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D

ergimizin 1 yılı geride bırakmasının akabinde derneğimiz yönetiminde de bazı değişiklikler yaşandı… Bu sayımıza kadar Uzman Gözüyle Enerji’nin
başarısında büyük paya sahip olan arkadaşımız Köksal
Onur İnci bayrağı Bağdagül Kaya Caner’e devretti. Nezih
Enes Evren de Yayın Kurulu Başkanı olarak dergimiz kadrosuna katıldı.
İş yoğunluğu sebebiyle aramızdan ayrılmak zorunda kalan Köksal Onur İnci’ye bugüne kadar vermiş olduğu emek
için teşekkür ediyor, yeni arkadaşlarımıza da görevlerinde
başarılar diliyorum.

Mehmet Ertürk
Enerji Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu sayımızda enerji sektörümüz için tarihi nitelik taşıyan
bir adımı dergimizin kapak konusu yaptık. Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nın açılışı Türkiye’nin enerjide köprü değil bir ticaret merkezi olma hedefi için kritik
önemi haizdir.
Uzun süredir üzerinde çalışılan spot doğal gaz piyasasının;
öncelikle ülke içinde, ülkemizin ekonomik dinamikleri çerçevesinde piyasa şartlarını yansıtan gösterge niteliğinde
bir fiyat üretmesini bekliyoruz. Piyasanın derinleşmesiyle
birlikte, uzun vadede buradaki ticarete ülke dışından da
aktörlerin dahil olması ve bölgesel niteliğe kavuşan bir
gösterge fiyatın oluşması mümkün hale gelecektir.
Başta derneğimiz üyesi uzmanlarımız olmak üzere, kamu
ve özel sektörü temsilen bu çalışmalara katkı veren herkese teşekkür ediyorum.
Açıkçası bu konunun öneminin sadece sektör paydaşlarımız tarafından değil bütün vatandaşlarımız tarafından iyi
bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu piyasa için emek
veren uzmanların kaleminden hazırlanan haber analizi
arşivlerinize almanızı tavsiye ediyorum.
Saygılarımla…
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Nükleer Güç Olmak…
Çernobil faciasına yönelik haberleri tek kanallı televizyonlarından izleyen pek çok insan için “nükleer” kelimesi tedirginlik sebebidir. Öyle ya çocukluğumuzdan beri izlediğimiz pek çok filmde bu sözcük; silah, savaş ve kıyamet ile özdeş bir algının parçası
olmuştur aynı zamanda.
İlginç gelebilir belki ama kimilerine göre bugün nükleer silahların
varlığı dünya barışının da güvencesi aslında…
Bu yaklaşıma göre nükleer bir güç olmak bir başka nükleer gücün tehdidine karşı bir savunma mekanizması niteliği taşıyor ve
bu yüzden taraflar o malum “butona” basmaya cesaret edemiyor.
Nükleer enerji -zaman zaman bazı ülkelerin vazgeçmeye hazırlandığına dair haberleri gazetelerde okusak da- pek çok küresel
güç için hala vazgeçilmez nitelikte. Bu tespitin doğruluğunu teyit
etmek için arama motoruna “dünyada nükleer enerji” yazmanız
yeterli.
Türkiye’nin de nükleer alanda yürüttüğü çalışmaların doğru anlaşılması, ön yargıların bir kenara bırakılıp en doğru argümanların ortaya konması hem sektörümüz hem de ülkemiz menfaatleri için çok değerli. Bu açıdan Sn. Mustafa Yavuzdemir’in
ülkemizin nükleer enerjide karşılaştığı zorlukları anlatan yazısını
keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.
Son olarak Uzman Gözüyle Enerji dergisi için yola çıktığımızda
dümenin başına geçerek derginin ağır yükünü çeken Sn. Köksal
Onur İnci’ye teşekkür etmek istiyorum. Piyasa bülteninden farklı
bir sektör dergisine dönüşüm sürecinde en önemli pay ona aitti
şüphesiz.
Bayrağı devralan Sn. Bağdagül Kaya Caner ve Sn. Nezih Enes
Evren ile birlikte -tabi siz değerli okuyucularımızın ve makale yazarlarımızın da katkıları ile- umuyoruz ki çıtayı daha da yükseğe
çıkaracağız.
Baki selam.
Bülent KAYA
bulentkaya@epdk.org.tr
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Organize Toptan Doğal Gaz
Satış Piyasası

AÇILDI

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük icraat programında da yer
alan organize toptan doğal gaz satış piyasasının EPİAŞ bünyesinde yapılacak
doğal gaz ticaretiyle başlangıcı, öngörülen takvime uygun olarak 01.09.2018
tarihinde gerçekleştirildi. Bu adım, ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi olması
hedefi doğrultusunda en önemli adımlardan biri olacak ve Türkiye doğal gaz
referans fiyatının piyasa koşullarında oluşturulmasıyla, yalnızca ülkemiz için değil
bölgemiz ticaretinin de şekillenmesi için ciddi önem arz edecek.
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Uluslararası
Doğal Gaz Birliği
2017 verilerine
göre ülkemiz
dünyada LNG
ithalatında 10.
sırada.

Ü

lkemiz doğal gaz pi-

dünyada LNG ithalatında 10. sırada. Bu

yasası hem tüketim

rakamlar ülkemizin küre ölçeğinde ne

hem de pazar büyük-

kadar önemli bir doğal gaz pazarı oldu-

lüğü açısından yalnız-

ğunun en belirgin göstergeleri.

ca bölgemizde değil
Avrupa’da ve dünya-

da önemli bir yere sahip. Bu kapsamda
2017 yılı verileri ışığında Avrupa Birliği
üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimleri ile
karşılaştırıldığında, yılda 53,85 milyar
metreküplük doğal gaz tüketimi ile ülkemiz; Almanya, İngiltere ve İtalya’dan
sonra 4. sırada yer alıyor. İthalat rakamlarına baktığımızda ise, yine Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye,

@EnerjiUzmanlari

Doğal gaz borsası olarak adlandırabileceğimiz, literatürde “hub” olarak da
ifade edilen yapılar, doğal gaz alıcıları
ve satıcılarının, başka bir ifade ile arz ve
talebin karşılaşmasına imkân tanıyan,
modern zaman pazarı olarak nitelendirebileceğimiz müesseseler olarak tanımlanabilir. Bu yapılara ihtiyaç, özellikle
enerji piyasaları derinleştikçe karşımıza
çıkmaktadır.

Almanya ve İtalya’nın ardından 3. sırada.

En gelişmiş hubların arz risklerinin

İthalatımızın yaklaşık %80’i boru gazı ile,

azaltılmasına imkan veren geniş yel-

%20’si ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)

pazede vadeli ürünler sunduğu, diğer

şeklinde LNG deniz tankerleri vasıtasıyla

hublara ve uzun dönemli kontratlara

gerçekleşmektedir. Uluslararası Doğal

referans fiyat sağlama yetileri oluğu ve

Gaz Birliği 2017 verilerine göre ülkemiz

ticaretin likit olduğu hublarda zamanla
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Organize
piyasanın
kurulması,
bölgedeki ve
erişilebilir
pazarlardaki
doğal gazın
da Türkiye’de
fiyatlanmasına
olanak
sağlayacağından
Türkiye’nin
bir doğal gaz
ticareti merkezi
olması açısından
çok önemli bir
adım.

toptan satış fiyatı seviyesinin rekabetin etkisi
ile düştüğü bilinmektedir. Bu doğrultuda, Avrupa’da birçok uzun dönemli kontratın petrol
endeksi yerine doğal gaz arz talebini yansıtan
borsaların endeksine döndüğü söylenebilir.
2017 yılında ithalat ve toptan satış segmentlerinde faaliyet gösteren 30 civarında
tedarikçi tarafından gaz arzı gerçekleştirilmiştir. Tedarikçilerin iletim şebekesi üzerinde
gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlere bakıldığında; doğal gaz iletim şebekesinde sanal ticaret
noktalarında 2017 yılında taşıtanlarca gerçekleştirilen ticaret toplam yaklaşık 15,88 milyar
Sm3 oldu. Sanal ticaretin yaklaşık %94’ü özel
sektör tarafından gerçekleştirildi. Ancak söz
konusu yapı içerisinde, her ne kadar ikili anlaşmalar ile ticaret yapılsa da, tek bir referans
fiyatı oluşturmak için yeterli olmadığı bilinen bir
gerçek.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu; EPİAŞ’ın faaliyet alanının, doğal gaz gibi diğer
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enerji piyasalarını da kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da görüşü alınarak, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile genişletilmesini mümkün kılıyor. Bu doğrultuda Kurul,
2017 Mart ayı içerisinde, EPİAŞ’a piyasa işletim
lisansı kapsamı dışında kalan organize toptan
doğal gaz piyasalarının işletilmesine ilişkin faaliyet izni vermiş, ayrıca Organize Toptan Doğal

EPDK tarafından yürürlüğe konulan
Organize Toptan Doğal Gaz Satış
Piyasası Yönetmeliği ile ülkemizde
organize doğal gaz piyasası ve doğal
gazın sürekli ticaretinin 7 gün 24 saat
yılın 365 günü yapılacağı elektronik
ticaret platformunun kurulmasına karar
verildi.

Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği'ni görüşerek karara bağladı. 31 Mart 2017’de yürürlüğe giren
bu yönetmelikle, doğal gaz fiyatının objektif ve
şeffaf koşullar altında belirlenmesini sağlayacak
Türkiye Organize Toptan Doğal Gaz Satış piyasası kurulmaktadır. Organize piyasanın kurulması,
bölgedeki ve erişilebilir pazarlardaki doğal gazın
da Türkiye’de fiyatlanmasına olanak sağlayacağından Türkiye’nin bir doğal gaz ticareti merkezi
olması açısından çok önemli bir adım.
Yönetmelik, Nisan 2018’den önce, bu borsanın önce sanal olarak uygulamaya alınmasını
öngörerek ticaret yapacak tarafların hem bu piyasaya alışması, hem de piyasa yapısının işleyişini önceden tecrübe etmesini sağladı.
EPDK tarafından yürürlüğe konulan Organize
Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği ile
ülkemizde organize doğal gaz piyasası ve doğal
gazın sürekli ticaretinin 7 gün 24 saat yılın 365
günü yapılacağı elektronik ticaret platformunun
kurulmasına karar verilmiş oldu. Mevcut piyasa
tasarımıda sürekli ticaret sistemine dayanmakta. Bu sistem ile ithalat, toptan satış ve ihracatçı şirketlerin gün öncesi, gün içi ve gün sonrası
işlemlerini 54 saatlik birbirini takip eden ticaret
aralıkları içerisinde yapabilmeleri mükün. Söz
konusu ticaret aralığı içerisinde yapılacak ticaret
de günlük referans fiyatının oluşumunu sağlayacak. Böylece, doğal gaz piyasasında ticarete
konu işlem derinliğinin ve piyasaya konu edilecek gazın arttırılması da hedefleniyor.
Tarafların 1 Eylül'de açılan piyasada nasıl
ticaret yapabileceğini, hangi tarafların bu piya-

@EnerjiUzmanlari
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Piyasada
teslimat,
faturalama
ve ödeme
yükümlülüğü
doğuran gerçek
uygulamanın
1 Eylül 2018
itibariyle
başlatılacağına
ilişkin duyuru
metni 2 Ağustos
tarihi itibariyle
EPDK internet
sitesinde
yayımlandı.

sada hangi hak ve yükümlülüklere

geçiş sürecinin son adımları da tamamlandı.

sahip olacağını, yani oyunun kuralla-

Daha sonra alınan Kurul Kararı ile bu piyasada

rını ortaya koymak üzere geçtiğimiz

yapılacak ticarete ilişkin ve dengeleme işlemle-

yıl Eylül ayı içerisinde Piyasa İşletim
Usul ve Esaslarına ilişkin Kurul Kararı
alındı. Piyasada yapılan gaz ticareti-

1 Eylül’de açılan Organize Toptan Doğal Gaz

nin fiziki sonuçlarına yönelik, denge-

Satış Piyasası (Doğal Gaz Borsası) ile Türkiye

leme piyasası kuralları da dâhil ol-

kendi bölgesinde ilk defa organize piyasada

mak üzere Mart ayında yapılan ŞİD

günlük olarak doğal gaz ticaretine başlayan

değişiklikleri ile belirlendi. İzleyen
süreçte piyasada ticaret yapacak
tarafların bu piyasadaki işlemlerini A’dan Z’ye tüm yönleriyle ortaya
koymak üzere hazırlanacak sözleşmelerin içerikleri EPDK himayesinde
oluşturuldu.
Piyasada teslimat, faturalama ve
ödeme yükümlülüğü doğuran gerçek
uygulamanın 1 Eylül 2018 itibariyle
başlatılacağına ilişkin duyuru metni 2 Ağustos tarihi itibariyle EPDK
internet sitesinde yayımlandı. Bu

8

rinin gerçekleştirileceği fiyat bantları belirlendi.

ülke oldu. Böylece, ülkemize erişim imkânı olan
Hazar Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz Havzası,
Orta Doğu ve Balkanlar’da etkileri olabilecek ilk
referans fiyat oluşumunun adımı atıldı. Ülkemizin diğer ülkelerle yapacağı doğal gaz alım-satım anlaşmalarının yanı sıra bölgemizde doğal
gaz ticareti yapan diğer alıcı ve satıcı taraflar
arasında da Türkiye doğal gaz borsasında Türk
Lirası cinsinden oluşan Günlük Referans Fiyat
dikkate alınmaya başlanacak. Böylece, uzun
yıllardır ülkeler arası doğal gaz ticaretinde hakim olan yabancı para cinsinden ticaretin yerini

duyuruya paralel olarak 15 Ağustos

zamanla Türk Lirası cinsinden ve ticarete taraf

tarihi itibariyle tüm sözleşmelerin

diğer ülkelerin yerli para birimleri üzerinden ya-

taraflarca imzalanmasıyla, piyasaya

pılmasının yolu açıldı.
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Elektrik Dağıtımında Yeniden
“Branşman (Bağlantı) Hattı” Dönemi
M. Ali KÖLMEK
EPDK / Enerji Uzmanı

B

ilindiği üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu sonrası dönemde kanunda yer alan
“dağıtım tesisi1” tanımı uyarınca orta gerilim
kullanıcısı (özel trafolu kullanıcı) olunması halinde trafodan önceki nihayet direğine kadar, alçak gerilim kullanıcısı olunması halinde ise yapı bina girişlerine kadar
olan elektrik tesislerinin dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda bulunduğu ve bu kapsamdaki tüm tesislerin
dağıtım şirketlerince inşa edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Kanun sonrası dönemde yayımlanan Elektrik
Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği de
bu düzenleme paralelinde hazırlanarak özetle dağıtım
şirketlerinin kullanıcıların kullanım yerlerine kadar olan
tüm elektrik şebekesini tesis etmeleri hüküm altına
alınmıştır.
Haziran 2016 döneminde yasalaşan 6719 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu'na,
“tt) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları
hariç dağıtım tesisini,”
tanımı eklenmiş, 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının
(a) bendi ise,
“(6) Kurulca düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır:

a) (Değişik: 4/6/2016-6719/21 md.) Bağlantı tarifeleri: Bağlantı tarifeleri, ilgili bağlantı anlaşmasına dâhil edilecek olan bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit taraflar
arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım
maliyetlerini kapsamaz; bağlantı yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlıdır.
Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı
dağıtım şirketine devredilir, bu tüketicilerden bağlantı
bedeli alınmaz.
…”
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yukarıdaki değişiklikler ile “dağıtım şebekesi” kavramı ortaya çıkmış, “bağlantı hattı” kavramı ise yeni bir
nitelik kazanmıştır. Öncelikli olarak dağıtım şebekesi
tanımını ele alarak söz konusu tanımı aşağıdaki şekilde
parçalara ayıralım:
(Tüketicilerin*

iç

tesisatını

dağıtım
4

bağlamak üzere tesis edilen) bağlantı hatları
3

sistemine
hariç +
2

dağıtım tesisini [1],”
1
Şimdi de öncelikle yukarıdaki tanımı göre dağıtım

1- Kanunun 3 üncü maddesindeki tanım “f) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve
dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının
bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı

tesisinin dağıtım şebekesi ve bağlantı hatlarından oluştuğunu belirterek yukarıda numaralandırılmış olan ifa-

tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrik

deleri ayrı ayrı inceleyip çıkarımlar yapalım ve dağıtım

dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da

şebekesi tanımından neyin murad edilmiş olduğunu

devralınan sayaçları,”şeklindedir.

anlamaya çalışalım:

@EnerjiUzmanlari
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1.

Dağıtım şebekesi, bir dağıtım tesisidir.

2.

Dağıtım tesisi ifadesi daha kapsayıcıdır.

Dağıtım şebekesi, bağlantı hatları haricindeki
dağıtım tesislerini işaret etmektedir. Başka bir deyişle
dağıtım şebekesi, dağıtım tesisi kümesinin oluşturan iki
alt kümeden birisidir. Tüm bunlara göre özetle;
3.

“Dağıtım Tesisi = Dağıtım Şebekesi + Bağlantı Hatları”
4. Tanımın bu kısmında bağlantı hattı ifadesi
için bir çerçeve çizilerek bağlantı hattı sadece tüketici
hüviyetindeki kullanıcı tesislerine özgü kılınmıştır. Dolayısıyla üretim tesisleri için bağlantı hattı söz konusu
değildir. Bir üretim tesisinin bağlantısı için gereken, dağıtım tesisi tanımı kapsamına dahil tüm hat ve tesisler
aynı zamanda dağıtım şebekesi olmaktadır. Bu itibarla,
6719 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler üreticiler için
bu kapsamda yeni bir uygulama getirmemekte ve eski
düzenlemeler geçerli olmaya devam etmektedir.
Kanunda yapılan bahse konu değişiklik sebebiyle,
ilgili ikincil mevzuatın esasını oluşturan yönetmelikte
kapsamlı revizyon ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda yapılan değişiklikler 1/6/2017 tarihli ve 30083 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik içerisinde, kanun ile uyumlu bir şekilde bağlantı hattı ve dağıtım şebekesi gibi tanımlara yer verilirken bu kavramların gelmesi ile bağlantı hattına ilişkin
mesafeler hakkında herhangi bir tahdit uygulanması
gerekip gerekmediği hususunun açıklığa kavuşturulması durumu ortaya çıkmıştır.

Şekil-1 Bağlantı hattı gösterimi
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Eski “Bağlantı hattı” tanımı, kullanıcıların dağıtım tesislerinin bittiği yer ile kullanım yeri arasındaki bağlantı
varlığını ifade etmekte iken, yeni hali 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'ndaki değişikliklere uyumlu olacak
şekilde dağıtım şebekesi ile kullanıcı tesisleri arasındaki
bağlantı varlıklarını kapsayacak şekilde değiştirilmiştir:
ESKİ HALİ

YENİ HALİ

b) Bağlantı
hattı: Bağlantı
noktasından
kullanım yerine
kadar olan hattı,

b) Bağlantı hattı: Tüketicilerin
iç tesisatını dağıtım şebekesine
bağlamak için gerekli ve bu
Yönetmelik kapsamında belirtilen
mesafe sınırları dahilinde olan;
AG’den bağlı tüketiciler için yapı
bina giriş noktasından itibaren
dağıtım şebekesine kadar, OG’den
bağlı tüketiciler için tüketicinin şalt
sahasının bittiği noktadan sonraki
nihayet direğinden itibaren dağıtım şebekesine kadar olan hattı,

Ayrıca, bağlantı hattının hem dağıtım şebekesi için
belirleyici olması hem de bağlantı bedelinin belirlenmesine esas olması göz önünde alınarak, yönetmeliğe yeni
eklenen “Bağlantı Hattı” başlıklı 10/B maddesinde
tüm yönleriyle bağlantı hattı, bağlantı hattının tesisi ve
devri ile bu hatta ilişkin mesafe tahditleri ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir. Bağlantı hattına ilişkin mesafe sınırları belirlenirken kullanıcının arazi sınırı esas alınmıştır.
Aşağıdaki Şekil-1 ve Şekil-2’de basit bir biçimde bağlantı için uygulanan mesafe sınırına ilişkin düzenleme
gösterilmektedir:

Şekil-2 Bağlantı hattı mesafe sınırları

@EnerjiUzmanlari
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Madde 10/B’de yer alan sınırlamalar dahilinde
bağlantı hatlarının tesis edilmesini sağlayacak şekilde
dağıtım şirketlerinin mevcut dağıtım şebekesini planlaması gerekmektedir.
Ayrıca bağlantı hatlarının tesis edilmesi hususunda
kanunun yukarıda yer verilen 17 nci maddesi hükümleri
kapsamında kullanıcılara tercih yapabilme hakkı tanınmıştır. Buna göre gerekli bağlantı hattının kullanıcılar
tarafından bağlantı bedeli ödenmeksizin inşa edilebileceği veya bağlantı bedeli (hat kesiti, mesafe vb. değişkenler dikkate alınarak hesaplanan) karşılığında dağıtım
şirketi tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Bağlantı bedeline ilişkin olarak ise 13/9/2017 tarihli ve
7278 sayılı Kurul kararı ile metraja ve bağlantı gücüne
bağlı olarak değişiklik arz eden bir bağlantı birim bedeli
tablosu uygulamaya konulmuştur (Tablo 1).
TL/metre
0-15 kW
Yeraltı

40,69

Havai

18,91

AG

15-50 kW
Yeraltı

55,07

Havai

32,1

50-100 kW
Yeraltı

75,2

Havai

39,99

OG

100 kW üzeri
Yeraltı

75,2+0,6 x (Güç-100)

Yeraltı

192,24

Havai
51,39
Tablo-1 Bağlantı birim bedelleri

Kullanıcılar tarafından tesis edilen veya bağlantı
bedeli ödenmek suretiyle finanse edilen bağlantı hatlarının dağıtım şirketince devralınması hususunda ise,
meskun mahal dışında uzunluğu 500 m’yi aşan OG
bağlantı hatları haricindeki tüm konfigürasyonlarda
söz konusu hattın enerjilendirme tarihi itibariyle dağıtım şirketine devredilmesi öngörülmüştür. Meskun
mahal dışındaki uzunluğu 500 m’yi aşan OG bağlantı hatlarının ise enerjilendirme tarihinden itibaren 5
yıl sonra dağıtım şirketine devredileceği hüküm altına
alınmıştır.
Meskun mahal dışındaki uzunluğu 500 m’yi aşan
bağlantı hatları için böyle bir istisna tanımlanmasının nedeni ise, dağıtım şebekesine bağlanabilmek için
meskun mahal için belirlenen 500 m’lik mesafe sını-

@EnerjiUzmanlari

rından görece daha büyük bir yatırım yapan -ki bu yatırımın onlarca km’yi bulması mümkündür- veya daha
fazla bağlantı bedeli ödeyen kullanıcının yapmış olduğu
yatırımdan başka kişilerin istifade etmek istemesi halinde belirli ölçülerde bu yatırıma ilişkin bir geri ödeme/
katılım bedeli alınmasının ve tesisi ilk yapan kullanıcıya ödenmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, maddenin yedinci fıkrasında 5 yıl boyunca başka kullanıcıların
mevcut bağlantı hattından beslenmeleri suretiyle ortak
kullanım haline gelecek durumlarda yapılacak işleme
ilişkin düzenlemeler ortaya konulmuştur. Yapılan düzenleme ile hattın enerjilendirme tarihinden geçerli olmak suretiyle 5 yıl boyunca bu kapsamdaki hatlar
üzerinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen yeni
kullanıcıların, mevcut hattı inşa eden/bağlantı bedeli
ödeyen kullanıcıya “hat katılım bedeli” ödemesi hükme bağlanmıştır.
Aslında 6719 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu'nda yapılan bu değişiklikler, önceki
dönemde (4628 sayılı mülga Elektrik Piyasası Kanunu ve mülga Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği) uygulamada olan “branşman (irtibat) hattı”
kavramının yeniden hayata geçirilmesi gibi görülmekle
beraber, mülkiyet ve işletme sorumluluğu yönüyle ciddi farklılıklar mevcuttur. Yeni uygulama ile yapılan düzenlemelerin kullanıcının tesis yerini belirlerken veya
yatırım kararı verirken elektrik bağlantı maliyetini de
etüdün bir bileşeni olarak dikkate almasını sağlayacağı
böylece her halükarda dağıtım şirketlerinin bazı kullanıcıların bağlantı talepleri için diğerlerine nazaran çok
daha fazla yatırım yapma zorunluluklarını ortadan kaldırarak nisbeten eşitliği sağlayacağı ve dağıtım maliyetini düşüreceği görülmektedir. Kanunda yer alan dağıtım
şebekesi tanımında üreticilere yer verilmemiş olmasının
ise, yeni bağlantı hattı uygulamasının üreticilere uygulanamayacağı sonucunu doğurduğu ve üreticiler lehine
olan durumun devam ettiği; bu durumun ise kanundaki
değişiklik açısından bir eksiklik olarak değerlendirilebileceği ya da üretim yatırımlarının bu yönde (şebekeye
erişim) desteklenmeye devam edilmesi/teşvik edilmesi
iradesinin devam etmekte olduğunun göstergesi olarak
görülebileceği düşünülmektedir.
Diğer taraftan bağlantı taleplerinin karşılanma süreleri konusunda da yönetmelikte dağıtım şirketlerini
bağlayıcı düzenlemeler yapılmıştır. Hem bu düzenlemelerin hem de gerekli bağlantı hattının dağıtım şirketi
yerine tercih etmesi halinde kullanıcı tarafından yapılmasına imkan tanınmasının şebekeye bağlantı işlemlerinin daha hızlı ve zamanında yapılmasını temin ederek
tüketicilerin memnuniyetinin sağlamamasına önemli
katkıda bulunması beklenmektedir.
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“Akdeniz için Birlik”
Enerji Platformları

Hüseyin Fakir ERDOĞAN		
EPDK / Grup Başkanı

A

vrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmayan Akdeniz ülkeleri arasında kalıcı ve kurumsal bir
işbirliği çerçevesinin oluşturulması amacıyla

1995 yılında Avrupa-Akdeniz Süreci ya da bilinen adıyla Barselona Süreci başlatıldı. Bu süreç, 2008’de yerini
“Akdeniz için Birlik” (AiB)’e bıraktı.
AiB, bir bölgesel işbirliği ve diyalog forumu. 28 AB
üyesi ile çoğunluğu Akdeniz’e kıyıdaş 15 ülkenin oluşturduğu bu forumun temel işlevi, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve işbirliği yapılabilecek diğer yapılar
arasında proje önerilerinin, deneyimlerin ve en iyi uygulama örneklerinin değişimi ve politik diyalog ortamının
sağlanması. Bu çerçevede AiB, bölgesel önceliklerin belirlenmesi ve hayata geçirilebilecek işbirliği inisiyatiflerinin kararlaştırılmasının aracı olarak niteleniyor.
Sekretaryası Barselona’da bulunan AiB çalışmalarını
3 ilke esasında yürütüyor: Ortak Sahiplik, Değişken Geometri ve Belirli Projeleri Destekleyen Bölgesel İşbirliği.

Ortak sahiplikten murat edilen, adil işleyen ve sorumlulukların paylaşıldığı yönetim anlayışı. Bu anlayışın somut karşılığı, kuzey ile güney ülkeleri arasından
eşbaşkanlık sistemi. Ancak burada kuzey ülkelerinden
kasıt AB ülkeleri ve AB ülkeleri adına eşbaşkanlığı Avrupa Komisyonu yürütüyor. Bu, sürecin işleyişinde AB’nin
yönlendirici olmasını kolaylaştırıyor.
Değişken geometri, bir grup ülkenin, ortak çıkar
projeleri üzerinde işbirliği yapması ve ortak çıkar projelerine katılmasına imkan veren bir esneklik yöntemi.
AiB’de kararların konsensüsle alınması esas. Bu bağlamda, bir projenin “ortak çıkar projesi” olduğuna ancak
tüm üye ülkelerin konsensüsü ile karar verilebilir. Dolayısıyla bu ilke, kararlaştırılmış ortak çıkar projelerinin
uygulanması aşamasında işlev görecek bir ilke olarak
görülüyor. Bununla birlikte, ortak çıkar proje önerilerinin olgunlaştırılması sürecine etkisinin olacağı göz ardı
edilmemelidir.
AiB’nin 6 stratejik öncelik alanı var. Öncelik alanlarından birisi de "Enerji ve İklim" konusu. Bu konu, enerji
ve iklim, küresel bir sorun aynı zamanda. AiB bağlamında enerji ve iklim sorununun ele alınışı, ilk bakışta bir
kazan-kazan ilişkisini de bünyesinde ele alınıyor görüntüsü veriyor.
Akdeniz’in kuzeyinde dünyanın en gelişmiş ve entegre ekonomilerinden biri var: AB. AB’de, enerji talebi artış hızı neredeyse sıfır. Ancak AB enerjide ithalata
bağımlı. Üstelik küresel iklim değişikliği ile mücadelede
önlemleriyle pekiştirilen AB enerji stratejisi, enerji ve-
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rimliliği ve yenilenebilir enerjiyi önceliyor. Yenilenebilir
enerjinin kullanılması denkleminde baz yük ihtiyacının
doğal gazdan karşılanması öngörülüyor.
Akdeniz’in güneyinde ise henüz gelişmekte olan,
dolayısıyla enerji talebi hızı daha hızlı artan ülkeler var.
Siyasi ve ekonomik istikrar tam olarak sağlanamamış
bu ülkeler, gerek hidrokarbon gerekse özellikle güneş
enerjisi açısından zengin potansiyele sahip. Bu kaynaklarından faydalanmaları için yatırım yapılması gerekiyor.
Bu çerçevede AiB, enerji bağlamında bölgenin entegrasyonu ile sosyal ve ekonomik kalkınmasını teşvik
eden fırsat olarak sunuluyor. Bunun için güçlendirilmiş
ve aktif işbirliği çerçevesinde aşağıdaki stratejik amaçlar öne çıkarılıyor:
• Üye ülkeler, bölgesel organizasyonlar, finansal
kurumlar, enerji sanayii ve uzmanlar arasındaki yapılandırılmış bölgesel diyaloğun güçlendirilmesi;
• Önceliklerin belirlenmesinden uygun kaynaklar ile uygulama aşamalarını kapsayan proje geliştirmenin desteklenmesi;
• Geliştirilen projelerin yinelenebilirliğinin teşvik
edilmesi.
Bahse konu amaçlara ulaşmada kullanılan yöntem
enerji platformları. 2015 Mart’ında AiB Kıdemli Memurlar Toplantısı yukarıda sayılan paydaşların katılımıyla üç platform kurulmasını kararlaştırdı:
1.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Platformu (REEE Platformu)

2.

Bölgesel Elektrik Piyasası Platformu (REM Platformu)

3.

Doğal Gaz Platformu (Gaz Platformu)

REEE Platformu, sosyo-ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi bakış açısıyla, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının daha da geliştirilmesini
amaçlıyor. REM Platformu, güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir elektrik arzının sağlanması amacıyla, elektrik alışverişi ve enterkoneksiyonların güçlendirilmesi de
dâhil olmak üzere elektrik sistemleri ve piyasalarının
entegrasyonunu hedefliyor. Gaz Platformu ise bir Av-
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rupa-Akdeniz Gaz Piyasası'nın oluşturulması için bölge
ülkeleri arasında yapılandırılmış diyaloğun güçlendirilmesi ve bölgedeki zengin rezervlerin güvenli olarak
geliştirilmesi için gerekli altyapının kurulması amacına
sahip. Bu noktada AiB Sekretaryasının internet sitesinde “elektrik piyasaları”nın entegrasyonundan bahsedilmişken gaz için bir piyasa entegrasyonundan bahsedilmediğini not etmek gerekir. (http://ufmsecretariat.org/
the-ufm-energy-platforms/)
1 Aralık 2016’da Roma’da bir araya gelen AiB Enerji Bakanları bir deklarasyon yayımladı. Deklarasyonla,
AiB’nin enerjideki hedeflerine ulaşmada gerekli siyasi
diyaloğun ve somut adımların Enerji Platformları bünyesinde hayata geçirilmesini benimsediler.
1 Aralık’taki toplantı Avrupa Komisyonunun Enerji
ve İklimden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete ve Ürdün Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanı İbrahim Saif’in
eşbaşkanlığında yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Canete şunları kayda geçirdi: “Enerjide işbirliği, Avrupa-Akdeniz ortaklığının
önemli bir unsurudur. Güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi
bir enerji arzı, Avrupa'nın Kuzey Afrika ve Ortadoğulu ortaklarıyla paylaştığı önceliktir ve bölgedeki istikrar ve refahın desteklenmesinin anahtarıdır. Bu hedeflere ulaşmak
için Akdeniz’de büyük ölçekli enerji yatırımları gerekecek.
Finansmanın büyük kısmı özel yatırımcılardan gelmelidir.
Bu nedenle, ihtiyaç duyulan özel sermayeyi çekmek için
sağlıklı düzenleyici çerçevelere ihtiyacımız var.”
Canete’nin konuşmasında işaret ettiği öncelikler, AB
enerji stratejisinin tekrarı niteliğinde. AB’nin gelecekte
ihtiyaç duyacağı doğal gazı karşılayacağı kaynakları
belli. Bu açıdan Doğu Akdeniz gazı çok önemli bir alternatif. Doğal gaz AB’nin yenilenebilir enerji stratejisinin
hayata geçirilmesi için de gerekli. Bu bağlamda AB’nin,
çok uzun yıllardan beri desteklediği , Mağrip ülkelerine
yönelik “Akdeniz Güneş Planı”nı da hatırlamakta fayda
var.
AiB Enerji Platformları, önümüzdeki dönemde daha
çok gündemimize girecek gibi görünüyor. Hem bölgesel
gelişmeler açısından hem de AB ile ilişkiler açısından bu
sürecin yakından takip edilmesi gerekiyor.
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Nuray DEDEOĞLU			
EPDK / Enerji Uzmanı

Türkiye’de Siber Güvenlik
Konusunda Mevzuat ve
Görev Dağılımı ile Kritik
Enerji Altyapılarında
Etkilerine İlişkin Yapılan
Çalışmalar - II

T

ürkiye’de siber güvenlik konusunda mevzuat
ve görev dağılımı ile kritik enerji altyapılarına
yönelik çalışmalar üzerine hazırlanan yazımı-

zın ilk kısmında Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 20132014 Eylem Planı adımlarından “Yasal Düzenlemelerin
Yapılması” ile “Adli Süreçlere Yardımcı Olacak Çalışmaların
Yürütülmesi” başlıkları ele alınmıştı. Yazımızın bu ikinci
ve son kısmında ise söz konusu Eylem Planı’nında yer
alan “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin Oluşturulması”, “Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi”, “Siber Güvenlik Alanında İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi
ve Bilinçlendirme Faaliyetleri”, “Siber Güvenlikte Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi” ile “Ulusal Güvenlik Mekanizmalarının Kapsamının Genişletilmesi” başlıkları irdelenecektir.
3.3 Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin Oluşturulması
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nın 4 üncü maddesine göre 2013 yılında Türkiye’de siber olaylarla mücadele için koordinasyonun
sağlanması için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) kurulmuştur. Ayrıca, 11 Kasım
2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Siber Güvenlik Kurulu, kritik sektörleri 20 Haziran

rumların bulunmadığı sektörlerde ilgili bakanlıklar tarafından kurulmuştur.
Siber güvenlik için oluşturulan organizasyonel yapıda hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur. Sektörel SOME
ve kurumsal SOME, USOM ile koordineli olarak çalışacaktır. Kritik altyapıların kurumsal SOME’leri ilgili sektörel SOME ile koordineli olarak çalışacaktır. Bir bütün
olarak düşünüldüğünde; USOM ulusal seviyede koordinasyon ve teknik destekten sorumludur; sektörel
SOME, kurumsal SOME’nin olduğu kurumlardaki olayların idare ve koordinasyondan sorumludur.
3.3.1 Enerji Sektöründen Bulgular
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’na göre, EPDK aşağıda listelenen faaliyetlerden doğrudan ya da dolaylı olarak sorumludur:
•

Kurum bünyesinde en az 4 kişiden oluşan Sektörel SOME kurmak ve işletmek,

•

Kurum bünyesinde Kurumsal SOME kurmak ve
işletmek,

•

Kurum bünyesinde 27001 belgelendirme çalışmalarını yürütmek,

•

Kurum ve sektörde siber güvenlik konusunda
bilgi düzeyini artırmak,

•

Kurum bünyesindeki SOME’lerde görevli personelin yetkinliğini artırmak,

•

Sektörün siber güvenlik konusunda uyacağı kuralları belirlemek,

•

Sektördeki Kurum ve Kuruluşların SOME kurması ve işletmesini sağlamak,

2013 tarihli toplantısında ulaşım, enerji, elektronik ve
iletişim, finans, su yönetimi ve kritik kamu hizmetleri
olarak değerlendirmiştir. Sektörel SOME’ler, alanında
düzenleyici denetleyici kurumlar bulunan sektörlerde
bu kurumlar bünyesinde, düzenleyici denetleyici ku-
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•

Siber güvenlik tatbikatlarına katılım sağlamak,

3.4.1 Enerji Sektöründen Bulgular

•

Sektörde ve Kurumda oluşabilecek bilgi güvenliği olaylarına ilişkin kayıtlarının güvenli bir şekilde tutulması için kayıt sistemlerinin kurulmasını
sağlamak,

EPDK, Başbakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

•

Sektörde ve Kurumda oluşabilecek bilgi güvenliği olaylarına ilişkin kayıtları incelemek ve gerektiğinde USOM’a raporlamak.

EPDK, Ocak 2015’te sektörel ve kurumsal SOME’lerini kurmuştur. Sektörden belirli büyüklükte olan firmalardan kurumsal SOME’lerini kurmaları istenmiştir.
Şubat 2017’de EPDK sektörde faaliyet gösteren ve TS
ISO/IEC 27001 ile belgelenmesi zorunlu olan lisans sahiplerinin tamamına kurumsal SOME’lerini kurma yükümlülüğü getirmiştir. Bu kapsamda 228 lisans sahibi
bulunmaktadır.
3.4 Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi

leşme Bakanlığı ve USOM tarafından belirlenen güvenlik önlemlerini enerji sektöründeki sorumlu kuruluşlarla
paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra EPDK’nın Ar-Ge projeleri kapsamında 9 elektrik dağıtım şirketi “Türkiye Akıllı
Şebeke 2020 Yol Haritası Projesi” üzerinde çalışılmaktadır [27].
3.5 Siber Güvenlik Alanında İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi ve Bilinçlendirme Faaliyetleri
Yüksek Öğretim Kurumu, üniversitelerde siber güvenlik müfredatının daha geniş çapta benimsenmesine
yönelik faaliyetler yürütmektedir. 2014 yılında, öğrencilere bursların sağlandığı siber güvenlik konusunda 4
lisansüstü ve 1 doktora programı açılmıştır. Ayrıca, ilgili
bölümlerin lisans müfredatına dersler eklenmiştir.
TÜBİTAK, siber güvenlik alanındaki işgücünü karşı-

Kamu kurumları tarafından uyulması gereken Asgari Güvenlik Gereksinimleri ile ilgili doküman TÜBİTAK
tarafından hazırlanmış ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca, Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı web sitesinde (www.
bilgiguvenligi.gov.tr), bilgi güvenliği ile ilgili belge ve
standartlar yayınlanmıştır.
TSE, akademisyenler, kamu ve özel sektör uzmanlarından oluşan “Siber Güvenlik Komitesi”ni kurmuştur. Komite 2013’ten bu yana 28 Ar-Ge faaliyeti
üzerinde çalışmaktadır ve Mayıs 2013 ile Mayıs 2014
arasında TSE tarafından 3 siber farkındalık konferansı
düzenlenmiştir.
Kritik konulardan sorumlu kurumların iş sürekliliği ve
veri yedekleme konularında
bazı düzenlemeler mevcuttur. Kamu kurumları için çalışmalar erken dönemde rapor
edilmiştir [24]. Kamu kurumlarının web sitelerini yerel ve güvenilir veri merkezlerine taşıma
konusundaki bir başka konu 2015
ve 2016 Kamu Yatırım Programı’nda belirtilmiştir [25]. Kamuya
entegre veri merkezleri için fizibilite
çalışmaları tamamlanmıştır [26].
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lamak adına üniversite öğrencileri için yaz okulları düzenlemektedir. 2012 ve 2013 yıllarında, İstanbul’da Siber Güvenlik Yaz Kampı düzenlenmiş olup 2014 yılında
Siber Güvenlik Yaz Okulu Ankara’da gerçekleştirilmiştir
[28].
Bilgisayar kullanıcılarının bilinç düzeyini artırmak
amacıyla, www.bilgimikoruyorum.org.tr kurulmuştur.
Türkiye’de kamu kurumlarının katılımıyla ulusal seviyede Bilgi Sistemleri Güvenliği Tatbikatı adlı ilk siber
güvenlik uygulaması 2008 yılında organize edilmiştir.
2011 yılında 41 kamu, özel ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı (USGT)
TÜBİTAK ve BTK tarafından organize edilmiştir [29]. Siber Kalkan Tatbikatı 2012, elektronik iletişim pazarında faaliyet gösteren 12 İnternet erişim
sağlayıcının katılımıyla BTK koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir [30]. USGT 2013, sektörel
dağılım ve katılımcı sayısı açısından toplamda 61 kurum/
kuruluşun katılımıyla Türkiye’de yapılan en kapsamlı
siber güvenlik tatbikatıdır.
Öte yandan Uluslararası Siber Kalkan Tatbikatı 2014,
Ulaştırma,

Denizcilik

ve

Haberleşme Bakanlığı ve

Temmuz - Ağustos 2018 / Sayı: 8

15

Makale
Uzman Gözüyle Enerji

BTK tarafından 20 ülkenin katılımıyla düzenlenmiştir.

•

Ayrıcalıklı bilgi ve iletişim teknolojileri,

Son olarak USOM, NATO tarafından organize edilen

•

Ayrıcalıklı siber güvenlik alt teknolojisi,

•

2012 yılı başından itibaren Ar-Ge projeleri ve
akademisyenler için Program 1003 ve özel sektör için Program 1511,

Siber Koalisyon Tatbikatı 2014’e katılmış olup tatbikat
senaryosundaki siber güvenlik olaylarının sivil unsurlarının koordinasyonunu sağlamıştır [31].
USOM tarafından SOME’lerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için 2016 yılı Ekim ayında, 2017 yılı
Ocak ve Ağustos aylarında olmak üzere üç istişare toplantısı yapılmıştır.
3.5.1 Enerji Sektöründen Bulgular
2015 yılı Aralık ayında Kritik Enerji Altyapılarının Korunması ve Siber Güvenlik Sempozyumu, kamu ve özel
sektör temsilcilerinin katılımıyla ELDER ve Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Ankara’da yapılmıştır. Sempozyumda alınan kararlardan EKS-SOME’nin ve Siber
Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nun kurulması ETKB
tarafından gerçekleştirilmiştir. Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu ETKB bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların
temsilcilerinin katılımıyla kurulmuş olup, EKS-SOME bu
kuruluşlar arası iletişime açılmıştır. Ayrıca Kritik Enerji
Altyapılarının Korunmasına Yönelik Güvenlik Önlemleri
dokümanı ETKB tarafından yayımlanmıştır.

desteklenmiştir [33] ve TÜBİTAK, kötü amaçlı yazılımların tespiti ve analizi için laboratuvar altyapısını
kurmuştur. Öte yandan, siber güvenlik alanında geliştirilmiş ulusal bir ürün veya çözüm bulunmamaktadır.
3.6.1 Enerji Sektöründen Bulgular
TÜBİTAK 2016 yılı içinde “Ulusal SCADA Test Yatağı”
kurma çalışmalarına başlamıştır. Bunun yanında milli
SCADA geliştirme konusunda AR-GE faaliyetleri devam
etmektedir.
3.7 Ulusal Güvenlik Mekanizmaları Kapsamının Genişletilmesi
Eylem Planında belirtildiği üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, siber olayların siber
alanda meydana geldiğinde, ulusal seviyedeki yetkililer
arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağının belirlenmesi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Konuyla ilgili

2017 yılı Mart ayı içerisinde USOM tarafından enerji

2017 yılı Kasım ayında Ankara’da “Ulusal Siber Güven-

sektöründeki SOME’lere “Enerji Sektöründe Bilgi Gü-

lik Tatbikatı” düzenlenmiştir. Ayrıca, potansiyel siber

venliği Eğitimi” verilmiştir. Eğitimin konusu enerji sek-

güvenlik olaylarında kullanılacak mekanizmaların duru-

töründe meydana gelen siber olaylara genel bir bakışı

munun analiz edilmesi ve iyileştirilmesi için yapılması

kapsamakla birlikte ISO/IEC TR 27019 Enerji Sistemlerine Özel Proses Kontrol Sistemlerinde Bilgi Güvenliği
Yönetimi rehberinin detaylı bir analizini de içermiştir.
2017 yılı Mayıs ayında Enerji Sistemleri için Siber
Güvenlik Eğitimi elektrik dağıtım sektörü için ELDER tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine 2017 yılı içinde EPDK
sektörel SOME olarak elektrik dağıtıcıları, üreticileri ve
doğalgaz dağıtıcıları ile bir araya gelerek karşılıklı görüş
alışverişinde bulunmuştur.
3.6 Siber Güvenlik Alanında Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi
TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü “Öncelikli Siber
Güvenlik Teknolojileri” belgesini hazırlamış ancak belgenin ayrıntılarına ulaşılamamıştır. Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu’nun 22. toplantısında, “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016” kabul edilmiştir
[32]. Strateji ile:
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gereken öncelikli eylemlerin belirlenmesine ilişkin bir
bilgiye ulaşılamamıştır.
3.7.1 Enerji Sektöründen Bulgular
Enerji sektöründe gerçekleştirilen bir eyleme rastlanamamıştır. 2018 yılı içerisinde enerji sektörü paydaşları ile sektör içi bir siber güvenlik tatbikatı düzenlenmesi planlanmaktadır.
4. SONUÇ
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2016-2019 yayınlanmış olmasına rağmen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’na ait henüz tamamlanmamış başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklarda EPDK’ya
verilen sorumlulukların tamamlanması için planlama
yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
USOM’un kurulmasının ardından enerji sektöründe
sektörel SOME EPDK bünyesinde kurulmuş, sektörde
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faaliyet gösteren öncelikle belirli büyüklükteki kuruluşlara kurumsal SOME’leri kurdurulmuştur. Ardından
2017 yılı içerisinde elektrik dağıtım ve işletmedeki kurulu gücü 100 MWe ve üzeri olan üretim lisansı sahibi
tüzel kişiler ile doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişilerin tamamına kurumsal SOME’lerini kurmaları
için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bununla birlikte
EKS-SOME ETKB bünyesinde kurulmuş olup, 2017 yılı
içerisinde faaliyetlerine Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili
kuruluşları ile başlamıştır.
Ulusal siber güvenlik alt yapısının güçlendirilmesi
için EPDK ve ETKB tarafından yürütülen bir kısım çalışmalar bulunmaktadır. Kritik enerji altyapı envanterinin
çıkarılması, ulusal EKS risk veri tabanının oluşturulması
ve bu risklerin her yıl gözden geçirilerek değerlendirilmesi için gerekli mevzuat yayımlanmış olup bu çalışmaların yerinde denetlenmesi için gerekli altyapı çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin denetimler
halihazırda EPDK uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ETKB bünyesinde sektörün önde gelen
kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile Siber
Güvenlik Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
İnsan kaynakları eğitimi ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirme faaliyetleri bağlamında firmaların
kendi bünyelerinde yaptıkları eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin dışında 2015 yılı Aralık ayında ELDER’in organizasyonunda Kritik Enerji Altyapılarında Siber Güvenlik konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Yine ELDER
tarafından 2017 yılı Mayıs ayında Enerji Sistemleri için
Siber Güvenlik Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca EPDK
sektörel SOME olarak elektrik dağıtıcıları, üreticileri ve
doğalgaz dağıtıcıları ile bir araya gelerek karşılıklı görüş
alışverişinde bulunmuştur.
Ulusal teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında milli
SCADA sistemlerinin geliştirilmesi için Ar-Ge programları başlatılmıştır. Günümüzde Siemens, ABB ve Alstom
enerji teknolojileri üreten önde gelen şirketlerdendir.
Olası siber saldırıların etkisini azaltmak için enerji teknolojileri için farklı teknoloji tedarikçileri kullanılmalı ve
EKS için kaynak kodu tedarikçi firma tarafından sağlanmalıdır. EKS için siber güvenlik altyapısı da ulusal şirketler tarafından tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Kritik
altyapının dünya çapında korunması üzerine birçok çalışma bulunmaktadır ve ISO/IEC TR 27019, NIST SP-
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800-82 gibi standartlar yayınlanmıştır.
Ulusal güvenlik mekanizmalarının kapsamını genişletme konusunda enerji sektörünün de Siber Güvenlik
Kurulu’nda temsil edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
KAYNAKÇA
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http://www.elder.org.tr/ebulten/bulten65.html#haber1s
[28]    Siber Güvenlik Yaz Okulu, http://sge.bilgem.
tubitak.gov.tr/tr/siber-guvenlik-yaz-okulu
[29]    Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı 2011, http://
www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fPages%2fSectors%2f%C4%B0nformation+Technologies+Sector%2f3_0_1_USGT+2011+Report.pdf
[30]    Siber Kalkan Tatbikatı 2012, http://www.btk.
gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fPages%2fSectors%2f%C4%B0nformation+Technologies+Sector%2f3_0_2_Cyber+Shield+Exercise+2012+Report.pdf
[31]    Sektörel SOME Etkinliği Sunumları, “USOM
Faaliyetleri Sunum”, https://www.usom.gov.tr/faydali-dokuman/15.html
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ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p

Temmuz - Ağustos 2018 / Sayı: 8

17

Röportaj
Uzman Gözüyle Enerji

Kimdir?
1975 yılında Elazığ’da doğan Dr. Muhammed Mustafa
İZGEÇ; Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1995
yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim
Dalında yüksek lisans ve yine aynı enstitünün Enerji
Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora
programını tamamladı.
Çalışma hayatına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
(TEDAŞ) Ağrı Müessese Müdürlüğünde elektrik
mühendisi olarak başladı. Sonrasında TEDAŞ Genel
Müdürlüğünde mühendis ve Sistem İşletme Müdürü
olarak görev yaptı. Daha sonra Türkiye Elektrik İletim
A.Ş.‘de mühendis ve Bölge Müdür Yardımcısı olarak
çalıştı. 2014 yılında EPDK’da başkan danışmanlığına,
2017 yılında ise TEİAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na
atanan Dr. M. Mustafa İZGEÇ MED-REG Institutional
WG Başkan Yardımcılığı ve MED-TSO Başkan
Yardımcılığı görevlerini de eş zamanlı olarak yürüttü.
Röportaj: Ekrem Torun
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15/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile EPDK
kurul üyesi olarak atanan Dr. M. Mustafa İZGEÇ evli
ve iki çocuk babasıdır.
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TEİAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından EPDK Kurul Üyesi olarak
atandınız... Zor ve bir o kadar da önemli bir
görevi ifa ediyorsunuz, Allah utandırmasın
diyelim öncelikle… İlk olarak EPDK’nın hem
sizin için hem de sektör için önemini bize
biraz anlatır mısınız?
Öncelikle güzel dilekleriniz için teşekkür
ediyorum. Umarım hepimiz için verimli ve
başarılı bir dönem olur. Sizin de ifade ettiğiniz
gibi son olarak TEİAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundum. TEİAŞ daha önce
de çeşitli kademelerinde çalıştığım bir kurumdu ve bir kez daha gördüm ki gerçekten
elektrik piyasasına ilişkin saha faaliyetlerinin
kalbi olan bir kuruluş. Elektrik üretim, iletim
ve dağıtım sistemini bir bütün olarak ele alan
ve sistem işletme sorumluluğu olan bir yapı.
Bu vesile ile TEİAŞ görevim sırasında sonsuz
destek olan Genel Müdürümüz Abdullah ATALAY’a ve tüm TEİAŞ çalışanı arkadaşlarıma
şükranlarımı sunmak istiyorum. EPDK, TEİAŞ
öncesi 4 yıl boyunca başkan danışmanı olarak değerli Başkanımız Mustafa YILMAZ ile
çalışmaktan onur duyduğum ve bu anlamda
işleyişine yabancı olmadığım bir kurum. Son
10 aylık periyotta dışardan bakarak EPDK’nın
nasıl kritik bir görev üstlendiğini bir kez daha
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gördüm. Çalışma alanım olan elektrik
piyasası zaviyesinden baktığımda üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin her
aşamasında gerek yaptığı düzenleme
ve mevzuat çalışmalarının yerindeliği ve
gerekse de bu düzenlemelerin sahadaki yansımalarının gözlenmesi ve oluşan
tereddütlerin giderilmesi anlamında EPDK’nın çok kilit bir rol oynadığına şahit
oldum. Kamu ve özel sektörün iç içe geçtiği bu sektörde EPDK’nın tarafsız ve çözüm odaklı tutumu tüm sektör oyuncuları tarafından takdir edilmekte. Elektrik
sektöründeki bu yaklaşım benzer şekilde
doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında da
kendini göstermekte. Bu anlamda EPDK
tüm enerji sektöründe haklı bir saygınlık
kazanmış durumda.
Ülkemize yönelik ekonomik
alanda sergilenen küresel
oyunlar hiç şüphesiz
enerji sektörümüzü
de yakından ilgilendiriyor… Siz enerji
sektörünün bu süreçten nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz?
Ülkemizin
gerek
jeopolitik konumu ve gerekse de son yıllarda gerçekleştirdiği hamleler sonrası küresel
güç odaklarının hedefi haline gelmesi
tüm sektörler gibi enerji sektörünü de
hedef alıyor. Benzer oyunlar bu coğrafyada geçmişte de oynanmıştı ve görünen o ki ülkemizin atacağı her adımda ve
gerçekleştireceği her hamle sonrasında
sahnelenmeye devam edecek. Ancak
Türkiye devlet geleneği ve istikrarlı yönetimi ile küresel aktörlerin tüm kötü
niyetli yaklaşımlarını bertaraf edecek
güçtedir. Enerji sektörüne gelince, Bakanlığımız ve EPDK başta olmak üzere
kamu ve özel, tüm sektör paydaşları bu
ataklara karşı elbirliği ile mücadele etmektedir. Başarısız olacağına inandığım
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bu saldırılar sonrası enerji sektörümüzün gerek teknik gerekse de
finansal anlamda güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Yeter ki tüm
sektör aktörleri istişare ederek
problemleri gerçekçi bir şekilde
tartışabilsin.
2001 yılında EPDK’nın kurulduğu günden bu yana enerji
sektörümüz eşine az rastlanır bir
gelişim gösterdi… Bu gelişimin
devam etmesi için özel sektörden beklentileriniz neler?
Enerji sektörü, EPDK öncesinde kamusal alanda kendisine yer
bulmuş bir faaliyet alanıydı. Gerek
elektrik ve yaygın olmasa da doğal
gaz sektörleri teknik altyapısından
ticari yönüne kadar kamu
şirketlerince yönetiliyordu ve bu anlamda EPDK benzeri
bir tarafsız düzenleyici otoriteye ihtiyaç
duyulmuyordu.
Ancak 2000’li
yılların başından itibaren hızla
liberalleşen sistem
düzenleyici bir kurumun
varlığına ihtiyaç duydu. EPDK
kurulduğu ilk günden itibaren sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
oluşturduğu mevzuatlar ve ortaya
çıkan problemlere getirdiği içtihadi yorumlarla sektörün önünü açtı.
Düzenlenen mevzuatların özgünlüğü ve ülkemize özgü modeller ve
metodolojileri içermesi EPDK’nın
en büyük başarısı bence. Örneğin
doğal gaz piyasası modeli ve petrol sektöründeki marker uygulaması bu özgün yaklaşımların bir
kaçı. EPDK’nın çözümcü yaklaşımları ve sağlam mevzuat tekniği,
enerji sektörüne yatırım yapmayı
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düşünen yatırımcılar için bir güven unsuru olmuştur. EPDK’nın başarısındaki bir başka etkenin ise,
mevzuat çalışmalarında ve
yapılan düzenlemelerde ilgili sektörlerin görüşünün
alınması ve bu sayede
mevzuatın sahada uygulanabilirliğinin olmasının
sağlanması olduğunu düşünüyorum. Zira mevzuat
tekniği açısından ne kadar
sağlam düzenlemeler yapılırsa
yapılsın; sektörün reel hali sahada ve
sahada uygulanamayacak ve gözlenemeyecek bir düzenleme tüm sektör açısından sıkıntı yaratır.
Yerli ve milli enerji kaynaklarımızın
elektrik üretimindeki payını arttırabilmek
için EPDK olarak hangi çalışmaları yapıyorsunuz?
Yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanımı
konusu özellikle cari açığın azaltılması hedefi
doğrultusunda eskiden beri enerji sektörünün gündeminde olan bir konu olmakla birlikte son dönemlerde çerçevesi belli bir hükümet politikası haline geldi. İthal kaynakların
yerini alacak yerli ve özellikle de yenilenebilir
kaynakların üretime kazandırılması yönünde
çalışmalar devam ediyor. Yenilenebilir kaynaklı üretim tesislerinden lisanslı olanlarının

ön lisans ve lisans aşamasında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kurum olarak
her türlü desteğin verildiğini söylemeliyim.
Lisansız üretim yapacak olan tesisler içinse
geçici kabule hazır hale gelmiş ve sahada
belirli bir efor harcanmış tesislerin üretime
başlaması için gerekli desteği vermekteyiz.
Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin ikincil mevzuatın daha kolay
uygulanabilir ve kolaylaştırıcı olması önemli.
Bir de YEKDEM konusu var. Mevcut YEKDEM
mekanizması sonrası yeni bir mekanizmanın
olup olmayacağı, olacak ise mevcut mekanizmanın sektör üzerindeki olumsuz etkilerini de gözeterek nasıl bir modelin sürdürülebilir olacağı konusu tüm sektör gibi bizim de
gündemimizde. Ancak tüm teşvik mekanizmalarının piyasada bozucu bir etki yapacağı
gerçeğinden hareketle, eğer yeni bir teşvik
mekanizması öngörülecekse bu yeni modelin
ince elenip sık dokunarak oluşturulması gerekmekte. Son yapılan rüzgar yarışmalarında
eksi fiyatlı tekliflerin ağırlıkta olduğu düşüldüğünde yeni teşvik modelinin gerekliliği
de sorgulanabilir. Kaldı ki yerli ve milli enerji
kaynaklarının kullanılması hedefini sadece
bu kaynaklara uygulanacak bir teşvik mekanizması üzerinden tartışmaya açmak da çok
doğru bir yaklaşım olmaz. Yerli kaynakların
tespiti yönünde yapılacak saha faaliyetleri
ve yerli sanayi ekipmanlarının kullanılması
konusunda atılacak adımlar, bu alanda tesis
edilecek üniversite ve sanayi işbirliği, inovasyon çalışmaları gibi konular da atılacak
adımlar bu kaynakların elektrik üretimindeki
payını artıracak nitelikte olacaktır.
Bir elektrik mühendisi olarak küresel
anlamda enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının yerini
nasıl görüyorsunuz? Örneğin fosil yakıtların yerini elektrik araçların alması için daha
çok zamana ihtiyacımız var mı?
Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin
potansiyeliniz ne kadar büyük olursa olsun
tüm ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi bu kaynak
tiplerinden karşılayabileceğiniz anlamına
gelmez. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli tahmin edilebilir değerlerde olmaması,
gerçek zamanlı yük dengesine katılmaların-
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da ciddi teknik zorluklara neden olmaktadır.
Dakikalık olarak değişebilen üretim miktarına karşılık gelen düzenli tüketim miktarı,
yenilenebilir kapasiteye yedek olarak sürekli
devreye girip çıkan konvansiyonel kaynakları
gerektirmektedir. Özellikle rüzgâr ve güneşe
dayalı; enerji üretiminde kaynak belirsizliğinden dolayı sisteme anlık olarak giren ve çıkan
kapasitenin yönetilmesi ciddi bir teknik yaklaşım gerektirmektedir. Zira anlık dalgalanan
bu üretim, yük dengesinin sağlanamaması
ve sistem çöküntüsüne neden olunması ihtimalini artırmaktadır. Almanya ve Danimarka
gibi %20’nin üzerinde bir yenilenebilir kaynak
ve üretim yaklaşımı geliştiren ülkelerde hem
üretim tahmini hem de şebeke kodlarının
iyileştirilmesi anlamında ciddi çalışmalar yapılmıştır. Benzer şebeke kodları iletim sistemimiz için de tanımlanmış ve özellikle rüzgâr
santrallerinin sisteme entegrasyonu, arızi
durumlarda sistemde kalma süreleri ve reaktif enerji katkısı gibi teknik kriterler, sistemdeki yenilenebilir enerji varlığı artıkça sitem
kararlığını korumak adına daha rijit hale getirilmiştir. Sistem kararlığına ilişkin kaygılar
ve sistemde artan yenilenebilir enerji kurulu
gücünün sınırları, uygulanacak teşvik modelleri için sınırlayıcı bir model parametresi
olarak düşünülebilir. Öte yandan yeterince
karmaşık bir yapısı olan enterkonnekte iletim
şebekelerini daha bir karmaşık hale getirecek
olan yenilenebilir enerji kaynaklı üretim santrallerinin gözlenebilir bir yapıda olabilmesi
için akıllı şebeke ve izleme altyapısına ihtiyaç
duyulabilir. Bu durum mevcut geleneksel şebeke ve sistem işletiminin ötesinde yeni ve
daha maliyetli bir altyapı ihtiyacı anlamına
gelmektedir. Kararlı bir sistem için yenilenebilir santraller daha belirli ve kestirilebilir
üretim şekillerinde devreye girmeye motive
edilmeli ve hatta yeni bir destekleme mekanizması uygulanacaksa bizzat bu yönde bir
teşvik getirmelidir. Depolama sistemleri de
bu anlamda gündeme alınabilir.
Elektrikli araçların yaygınlaşması ve fosil
yakıtların yerini alması konusu ise özellikle
Avrupa Birliği ülkelerinin uzun süredir gündeminde olan bir konu. Fosil yakıt kullanan
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araçların bir takvim dahilinde yerlerini
tamamen elektrikli araçlara bırakması son yılların en çok tartışılan konusu. Avrupa’da konuya
ilişkin ciddi bir mevzuat ve
teknik altyapı çalışması var.
Akademik alanda da oldukça dolu bir literatür oluşmuş durumda. Ülkemizde
ise konu Avrupa Birliği enerji
vizyonuna paralel olarak tartışılmaya başlandı ve yakın zamanda
konunun düzenlemeler ve teknik altyapı
çalışmalarına ilişkin daha yoğun ele alınacağını düşünüyorum. Elektrikli araçların çok
kısa zamanda tamamen fosil yakıtların yerini
alacağını düşünmüyorum ancak önümüzdeki
günler bu anlamda bir değişime gebe. Elektrikli araçlar için tesis edilecek şarj istasyonlarının sistem üzerindeki etkileri, mevcut puant
saat tanımının araç kullanım alışkanlıklarına
bağlı olarak değişecek olması, konuya ilişkin
vergi mevzuatının geliştirilmesi gibi hususlar
uzun süre tartışılacaktır.
Biraz da nükleer enerjiden konuşursak,
pek çok Avrupa ülkesinin enerji ihtiyacının
karşılanmasında nükleer enerjiyi kullanmaya devam ettiğini görüyoruz… Nükleer
enerji neden önemli? Türkiye’nin bu alandaki çalışmaları ülkemizin enerji ihtiyacına
nasıl katkı sağlayacak?
Ülkemizde nükleer enerjiye olan ilgi yeni
değil. Örneğin Türkiye Elektrik Kurumu bünyesinde 1970 yılların başında bir Nükleer
Enerji Dairesi kurulmuştu. Akkuyu Nükleer
Santrali'nin yatırım programlarında yer
alması 1990 yılların başı itibarı ile
oldu. Geçmiş yıllarda yaşanan
sosyo-ekonomik
problemler ve istikrarsızlık nükleer
teknolojiye sahip olma noktasında gecikmelere neden
oldu. Ancak geldiğimiz noktada ülkemizde her alanda olduğu gibi enerji konusunda da
atılan ciddi adımlar neticesinde
kurulum çalışmaları nihayet başladı.
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Türkiye’nin bir enerji ticareti merkezi
olması yolunda büyük önem taşıyan doğal
gaz borsası 1 eylül itibariyle faaliyete başladı… Siz bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye doğal gaz piyasasının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Evet 1 Eylül itibarı ile EPİAŞ bünyesinde
doğal gaz piyasası açıldı. Öncelikle ülkemiz
için hayırlı olmasını diliyorum. Gördüğüm
kadarıyla başlangıç itibarı ile beklenen derinliğin oluştuğu söylenebilir. Zaman geçtikçe piyasaya katılımın artması söz konusu
olacaktır. Elektrik piyasası da ilk dönemlerinde %20'lik bir işlem hacmiyle başlamıştı faaliyetine ve şu an %40’ın üzerinde bir işlem
hacmiyle işletilmekte. Spot piyasa işlemleri,
iletim şirketinin yaptığı dengeleme işlemleri
ve katılımcıların dengesizliklerini giderdikleri
gün ertesi işlemler aynı platformda yapıldığı
için işlem hacminin artması yönünde bir potansiyel gözüküyor.

Nükleer enerji konusunu salt teknik ve enerji
ihtiyaçlarının karşılanması anlamında ele almak
ve konunun uluslararası enerji stratejilerindeki
rolünü es geçmek yanlış olur diye düşünüyorum.
Elbette ki elektrik üretimine yaptığı katkı anlamında nükleer enerji ülkemiz için uzun vadede
çok önemli bir kaynak tipi olacaktır. Ancak daha
da önemlisi ülkemizi nükleer lige taşıması anlaDoğal gaz piyasası her ne kadar sektöre
mında böyle bir kaynağa sahip olmaktır.
bir heyecan getirse de sektör için amaç değil araç olması gerektiği kanaatindeyim. Asıl
Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahsedersek,
amacın ise uluslararası doğal gaz ağlarının
her biri 1200 MW gücünde 4 üniteden oluşacak
iletildiği bir kesişim noktası olmak ve bu altbir santralden bahsediyoruz. Topyapıyı fiyat belirleyen bir otorite haline
lamda 4800 MW‘lık bir kurugetirmek olmalıdır. Avrupa'da gaz
lu güce sahip bu santralin
ticaret merkezi olmayı başarmış
emre amadelik oranının
ülkeler olmakla birlikte kayöteki kaynaklara nazanaklara yakınlık anlamındaki
ran çok yüksek olduğuavantajımız gazın ilk ticari el
nu söylemek mümkün.
değiştirme noktası olarak bizi
Bu doğrultuda nükleer
ön plana çıkarabilir. Biz şayet
enerjinin arz güvenliği
üretim noktalarından tüketimin
konusunda sisteme katyoğun olduğu Kıta Avrupa’sına
kı sağlayacağı açıktır. Piyagaz ileten bir güzergahı planlıyorsak,
sa üzerindeki olumlu etkileri ise
bunun nihai hedefi gazın ticaret merkezi
uluslararası enerji satış anlaşmalarının bitimiyolmaktır ki bunun ilk adımını ben 1 Eylül'de
le beraber daha çok hissedilecektir. Bu saatten
açtığımız doğal gaz piyasası olarak görüyosonra nükleerle ilgili konuşulması gereken asıl
rum. Bu konuda yapılacak çok iş ve atılacak
konu nükleer enerji güvenliği ve nükleer santral
çok adım var ancak kurumlarımızın ve sektöişletmeciliği konusunda hızlı bir şekilde teknik
rümüzün dinamik yapısı bu adımların hızlı bir
personel yetiştirmek olmalıdır. Bu anlamda ülşekilde atılması noktasında umut veriyor.
kemizde ciddi bir mühendis potansiyeli var bu
durum geleceğimiz için ümit veriyor.
Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
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ünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı; bu kaynakların enerji üretimindeki düzensizlik ve verim
problemleri, kurulum maliyetlerinin yüksekliği ve
elverişli üretim sahalarının bulunamaması gibi çeşitli
sebeplerden dolayı fosil kaynaklara kıyasla yeterince
yaygınlaşamamıştır. Bu kaynaklardan daha fazla
yararlanabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından
klasik model ile elektrik üretmenin yanı sıra verim
artırıcı farklı üretim modelleri de kullanılmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda, bir enerji kaynağı ve/veya yakıtı ile
elektrik üretip sisteme aktaran klasik elektrik üretim
yöntemlerinden farklı olarak birden fazla enerji kaynağı ve/veya yakıtı kullanılarak elektrik üreten, dünya
genelinde kullanımı yaygınlaşma eğiliminde olan 3 alternatif üretim modeli bulunmaktadır. Bu modeller;
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Birleşik elektrik üretim tesisi; en az birinin yenilenebilir enerji kaynağı kullanması koşuluyla birden
fazla farklı üretim biriminin, aynı coğrafi bölge içinde ve aynı şebeke altyapısına bağlı olarak toplam
verimliliği artırıcı bir şekilde birlikte çalıştığı üretim
tesisi türüdür.



Beraber yakma tesisi; genellikle mevcut termik
santrallerin düşük maliyet ile üretim yapmasına
imkan sağlanması amacıyla, yenilenebilir enerji
kaynağı olan biyokütle veya biyogazın, belirli oranda kömür veya doğal gaz ile birlikte yakıldığı üretim tesisi türüdür.
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Özellikle hidrolik kaynaklar ile rüzgâr veya güneş

Destekleyici elektrik üretim tesisi; mevcut termik
santrallerde güneş veya jeotermal enerji kaynağının ısısından yararlanılarak elektrik üretiminin
gerçekleştirildiği üretim tesisi türüdür.

gibi kaynakların birlikte üretim sürecinde tasarlanması

Birleşik elektrik üretim tesisi; en az biri yenilenebilir

olmayan veya şebeke bağlantı kapasitesi düşük olan

enerji kaynağı olmak üzere birden fazla elektrik üretim

bölgelerde kurulması yönünde teşvikler uygulandığı

tesisi ünitesinin aynı şebeke altyapısını kullanarak ikinci

görülmektedir. Bunun nedeni, yeni bir bağlantı şebeke-

bir şebeke inşa edilmesine gerek kalmaksızın yenilene-

si inşa etmenin bedelinin, belirli mesafeler veya coğra-

bilir enerjilerin kurulum maliyetini azaltarak verimlilik

fi şartlarda birleşik elektrik üretim sistemi kurmaktan

sağlamanın hedeflendiği üretim tesisi modelidir. Bu

daha fazla yatırım gerektirmesidir. Bu gruba giren üre-

modelde temel olarak birden fazla yenilenebilir kaynak

tim tesislerinin şematik gösterimi Şekil-1’de, rezervuar

veya bir yenilenebilir kaynak ile bir fosil kaynak birlikte

üzerine güneş paneli uygulaması ise Şekil-2’de veril-

girdi olarak kullanılabilir.

miştir.



dünya genelinde ciddi bir enerji arz potansiyeli oluşturmaktadır. Bu modelin dünyada özellikle şebekeye bağlı

Kaynak: Demircioğlu, 2012

Kaynak: Morioka, 2016

Şekil-1: Birleşik elektrik üretim tesislerinin şematik gösterimi

Şekil-2: Rezervuar üzerine güneş paneli uygulaması

Beraber yakma tesisi; kömür veya doğal gaza dayalı mevcut termik santrallerin düşük maliyetle üretim
yapması amacıyla dönüştürüldüğü, biyokütle veya biyogaz kaynaklarının da belirli bir oranda bu tesislerdeki
kazanlar içinde diğer girdi ile birlikte yakılabilmesinin
sağlandığı ve yüksek verimin alınabileceği bir modeldir.
Bu model, özellikle emisyon salımını düşürme hedefi
belirleyen ülkelerde tercih edilen bir model olmaktadır.
Kuzey Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşmaya başlayan
bu tesis tipinin birçok dışsal faydası da bulunmaktadır. Bu tür üretim tesislerinin yaygınlaşmasıyla mevcut tesislerde kullanılan ithal kömür veya doğal gaz
kaynaklarının miktarı azaltılabilmektedir. Böylece ithal
kaynakların bir bölümünün yerli biyokütle kaynakları
ile ikame edilmesiyle cari açığın en yüksek kalemi olan
enerjide dışa bağımlılık azaltılıp arz güvenliğine olumlu
katkı sağlanabilmektedir. Bunların yanında, bu mode-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik’te beraber yakma tesisinin “Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları alternatif veya ek yakıt olarak kullanan
veya atığı termal olarak bertaraf eden, atık kabul ünitesi,
geçici depolama birimi, ön işlem ünitesi, atık besleme ve
hava ikmal sistemleri, kazan, baca gazı arıtım üniteleri,
yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama ve atık
suların arıtılması için tesis içinde yer alan üniteler, baca,
yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını kaydetmek, izlemek için kullanılan ölçüm cihazları ve sistemler de
dâhil olmak üzere, beraber yakma tesisinde yer alan bütün
üniteleri kapsayan her türlü tesisi (ancak beraber yakma
işlemi ürün veya enerji üretimi değil de atıkların termal
olarak bertarafını hedefliyorsa yakma tesisi olarak kabul
edilir)” ifade ettiği düzenlenmiştir. Bu gruba giren üretim
tesislerinin şematik gösterimi Şekil-3’de verilmiştir.

lin yaygınlaşması ile ulusal karbon salım miktarında da
ciddi bir azalma sağlanabilmektedir.
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Kaynak: HOKORUKİ-Electric-Power-Company, 2015
Şekil-3: Beraber yakma tesislerinin şematik gösterimi
Destekleyici elektrik üretim tesisi, kömür veya doğal

minde kullanılan fosil kaynak miktarı düşürülerek hem

gaz gibi bir kaynak ile ısıtılacak olan su buharının türbin-

arz güvenliğine katkı sağlanmakta hem de enerji ihtiya-

leri döndürmesiyle üretilecek elektriği, bu su buharının

cı yerli kaynaklardan temin edilmiş olmaktadır. Ülkemiz

ilgili kaynaklarla ısıtılmadan önce güneş veya jeotermal

gibi, jeotermal ve güneş kaynağı potansiyeli yüksek,

kaynak yardımıyla belirli bir ısı değeri kazandırılarak

yeterli fosil kaynağa sahip olmayan ülkelerde bu mode-

verimlilik artışı sağlanması hedeflenen elektrik üretim

lin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu gruba giren

modelidir. Bu sayede yardımcı kaynak olarak kullanılan

üretim tesislerinin şematik gösterimi Şekil-4’de, örnek

güneş veya jeotermal kaynağı ile toplam enerji üreti-

bir uygulama ise Şekil-5’de verilmiştir.

Kaynak: Kelly, Hermann, Hale, & NREL, 2011
Şekil-4: Destekleyici elektrik üretim tesislerinin şematik gösterimi
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Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde birden fazla enerji kaynağının ve/veya yakıtının birlikte kullanılarak
elektrik enerjisinin üretildiği modeller Tablo-1’de özet olarak verilmiştir.
Tablo-1: Birden fazla kaynak/yakıtın kullanıldığı alternatif üretim modelleri

Kaynak: Kurtar, 2017

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunun
“YEK Destekleme Mekanizması” başlıklı 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası “Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerindeki aksamın sağlaması gereken standartlar
ve denetimlerde uygulanacak test yöntemleri ile birlikte,
bu tesislerde ve hibrit üretim tesislerinde üretilen elektrik
enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı üretim miktarlarının denetimine ilişkin usul ve esaslar EPDK’nın görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmünü amirdir. Söz konusu fıkrada “hibrit üretim
tesisi” ibaresi geçmekle birlikte 5346 sayılı Kanun'da bu
ibarenin tanımı yapılmamıştır. Diğer taraftan, elektrik
piyasasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde rüzgar ve
güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin piyasa
giriş yöntemi diğer kaynak veya yakıtlara göre farklı düzenlenmiştir.
Diğer kaynak veya yakıta dayalı lisans başvuruları
herhangi bir zamanda yapılabilmesine rağmen rüzgar
ve güneş enerjisine dayalı lisans başvuruları ya YEKA
kapsamında yapılan ihale sonucuna göre ya da EPDK
tarafından belirlenen tarihlerde yapılabilmektedir. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı kaynağı birlikte kullanmaya dayalı yukarıda sayılan alternatif üretim tesisleri
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için başvurunun nasıl yapılacağı, rüzgar ya da güneş
enerjisi kaynağından birinin yer aldığı ve bu kaynak
yanında başka yakıt veya kaynağın da kullanılacağı
üretim tesislerinin piyasaya girişinin nasıl olacağı hususlarında elektrik piyasasına ilişkin mevzuatta hüküm
bulunmamaktadır. Diğer taraftan, YEKDEM mekanizması sadece bir adet yenilenebilir kaynağın ya da yakıtın kullanıldığı üretim tesisleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Yenilenebilir kaynak ile yenilenebilir olmayan
bir kaynağın aynı proseste birlikte girdi olduğu ya da her
iki kaynağın kendine özgü teknolojilerine göre faaliyet
göstermesine dayalı üretim tesislerinin YEKDEM’e girişi ve desteklemenin nasıl yapılacağı konusunda birincil
mevzuatta düzenleme yapılması gerekli görülmektedir.
Özetlemek gerekirse, ülkemizde yukarıda bahsedilen üretim tesislerinin tanımı başta olmak üzere bu tür
tesislere ilişkin yapılacak düzenlemelerde yeknesaklığın sağlanmasına dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede mevzuatta sadece genel hatlarıyla hibrit tesis tanımı yapılması yerine, her 3 üretim
tesisi türü için ilgili mevzuatta ayrı tanım yapılmalıdır.
Bu çerçevede;


Birleşik Elektrik Üretim Tesisi: En az biri yenilenebilir enerji kaynağı olmak üzere birden fazla klasik
kaynak veya yakıtın aynı sistem altyapısını kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesisi,
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Beraber Yakma Tesisi: Belirli orandaki biyokütle/
biyogaz kaynağı ile fosil kaynağın aynı kazanda
beraber yakıldığı ve ana hedefin elektrik enerjisi
üretiminin olduğu tesisi,



Destekleyici Elektrik Üretim Tesisi: Güneş veya jeotermal kaynağın ısı enerjisinin ana termik sistemindeki elektrik üretimi için sıcaklığı yükseltilecek
olan ısıya belirli seviyelerde destek sağladığı birden fazla kaynak kullanılan elektrik üretim tesisi,

ifade ettiği şeklinde tanımlanabilir. Bu üretim tesislerinin piyasaya girişi, destekleme metodolojisi ve fiyatlar ile farklı kurum ve kuruluşların yükümlülüklerinin
belirlenmesine ilişkin ayrıksı düzenleme yapılmasında
fayda görülmektedir. Konuya ilişkin olarak EPDK bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.
Kaynaklar
- Demircioğlu, M. (2012). Hibrit Enerji Sistemlerinde
Güvenilirlik Analizi
- HOKORUKİ-Electric-Power-Company. (2015). For
Realization of An Environment-Friendly Society. Belirtilen internet sitesinden alınmıştır: http://www.rikuden.
co.jp/eng_environment/renewable_energy.html (Erişim Tarihi: 19.04.2017).
- Kelly, Hermann, Hale, & NREL. (2011). Integrated
Solar Combined System. Belirtilen internet sitesinden alınmıştır: http://newenergynews.blogspot.com.
tr/2011/04/breaking-in-big-sun-in-north-africa.html
(Erişim Tarihi: 04.06.2017).
- Kurtar, Onur A. (2017). Elektrik Piyasasında Hibrit
Elektrik Üretimi: Düzenleme Çerçevesinde Mevzuat ve
Uygulamaya İlişkin Analiz ve Değerlendirmeler
- Morioka, H. (2016). KYOCERA TCL Solar Begins
Construction on 13.7MW Floating Solar Power Plant.
Belirtilen internet sitesinden alınmıştır: http://www.
businesswire.com/news/home/20160121005416/
e n / K YO C E R A -T C L-S o l a r- B e g i n s - C o n s t r u c t i on-13.7MW-Floating (Erişim Tarihi: 16.05.2017).
- Smillie, D. (2015). World Bank Photo Collection.
Belirtilen internet sitesinden alınmıştır: https://www.
flickr.com/photos/worldbank/4842168024
(Erişim
Tarihi: 12.06.2017).
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Türkiye’nin Nükleer
Enerjide Karşılaştığı
Başlıca Zorluklar
Mustafa YAVUZDEMİR
EPDK / Enerji Uzmanı

T

ürkiye sürdürülebilir kalkınma planlarıyla
eş zamanlı olarak enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması

rallerinin kurulması için yeterli ekonomik kapasitesi

ve hızlı talep artışının karşılanması amacıyla ülkemiz

uzun yıllardır süregelen nükleer santral isteği olması-

enerji portföyüne nükleer enerji santrallerini ilave
etmeyi uzun süredir amaç edinmiştir. Türkiye’de ilk
nükleer enerji santral çalışmaları 1960’lı yıllara kadar

(2015 yılı GSYH 717 milyar dolar) (World Bank, 2017),
şebeke altyapısı ve büyüyen enerji talebinin yanında
na rağmen, ülkemizdeki nükleer enerji politikası çeşitli
riskler ve zorluklar barındırmaktadır. Bu zorluklar;

uzanmaktadır. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, as-

»»

Siyasi Zorluklar

keri darbeler, nükleer santral kazaları sonrası dünya

»»

Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynağı Kapasite-

kamuoyunda oluşan tepkiler, ihalelerde verilen tekliflerin yüksek bulunması ve görüşmelerde yaşanan anlaşmazlıklar gibi pek çok nedenle son 50 yılda yapılan
toplam 5 girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Nihayet
2010 yılında Rusya ile Hükûmetler Arası İşbirliği Anlaşması imzalanarak, literatürde nükleer santraller için ilk
defa uygulanacak yeni bir model geliştirilmiş ve yarım

sinin Artırılması
»»

Finansal Zorluklar

»»

Güvenlik ve Sosyal Algının Güçlendirilmesi İle
İlgili Zorluklar

olarak sınıflandırılabilir.

yüzyıllık rüyanın gerçekleştirilmesi için önemli bir ilerle-

1- Siyasi Zorluklar

me kaydedilmiştir. Ancak bu hedefin gerçekleştirilmesi

Yukarıda

için Türkiye’nin önünde bazı önemli engellerin aşılması
gerekmektedir.

belirtilen

zorlukların/risklerin

en

önemlilerinden biri şüphesiz siyasi risklerdir. Geçmişte
başarısızlıkla sonuçlanan pek çok nükleer santral iha-

Nükleer enerji programı, güçlü siyasi irade, finansal

lesinden sonra, Türkiye bu uzayan ihale süreçlerinden

kaynak ve gerekli altyapının hazır edilmesini zorunlu kı-

kurtulmak ve gerekli finansmanı garantilemek adı-

lan ciddi bir meseledir. Türkiye’nin nükleer enerji sant-

na hükümetler arası işbirliği anlaşmaları ve yap-işlet
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modelini kullanarak Akkuyu ve Sinop Nükleer Santrali

konudaki uzun dönemli ve süreklilik arz eden çözüm,

Projelerini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Ancak, bu

nükleer enerji alanında uzun vadeli insan kaynağı ye-

yöntem uzayan süreçleri kısaltırken ve gerekli finans-

tiştirme politikasının hayata geçirilmesidir. Ülkemizde

man garantisini sağlamakla birlikte uluslararası ilişki-

TAEK nükleer araştırma merkezlerinde personeli-

lerin (Akkuyu NGS için Türkiye-Rusya arasında) hassas

ni eğitmekte ve aynı zamanda üniversitelerle ve ilgili

bir şekilde yönetilmesini ve sürdürülmesini zorunlu

kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Uluslararası Atom

kılmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası ilişkiler hiç bek-

Enerjisi Kurumu (IAEA) bu alanda yerli ve yetkin insan

lenmedik bir anda farklı dinamikler neticesinde bozula-

kaynağı geliştirmek adına destek verebilen uluslararası

bileceğinden bu yöntem beraberinde büyük riskleri de

kuruluşların başında gelmektedir. Türkiye 50 yıldan faz-

barındırmaktadır. Nitekim, her ne kadar şu anda durum

la süredir nükleer reaktör araştırma programına sahip

farklı olsa da 2015 yılında Türk hava sahasını ihlal eden

olsa da bir nükleer santral yapımı ve işletimi çok daha

bir Rus jetinin düşürülmesi neticesinde Rusya ile yaşa-

teknik ve yönetsel uzmanlık gerektiren bir husustur.

nan siyasi kriz, Akkuyu NGS projesini olumsuz etkilemiş
ve projeyi durma noktasına getirmiştir.
Dahası, Suriye’de bir türlü bitmek bilmeyen iç savaşın bölgedeki ülkelerle birlikte Rusya ile yakın gelecekte olası siyasi bir krizin yaşanması adına büyük riskleri
beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, maalesef,
Türkiye Dünya Bankası’nın 2014 yılında yapmış olduğu
bir çalışmada halen dünyadaki siyasi alanda en istikrarsız 25 ülke arasında bulunmaktadır (Global Economy,
2016). Nitekim, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyet’inin
kurulmasından bugüne kadar 65 hükûmet kurulmuştur. Yani, ortalamak olarak, her bir hükümet sadece
17 ay bu ülkeye hizmet etmiştir (PM, 2017). Ülkemizde yapılan referandum sonucu cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesiyle koalisyon dönemlerinin
sona ermesi Türkiye'yi bu listede yukarılara taşıyacaktır. Şüphesiz ki, hain terör örgütü PKK’nın ve DEAŞ’ın
ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu ölümcül terör eylemleri ve son olarak FETÖ tarafından organize edilen
darbe teşebbüsü ülkemizin uluslararası arenadaki milli
güvenlik ve siyasi istikrar endeksini daha da zayıflatmıştır. Bu olaylar sadece yatırımcı ülkelerin ve firmaların ülkemize olan güvenini sarsmakla kalmamakta, aynı
zamanda mevcut nükleer santral projelerinin güvenli
bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında büyük riskler
doğurmaktadır.
2- Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynağı Kapasitesinin Artırılması

Ülkemizde sadece tek bir üniversitede, Hacettepe Üniversitesinde nükleer enerji mühendisliği lisans
programı bulunmakta, birkaç üniversitede de konuyla
ilgili lisansüstü programlar bulunmaktadır. Sayıca az
olmasına rağmen, bu üniversiteler ve TAEK öğrencilere
ve kurum çalışanlarına gerekli ‘teorik’ eğitimi verebilmekte, ancak sahada uygulama eksik kalmaktadır. Bu
sorunu en azından kısa vadede çözmek adına ve Akkuyu NGS projesinde istihdam edilmek üzere nükleer
enerji mühendisliği dalında teorik ve uygulama eğitimi
almak için, yapılan anlaşmaya göre Rusya’ya öğrenciler
gönderilmektedir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan
öğrenciler Rosatom’un uygulama merkezlerinde bir
ila üç yıl staj öğrenimi görmektedirler (MENR, 2014).
Toplam 600 öğrenci Rusya’ya gönderilecek olup, 20112013 yılları arasında 190 öğrenci gönderilmiştir (IAEA,
2015).
3- Finansal Zorluklar
Daha önce bahsedildiği gibi, pek çok başarısız girişimden sonra, ülkemizde nükleer santral yapmak için
yeni bir model geliştirilmiştir. Akkuyu ve Sinop NGS için
geliştirilen yeni model çerçevesinde üretilen elektriğin
belirli bir fiyattan belirli bir süre satın alınması garanti
edilmektedir. Bu yöntemle hükümet, toplamda yaklaşık 50 milyar ABD Dolarına mal edilecek olan iki nükleer santralin yapımı ile ilgili başlıca finansal risklerden
kurtulmakta ve ana finansal risk yüklenici firmaya ve
dolayısıyla yüklenici ülkeye kalmaktadır.

Türkiye’nin karşılaştığı ikinci zorluk, nükleer enerji

Aslında anlaşmanın hükümleri finansal risklerle si-

alanında yeterli insan kaynağı kapasitesinin sağlanma-

yasi riskleri birbirine oldukça bağlı hale getirmektedir.

sıdır. Tabii ki, bu sorun nükleer enerji santrallerinin ilk

Çünkü, hâlihazırda yüklenici firma olan Akkuyu JSC’nin

defa kurulacağı tüm ülkeler için ortak bir sorundur. Bu

tüm hisselerini Rusya devlet şirketi olan Rosatom ve
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ortaklıklıları elinde bulundurmaktadır (IEA, 2016). Bazı

getirmektedir. Bu reaktör türlerinin ortaya çıkmasıyla

finansal riskler 15 yıl boyunca sabit fiyattan elektik

güvenlik ve radyoaktif atık yönetimi konuları belirli bir

alma garantisi sunan TETAŞ tarafından, yani Türk Hü-

düzeyde çözüme kavuşmuş olsa da pozitif sosyal al-

kümeti tarafından paylaşılmıştır.

gının oluşturulması daha eski teknolojilerle yapılan

1

Diğer taraftan, Türk Lirasında son dönemde yaşanan
değer kayıpları ve döviz kurunda yaşanan oynaklık, Türkiye açısından bu iki santral projesinin finansal olarak
resminin değişmesinde rol oynamaktadır. Akkuyu NGS
için verilen satın alım fiyatı piyasa fiyatına göre oldukça yüksek kalmakta ve bu elektrik piyasasındaki fiyat
oluşumunu bozucu etki yapma potansiyelini artırmakla birlikte yapılan santrallerin ülkeye daha da pahalıya
mal olmasına sebep olmaktadır. ABD Doları gelişmekte

reaktörlerde meydana gelmiş olan kazalar nedeniyle
yeterince başarılı olamamaktadır. Şüphesiz ki, nükleer
enerji santrallerinde oluşan kazalar, kamuoyunda oluşan algıyı derinden etkilemekte ve bunun düzeltilmesi
kolay olmamaktadır. Örneğin, 2011 yılındaki Fukushima felaketinden sonra 2012 yılında Türkiye’de yapılan
bir çalışmada, yüz yüze anket yöntemiyle 2422 kişiyle
görüşülmüş ve sonuçta ülkemizde nükleer santral karşıtlığının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Akyazı, 2012).

olan ülkelerin paralarına göre, uzun vadede, genellikle

Aslında, dramatik nükleer kazaların olduğu dö-

değer kazanan global rezerv parası olduğu için, bun-

nemler hariç, bu konudaki sosyal algı çok yavaş değiş-

dan sonra yapılacak anlaşmalarda, alım fiyatının TL

mektedir. Diğer taraftan, Türkiye gibi gelişmekte olan

cinsinden veya en azından yüklenici firmanın

ülkelerde, nükleer enerji veya enerjinin han-

yerel

gi kaynaktan elde edildiği insanların

para cinsinden yapılmasının daha

birinci önceliği olmamakta, daha

uygun olduğu düşünülmektedir.

çok enerji fiyatları ve enerjinin

4- Güvenlik ve Sosyal

sürekliliği en çok önem verilen

Algının Güçlendirilmesi ile

konular arasında yer almak-

İlgili Zorluklar

tadır.

Nükleer programın uzun

Nükleer enerji konu-

vadede başarısı için sadece

sunda ülkemizde zaman

siyasi iradenin isteği, ku-

zaman kamuoyu deste-

rumsal ve finansal kapa-

ğinin azalmasına neden

sitenin yeterliliği değil, aynı
zamanda pozitif sosyal algının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Maalesef,
nükleer enerji tarihinde, kamusal algıyı olumsuz şekilde
etkileyen üç adet büyük kaza yaşanmıştır; Three Mile
Island (1979), Chernobyl (1986) ve Fukushima (2011).

olan diğer faktörlerden
en önemlileri terör saldırıları, nükleer materyallerin
kötü amaçlar için kullanımı ve radyoaktif atık yönetimi
konularındaki kaygılardır. Türkiye 30 yılı aşkın süredir
terör örgütleri ile mücadele eden bir ülke. Kamuoyunu
nükleer santrallerin güvenli işletimi konusunda ikna et-

Aslında, eski teknoloji ve hatalı tasarım ile operas-

mek bu sebeple de yoğun çaba gerektiriyor. Şüphesiz

yonel yönetim yukarda belirtilen üç ana kazanın asıl ne-

bunun nasıl sağlanacağı hususu konusunda kamuo-

denlerini oluşturmaktadır. İki önemli özellik; teknolojik

yunu aydınlatıcı açıklamalar yapılmalı ve en üst düzey

gelişmeler ve sosyal algı nükleer enerjinin geleceğini

güvenlik önlemleri ile birlikte bu santraller hayata ge-

belirleyecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

çirilmelidir.

Generation III ve III+ olarak bilinen yeni teknoloji

Çoğu ülkede diğer pek çok konuda olduğu gibi, in-

reaktörler, yakıt teknolojisinde, termal verimlilikte ve

sanlar enerji ve nükleer santrallerle ilgili bilgileri med-

santral inşasında, güvenlik sistemleri ve tasarımların-

yadan öğrenmekte ancak bu haberlere pek de güven-

da çok önemli gelişme ve iyileştirmeleri beraberinde

memektedir. Bu durum, ülkemiz için de geçerlidir. Bilim

1- İlk iki ünitede üretilen elektriğin 70%’i ve son iki ünitede üretilen elektriğin 30%’u ortalama 12,35 ABD Dolar sent/kWh üzerinden 15 yıl boyunca satın alınacaktır.
Anlaşmaya göre alim fiyatı yıllık olarak üst limit 15,33 ABD Dolar sent/kWh’i geçmeyecek şekilde düzeltilebilecektir.
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adamları, akademisyenler, çevresel kuruluşlar, tüketici

-MENR, 2014, Ministry of Energy and Natural Re-

hakları dernekleri ve benzeri kurumlar daha çok gü-

sources, Nuclear Energy Project Implementation De-

ven duyulan unsurlardır. Bu durum nükleer enerji ko-

partment, Nuclear Education in Abroad, http://nepud.

nusunda pozitif algı oluşturulmasını da şüphesiz zor-

enerji.gov.tr/en-US/Pages/Nuclear-Engineering-Edu-

laştırmaktadır. Bunun için, ülkemizdeki nükleer enerji

cation-in-Russia-

politikası ve gelişmeler hakkında politika yapıcılar, bilim

-IAEA, 2015, Internation Atomic Energy Associ-

adamları, çevreci kuruluşlar, medya ve kamu ile sürek-

ation, Technical Meeting on Topical Issues in the De-

lilik arz eden bilgi paylaşımı ve mümkün olduğunca her

velopment of Nuclear Power Infrastructure, https://

kesimden katılımın sağlandığı platformların hayata ge-

www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetin-

çirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde uzun
vadeli başarılı nükleer enerji politikasının uygulana-

gs/2014/2015-02-03-02-06/D1_S1_Turkey_Bicer.
pdf

bilmesi için sürece halkın etkin katılımı sağlanmalı ve

-International Energy Agency, 2016, Energy Po-

bu iletişim, şeffaf, dürüst ve dengeli bir temel üzerine

licies of IEA Countries, Turkey https://www.iea.org/

oturtulmalıdır.

publications/freepublications/publication/energy-po-

Kaynaklar
-World Bank, 2017, http://data.worldbank.org/
country/turkey
-The Global Economy, 2016, Political Stability Index,
http://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/

licies-of-iea-countries---turkey-2016-review.html
-World Nuclear Association, 2017, Nuclear Power
in the World, http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclearpower-in-the-world-today.aspx
-OECD, 2010, Public Attitudes to Nuclear Power,
Nuclear Energy Agency, ISBN 978-92-64-99111-8

-PM, Prime Ministry of Turkish Republic, 2017, Gec-

-Akyazi, 2012, Citizens’ Preferences on Nuclear and

mis Hukumetler, https://www.basbakanlik.gov.tr/For-

Renewable Energy Sources: Evidence from Turkey, De-

ms/_Global/_Government/pg_CabinetHistory.aspx

partment of Economics, Bogazici University, Turkey.
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Akaryakıt-Doğal Gaz
ve Elektrik Piyasalarına
2017 Verileri Üzerinden
Bir Bakış - II
Fikret AKGÜN
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı

D

ört temel enerji piyasasında 2017’ye ait verilerin
incelendiği yazımızın bir bölümünü oluşturan ve
petrol ve LPG sektörlerini konu alan yazımızın ilk
kısmı dergimizin bir önceki sayısında yer almıştı. Yazımızın
ikinci bölümünde ise doğal gaz sektöründeki 2017 yılındaki
gelişmeler ele alınacak olup yazımızın sonraki sayılarımızda
yer alması planlanan son bölümünde ise elektrik piyasası
gelişmeleri ele alınacaktır.
2. Doğal Gaz Piyasası
Türkiye doğal gaz piyasası için 2017 yılı, pek çok
olumlu gelişmenin yanı sıra bir takım zorlukların yaşandığı hareketli bir yıl olmuştur. 2017’de, Türkiye doğal gaz
piyasasında yaşanan gelişmeleri anlamak için öncelikle
Türkiye’nin planladığı ve uyguladığı enerji politikalarının
anlaşılması önemlidir. Ayrıca bu politikaların bir sonucu
olarak 2017’ye başlarken, doğal gaz piyasasının ulaştığı
seviyenin iyi bilinmesi gerekir.
Fosil yakıt kaynaklarının yetersizliği ve enerjide büyük oranda dışa bağımlı (özellikle doğal gazda) olması,
ekonomik ve stratejik olarak Türkiye’yi tedbir almaya
yöneltmektedir. Bu sebeple Türkiye,
enerji piyasalarında önemli yapısal
değişiklikler
gerçekleştirmiştir
ve hedefleri doğrultusunda da
yapısal değişimlerini devam
ettirme niyetindedir. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda
uygulanması
öngörülen
politikalar
üç
aşamaya
1.
ayrılabilir
İlk olarak Türkiye, %99
oranında dışa bağımlı olduğu
doğal gazda alt yapısını
geliştirmek ve kaynaklarını
çeşitlendirmek istemektedir.
Özellikle ithalatının yarısından

fazlasını tek başına karşılayan Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, bir taraftan
TANAP gibi yeni ithalat projelerine imza atarken diğer
taraftan son yıllarda küresel bir bolluk yaşanan LNG ile
arz kaynaklarını çeşitlendirmektedir. Ayrıca talebin fazla
olduğu aylarda önceki yıllarda olduğu gibi bir arz sorunu
yaşamamak için iletim şebekesine enjeksiyon ve depo
stok kapasitesi yatırımlarını sürdürmektedir. İkinci aşamada Türkiye, ithal doğal gaz ağırlıklı bir enerji sektöründen, yerli kömür ve yenilenebilir kaynaklara dayanan
bir enerji sektörüne geçmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü
aşamada ise Türkiye, ilk iki aşamanın uygulanması sonucunda doğal gazda arz fazlasına erişebileceği ve gereken
miktarı aşan gazın ticaretini gerçekleştirebileceği bir doğal gaz ticaret merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır.
2017’ye başlarken Türkiye, ilk FSRU terminalini devreye sokmuştur. BOTAŞ’a ait yer altı depolarından Tuz
Gölü Deposu Haziran 2017’de faaliyete başlamıştır ve
Kuzey Marmara Deposu’nun stok kapasitesi arttırılmıştır. Yaşanan gelişmeler neticesinde 2017 sonu itibariyle
doğal gaz yer altı depolarının kapasitesi toplamda 3.191
milyon Sm3’e, LNG terminallerinin LNG depolama kapasitesi ise 0,943 milyon m3’e ulaşmıştır. Böylece 2016’ya
kıyasla fiili yeraltı depolama kapasitesinde yaklaşık
%19,9, fiili LNG depolama kapasitesinde ise yaklaşık
%76,3 artış olmuştur. Bu durum sonucunda stok miktarlarında önceki yıllarda hiç olmadığı kadar artış gözlenmiştir. 2017 sonunda depolardaki toplam stok miktarı
bir önceki yıla oranla %73,9 artmıştır ve 2.948,37 milyon
Sm3 olarak gerçekleşmiştir. %73,9’luk artış, tabii ki depo
stok kapasitelerinin artırılmasına bağlı olduğu kadar
Aralık 2017’nin, Aralık 2016 kadar soğuk olmamasına
da bağlıdır. Ancak aylık depo stok miktarlarının yıllara
göre karşılaştırması yapıldığında özellikle Tuz Gölü Deposu’nun faaliyete geçtiği Haziran 2017 döneminden itibaren stoklarda fark edilir derecede bir artışın yaşandığı
görülmektedir.

1- Gulmira Rzayeva, Gas Supply Changes in Turkey, The Oxford Institue for Energy Studies, January 2018.
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Şekil 2.1.Yıllara Göre Ay Sonu Doğal Gaz Stok Miktarları (Milyon Sm3)

Doğal gazda tamamen dışa bağımlı bir ülke olarak
depo stok kapasitelerinin arttırılması, Türkiye’nin bir
enerji merkezi olması ile sonuçlanacak aşamaları başarı
ile geçmesi için önemli adımlardandır. Bu minvalde atılan adımlar sadece depo stok kapasitelerinin değil iletim
şebekesine gaz giriş ve çıkış kapasitelerinin arttırılmasını da kapsamaktadır. Çünkü Türkiye’nin, önceki yıllarda
ithal edecek doğal gazı bulsa bile iletim şebekesindeki
kısıtlar sebebiyle iç talebi karşılayamayacak noktalara
geldiği olmuştur. Bunun yakın zamandaki en bariz örneği
2016-2017 kışında yaşanmıştır ve talep karşılanamadığı için doğal gaz elektrik santrallerinin kullandığı gaz ar-

zında kesintiye gidilmiştir. Türkiye, aynı sıkıntıları tekrar
yaşamamak adına iletim şebekesi kapasitesi yatırımlarını sürdürmektedir. Bu yatırımlar; yeraltı depolarının
stok ve geri üretim kapasitelerinin arttırılmasını, FSRU
tesisleri ile sistemin desteklenmesini ve yeni kompresör istasyonlarının inşasını kapsamaktadır. Yapılan yatırımlar, 2017’de ilk meyvelerini vermiş ve bir önceki yıl
218,14 milyon Sm3 olan sistemden günlük maksimum
gaz çekiş miktarı 243,01 milyon Sm3‘e ulaşmıştır. 2016
ve 2017 yılı EPDK Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları
incelendiğinde günlük maksimum gaz çekiş miktarlarında 2017’de bir önceki yıla göre artış yaşandığı görülmektedir.

Şekil 2.2. 2016 ve 2017’de En Yüksek Günlük Çekiş Miktarlarının Aylık Dağılımı

Depo, iletim hattı ve dağıtım hattı yatırımları, mevcut piyasadaki talep ile birleşince 2017 yılında doğal gaz
ithalatında rekor kırılmış ve bir önceki yıla göre %19,2
büyümeyle 55,25 milyar Sm3 doğal gaz ithal edilmiştir.
Bu miktarın 28,69 milyar Sm3’ü Rusya’dan karşılanmış
ve ithalattaki artışın büyük bir kısmı Rusya kaynaklıdır.
2017’de Rusya’dan alınan gaz miktarı bir önceki yıl alınan miktardan 4,15 milyar Sm3daha fazladır. Benzer
şekilde Türkiye’nin ikinci en büyük doğal gaz tedarikçisi
konumunda olan İran’dan ithal edilen gaz miktarı bir önceki yıla göre %20 oranında artış göstermiş ve 9,25 milyar Sm3’e ulaşmıştır. Bu rakam, BOTAŞ’ın İran ile yaptığı
sözleşmede yer alan yıllık 9,6 milyar Sm3’lük2 miktara ilk

defa bu denli yaklaşılması bakımından önemlidir. Azerbaycan’dan ithal edilen gaz miktarı ise bir önceki yıla
göre sabit kalmış ve 6,54 milyar Sm3 olarak gerçekleşmiştir. 2017’de ithalatta gözlenen önemli bir gelişme de
LNG’de yaşanmıştır. İthal edilen LNG miktarı bir önceki
yıla göre %41’lik artışla 10,76 milyar Sm3’e ulaşmıştır. Bu
artış büyük ölçüde spot LNG ithalatındaki artış ile ilişkilidir. LNG’de son zamanlarda küresel olarak arz fazlalığının bulunması, spot sözleşmelerin yaygınlık kazanması
ve Türkiye’de Etki Liman FSRU tesisinin devreye alınması
gibi iç ve dış kaynaklı nedenlerden ötürü spot LNG ithalatı bir önceki yıla göre %126 büyüyerek 4,8 milyar Sm3’e
ulaşmıştır.

2- BOTAŞ 2015 Sektör Raporu
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Tablo 2.1. 2008-2017 Yılları Doğal Gaz İthalat Miktarları (Milyon sm3)
Ülke

Rusya

İran

Azerbaycan

Cezayir

Nijerya

Diğer*

Toplam

Bir Önceki
Yıla Göre
Yüzde Değişim

Yıllar

Miktar

Pay
(%)

Miktar

Pay
(%)

Miktar

Pay
(%)

Miktar

Pay
(%)

Miktar

Pay
(%)

Miktar

Pay
(%)

Miktar

2008

23.159

62,01

4.113

11,01

4.580

12,26

4.148

11,11

1.017

2,72

333

0,89

37.350

4,21

2009

19.473

54,31

5.252

14,65

4.960

13,83

4.487

12,51

903

2,52

781

2,18

35.856

-4

2010

17.576

46,21

7.765

20,41

4.521

11,89

3.906

10,27

1.189

3,13

3.079

8,09

38.036

6,08

2011

25.406

57,91

8.190

18,67

3.806

8,67

4.156

9,47

1.248

2,84

1.069

2,44

43.874

15,35

2012

26.491

57,69

8.215

17,89

3.354

7,3

4.076

8,88

1.322

2,88

2.464

5,37

45.922

4,67

2013

26.212

57,9

8.730

19,28

4.245

9,38

3.917

8,65

1.274

2,81

892

1,97

45.269

-1,42

2014

26.975

54,76

8.932

18,13

6.074

12,33

4.179

8,48

1.414

2,87

1.689

3,43

49.262

8,82

2015

26.783

55,31

7.826

16,16

6.169

12,74

3.916

8,09

1.240

2,56

2.493

5,15

48.427

-1,7

2016

24.540

52,94

7.705

16,62

6.480

13,98

4.284

9,24

1.220

2,63

2.124

4,58

46.352

-4,28

2017

28.690

51,93

9.251

16,74

6.544

11,85

4.617

8,36

1.344

2,43

4.804

8,7

55.250

19,2

* Spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeleri temsil etmektedir.
Türkiye’de ithal fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına
ve yerli kaynak kullanımına öncelik verilmesine yönelik
politikalara uyumlu olarak 2015 ve 2016 yılında düşüş
gösteren doğal gaz ithalatı, başta Rusya’dan ithal edilen
gaz olmak üzere 2017 yılında önemli ölçüde artmıştır.
%99 oranında ithalata bağımlı olan ve üretim ile ihracat kapasitesi sınırlı olan bir piyasada ithalatın artması doğrudan tüketimin artması anlamına gelmektedir.
2017’de Türkiye’de doğal gaz tüketiminde de rekor kı-

rılmış ve tüketim bir önceki yıla göre %15,87’lik artışla 53,86 milyar Sm3 olarak gerçekleşmiştir. Bunun en
büyük sebebi elektrik üretiminde ve hane halkının tüketiminde kullanılan gaz miktarındaki artıştır. 2017’de
elektrik üretiminde kullanılan gaz miktarı, bir önceki yıla
göre %22,7 artışla 20,54 milyar Sm3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde konut tüketimindeki gaz miktarı bir
önceki yıla göre %15,5’lik artışla 13,51 milyar Sm3 olarak
gerçekleşmiştir.

Şekil 2.3. Sektörlere Göre Tüketimin Yıllara Göre Karşılaştırması

Türkiye’de ithal fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına
ve yerli kaynak kullanımına öncelik verilmesine yönelik
politikalara uyumlu olarak 2015 ve 2016 yılında düşüş
gösteren doğal gaz ithalatı, başta Rusya’dan ithal edilen
gaz olmak üzere 2017 yılında önemli ölçüde artmıştır.
Bunun en büyük sebebi tüketim tarafında elektrik üretiminde kullanılan gaz miktarındaki artıştır. Yılın yağış
bakımından kurak geçmesi sonucunda elektrik üreti-
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minde hidrolik santrallerinin verimi düşmüş doğal gaz
santrallerinin elektrik üretimindeki payı artmıştır3. Bu
sebeple 2017’de elektrik üretiminde kullanılan gaz miktarı, bir önceki yıla göre %22,7 artışla 20,54 milyar Sm3
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, elektrik ve doğal gaz
piyasalarının birbirine etkilerinin anlaşılması bakımından
önemlidir.
2017’de elektrik santrallerine ek olarak konut tüke-
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timlerinde de önemli bir artış yaşanmıştır. Konut tüketiminde kullanılan gaz miktarlarının ise Türkiye yıllık ortalama sıcaklık değerleri4 ve dağıtım şirketlerinin yaptıkları
yatırım miktarlarının yıllara göre dağılımları ile ilişkili olabilecekleri düşünülmektedir. Artış ile ilişkili olabilecek
faktörler detaylı bir inceleme konusu olmakla birlikte bu
çalışmada basit bir korelasyon ilişkisi ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Tablo 2.2. Konut Tüketiminde Kullanılan Gaz Miktarı
ile İlişkilendirilebilecek Değişkenler
Ortalama Sıcaklık (˚C)

Konut Tüketimi
(milyon Sm3)

2014

14,5

9.304,42

2015

13,8

11.000,36

2016

14

11.701,25

2017

13,7

13.514,94

Korelasyon

-0,86

Dağıtım şirketlerince yapılan yıllık toplam yatırım
miktarı (milyon TL)

Konut Tüketiminde
bir önceki yıla göre
gözlenen artış miktarı
(milyon Sm3)

2014

658

239

2015

1.288

1.696

2016

1.455

701

2017

1.960

1.814

Korelasyon

0,77

Konut tüketimi için sıcaklık ve yatırım miktarı değişkenlerine göre korelasyon ilişkileri kurulduğunda konutlardaki doğal gaz tüketimi ile sıcaklıklar arasında -0,86
gibi negatif yönlü; konutlardaki tüketim artışı ile yatırım
tutarları arasında 0,77 gibi pozitif yönlü güçlü korelasyonların bulunduğu anlaşılmaktadır. Tabii ki değişkenler
arasında korelasyon ilişkisinin bulunması bir nedensellik
sonucu doğurmamaktadır ancak bize nedensellik hakkında bazı ipuçları verebilmektedir. Bu doğrultuda konut
tüketiminde kullanılan gaz miktarı ile sıcaklık ve yatırım miktarı arasında bulunan güçlü korelasyon oranları,
nedensellik için bir işaret olabilir. Bu oranlar göz önüne
alınarak konut tüketimindeki artış, 2017 kışının mevsim
normallerinden daha soğuk geçmesi ve doğal gaz dağıtım şebekelerindeki genişleme ile ilişkilendirilebilir.
Sonuç olarak, doğal gaz piyasasında yapılan yeni yatırımlar sonucunda 69 dağıtım şirketinin toplam yatırım
miktarları 15 milyar TL’yi aşmıştır. Dağıtım şirketlerinin
toplam abone sayısı bir önceki yıla göre %9,96’lık artışla
13.572.231’e serbest tüketici sayısı ise %10,48 artışla
551.987’ye ulaşmıştır. 2016’da 76 ilin 349 ilçe ve beldesinde bulunan dağıtım şebekesi, 2017’de 78 ilin 426 ilçe
ve beldesine ulaşmıştır.

Ya z ı m ı z d a ,
önceki iki yılda düşüş
gösteren doğal gaz ithalatının
v e
tüketiminin 2017’de %15-20 oranında artmasının ilişkilendirilebileceği durumlar arz ve talep kaynaklı olarak
açıklamaya çalıştık. Türkiye’nin doğal gaz altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını önümüzdeki yıllarda da
sürdürmesi beklenmektedir. Bu altyapı yatırımları hayata geçirildikçe doğal gaz piyasasının; beklenmeyen hava
koşulları, elektrik piyasasındaki dalgalanmalar vb. iç etkilerden daha az etkileneceği düşünülmektedir. Ayrıca
döviz kuru ve petrole endeksli fiyatlandırmalar, uluslararası siyasi istikrarsızlıklar vb. dış etkilere karşı yeni alternatifler üretme şansı yakalayacaktır. Bu kapsamda yapılan yatırımların bir tanesi de 2018’de faaliyete geçecek
olan Hatay Dörtyol FSRU terminalidir. Yine 2018’de faaliyete geçecek EPİAŞ bünyesinde bir doğal gaz organize
toptan satış piyasası kurulmasına yönelik çalışmaların
başlatılması, 2017’de yaşanan olumlu gelişmelerdendir. Buna karşılık son yıllarda düşük seyreden doğal gaz
ithalat fiyatlarının artış trendi içine girmesi sonucunda
piyasanın bundan olumsuz etkilenmesi, önlem alınması
gereken bir durum olarak 2017’den 2018’e devretmiştir.
İlerleyen yıllarda da doğal gaz sektöründeki atılımın devam edeceği öngörülmektedir.
Kaynakça
BOTAŞ 2015 Sektör Raporu
EPDK Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları (20142017)
EPDK Elektrik Piyasası Sektörel Gelişim Raporları
(2014-2017)
Gulmira Rzayeva, Gas Supply Changes in Turkey, The
Oxford Institue for Energy Studies, January 2018.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://www.mgm.
gov.tr/FILES/resmi-istatistikler/parametreAnalizi/Turkiye-Ortalama-Sicaklik.pdf
TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Bültenleri, 2014-2017

3- 2017 EPDK Elektrik Piyasası Gelişim Raporu
4- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://www.mgm.gov.tr/FILES/resmi-istatistikler/parametreAnalizi/Turkiye-Ortalama-Sicaklik.pdf
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Önlisans Süresi İçerisinde
Tamamlanması Gereken
İş ve İşlemlerin Elektrik
Üretim Tesisi Yatırımcısı
ve Yatırımları Açısından
Değerlendirilmesi

B

ir enerji santralinin üretim faaliyetine geç-

tamamlamadan mülkiyet veya kullanım hakkının elde

mesi ile ilgili iki dönem bulunmaktadır. Bi-

edilmesi ile ilgili işlemlere başlamaktan imtina etmek-

rinci dönem, inşaat öncesi dönem -başka bir

tedir. Çünkü “ÇED olumlu” veya “ÇED gerekli değildir”

deyişle inşaata başlayabilmek için yapılması gereken

kararı almadan bir proje için arazi temini amacıyla fi-

işlemler, izinler ve onaylar- ikinci dönem ise, inşaat dö-

nans sağlamak yatırımcı için büyük bir risk oluştur-

nemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

maktadır. Bu konuda EPDK Kamulaştırma Dairesinden

Ülkemizde inşa edilen elektrik üretim santrallerinde
genelde inşaat dönemine ilişkin pek fazla sorun gözükmemekle birlikte enerji yatırımları için en büyük sorun
inşaat öncesi dönemde yapılması gereken işlemlerdir.
Çünkü inşaat dönemini etkileyen en önemli faktörler,
projenin finansman durumu ve arazinin jeolojik veya
topoğrafik durumudur. Bu faktörler genellikle tüzel
kişiler tarafından öngörülebilir veya tüzel kişiler tarafından kendi bünyelerinde çözüme kavuşturulabilecek
hususlardır.
Fakat inşaat öncesi dönemi etkileyen birçok unsur
bulunmaktadır. Çünkü ülkemizde izin ve onay işlemleri için birden fazla kurumdan görüş ve izin alınması
gerekmekte ve bu izinlerle ilgili birçok mevzuat ve bürokratik süreçler yer almaktadır. Bunların başında ÇED
süreci ve mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi gelmektedir. Çünkü ÇED Yönetmeliğine tabi projeler
için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı
alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı
ve kullanım ruhsatı verilememekte ve proje için yatırıma başlanamamaktadır.
Örnek vermek gerekirse bir yatırımcı, ÇED sürecini
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alınan verilerin incelenmesi neticesinde; rastgele seçilen 45 proje içerisinde lisans sahibi tüzel kişilerinin
mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi amacıyla
Kamulaştırma Dairesine başvurma süresi, lisans alma
süresinden yaklaşık 1 ila 3 yıl sonra gerçekleşmektedir. Bu istatistik de bize yatırımcının ÇED iznini ve projelendirmesini nihai aşamaya getirmeden veya yatırım
gerçek yatırımcıyla buluşmadan arazi temini işlemine
başlanmadığını göstermektedir.
Bir yatırımcı elektrik üretim tesisi yapımının planlamasını yaparken arazinin jeolojik ve topoğrafik özelliklerinin yanında mülkiyet durumunu da değerlendirmeli
özellikle özel mülkiyet alanlarına isabet eden proje unsurlarını mümkün olduğunca devlet taşınmazları üzerine projelendirmeye çalışmalı bunun mümkün olmadığı
durumlarda ise özel mülkiyete ait taşınmazların malikleri ile anlaşma yoluna giderek satın alma yöntemini
uygulamalıdır.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Önlisans
Esasları başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince önlisans süresinde; gerekli izin, onay, ruhsat
veya benzeri belgeleri alamayan, üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde
ettiğini tevsik edemeyen, EPDK tarafından belirlenen
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yükümlülükleri yerine ge-

me geçemiyor ve ülkemizin sahip olduğu kaynaklar ye-

tirmeyen tüzel kişiye

terince değerlendirilemiyordu. Dolayısıyla, ülke olarak

lisans

yurtdışındaki birçok ülkeden elektrik üretimi amacıyla

verilmeyecek

ve 6446 sayılı Elektrik
Piyasası

Kanununun

Önlisans Esasları başlıklı 6 ncı maddesinin 3
üncü fıkrası gereğince lisans alıncaya
kadar,

EPDK

tarafından
yönetmelikle

be-

lirlenen
istisnalar
dışında
önlisans
sahibi
tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolay-

enerji kaynağı ithal etmek zorunda kalıyorduk.
Fakat 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Mülga
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği verilen lisansların inşaat öncesi döneme ilişkin işlemlere benzer
bir uygulama olan önlisans tanımı getirilmiştir. Böylelikle elektrik üretim piyasasında faaliyet göstermek
isteyen bir tüzel kişi inşaat öncesi dönemde yapması
gereken iş ve işlemleri önlisans döneminde yapması gerekecek ve bu işlemleri belirlenen sürede yaptığı
takdirde kendisine piyasada elektrik üretim lisansı verilecektir. Bunun sonucunda, piyasada elektrik üretmek
isteyen tüzel kişiler hem daha kararlı hem de daha gerçekçi kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. Ayrıca, böyle bir
uygulama ile planlanan üretim zamanı ile gerçek üretime geçme zamanı arasındaki fark azalacaktır.

lı olarak değişmesi, hisselerinin devri veya hisselerin

Makro ölçekte doğru projeksiyonun yapılabilmesi,

devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması

hem ülke cari açığımızın azaltılması hem de ülkemizin

veya Kurum tarafından belirlenen yükümlülüklerin ye-

dış politikada etkin bir strateji belirlemesine katkısı ba-

rine getirilmemesi durumunda önlisans iptal edilecek-

kımından önemli olacaktır.

tir. Başka bir deyişle, bir yatırımcı lisans almadan hisse
devri yapamayacaktır.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 20’nci
maddesine göre; EPDK, lisans verilen üretim tesisle-

Ayrıca, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 16

rinin gerçekleşmelerinin izlenmesinden, ilgili mevzuat

maddesinin 2 nci fıkrası gereğince lisans verilmesine

kapsamında bu tesislerin öngörülen zamanda devre-

esas olan şartların lisansın yürürlüğü sırasında ortadan

ye girmesi için gerekli önlemlerin alınmasından, TEİAŞ

kalktığının veya bu şartların baştan mevcut olmadığının

tarafından yapılacak arz-talep dengesi çalışmalarında

saptanması hâlinde lisans iptal edilecektir.

kullanılmak üzere, beş yıl içerisinde işletmeye girecek

Önlisans döneminde yapılacak iş ve işlemler birçok
proje için hayati önem taşımaktadır. Önlisans döneminde yapılacak iş ve işlemler önlisans almak için yeni

ve arz hesabında dikkate alınacak lisanslı yeni üretim
kapasite miktarlarının Bakanlığa düzenli aralıklarla bildirilmesinden sorumludur.

başvuru yapanların yanı sıra önlisans yükümlülüklerini

Türkiye’nin elektrik üretim sektöründeki dışa ba-

tamamlayıp lisans almış projeler için de ciddi riskler ta-

ğımlılığını azaltmak için potansiyeli olan yerli enerji kay-

şımaktadır.

nakları; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle gibi

Mülga 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda önlisans işlemi olmadığından, piyasada elektrik üretim faaliyeti yapmak isteyen tüzel kişilere lisans verilerek bu
lisansın özel hükümler bölümüne inşaat öncesi ve inşa-

yenilenebilir enerji kaynakları ile yerli kömürümüz olan
linyite dayalı santral yatırımlarını arttırmalı ve bu yatırımların hızla faaliyete geçmesi için teşvikler ve mevzuat kolaylıkları getirilmelidir.

at dönemi olarak süreler işleniyordu. Fakat bu sürelerin

Yenilenebilir enerji potansiyelimizi kullanmak için

takibi EPDK tarafından pek yapılamıyordu. Bu yüzden

EPDK tarafından lisanslandırılan veya lisanslandırılacak

enerji yatırımları tam olarak planlandığı zamanda üreti-

elektrik üretim tesislerinin bir an önce yatırıma başla-
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daha fazla kurum ve daha fazla bürokrasi ile karşılaşılacağı anlamına gelmektedir.
EPDK’dan lisans almış 15 proje için yatırımcılara
önlisans döneminde tamamlanması gereken iş ve işlemlerin tamamlanma süresi ve proje için maliyetinin
sorulduğu bir anket yapılmış ve uygulanan anket sonucu en fazla süre alan ve proje için maliyeti yüksek olan
işlemin mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi
işlemi olduğu sonucuna varılmıştır. Halbuki, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesinden önce(30.03.2013 tarihi öncesi) lisanslı projelerde
mülkiyet veya kullanım hakkıyla ilgili işlemlerin tamamı
EPDK tarafından yürütülmekteydi. Buna rağmen mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi işlemleri en
fazla süre alan işlem olması düşündürücüdür. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesi ile
beraber özel mülkiyet ve kamu kurum ve kuruluşlarına
ması ve yatırımların tamamlanması gerekmektedir. Bu
nedenle önlisans döneminde tamamlanması gereken
işlemler büyük önem arz etmektedir.
Türkiye’nin önemli miktarda yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli bulunmaktadır. Ancak ülkemiz, bu potansiyeli hayata geçirmede geç kalmış ve bu potansiyel
atıl durumda iken enerji sistemini ithal enerji kaynaklarına ağırlık vererek kurgulamıştır. Elektrik üretiminde ithal doğal gaz bazı yıllarda % 55 seviyesine ulaşmış, yerli
ve yenilenebilir potansiyelimize rağmen ulusal kaynaklarımız yabancı ülkelere aktarılmıştır.
Yatırımcılar için elektrik üretim tesislerini kurmak
amacıyla fizibilite ve projelendirme aşamasında proje
yapılacak alanın fiziki durumunun yanında verimi maksimum seviyede tutmak şartıyla mülkiyet ve ÇED kararı
için durumunun değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Çünkü mülkiyet durumunun hem zaman yönünden
hem de finans yönünden projeye maliyeti çok önem-

ait taşınmazların mülkiyet veya kullanım hakkıyla ilgili işlemlerinin bir kısmının Maliye Bakanlığı tarafından
yürütülecek olması bu sürecin daha da uzamasına sebep olacaktır.
Mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi ile ilgili işlemlerin tek bir Kurum tarafından bunun da elektrik üretim lisansı veren EPDK tarafından yapılması ve
kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştırma yönteminin uygulanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Çünkü, satın alma usulüyle kamulaştırma yönteminde,
taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil
edilmeden, idare tarafından taşınmaz malın kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, EPDK
tarafından elektrik üretim tesislerinin kurulabilmesi
için ihtiyaç duyulan özel mülkiyete ait taşınmaz mallar
hakkında acele kamulaştırma yönteminin uygulanması, söz konusu tesislerin zamanında tamamlanabilmesi
açısından büyük önem taşımaktadır.

li bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, imar

Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken

planlarının yapımında imar planının belediye, valilik

iş ve işlemler içerisinde yer alan bazı belgelerin tek bir

veya bakanlık tarafından yapılması unsuru da yatırım-

başvuru ile talep edilmesi halinde elde edilebileceği

cı için önemlidir. Projenin planlama aşamasında imar

veya tek bir kurumdan temin edilebileceği düşünül-

planının yapımı da göz önüne alınmalı mümkünse idari

mekte olup, yatırım ve yatırımcılar açısından bu tip

sınır olarak imar planı sınırları tek il sınırları içerisinde

işlemlerin zaman ve bedel yönünden çok problemler

kalması sağlanmalıdır. Çünkü iki veya daha fazla il ida-

yaratmayacağı anlaşılmaktadır. Fakat yatırımcılarla

re sınırlarının imar planı sınırlarına dâhil olması demek

yapılan görüşmelerde anlaşılmıştır ki, mevzuat olarak
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daha karmaşık ve birçok kurumla muhatap olunması

ülkemiz ekonomisine ve ülkemizin dış politikadaki stra-

sebebiyle mülkiyet hakkının elde edilmesi ve ÇED iş-

tejisine de etkileri bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji

lemleri yatırımcıları en çok zorlayan süreçlerdir.

kaynağı kullanan elektrik üretim santrallerimizi ne ka-

Ayrıca yatırımcılar açısından kamulaştırma bedellerinin projenin toplam maliyeti içerisinde yüksek yer
tutmasının önceden öngörülmesinde fayda olacağı
düşünülmektedir. Çünkü ülkemizin bazı bölgelerinde
kamulaştırma bedellerinin çok yüksek belirlenmesi söz

dar hızlı devreye alabilir ve üretime geçirebilirsek ülke
olarak ithal ettiğimiz birincil enerji kaynağı azalacaktır.
Ayrıca, elektrik enerjisi üretmek maksadıyla ülkemizin
ithal ettiği doğal gaz miktarı ve bunun maliyetinin ülkemiz ekonomisine zararları oldukça fazladır.

konusu olabilmekte ve bu durum yatırımcılar için finans

Sonuç olarak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak

yönünden sıkıntılara yol açmaktadır. Kamulaştırma ile

için ülkemizin bütün yenilenebilir enerji potansiyelini

ilgili diğer bir durum ise, kamulaştırma kararlarının yar-

çevreye zarar vermemek koşuluyla ve çevreye uyum-

gı yoluna taşınarak mahkeme tarafından yürütülme-

lu bir şekilde kullanıp daha hızlı bir şekilde yatırımların

sinin durdurulması veya iptali durumlarında yatırımlar

önünün açılması gerekmektedir. Bu yatırımların bir an

durmakta ve bu süreçte kamulaştırmaya konu taşın-

önce hayata geçirilebilmesi içinde öncelikle mevzuat

mazlarda çalışma yapılamamaktadır.

değişikleri yapılması gerekiyorsa bunlar yapılmalı ve

Yatırımcılar tarafından imar planları belediye ve il
özel idarelerinde yeterli personel olmaması sebebiyle genelde Bakanlığa yaptırılmaktadır. İmar planları ile
ilgili Bakanlık tarafından metrekareye göre harç alınmakta ve bu harçların bedeli oldukça yüksek çıkmaktadır. Bu nedenle, şirketler lisans için aldıkları sınırları
değil de lisans sınırları içerisinde bulunan sınırlı alan için
imar planı yaptırmaktadır. Elektik üretimi yatırımı yap-

bürokratik süreçler azaltılmalıdır. Tarafımca yapılan değerlendirme neticesinde; önlisans sürecinde tamamlanması gereken işlemlerinin süre ve finans yönünden
en önemli olanı mülkiyet veya kullanım hakkının elde
edilmesi olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve bu konuda mevzuat değişikliği
yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

mak isteyen yatırımcılara bu konuda kolaylıklar getirebilmek amacıyla gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Önlisans sürecinde yapılması gereken iş ve işlemler genelde teknik olmaktan ziyade mevzuat
kaynaklı izin ve işlemler olduğundan ve birçok
kanuna veya yönetmeliğe dayandığından, yabancı yatırımcılar için çok önemli bir etken olarak dikkate alınmaktadır. İzin
süreçleri ile ilgili mevzuatların
çok sık ve keyfi uygulamalarla

değişmesi

yabancı ve yerli yatırımcı için
enerji sektörüne
yatırım yapmanın
cazibesini

azalt-

maktadır.
Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken işlerin dolaylı yönden
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Yeni YEKDEM Sistemi ve

“Contracts for Difference”
Tolga TURAN
Turkcell Enerji Genel Müdür Yardımcısı / Enerji Uzmanı
Giriş
Bilindiği üzere 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçerli olan mevzuat değişikliği ile birlikte YEKDEM portföyünde yer alan santralların üretimlerinin zamandan
ve hacimden bağımsız olarak ve de doğrudan doğruya satın alınması yöntemi terkedilmiş, bu santralların
üretimlerinin serbest piyasada satılması ve de GÖP’te
oluşan piyasa fiyatı ile garanti edilmiş YEK destekleme
fiyatı (YEKF) arasındaki fark belirli bir tolerans çerçevesinde YEKDEM katılımcısı santrallere ödenmeye başlamıştır.
Değişiklik sonrası akıllara gelen ilk soru alım garantisi var mı yok mu olmuştur. Teknik olarak bakıldığında bu sorunun cevabı hayırdır zira YEKDEM santralları
tarafından elektriğin fiziksel olarak satın alınması söz
konusu değildir. Ancak santrallar GÖP’te sürekli “sıfır”
teklif girmek suretiyle tüm üretimlerini bu piyasada
satma imkânına sahip olduklarından GÖP’te oluşan fiyat da PTF olduğundan pratikte YEKF-PTF farkı kendilerine ödendiğinde dolaylı bir alım garantisi olduğundan
söz edilebilir. Ancak şunu belirtelim ki, taraflar arasında
herhangi bir PPA (power purchase agreement) söz konusu değildir.
Özüne bakıldığında getirilen yeni sistem finansal piyasalarda başka enstrümanlar üzerinde kurulabilen tipik bir CfD’dir ve Birleşik Krallık’ta tatbik edilen sistemle
son derece benzerdir.
YEKDEM’de benimsenen yeni sistem
Yeni sistemin öne çıkan özellikleri aşağıdaki şekildedir:
Öncelikle santrallar bakımından YEKDEM portföyü-
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ne katılım ölçütleri ve takvime ilişkin bir değişiklik olmamıştır.
• Önemli bir hususu santrallar bakımından denge sorumluluğu prensibi benimsenmiştir. Diğer
bir deyişle, santrallar diğer santrallar gibi bir gün
önceden üretimlerini tahmin etmek ve bu kapsamda ortaya çıkardıkları maliyetlere ve cezalara
(dengesizlik maliyetleri ve dengesizlik cezaları)
katlanmak durumundadırlar.
• Santrallar üretimlerini ister ikili anlaşmalar ile
isterler ise GÖP ve GİP marifetiyle satabilirler. Fiziksel bir alım garantisi söz konusu olmayıp, garanti edilen YEKF ile (pre-agreed price) santralın
gerçekleşen satış fiyatın bağımsız olarak PTF arasındaki fark EPİAŞ tarafından ödenecektir. Burada
dikkate değer bir husus piyasa fiyatının YEKF’nin
üzerine çıkması durumunda santrallar tarafından
EPİAŞ’a ödeme yapılması keyfiyetidir. Diğer bir
deyişle, YEKF YEKDEM katılımcısı santrallar bakımından bir lock-in fiyat niteliğini haiz hale gelmiştir. Eskilerin tabiri ile YEKFDEM santrallarının
müstahakları YEKF’dir; ne bir fazlası ne bir eksiği.
• Getirilen denge sorumluluğu nazarı itibara alınarak PTF-YEKF farkı hesaplanır iken bir tolerans
katsayısı öngörülmüş ve farkın artırılmasına matuf olarak bu katsayı Kurul tarafından 0,98 olarak
belirlenmiştir.
• Eski sistemde olduğu gibi fark ödemeleri EPİAŞ tarafından yapılmakta ve YEKDEM maliyeti
olarak piyasa payları ile orantılı olarak ödeme yükümlülüğü oranları kapsamsında tedarikçiler tarafından yükümlenilmektedir.
• Santrallar ikili anlaşmalar veya GİP kapsamın-
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da PTF üzerinde bir primle yapacakları satışlar bakımından ilave gelir elde etme olanağını da ayrıca
kazanmışlardır.
Contracts for difference (CfD)
Finansal piyasalarda sıklıkla kullanılan CfD, nakit uzlaşma esasına dayanan ve taraflar arasında belirlenen
sürenin sonunda herhangi bir finansal enstrümanın
açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkın ödemesinin
yapıldığı bir türev araçtır. CfD kaldıraçlı sözleşmelerden
sayılmaktadır yani sözleşme başlangıcında küçük bir
miktar ile sözleşme kurulabilmekte ancak dönem sonunda varlığın piyasa değerine göre karar/zarar riski
oldukça fazla olmaktadır. Bir örnekle açıklayalım:
Sözleşmenin kurulma anında bir strike price belirlenmekte ve sözleşme sonunda sözleşmenin üzerinde
kurulu olduğu enstrümanın piyasa fiyatı ile belirlenen
strike price arasındaki farkın nakit olarak uzlaştırılması yapılmaktadır. İleriye dönük olarak fiyat öngörüsü
doğrultusunda pozisyon alınmakta ancak hiçbir şekilde
enstrümanların fiziksel teslimi veya el değiştirmesi söz
konusu olmamaktadır. Uzlaştırma dönemi sözleşmenin
kurulması ile sona ermesi olabileceği gibi farklı sıklıklar
ile de uzlaştırma yapılabilmektedir.
Birleşik Krallık YEKDEM sistemi1
Pek çok enstrüman üzerine kurulabilecek CfD Birleşik Krallık elektrik piyasasında destekleme mekanizmasının en önemli bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
EPİAŞ benzeri olan ve kamu şirketi hüviyetini haiz LCCC
(Low Carbon Contracts Company) ile yenilenebilir kaynaklardan (düşük karbon) elektrik üreten santrallar arasında özel hukuk hükümlerine tabi bir CfD sözleşmesi imzalanmakta, strike price olarak destekleme fiyatı kabul
edilmektedir. Uzlaştırma dönemi bazında da elektriğin
piyasa fiyatı uzlaştırma dönemi için ortaya çıkan referans fiyat ile mukayese edilmekte ve eğer referans fiyat
daha yüksek çıkmış ise santral ödeme yapmakta, strike
price daha yüksek ise santrala LCCC tarafından ödeme
yapılmaktadır. LCCC tarafından katlanılan maliyetler de
piyasa payları oranında tedarikçilere yansıtılmaktadır.

Bu sayede, santral hem toptan satış piyasasındaki fiyat
dalgalanmalarından korunmakta hem de yatırımın geri
dönüşünü ve kredilerin geri ödenmesi fiyat istikrarı ile
sağlanmaktadır. Sistemin en önemli özelliği strike price
belirlenme sürecinde sabit bir fiyat yerine her proje için
ihale yapılmasıdır.
YEKDEM yeniden
Görüldüğü üzere Mayıs 2016 sonrası yürürlüğe giren YEKDEM uygulaması ile finansal piyasalarda sıklıkla
kullanılan CfD esasına dayanan Birleşik Krallık destekleme mekanizması birbirine çok benzemektedir. Strike
price olarak YEKF, referans fiyat olarak PTF ve LCCC
yerine de EPİAŞ konulduğunda iki sistemin benzerliği
ortaya çıkmaktadır.
Sonuç yerine
Bizim YEKDEM sisteminin içinde barındırdığı sıkıntılar az çok gün yüzüne çıktı sayılır. Bunların başında
tedarikçiler bakımından öngörülemezlik geliyor. Aslında
olması gereken diğer aktif enerji bedeli dışındaki kalemler gibi bu kalemin de pass-through şeklinde uygulanması. Ancak bunun için yasal düzenleme yapılması
gerekebilir. Diğer taraftan, kapasite ve lokasyon gibi
maliyetleri etkileyen unsurlar dikkate alınmaksızın destekleme fiyatının sabit olarak kabul edilmesi de ortaya
bir optimal altı bir durumun çıkmasına neden olmakta.
Örneğin üretim maliyeti sırasıyla $63, $73 ve $83 olan
üç rüzgâr santralı bakımından, destekleme fiyatı $73
olarak kabul edildiğinde santrallardan ilki aşırı kar elde
etmekte, ikincisi başa baş olmakta üçüncüsü ise devreye alınamamaktadır. Hâlbuki maliyetleri esas alan bir
destekleme fiyatı belirlense her üç santral da devreye
alınabilecek ve kaynakların daha etkin kullanımı sonucu
ortaya çıkabilecektir2.
Neticede yeni YEKDEM sistemi ve de hatta ihale ile
strike price belirlenen YEKA sistemi büyük ölçüde Birleşik Krallık sisteminden mülhem gibi gözükmektedir.
Bu itibarla, burada meydana gelen gelişmelerin veya
mevzuat değişiklik ve yorumlarının da yakından takip
edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

1- Birleşik Krallık sistemi hakkında bilgiler https://www.gov.uk/government/collections/electricity-market-reform-contracts-for-difference#cfd-policy-development adresinden derlenmiştir.
2- Keyfiyet 13 Mayıs 2017 tarih ve 30065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere
Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde düzenlenen yarışma ve kapasite tahsis esasları ile büyük ölçüde giderilmiş,
yapılan yarışmalar YEKF üzerinden en düşük fiyatın teklif edilmesi esasına dayandırılarak daha optimal bir yapıya geçilmiştir.
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Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve
YEKDEM Maliyetleri hakkında 31/8/2018 tarihli ve 8037 ile 8038 sayılı Kurul
Kararlarının İncelenmesi

İbrahim Oğuz ODABAŞ / EPDK -Enerji Uzmanı

Ülkemizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
tarafından onaylanan ve görevli tedarik şirketleri
tarafından serbest olmayan tüketiciler ile düşük
tüketimli son kaynak tüketici grubunda yer alan
tüketicilere uygulanmakta olan perakende enerji
satış fiyatları temel olarak enerji, şebeke ve vergiler olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.
Aktif enerji bedeli olarak tarifelerde yer alan
enerji bileşeni, tedarik faaliyetin yürütülmesi için
gerekli olan yatırım harcamalarına ilişkin amortisman giderleri, faturalama ve müşteri hizmetleri,
perakende satış hizmetleri gibi işletme giderleri
ile birlikte aktif enerji maliyetleri, brüt kâr marjı ve
faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan tüm maliyetlerden oluşmaktadır.
Büyük kısmını dağıtım bedeli oluşturmakta
olan dağıtım sistem kullanım bedelleri olarak belirlenen şebeke bileşeni, dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamında gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri,
sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan
kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti,
sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti ve
iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar ve faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan tüm maliyetlerden oluşmaktadır.
Vergi bileşeni ise, 3291 sayılı Kanun’un Ek 2 nci
maddesi gereğince tahsil edilen Elektrik Enerjisi
Fonu, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyonu Gelirleri Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (c) bendi gereğince tahsil edilen TRT Payı, 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nun 34-39 uncu maddeleri gereğince tahsil edilen Elektrik ve Havagazı Tüketim
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Vergisi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
gereğince tahsil edilen Katma Değer Vergisinden
oluşmaktadır.
Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesinde Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) bir perakende
satış tarife dönemi için aktif enerji bileşeninin hesaplanması toplam enerji tedarik maliyetinin öngörülen enerji satış miktarına bölünmesi şeklinde
ifade edilmiştir. Toplam enerji tedarik maliyeti; görevli tedarik şirketlerinin ikili anlaşmalar ve/veya
organize elektrik toptan satış piyasalarında yaptığı
brüt kâr marjı ilave edilmiş enerji alım maliyetleri
ile piyasa işletmecisi tarafından fatura edilen bedeller (geçmişe dönük düzeltme kalemi, piyasa işletim ücreti, süresinde ödenmeyen alacaklar payı,
fark fonu), sistem enerji dengesizlik gelir kalemi
ve iki dönem öncesine ait enerji tedariki düzeltme
bileşeni ve perakende satış gelir tavanını içeren diğer giderlerden oluşmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gereğince görevli tedarik şirketi tarafından katlanılan maliyetler de bir enerji
alım maliyeti olarak enerji tedarik maliyetlerine
dâhil edilmektedir. 31/8/2018 tarihli ve 8037 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Perakende Enerji
Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ öncesinde,
bir perakende satış tarife döneminde, dönemden
önceki aylar için daha önce tarife hesaplamalarında yer almayan YEKDEM maliyetleri o perakende
satış tarife dönemi hesaplamalarına dâhil edilmekteydi. Örnek olarak, nisan, mayıs ve haziran
aylarını içeren 2018 yılının ikinci çeyrek tarife hesaplamalarında, 2018 yılının ocak, şubat ve mart
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aylarına ilişkin gerçekleşen veya daha sonra düzeltilmek üzere tahmini YEKDEM maliyetleri tarife
hesaplamalarına konu edilmiştir.
YEKDEM maliyetlerinin geriden gelmesi yerine
perakende satış tarife dönemi ile eş baza getirilmesinin;
- YEKDEM maliyetleri ait olduğu perakende
satış tarife döneminde yer alacağından maliyet
esaslı tarife düzenlemelerinin daha doğru bir
şekilde yerine getirilmesi,
- Tarifeler ile piyasa maliyetleri arasındaki
faz farkının ortadan kalkması,
- Geriden gelen YEKDEM maliyetlerine faiz
uygulanmasının sona ermesi ve nihai tüketici
tarifelerine yansıyan faiz maliyetinin ortadan
kalkması,
- Görevli tedarik şirketlerin üç ay geriden
gelen YEKDEM maliyetlerinin finansman
maliyetine katlanmayacak olması,
- Sürekli büyüyen, enerji maliyetlerini ciddi
ölçüde etkileyecek hale gelen, geriden geldiği
için tarifeler yoluyla ana parası karşılanmayan,
bu sebeple görevli tedarik şirketlerinin mali
tablolarını gittikçe daha da olumsuz hale getiren YEKDEM maliyetinin genel finansal duruma olumsuz etkisinin azalması,
- Şirketlerin mali tablolarının risk analizleri açısından daha iyi okunabilir ve anlaşılabilir
hale gelmesi
açısından genel anlamda olumlu etkileri olacağı değerlendirilerek 8037 sayılı Kurul Kararı ile
YEKDEM maliyetlerinin oluşacağı perakende satış
tarife dönemi maliyetlerinde dikkate alınması yönünde Tebliğ değişikliği yapılmıştır. Yeni durumda,

@EnerjiUzmanlari

görevli tedarik şirketleri tarafından YEKDEM maliyet tahminleri yapılacak ve şirketler tarafından
sunulacak perakende satış tarife tekliflerinde bu
tahminler yer alacaktır. Örnek olarak, uygulamanın ilk kez yapılacağı ekim, kasım ve aralık aylarını
içeren 2018 yılının dördüncü çeyrek tarife hesaplamalarında, şirketler tarafından bu aylar için yapılacak YEKDEM maliyet tahminleri dikkate alınacaktır.
Yeni uygulamanın dezavantajı olarak, yapılacak
tahminlerin gerçekleşmelerden çok farklı olması durumu başta gelmektedir. Bu farklılıkların iki
perakende satış tarife dönemi sonrasında düzeltilecek olması ile görevli tedarik şirketlerinin enerji
tedarik maliyet tahminlerindeki sapmanın, ülke
sapma ortalamasından yüksek olan şirketler için
cezai bir faktör olan ve halihazırda %5 olarak belirlenen k katsayısının sapan tutara uygulanacak olmasının şirketleri daha iyi tahmin yapmaya iteceği
bu nedenle de tahmin-gerçekleşme farkının çok
büyük bir sorun oluşturmayacağı öngörülmektedir.
En son, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını içeren 2018 yılının üçüncü çeyrek tarife hesaplamaları için görevli tedarik şirketlerinden nisan, mayıs
ve haziran aylarına ilişkin YEKDEM maliyetleri
alınmış ve tarife hesaplamalarında kullanılmıştır.
2018 yılının dördüncü çeyreğinde ekim, kasım ve
aralık ayları YEKDEM maliyetleri dikkate alınacağından arada kalan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları YEKDEM maliyetlerinin de tarife hesaplamalarında dikkate alınması gerekmektedir. Yaklaşık 2,3
milyar TL olan tutarın büyüklüğü ve tarifelere olan
etkisi göz önüne alındığında, 31/8/2018 tarihli ve
8038 sayılı Kurul Kararı ile bu tutarın 2019 yılının
üçüncü çeyrek sonuna kadar, 13 ay boyunca, tarife
hesaplamalarında yer alması kararlaştırılmıştır.
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KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ
20/09/2018 tarihli ve 8069-8070 sayılı Kurul Kararları Hakkında

Mustafa YAVUZDEMİR / EPDK -Enerji Uzmanı

Bilindiği üzere 21/12/2017 tarih ve 7531 sayılı

21/12/2017 tarih ve 7532 sayılı Kurul Kararı-

Kurul Kararı ile Kalite Faktörü Uygulamasına İliş-

nın 1 inci maddesinde yer alan “t-1 yılının ilk ayı”

kin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar), 21/12/2017

ibaresinin “t yılının 31 Mart tarihi” olarak değiştiril-

tarih ve 7532 sayılı Kurul Kararı ile kalite faktörü

mesine karar verilmiştir.

uygulamasına ilişkin parametreler belirlenmiştir.
Söz konusu Usul ve Esaslar ile Kalite Faktörü (KF)
Uygulamasına ilişkin genel hükümler ve yine söz
konusu Kurul Kararı ile uygulamaya ilişkin parametreler belirlenmiştir. Ancak, gerek elektrik dağıtım şirketlerinde mahallinde yapılan incelemeler
gerekse ilerleyen süreçte ortaya çıkan diğer ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu Usul ve Esaslar
ile parametrelere ilişkin Kurul Kararında değişiklik
yapılması ihtiyacı hasıl olmuş ve 20/09/2018 tarihli ve 8069 ve 8070 sayılı Kurul Kararları ile söz
konusu değişikler yapılarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda 20/09/2018 tarihli ve 8069 ve
8070 sayılı Kurul Kararları ile yapılan başlıca değişiklikler ve gerekçelerine ilişkin değerlendirmelere
aşağıda yer verilmiştir. Buna göre;
• 7532 sayılı Kurul Kararına göre 2018 yılı
Tedarik Sürekliliği Kayıt Sistemi (TSKS) puanının hesaplanabilmesi için şirketlerin 2017
yılının Ocak ayı itibariyle Usul ve Esaslar
ekinde yer alan fonksiyonları tam olarak

yılının uygulamanın ilk yılı olması gibi fak-

“2018 yılı için dönemsel olarak hesaplanacak Toplam Kalite Puanının aynı yıl,
2019 ve 2020 yıllarında ise bir önceki yıl
(t-1 yılı) için hesaplanacak Toplam Kalite
Puanının cari yıl (t yılı ) sistem işletim gelir
tavanına yansı tılmasına,” ibaresinin “t yılı
için hesaplanan Toplam Kalite Puanının t
yılı sistem işletim gelir tavanına yansıtılma-

törler göz önüne alındığında;

sına” karar verilmiştir.

sağlaması gerekmekte idi. Ancak, şirketlerin
bu Usul ve Esaslara konu sistemlerin kurulup kurulmadığına ilişkin mahallinde yapılan
incelemelere 2018 yılında başlanması, Şirketler tarafından söz konusu çalışmaların
da 2018 yılı içerisinde başlaması ve 2018
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• Diğer taraftan, yine 7532 sayılı Kurul Kararının 9 uncu maddesinde yer alan kalite
puanın Şirketlerin sistem işletim gelir tavanına yansıtılmasına ilişkin olarak; söz
konusu Usul ve Esaslar 2018 yılında TSKS
kurmamış olan şirketlerin 2019 yılında sistemi kurmalarını teşvik eden bir düzenleme
olmaktan uzaktı. Çünkü ilgili madde hükmüne göre 2018 yılında gerekli sistemleri kurmamış olan Şirketler için kalite faktörü hem
2018 hem 2019 yılında sistem işletim gelir
tavanına yansıtılamayacaktı. Dolayısıyla tedarik sürekliliği ve teknik kalite gibi elektrik
dağıtımı hizmet kalitesine ilişkin unsurlara
azami ölçüde fayda sağlayacak olan söz konusu sistemlerin elektrik dağıtım şirketleri
tarafından bir an önce kurulmasını teşvik
etmek ve sistemi tam olarak kuran Şirketlerinde kurduğu yıl gelir tavanının artırılmasıyla da Şirketlerin mali açıdan daha güçlü
duruma ulaşmalarını sağlamak amacıyla;
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• Son olarak; 2018 yılı Nisan ayı ve son-

Son olarak mevcut durumda Şirketler tarafın-

rasında 21 elektrik dağıtım şirketinde Ku-

dan “geçici” kesintilerin kayıt altına alınmadığı/alı-

rumumuz uzman ve uzman yardımcıları

namadığı görülmüştür. Ayrıca kesintilerin kayıt al-

tarafından söz konusu Usul ve Esaslar kap-

tına alınmasının yüksek maliyetlere sebep olacağı

samında TSKS kurulumuna ilişkin mahallin-

ve günümüz koşullarında maliyetinin faydasından

de incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu uygulamanın
ilk yılı olması ve bazı konulardaki anlam kargaşasının giderilmesini teminen;
2018 yılında yapılan TSKS incelemeleri
sonrasında tespit edilen eksikliklerin Şirketler tarafından giderildiğine ilişkin bilgi
ve belgelerin Kuruma sunulması ve Kurul
tarafından uygun bulunması halinde söz
konusu Şirket için PUANTSKS = 20 olarak hesaplanmasına karar verilmiştir.
20/09/2018 tarihli ve 8069 ve 8070 sayılı Kurul Kararı ile;
Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan OKSÜRE (Ortalama Kesinti Süresi)
ve OKSIK (Ortalama Kesinti Sıklığı) tanımlarında
“mücbir sebep” kapsamında meydana gelen kesintiler, KF uygulaması kapsamında zaten OKSÜRE ve
OKSIK hesabına dahil edilmemektedir. Bu sebeple
Usul ve Esaslar kapsamındaki OKSÜRE VE OKSIK
tanımlamalarında sadeleştirilmeye gidilmiştir.
Ayrıca, Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde
yer alan (Kullanıcı başına başvuru sayısı) KBB’nin
sehven KMİ (Kullanıcı Memnuniyet İndeksi) olarak
yazıldığı tespit edildiğinden söz konusu madde de
değişikliğe gidilmiştir.

fazla olduğu değerlendirildiğinden ve ayrıca Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet
Kalitesi Yönetmeliği’nden de “geçici” kesintilerin
çıkarılmasından dolayı “geçici” kesintilerin Tedarik
Sürekliliği Uzaktan İzleme Sistemi (TSUİS) kapsamından çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir
Yukarıda ifade edilen bu düzenlemelerin elektrik dağıtımı hizmet kalitesine ilişkin unsurlara azami ölçüde fayda sağlayacak olan uzaktan izleme
sistemleri ile birlikte tedarik sürekliliği kayıt sistemlerinin elektrik dağıtım şirketleri tarafından bir
an önce kurulmasını teşvik etmesi ve mali açıdan
güçlü bir elektrik piyasasının oluşmasına katkı
sağlaması açısından son derece önemli olduğu
değerlendirilmektedir.
Bir sonraki uygulama döneminde ise elektrik
dağıtım şirketleri tarafından söz konusu sistemlerin kurulması ve olgunlaşmasının akabinde kalite
faktörü uygulamasının ödül yanında ceza tarafının
da ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde uygulamaya
dönüştürülmesi ve kalite faktörünün temel bileşenlerinin yine müşteri memnuniyeti ve hizmet
kalitesini maksimize edecek şekilde değiştirilmesinin/geliştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

DÜZELTME ve ÖZÜR: 7. Sayımızda; Enerji Uzmanı Sn. Dilek CİVAK ERDAŞ’ın kaleme aldığı “Elektrik Piyasası Tüketici
Hizmetleri Yönetmeliği ile Getirilen Değişiklikler” başlıklı Kurul Kararı İncelemesi, sehven isimsiz olarak yayınlanmıştır. Bu
yanlışlıktan ötürü yazarımızdan özür dileriz.

@EnerjiUzmanlari
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Enerji İstatistikleri
Uzman Gözüyle Enerji

ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Temmuz Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2018 TEMMUZ

KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ* (MWe)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

ORAN (%)

52.967,73

EÜAŞ SANTRALLERİ

KONU BAŞLIĞI

-Üretim, tüketim, ithalat

60,74
LİSANSLI ÜRETİM*

19.856,80

22,77

YAP İŞLET SANTRALLERİ

6.101,81

7,00

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN

2.018,81

2,31

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.

1.358,80

1,56

LİSANSSIZ

4.904,06

5,62

LİSANSSIZ KURULU

100

GÜÇ

TOPLAM

87.208,02
2018 TEMMUZ

KAYNAK TÜRÜ

LİSANSSIZ

TOPLAM
KURULU
GÜÇ* (MWe)

ORAN
(%)

DOĞAL GAZ

26.049,45

29,87

BARAJLI HİDROLİK

20.507,83

LİNYİT

TOPLAM
ÜRETİM*
(MWh)

4.779.836,37
MWh

ÜRETİM**
LİSANSLI KURULU
GÜÇ*

FATURALANAN

2018 TEMMUZ

171.866.776,95
MWh

82.303,96 MW
4.904,06 MW
135.866.725
MWh

TÜKETİM

ORAN
(%)

İTHALAT

1.505.921 MWh

İHRACAT

1.476.205 MWh

10.660.834,08

36,17

AYLIK AĞIRLIKLI

23,52

4.665.481,53

15,83

9.267,12

10,63

3.879.941,06

13,16

İTHAL KÖMÜR

8.938,85

10,25

5.337.688,60

18,11

AKARSU

7.609,26

8,73

1.188.174,72

4,03

RÜZGÂR

6.699,25

7,68

1.437.222,40

4,88

JEOTERMAL

1.163,64

1,33

573.324,51

1,95

FUEL OİL

709,21

0,81

86.566,80

0,29

TAŞ KÖMÜRÜ

616,15

0,71

258.865,46

0,88

BİYOKÜTLE

567,42

0,65

223.582,01

0,76

ASFALTİT

405,00

0,46

199.989,60

0,68

4.667,11

5,34

962.934,33

3,27

NAFTA

4,74

0,01

0,00

LNG

1,95

0,00

MOTORİN

1,04

0,00

GÜNEŞ

TOPLAM

87.208,02

100,00

210,373 TL/
MWh

ORTALAMA PTF

ve ihracat değerleri
ilgili yılbaşından itibaren
toplam değerlerdir.
*Serbest üretim şirketleri,
Yap-İşlet, İşletme Hakkı
Devri ve Yap-İşlet-Devret
santrallerinin kurulu güç
ve üretim değerlerini
kapsamaktadır.
PTF: Piyasa Takas Fiyatı
SMF: Sistem Marjinal
Fiyatı
**Lisanssız Üretim: 6446
sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 14 üncü

AYLIK AĞIRLIKLI

215,236 TL/
MWh

ORTALAMA SMF

maddesi kapsamında
lisans alma ve şirket
kurma yükümlülüğünden
muaf kişilerin yapmış
olduğu üretimdir.

EKİM DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)

Enerji

Dağıtım

Fon/Pay/
Vergi

%18 KDV’li

Sanayi OG

38,2630

6,4955

0,7653

53,7180

0,00

Sanayi AG

39,6313

10,0499

0,7926

59,5591

0,00

0,00

Mesken

34,5298

13,3206

2,7624

59,7231

0,00

0,00

Ticarethane

43,4780

13,6198

3,4782

71,4797

100,00

Tar. Sulama

39,0697

11,1911

3,1256

62,9959

29.474.605,12

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü(Milyon Sm3)

Üretim

İthalat

Yurtiçi Satış (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Üretim + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar
+ İhracat)

241,01

29.588,40

29.492,57

324,43

29.829,41

29.817,00

2018 YılıTemmuz Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)
Gazın Türü

Boru Gazı

LNG

Toplam
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Ülke

Miktar

Rusya Federasyonu

14.502,60

İran

4.558,57

Azerbaycan

3.830,40

Cezayir

2.385,88

Nijerya

896,76

Diğer

3.414,19

Toplam

22.891,57

6.696,83

29.588,40

@EnerjiUzmanlari

Enerji İstatistikleri
Uzman Gözüyle Enerji

LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (ton)
Üretim

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Rafineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

525.662

1.970.299

2.389.713

90.410

2.495.961

2.480.123

*Standardize LPG dâhil toplam satış
2018 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

			

Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)

TÜPLÜ

440.427

18,43

DÖKME*

69.066

2,89

OTOGAZ

1.880.220

78,68

Toplam

2.389.713

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton)
ÜRÜN TÜRÜ

RAFİNERİ ÜRETİMİ

İTHALAT

İHRACAT

YURTİÇİ SATIŞLAR
(Tüketim)

TOPLAM ARZ
(Rafineri Üretimi
+ İthalat)

TOPLAM TALEP
(Yurtiçi Satışlar +
İhracat)

Benzin Türleri

2.586.595

-

1.323.215

1.353.275

2.586.595

2.676.490

Motorin Türleri

5.051.517

8.388.432

54.983

14.625.834

13.439.949

14.680.817

Fuel Oil Türleri

45.895

273.830

98.576

225.781

319.725

324.357

Havacılık Yakıtları

2.705.735

243.237

2.056.405

784.068

2.948.972

2.840.472

Denizcilik Yakıtları

693.097

6.607

759.246

28.826

699.704

788.072

11.082.839

8.912.106

4.292.425

17.017.784

19.994.945

21.310.209

ABONELİK
FORMU

Genel Toplam

@EnerjiUzmanlari
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sen de
katıl
enerjiyi fotoğrafla
Enerjiye dair çekmiş olduğunuz fotoğrafları dergimizde görmek ister misiniz?
Evet diyorsanız bize ulaşın ► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr
Sosyal medyada paylaşmayı da unutmayın!

@EnerjiUzmanlari #uzmangözüyleenerji
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@EnerjiUzmanlari

