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H
atırlayacağınız üzere geçen haftaki 
yazımın başlığını “şirketler niçin 
batar” olarak belirlemiştim. Batma 
nedeni olarak da risk yönetimsizli-

ğine vurgu yapmıştım. Cuma sabahı sevgili 
dostum Nebil İlseven twitter üzerinden bir 
soru yöneltmiş ve diyor ki; “Hocam, risk yö-
netimi tamam da, ya riski yönetecek olan(lar) 
bizatihi riskin kendisi ise, ona demeli?” Son 
derece yerinde ve anlamlı sorusu nedeniyle 
kendisine bu satırlardan çok teşekkür ederim. 

Evet, Ay’ın karanlık yüzü gibi sanırım risk 
yönetiminin karanlıkta kalan yüzlerinden 
biri de bu husus. Yönetim ya da yönetici 
başlı başına bir risk unsuru ise ne yapmalı? 
Nebil üstada sorumun yanıtını bulana kadar 
Nilüfer’in muhteşem yorumu ile Ankara’nın 
Bağları şarkısını dinlemesini önerdim (http://
www.youtube.com/watch?v=86JTrCHCt0c). 
Nilüfer gerçekten çok farklı bir yorum ile 
şarkıyı dinlenir hale getirmiş. Sorunun yanıtı 
şarkıda gizli gibi geldi bana, yani Ankara’nın 
Bağları’nda. 

Biraz açalım. Hayatın her alanında işe 
yarayan, her yerde kullanabileceğimiz ve her 
şeye uyarlayabileceğimiz sihirli bir sözcük 
var: “Yönetim!” Bugünkü yazımıza da bu nok-
tadan başlayalım…

İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde 
doktora eğitimi yaparken internette gezindi-
ğim anlardan birinde The Wharton Financial 
Institutions Center yayınlarından biri gözüme 
çarptı. “The Key to Risk Management: Ma-
nagement” başlığını taşıyan makalenin yazarı 
Adrian E. Tschoegl, yayın yılı 1999 (99-42-B), 
yazar daha sonra 2001 yılında yaşanan AIB 
olayını da içererek makaleyi güncellemiş. 
Makale başlığının Türkçesi “Risk Yönetiminde 
Anahtar: Yönetim.” Asıl anlamını verdirmeye 
çalışırsak şöyle de diyebiliriz: “Risk Yönetimi-
nin Sırrı Yönetimde Gizlidir.” Sanırım konunun 
Ankara’nın Bağları ile olan alakası da bu 
vesileyle belirmeye başlıyor..

28 Temmuz tarihli Financal Times Gaze-
tesi’nde İngiliz BDDK’sı (FSA) eski başkan-
larından Howard Davies’in LSE’den Maria 
Zhivitskaya ile birlikte kaleme aldığı “Audit is 
no longer the chore the board dreads most” 
başlıklı makalesinde “denetimin (muhasebe 
anlamında) artık yönetim kurullarının sıkıcı 
bulduğu zorlu bir süreç olmaktan çıktığı” 
vurgulandı. Asıl sorunun “risk komitelerinin 
ne yapması gerektiği” olduğunun altı çizildi. 
The Sunday Times Gazetesi’nde yayınlanan 
makalede de Per Ardua isimli bir şirketin 
FTSE’de yer alan 350 şirketin yöneticisi ile 
yaptığı anket neticesinde “şirketlerin risk ve 
düzenleme konularına daha fazla eğildiğini”, 
hatta bazı çevrelerce yasal düzenleyicile-
rin taleplerini karşılamanın işin gereklerini 
yapmaktan daha önemli olacağına ilişkin bir 
ihtimalin dahi belirebileceği hususu vurgulan-
mış (http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/
public/article1438764.ece).

Yönetim, hayatın her alanında önemlidir. 
Bu süreç kişinin kendi kendini yönetmesi, 
yönetebilmesi ile başlar. Yönetimde önemli 
unsurların başında yetkinlik gelir, ardından 
deneyim, sezgi, hakkaniyet, bilgi ve bilgelik. 
Günümüz şirketlerinin zor duruma düşmele-
rinin ardında hırs, ben bilirim, riski alan benim 
yöneten de benim, batarsam ben batarım 
gibi faktörler sıklıkla göze çarpar. Sonrasında 
ise beklenmedik bir durum, ne yapabilirdim ki 
türünden savunmalar yer alır. Neticede yöne-
temeyenler sevgili Dr. Ali Tarhan’ın deyimiyle 
merdiveni yanlış duvara dayadıklarını bir türlü 
kabul etmezler, sonuçlardan ders almazlar ve 
kendilerine hata payı çıkarmazlar. 

Nepotizm, kronizm ya da bilinen karşı-
lıklarıyla kayırmacılık ve torpille iş başına 
gelenlerin verdiği zarar çok açıktır. Tepeden 
yönetimle ve tepe noktasının talimatlarıyla 
iş başına gelerek talimatla iş gören kişilerin 
hâkim olduğu şirketlerde, kurumlarda, bele-
diyelerde hatta devletlerde ne demokrasiden 
ne de kurumsal yönetimden söz edilebilir. 
Gerektiği yerde inisiyatif kullanmak, işi gereği 
gibi yapmak, sistemi her türlü sızmaya ve 
haksız edinime karşı kapalı hale getirmek ülke 
yönetiminin sine qua non yani olmazsa olmaz 
koşuludur. Aksi takdirde kişilerin demokra-
siye olan inançlarının kaybolması ile birlikte 
değer yargıları kişilerin ahlak düzeyleri ve dini 
inançlarını yorumlama çerçevesinde farklı 
çıkarlar dikkate alınarak şekillenir ki bu duru-
mun kaçınılmaz sonucu anarşidir. Anarşinin 
illa şiddet kullanarak yapılması gerekmez. 
Hak ve hukukun ortadan kalkması, ahlaksızlı-
ğın norm kabul edilmesi, özen gerektiren her 
şeyin “ben yaptım oldu” seviyesine indirilme-
si, eğitim dahil olmak üzere ticari kaygıların 
her türlü ahlaki normların ve değer yargılarının 
önüne geçmesi de bir tür anarşidir.   

Hiçbir batış veya çöküş tesadüfi değildir. 
Her çöküş embriyo evresinden başlar ve fark 
edilmediği, önlem alınmadığı sürece büyür 
gelişir ve hedefine ulaşır. Ne Birinci Dünya 
Savaşı, 1929 Buhranı, ne İkinci Dünya Savaşı 
ne de 2008 küresel finans krizi bir tesadüftür. 
Hepsi belli bir sürecin birikiminin adeta bir 
volkan gibi birikip birikip aniden patlamasıy-
la ortaya çıkması durumudur. Günümüzün 
moda deyimleri olarak politik ve jeopolitik risk 
kavramları sıkça kullanılmaktadır. Bunlar-
dan neyin kastedildiği ve neyin anlaşılması 
gerektiğini de sonraki yazılarımızdan birinde 
ele almak üzere.

Riskin kökeni

Doç. Dr. Coşkun 
Küçüközmen

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

Reform ateşi 
yeniden canlansın
7 bölge ve 3 büyük ilin ayrı ayrı sunum yaptığı şurada Ticaret ve 
Sanayi Odaları Konseyi, Ticaret Odaları Konseyi, Sanayi Odaları Kon-
seyi, Ticaret Borsaları Konseyi ile Deniz Ticaret Odaları Konseyi de 
kendilerine ait sorunları ve çözüm önerilerini hükümetle paylaştılar.

Şura’nın açılışında ko-
nuşan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

iş dünyası olarak huzur ve 
istikrardan yana olduklarını 
belirterek, “Ekonomide atılım 
yapmamızı sağlayan reform 
ateşi yeniden canlansın” dedi. 
İcracı ve reformcu anlayışın 
devam ettirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
Türk özel sektörünün bu anla-
yış ile büyük başarı hikayeleri 
yazdığına değindi. 

Öte yandan, Şura’nın tek 
kadın üyesi İzmir Ticaret 
Borsası Başkanı Işınsu Kestelli 
teşviklerde illerine haksızlık 
yapıldığını savundu. 

KAPSAMLI ÇALIŞMA 
Şura için oda, borsa ve kon-

seylerin kapsamlı bir çalışma 
yaptıklarını ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, özel sektörün mikro 
ve makro sorunlarının belirlen-
diğini sonra da çözüm önerile-
rinin hazırlandığını anlattı.

Başbakan Erdoğan’a da özel 
sektöre desteklerinden dolayı 
teşekkür eden Hisarcıklıoğlu 

şöyle konuştu: 
“Bugün bizleri bir araya 

getiren bu platform da, esa-
sında sizin ve hükümetinizin 
istişareye verdiği önemin bir 
sonucudur. Buna 2003 yılında 
başlamıştık. Sonrasında Hü-
kümetimiz ile Özel sektörü-
müzü buluşturan bu platform, 
geleneksel hale geldi. Aslında 
ülkemizdeki zihniyet değişi-
minin en güzel örneklerinden 
birisi de, burasıdır.” 

ÖZEL SEKTÖR-KAMU İŞBİRLİĞİ 
Eskiden, kamu ile özel sektö-

rün birbirini hasım olarak gör-
düğünü ifade eden Hisarcıklıoğ-
lu, şimdi aynı masa etrafında bir 
araya gelindiğine dikkat çekti. 
“Ülkemiz için birlikte çalışıyo-
ruz” diyen TOBB Başkanı şöyle 
konuştu: “Yine hepimizin bizzat 
yaşadığı ve şahit olduğu bir 
gerçek daha var. Başlattığınız 
reform ve istikrar adımlarıyla, 
Türkiye ve özel sektörümüz 
müthiş bir atılım yaptı. Birçok 
sektörde küresel başarı hikâye-
leri yazdık. Bu coğrafyanın en 
güçlü, en gelişmiş özel sektörü 
haline geldik. Sadece son 1 
senede özel sektörümüz 700 

binden fazla istihdam sağladı. 
164 milyar lira makine yatırımı 
yaptı. Tüm bunları işte bu 
salonda gördüğünüz insanlar ve 
temsil ettikleri kitle yaptı.

Çünkü bu salondakiler, 81 il 
160 ilçede Türk özel sektörünü 
temsil ediyorlar. Bu salondaki-
ler, tüm Türkiye’de 1,5 milyon 
müteşebbisi temsil ediyorlar. 
İşte bu nedenle, bu salonu 
dolduran, Türk özel sektörünün 
temsilcisi olan Başkanlarımızı 
da kutluyor, her birine ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Peki 
sıkıntılarımız yok mu? Tabi ki 
var. İşte bunları da arkadaşlarım 
sizlere sunacaklar. Bölgeler ve 
Konseyler bazında öne çıkan 
konulara değinecekler. Bu alan-
larda da çözüm sağlayabilmek 
için, icracı ve reformcu anlayışı 
devam ettirmeliyiz. Bunun için 
de Cumhurbaşkanlığı seçimin-
den sonra, ülkemizde huzur 
ortamını güçlendirmeliyiz. Zira 
küresel risklerin hem iktisadi ve 
hem de coğrafi olarak yeniden 
artmaya başladığı bir dönemde-
yiz. Böyle zamanlarda, ayakta 
kalabilmek için, kendimize 
daha sağlam bir zemin hazırla-
malıyız.”

Gıdadaki artış 
sınırlı kaldı
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 
temmuz ayı gıda fiyatlarındaki 
enflasyon rakamlarını, “Üretici-
deki artışın genel enflasyonun 
altında kaldığını görüyoruz” 
şeklinde yorumladı.

TÜRKIYE Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi 
Bayraktar, Temmuz ayında gıda 
fiyatlarındaki artışın, ortalama enf-
lasyonun altında kaldığını, gıda ve 
alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışının 
yüzde 0,30 ve tüketici fiyatları 
artışının yüzde 0,45 olduğunu yo-
rumladı. Bayraktar, “Bu yıl tarımda 
yaşanan kuraklığa, dona, diğer bü-
tün afetlere rağmen, gıdadaki fiyat 
artışı sınırlı kalmıştır” dedi. 

ANA HARCAMA GRUPLARI

Bayraktar, şunları kaydetti: “Alkol-
süz içecekler ve gıda fiyatlarındaki 
artış, giyim ve ayakkabı, ev eşyası 
dışındaki ana harcama gruplarının 
altında kaldı. Sağlık ile aynı oranda 
arttı. Temmuz ayında giyim ve ayak-
kabıda fiyatlar yüzde 3,28 geriledi. 
Fiyatlar eğlence ve kültürde yüzde 
2,97, alkollü içecekler ve tütünde 
yüzde 1,99, lokanta ve otellerde yüz-
de 1,05, haberleşmede yüzde 1,90, 
ulaştırmada yüzde 0,71, çeşitli mal 
ve hizmetlerde yüzde 0,63, eğitimde 
yüzde 0,59, konutta yüzde 0,56 arttı.”

“CERN’den alınacak 
dersler var”
TİM tarafından organize edilen Inovasyon Hafta-
sında seçilen öğrencilerle birlikte CERN’i ziyaret 
eden heyette TİM Başkan Vekili ve Denizli İhracat-
çılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert de yer aldı.

DENIZLI İhracatçılar 
Birliği üyesi bir grup, Av-
rupa Nükleer Araştırmalar 
Merkezi-CERN’i ziyaret 
etti. İnovasyon Haftası’nda 
seçilen öğrencilerle birlikte 
yapılan ziyarette DENİB 
Başkanı Süleyman Koca-
sert de bulundu.

İnovasyon Haftası etkin-
liğine katılanlar arasından 
kura ile belirlenen öğrenci-
lerin yanı sıra, TİM ve İh-
racatçı Birlikleri temsilcile-
ri ile gazetecilerden oluşan 
yaklaşık 20 kişilik heyet, 
aralarında Türkiye’den 
bilim insanlarının da ol-
duğu uzmanlar eşliğindeki 
CERN ziyaretlerinde bi-
limsel çalışmaların ulaştığı 
noktayı yerinde inceleme 
fırsatını elde ettiler.

İNOVASYON MERKEZLİ 
GELİŞİM

Süleyman Kocasert, 
CERN’e gerçekleştirdikleri 
ziyarete ilişkin şunları söy-
ledi: “TİM olarak, İnovas-
yonun farkındalık düzeyini 
artırma gayretimizi, her yıl 
düzenlediğimiz İnovasyon 
Haftası etkinliği ile sınır-
landırmıyoruz. Yıl içine 
yayılan farklı programlarla 
bundan daha fazlasını 
hedefliyoruz. Bunlardan 
birisi de İsviçre’nin Ce-
nevre kentindeki CERN’e 
gerçekleştirdiğimiz ziyaret 

oldu. Açıkçası TİM olarak 
biz, 500 Milyar Hedefine 
nasıl yoğunlaştıysak ve bu 
hedefle birlikte anılıyorsak; 
İnovasyon merkezli geli-
şimin önemi ile de birlikte 
anılıyoruz artık.”

YAKIN GÖZLEM

Başkan Kocasert, açık-
lamalarını şöyle sürdürdü: 
“Biz CERN’de merak ve 
araştırmanın sonuçlarını 
yakinen gözlemledik. On 
yıllardır farklı ülkelerden 
bir araya gelen bilim insan-
ları araştırıyorlar, keşfedi-
yorlar ve insanlığa fayda 
sağlıyorlar. Peki İhracatçı 
penceresinden İnovasyon 
gözlüğü ile bakacak olur-
sak, CERN’in bize anlattığı 
ne? Yeniliklere ulaşmak 
için çok çalışmak gereki-
yor, başarılara giden yolda 
başarısızlıkları ve zorlukla-
rı da göze alarak ARGE’ye 
yeterince kaynak ayırma-
mız ve sabırlı olmamız 
gerekiyor. 500 Milyar 
Dolar ihracat hedefinin tüm 
paydaşları için, CERN’den 
alınacak çok ders var.”

Seçimden sonrası

A. Yener Özkesen

yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr

1
0 Ağustos günü Cumhur-
başkanı seçmek için Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaş-
ları sandığa koşacak. Üç 

aday var; üçünden biri seçilecek. 
Hayırlısı ne ise o olacak. 

Lider olmak kolay bir iş değil; 
liderler konuşmalarında çoğun-
lukla, “Biri idamlık, diğeri bay-
ramlık iki gömleğim var” diye 
söyler ve ölüme adeta meydan 
okurlar. Merhum 8.Cumhurbaş-
kanı Turgut Özal da suikasta 
uğradığında, “Allah’tan başka 
kimse canımı alamaz” demişti. 
Dünyadan da birçok örnek var 
buna benzer. Menderes’in idamı, 
Libya Devlet Başkanı Kaddafi’nin 
öldürülmesi, Irak Devlet Başkanı 

Saddam’ın öldürülmesi 
gibi örnekler, şimdiki 
liderlerin de gözleri 
önündedir. Tüm bunlara 
karşın liderler, toplumun 
önderliğine kendilerini 
adarlar. Toplum ise 
kolay kolay beğenmez, 
istekleri de bitmez. 

Toplumda eğitim sevi-
yesi yüksek ise, liderlerin 
başarılı çalışmaları tak-
dirle karşılanır. Örneğin 

seçimlerin ertesi günü Cumhur-
başkanlığına oturan kişiden halk, 
hemen gözle görülecek başarılı 
çalışmaları beklemeye koyulur. 
Bu yazdıklarımın çoğu da toplu-
mun bildiği konular. Refaha ermiş 
bir toplum için el ele verip, halkın 
çoğunluğunun seçtiğini demok-
rasiye olan inancımızla bağrımıza 
basmamız gerekiyor. Muhakkak 
ki 10 Ağustos’tan sonra muhale-
fetin felaket tellalları, istemezük-
çüler bakın görün ki yine mey-
danlara çıkacak. Verilecek cevap 
ortada; “Demokrasi var” deni-
lecek ve demokrasinin gereği ne 
ise devlet de zaman geçirmeden 
gereğini yapacaktır.

LİDERLİK KISKANILACAK BİR GÖREV
Lider olanlar çoğu kez kendilerine muhalif olanların kıskançlığı ve 

‘çamur at izi kalsın’ komploları ile karşılaşmışlardır. Örneğin; Ameri-
ka’da Watergate skandalı ile yıpratılan Amerikan Başkanı’nın suikasta 
kurban gitmesi, Pakistan’da Devlet Lideri Benazir Butto’nun suikasta 
uğramasında hep komploların etkisi oldu.

Urla’da geleneksel hale gelen 
bağ bozumu şenliklerinin basın 
toplantısını bu yıl çiçeği burnunda 
belediye başkanı Sibel Uyar, saklı 
cennet olarak gösterilen Uzbaş 
Çiftliği’nin şarap fabrikasında 
yaptı. İzmirli işadamları Bülent 
Akgerman, Can Ortabaş, Deniz 
Barçın ve Yavuz Karacasulu’nun  
Urla’da yarattığı cennet gibi 
Uzbaş Çiftliği’nin içinde çeşitli 
türlerden üzüm yetiştirilirken 
bunlardan elde edilen şaraplar da 
ihraç edilerek dünyanın en meş-
hur şarapları arasında yer almış. 

Belediye Başkanı Sibel Hanım 
bu yılki bağ bozumu şenliklerini 
böyle bir mekânda yapmakla 
isabetli bir girişimde bulunmuş. 
Sibel Hanım’ın boynundaki fular 
gözüme çarptı; gerçi hep kendi-
sini fularlı gördüm ama bu seferki 
başka idi. Sorduğumda fuları-
nın üzerindeki resmi gösterdi. 
Urla’nın bağ bozumu şenliklerini 
simgeliyordu. Yakından görmek 
çok güzel bir şey oldu. Baş-
kan Sibel Uyar, toplantıda hep 
gülüyor, kendisine çok yakışan 
bembeyaz dişleri güzelliğine gü-
zellik katarken, etrafındakilerin de 
sempatisini topluyordu. Belediye 
Başkanı Sibel Uyar, bu yılki bağ 
bozumu şenliklerine kendilerinin 
ilk kez katıldıklarını fakat çok 
ciddi hazırlandıklarını ifade etti. 

Başkan Uyar’ın yanında 
bulunan danışmanı Prof.Dr. 
Belgin Hoşsu ise festivalin ayrı 
bir dinamik gücü olduğunu 
gösterdi. Belgin Hanım, tanıtım 
toplantısında gazetecilerin ilgi 
odağı oldu. Kendisine yöneltilen 
bütün soruları büyük bir incelik 
ve sabırla yanıtladı. Zevkle dinle-
diğimiz açıklamalarından bu yılki 
Urla Bağbozumu şenliklerinin es-
kilerinden çok farklı ve görkemli 
olacağını anladık.

 Urla’nın kuzeyinde her tarafı ye-
şillik içinde bir vadi… Bizim üzüm 
bağlarımız ise Urla’ya ayrı bir 
zenginlik ve güzellik kazandırırken 
bir ara kendimi Fransızların ünlü 
Loire Vadisi’nde  sandım. Fakat 
Uzbaş’ın kurucularından Can Or-
tabaş’a bunları anlatırken, “Bizim 
Uzbaş vadisi onlara çok fark atar, 
üstelik bizim yetiştirdiğimiz Urla 
Karası üzüm çeşidi ve şaraplarının 
çok ayrıcalığı var” diyor. Kendisine 
katılmamak mümkün değil. 

Can Ortabaş’ın Uzbaş Çiftli-
ği’ne çok emeği geçmiş. Orta-
baş’ın babası merhum Nevzat 
Ortabaş da aynı girişimciliği 
taşıyordu. Merhum oğlum Sos-
yolog gazeteci Özcan Özkesen, 
babasının hayatını kaleme alıp bir 
kitap yapmış idi.

Bağbozumu şenliklerinin basın 
açıklamasının bu yıl bir ayrıcalığı 
oldukça çok basın mensubunun 
katılımı idi. Örneğin gazeteci 
Ünal Tümin, Yaşar Eyice, Berrin 
Tuncel Birer ve daha birçokları 
basın toplantısında yer aldı. Öte 
yandan Urla Belediyesi’nin Basın 
ve Halkla ilişkiler görevlileri de 
tam kadro tanıtım toplantısında 
yer alıp, başkanlarına yardımcı 
olurken, gazetecileri de en iyi şe-
kilde ağırlayıp, kendilerine düşen 
görevleri layıkıyla yaptılar. 

TÜRKAN MİÇOĞLULARI 
FARKI

CHP Milletvekili Türkan 
Miçooğulları doğma büyüme 
Urlalı. Kendisini Urla’ya adamış 
milletvekilimiz. Dik ve kararlı 
duruşuyla Urla’ya ve Urlalılara 
her türlü desteği vermeye hazır 
duruyor. Bağbozumu şenliklerinin 
hazırlanışında Belediye Başkanı 
Sibel Uyar’ın yanında yer alması 
ayrıcalık olarak gösteriliyor, ken-
dilerini kutluyorum.

Urla’da şenlik var

>> Hisarcıklıoğlu: 

Y
atırımcı dostlarım soruyor, 
“Tunçbilek termik santrali 
nasıldır? Özelleştirmede satın 
alalım mı?” Sizlere anlatayım. 

TunçBilek (Kütahya) Termik santralin-
de toplam 430 MWe kurulu güç vardır. 
Ama bu kurulu gücün ne kadarı emre-
amade çalışıyor??  Randıman ne? Bu 
değerleri inceleyelim.

1. ve 2. Üniteler Alman DurrWerke 
tarafından 1956 yılında işletmeye alın-
dı. Her biri 24 MWe üreten Alman AEG 

Buhar türbinleri vardır. DurrWerke 
daha sonra Balke-Durr tarafından 
satın alındı. AEG firması ise piyasa-
dan kayboldu. Aslında bu 2 ünite 
artık pratikte- gerçekte çalışmıyor.

3. Ünite Avusturya SGP firması 
tarafından 1966 yılında bitirildi. 
Üstünde 65 MWe kapasiteli Elin 
Buhar türbini vardır. Yeni ESP’ler 
deneme çalışmasına girdi. Sant-
ralin  halen 60 MWe yükte dengeli 
çalışabildiği gözleniyor.
4.ve 5. Ünitelerin inşaası Polonya 

Elektrim firması tarafından 1978-1979 
yıllarında bitirildi. Her biri 150 MWe 
elektrik üreten Alman KWU buhar 
türbinleri vardır. 

Tunçbilek Termik Santrali, alt ısıl 
kalorifik değeri (AID) 2021-2657 kcal/
kg olan ve içinde ortalama %38-48 
kül, %10-15 Su, %1.46-2.29 Kükürt 
bulunan yerel linyit ile çalışır. Tunçbi-
lek bölgesinde, mevcut termik santrali 

uzun süre çalıştıracak miktarda kömür 
rezervi vardır.  Tunçbilek açık işlet-
mede 2021 kcal/Kg AID kömürde 52 
milyon ton, kapalı işletmede 52 milyon 
ton, Ömerler açık işletmede (2117 
kcal/kg AID) 15 milyon ton, Derin 
Sahalar kapalı işletmede (2117 kcal/kg 
AID) 108 milyon ton varlığı ispatlanmış 
görünür linyit rezervi bulunmaktadır. 
Ayrıca muhtemel (beklenir) rezervler 
de vardır. 

Açık işletmede üretilen kömürün 
termik santralde teslim fiyatı bugün 
için ortalama piyasa fiyatının üstünde. 
İyi ve güvenli işletme sonrası, santral 
kömür teslim fiyatının ton başına 20.00 
ABD Dolar veya MMBTU başına 2.00 
ABD Dolar altına indirilmesi hedef-
lenmeli. Tunçbilek santraline kömür 
besleyen mevcut açık işletmede 5-6 
yıllık kömür rezervi kaldı. Bu rezerv 
bittikten sonra kapalı işletmeye, yeraltı 
madenciliğine geçmek gerekecek. 

Mekanizasyon için ciddi yeni yatırım 
yapılacak.

Termik santral acaba söylendiği 
miktarda elektrik üretebiliyor mu?? 
Bu çok önemli bir soru. Çalışan 4.-5. 
ünitelerin yaşı 30 yıldan fazla. Eko-
nomik ömürleri doldu. Diğer önceki 
santrallerin yaşları 50-60 oldu, ekono-
mik ömürleri çoktan doldu. Çalışma-
ları, çalıştırılmaları zor, masraflı. Kimse 
bana 30-40-50 yaşında olan termik 
santralleri ek yeni yatırımlarla yüksek 
randımanda, yüksek emre amadelikle 
çalıştırabileceğini söylemesin. 

Santralde emre amadelik 2014 
itibariyle %60 olması bekleniyor. 2014 
sonu itibariyle 2 milyar kw-saat elekt-
rik üretimi hedefleniyor. Şu anda toz 
tutma filtrelerinin çoğu geçerli emisyon 
normlarına uygun olmadığı için tam 
çalışmıyor, dolayısıyla termik santral 
çalışması- randıman ve emre amade-
lik-  oldukça düşük seviyeye indi.


