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nerji konusu, sadece ülkemizde de¤il, hemen tüm ülkelerde önemi giderek artan, dengeleri
de¤iﬂtiren, yeni dengeler kuran, hatta u¤runa savaﬂlar yap›lan bir konu durumunda.
Sorunun temelinde ise, enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas›, süreklili¤inin temini yat›yor.
Ülkemizdeki enerji tart›ﬂmalar›n›n oda¤›nda da bu sorun bulunuyor: Enerji arz› güvence
alt›nda m›?
Hükümet program›nda enerji konusundaki temel strateji ve amaç ﬂöyle ifade ediliyor: “Enerji
politikam›z›n temel amac›; rekabetin oluﬂtu¤u ﬂeffaf bir serbest piyasa mekanizmas› ile artan
nüfusumuzun ve h›zla geliﬂen ekonomimizin enerji ihtiyac›n›n sürekli, kaliteli, güvenli ve uygun
maliyetlerle temin edilmesidir. Enerji politikam›zda ana unsur, enerji arz güvenli¤idir. Elektrik üretim
ve da¤›t›m›nda özel sektör kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, rekabetin
oluﬂtu¤u iﬂleyen bir piyasan›n oluﬂturulmas›, tedarikçi ülkelerin
çeﬂitlendirilmesi ve enerji üretiminde azami oranda iç kaynak
kullanarak ithalata ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› temel
önceliklerimizdir.” Programdaki bu yaklaﬂ›ma, hükümetin yat›r›m
iklimini iyileﬂtirme ve sektörü rekabete açma konusundaki bütün
ad›mlar›na ra¤men, ülkemizde enerji arz›n›n güvenli¤i ve
süreklili¤i konusunda ciddi kuﬂkular dile getiriliyor. Türkiye’nin ciddi bir enerji aç›¤› tehlikesiyle karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤u belirtiliyor. Ülkemizdeki mevcut yat›r›mlar›n, orta ve uzun vadede ortaya ç›kacak enerji
ihtiyac›n› karﬂ›lamaktan uzak oldu¤u ve acil önlemler al›nmas› gerekti¤i ifade ediliyor.
Peki, enerji arz güvenli¤inin temini ve muhtemel enerji aç›¤› riskini en aza indirmek için neler
yap›lmal›? Sorunlar ne, çözüm nerede?
‹ﬂte, ‹ﬂ Yat›r›m-Capital dergisi iﬂbirli¤iyle haz›rlad›¤›m›z Geniﬂ Aç› ekinin bu say›s›nda, enerji
konusunu masaya yat›rd›k. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin en üst düzeyde kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirdi¤imiz toplant›da, “barda¤›n hem dolu, hem boﬂ olan taraflar›” konuﬂuldu. Hem sektör
oyuncular›, hem iﬂ dünyas›, hem genel kamuoyu aç›s›ndan son derece bilgilendirici ve faydal› bir
çal›ﬂma oldu¤u kanaatindeyiz.
Bu çal›ﬂmaya destek veren ve katk› sunan herkese bir kez daha teﬂekkür ediyoruz.
M. Rauf Ateﬂ
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Enerji, y›ld›z› parlayan
sektörlerden. Giriﬂimler art›yor,
yat›r›mlar h›z kazan›yor. Peki
enerjide beklenen liberalleﬂme
ne zaman tamamlanacak?
Türkiye’nin enerji aç›¤›n›
kapatmak için ne kadar
yat›r›ma ihtiyac› var? Kamu
sektörden tamamen ç›kmal› m›?
Türkiye’nin enerjide yol haritas›
nas›l olmal›? ‹ﬂ Yat›r›m iﬂbirli¤i
ile gerçekleﬂtirdi¤imiz Geniﬂ Aç›
toplant›lar›n›n 14’üncüsünde
enerji konusunu seçtik.
Moderatörlü¤ünü ODTÜ’den
Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu’nun
yapt›¤› toplant›ya Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› Müsteﬂar
Vekili Selahattin Çimen,
Sabanc› Holding Enerji Grubu
Baﬂkan› Selahattin Hakman,
Turcas Petrol Y.K. Baﬂkan›
Erdal Aksoy, AkEnerji Genel
Müdürü ve Elektrik Üreticileri
Derne¤i Baﬂkan› Önder
Karaduman, Shell Türkiye
Baﬂkan› Nusret Cömert, Çal›k
Enerji Kurumsal Strateji
Direktörü R›dvan Aktürk, ‹ﬂ
Yat›r›m Araﬂt›rma Direktörü
Serhat Gürleyen, ‹ﬂ Yat›r›m
Kurumsal Finansman Müdür
Yard›mc›s› Reha Pamir kat›ld›.
‹ﬂte enerji sektörünün yol
haritas›n›n çizildi¤i toplant›...
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Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu Türk enerji
sektörümüzün gerek kamu gerek özel
sektör taraf›ndan son derece yetkili ve etkili
yöneticileri ile ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan
son derece önemli bir konuyu tart›ﬂaca¤›z.
‹lk olarak Nusret Cömert’e dünyada enerji,
petrol ve do¤algaz›n bugünkü durumunu ve
nereye do¤ru gitti¤ini anlatma için söz
vermek istiyorum.
Nusret Cömert Ben öncelikle enerji,
refah ve çevrenin birbiriyle yak›ndan ilintili
oldu¤u gerçe¤inin alt›n› çizerek global
enerji sorununa de¤inmek istiyor ve bunun
da tart›ﬂmalar›m›za da ›ﬂ›k tutaca¤›n› ümit
ediyorum. Global enerji sorunu dedi¤imiz
zaman esas olarak üç unsurdan bahsetmek
gerekir. Öncelikle dünya nüfusu
önümüzdeki 20-25 y›ll›k dönem içinde en
az 1,3 milyar art›ﬂ gösterecek. Refah seviyesi
geliﬂecek. Hindistan ve Çin gibi geliﬂmekte
olan ülkelerin de yarataca¤› talep art›ﬂ› ile
2030’lu y›llara geldi¤imizde dünya enerji
ihtiyac›n›n bugünkünün 1,5 kat› olacak. ﬁu
andaki enerji tüketimi yüzde 80’i fosil
yak›tlardan, yani do¤algaz, petrol ve
kömürden oluﬂuyor. ‹lk olarak 2030’lu
y›llara geldi¤imizde baz› senaryolarda fosil
yak›tlar›n yine yüzde 80, alternatif
senaryoda ise yüzde 77 civar›nda bir
seviyede olaca¤›ndan hareketle, insanl›¤›n
ihtiyac› olan bu enerji kaynaklar›n›n
sa¤lanmas›n›n birinci unsur oldu¤undan söz
etmek istiyorum. Bu durum giderek daha
komplike, daha çok teknoloji gerektiren ve
daha çetin co¤rafi ve iklim koﬂullar›nda
üretim yap›lmas›n› gerektirecek. ‹kincisi arz
güvenli¤i konusu.… Arz güvenli¤i,
çeﬂitlendirme ihtiyac›n› da beraberinde
getirecek. Kaynak çeﬂitlili¤inin sa¤lanmas›
gerekiyor. Burada da daha zorlu
co¤rafyalarda, daha zor teknolojilerle,
geleneksel olmayan yöntemlerle enerji
üretimine ihtiyaç var. Suudi Arabistan’da
öncekilerden çok daha çetin koﬂullarda,
daha önce arama yap›lmayan ama bugün
do¤algaz arama faaliyetlerinin yap›ld›¤›
alanlardan bahsedebilirim. Zorlu çöl
koﬂullar›nda, kum f›rt›nalar› ve sürekli yer
de¤iﬂtiren kum tepeleri aras›nda yatay
sondajla bu faaliyetler sürdürülmektedir.
Üçüncü olarak çevreden söz etmek gerekir.
Çünkü fosil yak›tlar› üretirken ve
kullan›rken karbon sal›n›m› söz konusu. Bu
da küresel ›s›nman›n ve iklim de¤iﬂikli¤inin
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baﬂl›ca sorumlular›ndan biri. O halde daha
fazla enerji ama daha az karbon üretmemiz
gerekiyor. Bu konuda, arama ve üretim
sürecinde üretilen karbondioksidin miktar›n›
azaltma konusunda geliﬂtirilen teknolojilerin
yan› s›ra karbondioksidin daha etkili
tutulmas› ve hapsedilmesi için yap›lan
çal›ﬂmalar› örnek verebilirim. Örne¤in,
Hollanda’daki Pernis rafinerisinde
hapsedilen karbondioksit, serada domates
üretiminin art›r›lmas›nda kullan›l›yor. Bunun
yan›nda kömürden gaz üretilmekte. Tabii ki
yenilenebilir enerji kaynaklar› olarak güneﬂ,
rüzgar, biyokütle gibi teknolojilerin
geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› devam etmekte.
Enerji verimlili¤inin daha ileri safhalara
götürülmesi de önemli.
Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu Ülkemizde
2008’in sonundan itibaren ciddi bir arz-talep
aç›¤› olaca¤› iddia ediliyor. Bu arztalep
aç›¤›n›n ne kadar geçerli oldu¤unu Say›n
Müsteﬂar da aç›klayacak ve umar›m
rahatlayaca¤›z. Fakat görünen manzara hiç
de öyle de¤il. Pek çok insan karanl›¤›n ayak
seslerinin üzerimize do¤ru geldi¤ini
düﬂünüyor. Bu arz-talep dengesi konusunda
özellikle sektörün kamu taraf›n› uyarmaya
çal›ﬂan özel sektörün önde gelen
sözcülerinden biri de Önder Karaduman.
Ona “Türkiye’de orta ve uzun vadede
elektrik enerjisi aç›¤› riskini aﬂabilmek için
neler yapmal›” sorusunu yöneltmek
istiyorum.
Önder Karaduman Arz-talep dengesiyle
ilgili olarak ülkemiz 2006 y›l›n› 175 milyar
kwh tüketimle kapatt›. Bu 175 milyar kwh
bir önceki y›la göre aﬂa¤› yukar› yüzde
8,4’lük bir art›ﬂ›n karﬂ›l›¤› olmuﬂtur. Türkiye
son 20 y›l›n ortalamas›nda yüzde 8’lik
tüketim h›z›yla Çin, Hindistan ve
Brezilya’dan sonra 4’üncü ülke konumuda.
2007 y›l›nda da ayn› oranda art›ﬂ
yaﬂayaca¤›m›z› kabul edersek, bu y›l›
yaklaﬂ›k 190 milyar kwh ile kapataca¤›z
demektir. 190 milyar ile 175 aras›ndaki fark
15 milyar kwh. Bu 3 bin 300 MW civar›nda
bir hidroelektrik santrali demektir. Böyle bir
yat›r›m ne özel sektörde, ne de devlet
taraf›nda var. 15 milyar kwh’lik bu ihtiyaç,
ayn› zamanda bin 700 MW’l›k bir do¤al gaz
santrali demek, ama bakt›¤›m›z zaman
böyle bir yat›r›m da görmüyoruz. Yine 15
milyar kwh’lik aç›k demek, yine 3 bin
MW’l›k kömür santrali demektir ki o da

2007 /

7

yok. Türkiye 5 sene önce, elektrik
sektörüne yüzde 34 yedek fazlas›yla girdi.
Bugün yede¤imiz yok. Çünkü 2006 y›l›n›n
temmuz ay›nda, Ege ve Akdeniz bölgesinde
ciddi bir travma yaﬂand›. Bunun arkas›ndan
ﬂebeke güvenli¤ini sa¤layabilmek için bir
DUY sistemi ç›kard›k. DUY sisteminde
ﬂimdilik ﬂebeke güvenli¤ini sa¤lamaya
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çal›ﬂ›yoruz. 2007 y›l›n›n yaz ay›n› zor
atlatt›¤›m›z› hepimiz biliyoruz. Bunu
bölgesel kesintiler gezdirerek, frekanslar›
düﬂürerek yapt›k. 2008 y›l›nda Türkiye
karanl›k bir döneme girecek. Bu karanl›k
dönemin çarelerini konuﬂmak için bugün
geç bir zaman. Bu tarihlere gelmeden önce
Türkiye’nin bir de üretimde kaynak

da¤›l›m›na bakmak istiyorum. Türkiye facia
bir kaynak da¤›l›m› tablosuyla karﬂ› karﬂ›ya.
Geçti¤imiz günlerde canl› yay›nda bir
programdayken tesadüfen Say›n Baﬂbakan
yay›na girdi ve elektrik zamlar›yla ilgili bir
konuﬂma yapt›. Ben elektrik üretimindeki
do¤algaz kullan›m oran›n› yüzde 48
oldu¤unu korkarak söylerken, Say›n
Baﬂbakan o konuﬂmada yüzde 52 laf›n›
telaffuz etti. Yüzde 52 bugün do¤algaz›n
üzerinde oturan Rusya’da yoktur. 4 y›l önce
bu sektöre baﬂlad›¤›m›zda do¤al gaz “tu
kaka”yd›. ‹stemedi¤imiz halde do¤algaz›
yüzde 52’lere getirmiﬂ bulunuyoruz. ﬁimdi
yapmam›z gerekenleri hepimiz biliyoruz.
Ayn› ﬂeyleri tekrar etmeye gerek yok.
Dünyaya bak›n. Dünya, enerjinin stratejik
oldu¤unu göz önünde bulundurarak kaynak
da¤›l›m›n› yapm›ﬂ. Nükleer enerjisini,
do¤algaz› koymuﬂ ama ufak tutmuﬂ. Biz
do¤algazda Rusya ve ‹ran’a feci ﬂekilde
ba¤lanm›ﬂ durumday›z. Rusya, Ukrayna’ya
yapt›¤› gibi “Bunun fiyat› bu” dese yapacak

bir ﬂey yok. 2006 y›l›nda Türkiye’nin
enerjiye ödedi¤i para 28 milyar dolar. 2007
y›l›nda beklenen para yaklaﬂ›k 30 milyar
dolar. Güney Kore bunlar› yaﬂam›ﬂ ve 17
bin MW’l›k bir nükleer santral hamlesiyle ve
teknolojisini geliﬂtirerek kendini kurtarm›ﬂ.
Türkiye’nin bulundu¤u manzara fevkalade
kötü. Bu manzaradan ç›kmak için
yapmam›z gereken ﬂeyler neler? Biz 2001
y›l›nda elektri¤i liberalleﬂtirece¤iz diyerek
4628 say›l› yasay› ç›kard›k. Elektri¤i
liberalleﬂtirece¤imiz tarihte yani yasan›n
ç›kt›¤› tarihte devletle özel sektör oran›
yüzde 85’e yüzde 15’ti. Bugün geldi¤imiz
noktada ayn› oranday›z. Demek ki bir arpa
boyu yol almam›ﬂ›z. Bu bir inanç
meselesidir ve buda inançs›zl›¤›n
göstergesidir. E¤er liberallizme inan›yorsak,
o zaman 2001 y›l›nda baﬂlad›¤›m›z
liberalleﬂme politikas›nda yüzde 85 yüzde
15 oran›n› hiç olmazsa 5 puan art›r›rd›k.
Ben tersine raz› de¤ilim. Bu yaz Güney’de
elektrik s›k›nt›s› çektik. Bizi küçücük

NUSRET CÖMERT

TANS‹YEL‹ TAﬁIYOR

OLMA PO
TÜRK‹YE ENERJ‹ ÜSSÜ

Sedef Seçkin Büyük Ben Nusret Cömert’e “Doğalgaz, petrol ve rafineri alanında Türkiye bir
köprü olmaktan çıkıp bir çekim merkezi olabilecek mi” diye sormak istiyorum…
Nusret Cömert Sohbetimizin başında 2030’da şu andakinden yüzde 50 daha fazla enerji
tüketilmesinin beklendiğini ve öngörülere göre tüketilen enerjinin yüzde 80’inin fosil yakıtlar olacağını
söylemiştim. Oradan Avrupa’ya geçmek istiyorum. Avrupa’da yaşlanan rezervler nedeniyle yerli
üretim azalmakta… Doğalgaz tüketimi artmakta... Artan bir enerji arz güvenliği endişesi nedeniyle
kaynak çeşitlendirilmesi arzu edilmekte. Bu ise giderek daha uzun mesafelerden doğal gaz getirme
ihtiyacını ortaya koyuyor. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri ve enerji
kaynaklarını da çeşitlendirmeyi arzu ediyor. Coğrafi olarak dünya doğal gaz rezervlerinin yaklaşık
yüzde 70’inin Türkiye’nin 3 bin kilometre yarıçapında bir daire içinde yer aldığını görüyoruz. Türkiye
ise pek çok enerji kaynağı ülke ile Avrupa arasında doğal bir köprü konumunda. Buradaki
konumumuz büyük bir fırsat. Türkiye, üçüncü şahıslara erişim koşullarını belirleyerek, şeffaf bir
transit rejimi ve transit tarifelerini ortaya koyarak bu potansiyeli hayata geçirebilir. Bunun yanı sıra
Türkiye çok önemli bir enerji üssü olma potansiyeli de taşımaktadır. Ceyhan’ı Türkiye’nin
Rotterdam’ı haline getirmek mümkün. Türkiye enerji piyasalarının sorunlarına göz atacak olursak,
öncelikle liberal enerji piyasalarının amacı; tüketiciye, ekonomik, güvenilir ve sürdürülebilir
kaynakların sunulmasıdır. Dolayısıyla fırsatı, nihai tüketici için enerji ihtiyacının belirttiğim koşullarda
karşılanması, kanun koyucu ve politik idareler için bu piyasaların oluşturulması ve ülke
gereksiniminin karşılanması, yatırımcı için de makul bir getiri elde etmesi şeklinde özetleyebilirim.
Türkiye’de doğal gazda elbette birtakım önemli adımlar atıldı. Şehir dağıtımlarında çok büyük
gelişmeler sağlandı. Ama tüketiciye esas fayda sağlayacak olan doğalgazın doğalgazla rekabetidir.
Bunun için çoklu ikmalciye ihtiyaç var. 1987’den itibaren BOTAŞ, çok olumlu şeyler yaptı, 2001
yılında yürürlüğe giren 4646 sayılı doğal gaz kanunu çoklu tedarikçiye geçişin ve piyasanın
liberalleşmesinin gereklerini ortaya koydu. İlk aşamada ihaleye konulan miktar 16 milyar
metreküptü. 4 milyar metre küpü 4 şirket tarafından alındı ve sevinerek söyleyebilirim ki, en yüksek
teklifi Shell Enerji AŞ verdi. Shell, bu ihale sürecinin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini
belgeleyen ve ilk gazın akmasını sağlayacak olan mektubu bekleme sürecinde. İhalenin bir an önce
sonuçlanması liberal piyasanın oluşması için tarihi bir adım olacaktır.
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klimalar korkuttu. O dönem, Elektrik Üretim
Aﬁ’nin bin 500 MW’l›k bir santrali “iz”
bedeliyle koydu¤unu söylüyor. Bundan
daha korkunç bir ﬂey olamaz. Özel sektör
sen yapmazsan ben yapaca¤›m diyor. Bir
kere bürokratlar ﬂunu göz önünde
bulundurmal›: “E¤er özel sektör bunu
yapm›yorsa, ben yapmal›y›m” fikri son
derece yanl›ﬂ. “E¤er özel sektör bu iﬂi
yapm›yorsa o zaman bizde bir kusur vard›r,
bir bakal›m. Biz piyasay› nas›l oluﬂturaca¤›z,
piyasay› oluﬂtural›m” demek laz›m. Bu
kadar kötü ﬂeylerin arkas›ndan biraz da iyi
ﬂeyler söylemek istiyorum. Geçti¤imiz
dönemde hidroelektrik ve rüzgar
santrallerinin özel sektöre aç›lmas› için çok
güzel ﬂeyler yap›lm›ﬂt›. Ama o güzel ﬂeyler
bir yasayla yap›lm›yor. Bunun arkas›n›n
kovalanmas› laz›m. Bak›yorsunuz piyasada
herkes hidroelektrik, rüzgar, kömür
santrallerine sald›r›yor, ama yapan yok.
Milyonlarca dolar, para simsarlar›n elinde
tur at›yor, para havada geziyor. Yat›r›m yok.
Bu, iﬂin sorumlular›n›n oturup düﬂünmesi
gereken problemlerden bir tanesi. “Biz bu
yasay› ç›kartt›k, niçin özel sektör bu iﬂi
yapm›yor, biz simsar zengin etmek için mi
bu yasay› ç›kard›k?” sorusunu kendilerine
sormalar› laz›m. Benim bulundu¤um grubun
a¤›rl›¤› da sanayi grubudur. Sanayimin
elektriksiz kalmas›n› istemiyorum.
Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu Bu iddian›n
muhatab› bir ölçüde de benim. Ben
SELAHATTİN HAKMAN

BETE AÇIK B‹R
“SERBEST REKA
I BEKL‹YORUZ”
M
A
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Prof Dr. Osman Sevaioğlu Nasıl bir yatırım ortamı
bekliyorsunuz? Girişimci ve yatırımcı niye girmiyor?
Selahattin Hakman Beklediğimiz yatırım ortamı
rekabetçi bir serbest piyasa ortamı. Bunun temel girdileri
belli. Bu konuda gerek bakanlıkta gerek bakanlığın çeşitli
kurumlarında da çok sayıda çalışma yapılıyor. Bir de işin
fiyat tarafı var. Bir de kamu elindeki dağıtım şirketlerinin
kamunun kararıyla uyguladıkları fiyat politikası var.
Perakende fiyatlar sonuç olarak bizim serbest tüketiciler
için de geçerli olan fiyatlar. TEDAŞ “Ben sana bu enerjiyi
bu fiyattan satarım” diyor. Dolayısıyla, benim serbest
tüketiciye de enerji satabilmem için bu fiyatın altında bir
fiyat vermem lazım. Yoksa almazlar. TEDAŞ şirketleri bu
fiyatları belli bir kamuoyu sonucu belirliyorlar. Sonuçta
Bakan, Başbakan karar veriyor.
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EPDK’n›n ilk kuruluﬂ y›llar›nda 4628’in
uygulay›c›lar›ndan biriyim. Müsteﬂar›m
politika taraf›nda, ben de piyasa
taraf›nday›m. Biz piyasay› oluﬂtururken,
lisanslar› 2 y›ll›k süre için verdik. Bu
lisanslar›n kesinlikle uzat›lmamas› laz›m.
“Ben sana bu lisans› veriyorum, bu inﬂaat›
yapacaks›n, 2’nci y›l›n sonunda inﬂaata
baﬂlamam›ﬂsan, lisans›n› iptal ederim”
ﬂeklinde bir hüküm vard›r. Bu hükmün
esnetilmemesi laz›m, ama esnetiliyor. ‹kinci
el ka¤›t ticareti bundan oluyor. Bu,
olmamas› gereken bir ﬂey. Türkiye’nin ﬂu
anda benim elimdeki bilgilere göre, -neden
bilmiyorum ama Baﬂbakan’›n elindeki
bilgiler hatal›- Türkiye’nin do¤algaz oran›
yüzde 43. Avrupa Birli¤i’nin yüzde 28 ve
bundan rahats›zl›k duyuyorlar. Selahattin
Bey özellikle sektörün hem da¤›t›m hem de
üretim yat›r›mlar› taraf›nda. Bunun da
tart›ﬂ›lmas› laz›m. Ben akademisyen
kimli¤imin yan› s›ra eski bir EPDK üyesi
olarak karﬂ›n›zday›m, 4628’in savunusunu
yapmak istiyorum. Çünkü kurucular›ndan
ve uygulay›c›lar›ndan›m. 4628’in temel
felsefesi üretim ve da¤›t›m sektörlerinin
birbirinden ayr›ﬂt›r›lmas› ve bu ﬂekilde
sektörün rekabete aç›lmas›d›r. ﬁimdi yap›lan
yasal de¤iﬂikliklerle, her nedense da¤›t›m
ﬂirketlerine ayn› anda kendilerine ait,
tüketimlerinin yüzde 100’ü oran›nda üretim
yapabilme hakk› da tan›nd›. Bu tart›ﬂ›ld›.
Ayn› ﬂey bugünlerde Botaﬂ’tada, Avrupa
Birli¤i’nde de tart›ﬂ›l›yor. Fakat yasan›n ilk
ﬂeklinde böyle bir ﬂey yoktu. Bu do¤rultuda
yasal dayanak da sa¤land›¤› için ﬂu anda
hem üretim yat›r›mlar› hem da¤›t›m alan›nda
son derece ciddi haz›rl›k yapan büyük
gruplar var. Bunlar›n hepsi sorun. ﬁimdi
sözü Sabanc› Holding’den Selahattin
Hakman’a b›rak›yorum.
Selahattin Hakman Türkiye’deki yede¤in
s›f›rland›¤›, hatta 2007 y›l›ndan baﬂlayarak
aç›¤›n baﬂ gösterdi¤i herhalde hepimiz için
kabul edilen bir ﬂey. Türkiye’de bu
yat›r›mlar› kimin yapmas› gerekiyor? Hangi
modelle yap›lacak? Türkiye’nin çok ciddi bir
yat›r›m ihtiyac› var. Önder Karaduman biraz
önce hesaplad›. Türkiye’nin kar›ﬂ›m›n›
al›rsan›z önümüzdeki y›llarda 3 bin-3 bin
500 MW’lar seviyesinde kapasite ihtiyac› var.
Bu yat›r›mlar› Türkiye nas›l yapacak? En
verimli, en h›zl›, en az kaynak israf›na
neden olacak ﬂekilde nas›l yapabilir?

Türkiye zaten bu tercihini 4628 ile 2001
y›l›nda yapt›. Türkiye burada tek baﬂ›na da
de¤il. Bütün Avrupa ve dünya ile birlikte
elektrik piyasas›n› liberalleﬂtirmek, bu
yat›r›mlar› özel sektör marifetiyle yapmak
istedik. Ve böylelikle sektörü devletin
hantall›¤›ndan ç›kararak dinamik, ihtiyaçlara
h›zla cevap veren bir yap›ya ulaﬂt›rmaya
yöneldik. Benim kan›mca do¤ru tercih de
budur. Bunun ilk irade beyan› 2001 y›l›

4628. Art› 2004 y›l›nda bugün de seçimler
sonras›nda devam etmekte olan, hükümetin
ç›kartm›ﬂ oldu¤u bir strateji belgesi var. Bu
yolda daha derinlemesine birtak›m
ad›mlar›n tan›mland›¤› bir belgedir bu. Bu
da do¤ru yönde bir geliﬂmedir. Türkiye
asl›nda bütün iradeleriyle bu konudaki
tercihlerini ortaya koymuﬂtur. Ama neden
biz bugün 2008 için hatta 2010 için geri
dönülmez biçimde bir arz aç›¤› ile karﬂ›
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karﬂ›yay›z. Çünkü, kurulabilecek en h›zl›
enerji üretim tesisini, hele hele yerli
kaynaklardan söz ediyorsan›z, 4-5 seneden
önce gerçekleﬂtirmeniz mümkün de¤il.
Önder Karaduman’›n eleﬂtirdi¤i gaz
ba¤›ml›l›¤› önümüzdeki dönemde bir miktar
daha da artacakt›r. Türkiye en az›ndan di¤er
yat›r›mlar devreye girene kadar, bu aç›¤›
kapatacak kapasiteye ancak gazla sahip
olacak. Buraya neden gelindi? Bundan
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sonra bu yat›r›mlar›n h›zland›r›lmas› için ne
gerekir? Elektrik sektörü her zaman do¤as›
gere¤i belli bir regülasyon, kural koyucu
gerektiren bir sektör de¤il. Ama bunun
ötesinde, bu ﬂekilde bir ba¤›ms›z kural
koyucunun koydu¤u kurallar çerçevesinde
rekabet içinde geliﬂebilecek bir serbest
piyasadan bahsediyoruz. Bugün sektörde
yat›r›m yapaca¤›z diyenler var,
ilgilenmelerine ra¤men yat›r›m yapmayanlar

var. Rekabetçi bir piyasadan bahsediyoruz.
Ben burada herhangi bir ﬂekilde al›m
garantisi, bir kapasite kullan›m garantisi
olmas› gerekti¤ini düﬂünmüyorum.
Rekabetçi bir piyasadaysak, rekabetçi
piyasada rekabet ederiz ve bu rekabette
baﬂar›l› olursak karﬂ›l›¤›n› al›r›z, baﬂar›l›
olmazsak da yanl›ﬂ yapm›ﬂ›z deriz.
Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu EPDK bu
konuda nas›l bir rol üstleniyor?
Selahattin Hakman EPDK da “sahibi
bana müracaat etmemiﬂse, ben ne yapay›m”
diyor. O da hakl›. EPDK bir itici de¤il.
Sonuç olarak birisinin müracat etmesi
gerekiyor ki, o da “ben bu fiyatlara izin
veriyorum veya vermiyorum” diyecek.
Sonuç olarak yat›r›mc›lar›n, gelecekte
yapaca¤› yat›r›mlar için gereken fonlar›
alabilece¤i, toplayabilece¤i bir piyasa
mekanizmas›na ihtiyaç var. Yat›r›mc›n›n tek
bekledi¤i ﬂey bu. Ne bir al›m garantisi, ne
baﬂka bir ﬂey. Ancak kömür santralinde
da¤›t›m›n perakende koluna getirilen al›m
yükümlülü¤ü var. Bir ülkede bir tak›m
teknolojileri, yak›tlar› kamu teﬂvik etmek
ÖNDER KARADUMAN “2020 y›l›na kadar
kurulu düzene aﬂa¤› yukar› 50-51 bin
megabayt daha ilave etmemiz
gerekiyor. Tüm yerli kaynaklar›m›z›n
tamam›n› devreye soksak bile TEYAﬁ’›n
projeksiyonuna göre 2014 y›l›nda
t›kan›yoruz. Mutlaka bu siyasi istikrar
döneminde nükleer enerjiyi
sonland›rmam›z laz›m. Burada ikili, üçlü
nükleer enerji santrallerinden
bahsetmiyorum. 10’lu-15’li, ayn› Güney
Kore’nin yapt›¤› gibi çift rakamlardan
bahsetmemiz gerekecek. Nükleer enerji
santralleriyle ilgili bugün TBMM’den
belki de geçmiﬂ olan yasan›n
önümüzdeki dönem iﬂlerli¤inin
kazan›lmas› gerekiyor. Da¤›t›m›n bu
yabanc› firmalar›n koyduklar› ulaﬂ›lamaz
hedeflerle de¤il, daha radikal
hedeflerle ihale edilmesinden yanay›z.
Son olarak, gerek 4628 yasas›nda,
gerek 4646 ve di¤er yasalarda
yap›lmas› gereken ufak tefek
de¤iﬂiklikler var. Özel sektöre aç›k
birtak›m al›m iﬂleriyle ilgili haz›rl›klar var.
Bunlarla ilgili olarak özel sektörle
mutlaka görüﬂülmesinden yanay›m. Aksi
halde TEDAﬁ’›n yapt›¤› ihalede oldu¤u
gibi ihaleye ç›kar›z, satamadan geri
kapat›r›z.”

isteyebilir. Avrupa’da yenilenebilir enerji
türleri teﬂvik ediliyor. Bugün Almanya’da
rüzgar santrali kurdu¤unuz zaman satt›¤›n›z
her kwh için belli bir para al›yorsunuz.
Güneﬂten elde etti¤iniz enerji için belli bir
para al›yorsunuz. E¤er pazar›n büyük bir
pay›n› alm›yorsa, bu ﬂekildeki teﬂvik
mekanizmalar› da uygulanabilir. Teﬂvik
edilmesi gereken, ülke için gerekli olan
ﬂeylerdir. Ama bunun piyasay› belirleyecek
noktaya gelmemesi laz›m. Uzun vadeli al›m
anlaﬂmalar› Türkiye’nin serbest piyasaya
geçmesini engelleyen konulardan biridir. O
zaman belli bir özel sektör yat›r›m›n›
sa¤lamak için, yap iﬂlet, yap iﬂlet devret gibi
kurulmuﬂ modeller var. Belli bir finansman
s›k›nt›s›n› aﬂmak için kurulmuﬂlard›r. Ama
bu Türkiye’nin serbest piyasaya geçmesinin
önünde, özellikle yüksek fiyatl›
dönemlerinde, ciddi bir engel
oluﬂturmuﬂtur. Bu tür bir modelden
uzaklaﬂarak, serbest piyasan›n çal›ﬂt›¤›
ﬂartlar›n sa¤lanmas› Türkiye’deki yat›r›mlar›
da geliﬂtirecektir. Bugün baﬂlad›¤›m›z,
yat›r›mlar›n devreye giriﬂ tarihleri 2010-2011.
Bunlar› devlet eliyle yapmaya kalkarsak en
az 2 sene daha koymak laz›m.
Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu ﬁimdi sözü
Çal›k Grubu’na b›rak›yorum.
Türkiye’de enerji sektörünü gelece¤e
taﬂ›mak için hem kamu hem özel sektör
taraf›nda hangi ad›mlar at›lmal›?
R›dvan Aktürk Enerji ve refah birbirini
bir parça besleyen ﬂeyler. Dolay›s›yla ülke
olarak geliﬂti¤imiz kadar enerjiye ihtiyac›m›z
olacak. Tüketti¤imiz enerji bizim için bir
refah göstergesi olacak. Bu enerjiyi ne
ﬂekilde üretece¤iz? Çevreye muhakkak
duyarl› olmam›z laz›m. Karbonun
s›k›ﬂt›r›lmas› çok ciddi maliyet geretiriyor.
Türkiye de umar›z ki bunlar uygulan›r.
Asl›nda konuﬂtu¤umuz, 1980’li y›llardan beri
süregelen bir konu. Bugün yapaca¤›m›z
yat›r›m da 8-10 sene sonra sistemde
kendisini hissettirecek, tam rand›manl›
çal›ﬂacak. Türkiye’de 1984’te baﬂlayan
birtak›m geliﬂmeler var. Türkiye çok ilginç
bir macera içerisinden geliyor. Kore örne¤i
var. Kore’de elektri¤i ileten, da¤›tan hep
kamu ﬂirketi. Türkiye, 2001 y›l›nda belki
4628 say›l› kanunla bir tercih yapt›, ama
belki de o tercihi yapt›¤› zamanki koﬂullar
bunu gerektiriyordu. Ve belki de gerçekten
olgun de¤ildi. Belki de ﬂu anda onun
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s›k›nt›lar›n› yaﬂ›yoruz. Asl›nda Türkiye enerji
kaynaklar› aç›s›ndan zorluklar› olan bir
ülke. Bizim do¤algaz ve petrolümüz yok.
Kaynaklar›m›z olmad›¤› için do¤al olarak
d›ﬂardan ithal edece¤iz. Burada ﬂu bilinci
kendi içimizde iyi yerleﬂtirmemizde fayda
var. Enerjiyi israf ediyor muyuz, tasarruf
ediyor muyuz, bunun muhasebesini
yapmal›y›z. Nusret Cömert’in bahsetti¤i
verimlilik önemli. En ucuz enerji tasarruf
edilen enerjidir. Bu konuda enerji verimlili¤i
yasas› hukuki olarak geçti. Bu konuda
tüketiciyi zorlayacak çözüm aray›ﬂ› içine
girmekte fayda var. Türkiye’nin brüt
hidroelektrik potansiyeli 430 milyar kwh.
Bunun teknik de¤erlendirilebilir k›sm›
yaklaﬂ›k 216 milyar kwh. Bu da yaklaﬂ›k
400’ün üzerinde hidroelektrik santrali
demek. Toplam 35 bin MW’l›k bir
kapasiteden bahsediyoruz. ﬁu an
Türkiye’nin kurulu gücü 41 bin MW. Bunun
yaklaﬂ›k 9 bin MW’l›k k›sm› hidroelektrik.
Yani önümüzde 9 binle 35 bini mukayese
etti¤iniz zaman, 25-26 bin megawatl›k bir
hidroelektrik potansiyelinin
gerçekleﬂtirilmesi f›rsat› gözüküyor. Tahmin
ediyorum EPDK’n›n 2001 sonras› verdi¤i
lisanslardaki temel amaç da buydu, ama
maalesef lisans vermekle yapam›yorsunuz.
Yat›r›mc›y› alman›z laz›m. Kurgulanan
sistemde özel sektörün yat›r›m yapmas›
teﬂvik ediliyor. Selahattin Hakman son
derece hakl›. Hiç kimse yat›r›mc›y› kâr
etmeyi amaçl›yor diye suçlamamal›. E¤er bir
yat›r›mc› f›rsat görüyorsa, onu paraya
dönüﬂtürülebilecek bir f›rsat olarak
görüyordur. Yat›r›mc› para kazanmak için
yat›r›m yapar, ama yat›r›m yapmak için de
paraya ihtiyac›n›z vard›r. 2001’de, zor bir
ekonomik konjonktürden geçen Türkiye’de
özel sektöre y›ll›k 3-4 milyar dolarl›k enerji
yat›r›m› yapma f›rsat› sunmuﬂsunuz. Daha
do¤rusu böyle bir beklenti içine girmiﬂsiniz.
Ama yat›r›m yapacak özel sektörün ihtiyac›
olan hukuki ve ekonomik stabilizasyonu, o
rekabet çerçevesini tam
olgunlaﬂt›ramam›ﬂs›n›z. Burada enerji
bürokrasisinin ötesinde de, tahmin
ediyorum hukuk sisteminden, yasal
çerçevelerden gelen bir tak›m etkiler var.
Bir yabanc›y› veya yerliyi yat›r›m yapmaya
ça¤›rd›¤›n›z zaman hukuki ticari ve
ekonomik çevreyi çok iyi tan›mlaman›z ve
kurallar› belirlemeniz gerekiyor. ﬁu an
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elektrik piyasas›nda elektri¤in fiyat›n›n
devlet taraf›ndan belirleniyor olmas›, bu
dengeyi bozan bir unsur. Belki bu anlamda
devletin kendi genel politikalar›n› daha
farkl› ve daha geniﬂ aç›larla de¤erlendirip
gerekli mevzuat› ve yasal çerçeveyi
oluﬂturmas› gerekecek. Kat›ld›¤›m›z bir
uluslararas› toplant›da Bat›l› bir ülkenin
enerji bakan›, “Türkiye enerji üssü olmak
istiyor, ancak siz Türkiye’nin 2025 y›l›nda
tüketece¤i enerjiyi nereden karﬂ›layaca¤›n›
buldunuz mu?” diye sordu. Hakikaten bizim
böyle bir iddiam›z var ama kendi ülkemizin
enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak için çok yap›sal,
uzun vadeli çal›ﬂmalar yapam›yoruz. Y›ll›k
yüzde 8 art›ﬂa göre, 2025 y›l›nda Türkiye
için 500 milyar kwh tüketim öngörüyorum.
Arz güvenli¤ini sa¤lamak için elektrik
üretiminde kaynaklar› çeﬂitlendirmemiz
laz›m. Ama elimizde çok da fazla
kayna¤›m›z yok. Linyit düﬂük kaliteli.
Hidroelektri¤i geliﬂtirmek bir rüya gibi ama
uzun zaman al›yor. Sorunumuz akut ve
kronik. Akut sorun için tarlan›zda domates
ç›kmazsa domatese yüksek fiyat vermek
zorundas›n›z. Elektrikte bunu yaﬂ›yoruz ve
yaﬂayaca¤›z. Önemli olan kronik sorunlara
yap›sal çözümlerin bulunmas›. O konuda da
asl›nda birçok insan›n ortak görüﬂleri var.
Tahmin ediyorum finansal yap› ve çerçeve
sa¤lamlaﬂt›kça daha iyi bir noktaya
gelece¤iz.
Sedef Seçkin Büyük Erdal Aksoy’a bir

RIDVAN AKTÜRK “Üretimde hep bir dar
bo¤azdan bahsediliyor. Dünyada
üretimdeki dar bo¤azdan geçildi¤i
zaman bu sefer iletimde ard›ndan da
da¤›t›mda darbo¤az konuﬂuluyor. Bunu
göz ard› etmemek laz›m. Türkiye’nin
iletim ve da¤›t›mda iyileﬂtirme
yap›labilmesi için yeterli politikalar›
oluﬂturmas› laz›m. Nükleer enerji
vazgeçilmez bir ﬂey. Ama verimlilik
daha önemli. Türkiye’nin bence önemli
sorunlar›ndan birisi de elektromekanik
sanayisini geliﬂtirememiﬂ olmas›d›r. Bu
kendi aç›m›zdan ciddi bir kaynak kayb›.
Belki yenilenebilir teknolojiler bir ﬂekilde
teﬂvik edilmeli. Türkiye bu konuda belli
politikalar› hayata geçirmeli. Tabiki
yat›r›m ortam›n›n yat›r›m yapmaya
uygun ve istikrarl› olmas› kendi kendine
dengesini bulur hale gelmesi önemli bir
parametre.”

sorum olacak. Birden rafineri alan›nda
önemli yat›r›mc›lar Türkiye’ye girmeye
baﬂlad›. Bu geliﬂme gelecek için nas›l
sonuçlar getirecek?
Erdal Aksoy Türkiye yeralt› kaynaklar›
bak›m›ndan çok fakir olsa bile yeralt›
kaynaklar›na yak›n ülkelerin geçiﬂ

noktas›nda olmas› dolay›s›yla çok ﬂansl›
konumda. Tüm mesele Türkiye’nin hep
köprü olarak kullan›l›yor olmas›. Köprü
olarak gelir geçerler, siz de bakars›n›z.
Oradan ald›¤›n›z ücretle de övünürsünüz.
Halbuki gaye bu mu, yoksa o gelip geçen
mal› Türkiye’de iﬂleyebilmek mi? Türkiye
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özellikle rafineri bak›m›ndan çok ﬂansl› bir
noktaya geldi.
Sedef Seçkin Büyük Yani Türkiye enerji
köprüsü olmaktan ç›k›p enerji için bir
merkez olmaya yönelmiﬂ durumda m›?
Erdal Aksoy Kesinlikle. Bakü-Ceyhan
Boru Hatt› çal›ﬂmaz deniyordu. Çünkü o
zamanlar 14 dolarl›k petrolden hesap
yap›l›yor, nakliye fiyatlar› da göz önünde
bulundurulunca bu hatt›n çal›ﬂmayaca¤›
düﬂünülüyordu. ‹leriyi görenler cesaret edip
yapt›lar. ‹yi ki bugün Bakü-Ceyhan var. 50
milyon kapasite yetmiyor, 80 milyon tona
ç›kartma çal›ﬂmalar› var. Bu petrol buraya
geliyor. Ama b›rak›rsan›z, bu 80 milyon
tonun hepsi gider. Önemli olan siz bunun
10-20-30 milyon tonunu Türkiye’de iﬂleyip,
Türkiye’ye bir katmade¤er b›rakabilir
misiniz? Türkiye’nin endüstrisini geliﬂtirebilir
misiniz, ‹kinci nokta bir ﬂanst›r. Çünkü
daima petrol çeﬂidinin çok oldu¤u nokta bir
rafineri için bulunmaz bir f›rsatt›r. Hele
bunun deniz ç›k›ﬂ› varsa. Elbette lokasyon
olarak Ceyhan da çok uygun. Kerkük’ten
zaten mevcut boru hatt› ile Kerkük petrolü
geliyor. Bu petrol de artarak devam edecek.
Üçüncü nokta olarak ben Samsun-Ceyhan’›
da çok do¤ru bir proje olarak görüyorum.
Samsun-Ceyhan vas›tas› ile Kazak
petrolünün bir k›sm› belki Bakü-Ceyhan’a
girecek. Bir k›sm› Samsun-Ceyhan’dan
gelecek. Dolay›s›yla Ceyhan dünyada çok
az noktaya nasip olan bir petrol çeﬂidine
sahip olacak. Petrol çeﬂidi de rafinerilerde
önemli bir veri sa¤lar. Ben Türkiye’nin
do¤ru yolda oldu¤u kanaatindeyim. Ancak
hükümet Ceyhan bölgesinde yat›r›m
yapmak istiyorsa, hakikaten istedi¤ini
göstermek durumunda. Mesela EPDK’ya
müracaat ediyoruz, “Burada rafineri
yapaca¤›z” diyoruz. EPDK bize yer veriyor,

SELAHATT‹N Ç‹MEN “Türkiyenin son 30-40
y›l›n› özetlersek: Türkiye’nin geçmiﬂ 60-70
y›l içinde yaﬂad›¤› tecrübe
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan beri, sürekli
artan talep, bu artan talebin
do¤urdu¤u yat›r›m ihtiyac› ve bu
yat›r›m›n gerektirdi¤i finansman› düzenli
olarak sa¤layamama sorunudur. Kamu
imkanlar› ile sürdürülebilir ﬂekilde
yapamaman›n s›k›nt›s›n› yaﬂad›¤›m›z için
biz liberal bir piyasa modeline geçmiﬂ
durumday›z.”

izin veriyor. Ondan sonra ben 3 ay köyde
buras› sulama arazisi mi tar›m arazisi mi
onu araﬂt›rmak durumunda kal›yorum.
EPDK, bir devlet kurulu olarak neden
sulama arazisini bana veriyor? Ben rafineri
yapaca¤›m diye müracat ediyorum, bölge
sulama alan› de¤ilse, o bölgenin belediyesi,
valisiyle neden u¤raﬂmak zorunda
kal›yorum? Bu durumu yabanc›ya anlatmak
mümkün de¤il. Bir yere önlisans verilmiﬂse
o yer endüstri taraf›ndan kabul edilmiﬂtir.
Bu ﬂikayetleri dile getiriyoruz. Bir bölge
endüstri bölgesi olarak kabul edildi. Ancak
onun da bir k›sm› tamam bir k›sm› eksikti.
O zaman da baﬂka türlü ﬂüpheler akla
geliyor. Türkiye rafineri bak›m›ndan çok
ﬂansl› bir noktada. Bugün için Karadeniz
verimsiz görünse de, rafinaj fazlas› var.
Karadeniz’de tüketim de çok yok ama
Ceyhan çok do¤ru bir nokta.
Prof Dr. Osman Sevaio¤lu ﬁu ana dek
özel sektörün üst düzey temsilcilerinin
enerji sektörüne iliﬂkin perspektiflerini,
gelecek senaryolar›n› ve önerilerini dinledik.
ﬁimdi de Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› Müsteﬂar Vekili Say›n Selahattin
Çimen’den bugüne dek yap›lanlar› ve yak›n
gelecekte kamu olarak neler, ne gibi
düzenlemeler yapmay› planlad›klar›n›
ö¤renelim…
Selahattin Çimen Hem uygulamaya hem
de gelece¤e yönelik dünya perspektifine
bakma aç›s›ndan buradaki arkadaﬂlar›n
fikirleri son derece de¤erli. Fikirlerinden,
düﬂüncelerinden bakanl›k çal›ﬂmalar›m›zda
istifade etmek üzere notlar›m› ald›m.
Nusret Cömert güzel ama k›sa bir dünya
perspektifi çizdi. BBen ilave olarak
perspektifi geniﬂletemeye çal›ﬂaca¤›m ki,
sonras›nda bugüne kadar yapt›klar›m›z ve
bundan sonra yapmay› planlad›klar›m›z
bölgesel bazda o perspektif içine
oturabilsin. Evet, dünya bugün ve
önümüzdeki döneme orta ve uzun vadede
bak›ld›¤›nda hala geleneksel enerji
kaynaklar›na ba¤›ml› durumda. Özellikle
1980’lerden sonraki dönemde ve 90’lar›n
ortalar›na kadar dünyada ve geliﬂmiﬂ
ülkelerde yeni enerji teknolojilerine do¤ru
çok büyük bir yönelme oldu. Özellikle
2000’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren, yani
Bush’un ilk iktidar dönemlerine denk
geliyor, çal›ﬂmalar›n biraz ertelendi¤i bir
durum gördük. O teknolojilerin

önümüzdeki 20-30-40 y›ll›k vadede ticari
olarak yap›labilece¤ine dair bir perspektif
görmüyoruz.
De¤iﬂik senaryolar var ama halen
dünyan›n önümüzdeki 30-40 y›la kadar
bugünün geleneksel enerji kaynaklar› olarak
adland›r›lan fosil yak›tlara ba¤l› olaca¤›
varsay›l›yor. Biz de Türkiye olarak öncelikle
bölgesel bir de¤erlendirme yapmal›y›z.
Çünkü Türkiye bölgesel bir aktör. Dünyan›n
17’nci büyük ekonomisi. Dolay›s›yla bu
trendi görmek, bu trendin hesaplar›n›
yapmak ve sonuçlar›n› önümüze koymak
laz›m. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda yine bir di¤er
gerçek, özellikle petrol ve do¤algaz birtak›m
bölgesel uluslararas› krizlere karﬂ› son
derece duyarl› metalar. Bir yan›yla tükenen
bir varl›k, önümüdeki 560 y›ll›k süreçte
petrolün bilinen rezervlerinin tükenece¤i
varsay›l›yor. Yeni rezervler her zaman ilave
oluyor. Ekonominin genel dengesi yani arztalep dengesi gere¤i talep art›yor, kaynaklar
tükenme e¤iliminde. Zaten fiyatlar›n
normalde art›ﬂ trendinde olmas› gerekirken
bir de dünyan›n çeﬂitli yerlerindeki
istikrars›zl›klar, bu kaynaklar›n fiyatlar›n›
direkt olarak etkiliyor. Günümüzde 90
dolarlara varan fiyatlar bunun önemli bir
göstergesi. Geleneksel enerji kaynaklar›n›n
yüzde 90’›ndan fazlas› dünyan›n istikrars›z
ülkelerinde bulunuyor. Gerek ülkemizin
gerek dünyan›n hayat›nda bu kadar önem
arz eden bir enerji kayna¤›n›n böyle bir
istikrars›zl›k riskine maruz kalma ihtimali
var. Bu çerçevede dünya do¤algaz ve petrol
rezervlerinin önemli bir k›sm›n›n yer ald›¤›
co¤rafyada bulunuyoruz.
Dünya rezervlerinin yaklaﬂ›k 3’te 2’si
Kafkasya ve Ortado¤u’da, Türkiye’nin
bulundu¤u co¤rafyada ve Türkiye tüketim
bölgesi ile üretim bölgesi aras›nda geçiﬂ
noktas›nda. Türkiye gibi birçok ülke benzer
nitelemeye tabi tutulabilir. Böyle bir
yaklaﬂ›m içinde Türkiye’nin içinde
bulundu¤u konumu birkaç boyutu ile
mutlaka de¤erlendirmemiz laz›m. Negatif ve
pozitif taraflar›n› dikkate al›p negatif
taraflar›n› azaltmam›z pozitif taraflar›n›
de¤erlendirmeye yönelik politikalar› ve
uygulamalar› ele almam›z laz›m.
Arkadaﬂ›m›z›n söyledi¤i gibi 2020-20302040’l› y›llara geldi¤imiz zaman Türkiye’nin
süratle artan bir enerji talebi oluﬂacak. ‹ster
bunu birincil kaynaklar anlam›nda yani
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petrol ve do¤algaz olaral kullanal›m, ister
ikincil üretim elektrik anlam›nda. Sonuç
itibar›yla Türkiye kendi gelece¤inde büyük
bir tüketici. Arkadaﬂlar›m›z bahsettiler. Son
5-6 y›lda Çin’den sonra talep art›ﬂ›
bak›m›ndan elektrik ve do¤algazda dünyada
Türkiye ikinci. Dolay›s›yla Türkiye’nin
ihtiyaçlar›n›n sadece elektrik anlam›nda
de¤il, enerjinin genel anlamda güvenilir
ﬂekilde karﬂ›lanmas› konusunda önümüze
koymam›z gerekiyor.
‹kincisi; dünya ailesinin bir ferdiyiz.
Dolay›s›yla dünyadaki istikrars›zl›klar
mutlaka dönüp dolaﬂ›p bizi bir ﬂekilde
etkiliyor. Venezüella’daki olaylardan dolay›
artan petrol fiyatlar› Türkiye’yi de etkiliyor.
Dolay›s›yla ﬂu soruyu sormal›y›z; “Türkiye
co¤rafyas›n›n kendisine sundu¤u imkanlar›
bölgesel ve uluslararas› istikrars›zl›klar›
global arz enerji güvenli¤ini sa¤lamaya
yönelik olarak de¤erlendirebilir mi?” Bu da
dedi¤im gibi hem uluslararas› istikrara hem
de dönüp bu istikrar›n Türkiye’ye sa¤lad›¤›
avantajlara bir katk›d›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Türkiye’nin özellikle son
y›llarda bu yaklaﬂ›mla bugüne ve yar›na
katk› sa¤layacak çok say›da projeye ev
sahipli¤i yapt›¤›n› ve bundan sonra da
gündeminde benzer çok say›da projenin
oldu¤unu görüyoruz. Arkadaﬂlar›m›z BaküCeyhan boru hatt› ile Azeri gaz›n›n
ERDAL AKSOY
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Prof. Dr. Osman Sevaioğlu Sayın Erdal Aksoy,
elektrikten petrol dağıtımına, rafineriden rüzgar enerjisine
sektörde her alanda yatırım yapmakla ilgili bir işadamı.
Onun gelecek vizyonunu öğrenelim…
Erdal Aksoy Yatırım bir güven meselesidir. İstediği
kadar bugünkü bakan gelsin, “Ben fiyatları istediğiniz gibi
yaptım, serbest bıraktım, yüzde 200 zam yaptım” desin, üç
gün sonra gelecek bakanın ne yapacağı bilinmez. Benim
kendime göre çözüm önerim şu: Hemen, bir gün dahi
kaybetmeden hem dağıtımı hem üretimi özelleştirin. O
zaman bu sorunların hepsi ortadan kalkıyor. Doğalgazı
serbest bırakın. Fransa bunu yapmıyor. Çünkü Fransa’nın
böyle bir derdi yok. Yatırımlar 2 senede olmaz. 2008’i,
2009’u kaybedelim, ama 2010’u 2012’yi kurtaralım. Bugün
sıkıntıda yaşayalım ama 2010’ları kurtaralım. Bugünkü
hükümette de bu görüş hakim olursa, bütün bunları
konuşmamıza gerek kalmaz.
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Türkiye’ye getirilmesini örnek verdiler.
Yunanistan’›n ‹talya üzerinden Avrupa’ya
gaz sevkiyat›n› da sayabiliriz. Irak, ‹ran,
M›s›r ve Türkmenistan’la sürdürülen
çal›ﬂmalar›m›z›, Kazakistan’›n BTC’ye
kat›lma projelerini ve hem yap›lm›ﬂ olan
hem de gündemimizde olan birçok iliﬂkiyi
bu ba¤lamda sa¤lamak mümkün. Ceyhan’›n
önemi gittikçe artan bir enerji üssü, çekim
merkezi olmaya baﬂlad›¤›n› söylemek de
mümkün. Bu baﬂlang›çta Enerji Bakan›m›z
ve hükümetimiz taraf›ndan dillendiriliyordu
ama bugün bunun iﬂaretlerini almaya
baﬂl›yoruz. Salt BTC ile gelen petrol, yanl›ﬂ
hat›rlam›yorsam, dünya petrol arz›n›n
günlük olarak yüzde 2’si civar›nda.
Erdal Aksoy Tam oran› söylemek
gerekirse BTC ile gelen petrol, dünya petrol
arz›n›n ﬂu anda yüzde 1,2’si.…
Selahattin Çimen Kerkük var, SamsunCeyhan salt petrol için de¤il, ‹stanbul
aç›s›ndan da, bo¤azlar›n güvenli¤i aç›s›ndan
da çok önemli bir geliﬂme. Bunlar› dikkate
ald›¤›m›zda, Ceyhan’›n önemli bir enerji
üssü olma noktas›nda h›zla ilerledi¤ini
görüyoruz. Bu da bizlere ümit veriyor.
Elektrik ya da di¤er sektörlerden olsun, yine
piyasan›n içinden gelen de¤erli dostlar›m›z
son derece de¤erli ﬂeyler söylediler. Yani
her ﬂey düzenleme ile olmaz. Sonuçta
sermaye güvenilir bir ortam istiyor. Bu
güvenilir ortam›n yat›r›m ve finansman
piyasas›nda ne anlama geldi¤ini hepimiz
biliyoruz. Burada tekrarlamaya gerek yok.
Türkiye’nin özellikle son 5-6 y›lda, 2001
y›l›nda baﬂlayan ekonomik dönüﬂüm
politikalar› ile temeli at›lan ama son birkaç
y›lda siyasi istikrarla bütünleﬂen makro
ekonomik yap›s›nda iyileﬂmeler oldu.
Türkiye’nin makro ekonomide sa¤lad›¤› bu
istikrarl› trend, baﬂl› baﬂ›na yat›r›m ortam›n›
iyileﬂtirici önemli bir etki sa¤lad›.
ﬁimdi bunu bankac›l›k sektöründe
yap›lan özelleﬂtirmelerde de görüyoruz.
Makro-ekonomik yat›r›m ortam›n›n
iyileﬂtirilmesine yönelik bu gayretlerin
elektrik sektöründe de, do¤algaz
sektöründe de mutlaka olumlu yans›malar›
olacakt›r. Biz sektörde de mutlaka birtak›m
dönüﬂümler yapmak durumunday›z.
Özellikle elektrik sektörüne spesifik bir
bak›ﬂ yapmak gerekirse, sektör di¤er
piyasalar gibi de¤il. Sektörü rekabete
açmaktan bahsediyoruz. Dünyadaki benzer

giriﬂimlerin son derece dinamik ﬂekilde
evrim geçirerek geliﬂti¤ini gözlüyoruz.
Bundan 3 sene önce model olarak ald›¤›n›z
bir yap›n›n 3 sene sonra eksiklerini
düzeltecek farkl› bir yaklaﬂ›mdan
bahsediyoruz. Süratle geliﬂen trendi bir
yerde yakalama gayretindeyiz. Yakalama
gayreti içinde bulunurken mevcut yap›y› da
miras olarak al›yoruz. Dolay›s›yla burada

haz›rl›ks›zl›k, gerek kamu gerek özel
sektörde zihinsel transformasyon ne
derseniz deyin, mutlaka birtak›m aksamalara
ve gecikmelere neden olabiliyor. Bu salt
kamuda m› var? Hay›r, Özel sektörde de
ben bunu görüyorum. Çok ciddi yat›r›mc›lar
gelip örne¤in, “al›m garantisi vermeyin, al›m
garantisi verirseniz bu piyasaya girmeyiz”
diye yorumlar›n› belirtiyorlar. Çünkü onlar
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piyasay› alg›layabilmiﬂ, yat›r›m felsefesini
kapabilmiﬂler. Ama yine, “al›m garantisi
olmazsa biz bu iﬂlere girmeyiz” diyen çok
say›da yeni yat›r›mc› da görüyoruz. Demek
ki salt kamuda de¤il özel sektörde de bir
zihinsel dönüﬂümün yaﬂanmas› gereken bir
süreçten geçiyoruz. Bu ba¤lamda
bak›ld›¤›nda 2001 y›l›nda temeli at›lan bir
yasa var. Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurumu’nun yaklaﬂ›k 2-2,5 y›ll›k bir
yap›lanma süreci var.
Dönüp bakt›¤›m›zda, özel sektör ve
kamu olarak bugüne kadar yapt›klar›m›z›
daha farkl› yapamaz m›yd›k? Bu kadar h›zla
ilerleyen bir süreçte yine bir hata yüzdemiz
olsun ama daha farkl› yapabilirdik… Bunu da
görüyoruz.
Sadece Türkiye de¤il tüm ülkelerin
enerji sektörlerindeki temel hedefi ﬂudur:
Ben ekonominin ve halk›n ihtiyac› olan
enerjiyi ucuz ve güvenilir ﬂekilde
vermeliyim. Neden liberal piyasa modelini
tercih ediyorlar?
ﬁu ana kadar dünyadaki geliﬂmelerin,
Türkiye’nin yaﬂad›¤› tecrübelerin, liberal bir
piyasa anlay›ﬂ›n›n Türkiye’yi bu hedeflere
götürece¤ine olan inanc›m›z›
desteklemesinden dolay› tercih ediyorlar.
Bu yüzden biz liberal bir piyasa anlay›ﬂ›n›
benimsiyoruz ve uygulamaya koyuyoruz.
Türkiye son 30-40 y›la bakt›¤›n›z zaman
bugün kamunun itham edildi¤i politikalar›
ispatlayan bir geçmiﬂe sahip. Türkiye
tamamen kamu imkanlar› ile o yat›r›mlar›
sürdürememenin s›k›nt›s›n› çekerek bugüne
gelmiﬂtir. Ben özellikle ﬂu anda Müsteﬂar
Vekili olarak bulunuyorum. Yani bu
demektir bakanl›k bürokrasisi üstündeki
pozisyona sahibim. Onun için hiç kimse
bana ve arkadaﬂlar›ma dönüp de “kamu
böyle bir yat›r›m yaps›n, kamunun a¤›rl›¤›
arts›n” demesin. Liberal modele geçmiﬂ
durumday›z ve bu yolda ad›mlar atmaya
devam edece¤iz.
Önder Karaduman Sadece bizim
seçimimiz de¤il AB’yi de unutmamak laz›m.
Selahattin Çimen AB olmasa da ben
Türkiye’nin yaﬂad›¤› tecrübeden
bahsediyorum. ﬁu anda AB direktifleri
önümde oldu¤u için konuﬂmuyorum.
‹nanarak söylüyorum. Enerji verimlili¤i
yasas›n› mutlaka bir yere koymak laz›m.
Türkiye’nin bugün enerji sektöründeki
verimsizli¤inin faturas› de¤iﬂik
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hesaplamalara göre her sene 3,5-4 milyar
dolar. Elektrik sektörünün bundaki pay›
nereden bakarsan›z bak›n 1-1,5 milyar dolar
mertebesinde. Santralden tutun, kaçaklara
kadar. Verimlilik yasas› hepimizin deste¤iyle
Cumhuriyet tarihinin çok önemli
at›l›mlar›ndan biri oldu ve çok önemli bir
eksikli¤i giderdi. Bu bir milatt›r. Elbette
liberal piyasa anlay›ﬂ› olarak yenilenebilir
enerji yasas› anlam›nda bakanl›¤›m›z›n
yapt›¤› çal›ﬂmalar son derece önemlidir.
Özellikle bu süreç içinde oluﬂturulan
aksamalar›n biz de fark›nday›z. Verilen
lisanslar›n 10 binlerce, 20 binlerce
megabayt› buldu¤u bir ortam› elbette kayg›
ile izliyoruz. Bir yandan biz bu üzüntüyü
yaﬂarken, bir yandan da baramotre gibi
ad›m ad›m geliﬂmeleri izliyoruz. Özellikle
son 1 y›lda ciddi kuruluﬂ ve ciddi özel
sektör firmalar›m›z›n bu iﬂe biraz daha
REHA PAM‹R Konuﬂulmam›ﬂ konulardan
biri kay›t ve kaçak sorunu. Bu hem
elektrik hem de petrol sektörü için
geçerli. Bu sadece devlet aç›s›ndan
vergi kayb›n› de¤il ayn› zamanda bu
sektörde faaliyet gösteren firmalar
aç›s›ndan da haks›z rekabeti
oluﬂturuyor. Ancak son dönemde petrol
sektöründe markalar›n çeﬂitli
uygulamalar› ve baﬂka benzeri
kontrollerle bu oran azal›yor. Elektrik
da¤›t›m sektöründe son birkaç y›ld›r
özelleﬂtirmelerle baﬂlayan kontrol daha
da artacak. Dolay›s›yla bu anlamda
özelleﬂtirmeler, devlet aç›s›ndan art›
de¤er yaratacak. Bundan sonra neler
olur? Özel sektör aç›s›ndan hem
elektrik, hem do¤algaz hem de petrol
aç›s›ndan biraz parçal› bir yap›
görüyoruz. Petrol sektöründe ﬂu an 49
firma da¤›t›m içinde. Bundan sonraki
dönemde do¤al seleksiyon
yaﬂanaca¤›n› ve burada hem
ekonomik hem mali hem de teknik
olarak güçlü firmalar›n sektördeki pay›n›
art›raca¤›n› öngörüyorum. Ölçek
ekonomisinin de gündeme gelmesiyle
bu tarz yetkinli¤e sahip firmalar›n
çal›ﬂabilece¤ini düﬂünüyorum.
Makroekonomik olarak Türkiye’nin
geçmiﬂ y›llardakinden çok daha iyi
oldu¤unu söyleyebiliriz. Özellikle
sermaye piyasasn›n geliﬂmesi, belirli bir
ölçe¤e gelmiﬂ enerji sektörü firmalar
için farkl› finansman kayna¤›
sa¤layacakt›r.

büyük ölçekteki projelerle girmekte
oldu¤unu görmenin mutlulu¤unu da
yaﬂ›yoruz. En son ald›¤›m rakama göre,
yaklaﬂ›k olarak 5 bin 500 megabayt
civar›nda bir projenin lisanslar›nda ad›m
at›lm›ﬂ, kazma vurulmuﬂ durumda. Sabanc›
Grubu, Koç Grubu ve di¤er gruplar›n daha
yüksek ölçekteki projelere talip olma ve
onu gerçekleﬂtirme konusundaki kararl›l›¤›n›
mutlulukla karﬂ›l›yoruz. Tüm bunlar bizim
Türkiye’nin yar›n›na iliﬂkin almay›
düﬂünece¤imiz tedbirleri ya da Türkiye’nin
yar›n›na bak›ﬂ›m›z› mutlaka de¤iﬂtirecek ve
etkileyecek.
Biz elbette Türkiye’nin arz-talep
dengesinin 2002-2006 döremi kadar rahat
olmad›¤›n›n fark›nday›z. Fakat “Türkiye
2008 ve 2009’da karanl›kta kalacak” gibi bir
argüman› do¤ru bulmuyoruz. Bu konuda
gerekli tedbirleri ald›k ve almaya devam
ediyoruz. Ancak herﬂeyin devletin
kontrolünde oldu¤u bir yap›da yüzde 35-40
yedekleri tolere edebilirsiniz. Liberal bir
yap›dan bahsetti¤iniz zaman her bir yedek
kapasitenin mutlaka bir ekonomik faturas›
olacakt›r. Özellikle özel sektör, bu yedek
kapasitenin kendilerine olan faturas›n›
maliyetlerinde dikkate alarak, yedek
kapasiteyi mutlaka piyasada
gerçekleﬂtirecek. Dolay›s›yla liberal bir
piyasada, rekabete dayal› bir piyasada bu
oran›n art›k yüzde 35-40’lar mertebesinde
olaca¤›n› elbette biliyoruz. Ama daha geçen
hafta biz 2008 ve 2009’a iliﬂkin birbirleriyle
uyumlu ﬂekilde kurumlar, müsteﬂarlar
düzeyinde bir toplant› yapt›k. Oluﬂturulmas›
gereken mekanizmalar› konuﬂtuk.
Biz de rekabete dayal› liberal bir elektrik
piyasas›n›n oluﬂturulmas› konusunda
bakanl›k olarak kararl›y›z. Böyle bir
piyasan›n oluﬂturulmas› için ne gerekiyorsa
yapaca¤›z. Yani tekrar devletçi bir zihniyete
dönmenin do¤ru olmad›¤›n› düﬂünüyoruz.
Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu Ben
dönemde özellikle nükleer konusunda yeni
bir kap›n›n aç›laca¤›na eminim. ﬁimdi
Selahattin Hakman’dan elekrik üretiminde
kömür, nükleer enerji ve hidroelektrik
konusundaki potansiyelin de¤erlendirilmesi
konusuna nas›l yaklaﬂt›klar›n› ö¤renmek
istiyorum.
Selahattin Hakman Türkiye’nin tüm
yak›tlara ihtiyac› var. Türkiye kendi hidrolik
kaynaklar›n› de¤erlendirmek zorunda. Ama
2007 /

21

bunlar›n yeterli olmad›¤›n› biliyoruz.
Dolay›s›yla ithal kaynaklara, gaza da, ithal
kömüre de, nükleere de ihtiyac› var.
Türkiye’nin 8-10 senelik ihtiyac›na
bakt›¤›n›z zaman tüm bunlar›n geliﬂtirilmesi
gerekir. Tabii burada yerli kaynaklara belli
bir öncelik vermek, bir stabilite sa¤lanmas›
aç›s›ndan önemli. Bu sektöre büyük
hedeflerle giren oyuncular›n hepsi bu
kaynaklar› çeﬂitlendirmeye çal›ﬂ›yorlar. ‹thal
kömüre, do¤al gaza, hidroelektri¤e
giriyorlar. Bunu ötesinde serbest piyasadan
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söz ettik. Orada Erdal Aksoy Bey’in
söyledikleri çok do¤ru. Buradaki beklenti,
riski taﬂ›yarak bu piyasaya girmek.
Özelleﬂtirmenin de yap›lmas› laz›m. Bunlar
tamamlanana kadar fiyatlar, yat›r›mc›y›
yat›r›m yapmay› teﬂvik edecek bir seviyede
belirlenmeli. Bir defal›k zam ya da fiyat
art›r›lmas› da çözüm de¤il.
Erdal Aksoy Komﬂular›m›za bak›n hepsi
bizden daha kötü durumdalar. ‹ran’a gidin
bak›n çözüm aray›ﬂ› var. ‹kili iliﬂkileri ve
iﬂbirliklerini özel sektörde geliﬂtirirsek bu

sorunlar daha k›sa zamanda çözülebilir.
Selahattin Çimen Art›k geçmiﬂe de¤il
yar›na bakmam›z ve birbirimize güvenmemiz
laz›m. Biz bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da özel sektörle ve özel sektörün
temsilcileri olan STK’larla istiﬂare etmeye ve
onlar›n de¤iﬂik konulardaki görüﬂlerini
almaya önem verece¤iz. Kendi kimli¤im
ad›na konuﬂtu¤umda sözüme
güvenmeyebilirsiniz, ama bir kamu oteritesi
ad›na konuﬂtu¤umda kamu otoritesine
güvenin. Yar›n öbür gün bunlar yap›lmazsa,
bir kay›p olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Dolay›s›yla biz yapaca¤›z, siz de yapmak
zorundas›n›z.
Teﬂvik ederek yapal›m. Bölgesel projeler
ve yaklaﬂ›mlara da önem verece¤iz. Art› salt
elektrikte de¤il, do¤algaz ve petrol gibi
konularda bölgedeki ülkelerle iﬂbirli¤i ve
karﬂ›l›kl› dayan›ﬂma gerektirecek projelere
önem verece¤iz. Ulusal stok konusunda bir
süredir ilgili aktörlerle çal›ﬂmalar sürüyor.
2008 y›l›nda da bununla ilgili yasal
düzenlemeler yapm›ﬂ olmay› planl›yoruz.
Özelleﬂtirmeler yapaca¤›z. Da¤›t›m, denetim
özelleﬂtirmeleri olacak. Hükümetin gerekli
ad›mlar› ataca¤›n› ümit ediyorum. Elektrik
SERHAT GÜRLEYEN

sektöründeki strateji belgesinin revize
edilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Güncelli¤ini yitirenleri, güncelleyece¤iz.
Bakanl›k olarak ithalat›n serbest
b›rak›lmas›ndan yanay›z. Nükleerin
yasallaﬂaca¤›n› düﬂünüyoruz. Son rötuﬂlar da
olumlu netice alma yönünde ad›m att›¤›m›z›
düﬂünüyoruz. Yerli kaynaklar›n
kullan›lmas›na önümüzdeki dönemlerde
a¤›rl›k verece¤iz. Özellikle hidroelektrikte,
çok lisans verilen santrallerin uygulamaya
dönüﬂmesi için de elimizden geleni
yapaca¤›z. Kömürde de ayn› ﬂekilde.
Baﬂlang›çta haz›rlad›¤›m›z yol haritas›
niteli¤indeki çal›ﬂmada, 2023 y›l›nda
Türkiye’nin bilinen kömür ve hidrolik
kaynaklar›n›n tamamen de¤erlendirilmesi
hedefini koymuﬂtuk. Bunlar› teﬂvik ederek
özel sektörü bu yöne yönlendirmeyi
çal›ﬂ›yoruz. ‹letim ve da¤›t›m› düzeltece¤iz.
Fiyatlar›n rekabetçi bir piyasada oluﬂtu¤u ve
do¤rudan da¤›t›m tarifesine yans›t›ld›¤› bir
mekanizman›n yerleﬂtirilmesi gerekti¤ini
düﬂünüyoruz. Böyle ﬂeffaf bir mekanizma
özel sektör için yat›r›m güvencesi eksikli¤ini
giderecek. Son olarak, kamu yat›r›m
yapmayacak.
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Sedef Seçkin Büyük İş Yatırım’dan Serhat Gürleyen’e şu iki soruyu sormak istiyorum. Enerji
sektöründe özelleştirmelerde gelinen noktayı nasıl değerlendiyorsunuz? Ve Türk özel sektörünün
yatırım gücü enerji sektöründe ihtiyaç duyulan boyutta yatırımları karşılayabilecek düzeyde mi?
Serhat Gürleyen Türk sanayinin dünya ekonomisine entegrasyonunu tamamlayabilmesi için
enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi, arzın devamlılığını sağlaması ve üretim maliyetlerini düşürmesi
lazım. Bunu sağlamanın yolu enerji üretimi ve dağıtımının özelleştirilmesi ve rekabetçi bir
piyasanın kurulmasından geçiyor.
Petrol tarafında üretim ve dağıtımın özelleştirilmesi ve otomotik fiyatlamaya geçilmesiyle birlikte
liberalleşme büyük ölçüde sağlandı. Boru hattı yatırımlarıyla arzın devamlılığı sorunu çözüldü. Yeni
rafinerilerin kurulmasıyla birlikte Türkiye bölgesel anlamda önemli bir üretim ve dağıtım merkezi
haline gelecek.
Sağlıklı bir özelleştirmenin yapılamadığı elektrik sektöründeki durum ise hiç iç açıcı değil.
Türkiye elektrik kullanımındaki artış hızı bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer
alıyor. Buna karşı özel sektörün yatırım yapmaması nedeniyle 2008-2009 yıllarında kapasite
eksikliğiyle karşı karşıya kalmamız söz konusu. Yüksek kayıp kaçak oranlarıyla ayakta kalmaya
çalışan verimsiz bir dağıtım ağına sahibiz. Doğalgaz sektörüne baktığımız da durumun çok farklı
olmadığını görüyoruz. Dünya fiyatlarının çok üzerinde bedel ödememize rağmen arzın
devamlılığını sağlayamıyoruz.
Petrol sektöründe sağlanan başarının elektrik ve doğalgaz alanlarında da yakalanması için
yapılması gerekenler belli. Devletin üretim ve dağıtımdan kademeli olarak çekilmesini sağlayacak
bir eylem planı hazırlamak ve hayata geçirmek. Bu konudaki hukuki ve kurumsal değişiklikleri
yaptığımız zaman Türk özel sektörünün gerekli yatırımları yapacak güçte olduğunu göreceğiz.
Yeterki zaman kaybetmeyelim.
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Dünyan›n say›l› enerji otoriteleri aras›nda gösterilen Paul Roberts,
önümüzdeki y›llarda enerji savaﬂlar›n›n artaca¤›n› söylüyor. En
önemli gerekçe olarak da “siyah alt›n” petrole, bat›n›n gerçek bir
alternatif bulamamas›n› gösteriyor. Roberts, “Ne hidrojen, ne
do¤algaz ne de alternatif enerjiler 30 y›l daha petrolün yerine
geçemeyecek. Araban›n deposuna kömür, rüzgar, do¤algaz
koyamazs›n›z. Hidrojenin kullan›m›nda da problemler ç›kt›” diyor.
Yak›n gelecekte ise petrol fiyatlar›n›n yüksek seyredece¤ini, 2008
y›l›nda 80-100 dolar aras›nda olaca¤›n› öngörüyor.
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“25 YIL DAHA
PETROLE BA⁄LIYIZ”

P

etrol fiyatlar› 5 y›lda h›zl› artt›. En
iyi tahminler bile fiyatlar›n
gelecek y›l 100 dolar civar›na
ç›kaca¤›n› gösteriyor. “The End of
Oil” kitab›n›n yazar› gazeteci Paul Roberts,
Petrol ve enerji piyasalar›n›n gelece¤ine
y›llar›n› harcam›ﬂ bir isim. Roberts’›n
tahminine göre, gelecek y›l petrol fiyatlar›
80 ile 100 dolar aras›nda seyredecek. Ancak
ona göre, dönemsel olarak ani art›ﬂlar da
yaﬂanabilir.
Gelecekte hidrojen, kömür ve
do¤algaz›n petrole güçlü birer alternatif
olamayaca¤›n› söyleyen Roberts, “Enerji
savaﬂlar› ve petrol fiyatlar›, siyah alt›na
gerçek bir alternatif bulununcaya kadar
artmaya devam edecek” diyor. Bugün
petrolün yerine geçebilecek yeni
teknolojilerin geliﬂtirilmesinde çok ciddi
çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› söyleyen Roberts,
“Bitkiler, hidrojen ve enerji verimlili¤i
üzerine konuﬂmaya baﬂlad›k. Ancak, mevcut
enerji ekonomisini de¤iﬂtirmek san›ld›¤›n›n
aksine hiç de kolay olmayacak. Petrol
sistemi çok geniﬂ ve karmaﬂ›k bir yap›. Baz›
petrol ﬂirketleri kömüre, hidrojene,
do¤algaza, güneﬂ enerjisine yat›r›m yap›yor.
Ancak hiçbiri acele etmiyor, çünkü
ticaretleri hala petrole ba¤l› ve 25 y›l daha
petrole ba¤l› kalacak” diye konuﬂuyor.
Paul Roberts, petrolle ilgili sorular›m›z›
ﬂöyle yan›tlad›:
Dünyadaki petrol rezervlerinin bitmesine
ne kadar kald›?
Gerçekte petrol stoklar›m›z bitmeyecek.
Çünkü petrol rezervleri bitmeden kullan›m
için fazla pahal› hale gelecek. En önemli
soru, petrol arz›nda zirveye ne zaman
ulaﬂaca¤›m›z. Tahminler 30-35 y›l aras›nda
de¤iﬂiyor. Bana göre, bu süreç zaten çoktan
baﬂlad›. Tahminimce zirve noktas›na 25 y›l
içinde ulaﬂaca¤›z. OPEC d›ﬂ›ndaki ülkelerde
petrol üretimi kalmamas› durumunda
yüzümüzü OPEC’e dönmek zorunda
kalaca¤›z. Bugün, OPEC d›ﬂ›nda yer alan

ülkeler 10 y›l içinde OPEC’e ba¤›ml› hale
gelecek.
Afrika ve Hazar Denizi’nde yeni petrol
rezervlerinin bulunmas›, Suudi Arabistan’›n
gücünü azaltmayacak m›?
Azaltmayacak. Yeni petrol kaynaklar›
bulunuyor, ama ayn› h›zla petrolü
tüketiyoruz. OPEC üyesi ülkeler d›ﬂ›ndaki
ülkelerin petrol üretimleri gelecek 10 y›lda
tepe noktaya gelecek. Daha sonra ise
düﬂüﬂe geçecek. Bu ülkelerin petrol
kaynaklar› yaﬂl› ve eski. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda OPEC üyesi olan Suudi
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Türkiye ile Irak arasında yaşanabilecek sıcak
gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Kuzey
Irak’a saldırırsa petrol fiyatları ne olur?
Petrol fiyatları bu tür sıcak olaylara karşı çok hassas.
Bence, petrol fiyatlarının geleceği bir açıdan Türk
hükümetinin kararına bağlı. Ümit ediyoruz ki sorun
hükümetiniz tarafından barışçıl bir biçimde çözülsün.
Sizce Türkiye’nin güneydoğusunda henüz bulunmamış
zengin petrol rezervleri var mı?
Türkiye’nin dünyanın en zengin petrol yataklarına yakın
olması, güneydoğu bölgesinde önemli petrol yataklarının
olduğunu akla getiriyor.
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Arabistan, ‹ran ve Irak çok önemli. Bu
ülkelerin tamam› soru iﬂaretleriyle dolu
ülkeler. Suudi Arabistan'›n çok geniﬂ petrol
rezervi var. Ancak Suudi Arabistan'›n petrol
yat›r›mlar›, onlar›n ulusal ﬂirketleri
taraf›ndan yürütülüyor. Bu ülkeler, yat›r›m
yapmamaya, üretim yapmamaya ve
fiyatlar›n böylece yüksek kalmas›na karar
verebilir. Öte yandan, Angola, Nijerya ve
Rusya’da önemli yeni petrol kaynaklar›na
ulaﬂ›l›yor. Ancak Çin, Hindistan ve ABD’den
gelen talepler do¤rultusunda bu yeni stoklar

E 50’S‹ Ç‹N
“TALEB‹N YÜZD
”
’DAN GELECEK
N
A
T
‹S
D
‹N
H
E
V
PETROL SAVAŞLARI DEVAM EDECEK Mİ? Bugün
enerji rekabeti, ekonomik ve siyasal platformda sürüyor.
Henüz enerji savaşı yok. Ancak petrole alternatif yakıtlar
yaratamazsak rekabet daha farklı boyutlara taşınacak.
Daha fazla petrole sahip olmak için ülkeler birbirleriyle
kesinlikle daha fazla mücadele edecek. Enerji rekabeti,
Çin, Japonya, Rusya ve ABD arasında daha fazla
yaşanacak.
PETROLDE HANGİ ÜLKELER ŞANSLI? Ortadoğu ve
Rusya enerji konusunda tartışmasız süper güç olmaya
devam edecek. Afrika, Hazar Denizi ve Kanada’da yeni
rezervler bulunacak. Ancak yine de, bunlar Ortadoğu’nun
gücünü azaltmayacak.
PETROL TALEBİ NASIL SEYREDECEK? Petrol talebi
hızlı bir şekilde artacak. Dünyada günlük 85 milyon varil
olan talep, 2030'da 115 milyon varile ulaşacak. Petrol
talebinin yüzde 50'si de Çin ve Hindistan'dan gelecek.
Dünyanın enerji için gelecek 25 yılda 20 trilyon dolar
yatırım yapması gerekiyor. Bunun 11 trilyon doları sadece
elektrik sektörüne gidecek.
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an›nda eriyor. Çin ve Hindistan herkesin
tahmininden daha h›zl› büyüyor ve enerji
ihtiyaçlar› çok h›zl› art›yor. Çin, ﬂimdiden en
fazla petrol tüketen ikinci ülke oldu. Bu
durum asl›nda Pekin için de sürpriz oldu.
Dev petrol ﬂirketlerinin her geçen gün
daha da azalan arzla ilgili çözümleri var m›?
Petrol ﬂirketleri, daha fazla petrol
bulmakta zorlan›yor. 10 y›l içinde yeni
alanlara, alternatif enerjilere girmeleri
gerekiyor. Birço¤unun do¤algaza kayd›¤›n›
görüyoruz. Do¤algaza kaymalar›n›n nedeni,
sadece temiz bir gelecek için de¤il,
tamamen do¤algaza ulaﬂ›m›n daha kolay
olmas›ndan kaynaklan›yor.
Size göre, petrolün gerçek bir alternatifi
var m›?
Petrol talebinin artmas›n›n en önemli
faktörü, ulaﬂ›m sektöründe petrolün baﬂka
bir yak›tla ikame edilememesidir. Araban›n
deposuna kömür, rüzgar do¤algaz
koyamazs›n›z. Petrole bire bir ba¤›ml›l›k
var. Petrolün alternatifi yok. Bu zamana
kadar petrole pek çok alternatif ç›kt›.
Elektrik, hidrojen konuﬂuldu. Ancak,
bunlar›n baz›lar› baﬂar›s›zl›kla sonuçland›.
Gelecekte, petrolün yerini neyin alaca¤›
konusunda yaﬂanan belirsizlik hala sürüyor.
Geçen y›llarda hidrojen konusunda çok
heyecanl›yd›k, ancak hidrojenin ticari olarak
kullan›lmas›nda birçok problem ç›kt›.
Ayr›ca, Çin’in sahip oldu¤u kömürden
bahsediliyor, Çin’in 200 y›l yetecek miktarda
kömürü oldu¤u söyleniyor. Ancak, kömür
çevreye ciddi zarar veriyor. Do¤algazda ise
fiyatlardaki art›ﬂ ve arz güvenli¤i ile ilgili
sorunlar yaﬂan›yor. Nükleer enerji ise ﬂu
andaki mevcut politikalarla büyüyecek.
Büyümesi di¤er enerjilerin büyümesi kadar
h›zl› olmayacak. Nükleer enerji ﬂu anda
üretim maliyetleri aç›s›ndan gazdan daha
ucuz. Ama nükleer enerjinin de sorunlar›
var. Her ülkede, herkes nükleer santraller
yap›lmas›n› istemiyor.
Petrol fiyatlar›n›n bu kadar yüksek
olmas›n›n nedeni nedir?
Petrol fiyatlar›n›n yüksek olmas›n›n
birçok nedeni var: En basiti petrol talebi,
arz›ndan daha fazla art›yor. Bunun yan›nda
petrol üretici ülkelerin istikrars›zl›¤› devam
ediyor. Irak ve Türkiye aras›nda yaﬂanan
s›cak geliﬂmeler ve tüm bunlar›n yan›nda,
tüccarlar›n yaratt›¤› spekülasyonlar da
fiyatlar› art›r›yor. Ayr›ca, h›zla azalan petrol

rezervleri de fiyatlar› ciddi biçimde art›r›yor.
Geçen 35 y›l içinde dünyada büyük çapta
petrol rezervi bulunamad›. Kuzey denizi,
Alaska ve Meksika’da petrol rezervleri
azalmaya baﬂlad›. Maden yataklar› ve petrol
kuyular› boﬂald›, dünyada hammadde
azald›. Bu yüzden tüm ülkelerin enerji
konunda ciddi politikalar oluﬂturmalar›
gerekiyor.
Fiyatlar artmaya devam
edecek mi? Gelecek y›l için
sizin fiyat tahmininiz nedir?
Bu çok komplike bir soru.
Petrol fiyatlar›n›n
belirlenmesinde birçok faktör
etkili oluyor. Önümüzdeki
günlerde de politik sorunlar,
Ortado¤u’daki s›cak
geliﬂmeler devam edecek
gibi duruyor. Art›k yepyeni
bir döneme girildi. H›zla
artan petrol talebi, petrol
fiyatlar›n›n mevcut yat›r›m
politikalar›yla 20-30 dolar
aral›¤›na inmeyece¤ini gösteriyor. E¤er
ﬂu andaki zirveden yukar› ç›karsa da
ﬂaﬂ›rmamak gerekir. Tahmininiz gelecek y›l
petrol fiyatlar›n›n 80 ile 100 dolar aras›nda
seyretmesi. Ancak, fiyatlar dönemsel olarak
veya ani olarak yükselebilir.
Petrol ve enerji sektörünün gelece¤ini
nas›l görüyorsunuz?
Petrol ihraç eden ülkeler art›k daha fazla
yeni teknolojiler üzerinde durmaya baﬂlad›.
Art›k birçok oyuncu, enerji arz güvenli¤i
konusunda kendini sorguluyor. Bu da enerji
ekonomisinde bugüne kadar yaﬂanmayan
çok büyük de¤iﬂiklikler getiriyor. Bugün,
petrolün yerine geçebilecek yeni

eknolojilerin geliﬂtirilmesinde çok ciddi
çal›ﬂmalar yap›lmaya baﬂland›. Bitkiler,
hidrojen ve enerji verimlili¤i üzerine
konuﬂmaya baﬂlad›k. Ancak, mevcut enerji
ekonomisini de¤iﬂtirmek san›ld›¤›n›n aksine
hiç de kolay olmayacak. Petrol sistemi çok
geniﬂ ve kompleks bir yap›. Yeni
teknolojilerin geliﬂtirilmesi çok fazla zaman
ve para istiyor. Suyla çal›ﬂan arabalar›n
petrolle çal›ﬂanlar›n›n yerini almas›na en az
40 y›l daha var.
Büyük petrol ve enerji
ﬂirketleri devasa paralar
kazand›. Yüksek fiyatlardan
çok memnunlar. Di¤er taraftan
20 y›l sonras›n› düﬂünüyorlar.
20 y›l sonra nas›l para
kazanacaklar? Bu yüzden de bir
yandan yeni teknolojilere yat›r›m
yap›yorlar. Petrol ﬂirketlerinin
hangi teknolojilere yat›r›m
yapt›¤›, bizim için çok büyük
önem taﬂ›yor. Baz› petrol
ﬂirketleri kömüre, hidrojene,
do¤algaza, güneﬂ enerjisine
yat›r›m yap›yor. Ancak hiçbiri acele etmiyor,
çünkü ticaretleri hala petrole ba¤l› ve 25 y›l
daha petrole ba¤l› kalacak.
Siyasi tarafta ise, hükümetlerin enerji
sektöründe giderek daha önemli bir rol
oynamalar› ve enerji tasarrufu, yenilenebilir
enerji ve nükleer konusundaki yat›r›mlar›
teﬂvik etmek için ciddi politikalar
haz›rlamalar› gerekiyor. Mevcut politikalarla
enerjinin gelece¤i tamamen fosil yak›tlar
taraf›ndan belirlenecek. Bu tabloyu
de¤iﬂtiremezsek, enerji arz güvenli¤i,
özellikle petrol ve gazda önemli riskler
yaﬂanacak.
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örev süresi 19 Kas›m’da dolacak
olan EPDK’n›n ilk baﬂkan› Yusuf
Günay, 6 y›ll›k dönemde
elektrikte serbest piyasa
oluﬂturma konusunda baﬂar›s›z olduklar›n›
söylüyor. Ancak Günay, petrol ve do¤algaz
konusunda sa¤lam bir piyasa oluﬂturmay›
baﬂard›klar›na dikkat çekiyor. Özelleﬂtirme
da¤›t›m ihalelerinin gecikmesinin, elektrik
piyasas›ndaki sorunlar›n birincil kayna¤›
oldu¤unu söyleyen Günay, da¤›t›m
bölgeleriyle ilgili haz›rl›klar›n bir y›l
öncesinden tamamland›¤›n› belirtiyor.
“Özel sektörün yat›r›m yapmas› için 4628
say›l› Kanun’un gere¤i yap›lmal›d›r. Yani,
özelleﬂtirmeler derhal yap›l›p, piyasa
kurallar›yla oluﬂan bir fiyat sistemine
geçilmelidir” diyen Günay, bunlar yap›l›rsa
özel sektörün yat›r›m yapaca¤›n› düﬂünüyor.
Günay, “Dünyan›n hiçbir yerinde, elektrik
fiyatlar› hükümet taraf›ndan belirlenmiyor.
Türkiye’de elektrik fiyatlar› Bakanlar Kurulu
taraf›ndan belirlenmektedir. Dolay›s›yla özel
sektör niye yat›r›m yapm›yor sorusunun
cevab›n› burada aramak gerekir” diye
konuﬂuyor.
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu
Baﬂkan› Yusuf Günay’›n, dergimizin
sorular›na verdi¤i yan›tlar ﬂöyle:
Elektrik da¤›t›m ve üretimi konusundaki
özelleﬂtirmeler ﬂu anda hangi aﬂamada?
Özelleﬂtirmeler ne zaman gerçekleﬂtirilecek?
Bu soru bana 5 y›ld›r soruluyor. Elektrik
da¤›t›m ve üretim özelleﬂtirmelerinin
yap›lmas›n› bekliyoruz. Elektrik da¤›t›m
özelleﬂtirmeleri yap›lmad›¤› takdirde
elektrikle ilgili s›k›nt›lar çözülemez. Yeni
sorunlar›n ç›kmas›nda kaynak olma
durumunu devam ettirir. Özelleﬂtirmelerin
yap›lmas›n› dört gözle bekliyoruz. Karar
merci biz de¤iliz, y›lbaﬂ›ndan önce ihalelere
ç›k›lmas›n› ümit ediyoruz.
Gecikmenin nedeni nedir? Altyap›
yat›r›mlar› ve mevzuat tamamland› m›?
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Bunu aç›klayabilecek durumda de¤ilim.
Özelleﬂtirmeyle ilgili her ﬂey bir y›l
öncesinden tamamland›. Üretimde
düzenleme aç›s›ndan bir s›k›nt›m›z yok.
Da¤›t›m tekeli oldu¤u için, da¤›t›m›n bütün
iﬂlemleri kural alt›na al›nm›ﬂt›r. Elektrikler
kesildi¤inde bunun sorumlusu kim olacak?
ﬁimdi, bu sorumluluk devlete ait.
Özelleﬂtirildi¤inde böyle bir ﬂey olmayacak.
Vatandaﬂ hakk›n› arayacak. Elektrik da¤›t›m›
özelleﬂtirildi¤inde, elektrikler geliﬂigüzel bir
ﬂekilde kesilemeyecek.
Bunlar›n hepsi planland›. Kesilme
durumunda gerekçesi ile birlikte belirli bir
süre önce tüketiciye haber verilecek.
Tüketiciler de ona göre tedbir alacak. Bunlar
do¤al tekel konumunda nitelendirildikleri
için da¤›t›m ﬂirketlerinin yapaca¤› iﬂlerin
hepsi önceden kurallara ba¤land›. Burada
boﬂluk yok. Boﬂluk kamu eliyle, bu iﬂler
yap›l›rken do¤uyor.
BOTAﬁ’›n do¤algaz kontrat devri ihaleleri
ﬂu anda hangi aﬂamada? Bu ihalelere kat›lan
ﬂirketleri nas›l de¤erlendireceksiniz?
ﬁu anda 4 tane kontrat devri yap›lm›ﬂ
durumda. Bu konu da 5 y›ld›r tart›ﬂ›l›yor.
Olmaz dendi, oldu. Biz bu konuda, bir
tercihte bulunmuﬂ de¤iliz. Yasan›n verdi¤i
görevi yap›yoruz. Milli idare bu konuda bir
kanun ç›kard›. Bakanl›k Müsteﬂar› daha önce
böyle bir ﬂeyin yap›lamayaca¤›n› söylemiﬂti.
Bu, Türkiye’nin yararlar›na uygun
görülmüyorsa, istenmiyorsa de¤iﬂtirilebilir.
2009 y›l› sonuna kadar BOTAﬁ, toplam
ithalat›n›n en az yüzde 80’ini özel sektöre
devretmek zorunda.
Türkiye, y›lda ortalama yüzde 5,5
büyürse, kötümser tahminle 2009, iyimser
tahminle 2010’da elektrik darbo¤az›
yaﬂayaca¤›z. Elektrikte 6 y›ld›r tek bir yeni
yat›r›m yap›lmazken, özel sektörü yat›r›ma
teﬂvik için devlet ne yapacak?
Teﬂvik, iﬂleyen bir sisteme müdahale ve
birilerine haks›z avantaj sa¤lamak demektir.

“ELEKTR‹KTE
BAﬁARISIZ OLDUK”
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Yusuf Günay, 6 y›ld›r EPDK’n›n baﬂkanl›¤›n› yürütüyor. Görev süresi bu
kas›mda dolacak olan Günay, elektrikteki muhtemel arz s›k›nt›s›n› çözmek
ve özel sektörü yat›r›ma yönlendirmek için herhangi bir teﬂvik vermeyi
düﬂünmediklerini söylüyor. “Teﬂvik, iﬂleyen bir sisteme müdahale anlam›na
gelir” diye konuﬂuyor. Dönemini ikiye ay›r›yor; baﬂar›l› tarafa “en ücra
köﬂelere do¤algaz›n gitmesini” ve “petrol kaçakç›l›¤›n›n” önlenmesini
koyuyor. Ard›ndan da baﬂar›s›zl›¤› dile getiriyor: “Maalesef elektrik
piyasas›n›n serbestleﬂtirilmesi konusunda baﬂar›l› olamad›k.”
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Teﬂvik piyasan›n kendisidir. Sa¤lam kurallar›
olan ve o kurallara göre iﬂleyen piyasan›n
kendisi teﬂviktir. Al›m garantileri de piyasaya
müdahaledir. Geriye gitmektir. Devletin
milletin hakk›n› gasp etmesi ve bunun
bedelinin ödenmesi demektir. Özel sektör
yat›r›m yapm›yor diye özel sektörü
suçlamaya kimsenin hakk› olmad›¤›n›
düﬂünüyorum. Özel sektör, kâr edemeyece¤i
bir piyasaya elbette yat›r›m yapmaz. Özel
sektörün yat›r›m yapmas› için 4628 say›l›
Kanun’un gere¤i yap›lmal›d›r. Yani,
özelleﬂtirmeler derhal yap›l›p, piyasa
kurallar›yla oluﬂan bir fiyat sistemine
geçilmelidir. Bak›n o zaman özel sektör nas›l
yat›r›m yap›yor.

K SAYIDA
“RÜZGARDA ÇO
‹YORUZ”
BAﬁVURU BEKL
Rüzgar santrallerinin kurulması için çok sayıda şirket
sizden izin alamadı. Rüzgar santrallerinde kurulu kapasite
şu anda ne kadar? Önümüzdeki 10 yıl içinde bu kapasite
ne kadar olacak?
TÜRKİYE’NİN RÜZGAR POTANSİYELİ Hak edip de,
alamayan bir şirket yok. Yüz binlerce başvuru olabilir. Bir
tane şirket gerekli koşullara sahiptir, o alır. Çok sayıda
şirket izin alamadı diye bir şey olamaz. Türkiye, dünyada
en iyi rüzgar potansiyeline sahip ikinci ülkedir. Bu
potansiyelimizi değerlendirmek durumundayız. Bunun için
de iletim altyapısını, yani kullanılması muhtemel santralin
sisteme bağlanmasına imkan sağlayacak kapasite
artırımlarını ilgili şirketler yapmak zorundalar.
ALTYAPI YATIRIMLARI YAPILMALI Bütün bunlar
yapılmadığı sürece, rüzgar potansiyeli bir anlam ifade
etmez. EPDK, rüzgar santrali başvurularını 1 Kasım’da
kabul edecek. Çok sayıda başvuru bekliyoruz. Şu anda
200 MW kurulu kapasite var. Altyapı yatırımlarını
yapabilirsek, 10 yıl içinde Türkiye’nin 10 bin MW rüzgar
gücüne kavuşması işten bile değil.
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Dünya Bankas›’n›n do¤algaz santrallerine
geri dönüﬂ önerisini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Dünya Bankas›’n›n önerilerinin asla
Türkiye’nin yarar›na oldu¤unu
düﬂünmüyorum. Bundan 4 y›l önce Dünya
Bankas› bunlar› çok eleﬂtiriyordu. Türkiye’de
elektrikte sa¤lam bir piyasan›n oluﬂmas›nda
zikzaklar çizilmesinin nedenlerinden birisi de
Dünya Bankas›’n›n fikirlerinde s›k s›k
de¤iﬂikli¤e gitmesidir.
6 y›ll›k baﬂkanl›¤›n›z döneminde,
özeleﬂtiri yapt›¤›n›z konular ve baﬂar›l›
oldu¤unuz alanlar neler?
Bir kurum düﬂünün ki haftada 200
civar›nda gündemle toplan›yor. Bu kurumun
personeli, burada çal›ﬂanlar, di¤er kurullarda
al›nan maaﬂlar›n yar›s›n› bile alm›yor. Bunu
fazlas›yla hak etti¤imizi düﬂünüyorum. Ama
maalesef elektrik piyasas›n›n
serbestleﬂtirilmesi konusunda baﬂar›l›
olamad›k. Baﬂar›lar›m›za gelince, bu ülkenin
en ücra köﬂelerine do¤algaz götürdük. Petrol
kaçakç›l›¤›n›n önlenmesi için bütün fiziki ve
altyap› tedbirlerini ald›k. Art›k bu ülkede
petrol kaçakç›l›¤› yapmak kesinlikle mümkün
de¤ildir. En az›ndan ilk 6 petrol ürününün
ÖTV gelirlerinde yüzde 6’l›k bir art›ﬂ
sa¤lad›k. Bu oran di¤er sektörlerde, ortalama
yüzde 2’dir. Sa¤lam bir petrol ve do¤algaz
piyasas› oluﬂturduk.
Enerjinin özel sektöre aç›lmas›, alternatif
enerji kaynaklar›n›n tart›ﬂ›l›yor olmas›
EPDK’y› da çok s›k gündeme getiriyor.
EPDK üzerine düﬂenleri yapt› m›?
EPDK, 2001 y›l›nda 7 kiﬂiyle yola ç›kan
bir kurum. Bu süreçte do¤algaz ve petrolde
üzerimize düﬂen her türlü görevi yapt›k.
Fakat elektrikte çok s›k mevzuat de¤iﬂikli¤i
yap›larak, serbest piyasa çizgisinden
dönülmüﬂtür. Dünyan›n hiçbir yerinde,
elektrik fiyatlar› hükümet taraf›ndan
belirlenmiyor. Türkiye’de elektrik fiyatlar›
Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenmektedir.
Dolay›s›yla özel sektör niye yat›r›m yapm›yor
sorusunun cevab›n› burada aramak gerekir.
Serbest piyasa ve yap›sal reformlar›n
yap›lmas›n› istedi¤ini söyleyen IMF’nin
neden bu konuda sesi ç›km›yor?
IMF, Türkiye’nin sadece borç
ödeyebilirlik durumuyla ilgileniyor. Kurumsal
iﬂleyiﬂle ya da yap›sal de¤iﬂimiyle hiçbir
ﬂekilde ilgilenmemektedir.
‹lgilenmeyecektirdir de.
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ENERJ‹ SEKTÖRÜ HIZLI VE
ETK‹N ÇÖZÜMLER BEKL‹YOR

E

nerji sektörü petrol, do¤algaz ve
elektrik alt segmentleriyle hemen
hemen bütün ülkelerin ekonomisi
için son derece önemli bir aland›r.
Ülkemiz, petrol ve do¤algaz aç›s›ndan net
ithalatç› bir ülke durumunda bulunmaktad›r.
Bununla birlikte, gerek sektörün
liberalleﬂmesi ile yerli ve yabanc› firmalar›n
ilgisinin artmas› gerek hammadde aç›s›ndan
çok zengin olan Ortado¤u ve Kafkasya
bölgesine yak›nl›¤› gerekse de BTC,
Nabucco, Samsun-Ceyhan gibi boru hatt›
projeleri ile Türkiye enerji sektörünün
dünya enerji konjonktürü içindeki önemi
giderek artmaktad›r.
RAKAMLARLA TÜRK‹YE ENERJ‹ SEKTÖRÜ
1990 y›l›nda 16 bin 300 MW seviyesinde
olan Türkiye’nin elektrik üretim kurulu
gücü, 2006 y›lsonu itibar›yla 40 bin 500 MW
seviyesine ulaﬂm›ﬂ ve bu döneme yönelik
birleﬂik y›ll›k büyüme oran› (BYBO) yüzde
5,8 seviyesinde gerçekleﬂmiﬂtir. Elektrik
tüketimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, 2006 y›l›
brüt tüketimi 174,2 milyar kwh, iletim ve
da¤›t›m kay›plar› sonras›nda net tüketim ise
141,1 milyar kwh seviyesinde oluﬂmuﬂtur.
Yap›lan yüksek ve düﬂük senaryo
projeksiyonlar›na göre, yaklaﬂ›k olarak 2016
y›l›nda Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u
minimum kurulu güç 51 bin MW,
maksimum kurulu güç ise 60 bin MW
olacakt›r (Kaynak: TE‹Aﬁ). Petrol, do¤algaz
ve elektrik tüketim de¤erleri de aﬂa¤›daki
tabloda görülebilir.

olarak görevlendirilmiﬂtir. EPDK hali haz›rda
ikincil mevzuatlar› yürürlü¤e sokarak bu
piyasalar› düzenlemeye devam etmektedir.
Son birkaç y›lda ham petrol fiyatlar›, Çin
ve Hindistan gibi ülkeler baﬂta olmak üzere
dünya genelinde talebin arza göre çok daha
h›zl› artmas›, Irak’ta siyasi ve askeri
kar›ﬂ›kl›¤›n ham petrol arz güvenli¤ini tehdit
etmesi, dolar›n euro karﬂ›s›ndaki de¤er
kayb› ve rafinerilerdeki fazla üretim
kapasitesinin büyük ölçüde daralmas› gibi
sebepler nedeniyle son dönemde 89
dolar/varil seviyesine kadar yükselmiﬂtir.
Do¤algaz fiyatlar›nda da benzer bir yükseliﬂ
ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r.
Elektrik fiyatlar›n›n yüksek olmamas›,
sanayicilerin, hane halklar›n›n ve do¤al
olarak hükümetlerin temel hedeflerinden
biridir. Bununla birlikte son dönemde,

MEVCUT DURUM
2001 y›l›nda Elektrik Piyasas›
Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesi ve
ilerleyen dönemde EPDK’n›n kurulmas› ile
birlikte, elektrik piyasas›n›n
serbestleﬂtirilmesi hedeflenmiﬂtir. Elektrik
Piyasas› Kanunu’nu, do¤algaz ve petrol
piyasalar› kanunlar› takip etmiﬂ, EPDK bu
piyasalardan da sorumlu düzenleyici kurul
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özellikle do¤algaz fiyatlar›ndaki yükseliﬂ,
ço¤unlu¤unu al›m garantili Y‹D ve Y‹
modelli santrallerin oluﬂturdu¤u do¤algaz
santralleri nedeniyle, ortalama elektrik
üretim maliyeti çok yükselmiﬂtir. Elektrik
fiyatlar›na zam yap›lmamas› nedeniyle,
üretim maliyeti yüksek ve al›m garantisi
olmayan di¤er do¤algaz yak›tl› santraller zor
durumda kalm›ﬂ ve bir k›s›m santral, üretici
firmalar taraf›ndan kapat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, son
1 y›ldaki di¤er önemli bir geliﬂme ise,
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan
üretilecek elektrik enerjisine perakende sat›ﬂ
ﬂirketleri taraf›ndan verilecek al›m garantisi
süresinin 7 y›ldan 10 y›la ç›kar›lmas› ve fiyat
aral›¤›n›n 5-5,5 Euro cent/kwh’e
getirilmesidir.
Türkiye önümüzdeki dönemde ihtiyaç
duyaca¤› kapasiteye ulaﬂabilmek için,
a¤›rl›kl› olarak yerli kaynaklara dayal›
üretim santrali projeleri geliﬂtirmek ve bu
projelere yönelik finansman yaratmak
mecburiyetindedir. Enerji, planlaman›n son
derece önemli oldu¤u, yeni bir santral,

I:
ENERJ‹ UZMAN
‹ﬁ YATIRIM
İş Yatırım Kurumsal Finansman Departmanı 25
çalışanıyla, Türkiye’nin en aktif yatırım bankacılığı hizmeti
veren kurumlarındandır. Organizasyon yapısı sektörel
gruplara bölünmüştür ve enerji sektörü, enerji-inşaatmadencilik sektör grubu altında incelenmektedir.
Halka arzlar, şirket birleşme ve devralmaları, yeniden
yapılanmalar, proje finansmanı temin, özel sektör tahvil
bono ve özelleştirme danışmanlıkları konularında İş Yatırım
Kurumsal Finansman Departmanı yoğun bir şekilde
çalışmaktadır. İş Yatırım ayrıca, 3 tane uluslararası tahkim
davasında, finansal danışman ve zarar uzmanı olarak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı temsil etmiştir. İş
Yatırım, ülkemizde bu hizmeti veren ilk ve tek kurumdur.
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rafineri gibi tesisi iﬂletmeye alman›n (detay
mühendislik, ÇED, izinler, finansman temin
ve inﬂaat dönemi olmak üzere) uzun y›llar
ald›¤› bir sektör. Ayr›ca, izlenen stratejilerin
ülkenin tüm sektörlerini ve hane halk›n›
etkileyen bir alan olmas›ndan dolay›, daha
iyi bir yap›lanma için ilk aﬂamada
problemlerin tespit edilmesi ve çözüm
odakl› politikalar›n uygulanmas›
gerekmektedir.
YAKIN VE ORTA GELECEKTE SEKTÖRÜ
BEKLEYEN GEL‹ﬁMELER
3 ‹lk aﬂamada elektrik da¤›t›m
özelleﬂtirme ihalelerinin ve daha sonras›nda
elektrik üretim portföyleri özelleﬂtirme
ihalelerinin aç›lmas›.
3 Baﬂkent Do¤algaz Da¤›t›m A.ﬁ.’nin
blok sat›ﬂ yöntemi ile özelleﬂtirilmesi. Daha
sonra ‹GDAﬁ’›n halka arz ya da blok sat›ﬂ
yöntemi ile özelleﬂtirilmesi.
3 Petrol da¤›t›m sektöründe faaliyet
gösteren 49 firma aras›nda, özellikle pazar
pay› çok küçük olan firmalar›n, marker
uygulamas›, 60 bin tonun alt›nda y›ll›k sat›ﬂ›
olan firmalar›n lisanslar›n› kaybetmesi
durumu ve pompa otomasyon zorunlulu¤u
gibi düzenlemeler nedeniyle baﬂka firmalar
taraf›ndan sat›n al›nmas› ya da benzer
büyüklükteki firmalarla birleﬂmesi.
3 Elektrik üretim sektöründeki oyuncu
say›s›n›n sat›n almalarla azalmas› ve
sektördeki yabanc› yat›r›mc› pay›n›n artmas›.
3 Belirli ölçekteki firmalar›n halka arz
edilmesi ve ‹MKB’de iﬂlem gören sektör
firmas› say›s›n›n artmas›.
3 BOTAﬁ’›n pazar pay›n›n 2009’a kadar
yüzde 20’ye düﬂmesi için, do¤algaz
sözleﬂme devir ihalelerine devam edilmesi.
3 Baﬂta Ceyhan bölgesinde olmak üzere
hedeflenen yeni rafineri projelerinden,
gerekli her türlü izni almakta ve finansman
bulmakta baﬂar›l› olanlar›n 2012-2013 gibi
devreye girmesi.
3 Ceyhan bölgesinin, BTC, KerkükYumurtal›k ile gerçekleﬂmesi durumunda
Samsun-Ceyhan petrol boru hatlar› ve yeni
rafineriler sonras›nda, dünya petrol sektörü
için önemli bir liman haline gelmesi.
3 Nabucco ve Güney Avrupa Do¤algaz
Boru Hatt› projelerinin gerçekleﬂmesi ve
Türkiye’nin Avrupa’n›n do¤algaz arz
tedarikinde önemli bir transit ülke
konumuna gelmesi.
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www.capital.com.tr
Türkiye’nin 1 numaral›
ayl›k ekonomi dergisi
ﬂimdi internette
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