasasM Kanunu
ile beraber EPPAO’Mn kurulmasM söz konusu.
ToplantMmMza kamuyu temsilen aramMzda olan
TEPAO Elektrik PiyasalarM PQletmesi Daire BaQkanM
Nezir Bey’den baQlamak istiyorum.
EPPAO’Mn neler getireceNinden bahsedebilir
misiniz? Spot piyasadaki Piyasa Mali UzlaQtMrma
Merkezi’nin (PMUM) Qu anki uygulamalarMna
göre neler deNiQecek? BunlarM içeren genel bir
deNerlendirme yapabilirseniz çok seviniriz.
Nezir Ay Öncelikle bu organizasyonu
düzenlediNiniz için teQekkür etmek isterim.
Sorunuza gelirsek, hep “EPPAO gelecek her Qey
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kurtarMlacak, likidite çok artacak, piyasa fiyatlarM
bir anda düQecek” gibi bir beklenti oluQtu.
Halbuki fiyatlarMn düQmesini isteyen de var
istemeyen de var. Geçen hafta da aynM hadise
gerçekleQti. Pki gün süreyle EPPAO kuruldu, her
Qey süt liman olacak diye bir beklenti oluQtu.
Tabii böyle bir beklenti var ama bunun
arkasMnda da bir gerçek var. Ou anda gün öncesi
piyasasM çalMQMyor. Bu gün öncesi piyasasMnMn
grafiklerine de baktMNMmMz zaman Fransa’daki
piyasa ve fiyat dalgalanmalarM hangi oranda
deNiQiyorsa bizim gün öncesi piyasanMn fiyatM da
aynM oranda deNiQiyor. Bizde gün içi piyasasM
yok ama hazMrlMklarMmMz tamamlandM. Bir
mevzuat yetersizliNi nedeniyle gün içi piyasasMnM,
belki Ocak 2014 olmasa da mart veya nisanda
devreye alabiliriz. Bu arada sanal uygulamayM da
baQlattMk. Yani EPPAO’M beklemeden bu çalMQmalar
sürdürülüyor.
Tüm bunlara gelmeden önce belki de
2001’den baQlamak lazMm. BildiNiniz gibi bu
alandaki liberalizasyonun ilk MQMNM 4628’le birlikte
ve 1 Ekim’den itibaren TEAO’Mn üç ayrM Qirkete
bölünmesi, Türkiye Elektrik Pletim Anonim
Oirketi, Türkiye Elektrik Üretim A.O. ve Türkiye
Elektrik Ticaret A.O.’nin kurulmasMyla baQladM. Plk
liberalizasyon adMmlarM böyle atMldM. Daha sonra
2004 yMlMndaki Dengeleme ve UzlaQtMrma
YönetmeliNi’nin yayMnlanmMQ olmasM, arkasMndan
1 ANustos 2006’dan itibaren nakdi uygulamanMn
baQlamasMyla birlikte dengeleme veya üretim
tarafMnda saatlik uzlaQtMrma, tüketim tarafMnda üç
periyotlu bir uzlaQtMrma ile TEPAO olarak sistemi
baQlatmMQ olduk.
Niye üç zamanlM ve aylMk uzlaQtMrma ile
baQladMk? Tabii ki sayaç altyapMsM yetersizdi. Biz
zaman içerisinde bunu tamamlayarak 2009
yMlMnda üretim tarafMnM ve tüketim tarafMnMn her
ikisini de saatlik bir uzlaQtMrma noktasMna
getirdik. Bu çalMQmalarM bitirdik ve 2009’dan
itibaren de gün öncesi planlama diye bir faz
geliQtirdik. O da bir geçiQ dönemiydi çünkü
elimizde gün öncesi piyasasMnM iQletecek,
teklifleri eQleQtirecek bir yazMlMm yoktu. O
dönemde bunun ihalesini yapmMQtMk ve
implamantasyon çalMQmalarMnM devam
ettirmekteydik. Biz bunu 2010 ANustos’unda
bitirdik. 2011 AralMk’ta da gün öncesi piyasasMna
geçmiQ olduk.
Aradaki zamanda da bir teminat
mekanizmasM geliQtirdik. Yani bir risk yönetimini
orada baQlatmMQ olduk. Günlük ödeme
mekanizmasMnM getirdik. Bunun anlamM da Qu:
Günlük ödeme yaparak 55 günlük bir teminat

maliyetini günlüNe indirgeme noktasMna getirdik.
En azMndan gün öncesi piyasasMnda...
Nihai olarak da Qu noktaya geldik: Bir tarafta
gün öncesi piyasasM çalMQMyor. Bir de dengeleme
güç piyasasM gerçek zamanda çalMQMyor. Böylece
sistemin dengesizliklerinin giderilmesi için
dengeleme güç piyasasM dediNimiz, esas amacM
sistemin fiziksel dengesini saNlamak olan bir
piyasa oluQmuQ oldu. Bunun yanMnda tabii ki bir
yan hizmet mekanizmasM kuruldu. Primer
kontrol olsun, sekonder kontrol olsun gerçek
zamanda sistemin dengesinin saNlanmasM için
gerekli olan argümanlar da bu arada geliQtirilmiQ
oldu.
“EPPAO ne getirecek?” sorusuna tekrar
geldiNimizde, Qu andaki yapMdan farklM bir Qey
getirmeyecek aslMnda. Ama piyasa iQletmecisinin
elini güçlendirecek. Nedir bu güçlendirme?
Birincisi, biz Qu anda tarafsMz olduNumuzu ne
kadar iddia edersek edelim, bir kMsMm
katMlMmcMlara veya bir kMsMm vatandaQlara tarafsMz
olduNumuzu ispatlayamMyoruz. Niye? AslMnda
onlar da haklM tabii ki. Çünkü bir izleme
mekanizmasM yok. MevzuatMn deNiQtirilmesiyle
ilgili birebir piyasa katMlMmcMlarMnMn katkMsMnMn
saNlanmasMyla ilgili yetersizliklerimiz var. Bunu
kamu içerisinde gerçekleQtiremiyoruz. Ben her
ne kadar yönetmelikler hazMrlanMrken bu ikisinde
Msrar ettiysem de olmadM. Mesela kamu içerisinde
bir yönetmelik nasMl deNiQir? Ki bunu
yönetmeliNin içerisinde yazabilirdik. Yani
deNiQtirme prosedürünü yazabilirdik ama
yazamadMk. Veya izleme komitesini kurabilirdik,
kuramadMk. Dedik ki bu ancak özel sektörün
katMlMmMyla, özel sektörün de yönetimde pay
sahibi olduNu, bizzat kendisinin de onayladMNM
bir mekanizmayM oluQturursak, iQte o zaman biz
gerçekten tarafsMz olduNumuzu ispatlayabiliriz
dedik.
Bunun ötesinde bizim neye ihtiyacMmMz var?
Ou anda kamuda ben bir proje gerçekleQtirmek
istediNim zaman bunun finansmanMnM
saNlayabilmek için 2 yMl geçiyor. TEPAO’Mn
cebinde para var ama finansmanM, o harcama
yetkisini alMp da bütçeyi oluQturabilmek için 2 yMl
harcadMm. Halbuki artMk piyasa iQletmesinde
teknoloji çok hMzlM geliQiyor. Her an yeni
ihtiyaçlar olacak ve bu ihtiyaçlarMn anMnda, kMsa
sürede karQMlanmasM lazMm. Bu da kamu
mantMNMyla, kamu felsefesiyle iQlemiyor. Oysa
çok hMzlM davranmak zorunda kaldMNMmMzda
anMnda cevabM vermemiz lazMm.
Bir üçüncü husus ise personel konusu. 2011
Ocak ayMna kadar PMUM’da sadece bir bilgisayar
2013 /
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mühendisi vardM. Zorlamayla Qu anda 11 tane
bilgisayar mühendisi var. Bunlar da tabii ki genç
elemanlar, biraz iQi öNrendikten sonra hep
gözleri dMQarM gidiyor. OnlarM elimizde
tutamMyoruz. Onun ötesinde Qu anda hem
iQletme açMsMndan hem yeni projelerin
geliQtirilmesi açMsMndan önümüzde yapmamMz
gereken gerçekten çok proje var. Bunlar için
personel ihtiyacM var. 30 bilgisayar mühendisi
istedik. Son 2 yMl içinde 3 kiQi alabildik.
Özetle bu iQin içinde özel sektör olmasMnMn 3
ana nedeni bu saydMklarMmdMr. Birincisi
tarafsMzlMNMmMzM ispatlayabilmek, ikincisi hMzlM
hareket edebilmek, üçüncüsü de kalifiye
personel istihdam edebileceNimiz ortamMn
saNlanmasM.
Reha Pamir TeQekkürler. Ben Qimdi sözü
biraz da türev piyasalarMyla ilgili geliQmeleri
dinlemek adMna Mustafa Kemal Bey’e vermek
istiyorum. Elektrik piyasalarMna dayalM
kontratlarMn iQletilmesiyle ilgili yetkili merci
Borsa Pstanbul. DolayMsMyla buna iliQkin olarak Qu
andaki hazMrlMklarMnMz ne seviyede? Özellikle bu
alandaki türev piyasaya yönelik olarak
beklentilerinizi kMsaca açMklayabilir misiniz?
Mustafa Kemal Y&lmaz Tabii öncelikle hem
PQ YatMrMm’a hem Capital dergisine bu nazik
davetleri için teQekkür ediyorum. Biliyorsunuz
mart ayM sonunda çMkan Enerji PiyasasM
Kanunu’nda, tüm türev piyasa iQlemleri ile
birlikte standardize edilmiQ sözleQmelerin iQlem
görmesi için platform Borsa Pstanbul olarak
belirlendi. Borsa Pstanbul olarak da türev
piyasalarMn etkin bir Qekilde iQletilmesi için
çalMQacaNMz. Türev piyasalar konusunda
yapacaklarMmMza deNinmeden önce bir hususun
altMnM çizmekte fayda görüyorum. Biz
yurtdMQMndaki spot ve vadeli enerji piyasalarMnMn
yasalarMnM incelediNimizde Qöyle bir olgu gördük:
Türev piyasalarMn etkin bir Qekilde geliQebilmesi
için iyi bir spot piyasasMna ihtiyaç var. Bu spot
piyasasMnMn da 1-2 yMl saNlMklM bir Qekilde
iQlediNini görmeye ihtiyaç var. Çünkü türev
piyasalar aslMnda “underlying asset” dediNimiz,
altMna kurulu olduNu düzeni saNlam bir
piyasadan oluyor. DolayMsMyla biz türev piyasa
için spot piyasayM ne kadar saNlMklM bir Qekilde
oluQturabilirsek, geleceNinde de türev piyasada o
baQarMyM elde edebiliriz. Bunun en açMk örneNi de
2011 yMlMnda iQleme açMlan elektrik üzerine vadeli
iQlem sözleQmelerinin iQlem hacminin maalesef
oluQamamasM. Nakit uzlaQMya dayalM bu
sözleQmeler sektörle istiQare ederek çMkarMlmMQ
olduklarM bir noktada yeteri kadar iQlem hacmine
8 / 2013

ulaQamamMQ bulunuyorlar. Bu nedenle biz
EPPAO’Mn saNlMklM bir fiyatlama mekanizmasM,
Qeffaf bir bilgilendirme mekanizmasM, etkin bir
risk yönetim mekanizmasM ve piyasalararasM bir
gözetim mekanizmasM ile Qekillenmesinin çok
kritik olduNunu düQünüyoruz.
BaktMNMnMz zaman enerji piyasalarM için türev
piyasalarM gerçekten önemli. Bunu rakamlarla da
görebiliyorsunuz. ÖrneNin bugün dünyada en
fazla referans verilen Almanya’daki EEX piyasasM
ile Pskandinavya’daki Nord Pool ve Nasdaq
piyasasMna baktMNMnMz zaman, türev piyasa iQlem
hacmi, spot piyasa iQlem hacminin üç ila beQ
katMna karQMlMk geliyor. Bu Qunu gösteriyor:
AslMnda bu piyasalarda gerçek likidite ve iQlem
hacmi, türev piyasalarda gerçekleQiyor.
DolayMsMyla burada çok önemli bir noktaya
gelebileceNimizi hedefliyoruz. Sadece elektrik
için deNil doNalgaz ve karbon emisyonu
sözleQmelerinde de. Bu hedefi gördüNümüz ve
bu sonucu belirlediNimiz için Nasdaq OMX ile
çok ciddi bir iQbirliNi anlaQmasM imzaladMk. Bu
anlaQmanMn bir parçasMnM da tüm türev piyasa
sistemimizin baQtan aQaNM renove edilmesi
oluQturuyor. Bu renovasyon sonucunda biz bu
piyasalarda iQlem gören ürünler üzerinden
yatMrMmcMlara etkin bir risk yönetim mekanizmasM
saNlamayM hedefliyoruz. Bunu da doNru bir alMmsatMm platformu üzerinden gerçekleQtirmeyi
hedefliyoruz. Tabii sadece Borsa Pstanbul’u
düQünmüyoruz. AynM zamanda EPPAO’M da
düQünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz aynM zamanda
onun yüzde 30 ortaNM olacaNMz. Bu nedenle de
NEZ@R AY “E?er türev piyasalar>n baBar>
göstermesini, likiditenin artmas>n>, spot piyasan>n
stabil bir fiyat oluBturmas>n> bekliyorsak, her ikisi
aras>nda bir entegrasyonu kurmam>z laz>m.
Çünkü spot piyasan>n fiyat> da türevden gelecek
olan referans fiyatla belirlenecektir. Yani türev
piyasas>n> fiziksel sözleBme noktas>na
getiremezsek, likiditeyi art>rmam>z mümkün
de?il. O zaman EP@AA ve Borsa @stanbul’un, spot
piyasa ile türev piyasa aras>ndaki entegrasyonu
sa?layacak çok kuvvetli bir iBbirli?ine ihtiyaç
var. Zaten biz de bunu çok s>k> bir iBbirli?iyle
götürüyoruz. Netice olarak biz Avrupa ile
entegrasyona on y>llar önce hedeflemiBiz ve onu
bugün baBarm>B>z. Fiziksel ba?lant>y>
tamamlam>B>z. Aimdi ticari ba?lant>da hedef
nedir? Almanya, Fransa, Avusturya, @sviçre’nin
ba?l> oldu?u iki sistem var. Biri EEX, di?eri Nord
Pool. 2014 itibar>yla bu ikisi birleBiyorlar. Bizim de
hedefimiz onlara entegre olabilmek.”
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aslMnda Nasdaq ile yaptMNMmMz görüQmelerin bir
parçasM olarak TEPAO’la, EPDK ile, Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlMNM ile birlikte çalMQMyoruz. Bu
konuda da kendileri ile birlikte hem
Stockholm’e gittik hem de Pstanbul ve Ankara’da
bugüne kadar üç tane workshop yaptMk.
AmacMmMz illa ki Nasdaq sisteminin alMnmasM
deNil. Ama kuracaNMmMz türev piyasa ile entegre
çalMQabilecek yapMda bir alMm-satMm sisteminin
spot piyasada da iQlerliNini saNlamak önemli.
Çünkü biz Quna inanMyoruz: Türkiye’de enerji
piyasalarMnM geliQtireceksek bu iki boyutlu olur.
Spot ve vadeli. Pkisi birbirinden kopuk olmaz.
DolayMsMyla bu entegrasyonu saNlamamMz lazMm
ki yarMn enerji sektörünün katMlMmcMlarM bir
trading yapmak istediklerinde, tek bir interface
üzerinden tüm ürünleri alMp satabilme
kabiliyetine kavuQsunlar. Minimum maliyette
maksimum ihtiyaçlarMnM görebilsinler. DolayMsMyla
türev piyasa boyutunda hem futures ve opsiyon
anlamMnda hem de forward ve swap anlamMnda
özellikle uzun vadeli sözleQmeler itibariyle Borsa
Pstanbul olarak ciddi bir riskten korunma
mekanizmasM sunabileceNimize inanMyoruz.
Reha Pamir TeQekkürler. Ben Qimdi sözü
Enerji Ticareti DerneNi BaQkanM Batu Aksoy’a
vermek istiyorum. Dernek baQkanM olarak sizce

daha iyi bir sistem getirmek adMna gerek kamuya
gerek özel sektöre ne gibi görevler düQüyor?
Batu Aksoy Ben de sözüme teQekkür ederek
baQlamak istiyorum. Bugüne biraz geçmiQten
gelmek istiyorum. Gerçekten bu liberalizasyon
süreci 2000 yMlMnda, 4628 Elektrik PiyasasM
Kanunu ve 4646 DoNalgaz PiyasasM Kanunu’nun
2001 yMlMnda çMkmasMyla baQladM. ArkasMndan
EPDK’nMn kurulmasM, paralelde TEAO’Mn
bölünmesi, özelleQtirmeye hazMrlanmasM, EÜAO’Mn
bölünmesi, BOTAO’Mn kontrat devri ihalelerinin
yapMlmasMyla devam etti. Paralelinde doNalgaz
daNMtMm özelleQtirmeleri, doNalgaz kontrat
devirleri, elektrik daNMtMm özelleQtirmeleri, Qimdi
bir yerinden baQladMNMmMz ama daha ciddi
ölçekte baQlamanMn ucuna geldiNimiz elektrik
üretim özelleQtirmeleri, EPPAO’Mn kurulmasM…
EsasMnda bütün bunlarMn hepsi bir sürecin çok
önemli kilometre taQlarM. Biz enerji sektörünü 1-2
yMl deNil 20 yMllMk düQünüyoruz ve öyle de
düQünmek zorundayMz. Enerji sektörünün tüm
noktalarMnda kMsa vadeli düQünenlere ne kamuda
ne özel sektörde ekmek var. Yoksa 20 yMllMk bir
horizonda baktMNMmMz zaman esasMnda 2000’li
yMllarMn baQMnda alMnan bu politik ve bence çok
doNru serbestleQme sürecinin yarMsMndan çoNunu
aQtMk diyebilirim. Belki yüzde 70’ine geldik. Ou
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andan sonra gidecek kMsmM da çok daha hMzlM bir
Qekilde devam ettirip 2015 – 2016 yMlMnda, bir
sonraki evre için ideal noktaya gelindiNini
görebilme ümidimiz kesinlikle var.
Biraz önce Nezir Bey’in söylediNi evreler de
çok önemliydi. Piyasa Mali UzlaQma Merkezi’nin
kurulmasM, dengeleme mali uzlaQma
mekanizmalarMnMn çalMQmasM çok önemli
evrelerdi. BunlarMn nasMl baQladMNMna bakarsak
aslMnda biraz da krizler bizi bunlarM baQlatmaya
itti. 2001 yMlMndaki bu reformist hareket, hem
krizlerin hem dMQ etkenlerin bastMrmasMnMn
sonucuydu. EsasMnda belki bize kalsa
yapmayacaktMk. Daha sonra 2006’da enerji arz
sMkMntMsM yaQadMk. DolayMsMyla bunlarMn hepsinin
yaQanmasM gerekiyordu ve yaQandM.
Bence Qu anda iyi bir noktadayMz. Pleriye de
bakmamMz lazMm. Pleriye baktMNMmMz zaman
bundan sonrasM için öncelikler nedir? Biz neden
Qu anda burada bunlarM tartMQMyoruz? Ben konuyu

10 / 2013

tabii ki özel sektör bakMQ açMsMyla
deNerlendireceNim. Özel sektör olarak enerjide
üretim ve ticareti ele almak istiyorum. Ülkemizin
ciddi bir hedefi var. 2020-2023 yMllarMnda
dünyanMn, bölgenin en önemli ilk 10
ekonomisinden biri olmayM hedefliyoruz.
DolayMsMyla bunun için Türkiye’nin büyümesi
lazMm. Ciddi boyutta büyümeyi desteklemek,
altyapMsMnM oluQturmak, en azMndan
kösteklenmemesi için ciddi manada enerji
yatMrMmlarM yapmamMz gerekiyor. Yeterli enerjisi
olmayan, güvenilir arza sahip olmayan bir
ülkenin büyümesi ve bu tarz hMrslM hedefleri
gerçekleQtirebilmesi imkânsMz diyebiliriz. Bu
yüzden enerjimizi, enerji sistemimizi,
altyapMmMzM, sektörümüzü çok doNru
konumlandMrmak zorundayMz. Bundan dolayM
enerji üretimlerine ihtiyacMmMz var. Enerjide
daNMtMm ve iletim sisteminin ve ticaretin de
bunun paralelinde çok doNru iQliyor olmasM
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lazMm ki enerji üretim yatMrMmcMlarM önünü
görerek yatMrMmlarMnM yapmaya ve ülkenin
dinamosu olmaya devam edebilsin. O zaman
enerji üreticileri için en önemli konu nedir?
Bizim bakMQ açMmMzla öngörülebilirliktir. ArtMk
Türkiye’de 90’lM yMllarda olduNu gibi alMm
garantileri yok. Tamamen serbest piyasa
koQullarMnda ilerliyoruz. YatMrMmMnMza, piyasaya,
teknolojiye, verimliliNinize, arza, talebe ve
ülkenin geleceNine güvenerek yatMrMm yapmak
zorundasMnMz. Bu dünyada, hele bu tarz ölçekli
yatMrMmlarda gerçekleQtirilmesi en zor yatMrMm
tarzMdMr. Çünkü hiçbir garantisi yok. DolayMsMyla
yatMrMmlarMn geri dönüQü için piyasanMn çok iyi
iQliyor olmasM lazMm. Aksi taktirde bu projeler
finanse edilemiyorlar. Çünkü merchant
(perakendeci) enerji yatMrMmlarM, finanse edilmesi
dünyadaki en zor enerji yatMrMm sistemleri.
DolayMsMyla bir entegrasyon önemli olduNu kadar
piyasanMn doNru ve düzgün iQlemesi de çok
önemli oluyor. Bu yüzden enerji yatMrMmcMlarM,
“Enerjimi nereye satacaNMm” endiQesini minimize
etmek zorunda. Yani risklerini azaltmak
zorundalar. O yüzden biz de burada, aynen
Mustafa Kemal Bey’in söylediNi gibi, enerji
borsasMnMn konseptini, bu risklerin minimize
edilip enerji yatMrMmcMsMnMn önünü daha iyi
görebilmesi için çok doNru, çok güzel bir araç
olarak görüyoruz.
Bu aracMn en büyük unsurlarMnMn, piyasada
QeffaflMk, gerek fiyatlarda gerek yönetimlerde
gerekse piyasa iQleyiQinde ve fiyat oluQumunda
öngörülebilirlik ve likiditenin olmasM olarak
özetleyebiliriz. Tabii bunlarMn bazMlarM olmadan
diNerleri olmuyor. Hepsinin birlikte olmasM, tüm
MUSTAFA KEMAL YILMAZ “Bilinç seviyemizi
öyle bir noktaya getirmeliyiz ki, EP@AA’la yani
piyasa taraf>yla, sermaye piyasas> taraf>yla ve
sermaye piyasalar>nda iBlem gören ürün
taraf>yla, bir bütün olarak enerji sektörünü
geliBtirmeyi hedeflemeliyiz. Bunu da sadece
piyasa olarak düBünmemek laz>m. Sonuçta
enerji, sadece bizi ilgilendirmiyor. Dünyam>z>n
önemli bir kayna?>. Zaten bu nedenledir ki bu y>l
sonu itibar>yla 7 Avrupa ülkesi aras>nda
imzalanan bir anlaBmayla market coupling’e
(piyasa eBleBtirmesi) geçiliyor. Yani gün öncesi
piyasada Avrupa’da s>n>rlararas> kapasite
kullan>m>n>n en etkili Bekilde kullan>lmas> yoluna
gidiliyor. Türkiye bugün bunun bir parças> de?il
ama yar>n olacak. Biz de sermaye piyasas>
boyutuyla, piyasan>n gerçek anlamda iBleyiBi
boyutuyla, bu geliBime ayak uydurabilecek bir
ekosistem yaratmal>y>z.”

hedeflere ulaQMlabilmesi için son derece önemli.
Biz bugün gün öncesi pazardan
bahsediyoruz, gün içi pazara geçmekten
bahsediyoruz. Çok güzel fakat ay öncesi, yMl
öncesi, 5 yMl öncesini de en azMndan fikir olarak
dahi olsa öngörmenin çok ciddi biçimde risk
azaltMcM ve yatMrMm iQtahMnM açMcM etkenleri
olacaktMr. DolayMsMyla öngörülebilirlik burada çok
önemli oluyor. Ki böylece yatMrMmcM, yatMrMm
yapmaya veya yapmamaya karar versin. Çünkü
yatMrMmMnM yanlMQ bir Qekilde yaparsa veya
yapmamasM gereken bir noktada yaparsa, bunlar
atMl oluyor. Oirketler zora düQebiliyorlar. Tabii arz
ve talep dengesi her zaman mükemmel olmak
zorunda deNildir. Bu bir döngüdür. Onu da tam
manasMyla öngörmek imkansMz ama bunu en iyi
Qekilde öngörmeye çalMQmak lazMm. DolayMsMyla
EPPAO’Mn son derece önemli olduNunu
düQünüyorum.
Tabii bu borsa konseptine sadece EPPAO
olarak da bakmamak lazMm. EPPAO spot piyasa
iQleticisi, TEPAO sistem iQleticisi operatörü, Borsa
Pstanbul türev piyasalar ve finansal piyasalarMn
iQleticisi. BunlarMn üçünün koordinasyonu ve en
iQbirlikçi Qekilde çalMQMyor olmasM, tüm sistemin
baQarMya ulaQmasM için çok önemli. Sadece
elektrik da olarak düQünmemek lazMm. Pdeal
dünyada doNalgazM, kömürü, karbondioksit
emisyonlarMnM, sMnMr ötesi ticaret kapasite
haklarMnM, kMsaca enerji ile ilgili her Qeyi bu
sistemin içerisinde görebilmemiz lazMm. Biraz
daha EPPAO’a dönersek, biz bu sistemin özel
sektör olarak yüzde 30, hatta yüzde 40 hissedarM
olacaNMz gibi gözüküyor. Bu da bizim için hem
çok büyük bir onur vesilesi hem aynM zamanda
çok önemli bir görev ve sorumluluk. ENer özel
sektör olarak en azMndan eQit bir hissedar
olacaksak, o zaman bizim bu sorumluluNu en iyi
Qekilde yerine getirebilmemiz için görüQlerimiz
dikkate alMnmak durumunda. Burada EPPAO’a
baktMNMmMz zaman yönetim tarafMnda, tüm
taraflarM yani piyasanMn tüm oyuncularMnM ve
biraz önce bahsettiNim hissedarlarM ve belki
hissedar olmayan ama halen katMlMmcM veya taraf
olan paydaQlarM içinde barMndMrMyor olmasM bence
çok önemli. Ondan sonra organizasyon tarafM
var. Yani iQletme ve idare tarafM diyelim…
Bunun da profesyonel olmasM çok önemli. Kendi
bütçesine sahip olabilmesi çok önemli.
Gerçekten profesyonel insanlar tarafMndan
yönetiliyor olmasM biraz önce Nezir Bey’in haklM
olarak söylediNi, kamu iQletmesi olmaktan
kaynaklanan sMkMntMlarla karQMlaQmamak
anlamMnda çok önemli. Belki Borsa Pstanbul gibi
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olmasN lazNm. Tabii bunlarN pratikte olmasN
gerekenler olarak konuRuyorum Ru anda. Bir de
yine biraz önce bahsedilen surveillance
(gözetim) konusu var. Onun baONmsNzlNON da çok
önemli. Burada bir yönetim olacak, bir
operasyon olacak ama bu operasyon da mutlaka
bir izleme komitesi tarafNndan baONmsNz kiRilerce
takip edilecek.
ÖrneOin halka açNk Rirketlerdeki baONmsNz
yönetici konseptini burada onunla yerine
getirebiliriz. Bunun içinde de sadece piyasa
oyuncularN ya da profesyonel yöneticiler deOil,
piyasaya bilgisiyle katkNda bulunabilecek
kurumlar da olmalN. Mesela Burak Bey’in temsil
ettiOi The European Federation of Energy
Traders (EFET), biraz önce bahsedilen European
Energy Exchange (EEX) veya Nord Pool,
piyasadaki yerli yabancN yatNrNmcNlar ve Avrupa
piyasalarNnda bu iRte Rimdiye kadar tecrübe
sahibi olmuR ve bize ciddi katkNlarda
bulunabilecek oyuncular, danNRmanlar lazNm.
BaONmsNz, gerçek manada global ve tarafsNzlNON
ne özel sektör ne kamu tarafNndan hiçbir Rekilde
sorgulanmayacak kurumlar lazNm. Bunlar,
yapNyla ilgili en önemli unsurlar.
Genel olarak üretim, ticaret, daONtNm ve
bütün bunlar, enerjide toptan satNR pazarNnNn
önemini ortaya koyuyor. Mesela bir örnek
vereyim: Pu anda Türkiye’de enerji arzN ve
talebini karRNlaRtNrdNONmNz zaman esasNnda arzNn
talebe göre fazla olduOunu söyleyebiliriz.
Tüketici açNsNndan bakarsak çok güzel bir Rey,
mükemmel bir Rey. Tabii bu bir yere kadar
böyle gidecek. Pu anda esasNnda gün öncesi
piyasalarda fiyatN arz ve talep belirliyor. Tabii
kamunun biraz hakim oyuncu pozisyonunu,
örneOin hidroelektrik santrallerini kontrol
edebilmesini dikkate almazsak… Yani kamumun
baskNn rolünü hesaba katmazsak, genel olarak
gün öncesi piyasasNnda fiyatlarN arz ve talebin
belirlediOini söyleyebiliriz. Fiyatlar diyelim ki
yeni yatNrNm yapmNR bir enerji yatNrNmcNsNnN mutlu
edecek veya yatNrNm maliyetini geri ödeyebilecek
noktada olmayabiliyor. Bu kötü bir Rey çünkü o
zaman da enerji üretim yatNrNmlarN azalNyor. Ne
oluyor? Fiyatlar yükselmeye baRlNyor. O döngü
bu kez diOer tarafa dönüyor ve birkaç yNl sonra
tekrar yatNrNmlar baRlNyor… Bunlar normal ama
böyle zamanlarda toptan satNR pazarN üretici için
bir güvence noktasN. Çünkü diOer tarafta
kazanamayacaON parayN, en azNndan toptan satNR
pazarNnda kazanmaya devam ediyor. Yani likit
ve Reffaf bir Rekilde yönetilen, düzgün bir
Rekilde iRleyen bir toptan ticaret pazarNnda en
12 / 2013

azNndan öbür taraftaki zararlarNnNn bir kNsmNnN bu
taraflarda karRNlayabilecek bir kompenzasyon
sistemi, bir risk hedge mekanizmasN
yaratabileceOini düRünüyoruz. Ben Rimdilik
burada bNrakayNm.
Reha Pamir Çok teRekkür ediyoruz. Pimdi
sorumu Bereket Enerji Grubu’nun ve Aydem
Grubu’nun yönetim kurulu baRkanN Ceyhan
Bey’e iletmek istiyorum.
Grubunuzda hem elektrik üretim hem de
daONtNm Rirketleri mevcut. DolayNsNyla sektörün
bu segmentlerini yakNndan takip ediyorsunuz ve
iRin içindesiniz. Elektrikte gerek üretici gerek
daONtNcN Rirket RapkasNyla sizin EPQAP ve Enerji
BorsasN’ndan beklentileriniz neler? Ne gibi
uygulamalar olursa daha verimli hale gelebilir?
Ceyhan Saldanl) Konumuz elektrik borsasN.
Elektrik piyasasN EPQAP özelinde. Olaya geniR
çerçeveden bakacak olursak esas amaç
elektriOin kaliteli, ekonomik ve çevreye uyumlu
bir Rekilde tüketiciye ulaRtNrNlmasNdNr. Elektrik
çok önemli. Bu noktada bizim mevzuatNmNz iki
prensip öngördü. Bunlardan birisi özelleRtirme
diOeri piyasa uygulamasN yani serbestleRtirme.
Bütün dünyadaki eOilim de bu doOrultuda. Yine
Türkiye’de de bütün dünyadaki gibi önce
özelleRtirme, sonra piyasa uygulamalarN baRladN.
Türkiye’de özelleRtirme 80’li yNllarda baRladN ama
piyasa uygulamasN 4628 sayNlN kanunla
Türkiye’ye getirildi. Tabii önce özelleRtirmenin
sonra piyasa uygulamasNnNn olmasNnNn birtakNm
komplikasyonlarN oldu. Ama artNk onlar geride
kaldN.
Esas olan Ru: EOer piyasa uygulamasN
olacaksa, bunun özel sektör Rirketlerince
yapNlmasN, onlarNn oyuncu olduklarN bir piyasa
olmasN gerekiyor. Bu doOrultuda bakNldNONnda
Türkiye’de elektrik üretimi ve ticareti büyük
oranda özelleRmiR oldu. 20 küsur sene
BATU AKSOY “Türkiye’nin net gerçeklerinden
biri enerji ithalatç7s7 olmas7. Bunun oran7 da her
geçen y7l art7yor. Türkiye olarak her ne
yapacaksak, hem üretim hem tüketim taraf7nda
yapmak zorunday7z. Çünkü Türkiye bunun aksini
kald7racak durumda de8il. Bence Türkiye’de
enerji tüketim bilincini ilkokulda ö8rencilere
ö8reterek ba;lamak laz7m. Çünkü esas7nda her
;ey tüketim ile ba;l7yor. Türkiye’de öncelikle
tüketimi kontrol alt7na almal7y7z. Enerji tüketimini
verimli hale getirmeliyiz. Ondan sonra da ‘Talep
taraf7yla nas7l bir i;birli8i yaparak sistemi daha
verimli hale getiririz’ sorusunun yan7t7n7
aramal7y7z. Gerçekten esas7nda bütün konu
verimlilikten geçiyor.”
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uOraRtNktan sonra nihayet bu noktaya geldik.
Sevinerek söyleyebilirim ki artNk özellikle
daONtNm yüzde 100 oranNnda özelleRti. Ticaretle
daONtNm fonksiyonu Rirketleri de birbirinden
ayrNldN. Tüketiciler de “serbest tüketici” ve
“tarifeye tabi” tüketiciler olarak ikiye ayrNldN.
PiyasanNn yüzde 70’ten büyük bir bölümü açNk,
serbest tüketici segmentinde. Bunlar Türkiye
açNsNndan önemli ve faydalN kazanNmlar. Tabii
burada piyasadan, özelleRtirmeden beklediOimiz
nedir, ona bakmak lazNm.
Qlk beklentimiz her Reyden önce doOru
fiyatNn oluRmasN. Piyasa mekanizmasNnNn
gerekçesi bu. DoOru fiyat neden lazNm?
Öncelikle en ucuz maliyetli santral devreye
girsin, toplumsal maliyetleri düRük olsun.
Kanunun öngördüOü ekonomik enerji çözümü
buradan geçiyor. Qkincisi, yatNrNm için doOru
sinyalin verilmesi. 4628 sayNlN kanunla piyasa
uygulamalarN TEQAP’a verildi. PMUM bunu
uyguluyordu. Bu defa yeniden bir düzenleme
getirildi. PMUM uygulamalarNnNn ve vadeli
iRlemler borsasNnNn uygulamalarNnNn getirdiOi

tecrübenin NRNONnda yeniden düzenlendi. Bu defa
yeniden EPQAP adNnda bir kuruluR oluRturulacak.
Bunda TEQAP’Nn, özel sektörün ve Borsa
Qstanbul’un paylarN olacak. Bu yapN öncelikle
doOru bir yapN.
Elektrik piyasasN özel bir piyasadNr. Kendine
has özellikleri vardNr. Bu, elektriOin
özelliklerinden kaynaklanNyor. Elektrik
depolanamNyor, çok hNzlN hareket ediyor, anNnda
maliyetlerin sNralanmasN lazNm. Saatlik olarak
hangi santral devreye sokulacak belirlenmesi
lazNm. Bu özel bir uygulamadNr.
Ama diOer yanda türev piyasalar var. Bu da
bir borsa tecrübesi gerektiriyor. Borsa
Qstanbul’un burada olmasN o bakNmdan faydalN
ama özel sektörün de en azNndan gözlemci
olarak iRletim sistemi içerisinde bulunmasN önem
taRNyor. Bu bakNmdan yapN önemli. Ben bunun
baRarNlN olacaONna inanNyorum. Türev piyasalar
özellikle yatNrNmcNya sinyal vermek bakNmNndan
önemli. Pimdi bir çeliRki var. Pu andaki spot
piyasaya bakNldNONnda fiyatlar düRük. Evet arz
fazla ama bir yandan da diyoruz ki Türkiye’nin
uzun vadeli elektrik ihtiyacN var. YatNrNm
yapNlmasN lazNm. O zaman demek ki spot
piyasaya bakmayacaONz. BakmamNz gereken,
uzun vadeli kontratlar... Oysa Türkiye’de bu
piyasa kurulmuR deOil. QRlev taRNyor deOil. Bunun
devreye sokulmasN gerekiyor. Ben, bütün bu
piyasalar kurulduOunda, iRlev taRNr hale
geldiOinde Türkiye için çok faydalN olacaONna
inanNyorum.
Reha Pamir Pimdi Avrupa Enerji Tacirleri
Federasyonu (EFET) Türkiye Koordinatörü
Burak Bey’e sorumu iletmek istiyorum. Siz daha
önce bu tarz sistemler kuran ülkelerin
piyasalarNnN çok yakNndan biliyorsunuz. Bu
kapsamda referans alNnabilecek ülkelerden
kNsaca bahsedebilir misiniz? EPQAP ya da enerji
borsalarN yapNsNna benzeyen yapNlar var mN? Ya
da oradaki uygulamalar neler?
Bir de özellikle piyasa yapNcNlNON konusu bu
tarz ülkelerde nasNl gerçekleRtiriliyor? YurtdNRNna
baktNONmNzda Türkiye’de kurulacak olan
sistemde fiyat yapNcNlNON konusunda ne gibi
önerilerde bulunabilirsiniz?
Burak Güler QR YatNrNm ve Capital Dergisi’ne
ben de çok teRekkür ederim. AslNnda ben
RanslNyNm çünkü herkes konuRtuktan sonra söz
aldNm. Cevap verme durumum da olacak.
KonuRtuOumuz konu aslNnda bir enerji politikasN
konusu. Elektrik sektöründe serbestleRme
dünyada ilk olarak Pili’de 80’li yNllarda baRlNyor.
Hemen akabinde Qngiltere ile devam ediyor ve
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de bu konuda çok çeRitli kitaplar var. En önemli
kitaplardan biri Sally Hunt’Nn “Electricity Policy
Restructuring” diye bir kitabN vardNr. Onun ilk
önsözlerinden birinde Röyle der:
“SerbestleRme dünyanNn hiçbir zamanNnda
yüzde 100 tamamlanmayacak.”
Bunun ana sebeplerinden biri Ru: Çünkü
insan ihtiyaçlarN deOiRiyor. QnsanNn ilk baRta
gelen ihtiyacN da elektrik. Elektrik aslNnda hem
ulusal hem evrensel bakNmdan insanlarNn yaRam
kalitesini artNrNyor. Bunu bir an önce serbest
piyasada, pazar ekonomisinde uygulamaya
baRlamNR ülkelerde, son kullanNcNnNn kendi
tedarikçisini seçebildiOini görüyoruz. Son
kullanNcNlar için maliyetlerini düRürebilmesi
açNsNndan çok önemli bir avantaj. Batu Bey ve
Ceyhan Bey’in sorduOu sorular vardN. Pazar
ekonomisi aslNnda enerji sektöründe çok iyi
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çalNRNyor. Arz ve talep dengesi piyasa sinyallerini
oluRturmasNnda çok iyi çalNRNyor. YalnNz pazar
ekonomisinin tam olarak çalNRamadNON bir yer
var. O da büyük varlNklarNn; nükleer santraller,
LNG terminalleri, büyük depolama santrallerinde
“capital market allocation” sistemi Batu Bey’in
bahsettiOi kNsNr döngülerden birinin içine
düRerse, yatNrNmlarN sekteye uOratNyor. YatNrNmNn
sekteye uOramasNnda da en büyük dezavantaj
özel sektöre oluyor. Çünkü o yatNrNma bir
Rekilde kendinizin girmesi gerekiyor. Orada da
nükleer ve LNG terminallerinde olduOu gibi bu
yapNlamazsa eOer devlet yardNmNyla yapNlNyor. O
soruyu öyle cevaplayalNm: AslNnda pazar
ekonomisinin çok büyük yatNrNmlara yardNm
ettiOi söylenemez. Esas sorunuza gelecek
olursak, Türkiye’de öngörülen enerji borsalarNna
iliRkin bilhassa Qngiltere ve Almanya’dan örnek
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vererek baRlayayNm. Qngiltere’de 1980’lerde
Qngiltere TEQAP’NnNn özelleRtirilmeye
baRlanmasNyla birlikte bir serbestleRme sürecine
girildi. Bu serbestleRme sürecinin amaçlarNndan
biri de aslNnda son kullanNcNya hem verimli fiyat
vermek hem de bunun tedarikini çevreye uygun
Rartlarda son kullanNcNya getirmekti. Bugün hem
elektrikte hem doOalgaz piyasalarNnda, Avrupa
açNsNndan bakacak olursak, Qngiltere piyasasN en
likit piyasalardan biridir. Qngiltere doOru örnektir
veya deOildir anlamNnda söylemiyorum. Bence
bizim karar vermemiz gereken en önemli
konulardan biri zaten bu. Türkiye için Qngiltere
veya Almanya modeli doOru veya yanlNRtNr
demek bence doOru olmaz. AsNl olan Rudur: O
piyasalarNn geçtiOi, kullandNON araç-gereçler,
sistemler buraya uygulanabilir. Bizim enerji
politikasN açNsNndan Türkiye’nin kendi realitesini,
hem kültürel hem çevresel realitelerini göz
önüne alarak bir enerji piyasasN, bir EPQAP
öngörülmesi lazNm. Onun için bence altyapN
bakNmNndan BT olsun, organizasyonel kNsNmlar
olsun, EPQAP Avrupa’dan çok farklN olmayacak
ama Avrupa’da çalNRan piyasalar Ru anda
bildiOimiz, gördüOümüz kadarNyla birbirine zaten
entegre piyasalar. Bizim Türkiye’nin bulunduOu
jeopolitik konumdan dolayN EPQAP’Nn ilk önce
Türkiye’ye bakmasN lazNm. Mustafa Kemal Bey’in
de bahsettiOi gibi çalNRan bir spot piyasaya
ihtiyacNmNz var. Hemen akabinde bunun yöresel
olarak bizi çevreleyen ülkelerdeki cevabNnN
aramamNz lazNm.
Reha Pamir Bir de piyasa yapNcNlNONna
deOinecektik.
BURAK GÜLER “Enerji borsas7 her ülkenin
kendi asl7na, gelece8ine hedge etti8i bir yap7d7r.
Bunun için en önemli vizyonlardan biri, fonksiyon
olarak çal7;an bir yap7, Türkiye’de de olu;mal7d7r.
Bence EP9A: bu bak7mdan gelece8e yönelik iyi
bir ad7m. O anlamda mutluyum. :öyle örnek
vereyim: VOB piyasalar7 ilk aç7ld787nda 9zmir’de
operasyon yap7l7rken, o zaman çal7;t787m özel
;irkette EEX piyasas7n7n Phelix sözle;melerini
Türkçe’ye çevirip VOB’a adapte etmi;tik. Belki
erken bir yakla;7md7 ama pozitif yönde bir
yakla;7md7. En az7ndan piyasay7 e8itici bir
duruma geldik. Bugün i;lem yap7lmasa bile
VOB’un ne oldu8unu ö8renmi; olduk. Onun için
EP9A:’7 veya kurulacak sistemi direkt 9ngiltere,
Almanya veya Amerikan piyasas7na adapte
etmektense, Türkiye realitesini öne ç7karmak,
sistemleri öne ç7karmak ve de en önemlisi bu
ülkenin kazan7mlar7n7 ortaya koyacak bir EP9A:
yap7s7na entegre etmek çok daha önemlidir.”

Burak Güler Piyasa yapNcNlNONnNn bilhassa
Qngiltere piyasasNnda devlet Rirketi olan National
Grid tarafNndan yapNldNONnN biliyoruz. Bu aslNnda
çok önemli. Likit piyasanNn ilk önce büyük
oyuncular tarafNndan oluRturuluyor olmasN diOer
oyunculara cazibe oluRturmasN açNsNndan çok
önemli. Burada biz bunu VOB’la yapmaya
çalNRtNk. Çok baRarNlN olamadNk çünkü ortada
Röyle bir öOrenilmiRlik vardN: Biraz önce Mustafa
Kemal Bey’in de dediOi gibi ilk önce spot
fiziksel piyasanNn çalNRNyor olmasN lazNm ki onun
üzerine türev piyasalarNnNn girmesi gerekli.
Onun için piyasa yapNcNlNONnNn burada büyük bir
ihtimalle EQAP tarafNndan yapNlacaONnN
bekliyorum. Bunun hangi koRullarda
yapNlabileceOini de aslNnda merak ediyorum.
Çünkü yönetmelik olarak, legal olarak bu
yapNlabilir mi, yapNlamaz mN? AçNkçasN iRin
hukuksal tarafNnN bilmiyorum ama iR özel sektör
tarafNna düRtüOünde, piyasa yapNcNlNON hem türev
tarafNnda hem fiziksel spot piyasa tarafNnda
yapNlacaONndan eminim.
Reha Pamir TeRekkür ediyorum. Bu turun
son sorusunu QR Portföy Genel Müdürü Tevfik
Eraslan’a iletmek istiyorum. Finansal oyuncularNn
da geliRen enerji borsasNnda önemli birer oyuncu
olmasNnN ümit ediyoruz. Acaba sermaye
piyasalarN ve özellikle de portföy yönetim
sektörünün bu alanda bir katkNsN var mN?
Finansman saOlama anlamNnda, yatNrNm yapma
anlamNnda bir ilgisi ve katkNsN bulunmakta mN?
Tevfik Eraslan TeRekkürler. Öncelikle
baktNONm zaman bu masanNn etrafNndaki tüm
katNlNmcNlar açNkçasN bizden daha evvel sektörün
içerisinde olmuRlar ve bir Rekilde konuya bizden
daha vakNflar. Bu da sermaye piyasalarNnNn biraz
konunun dNRNnda kaldNONnN gösteriyor. Ama ben
sermaye piyasalarN önümüzdeki dönemde
Türkiye için ne ifade edecek, bu ifadenin
içerisinde enerji sektörüyle sermaye
piyasalarNnNn yolunun kesiRtiOi herhangi bir
nokta olabilecek mi diye bakNyorum. Böyle
baktNONm zaman, önümüzdeki dönemde Qstanbul
finans merkezi olsun diye dev bir projemiz var.
Bu dev projenin içerisinde de özellikle sermaye
piyasalarNnNn bugünkünden çok daha büyük
oyuncularNnNn olmasN, Türkiye sermaye
piyasasNnNn derinleRtirilmesi ve biraz daha
uluslararasN kimlik kazanmasN düRünülüyor. Bu
hedefler içerisinde ilerlerken ben portföy
yönetim Rirketlerinin de sermaye piyasasNnNn
diOer aktörlerinin de önümüzdeki dönemde
önemli rol alacaONnN düRünüyorum. Bugün bu
toplantNya gelmeden evvel Hazine MüsteRarlNON
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ile bir toplantNmNz vardN. O toplantNda bireysel
emeklilik Rirketlerinin yöneticilerinin ifadesi
Ruydu: 2023 yNlNnda sermaye piyasasN alanNnda
özellikle bireysel emeklilik fonlarNnNn geleceOi
büyüklüOün yaklaRNk 400 milyar TL olacaON ifade
edildi. Bu Ru demek: Öncelikle sermaye
piyasalarN alanNnda bu kadar büyük bir kaynak
toplanmNR ise sermaye piyasalarNnNn kimliOi
gereOi de bu kaynaONn uzun süreli yatNrNmlarda
deOerlendirilmesi mümkün olabilecek. Bugün
için enerji sektörünün genel yapNsNna
baktNONmNzda da en büyük sNkNntNnNn bu uzun
dönemli yatNrNmlarNn finansmanN olduOunu
görüyoruz. Bu yönüyle sermaye piyasalarNyla
enerji sektörünün önümüzdeki dönemde
bugünkünden daha fazla iRbirliOi yapacaONnN
düRünüyorum. Bunun bazN küçük emarelerini
bugünden görmeye baRladNk. BazN enerji
Rirketleri borsaya kote oldu. Borsaya kote olan
Rirketlere portföy yönetim Rirketleri de yatNrNm
yaptN. Pu anda enerji alanNnda doOrudan faaliyet
gösteren yaklaRNk 10 Rirket var. DolaylN olarak
holdinglere baktNONmNz zaman bu sayN biraz daha
yukarN çNkabiliyor. Holdingler ve doOrudan
borsaya kote olmuR bu Rirketlerin piyasa deOeri
de yaklaRNk 7 milyar dolar. Bu rakamN, piyasada
iRlem gören kNsmN için ifade ettim. Demek ki biz
bu kanaldan bir Rekilde zaten enerji sektörünün
finansmanNnN yapabiliyoruz. Beklentimiz, bu
alandaki Rirketlerin sayNsNnNn biraz daha artmasN.
O nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla
sayNda borsaya gelmiR, halka açNlmNR Rirketi
görmek istiyoruz. QRi açNkçasN bu alanda yatNrNm
yapmak da istiyoruz. Bunun bazN eksikliklerini
de hissediyoruz.
Birçok ülkeye baktNONmNz zaman ABD’de,
Avrupa’da, UzakdoOu’da özellikle enerji
alanNnda faaliyet gösteren Rirketlere yatNrNm
yapmNR, enerji temalN yatNrNm fonlarNnNn olduOunu
görüyoruz. Henüz Türkiye’de bu tema ile
kurulmuR fonlar mevcut deOil. Ama bu alanda
özellikle borsaya kote olmuR Rirket sayNsNnda
artNR olursa, bizler bu alanda uzun dönemde
yatNrNmcNlarNmNzda pozitif getiri olacaON
düRüncesiyle yatNrNm yapmak ve fonlar
oluRturmak istiyoruz.
Enerji sektörüyle yolumuzun kesiReceOi bir
diOer alan ise doOrudan enerji ile ilgili konulara
yatNrNm yapmak. Bu dünyada genel olarak emtia
tanNmN içerisinde gerçekleRtiriliyor ama emtianNn
alt segmentlerinden biri de enerjidir. Daha çok
petrol ve doOalgaz vadeli kontratlarNnda yatNrNm
fonlarNnNn yoOunlaRtNklarNnN gözlemliyoruz. Bu
konuda Türkiye’de de önümüzdeki dönemde
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açNlNm olursa, Türk yatNrNmcNsNnNn da buna ilgi
duyacaONnN düRünüyorum. Bunun çünkü doOal
bir hedge tarafN da var. Türkiye doOal olarak
bakNldNONnda enerji ithalatçNsN bir ülke ve
Türkiye’de bir Reyler doOru gitmediOi zaman ya
da enerji fiyatlarN çok hNzlN yükseldiOi zaman
makroekonomik açNdan bir Rekilde olumsuz
etkileniyoruz. Oysa enerji yatNrNmlarN yapan
ülkelerin ya da enerjiye sahip olan ülkelerin
böyle durumlarda kazanNmlarNnNn olduOunu
gözlemliyoruz. Türk yatNrNmcNsN da böyle bir
ekonomik konjonktürde elinde bu tip emtiaya,
doOrudan enerji kontratlarNna yatNrNm yaptNON
takdirde, dönüp kendisine doOal bir hedge de
saOlamNR olacak diye düRünüyorum.
Bu bahsettiOim alanlarda önümüzdeki
günlerde sermaye piyasalarNnNn büyümesine
paralel olarak portföy yönetim Rirketlerinin
faaliyetlerinin artacaONnN ve bu alandaki
yatNrNmlarNnNn da hNzla çoOalacaONnN
düRünüyorum.
Reha Pamir Böylece ilk turumuzu bitirmiR
olduk. Qkinci turda bu borsalarNn farklN
paydaRlarNnNn enerji borsasNna ilgisinin
artNrNlmasNna yönelik olarak, enerji borsasNnNn
büyütülmesine yönelik olarak neler
yapNlabileceOini tartNRalNm.
Qlk aRamada sözü yine Batu Bey’e vermek
istiyorum. Batu Bey sonuçta hep üretim
kNsmNnda konuRtuk ama bir de bunun talep
kNsmN var. Özellikle çok büyük miktarda elektrik
tüketen sanayici firmalar var. Sizce enerji üretimi
olmayan ama ciddi birer tüketici olan Rirketlerin
borsaya olan ilgisini artNrmak için neler yapmak
lazNm?
Batu Aksoy TeRekkürler. Çok önemli Reyler
söylendi. Türkiye’nin en büyük problemlerinden
biri 60 milyar dolar cari açNk ve bunun çok
önemli bir miktarN – ki bu oran her yNl artNyorprimer enerji ithalatN. DolayNsNyla Türkiye’de
ciddi manada doOal kaynak bulamazsak, ne
yaparsak yapalNm ana sorunun içerisinde çok
majör bir etki yapamayacaONz. O da kNsa vadede
çok gerçekçi gözükmüyor.
Biraz önce Ceyhan Bey çok güzel bir Rey
söyledi. Enerji üretim maliyeti en düRük olan
santrallerin önce üretmesi, sonra arkadakilere
sNra gelmesi gerekiyor. Bu bir tarafta üreticileri
daha verimli, en verimli yatNrNmlarN yapmaya
teRvik edecek. DolayNsNyla herkes en son
teknolojileri araRtNrmak zorunda. Pöyle bir
gerçek var ki ölçek verimlilik getiriyor.
DolayNsNyla bu da ölçekli yatNrNmlar yapma
zorunluOu getiriyor. Ama bu durumda da
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finansman güçlükleri ortaya çNkNyor.
Finansmandaki güçlükleri minimize edecek her
türlü önlemi alNyor olmamNz gerekiyor. Tüketim
tarafNnda, ideal enerji piyasasNnNn en önemli
etkenlerinden biri taleptir. Bu, bir tarafta enerji
tüccarlarN, bir tarafta endüstriyel tüketiciler, bir
tarafta ticari tüketiciler ve bir tarafta da
meskenlere kadar gidecek bir sistem. Serbest
tüketicilerin limitinin belli bir noktada sNfNra
inmesi ve her türlü tüketicinin tedarikçisini
serbest bir Rekilde seçiyor olmasN lazNm.
Bugün ABD’de telefon Rirketinizi AT&T mi,
T-Mobile mN kullanacaksNnNz tüketici olarak siz
karar veriyorsunuz. O ayki operatörünüzü tek
bir telefonla deOiRtirebiliyorsunuz. Burada da
tüketicinin kendisini en verimliye, en ucuza
doOru yönlendirebiliyor olmasN lazNm.
DolayNsNyla tüketim tarafN ideal iRleyen bir enerji
piyasasNnNn en önemli yönlendiricisi olacaktNr.
QnsanlarNn çevreye karRN olan duyarlNlNklarN da
bence yönlendirici olacaktNr. Bu noktadaki
teRvik mekanizmalarN da yönlendirici olacaktNr.
DolayNsNyla bunun önemi yadsNnamaz.
Biraz önce Tevfik Bey çok önemli bir Rey
söyledi. Daha fazla enerji Rirketini borsada
görmek istiyoruz. Bu konunun tüketim ve talep
ile de alakasN var. BakarsanNz enerji Rirketleri de
daha yoOun biçimde borsaya girmek istiyor.
Ama bu noktada önemli sNkNntNlar var. Bu
sNkNntNlarN tek bir kelimeyle özetleyebiliriz,
sürdürülebilirlik. Çünkü bir Rirketin borsada
kendini arz edebilmesi için sürdürülebilirlik
konusunda yatNrNmcNlarNnN ikna edebiliyor olmasN
lazNm. Türkiye’de enerji Rirketlerimizin daha
sürdürülebilir bir piyasada iRlem yaptNONnN
yatNrNmcNlarNna ve tüm piyasa oyuncularNna ikna
edebilmesi için, doOal kaynaktan üretim tarafNna,
piyasanNn serbest bir Rekilde iRlediOini ispat
edebiliyor olmasN lazNm.
Türkiye’de son 10-15 yNlda çok önemli yok
kat ettik fakat bu noktada istenen yerde deOiliz.
Ne yazNk ki halen doOalgaz piyasasNnda
BOTAP’Nn, yani kamu Rirketimizin hakim oyuncu
pozisyonu var. Piyasa payN yüzde 70-75
civarNnda. DolayNsNyla tam manasNyla
serbestleRemeyen bir doOalgaz piyasasNnNn
olduOu bir yerde, tam manasNyla serbestleRmiR
bir elektrik piyasasNndan bahsetmek zaten
mümkün deOil. Hele Türkiye gibi tükettiOimiz
elektriOin yüzde 45 civarNnNn doOalgaz kaynaklN
enerji tesislerinden geldiOi gerçeOini
unutmazsak...
DolayNsNyla burada doOalgaz sektöründeki
liberalizasyon sürecinin BOTAP’Nn kontrat

devirleri veya hacim devirleriyle özel sektöre
kontratlarNnN devretmesinin, bir noktada
özelleRtirilmesinin, artNk pozisyonunu iletici
olarak korumasNnNn, Türkiye’ye yurtdNRNndan gaz
tedarikçilerini iç pazarda oyuncu yapNp “gas to
gas competition” dediOimiz tedarikçilerin
birbiriyle iç pazarda rekabetinin önünü
açmadNONmNz sürece yol almak çok mümkün
deOil. Çünkü biz zaten hammaddeyi kontrol
etmiyoruz, enerji maliyetlerini hiçbir Rekilde
zaten radikal olarak düRüremeyeceOiz. Sadece
verimlilikler yakalamaya çalNRacaONz.
Pu noktaya da deOinmek istiyorum.
DoOalgaz sektörünün bütün konuRtuklarNmNz
içerisinde çok ama çok önemli bir etken
olduOunu, biraz daha makro resme baktNONmNz
zaman görebiliyoruz.
Biraz önce bahsetmiRtim ama elektrik üretim
özelleRtirmelerine tekrar deOinmek istiyorum.
Çünkü elektrik sektöründe çok ciddi adNmlar
TEVF9K ERASLAN
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atNldN. Özel sektör her yNl 3-5 bin megawatt
(MW) arasNnda yatNrNmlar yaparak bugün kurulu
61 bin MW’a getirdi. Herhalde yNlsonunda 62-63
bin MW civarlarNnN bulabilir. Bu inanNlmaz bir
ivme. Son 10 yNla baktNONmNz zaman 24
binlerdeydik. Neredeyse 2,5 – 3 katNna
çNkNyoruz. Halen, bütün bunlara raOmen,
kamunun elektrik üretiminde çok ciddi bir payN
var. 15-20 bin MW’lik bu pay da onu hala
piyasada önemli bir oyuncu yapNyor. DolayNsNyla
kamu hala elektrik ve doOalgaz fiyatlarNnN
kontrol ediyor. Bu böyle olduOu sürece enerji
yatNrNmcNsN önünü göremiyor. Bu serbestiyi
enerjinin tamamNnda hem tüketicilere hem enerji
yatNrNmcNlarNna aktarmak durumundayNz. Aksi
taktirde enerji borsasNnN ne kadar kurarsak
kuralNm ve ne kadar düzgün bir Rekilde
kurgulayNp iRletelim, esasNnda ana hedef olan
serbest piyasaya veya likit pazara ulaRamamNR
olacaONz.
Reha Pamir TeRekkürler. Pimdi de Mustafa
Kemal Bey’e bir soru yöneltmek istiyorum. Pu
an geliRmiR olan enerji borsalarNna baktNONmNzda,
bunun sadece elektrik üreten veya toptancN gibi
ticaretini yapan Rirketler deOil, aynN zamanda
finansal oyuncularNn da özellikle türev
piyasalarNnda pozisyon aldNklarNnN görüyoruz.
Örnek vermek gerekirse, türev piyasalarNnda
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iRlem yapmak isteyen finansal kurumlar, prensip
olarak ilgili ürünün spot piyasasNnda iRlem
yapma hakkNna sahip olmak ve gerektiOi
durumlarda pozisyonlarNnN kapatabilmek isterler.
Pu an belki çok erken ama hedefin ilerleyen
ve geliRen bir borsa kurmak olduOunu
düRündüOümüzde, önümüzdeki dönemde bu
tarz finansal oyuncular örneOin hedge bank’lar
ya da portföy yönetim Rirketleri, türev
piyasalarda iRlem yaptNON dönemlerde spot
piyasalarda da iRlem yapabilme hakkNna sahip
olabilecek mi? Finansal oyuncularN çekebilmek
için ne düRünürsünüz?
Mustafa Kemal Y)lmaz Eski ismiyle QMKB
yeni ismiyle Borsa Qstanbul’da Ru anda aracN
kurumlar ile bankalar üye ve onlar iRlem
yapabiliyorlar. Ya da tüm iRlemler onlarNn
üzerinden gerçekleRtirilebiliyor. Hepinizin
yakinen takip ettiOi üzere biz Borsa Qstanbul
çatNsN altNna Qstanbul AltNn BorsasN’nN, Vadeli
QRlem BorsasN’nN (VOB) aldNk ve bu borsa çatNsN
altNnda da sadece finansal ürünleri deOil emtia
üzerine vadeli iRlem sözleRmelerini de
gerçekleRtirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef
çerçevesinde de üye yapNmNzN farklNlaRtNrmayN
planlNyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece aracN
kurumlarNn ve bankalarNn üye olduOu deOil,
örneOin enerji piyasasN devreye girdiOinde enerji
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piyasasQnQn aktörlerinin, pamuk üzerine vadeli
iUlem sözleUmeleri açQldQRQnda tarQmsal ürünlerde
iUlem yapan ticaret yapQcQlarQn da burada üye
olabilmesine imkan tanQmayQ planlQyoruz.
Böylece, örneRin Batu Bey bu piyasada iUlem
yapmak zorunda kaldQRQnda ya da ihtiyacQnQ
gidermek istediRinde, bir aracQ kuruma veya
bankaya gitmeyecek. DoRrudan kendisi, bizim
bir üyemiz olarak buradan alQm-satQm
yapabilecek. Bu da kendisinin iUlem
maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak. Dünyaya
baktQRQnQz zaman Uöyle bir durum görüyorsunuz:
ÖrneRin vadeli piyasalarda finansal oyuncular
emtialarda çok önemli rol oynuyorlar. Barclays,
JP Morgan gibi, Goldman Sachs gibi… Bir örnek
vermek istiyorum. Mesela JP Morgan enerji
piyasalarQnda aldQRQ pozisyonlarla yaklaUQk 3
milyon hane halkQnQn tüketimine eUdeRer bir
vadeli iUlem pozisyonuna sahip olmuU bir anda.
Yine EEX’e baktQRQnQz zaman, EEX’de iUlem
gören türev piyasalardaki iUlem hacminin ya da
açQk pozisyonunun yüzde 40’QnQn finansal
kuruluUlar tarafQndan tutulduRunu görüyorsunuz.
Yani finansal kuruluUlar enerji baUta olmak üzere
emtialarda çok ciddi pozisyonlar taUQyorlar. Hatta
bir kQsmQ santral sahibi. Tabii bunu çok dikkatli
kullanmak lazQm. Yani piyasanQn asli oyuncularQ
olan üreticilerin buraya iUlem yapmasQ esas
CEYHAN SALDANLI “Elektri7in 9öyle bir
handikab6 var: Talep mevsimden mevsime, hatta
saatten saate de7i9iyor. Gece ortaya ç6kan
elektrik talebi ile ak9amüstü elektrik talebi
aras6nda uçurum var. Gündüz çal69an santral
gece yar6s6 at6l kal6yor. Fiyatlar dü9üyor, gece
zarar ediyor. Halbuki o s6rada sizin elektri7e
ihtiyac6n6z oldu7u saatlerde kom9u ülkede gece
ya9an6yor. Oradaki elektrik buraya iletilebilse,
elektrik üretim yat6r6mlar6 daha iyi çal69acak.
Daha rantabl olacak. 89te bu, iletim yat6r6mlar6yla
sa7lanabilecek bir 9ey. Bu, sistemin verimlili7ini
art6racak bir 9ey. O bak6mdan AB olsun, bütün
dünya olsun, iletim yat6r6mlar6na önem veriyor.
Türkiye, bulundu7u pozisyon itibar6yla, iletim
yat6r6mlar6n6n geçebilece7i en iyi yer. Elektrik
piyasas6n6 kurtaracak, rahatlatacak 9eylerden
biri de iletim yat6r6mlar6n6n yan6 s6ra depolama
sistemleridir. Elektrik depolama sistemlerinin
geli9mesiyle piyasa da de7i9ecek. Gece üretilen
elektri7i depolayarak puant saatte
kullanabilirsek, üretim yat6r6m6 yapm69 gibi
olaca76z. Bu konudaki teknolojiler de neredeyse
haz6r. Teknoloji h6zla geli9iyor. K6sacas6 bizi çok
farkl6 boyutlarda, çok heyecan verici bir elektrik
piyasas6 bekliyor.”

olmalQ. Finansal oyuncularQn iUlem yapmasQnQ
çok ciddi bir Uekilde takip etmek lazQm. Çünkü
onlar malQn esas sahibi deRiller. Onlar aracQ
konumunda olan kuruluUlar. Nitekim siz de
biliyorsunuz JP Morgan bu konuda çok ciddi bir
cezaya muhatap oldu ve 410 milyon dolar
ödeyerek bu cezadan bir uzlaUma yoluyla bir
Uekilde kurtuldu. Kendisine 3 yQl boyunca
yaptQRQ bütün iUlemleri raporlama mükellefiyeti
getirildi. DolayQsQyla biz gerek spot piyasada
olsun gerek vadeli piyasada olsun piyasanQn asli
oyuncularQ olarak o iUin bizzat yapQcQlarQnQ üye
olarak kabul etmeyi hedefliyoruz. Ama finansal
oyuncular da aracQ kurum ve bankalar da
mutlaka ki bu piyasalarQn içinde aktif olarak yer
alacaklardQr.
BaktQRQnQz zaman Uu anda Türkiye’deki
elektrik tüketimi yaklaUQk 242 terawatt saat ve
2023 yQlQnda bu rakamQn 481 terawatt saate
çQkmasQ bekleniyor. Bu da enerji Uirketlerinin
önümüzdeki dönemde 100 milyar dolarQn
üzerinde yatQrQm yapmasQ anlamQna geliyor. Çok
doRal olarak da bu yatQrQmQ yapmak için
kaynaRa ihtiyaçlarQ var. Biraz önce Tevfik Bey’in
bence çok önemli olarak iUaret ettiRi, Batu
Bey’in de üzerinde durduRu üzere Uirketlerimiz
bu kaynaRQ sermaye piyasasQndan temin etmenin
yolunu bir Uekilde bulmak zorundalar.
Biz tüm enerji Uirketlerimizi borsada iUlem
görmek üzere buruya getirmek istiyoruz çünkü
sermaye piyasalarQnQn mutlaka enerji sektörünün
geliUmesinde kullanQlmasQnQ istiyoruz.
Reha Pamir TeUekkür ediyorum. Simdi
belki bu konunun bir uzantQsQ olarak Ceyhan
Bey’e bir soru sormak istiyorum. Daha önceki
konuUmacQlarQmQz da birkaç kez ifade ettiler. Su
anki VOB piyasasQnda belli elektrik kontratlarQ
iUlem görüyor ama pratikte deRil teorik olarak
iUlem görüyor. Sizce sektör oyuncularQ, aynQ
zamanda sizin gibi üreticiler, VOB’daki bu
kontratlara neden ilgi göstermedi? Önümüzdeki
dönemde piyasa iyileUtiRinde ve geliUtiRinde, bu
tarz türev enstrümanlarQ kullanQlmaya
baUlandQRQnda, acaba sizin gibi üreticiler o
zaman türev ürünlerine ilgi gösterirler mi?
Ceyhan Saldanl& Bu çok önemli bir soru.
AslQnda biraz önce konuUmacQlar çok önemli
yerlere temas ettiler. YalnQz beni UaUQrtan bir
nokta oldu. O da yeni piyasadan çok fazla bir
Uey beklememiz gerektiRi… Yani bunun iki
nedeni olabilir. Ya piyasa Uu anda çok iyi iUliyor,
yeni bir Uey istenmiyor ya da geliUim noktasQnda
ümitsiziz.
Çok mu iyi iUliyor? Zannetmiyorum.
2013 /
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Eksiklerimiz var. Sizin sorunuzda bahsettiRiniz
gibi VOB’da problem var. PMUM’da var mQ?
Evet. PMUM’daki fiyatlar gerçeRi yansQtQyor mu?
Orada da yapQlabilecekler var. ÖrneRin Uöyle bir
Uey: Su andaki sisteme göre TETAS perakende
Uirketlerine elektrik satQyor. Sabit kontratlar var.
Bir serbest tüketici perakende Uirketinin
portföyünden çQktQRQ zaman kontrat gereRi aldQRQ
enerjiyi perakende Uirket PMUM’a veriyor.
PMUM’da istem dQUQ bir fazlalQk oluUuyor. Bu,
fiyatlarQ düUürüyor. FiyatlarQ düUen baUka bir
perakendeci tedarik Uirketi, daha düUük fiyatla
yeni serbest tüketiciler ediniyor. Perakende
Uirketinin portföyü daha çok düUüyor, daha çok
piyasaya mal veriyor ve suni bir düUüU
yaUanQyor. Bu noktada piyasaya arz edilen malQn
maliyetle baRlantQsQ kesiliyor. AUaRQya doRru
gidiyor. Bunu geçtiRimiz yQl çok fazla gördük.
EsasQnda bir nebze kontratlarQn miktarlarQ
ayarlanabilir hale geldi ama daha tam olarak
deRil. ÖrneRin EÜAS’Qn varlQRQ… Verilen teklifler
maliyetle ne kadar baRlantQlQ? Çünkü çoRu
santrallerin maliyetle baRlantQsQ kesilmiU
durumda. Sabit maliyetlerini ödemiUler, iUletme
maliyetleri var. DoRrusu mekanizmayQ
bilmiyorum. Ama bir Uey var ki PMUM
piyasasQnQn daha iyi iUleyebilmesi için devletin
çekilmesinin doRru olduRunu düUünüyorum.
Reha Pamir Piyasa yapQcQlQRQnQ kim üstlenir
sizce?
Ceyhan Saldanl& Büyük özel Uirketler.
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Piyasa kendini yapar. Bu haliyle piyasanQn çok
doRru oluUtuRu kanaatinde deRilim. Tabii bazQ
kritik Ueyler devlette kalabilir. Ama en azQndan
devlet Uirketlerinin iUleyiUinin gözden geçirilmesi
gerekiyor. ÖrneRin TETAS’Qn perakendecilerle
yaptQRQ kontratQn saatlik bazda fiyatlandQrQlmasQ
faydalQ olur. Tek bir fiyat var oysa bu malQn
maliyeti aynQ deRil.
Vadeli iUlemler borsasQnda neden problemler
var? Bu neden önemli? Uzun vadeli kontratlar
lazQm. YatQrQm kararQ ancak böyle verilebiliyor.
Elektrik çok hQzlQ ama yatQrQmQ çok yavaU. YQllar
alQyor. Yani bir elektrik üretim yatQrQmQnQn hatta
iletim ve daRQtQmQnQn, yQllar öncesinden
planlanmasQ gerekiyor. YQllar öncesinden fiyatlarQ
görebilmek için bu borsanQn iyi çalQUmasQ
gerekir. AnlQk eksik var. Kapasiteniz yoksa onu
oluUturmak kolay deRil.
Tabii vadeli iUlemler borsasQ neden iyi
çalQUmadQ, bunun da araUtQrQlmasQ gerekiyor.
Mustafa Kemal Bey onun spot piyasa ile ilgili
olduRunu söyledi ama baUka Ueyler de var.
Bence alQcQ ile satQcQnQn buluUmasQnda bir
eksiklik var. Beklentileri karUQlamQyor. SatQcQ
daha yüksek fiyat bekliyor çünkü yQllardan beri
aynQ Ueyler söyleniyor... “2023 yQlQnda Uu kadar
talep olacak”, “Fiyatlar Uöyle olacak” deniyor
ama piyasadaki fiyat yerlerde sürünüyor. Bu,
yola çQkarken olan beklentiyi karUQlamQyor. Öte
yandan alQcQ da yüksek fiyata yanaUmQyor.
Çünkü yüksek fiyat çekse PMUM’daki fiyatlar
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belli. OluUumda bir yanlQUlQk var. Tabii ben
borsanQn tam uzmanQ deRilim. UzmanlarQn bunu
incelemesi lazQm.
Bir de Uuna dikkat çekmek isterim. Türev
piyasalar iyi yönetilmezlerse ekonomi için bir
tehlike oluUtururlar. TeminatlandQrQlmanQn tam
olmasQ lazQm. Çünkü fiziki alQUveriUin çok
ötesinde kontratlar yapQlQyor. BazQ krizlerin
nedeninin bu olduRu söyleniyor. Bundan dolayQ
da bir kriz oluUmasQnQ engelleyecek tedbirlerin
alQnmasQ lazQm.
DiRer bir husus ise enerji Uirketlerinin halka
açQlmasQ ve hisse senedi borsasQndan
faydalanmasQ. Tabii bu yeni bir piyasa. Sunu
kabul etmek lazQm: Daha 4628 sayQlQ kanun
çQkalQ çok uzun yQllar geçmedi. Uygulamalar
yeni. Hala aRQrlQkta devlet Uirketleri var. Bu
kadar yeni bir piyasada çok fazla halka açQlma
beklemek doRru olmaz. Bütün Uirketler yeni
geliUiyor. ÖzelleUtirmeler yeni bitti. DaRQtQmQn
özelleUtirmesi yeni bitti. Üretim henüz
tamamlanmadQ. Biraz daha zaman geçmesi
gerekiyor. Oyunun kurallarQnQ daha yeni
koyuyoruz. Borsada hisse senedi alacak
olanlarQn önlerini görmesi lazQm. Oyunun
kurallarQnQn netleUmesi lazQm. NetleUiyor mu?
NetleUiyor. EPTAS bunun örneklerinden birisi.
Tabii borsada yapQlmasQ gerekenler var ama
temel olarak kötü mü iUliyor? Temelde iyiye
gidiyoruz. Bunda hiçbir Uüphe yok. Bütün
söylediklerimiz, daha iyi nasQl olabilir yönünde.

Gelecek bugünden daha güzel olacak.
Sirketlerimiz global büyüklüklere ulaUQyor.
Milyonlarca müUterisi olan Uirketlerimiz var.
Oyunun kurallarQ netleUiyor. EPTAS buna yeni bir
boyut getirecek. Bu uygulamalar derinleUecek.
Likit piyasalarQn, iyi iUleyen piyasalarQn faydasQ
olacak. SanQyorum ondan sonra da halka
açQlmalar gelecek.
Reha Pamir TeUekkürler. Tevfik Bey, Uu ana
kadar gerek enerji gerek finansal kurumlardan
bahsettik. Bir de iUin mikro ölçekli ama bireysel
yatQrQmcQlar boyutu var. Enerji baUlQRQ altQnda
doRalgaz, elektrik ya da benzeri olarak, bireysel
yatQrQmcQlarQn yatQrQm yapabilecekleri herhangi
ürünler var mQ? TU Portföy olarak sizin bu tarz
ürünlere yaklaUQmQnQz nasQl?
Tevfik Eraslan Türkiye geçmiU dönemde
özellikle reel getirilerin çok yüksek olduRu bir
dönemi geride bQraktQ. Son birkaç yQldQr tek
haneli faizler seviyesindeyiz. Böyle olunca
dönüp yurtdQUQ yatQrQmlarQ, emtia yatQrQmlarQnQ,
enerji yatQrQmQnQ konuUabileceRimiz bir yatQrQm
ortamQnQ oluUturamamQUtQk. Gelinen noktada
Türkiye’de artQk enflasyon tek hane. Faizler
Uimdilik tek hanede. Böyle bir ortamda
yatQrQmcQlarQn da farklQ, alternatif yatQrQm
araçlarQna ilgisinin arttQRQnQ gözlemliyoruz. Son 23 yQl içerisinde hem yurtdQUQ hisse senedi
piyasasQna hem emtia piyasasQna Türk
yatQrQmcQlarQnQn ciddi bir ilgisi oldu. ERer bu
finansal istikrar ortamQnQ önümüzdeki günlerde
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de devam ettirebilirsek, buradaki ilginin önemli
rakamlara ulaUacaRQnQ düUünüyorum. Bu alanda
neler yaptQk diye bakacak olursak, hem bizim
Uirketimizin hem sektörde faaliyet gösteren
Uirketlerin çok da büyük olmayan, mütevazQ
ölçekte emtia fonlarQ kurduklarQnQ gözlemliyoruz.
Bugün için bizdeki piyasalarQn finansal
oyuncularQn katQlQmQna çok elveriUli olmamasQ ve
ürün çeUitliliRinin de az olmasQ sebebiyle bu
fonlarla biz daha çok uluslararasQ piyasalardaki
emtia ürünlerine yatQrQm yaptQk. Burada da daha
çok uluslararasQ türev enstrümanlardan
yararlanarak portföylerimizi oluUturduk.
Ölçekler az önce belirttiRim gibi henüz küçük
ama eRer Türkiye bu büyüme ivmesini devam
ettirir ve finansal istikrar da devam ederse, bu
alanda da çok iyi ölçeklere geleceRimizi
düUünüyorum. Biraz önceki konuUmamda, halka
açQlmalarla ilgili önümüzdeki dönemde daha
fazla Uirketi borsada görmek istiyoruz demiUtim.
Burada da diRer katQlQmcQlarQn konuya iliUkin
olarak cevaplarQ oldu. Batu Bey
“sürdürülebilirlik” dedi. Sürdürülebilirlik yanQnda
tabii ben de bir Ueyler söylemek istiyorum. Arz
ve talebin elektrikte olduRu gibi
dengelenebilmesi için de bazQ UartlarQn birlikte
oluUmasQ gerekir. Bir kere daha kurumsal
Uirketler görmek istiyoruz. Sirketler
kurumsallaUtQRQ ölçüde, yatQrQmcQlarQna vizyon
verebildiRi ölçüde bizim gibi kurumsal
Uirketlerin paralarQnQ çekebiliyorlar. Daha
kurumsal Uirketleri önümüzdeki dönemde orada
görmek istiyoruz. Ölçek çok önemli. Küçük
ölçekteki Uirketler halka açQldQRQ zaman maalesef
bunun geçmiU dönemde olumsuz tecrübelerini
yaUadQk. Likidite sorunu ve yabancQ yatQrQmcQlarQn
ölçek nedeniyle ilgi duymamasQ nedeniyle olan
ilgisizlik, bu Uirketlerin piyasa deRerlerinin
yükselmesine izin vermiyor. O nedenle
Uirketlerimizin ölçeRinin de halka arz
edilebilecek düzeyde olmasQ gerekiyor.
Bir diRer taraftan, bugün konuUmalardan
anladQRQmQz ama bizim de yatQrQm yaparken
dikkat ettiRimiz hususlardan bir tanesi, sektörün
regülasyon riskinin olmamasQ gerekiyor.
Regülasyonla ilgili tüm kurallarQn oturmuU
olmasQ gerekiyor. O nedenle bu sektörde faaliyet
gösterecek Uirketlerin de regülasyon riski
taUQmamasQ lazQm. Önümüzdeki dönemde bu
halka açQlmalar baUarQlQ olacaksa, bizim tüm bu
asgari UartlarQ saRlamamQz lazQm. Bu, yurtiçindeki
kurumsal yatQrQmcQlarQn ilgisi için temel
unsurlardan biri.
DiRer taraftan uluslararasQ yatQrQmcQlar da
22 / 2013

Borsa Tstanbul’da önemli ölçüde pay sahibi.
Halka açQklQk oranlarQnda oldukça büyük ölçüde
paylarQ var. OnlarQn karUQsQna çQktQRQ zaman,
soracaklarQ sorularQn en baUQnda bunlar gelecek.
BunlarQ eRer biz iyi bir Uekilde düzenler ve
yatQrQmcQlarQn karUQsQna öyle çQkarsak,
Uirketlerimizin önümüzdeki dönemde buradan
iyi bir kaynak temin edebilmesi ve buradan
aldQklarQ güçle de hedeflerini
gerçekleUtirebilmeleri daha kolay olacaktQr.
Reha Pamir Simdi sözü Nezir Bey’e vermek
istiyorum. Çok konuUulduRu ve tartQUQldQRQ üzere
Türkiye’nin bir “enerji hub”Q olmasQ hedefi var.
Özellikle komUu ülkeleri de içerecek bir
piyasanQn oluUturulmasQ gibi hedefler bulunuyor.
Bu gerçekten de son derece ümit verici ve
faydalar saRlayacak bir hedef.
Peki bu hedefe yönelik olarak Uu ana kadar
neler yapQldQ? Önümüzdeki dönemde neler
yapQlacak? Bu hedef yakalanabilir, gerçekçi bir
hedef mi?
Nezir Ay 18 Eylül itibarQyla her ne kadar
sözleUme imzalanmadQysa da biz artQk Avrupa
enterkonneksiyon sistemine baRlQyQz. Ancak
belki 3-4 aylQk bir raporlama süresi geçecek.
Bunun dQUQnda bizim yapmamQz gereken
birtakQm önlemler var. Onlar da bu arada
giderilecek ve o tamamlanQp raporlama da
bittikten sonra, tabii ki Avrupa sistemine kalQcQ
olarak baRlanmQU olacaRQz. Su anda da baRlQyQz.
Su anda 550 megawatt alQU noktasQndan, 400
megawatt da satQU noktasQndan bir müsaademiz
var. Ama o rapor çQktQktan sonra sistemin
kriterlerine göre bu miktar 1.000-1.200
megawatlara kadar da çQkabilecek.
Tabii fiziksel bir altyapQ olduktan sonra
arkasQndan mutlaka bir ticaret noktasQna, bir
piyasa birleUtirmesi yönüne de mecburen
gideceRiz. Bu konuda zaten elimizde
kullandQRQmQz turumuz da piyasa birleUtirmesi
noktasQnda uyumlu bir sistem. Bu konudaki
çalQUmalarQ da elbette hedefliyoruz. Su anda
Nasdaq ile görüUmelere devam ediyoruz. Onun
dQUQnda sistemin daha Avrupa standartlarQna
uygun halde iUlemesi için EEX ile bir iUbirliRi
protokolümüz var. AyrQca baUQndan beri Nord
Pool ile birlikte çalQUQyoruz. Nord Pool bizim
danQUmanQmQz olarak hizmet verdi. Halen de
görüUmelere devam ediyoruz.
Özetle piyasa birleUtirmesi noktasQnda olmasQ
gereken her türlü çabayQ gösteriyoruz. AyrQca
Gürcistan tarafQnda da yine bir piyasa oluUumu
var. Zaman zaman oralara da gidiyoruz. Onlara
da tecrübelerimizi aktarmaya gayret ediyoruz.
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Tabii ki bizim de niyetimiz ilk baUta
Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ile bir piyasa
birleUtirmesinde lider olabilmek. Bunun için de
ne yapmamQz lazQm? Elbette ki altyapQmQzQ
güçlendirmemiz lazQm. Rakamlara baktQRQmQzda
aslQnda Uöyle bir gerçek var. Avrupa, Fransa,
Almanya ve EEX tarafQ, Nord Pool tarafQnQn
saatlik piyasa sonuçlarQna baktQRQmQzda, mevcut
yapQ itibarQyla bizim AvrupalQlarQn iUlettiRi,
belirlemiU olduRu fiyatlardan farklQ bir
fiyatlamamQz söz konusu deRil. Onlarla baUa baU
gidecek bir fiyatlama mekanizmasQna sahibiz.
Ama elbette ki bir EÜAS’Qn, TEDAS’Qn varlQRQnQ
yadsQyamayQz. Su anda 2015’e kadar yine bir
geçiU dönemi sözleUmesi TETAS daRQtQm
Uirketlerinin sözleUmeleri var. ERer grafiklere
bakarsanQz, onlardan daha kötü bir grafiRe sahip
deRiliz. Peki bu bizim için yeterli mi? DeRil.
Mustafa Kemal Bey de bahsetti: Fransa-Almanya
iUbirliRinde 2 yQllQk bir spot piyasa endeksiyle
türev piyasalarQ baUlatQldQ ama sadece türev
piyasalarQ bizdeki gibi nakdi sözleUme deRil, bir
de fiziksel sözleUme ile birlikte baUlatQldQ.
Burada Uöyle bir sQkQntQ var; eski
Yugoslavya’nQn bulunduRu bölgelerdeki elektrik
sistemi çok zayQf. ERer iletim sisteminde yeterli
bir akQUa sahip olamazsanQz, ikisi arasQndaki
likiditeyi de artQramazsQnQz. O zaman orada belki
yakQn dönemde deRil ama ileriki dönemde biz
Fransa ve Almanya ile beraber bir piyasa

BATU AKSOY

birleUtirme noktasQna elbette gidebiliriz. Ama ilk
etapta hedef nedir? Bulgaristan, Yunanistan ve
Romanya ile bir sistem oluUturabilmek.
EPTAS’Qn buradaki rolü ne olacak? Bizim Uu
anda elimizi baRlayan, çabukluRumuzu
engelleyen birtakQm projeleri eRer süratle yerine
getirebilirsek ve bir altyapQyQ, kendi
yazQlQmlarQmQzQ kendimizin geliUtireceRi bir
sistemi oluUturabilirsek, o zaman onlara
hükmedebiliriz. Yoksa birilerinden alacaRQmQz
birtakQm turlarla Romanya’yQ, Bulgaristan’Q ikna
etmemiz mümkün olmayabilir.
Reha Pamir Burak Bey aslQnda sizin
uluslararasQ bölgesel enerji borsalarQna yönelik
akademik çalQUmanQz olduRunu biliyorum. Bu
konu ile ilgili olarak eklemek istedikleriniz var
mQ?
Burak Güler AslQnda 3,5 ay önce
Stockholm’de “European Energy Markets”
adQnda Nord Pool Design’Qn sponsor ettiRi yarQ
akademik yarQ ticari bir konferansta sunumumu
yapmQUtQm. Benim tezimi kQsaca anlatayQm.
Nezir Bey’in dediRi gibi Yunanistan,
Bulgaristan ve Türkiye arasQnda bir bölgesel
küçük hub yaratabilmek. Bunun
yaratQlabilmesinin en önemli etkenlerinden birisi
artQk üretim yatQrQmlarQndan daha çok iletim
yatQrQmlarQna yönelik bir tez çalQUmasQ. Vaka
çalQUmasQ olarak da Türkiye ve Romanya’nQn
arasQnda, yQllardQr düUündüRümüz denizaltQ
hattQna farklQ bir metot getiriyor. Bu metot da Uu:
ERer bahsettiRimiz ülkelere bir “yöresel hub”
olarak bakarsak, bu yatQrQmQn söz konusu
ülkelerin elektrik maliyetlerinde 5 dolar MW
saate kadar bir düUüm saRlanQyor. DüUünebiliyor
musunuz? Maliyetleri düUürüyorsunuz ve bunun
son kullanQcQya direkt etkisi oluyor.
Peki bunu nasQl yapabiliriz? Tlk önce bakQU
açQsQnQn deRiUtirilmesi lazQm. Avrupa BirliRi’nin
2050 planlarQ arasQndaki en önemli yatQrQmlardan
biri, üretimden hemen sonra iletim yatQrQmlarQdQr.
YaklaUQk 100-150 milyar dolarlQk bir iletim
yatQrQmQ öngörülüyor. Bunlardan biri de Balkan
ülkeleri dediRimiz, Central and Southern Europe
(CSE) ve Türkiye’ye kapsayan yaklaUQk 20 milyar
dolarlQk bir yatQrQm geliyor.
BakQU açQsQnQ deRiUtirmemiz gerekiyor.
Önümüzdeki yQllarda EU ETS dediRimiz Avrupa
Emisyon Ticaret Sistemi ile birlikte, ister istemez
bölgesel yatQrQmlara girmemiz gerekecek. Biz
bugün “Damga vergisinden mustarip oluyoruz”
diyoruz ama bundan belki 5-7 sene sonra
karbon vergisinden mustarip olmaya
baUlayacaRQz.
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Benim tezde önerim Uuydu: Tster istemez
bölgesel yatQrQmlara gitmek zorundayQz. Çünkü
enerjinin, atQl kapasitenin bir Uekilde
kullanQlmasQ lazQm. Bunun da üretim
yatQrQmQndan daha çok iletim yatQrQmlarQna önem
verilerek yapQlmasQ gerekiyor. Bizim yapmamQz
gereken, ilk önce Romanya, Türkiye,
Yunanistan, Bulgaristan hattQnQn Romanya hattQ
ile birlikte bir ring haline getirilmesi ki bizim
yaptQRQmQz akademik çalQUmalarda bu sistemin
çalQUabileceRi de görülüyor. Tkincisi de EPTAS’Qn
bu vizyonunu bölgeye yaymasQ. Tlk önce belki
Gürcistan’dan baUlayarak elektrik sektörüne,
sonra da gaza çevirmek. Gazla da Kuzey Irak
gazQnQ buradan getirirken Türkiye’nin yöresel
hub olma rolünü öne çQkaracaRQz. Yani bence
kQsa bir Uekilde EPTAS fonksiyonel bir yapQ
alacak ama 4-5 yQllQk bir vizyoner yapQya geçmek
zorunda. Çünkü DoRu’daki kaynaklarQ BatQ’ya
iletirken, bu ister elektrik ister gaz Ueklinde
olsun, EPTAS’Qn büyük rolü olacaRQna
inanQyorum.
Burada en önemli katkQ, üniversitelerle
EPDK ve özel sektörün üç ayaklQ bir Uekilde
çalQUQyor olmasQ. Bu daha yeni baUladQ. Biraz
daha vizyoner, 4-yQl sene ilerisine bakan yapQlar
oluUturulmak zorunda. Bu da regülasyonun
vizyoner olmasQ gerektiRini gösteriyor. Türkiye
enerji hub’Q olacak mQ? Orada yanQt evet. Tek
konu zamanlama… Ne zaman olacak?

Reha Pamir Son turumuzda bir genel
deRerlendirme, geleceRe dönük bir vizyoner
bakQU rica ediyorum. Sözü Cihan Bey’e vermek
istiyorum. Nezir Bey de bahsetti, 2015 yQlQna
kadar geçerli olan geçiU dönemi sözleUmeleri
mevcut daRQtQm Uirketleriyle EÜAS ve TETAS
arasQnda. AynQ zamanda 2015 sonu itibarQyla
perakendecilik ya da hane halkQnQn bile
tedarikçisini seçebileceRi bir yapQ hedefleniyor.
Perakendecilik segmentinde rekabetin artmasQ
bekleniyor.
Keza eU zamanlQ olarak EÜAS özelleUtirmeleri
baUladQ ve devamQ bekleniyor. DolayQsQyla
kamunun pazar paylarQnQn azaldQRQ ve belki özel
sektörün her segmentte pazar payQnQn arttQRQ bir
döneme geçiyor olacaRQz. 2015 sonrasQnda
Türkiye’de nasQl bir enerji sektörü piyasasQ
bekliyorsunuz? AynQ zamanda EPTAS ve enerji
borsalarQ anlamQnda da nerelere gelmiU oluruz?
NasQl bir yapQ bizleri bekliyor?
Ceyhan Saldanl& Su andaki mevzuata göre
2015’ten itibaren serbest tüketici limitinin sQfQra
inmesi gerekiyor. Pazar açQklQRQnQn yüzde 100’ü
bulmasQ gerekiyor. Fiyat eUitleme
mekanizmasQnQn ortadan kalkmasQ gerekiyor.
Bunlar yapQlabilir mi? Tkisi de Uüpheli. Neden
Uüpheli? Öncelikle ikincisinden baUlayalQm. Fiyat
eUitleme mekanizmasQnQn ortadan kalkabilmesi
için bölgeler arasQndaki kayQp-kaçak oranlarQnQn
birbirine yaklaUmasQ gerekiyor. Bu da kolay bir
iU deRil. Su anda arada belli bir uçurum var. Bir
yerde yüzde 70-80’lerden bahsediyoruz, bazQ
yerlerde yüzde 7-8’lerden… Yani teknik
kayQplarQn sQnQrlarQna gelmiU durumda bölgenin
kayQp kaçaRQ. Bu ikisinin eUitlenmesi için 2015’e
kadar olan süre yeterli deRil. Bu eUitlenmediRi
takdirde bu bölgedeki insanlarQmQz daha yüksek
maliyetle enerjiye ulaUabilecekler. Kendileri

TEVF8K ERASLAN “Bugün için enerji alan6nda
faaliyet gösteren birçok 9irketin finansman i9ini
bankac6l6k sektörü arac6l676yla yapt676n6
gözlemliyoruz. Ama özel sektör tahvilleri
arac6l676yla da benzer finansman6n yap6labilmesi
mümkün. Bunun baz6 küçük örneklerini geçen y6l
ve bu y6l gördük. Önümüzdeki dönemde burada
daha fazla faaliyet olaca76n6 ve sermaye
piyasas6nda faaliyet gösteren 9irketlerle enerji
sektöründe faaliyet gösteren 9irketlerin daha
fazla i9birli7i yapaca76n6 dü9ünüyorum. Çünkü
i9in tan6m6na bakarsak, bir tarafta uzun vadeli
yat6r6m var, di7er tarafta da uzun vadeli
finansman... Bu iki sektörün yolunun kesi9memesi
bana pek mümkün gelmiyor.”
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sebep olmasalar bile diRer bölgedekiler daha
ucuz enerji kullanma hakkQna sahip olacak.
Bunun fiilen, anayasal eUitlik bakQmQndan da çok
mümkün olduRunu düUünmüyorum. Ancak
ümidimiz Uu: KayQp-kaçaRQn yüksek olduRu
bölgeler de özelleUti. ÖzelleUmeden itibaren son
4-5 yQlda kayQp-kaçaklar yüzde 17-18’lerden
yüzde 12’lere düUtü. DaRQtQm Uirketleri ciddi bir
çaba gösteriyor. EPDK daRQtQm Uirketlerine ciddi
hedefler verdi. Sirketler bunu baUarmak zorunda
çünkü baUaramazlarsa aradaki farkQ kendileri
ödemek zorunda kalacaklar. AynQ doRrultuda
kayQp-kaçaRQ yüksek bölgelerde görevlendirilen
Uirketlerin de hareket edeceRini düUünürsek, bu
kadar yüksek kayQp-kaçaRQn olduRu yerlerde
daha büyük adQmlarla aUaRQya doRru iniUi
beklemek lazQm. EUitlenir mi veya tolere
edilebilir bir sQnQra gelir mi? Ondan emin
deRilim. Buna raRmen fiyat eUitlemenin ortadan
kaldQrQlabilmesi için doRrudan sübvansiyon gibi
birtakQm destekleme mekanizmalarQ gerekiyor.
Bu da siyasi bir karardQr. O konuda bir Uey
demek durumunda deRilim.
DiRer taraftan serbest tüketici limitinin
ortadan kaldQrQlmasQ, sQfQra indirilmesi ise
birtakQm Uartlara baRlQ. Su anda PMUM’da iUlem
gören, yüzbinleri bulan bir serbest tüketici
sayQmQz var. SanQyorum 500 bin sayaç var. Bu
sayaçlarQn ay sonlarQnda okunabilmesi gerekiyor.
Otomatik okumayla ilgili sistemlerin kurulmasQ
gerekiyor. Bu büyük bir yatQrQm. Henüz daRQtQm
Uirketlerinin bu yatQrQmlarQ yapQp tamamladQRQnQ
söylemek mümkün deRil.
Burada ne tür sayaçlarQn kullanQlacaRQna dair
standartlar bile daha tam anlamQyla belirlenmiU
deRil. Biz tüm bunlarQ beklemeden bütün
sayaçlarQ otomasyona geçirirsek ve yarQn kurallar
deRiUirse, ülke bir sayaç çöplüRüne dönebilir.
Bu da sonuçta milli bir yatQrQm. En son kanunla
sayaçlarQn deRiUtirilmesine iliUkin yatQrQmQn
daRQtQm Uirketlerinin sorumluluRunda olduRu
belirlendi. Bu, standartlarQn oluUturulmasQ
açQsQndan iyi bir Uey. Ancak yönetmeliRi henüz
hazQr deRil. SayaçlarQn otomatik okunmadQRQ bir
ortamda, okunmayan sayaçlara dayanarak
yapQlacak tahmini tüketimle ilgili verilerin de
çok saRlQklQ olduRunu düUünmüyorum.
DolayQsQyla serbest tüketici limitinin inmesi
teknolojik yatQrQmlarla alakalQ. O bakQmdan çok
acele edilmemesinde fayda var.
Tkincisi, TETAS’Qn kontratlarQ ortadan
kalkmadan bu mekanizmanQn da ortadan
kalkmasQ imkansQz görünüyor ki, EÜAS olduRu
sürece TETAS’Qn bu kontratlarQnQn ortadan

kalkmasQ da imkânsQz. Çünkü devletin santralleri
var ve bu santrallerin çalQUmasQ gerekiyor. Bunlar
da serbest piyasaya deRil, daRQtQm Uirketlerinin
perakende Uirketlerine veriliyor. Özetle her Uey
EÜAS’Qn özelleUtirilmesiyle alakalQ. Sayaç
yatQrQmlarQnQn, otomatik sayaç okuma
yatQrQmlarQnQn gerçekleUmesiyle alakalQ. Bu bir
altyapQ meselesi. Bunlar olduRu takdirde
piyasadaki serbestlik oranQnQn yükseleceRini
düUünüyorum. Bu da saRlQklQ bir Uey.
AslQnda piyasamQz doRru yolda gidiyor. Dün
geldiRimiz nokta ile bugün bulunduRumuz
nokta arasQnda gerçekten çok sevindirici bir
yerdeyiz. Ben bu geliUmenin devam edeceRini
bekliyorum.
Reha Pamir TeUekkür ederim. Batu Bey’e
dönmek istiyorum. BorsalarQn iUlediRi bir piyasa
ortamQnda gerek UeffaflQk gerekse referans fiyatQn
oturduRunu düUündüRümüzde, bunun sektöre
etkisi nasQl olur? Hem yeni proje geliUtirmede,
hem finansman anlamQnda, hem yeni
oyuncularQn piyasaya ilgisi açQsQndan rekabete
etkisi ne olur? ÖrneRin Uu an devam eden
özelleUtirmeler var. Tlgiyi artQrQr mQ?
Batu Aksoy Ben her açQdan olaya optimist
bakQyorum. Bence bu söylediklerinizin hepsinde
pozitif etki yapar. Zaten Uu ana kadar da bunlar
konuUuldu. En sondaki somut örnekten
baUlarsak, mesela enerji üretim yatQrQmlarQnQn ne
kadar önemli olduRundan bahsettik. Bunun
hQzlandQrQlmasQnQ ve bir an evvel
sonlandQrQlmasQnQ istiyoruz. Su an içinden
geçtiRimiz konjonktürde bu biraz yavaUlayabilir.
UmarQm ondan sonra tekrar hQzlanacaktQr. Ama
likit bir piyasanQn olduRunun bilinmesi
durumunda yerli yabancQ enerji yatQrQmcQsQ
mutlaka varlQklarQ primlendirecektir. DolayQsQyla
bu da hem kamuya hem tüketiciye her açQdan
pozitif yansQyacaktQr diye düUünüyorum.
Çok güzel bir noktaya vurgu yapQldQ. Enerji
borsasQ konseptine makro açQdan bakQldQRQnda
Türkiye’nin kendisi bir enerji borsasQ gibi
görülmelidir. Yani bölgesel bir ‘enerji hub’Q
olmalQdQr diye düUünüyorum. Bütün bunlarQn
sonucunda Türkiye gerçek manada bir çekim
merkezi olacaktQr. Türkiye’nin yQlsonuna kadar
tüketimi her halde 252-255 terawatt saatleri
bulmasQ bekleniyor. Simdi Türkiye’nin kuzeyden
güneye, doRudan batQya komUularQna bakalQm.
Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Tran,
Irak, Suriye, Bulgaristan derken ve bunlarQ
Balkan bölgelerine geniUlettiRimiz zaman,
esasQnda 250’nin kat be katQ, belki binlerce
terawatt’lQk bölgesel hacimden bahsediyoruz. Bu
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sadece elektrik. Bunun bir de gaz tarafOnO
unutmayalOm. Bu bahsettiPimiz bölgede
milyarlarca metreküplük doPalgaz ticaret hacmi
ve kullanOmO söz konusu. AltyapOya baktOPOmOz
zaman çok ciddi iSler yapOlmOS. Türkiye’nin tüm
komSularOyla iletim hatlarO var. DoPalgaz boru
hatlarOna baktOPOmOz zaman Rusya ile iki taraftan
doPalgaz boru hattOmOz var; Mavi AkOm ve BatO
HattO. Azerbaycan keza aynO Sekilde. Rran ile
doPalgaz boru hattOmOz var. Türkiye’ye LNG
geliyor. LNG depolarOmOz, tesislerimiz var. Biraz
önce söylediPiniz gibi Türkiye’nin en önemli
unsuru, doPal kaynaklarOnO çeSitlendirmesi
gerekiyor. Aksi halde enerji maliyetlerini
düSüremez. DolayOsOyla Irak gerçePini, DoPu
Akdeniz’de keSfedilen doPalgazlar gerçePini ve
bunlarOn Türkiye’ye yakOnlOPOnO göz ardO
edemeyiz. Bir an evvel kendimizi onlarla da
baPlamalOyOz. Daha fazla kaynak gelmesi lazOm.
Dünyadaki trendlere baktOPOmOzda Sunu da
görüyoruz. Sadece kaynaklarOn gelmesi dePil ne
fiyatla geldiPi de çok önemli.
Daha önce süregelen bir model vardO.
Özellikle Rusya’nOn ana tedarikçi olmasO
durumundan dolayO hem Türkiye’nin hem
Avrupa’nOn petrole dayalO bir gaz fiyatlamasO
vardO. Fakat Avrupa’da enerji hub’larOnOn
oluSmasOyla National Balancing Point, TTF,
Baumgarten gibi hub’lar oluStu. Paralelde
ABD’de kaya gazO geliSimlerini görüyoruz. Petrol
fiyatO ile gaz fiyatOnOn yavaS yavaS birbirinden
ayrOStOPOnO görüyoruz. EsasOnda hepsi birbirine
baPlO. Amerika’da gaz fiyatlarO düSünce buradaki
kömür fiyatlarOnO doPrudan etkiliyor. Hava
koSullarO direkt buradaki enerji maliyetlerini
etkiliyor. Petrol ve gaz fiyatlarOnOn ayrOSmasO ve
Avrupa’da hub’larOn oluSmasOyla, petrole dayalO
fiyatlamadan “hub base pricing”e yani enerji
merkezlerine dayalO fiyatlamalara doPru
gidildiPini, bu yönde fiyatlamalarOn oluSmaya
baSladOPOnO görüyoruz. Bu ne demek oluyor?
ArtOk üreticinin fiyat dikte etmesinden ziyade
tüketicinin fiyatOnO belirleme kuvvetine sahip
olduPunu görüyoruz. En azOndan bir ölçekte…
Zaten Su anda Avrupa’da bunun soPuk savaSlarO
veriliyor.
DolayOsOyla Türkiye’de de elektrik olsun
doPalgaz olsun iletim hatlarOnOn yapOlmaya
devam etmesi lazOm. EdildiPinin varsayOldOPO
senaryoda Türkiye, Almanya’nOn Kuzey BatO
Avrupa’da oynadOPO rolü çok rahat, belki daha
da fazlasOyla bu bölgede üstlenebilir. Türkiye’nin
bu rolü Rusya, Kafkaslar, OrtadoPu’nun
göbePinde fazlasOyla oynayabilecePini, büyük bir
26 / 2013

iyimserlikle ve rahatlOkla söyleyebilirim. Hatta
baktOPOmOz zaman 10-12 sene önce Avrupa’da
liberalizasyon, serbestleSme ve likidite serüveni
baSladO. O zamanki kapasitelere baktOPOmOz
zaman Türkiye’nin Su anda kapasite olarak o
vakitteki Almanya’nOn sahip olduPu kapasiteye
veya diPer büyük Avrupa pazarlarOndaki
kapasiteye ulaStOPOnO görüyoruz. AltyapOya da
sahip olduPunu görüyoruz. O zaman biz niye
onlarOn Su anda geldiPi noktaya 10 sene sonra
gelmeyelim? Hatta onlarOn yaptOklarO hatalardan
ders çOkararak bu hedefe neden daha kOsa
zamanda, örnePin 4-5 beS senede ulaSmayalOm?
Neden bunu kendimize hedef olarak
koymayalOm?
Burada tabii ki altyapO konusu da çok
önemli. Biraz önce Nezir Bey bahsetti, çok
dePerli bilgiler verdi. TERAQ tarafOndan EEX ile
yapOlmOS bir niyet sözleSmesi var. Nord Pool ile
yapOlan çalOSmalar var. En son ve tabii ki bize en
çok uyan sistemlere, yani eskilerden çok
yenilerine ve bize en çok uyan sistemlere, onlarO
buraya adapte etmenin yöntemlerine EPRAQ’On
profesyonel yönetimi en doPru Sekilde karar
BURAK GÜLER
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vermeli. Tabii burada zaten yönetim belli. Çok
acele etmemek lazOm. Ama orada kurulacak
profesyonel sistem, Türkiye’ye en doPru
yöntemi getirmeli, kurmalO ve hOzlO bir Sekilde
diPer ülkelerde yapOlan hatalardan ders alOp
tekrarlamayarak yola devam edilmeli.
Burada tezgah üstü piyasalarO da göz ardO
etmek istemiyorum. Çok önemli olduPunu
düSünüyorum. Borsada likiditenin oluSmasOnda
tezgah üstü piyasalarda oluSacak iSlemler, spot
piyasada veya vadeli piyasalarda oluSacak
iSlemlerle hiçbir Sekilde rekabet etmeyecektir.
Bize göre bunlar birbirini tamamlayacak
faktörlerdir. Tezgah üstü iSlemlerde de aynO
borsa iSlemleri gibi ne yazOk ki Su anda
aSamadOPOmOz ama aSmak istediPimiz bir damga
vergisi problemi var. Damga vergisinin tezgah
üstü piyasalarda, enerji piyasasOnda muaf
tutulmasOnO istiyoruz. Bununla ilgili iyi çalOSmalar
yapOyoruz.
Reha Pamir Peki tezgah üstü piyasalarda
damga vergisinin kaldOrOlmasO, bu tarz iSlemlerin
borsa üzerinden yapOlmasOnO teSvik etmeyen bir
uygulama olmaz mO?
Batu Aksoy HayOr. Biraz önce söylediPim de
oydu. Kesinlikle buna inanmOyoruz. Rkisinin
birbirinden farklO olduPunu düSünüyoruz. Çünkü
her zaman tüm piyasalarOn tezgah üstü
piyasalarda yapOlan iSlemlere ihtiyacO vardOr.
Olmaya da devam edecektir. Qirketlerin kendi
aralarOnda küçük, irili ufaklO anlaSmalarO her
zaman yapmaya devam etmesi, açOklarOnO
kapayabilmesi, bence borsadaki ileri vadeli
iSlemlerin yapOlmasOnO da teSviklendirici bir
faktör olacaktOr. Bu konuda eminim Burak
Bey’in söyleyecek benden daha sofistike sözleri
olacaktOr. Ama biz bunlarOn kesinlikle
rekabetçiliPi tamamlayOcO etkenler olduPunu
düSünüyoruz.
DolayOsOyla ben ileriye çok ümitle
bakOyorum. Ama Türkiye’nin bölgesel güç ve
enerji çekim merkezi olma gücünü çok
önemsiyorum. Madem gücümüzü enerji üreticisi
olmaktan almOyoruz, o zaman tüketici olmanOn
faydalarOnO maksimize etmenin yollarOna
bakalOm. DolayOsOyla bir hub olalOm.
FiyatlarOmOzda Türkiye enerji borsasOnOn Türkiye
hub’Onda oluSan fiyatlar bizim gazda olsun
elektrikte olsun fiyatlarOmOzO belirlesin. KOsaca
enerji maliyetlerini aSaPOya doPru çekmenin
yöntemlerine bakalOm.
Reha Pamir TeSekkür ederim. Tevfik Bey,
belki fon yönetimi açOsOndan bakOldOPOnda enerji
alanOnda faaliyet gösteren Sirketlere yatOrOm

yapmaya odaklanmOS bir fon kurulabilir mi?
Böyle bir fon katOlOmcOlara ne gibi bir getiri
saPlar?
Tevfik Eraslan GiriSte de belirttiPim gibi bu
konuda üç alanda fon yaratOlabilmesi mümkün.
DoPrudan enerji alOmOnda faaliyet gösteren
Sirketlerin hisse senetlerine yatOrOm yapan bir fon
yapOlabilmesi mümkün. Qu an için borsada 10
civarOnda Sirketimiz var ama SPK’nOn
düzenlemelerine baktOPOnOz zaman bir hisse
senedine en fazla yüzde 10 yatOrOm yapOlabiliyor.
Bu durumda 10 sayOsO biraz kritik. Zaman zaman
portföy yöneticilerini sOkOntOya sokabilecek
nitelikte. Bu sayOnOn biraz daha yukarOya gitmesi
lazOm. Bizim biraz daha seçici davranabilmemiz
için... Çünkü bePendiPimiz Sirketlere
önümüzdeki dönemde yatOrOm yapacaPOz.
Birisini azaltOp diPerini artOrabilmemiz için
sayOnOn en az 15 civarOnda olmasO gerekecek.
Ama bu alanda ben çok büyük ilgi olacaPOnO
düSünüyorum çünkü Türk kamuoyunun, Türk
yatOrOmcOlarOnOn da masasOnOn üzerinde daima
enerji var. Onlar da önümüzdeki dönemde
enerjinin iyi getirisi olacaPOnO düSünüyorlar.
Buradan da bir Sekilde pay almak istiyorlar.
Dönüp her birinin Sirket kurup bu alanda
faaliyet gösteriyor olmasOnO da
bekleyemeyecePimize göre, burada doPru
oluSturulmuS Sirketler üzerinden, bizlerin de
vasOtasOyla pay almalarO bence çok yapOcO
olacaktOr. Hem yatOrOmcO hem de müteSebbis
tarafO için.
DiPer taraftan mevcut Sirketlere baktOPOmOz
zaman yatOrOmlarOn finansmanO büyük ölçüde
bankacOlOk sistemi üzerinden yapOlOyor demiStik.
Bu yapO önümüzdeki dönemde ne ölçüde
dePiSebilir, buna bakOyor olmak lazOm. Belki
sermaye piyasalarOnOn geçmiS dönendeki cOlOz
yapOsO, ürünlerin yetersizliPi, faizlerin iki haneli
seviyelerde olmasO burada sermaye piyasalarOnOn
bu Sirketlere kaynak saPlamasO konusunda
önümüzdeki önemli engelleri teSkil ediyordu.
Bugün gelinen noktada artOk sermaye piyasasO
aracOlOPOyla dönüp enerji alanOnda faaliyet
gösteren firmalarOmOzOn uzun dönemli
projelerinin finansmanOnOn da yapOlabilecePini
düSünüyorum. Bu ölçekler olmuStur, bu vadeler
artOk yatOrOm fonlarOnda ve özellikle emeklilik
fonlarOnda vardOr. Bu fOrsatlarOn da Sirketlerimiz
tarafOndan masanOn üzerinde alternatif olarak
tutulmasO, tercihlerin de buradaki maliyetler göz
önünde bulundurularak yapOlmasO faydalO olur.
Bir üçüncü alan ise doPrudan enerji ve
emtiaya yatOrOm yapOlmasO yönünde
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oluSturulacak fonlardOr. Daha önce belirttiPim
gibi bu alanda faaliyet gösteren fonumuz zaten
var. Ne yapabiliriz? Türkiye’de bununla ilgili
ürünler geliStiPi zaman, dönüp fonumuz
aracOlOPOyla uluslararasO piyasalardaki
yatOrOmlarOmOz yanOnda Türkiye’de de
oluSabilecek kontratlar üzerinden yatOrOmlarOmOzO
gerçekleStirebiliriz.
Tabii burada taraflarOn üzerine önemli
sorumluluklar ve yükümlülükler de düStüPünü
düSünüyorum. Öncelikle Su anda sermaye
piyasalarOyla enerji sektörünün arasOnda fazla bir
tanOSOklOk yok. Bir Sekilde bu tanOSOklOPOn
saPlanmasO icap edecek. Belki de bu konuda en
fazla yükümlülük Mustafa Kemal Bey’e düSecek.
Borsa Rstanbul vasOtasOyla buradaki kontratlarOn
tek tek portföy yönetim Sirketlerine, bu alanda
faaliyet gösterecek finansal Sirketlere
tanOtOlmasOnda da fayda var. Bu sektörün asli
oyuncularO tarafOndan kontratlarOn alOmsatOmlarOnOn olmasO, arzu edilen bir Sey ama
sadece asli oyuncular faaliyet gösterdiPi zaman
da doPru fiyatOn oluSmasOnO, likidin oluSmasOnO
saPlayamOyoruz. DiPer piyasalarda
gözlemlediPimiz konulardan biri de zaten bu.
Finansal oyuncularOn da belli bir ölçekte ve
gözlem altOnda tutularak bu piyasanOn içinde
olmalarOnO saPlayabilirsek, buranOn daha likit
olacaPOnO ve fiyatOn daha saPlOklO oluSmasOna
katkO saPlayacaPOnO da düSünüyorum.
Reha Pamir Mustafa Bey Simdi tekrar size
dönmek istiyorum. Hepimizin bildiPi üzere
Borsa Rstanbul’un Nasdaq ile imzaladOPO bir niyet
anlaSmasO var. Benzer Sekilde TERAQ’On da EEX
ile yapmOS olduPu bir anlaSma var.
Sonuç itibarOyla önümüzdeki dönemde
EPRAQ’On Nasdaq ile EEX arasOnda bir seçim
yapmasO gerekecek mi? Belki her ikisinin de
pozitif yanlarOndan yararlanabilecePi, entegre
edebilecePi bir sisteme gidebilir mi?
Mustafa Kemal Y+lmaz Ben konuya Su
Sekilde bakOyorum. Biz enerji piyasamOzO
geliStirmeyi hedefliyoruz. Enerji piyasamOzO hem
lokal hem uluslararasO manada geliStirmeyi
hedefliyoruz.
O zaman bizim EPRAQ bünyesinde
bulunduracaPOmOz alOm – satOm sisteminin de
hem sertifikasyon anlamOnda hem fonksiyonellik
anlamOnda, gerek lokal gerek uluslararasO
yatOrOmcOlara hitap eden bir tarzda olmasO lazOm.
TERAQ bünyesindeki PMUM’un (Piyasa Mali
UzlaStOrma Merkezi) çok büyük emeklerle
geliStirdiPi bir sistem var. Ancak bu sistem bizim
lokal yatOrOmcOlarOn birtakOm eleStirilere maruz
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kalOyordu. YarOn bir gün biz uluslararasO
oyuncularO piyasaya çekmek istediPimizde, onlar
hakikaten diPer uluslararasO borsalarOn
sistemleriyle bu sistemin fonksiyonalitesini
kOyaslayacaklardOr. Bu da son derece doPaldOr.
Burada Nasdaq ile yaptOPOmOz anlaSmanOn bir
parçasO olarak onlarOn Su anda iSlettiPi gün
öncesi ve gün içi piyasa sistemlerini de bu
paketin içinde alabilmek yönünde bir ön
anlaSmaya imza attOk. Bunun nasOl iSlediPine
iliSkin de TERAQ ile sürekli iç içe çalOSOyoruz.
Ama burada TERAQ’On, Nasdaq’On ya da EEX’in
sistemini ya da Nord Pool’un sisteminden
hangisini alacaPO önemli dePil. Önemli olan,
uluslararasO ve tüm yatOrOmcOlara hitap eden bir
sistemi almasOdOr. Bu birinci husus.
Rkinci husus, alOm-satOm sisteminin ötesinde,
gerçekten piyasa oyuncularOnOn, piyasadaki tüm
geliSmeleri eSanlO bir Sekilde öPrenebilecePi,
informational simetriyi yakalayabilecePi, yani
herhangi bir tesis devreden çOktOPOnda, üretim
aksadOPOnda, bu bilgilerin gerçek zamanlO ve
eSanlO olarak tüm piyasa oyuncularOna aktaracak
bir kamuyu aydOnlatma platformunun da bunun
içinde bulundurulmasOdOr.
Bir baSka husus da Su: Biraz önce Ceyhan
Bey çok güzel bir Sekilde ifade etti, örnePin
türev piyasalar bu iSin bir parçasO olduPunda,
risk yönetimi son derece önemli bir konu.
Çünkü belli bir marjla çok büyük pozisyonlar
alOyorsunuz. DolayOsOyla yarOn EPRAQ’ta gün içi
piyasasO baSladOPOnda, bunun risk yönetim
sisteminin de son derece iyi bir Sekilde
tasarlanmasO lazOm. Bu noktada da takas
sisteminin etkin bir Sekilde iSlemesi lazOm.
Çünkü gerçekten bu piyasanOn etkin olarak
iSlemesini istiyorsak, fiziki teslimata dayalO etkin
bir takas sistemini kurmamOz gerekiyor.
DolayOsOyla bu da çok önemli.
Qimdi bu çerçevede baktOPOnOz zaman, Nord
Pool mu olsun, EEX mi olsun, Nasdaq mO olsun
sorusunun cevabO tamamen EPRAQ’On yeni
yönetim kurulunun verecePi karardOr. Mutlaka
PMUM çalOSanlarO da bu kararOn önemli bir
parçasO olacaklardOr. Ama ben olaya bu
perspektiften bakOlmasO gerektiPini
düSünüyorum.
Biraz önce OTC (Over The Counter – tezgah
üstü) ürünlerle ilgili bir sorunuz vardO. Ona
iliSkin de cevap vermek istiyorum. Batu Bey’in
söylediklerine katOlOyorum. Organize piyasalarla
OTC piyasalar birbirini tamamlayan iki unsurdur
ve OTC piyasa her zaman olacaktOr. Çünkü OTC
piyasa, iki tarafOn birbiriyle anlaStOPO belli
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koSullara iliSkin sözleSmelerdir. Ama bunlarOn
borsaya çekilmesi kritiktir. RSlem borsa dOSOnda
olabilir. Ama borsada kayOt altOna alOndOPO zaman
bu hem onun kontrol altOnda olmasOnO hem
borsada kayOtlara girmesini saPlar. Burada benim
Söyle bir önerim var aslOnda. Bunu piyasa
oyuncularOyla da paylaStOm. Bizim tahvil ve bono
piyasasOnda yaSadOPOmOz önemli bir deney var.
Tezgah üstü piyasadaki iSlemleri kayOt altOna alOp
böylece bir merkezileStirme yoluna gittik.
Burada ikili anlaSmalarda ödenen bir damga
vergisi söz konusu. EPRAQ hayata geçtikten
sonra Sayet bu iSlemler borsaya bildirilirse, bu
damga vergisinin alOnmayOp sadece bu
bildirimden kaynaklO bir ücret alOnmasO suretiyle
bu iSlemlerin kontrol altOna alOnabilecePini ve
borsanOn buradan bir gelir elde edebilecePini
düSünüyorum. Burada borsadan gelir elde
etmenin altOnO çizmek istiyorum. Çünkü Su anda
piyasaya baktOPOnOzda organize gün öncesi
piyasasOnda yapOlan iSlemler toplam iSlem
hacminin yüzde 22-23’üne karSOlOk geliyor. Oysa
tezgah üstü dediPimiz OTC yüzde 75. Biz bu
yüzde 75’i kayOt altOna alOp bunun üzerinden bir
ücretlendirme yaparsak buradan borsanOn
gelirlerine de katkOda bulunmuS olabiliriz diye
düSünüyorum. Toparlamak gerekirse, ben
NEZIR AY

EPRAQ’On alOm-satOm sistemindeki yapOsOnOn güçlü
olmasOnOn ve uluslararasO yatOrOmcOlara hitap
etmesinin, biraz önce Burak Bey’in çizdiPi
vizyon çerçevesinde, Romanya-YunanistanBulgaristan hattOnOn oluSturulmasO anlamOnda çok
önem taSOdOPOna inanOyorum.
Reha Pamir TeSekkürler. Bu noktada
Türkiye’nin özellikle komSu ülkelerle olan
enterkonnekte hat kapasitesine, bu kapasitenin
geliStirilmesine yönelik planlardan biraz
bahseder misiniz? Özellikle yurtdOSO ticaret ve
ithalat-ihracat anlamOnda önümüzdeki dönemde
ne gibi uygulamalar olabilir? Bunun EPRAQ’a ve
enerji borsalarOna etkisi nasOl olur?
Nezir Ay Qu anda zaten Türkiye, 400
kilovolt’luk iki hatla Bulgaristan’a baPlO. Bir hatla
da Yunanistan’a baPlOyOz. Gürcistan’la yine 400
kilovolt’luk back-to-back sistem üzerinden
baPlantO bitmek üzere. Onun dOSOnda Suriye ile
400 kilovolt baPlantOmOz var. Oraya da bir backto-back sistem planOmOz var. Irak’la yine 400
kilovolt baPlantOmOz olacak. Rran’la 400 kilovolt
baPlantOmOz var ve ona da back-to-back sistem
planOmOz bulunuyor. AyrOca Gürcistan tarafO da
bitmek üzere.
KOsaca Türkiye’nin tüm çevresiyle baPlantOlarO
var. Bunlara back-to-back sistem konma planOnO
yürütüyoruz. Back-to-back dediPimiz sistem,
birbirlerinin dengesizliklerinden, dePiSiminden
etkilenmeyecek Sekilde çalOSOyor.
Buradaki amaç ve hedefimiz, biraz önce
söylendiPi gibi gerçekten bir enerji hub’Ona
cevap verecek Sekilde planlanOyor. Biraz önce
de belirttiPim kalOcO sözleSmeler de yapOldOPOnda
zaten bunlar 1000 megavatlar seviyesine de
gelecek.
Bizim Su anda piyasa birleStirme
mekanizmasOna uygun bir sistem çalOStOrOyoruz.
Ancak bununla da yetinmedik. Üniversitelerle
iSbirliPi yaptOk. Kendi yatOrOmOmOzO kendimiz
yaptOk. Yani gün öncesi piyasasOnO Su anda
çalOStOrdOPOmOz sisteme paralel bir Sekilde sonuç
verecek bir sistemi zaten geliStirdik. Ama bu
yeterli mi? Yeterli dePil. Biz sadece elektrik
piyasasO olarak bakmOyoruz. YarOn gaz veya
diPer ürünler de EPRAQ’a gelecek. O zaman ne
yapmamOz lazOm? Yelpazeyi geniSletmemiz
lazOm. Nasdaq ile görüSmelere devam ediyoruz.
Nord Pool ile görüSmelere devam ediyoruz.
Ancak tabii ki Nasdaq ile geldiPimiz noktada
Söyle bir durum söz konusu. Nasdaq’On Su anda
bize teklif ettiPi sistem, bizim kullandOPOmOz
sistemin çok gerisinde. Qu anda kullandOPOmOz
web tabanlO sistemle piyasa katOlOmcOmOz
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bilgisayarOndan istediPi zaman girebilir. Ama
Nasdaq’dan alacaPOmOz sistemde, ancak
tanOmlanmOS bir terminal üzerinden
girebiliyorsunuz. Yani sadece iSyerinden. Onun
dOSOnda iSlem yapamOyorsunuz.
Nasdaq’Onkini kabul etmiyoruz ama türev
piyasalarla organize olabilecek, entegre
edilebilecek çalOSmalara da tabii ki ihtiyacOmOz
var. O zaman bunu nasOl yapabiliriz? Nord Pool
ile iSbirliPi yapabiliriz. Nord Pool’da SESAM
uygulamasO var. Ya Almanya ve Fransa’nOn
kullandOPO Cosmos denilen optimizasyon sistemi
var ya da Nord Pool’un kullandOPO SESAM
sistemi var. EPer bunlar birbirleriyle entegre
olabiliyorsa, bizim de o noktaya kadar onlarOn
argümanlarOnO kullanacak seviyeye gelmemiz
lazOm. Üniversitelerle, akademisyenlerle
yaptOPOmOz optimizasyon çalOSmalarO da
gösteriyor ki yürüttüPümüz çalOSmalar bizi o
noktaya getirebilecek seviyede. Buna raPmen
yine de elbette ki iSbirliPine her zaman
ihtiyacOmOz var.
AyrOca Sunu da ifade etmek lazOm. EPRAQ’ta
kullanOlan sistem sadece bir gün öncesi piyasasO
yazOlOmO dePil. Tabii baSlangOçta bu Sekilde
baSlandOPO için dengeleme güç piyasasO ve
dengesizlikleri uzlaStOrma mekanizmasO var ki Su
anda PMUM’un iSlem hacmi veya maliyet
hesabOna dönük dePerlendirme yaptOPOmOzda
yüzde 80’i, dengeleme güç piyasasOna (yazOlOm,
donanOm veya lisans olsun) dengeleme
mekanizmasOnOn çalOSmasOna dayanOyor. Yüzde
20 kadar kOsmO gün öncesi ve gün içi piyasasOdOr.
Bizim ne yapmamOz lazOm? DOSarOdan alacaPOmOz
sistemin bu dengeleme güç piyasasOnOn
uzlaStOrmasOnO da saPlayabilecek bir sistem
olmasO lazOm. Ancak bu Sekilde bizim iSimizi
görebilir. Yani Nasdaq’dan sadece Sabre’yi veya
Nord Pool’dan sadece SESAM’O almak yetmiyor.
Bizim bütününe hitap edecek bir mekanizmayO
geliStirmemiz lazOm. Diyoruz ki ePer iSbirliPi
yaparsak bunu bütüncül olarak geliStirebiliriz.
Yoksa paket olarak aldOPOmOzda veya “Gel Nord
Pool sen bunu iSlet” dediPimiz anda, sadece gün
öncesi piyasasOnO iSletmiS oluruz. Ama geride
kalan yüzde 80’lik kOsOm, sayaçlarOn toplanmasO,
onlarOn dePerlendirilmesi apayrO bir sistem
gerektiriyor.
Bir de Sunu da eklemek istiyorum. Bugün
itibarOyla konutlar da serbest tüketici hakkOnO
kullanOyorlar. 5.000 kilovat/saat’in üzerindekiler,
serbest tüketici hakkOnO kullanabiliyor. Mevzuatta
“konutlar hariç” gibi bir ifade olmadOPO için bu
imkandan konutlar da otomatik olarak
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yararlanmaya baSladO. 2015’e geldiPimizde, 33
milyon civarOnda sayaç var. Buna hazOrlOk olmasO
için de biz uzlaStOrma sistemi geliStirmek
zorundayOz. Bunun çalOSmalarOna da devam
ediyoruz. Ama biraz önce ifade ettiPim gibi 2
yOlda ancak parasOnO temin edip, donanOm ve
lisansOnO aldOk. Qu anda bu uzlaStOrma sisteminin
yazOlOmOnO kendimiz gerçekleStirmek için
çalOSOyoruz. Bu noktada da tabii ki personel
yetersizliPimiz var.
Reha Pamir Çok teSekkürler Nezir Bey. Son
soruyu Burak Bey’e yöneltmek istiyorum. Biraz
önce Nezir Bey önümüzdeki dönemde devreye
alOnacak türev piyasalarOn likiditesini artOrmak
için entegrasyonun öneminden bahsetti. Bu
konuda sizin görüSlerinizi sormak isterim.
Dünya örneklerini de düSündüPünüzde
likiditenin artOrOlabilmesi için nelerin yapOlmasO
gerekli?
Burak Güler Çok güzel bir soru. BildiPiniz
gibi buna biraz daha farklO bir açOdan bakmak
lazOm. Likiditeye sadece piyasa açOsOndan
bakarsak bunu etkileyen bir sürü faktör vardOr.
Oyuncu sayOsO, oyuncu sayOsOnOn piyasaya giriS
çOkOSlarO, fiyat belirlemeleri ve market yapOcOlarO...
Ama bir Sekilde Türkiye’de bir likidite oluSacak.
2011 yOlOna, FukuSima’ya gittiPimizde, nükleer
kazadan sonra Almanya çok drastik (güçlü
CEYHAN
SALDANLI
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etkili) bir karar aldO. 2023’e kadar yaklaSOk 25
bin megawatt’lOk nükleer kapasitesini
kapatacaPOnO söyledi ve bundan 3-4 gün sonra
da Avrupa’daki enerji piyasalarO, hem elektrik
hem kömür piyasalarO bir ara sallandO. Çok
olmasa da 1-2 hafta likidite kaybO oldu. Bu
gerilim son kullanOcOlarO direkt etkiledi. Bu iSten
ticaret yapan büyük Sebekeler direkt etkilendi.
Hatta bilinen büyük Sirketler çok büyük kayOplar
yazdOlar.
Türkiye’nin önünde Söyle iki gerçek var:
Bunlardan biri nükleer enerji. 2020 yOlOnda 12
bin megewatt’lOk kapasitemiz geliyor. Bu bizim
yöresel yük tevzi merkezi olabilmemiz için
büyük bir fOrsat. Bu ne demek? Yöremizdeki
bütün enerji manevralarOnO yönetmeye aday
olacaPOz. Elektrik olsun, gaz olsun…
Nükleerin Söyle bir önemi olacak. Nükleer
baz yükü saPlayarak bizim elektrik ticaretinin
içinde büyük bir likiditeye sahip olacak. Zaten
2020-2023’e geldiPimizde, hem OTC hem
exchange piyasasO olsun, 400 terawatt/saat’e
gelen bir miktara, bu miktar bir büyüklüPe
kesinlikle sahip olacaPOz.
Rkinci önemli fOrsatOmOz da yöresel enerji
merkezi olmakla ilgili. Bence Enerji BakanlOPO
belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli
ve heyecanlO dönemini yaSOyor. Bir taraftan
enerji borsasO, bir taraftan uzun dönemli gaz
kontratlarOnOn elden çOkarOlmasO… Bütün bunlarO
düSündüPümüzde Enerji BakanlOPO’nOn önünde
çok büyük bir fOrsatO var. Bilhassa enerji
ticaretinin yöresel yük tevzi merkezi olarak
kullanOlmasO anlamOnda. Hepimiz çok iyi
biliyoruz ki enerji ticaretinde bir varlOk
çevresinde ticaret yapmak çok önemlidir. Ve bu
varlOk çevresindeki ticaret de nükleerden
gelecek. 12 bin megawatt’lOk bir kapasite bize
aslOnda fiziksel likidite verecek. 12 bin
megawatt’lOk kapasite girecek, gaz piyasasOndan
7 milyar dolarlOk bir saving olacak. Bu durum
gaz piyasasOnO ne kadar etkiler, likiditesini etkiler
mi etkilemez mi bilmiyorum.
Reha Pamir Nükleerde belli bir fiyat
üzerinden alOm garantisi var. O durum diPer
piyasa oyuncularOnO nasOl etkiler sizce?
Burak Güler Akkuyu NGS ile TETAQ
arasOnda var sanOrOm. Bence bu çok pozitif.
Zaten ikinci 10 yOla baktOPOmOzda mevcut
anlaSmalardan dolayO devlet bazlO kalacak
Sirketlerden biri de TETAQ olacaktOr. TETAQ bu
çerçevede tamamen bir alOm-satOm, ticaret
Sirketine dönüSürse ve title’O o Sekilde dePiSirse,
bu likiditeyi kesinlikle artOracaktOr. Qu anda

TETAQ sadece satOm tarafOnda bulunuyor.
Tamamen ticaret Sirketine dönüStüPünde
likiditeyi yüzde 100 etkileyecektir. Çünkü baz
yüke sahip.
Batu Aksoy Bence asOl olarak bunun serbest
piyasaya etkisi tartOSOlmalO. Çünkü Su anda iSin o
tarafO biraz kapalO kutu. Kamu ile tedarikçi ve
iSletici arasOnda farklO bir anlaSma var. Özel
sektör bundan nasOl etkilenecek? Veya
etkilenmeli mi etkilenmemeli mi? Serbest piyasa
ve likidite nasOl etkilenecek? Kamu elinde piyasa
aleyhine dePil de en azOndan lehine ve likidite
artOrOcO bir enstrüman olarak kullanOlmasO bence
çok önemli olacak. Gerekirse bununla ilgili
birtakOm regülasyonlar da yapOlmak zorundadOr
diye düSünüyorum.
Nezir Ay Tabii burada Sunu da dikkate
almak lazOm. Qu andaki senaryolara göre mevcut
Sekliyle devam ederse 2019’da bir açOk
gözüküyor. Tabii artOS ePer bu Sekliyle devam
ederse… O nedenle nükleer santrallerin devreye
girmesiyle bir enerji fazlalOPO çOkmayacaktOr diye
bekleniyor. Tabii her Sey dePiSebilir. ÖrnePin
2008’i yaSadOk. Ama normal Sartlarda likiditeyi
etkileyecek bir oran olarak gözükmüyor.
Ceyhan Saldanl+ Tabii buna bir Sey ilave
etmek lazOm. Genelde nükleer santrallerden söz
edildiPi zaman devletin enerji piyasalarOna
müdahalesinin devam edecePi, belirleyici
olacaPO gibi varsayOmlar üzerinde duruluyor.
Oysa o fiyatO bugünkü fiyatla ve bugünkü
kapasiteyle düSünmemek gerekiyor. Zaten o
devreye girdiPinde 2023 yOlOnda Türkiye’nin 500
milyar tüketimi olacak. Qu anda devletin enerji
üretiminde yüzde 50 olduPunu düSünürseniz,
diPer varlOklarO elden çOkardOPOnda enerji
piyasasOna müdahalesi 10 kat azalmOS olacak. O
bakOmdan ileride devletin müdahalesinin
artacaPOnO dePil azalacaPOnO öngörmek lazOm.
Batu Aksoy Ben Sahsen prensip olarak
çeSitlendirme açOsOndan faydalO görüyorum.
Türkiye açOsOndan.
Ceyhan Saldanl+ Esas olan Türkiye
açOsOndan faydadOr. ÇeSitlendirme açOsOndan
faydalO, bölgesellik açOsOndan önemli. O nedenle
özel sektöre bir zararO varsa bile önemli olan
konuya ülke açOsOndan bakmaktOr. KaldO ki zararO
olsa bile dengelenir ve onun önlemleri alOnOr
diye düSünüyorum.
Reha Pamir Hepinize katOlOmOnOz için çok
teSekkür ediyoruz. EPRAQ’On kurulmasO ve
geliStirilmesinde de baSarOlar diliyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Evet, tüm
katOlOmcOlarOmOza teSekkürler.
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ENERJ TCARET VE TÜRKYE’NN
BÖLGESEL AVANTAJLARI

T

ürkiye, özellikle OrtadoFu ve Hazar
bölgesinde bulunan petrol ve gaz
ihraç eden ülkelerle Avrupa’daki
ithalatçE ülkeler arasEnda jeostratejik
konumu ile enerji ticaretinde arz ve talebi
buluIturan bir geçiI ülkesi konumundadEr. Rus
ve Hazar petrolünün önemli bir bölümü
tankerlerle Türk BoFazlarEndan BatE pazarlarEna
ulaItErElErken, sEvElaItErElmEI doFalgaz (LNG)
tankerleri de Cezayir ve Nijerya gazEnE
Türkiye’ye getirmektedir.
Ukrayna’nEn Katar’dan LNG satEn alEp ayda 8
gemi ile BoFazlardan geçirmek üzere geçtiFimiz
aylarda Türkiye’ye yaptEFE baIvuru, yoFun BoFaz
trafiFinde kaza tehlikesi ve güvenlik
endiIesiyle reddedilirken, Saroz
Körfezi’ne inIa edilecek bir LNG
terminaliyle Ukrayna’nEn ihtiyacEnEn
karIElanmasE önerilmiItir. YapElan
öneri bir yandan BoFaz trafiFini
rahatlatacak iken diFer yandan
Türkiye’yi bir geçiI ülkesi olmaktan
öte LNG ticaretinde daha aktif bir
konuma getirme potansiyeli
taIEdEFEndan önemlidir. Bu öneride
olduFu gibi Türkiye coFrafi
konumundan doFan bölgesel
avantajEnE uluslararasE enerji ticaretinde
aktif bir rol oynamak üzere
geliItirecek Iekilde kullanmalEdEr.
Boru hatlarEyla petrol ve gaz taIEmacElEFEnda
da durum benzerdir. Zira transit geçiIlerde,
yapElan anlaImalarda Türkiye’nin iç talebini
karIElamaya yönelik alEmlarE dEIEnda ithal ve
daha sonra üçüncü ülkelere ihraç etme etme (reexport) hakkE yoksa uluslararasE enerji
ticaretinde aktif rol oynamasE mümkün
olamayacaktEr.
YakEn tarihli bir örnek olarak Azerbaycan’la
yapElan hükümetlerarasE anlaIma ile inIa kararE
kesinleItirilen Trans Anadolu DoFalgaz Boru
HattE Projesi (TANAP) gibi yatErEmlar, öncelikle
enerji güvenliFi ve arz kaynaklarEnEn
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çeIitlendirilmesi açEsEndan Türkiye için önemli
ve faydalEdEr. Ancak yerel ihtiyaçlarEn
karIElanmasEnEn ve transit geçiI hakkEnEn
verilmesinin ötesinde bir vizyon geliItirilerek
ülkenin bir “enerji terminali” olmasE
saFlanabilirse, Türkiye uluslararasE enerji
ticaretinde bölgenin anahtar ülkesi konumuna
gelir.
ENERJ BORSASI’NIN KATKISI
Gaz ve petrol ticaretinde ülkemizde bir
“Enerji BorsasE” kurulmasE durumunda, her
Ieyden önce piyasalara IeffaflEk gelecek, rekabet
artacak, arz/talep dengelerine göre referans fiyat

oluIacak, finansman olanaklarE artacak ve enerji
yatErEmlarEnEn önü açElacaktEr.
2013 Mart ayEnda kabul edilen Elektrik
PiyasasE Kanunu’nda Enerji PiyasalarE HIletme
Anonim Girketi’nin (EPHAG) kurulmasE
kararlaItErElmEI olup elektrik enerjisi ticareti için
bir Enerji BorsasE’nEn baIlatElmasE
amaçlanmaktadEr.
EPHAG’a uluslararasE elektrik piyasalarEna ve
piyasa iIletmecisi kuruluIlara katElma hak ve
yükümlülüFü getirilmiItir. AyrEca Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt AG’ye hükümetler
arasE anlaImalar kapsamEnda elektrik enerjisi
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ithalat veya ihracat anlaImalarE imzalama yetkisi
verilmiItir. Tedarik lisansE sahibi Iirketler ve
üretim Iirketlerinin uluslararasE ticaret faaliyeti,
enterkonnekte IartE oluImuI ise kurul onayE
alEnmak IartEyla güvence altEna alEnmEItEr. SEnEr
bölgelerine özel olarak da Türkiye Iebekesine
baFlanmadan özel hat ile ihracat ve izole bölge
yöntemiyle ithalat imkanE tanEnmEItEr. Bu sayede
elektrik enerjisinde uluslararasE ticaret hacminin
geliImesi, rekabetin artmasE ve bunun sonucu
fiyatlar üzerinde aIaFE yönlü bir baskE oluImasE
beklenebilir.
Elektrik arzEnda fiyatlarEn düImesi önemlidir
zira OECD ülkelerine kEyasla Türkiye’de elektrik
enerjisi fiyatlarE yüksek bir seviyede
bulunmaktadEr. UluslararasE Enerji AjansE
verilerine göre 2012 yElEnda konutlarda
kullanElan elektrik enerjisi nihai fiyat ortalamasE
Türkiye’de 185 USD/MWh iken OECD
ülkelerinin ortalamasE 171 USD/MWh olmuItur.
Yani Türkiye’de elektrik enerjisi fiyatlarE OECD
genelinden yüzde 8 daha pahalEdEr (1).
UluslararasE ticarette belirleyici olan esas
olarak bu reel fiyatlarEn göreceli konumudur.
Ancak elektrik enerjisi depolanamadEFEndan arz
kapasitesi fiyat üzerinde etkin bir rol oynar.
Yeni inIa edilecek bir elektrik santralinin
üretime baIlamasE, en hEzlE Iekilde bile 2-3 yEllEk
süre gerektirdiFinden, üretim kapasitesinin talebi
karIElayacak yeterlilikte olmamasE durumunda
çok pahalE üretim yapan mobil santraller dEIEnda
tek seçenek ithalata yönelmektir. Suriye ve Irak
gibi komIu ülkeler bu durumda olup ortaya
çEkan elektrik enerjisi ihtiyacE, yukarEda
belirtildiFi kapsamda özellikle sEnEr bölgelerine
tanEnan özel ticari imkanlar ile Türkiye’de
üretilerek karIElanabilir.
Elektrik enerjisinde ortaya konulan borsa
vizyonu ve ticaretinde açElan pencerelerden
sonra petrol ve doFalgaz ticareti için de benzer
bir vizyon ortaya koymak faydalE olacaktEr.
Türkiye’nin coFrafi konumu farklE arz
kaynaklarEnE bir araya getirdiFinden basit bir
geçiI ülkesi olmaktan öte enerji ticaret terminali
oluIturmaya müsaittir. Rusya, Hazar ve
OrtadoFu gibi çok farklE kaynaklardan gelen
petrol ve gaz Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaImakta ve Türkiye geçiI için anahtar ülke
konumunda bulunmaktadEr.
TÜRKYE, CAZP BR TERMNAL ADAYI
TANAP örneFine geri dönelim: BaIlangEç
kapasitesi 16 milyar metreküp olmasE öngörülen
boru hattEndan gelen gazEn 6 milyar

metreküpünün Türkiye’ye satElmasE
planlanmEItEr. Bu durum Iüphesiz ülkemizin
enerji güvenliFine ve doFalgaz kaynaklarEnEn
çeIitlendirilmesine katkEda bulunacaktEr.
Yunanistan sEnErEnda bitecek olan TANAP boru
hattEndan gelen gazEn kalan miktarEnEn TransAdriyatik Boru HattE (TAP) ile Htalya’ya
ulaItErElmasE öngörülmekte olup, bu sayede
Türkiye’ye olduFu gibi proje Avrupa’nEn da
enerji güvenliFine ve doFalgaz kaynaklarEnEn
çeIitlendirilmesine katkEda bulunacaktEr.
Htalya 10 milyar metreküp gazE alEp
Avrupa’da diFer ülkelere daFEtmak üzere
ülkesinde gaz ticaretine yönelik bir Enerji
BorsasE kurabilir mi, kurar mE? Bu sorunun
cevabEnE TAP özelinde Iimdiden vermek
mümkün deFil. Ancak HtalyanlarEn genel olarak
ülkelerinde gaz ticaretine yönelik bir Enerji
BorsasE oluIturma niyetlerinin olduFunu
katEldEFEm çeIitli toplantElardan biliyorum. Oysa
enerji arz kaynaklarEna yakEnlEFE ve coFrafi
olarak bir geçiI ülkesi konumunda bulunmasE
nedeniyle Türkiye bir enerji terminali (geçiI
terminali deFil, alEm-satEm terminali) olmak için
Htalya’dan çok daha iyi bir adaydEr.
Türkiye’de doFalgaz fiyatlarE OECD
ülkelerine kEyasla düIüktür. UluslararasE Enerji
AjansE verilerine göre 2012 yElEnda konutlarda
kullanElan doFalgaz nihai fiyatlarE Türkiye’de
50,2 USD/MWh iken OECD ortalamasE 56,8
USD/MWh olmuItur. Yani Türkiye’de doFalgaz
OECD genelinden yüzde 9 daha ucuzdur (2).
Sadece Avrupa’daki OECD ülkeleri dikkate
alEndEFEnda ise fiyat ortalamasE 82,7 USD/MWh
olarak hesaplanmaktadEr. Yani Türkiye’de
doFalgaz AvrupalE OECD ülkelerinden yüzde 39
daha ucuzdur. AvrupalE tüketicilerin gaz ihtiyacE
için Türkiye, bu fiyat avantajEyla da özellikle
cazip bir “enerji terminali” adayEdEr.
DİPNOTLAR:
(1) Türkiyeʼde satın alma gücü OECD ülkeleri genelinden
düşük olması nedeniyle elektrik enerjisi için yapılan harcama
OECD ülkelerine kıyasla hanehalkı bütçesinin daha büyük bir
kısmına tekabül etmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı
verilerine göre satınalma gücü paritesi dikkate alınarak yapılan
hesaplamada 2012 yılında konutlarda kullanılan elektrik
enerjisi için Türkiyeʼdeki bir tüketicinin OECD ülkesindeki bir
tüketiciye kıyasla yüzde 85 daha fazla ödeme yaptığı
belirlenmiştir.
(2) Elektrik enerjisinde olduğu gibi doğalgaz için de
satınalma gücü dikkate alındığında Türkiyeʼdeki tüketici OECD
tüketicisine kıyasla bütçesinden daha çok harcama
yapmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre
satınalma gücü paritesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada
2012 yılında konutlarda kullanılan doğalgaz için Türkiyeʼdeki
bir tüketicinin OECD ülkesindeki bir tüketiciye kıyasla yüzde 45
daha fazla ödeme yaptığı belirlenmiştir.
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İş Yatırım’dan özel sektöre
12,9 milyar ABD doları kaynak!
İş Yatırım 2011
yılından bu yana
80 adet borçlanma
aracı ihracı ile özel
sektöre 12,9 milyar
ABD doları kaynak
sağlanmasına
aracılık etti

2011-2013
Türkiye
İș Bankası

2013
Deva Holding

2013
Çağdaş
Faktoring

2013
Pakpen

6 - 24 Ay Vadeli
Bono/Tahvil İhracı
49 Seri

3 yıl Vadeli
Tahvil İhracı

2 Yıl Vadeli
VTMK İhracı

2 yıl Vadeli
Tahvil İhracı

2013
Mercedes Benz
Finansman Türk

2013
Bank Asya

2013
C Faktoring

2012-2013
İş Yatırım

2 Yıl Vadeli
Tahvil İhracı

12 ay Vadeli
Kira Sertifikası
İhracı

2 yıl Vadeli
Tahvil İhracı

6 Ay Vadeli
Bono İhracı
3 Seri

2012-2013
ING Bank

2012-2013
Rönesans Holding

2011-2013
Creditwest Faktoring
Hizmetleri

2012
Boyner Büyük
Mağazacılık

2012
Koç Fiat Kredi
Tüketici Finansmanı

6 Ay Vadeli
Bono/Tahvil İhracı
4 Seri

3 yıl Vadeli
Tahvil İhracı
2 Seri

1-3 Yıl Vadeli
Tahvil İhracı
5 Seri

3 Yıl Vadeli
Tahvil İhracı

15 Ay Vadeli
Tahvil İhracı

2012
Alternatif Bank

2012
DD Mortgage

2011-2012
İș Finansal
Kiralama

2011
Akfen Holding

2011
Rönesans
Gayrimenkul
Yatırım

6 Ay Vadeli
Bono İhracı

6-12 Ay Vadeli
Bono İhracı

1-2 Yıl Vadeli
Bono İhracı
2 Seri

2 Yıl Vadeli
Tahvil İhracı

|

KURUMSAL FİNANSMAN

|

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

|

2 Yıl Vadeli

PORTFÖY YÖNETİMİ

|

ARACILIK HİZMETLERİ

|

ARAŞTIRMA

|

