
Sayın Arsuz Belediye Başkanım,/ 

 

Saygıdeğer Konuşmacılar,/ 

 

Değerli Katılımcılar,/ 

Arsuz Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen/ bölgemizin enerji 

sektöründeki durumu/ ve geleceği hakkında görüşmeler yapılan/ 2017 

Enerji Forumu’na hoş geldiniz diyor,/ sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Bilindiği üzere enerji;/ ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan,/ hayat 

kalitesini iyileştiren/ en önemli faktörler arasında yer almaktadır./ Nüfus 

ve demografik değişiklikler,/ enerji talebinin miktarını ve içeriğini 

etkileyen/ önemli parametreler olarak değerlendirilmektedir./ Dünya 

nüfusu sürekli olarak artmakta/ ve 2014 yılında 7,3 milyar olan dünya 

nüfusunun/ 2040 yılında 9,2 milyara yükseleceği öngörülmektedir./ Dünya 

nüfusunun kentleşme oranı ise/ 2014 yılında %53 iken,/ 2040 yılında bu 

oranın %63 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir./ Elektrik Üretim 

Anonim Şirketi’nin/ Elektrik Üretim Sektör Raporu’ndan alınan verilere 

göre;/ 2014 yılında/ dünya nüfusunun yaklaşık %16’lık bölümünü 

oluşturan 1,2 milyar insanın/ elektrik enerjisine ulaşamadığından 

kullanamadığı bilinmektedir./ 2013-2040 yılları arasında/ ortalama %3,4 

büyümesi beklenen dünya ekonomisi,/ nüfus artışı,/ endüstrileşme ve 

kentleşme;/ doğal kaynaklara/ ve enerjiye olan gereksinimi/ önemli 

ölçüde artıracaktır./ 

Ülkemizin enerji politikaları hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;/ 

Türkiye’nin enerji arz güvenliği,/ alternatif enerji kaynakları,/ kaynak 

çeşitliliği,/ yerli ve yenilenebilir kaynakların ekonomiye kazandırılması,/ 

sürdürülebilirlik,/ enerji piyasasındaki serbestleşme/ ve enerji verimliliğini 

esas alan enerji politikasının temel amaçları/ şu şekilde sıralanabilir:/ 

 Yerli kaynaklara öncelik vermek suretiyle kaynak çeşitliliğinin 

sağlanması, / 



 Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzındaki payının 

artırılması,/ 

 Enerji verimliliğinin artırılması,/ 

 Serbest piyasa koşullarına tam işlerlik kazandırılması/ ve 

yatırım ortamının iyileştirilmesi, / 

 Petrol ve doğalgaz alanlarında kaynak çeşitliliğinin sağlanması/ 

ve ithalattan kaynaklanan riskleri azaltacak tedbirlerin 

alınması,/ 

 Ülkemizin enerji üssü haline getirilmesi,/ 

 Enerji ve doğal kaynaklar alanındaki faaliyetlerin/ çevreye 

duyarlı şekilde yürütülmesinin sağlanması, / 

 Yerli doğal kaynakların ülke ekonomisine katkısının 

arttırılması,/ 

 Maliyet,/ zaman ve miktar yönünden/ enerjinin tüketiciler için 

erişilebilir kılınması,  / 

 Endüstriyel hammadde,/ metal/ ve metal dışı madenlerimizin 

üretimlerinin arttırılarak/ yurt içinde değerlendirilmesinin 

sağlanması olarak ifade edilmektedir. / 

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için/ ülkemiz tarafından konulan en büyük 

hedef ise/ toplam elektrik üretiminin/ 400 milyar kilowatt saat’e 

yükseltilmesidir./ 

Enerjide dışa bağımlı olan ülkemizdeki elektrik üretimini/ istatistiksel 

olarak ifade etmek gerekirse;/ 2015 yılı verilerine göre,/ 262 milyar 

kilowatt saat’lik üretimle Türkiye;/ dünya sıralamasında 17. sırada yer 

almaktadır./ Bu rakam/ 2016 yılında %6’lık artışla/ 272 milyar kilowatt 

saat olarak gerçekleşmiştir./ 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle ise/ 

ülkemizin elektrik üretimi/ 167,3 milyar kilowatt saat olarak 

belirlenmiştir./ Rakamlardan da anlaşılacağı üzere,/ son üç yıllık veriler 

incelendiğinde,/ ülkemizin elektrik üretiminde kademeli bir artış olduğu 

göze çarpmaktadır./ 



2017 yılının temmuz sonu döneminde/ ülkemizin kurulu gücü 

içerisinde/ Elektrik Üretim Anonim Şirketi %25,1,/ serbest üretim şirketleri 

%61,5,/ yap-işlet santralleri %7,6,/ yap-işlet-devret santralleri %1,7,/ 

işletme hakkı devredilen santraller %2/ ve lisanssız santraller %2’lik paya 

sahiptir./ 

2017 yılının temmuz sonu itibarı ile/ kurulu gücümüzün kaynaklara 

göre dağılımı ise;/ yüzde 33,6’sı hidrolik enerji,/ yüzde 28,1’i doğal gaz,/ 

yüzde 21,5’i kömür,/ yüzde 7,7’si rüzgâr,/ yüzde 1,1’i jeotermal/ ve yüzde 

7,4’ü ise/ diğer kaynaklar olarak ifade edilebilmektedir./ 

Ayrıca ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı,/ 2017 yılı 

temmuz sonu itibariyle,/ lisanssız santraller de dâhil olmak üzere/ 3.098 adet 

olarak belirlenmiştir./  Mevcut santrallerin 613 adedinin hidroelektrik,/ 40 

adedinin kömür,/ 186 adedinin rüzgâr,/ 33 adedinin jeotermal,/ 288 

adedinin doğal gaz,/ 1.773 adedinin güneş/ ve 165 adedinin diğer kaynaklı 

santraller olduğu belirtilmektedir./ Ülkemizin gelecek hedeflerine 

ulaşabilmesi,/ rekabet düzeyinin artırılması için/ enerji üretiminin artırılması/ 

ve bu konuda yatırım yapılması gerektiğine inanmaktayız./ Özellikle 

yenilenebilir enerji yatırımlarının,/ ülkemizin sosyoekonomik geleceği 

açısından/ kritik öneme sahip olduğunu düşünmekteyiz./ Ülkemizin enerji 

politikalarının/ bu yönde ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz./ 

Değerli Katılımcılar;/ konuşmama/ elektrik enerjisi sektörünün 

bölgemizdeki durumuna/ kısaca değinerek devam etmek istiyorum./ 

Bilindiği üzere Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi,/ Türkiye Elektrik 

Dağıtım Anonim Şirketi’nin/ ihtiyaç duyduğu elektrik tedariğini 

sağlamaktadır./ Yüksek gerilim hatları üzerinden/ TEDAŞ ve Organize 

Sanayi Bölgeleri’ne iletilen elektrik,/ hala devlete ait olan TEİAŞ tarafından 

gerçekleştirilmektedir./ TEDAŞ ise,/ TEİAŞ tarafından iletilen/ 30 kilowatt 

saat ve altı gerilimlerin dağıtımını üstlenmektedir./ 

Geçtiğimiz yıllarda/ elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşanması 

neticesinde/ bölgemizde ciddi sorunlar yaşanmaktaydı./ Bu kesintiler,/ 



hem bölge halkının sosyal ve kültürel yaşantısını/ hem de esnaf ve 

sanayicinin ticari hayatını/ olumsuz yönde etkilemekteydi./  

Ancak TEDAŞ’ın özelleşerek/ ENERJİSA tarafından satın alınmasının 

ardından,/ elektrik altyapısı yatırımların arttığı/ ve elektrik kesintilerinin 

azaldığı gözlenmektedir./ Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde,/ elektrik 

kablolarının yer altına alınmasıyla/ sanayicilerimizin elektrik kesintisi 

kaynaklı sorunlarının/ minimum seviyeye indiğini görmekteyiz./ 

Kesintilerin önlenmesi amacıyla/ sıklıkla bakımlar yapılmakta,/ bakımlar 

pazar günü olan tatil gününde yapıldığından/ üretimde aksaklıklar 

yaşanmadığı da/ ifade edilmektedir./ 

Ancak şehir içindeki bazı mahallelerde/ ve Sanayi Sitelerinde/ 

elektrik kesintilerinin hala devam ettiği ifade edilmektedir./ Dolayısıyla/ 

Enerjisa’nın altyapı ve bakım çalışmalarını devam ettirerek,/ elektrik 

kesintilerinin minimum seviyeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz./ 

Son olarak,/önemli olduğuna inandığımız/ bir hususa değinmek 

istiyoruz./ Hepimizin bildiği üzere/ ülkemiz enerjide dışa bağımlılığı olan 

bir ülkedir./ Bu durum elektrik kullanım maliyetlerinin/ diğer ülkelere 

oranla/ yüksek olmasına sebep olmaktadır./ Ayrıca elektrik kullanımı 

üzerindeki fon ve vergilerin/ çok fazla olduğunu da/ hepimiz bilmekteyiz./ 

Elektrik faturalarında;/ TRT Vergisi,/ Dağıtım Bedeli,/ Sayaç Okuma Bedeli/ 

ve Enerji Fonları gibi/ gider kalemlerinin olduğu,/ özellikle dağıtım bedeli 

kaleminin/ esnaf ve sanayicilere ekstra yükler getirdiği bilinmektedir./  

Dağıtım Bedeli kaleminin,/ ödenecek tutarın önemli bir bölümünü 

oluşturduğu/ ve kullanım arttıkça/ dağıtım bedeli giderinin de arttığı 

bilinmektedir./ Sonuç olarak/ yetkililerce bu hususların dikkate 

alınmasının,/ elektrik dağıtım bedellerinin revize edilmesinin/ ve mümkün 

olduğunca aşağı çekilmesinin/ faydalı olacağına inanıyoruz./ 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler,/ üyelerimizden 

gelen dilek,/ şikâyet ve önerileri/ katıldığımız tüm toplantılarda dile 

getirmekte,/ sorun ve çözüm önerilerini/ yetkili mercilere bildirmekteyiz./ 

Gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla,/ esnaf ve sanayicilerimizin 



omuzlarındaki maliyet yükleri azaltılmasının,/ uzun vadede ekonomimize 

fayda sağlayacağına inanıyoruz./ 

 Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken,/ bu önemli 

toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor,/ beni 

dinlediğiniz için teşekkür ediyor,/ sizlere saygılarımı sunuyorum./ 


