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M

erhaba…
Sevdiğim bir söz vardır…
Her insan orijinal olarak doğar ama ne yazık ki çoğu birbirinin
kopyası olarak ölür.

İnsanı orijinal -biraz daha Türkçeleştirerek söylersek- özgün
ve farklı kılan ise sahip olduğu fikirler ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleridir. Potansiyelini keşfetme süreci tam da bu yüzden insanın hayattaki en
değerli yolculuğudur. Yeter ki kendisine rehberlik edecek doğru insanlarla
karşılaşsın, yeter ki kendisini ifade edebileceği doğru mecralara ulaşabilsin.
Dergimizin sektör yayınları arasında farklı bir yeri olduğuna inanıyoruz. Tabii bu tespitim okuyucu gözünde objektiflikten biraz uzak görünebilir. Ama
ilk sayımızdan bu yana yayımladığımız makalelerin içeriğine ve yazarlarımızın
uzmanlık alanlarına bakarsanız çok da haksız olmadığımı siz de görebilirsiniz.
Enerji Uzmanları Derneği olarak dergimizin yanı sıra eğitim faaliyetlerimize de
büyük önem verdiğimizi belirtmeme sanırım gerek yok. Yetkin ve donanımlı
uzmanlarımızın sürdürdüğü eğitimlere olan ilgi bizi gerçekten memnun
ediyor. Bu eğitimlerde yer alan ve sertifikalarını alan arkadaşlarımızın da sektöre dair yazılarını sayfalarımızda görmek istiyoruz.
Bu sayımızda özellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Dr. Zafer Demircan’a teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğun gündeminde nükleer enerji
hakkında bilinmesi gerekenlere dair dergimize verdiği mülakat sadece bu
alana ilgi duyanlar için değil, kafasında soru işaretleri olan herkes için yol gösterici nitelikte. Arşivlerinizde saklamanızı tavsiye ediyorum.

Saygılarımla.
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Enerji - İklim İkilemi ve Türkiye
Mücahit SAV

ETKB / EÜAŞ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Makine Yüksek Mühendisi

Osman ERK

ETKB / Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı /Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Giriş
Enerji, ülkelerin ekonomik büyümesi ve rekabet gücünün önemli girdilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1700’lü yıllarda taş kömürünün, 1800’lü yıllarda
petrolün çıkarılarak makinalı üretim araçlarında kullanılmasıyla başlayan enerji kavgaları ve 1990’larda
başlayıp 2000’li yıllarda artarak süren iklim tartışmaları; günümüzde ülkelerin iktisadi ve siyasi ilişkilerinin
önemli bir unsuru haline gelmiştir. Enerji özellikle temiz
enerji ile çevre kavramları yeni politika alanları olarak
kendini göstermiştir.
Enerji eksenli tartışmalar her daim devam etmekte
olup, barışın ve refah düzeyinin kaynağı olması gerekirken; günümüzde bir savaş sebebi olma durumunu
devam ettirmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin enerji kaynakları ve yine bölgesinde bulunan ülkelerin buna yönelik politikaları; son yüzyılda ortaya çıkan
I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra bile, bitmez tükenmez savaşların devamına sebep olmaktadır. Hızlı iklim
değişikliği, petrol, doğal gaz ve kömür gibi
kaynakların paylaşımı ve
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kontrolü ile enerjiye ulaşım sorunları; bu süreci en çok
etkileyen unsurlar olarak görülmektedir.
Enerji ve çevre ilişkisi neredeyse yüzyıllara varan
bir sorun olmasına rağmen özellikle 20. yüzyılın son
çeyreğinde gündem olmuş ve 1990’larda uluslararası
sorunlardan biri olarak yerini almaya başlamıştır. Artık
ülkelerin enerji tüketirken emisyon değerleri de ciddi
anlamda önem arz etmeye başlamıştır. Bu noktada,
yenilenebilir enerji ile ilgili tartışmalar önem kazanmış
ve yine yenilenebilir enerji teknolojisinde Avrupa
merkezli şirketlerin (özellikle Almanya ve Danimarka)
ciddi hamleleri olmaya başlamıştır. Bu anlamda karbon
piyasaları, yenilenebilir enerji ve emisyon tartışmalarının, görece gelişmiş ülkelerden gelmesinin tesadüf
ve sadece çevreye duyarlı bir inisiyatif olmadığı/
olamayacağı gerçeğini göz önünde bulundurmak
gereklidir.
Enerji kaynakları açısından büyük oranda dış
ülkelere bağımlı olan Türkiye’nin en büyük dış
ticaret açığı kalemi de enerji sektörü olarak
kendini göstermektedir. Bu bakımdan,
arz güvenliği kadar Türkiye’nin, cari
açığının büyük bir bölümünü teşkil
eden enerji ithalatı sorunu için de
alternatif enerji kaynaklarına
yönelme ihtiyacı doğmuştur.

@EnerjiUzmanlari
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Bu bağlamda, enerji arz güvenliği ve yerlileşme bağlamında kaynak çeşitliliği çalışmaları da alternatif enerji
kaynakları bağlamında artarak devam etmiştir.
Enerji İkilemi
Daha önce olduğu gibi son yıllarda da enerji bağımlı
ülkeler için enerji arz güvenliği sorunu devam ettiği için
ve hatta azı ülkelerde daha fazla artmasından ötürü
ekonomik rekabetlerin, siyasi krizlerin ve savaşların;
enerji ve enerji kaynakları üzerindeki rekabet etrafında oluşması da doğal görülebilmektedir. Bu rekabet; küresel, bölgesel ve ulusal bağlamlarda ve çeşitli
düzeylerde kendini göstermektedir.
1990 sonrasında Körfez krizleri, Irak’ın işgali, Batı
Asya ve Kuzey Afrika, iç savaşlar sonucu Hazar Ekseni
ile beraber, enerji eksenli gerilimlerin merkezine oturmuştur. Buna başta Suriye, Irak ve Yemen gibi ülkelerde siyasal sistemlerin “başarısız devletler” şeklinde
tezahür etmesi sonrası hem ilgili ülkelerde ve hem de
bölgesel ve yer yer küresel düzeylerde etkinliğini göstermeye çalışan devlet dışı aktörler (ayrılıkçı yapılar, iç
savaşların farklı tarafları, terör hareketleri, dini-siyasi
temelli hareketler vs.) de eklenince dünyada enerji arz
güvenliği riski birçok ülke açısından kendini daha fazla
göstermiştir.
Soğuk Savaş sonrası “Yeni Dünya Düzeni”nde,
1974’teki krizden sonra görülen enerji ve enerji kaynakları üzerindeki rekabet durumu artmıştır. Ayrıca,
%90’ların üzerinde petrol ve gaz bağımlılığı bulunan
birçok Avrupa ülkesinde, yenilenebilir enerji alanında
bu dönemde ciddi adımların temeli atılmıştır. Genel

Makale

olarak gelişmiş ülkelerde bu alanda önemli AR-GE yatırımları yapılmıştır. Daha sonrasında iklim değişikliği,
düşük karbon ekonomileri gibi konuların da temiz enerji ve çevre tartışmalarının paralelinde yükselmesi söz
konusu olmuştur.
Türkiye’nin Enerji İkilemi
Türkiye, enerjide yaklaşık %73 civarında dışa bağımlı
bir ülke konumunda olup, petrolde yaklaşık %93, doğal
gazda ise %98 seviyesinde dışa bağımlıdır. 2017 yılı itibariyle Türkiye’nin petrol ithalatının1 yaklaşık %45’i ve
doğal gaz ithalatının2 yaklaşık % 69’u sadece İran ve
Rusya’dan yapılmaktadır. Enerji sektörü, siyasi ve iktisadi açıdan stratejik bir alan olduğundan, yüksek düzeydeki dış bağımlılık, Türkiye’nin ekonomi ve dış politikası açısından büyük riskler teşkil edebilmektedir.
2002-2018 döneminde (son 16 yılda) Türkiye elektrik talebi -2009 yılı hariç- her yıl bir önceki yıla göre
sürekli artış yönünde olmuştur. Yıllık elektrik talebinde ortalama artış %5,45 iken 2017 yılı artışı ise %5,22
seviyelerinde seyretmiştir. Son 16 yılda toplam talep
artışı %120 oranında gerçekleşmiştir. Söz konusu artışlar; elektrik talep artışında Türkiye’yi dünyada Çin’den
sonra ikinci sıraya yükseltmektedir.
Her yıl artan bu talebi karşılamak için ülkemizin
yoğun enerji yatırımları yapması ve bunun yanında
farklı enerji kaynakları arayışlarına girmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sadece aynı ülkelere bağımlı
kalmamak ve aynı zamanda petrol ve petrol türevlerine
mahkûm olmamak için Türkiye’nin enerji kaynaklarını
çeşitlendirmesi elzem görülmektedir.

1- EPDK, http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-107/petrolyillik-sektor-raporu Erişim Tarihi: 25.09.2018
2- EPDK, http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-94/dogal-gazyillik-sektor-raporu Erişim Tarihi: 25.09.2018
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Uluslararası Enerji Ajansı ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşların raporlarındaki gözlemlere göre;
her ne kadar yenilenebilir enerji alanındaki gelişmelerin artması beklense de petrol ve doğal gazın; orta ve
uzun vadede uluslararası ilişkiler ve uluslararası siyasi
denklemler arenasında belirleyici rolü devam edecektir.
Bu anlamda, Türkiye’nin yakın coğrafyalarındaki siyasi
gerilimlerin de orta ve uzun vadede devam edeceği öngörülebilmektedir. Türkiye açısından burada önem arz
eden husus; ülkemizin bir enerji koridoru veya hub olma
yönündeki stratejik konumudur.
Yakın coğrafyadaki tüm ülkeler gibi Avrupa Birliği ülkeleri de Türkiye’nin enerji koridoru özelliğini
kabul ederek bunu kendi avantajları için kullanmak
istemektedirler. AB’nin önceliği; kendi arz güvenliğinin
temini için Türkiye üzerinden Hazar ve Orta Doğu enerji
kaynaklarına erişimi sağlamak, bir başka deyişle Türkiye köprüsü üzerinden bu kaynakları AB’ye ulaştırmaktır. Bu politikalar doğrultusunda Türkiye’nin transit
koridor rolü, kendi arz güvenliğinin temini için de avantajlar sağlamıştır. Enerji oyunları anlamında bakıldığında, enerji zengini ülkelerin önemli bir bölümünde karışıklıkların olması veya karışıklık potansiyelinin yüksek
olması bu ülkelerdeki enerji kaynaklarının nasıl ve hangi
güzergâhtan geçirilmesi ve talep tarafındaki ülkelere
eriştirilmesi tartışmasını beraberinde getirmektedir.
İklim İkilemi
İklim ile ilgili tartışmalar, 20. yüzyılın son çeyreğinde
bir uluslararası sorun alanı olarak görülmeye
başlanmıştır. Bu anlamda en somut uluslararası adım
atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli
etki yapmayacak seviyelerde dengede kalmasını sağlamak üzere Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (UN-IPCC) içerisinde yer alan Kyoto Protokolü’nü dünyadaki 199 ülkenin imzalaması olmuştur.
Protokolde yer alan kimi ülkeler, karbondioksit ve sera
etkisine neden olan gazların salımını azaltmaya veya
bunu yapamıyorlarsa emisyon ticareti yoluyla haklarını
arttırmayı taahhüt etmişlerdir.
Küresel İklim Değişikliği Anlaşması olan ve günümüzde hala geçerliliğini koruyan Kyoto Protokolü’nün

2020 yılında sona ermesinden sonra yerini alacak yeni
anlaşma olan Paris Anlaşması ise 21. İklim Konferansında onaylanmıştır. Paris Anlaşması ile ilk defa büyük
ve gelişmiş ekonomisi olan devletler önemli taahhütlerde bulunmuşlardır. Yaptıkları niyet beyanlarına göre;
AB 2030 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarını 1990
seviyelerine kıyasla %40 azaltacağını taahhüt etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD); 2025 yılı itibariyle
sera gazı emisyonlarını 2005 seviyelerine kıyasla %28
oranına kadar keseceğini taahhüt etmiş ancak Trump
başkanlığı dönemiyle ABD, bu anlaşmaya taraf olmayacağını uluslararası arenaya duyurmuştur. Rusya, 2030
yılı itibariyle emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla %30 oranına kadar kesmeyi taahhüt etmiştir. Çevre
kirliliği konusunda ilk defa kesin bir tarih belirleyen
Çin ise karbondioksit salımında 2030 yılını sınır olarak
belirterek, o tarihten itibaren çevre kirliliğini azaltmayı
amaçlamaktadır (Tablo 1)3.
Tablo 1. Ülkelerin Ulusal Niyet Katkı Beyanı
(2030 yılında)
Ülke

Niyet Beyanı (%)

Referans Yıl

ABD

26-28

2005

Çin

60-65

2005

AB

40

1990

Rusya

25-30

1990

Türkiye

21

2012

Çin, ABD, AB, Hindistan, Rusya, Japonya, Brezilya,
Kanada gibi gelişmiş ülkeler dünya toplam emisyonlarının %90’ından sorumlu ülkelerdir. Bu ülkelerce emisyonları kontrol altına alındığında, dünya üzerinde iklim
değişikliğine yönelik tehditler de zaten büyük oranda
bertaraf edilmiş olacaktır.
İklim müzakerelerinde; gelişmiş ülkelerin gelişmekte
olan ülkelere nazaran sera gazı emisyonlarını azaltmak
için daha iddialı ulusal hedefler taahhüt etmeleri beklenmektedir. Büyük petrol üreticisi ülkeler küresel iklim
anlaşmalarıyla fosil yakıt talebinin ve fiyatlarının azalacağından endişe ettiklerinden, bu anlaşmalara sıcak
bakmamaktadırlar. Özellikle zengin ve sanayileşmesini

3- http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.
aspx Erişim Tarihi: 02.10.2016
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tamamlamış ülkelerin kendi paylarına düşeni yapmadıkları için geri kalan diğer ülkelerin de iklim değişikliklerini gerçek anlamda koruyucu bir anlaşmanın olacağı
konusunda isteksizlik gösterebilmektedirler.
Türkiye’nin Bu İklim İkilemi İçerisindeki Yeri
TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; Türkiye’nin 2016 yılı toplam sera gazı emisyon miktarı 1990
yılına göre %135,4’lük bir artış göstererek 496,1 Mt CO2

eşdeğeri olmuştur. Türkiye’de kişi başına düşen sera
gazı emisyon miktarı 2015 yılında 6.04 ton CO2 olan
değer 2016 yılında 6.3 ton’a yükselmiştir. Kişi başına
düşen emisyonlar 1990 yılında 3,8 ton/kişi olarak hesaplanmıştır. 2016 yılında toplam CO2 emisyonlarının
%86,1’i enerjiden, %13,6’sı endüstriyel işlemler ve ürün
kullanımından, %0,3’ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan
kaynaklanmıştır4. Karbon emisyonlarındaki en büyük
payı her yıl olduğu gibi yine enerji kaynaklı emisyonların
oluşturduğu görülmektedir.

Makale

Türkiye; sanayileşme sürecini tamamlamamış ve
gelişmekte olan bir ülke olarak sadece OECD üyesi olması nedeniyle, uluslararası iklim müzakerelerinde ve
karbon ticaretinde hak ettiği yeri henüz alamamıştır.
Bugüne kadar atmosfere saldığı toplam emisyon miktarı, yıllık emisyon miktarları ve kişi başına emisyon
oranları açısından OECD, AB ve dünya ülkeleri ortalamasının çok altındadır.
Enerji-İklim İlişkisi
Sivil toplum kuruluşu Karbon Bildirim Projesi tarafından hazırlanan Carbon Majors Report’a göre; küresel
ısınmaya yol açan sera gazlarının salımında en büyük
rolü dünyanın en güçlü enerji şirketleri üstlenmektedir.
Aynı rapora göre; 1988 yılından bu yana gerçekleşen
karbon salımının %71’i sadece 100 şirket tarafından
gerçekleştirilmiştir [1]. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada da atmosfere salınan sera gazlarının büyük çoğunluğu enerji sektöründen kaynaklanmaktadır.

Tablo 2: Karbon Salımının Yarısına Neden Olan 23 Şirket (1988- 2015)
Firma
Toplam Salım Miktarı (MTon)
Çin Kömür Şirketi
		
128,933
Suudi Aramco
		
40,561
Gazprom
35,221
İran Petrol Şirketi
		
20,505
Exxon Mobil
		
17,785
Hindistan Kömür Şirketi
		
16,842
Pemex
		
16,804
Rusya Kömür Şirketi
		
16,740
Shell
		
15,017
CNPC
		
14,042
BP
		
13,791
Chevron
		
11,823
PDVSA
		
11,079
Abu Dabi Petrol Şirketi
		
10,769
Polonya Kömür Şirketi
		
10,480
Peabody Enerji
		
10,364
Sonatrach SPA
		
8,997
Kuveyt Petrol Şirketi
		
8,961
Total
		
8,541
BHP Billiton
		
8,183
Conoco Philips
		
7,463
Petrobras
		
6,907
Lukoil
		
6,750
Toplam
			
446,558/899,199

Toplam Salım Payı (%)
4,3
4,5
3,9
2,3
2
1,9
1,9
1,9
1,7
1,6
1,5
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
49,8/100

4- http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27675 Erişim Tarihi: 05.10.2016
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Gelişmiş bazı ülkeler; yaklaşık 200 yıl öncesinden
itibaren gelişmelerini sürdürürken ve ekonomilerinin
büyüme aşamalarında karbon oranı yüksek fosil yakıtları yoğun bir şekilde kullanmışlardır. Dünyanın kümülatif karbon yüküne büyük oranda yıllar öncesinden
etki etmeye başlamışlardır. Ülkemiz gibi birçok gelişmekte olan ülke; büyük sanayi kalkınmalarına ise yeni
yeni başlamışlardır. Bu ülkelerin yaklaşık 30-40 sene
öncesinden konuşulmaya başlanılan iklim değişikliği
anlaşmalarına hemen adapte olmaları beklenmektedir.
Ancak ülkelerin büyük bir çoğunluğu, dünyanın kirlenmesine sebep olan küresel ekonomiler ile aynı kategoride tutulmamayı beklemektedir. Yatırım yapma ihtiyacı
olan çok sayıdaki ülke ile düşük karbon ekonomilerine
geçiş yapmak isteyen veya geçiş yaptığını söyleyen
ülkeler arasındaki dengenin çok iyi sağlanması gerekmektedir.
İklim Değişikliği için Oluşturulan Mekanizmalar ve
Karbonun Piyasa Metası Olması
Yukarıda belirtilen iklim anlaşmalarına göre; emisyon hedefini belirlemiş gelişmiş ülkeler emisyon azaltımı konusunda müşterek projeler yürütebilmektedir. AB
ülkelerinde olduğu gibi bu projeler ile emisyon hacmini
azaltan ev sahibi bir ülke ERU (Emission Reduction Unit:
Emisyon Azaltım Birimi) adı verilen krediler kazanmaktadır. Daha sonra kazanılan bu krediler, emisyon hedefi
belirlemiş yatırımcı ülkeye satılabilmektedir. Bu şekilde, yatırımcı ülke satın aldığı kredileri toplam hedefine
eklemekte ve sera gazı emisyonunu arttırabilmektedir.
Daha sonra transfer edilen emisyon azaltım kredisi, ev
sahibi ülkenin toplam sera gazı emisyonundan düşülmektedir. Bu sistemin önemli bir özelliği olarak ülkeler,
Kyoto Protokolü taahhütlerini esnek biçimde maliyet
etkin olarak yerine getirirken, projeye ev sahipliği yapan
ülke, yabancı sermaye yatırımlarının yanı sıra teknoloji
transferinden de yararlanmaktadır.
Son dönemlerde karbonun finansal bir değerinin
oluşmasıyla düşük karbon ekonomilerine doğru hızlı
bir yönelim başlamıştır. Karbon ekonomileri alanında; yukarıda ifade edilen mekanizmaların da etkisiyle,
şirketler ve ülkeler, Kyoto Protokolü mekanizma ve metodolojilerini temel alan bazı uluslararası sivil toplum
örgütlerine ait standartlar sayesinde karbon piyasalarından yararlanmaktadırlar. Dünyada şu an en büyük
küresel 10 ekonomiden 7’si karbonu fiyatlandırmıştır.
Karbon ticareti piyasası günden güne büyüyen bir eko-
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nomi haline gelmiştir. Küresel piyasalarda, 2005 yılında
10 milyar dolar işlem hacmi olan karbon piyasası, 2016
yılı itibariyle yaklaşık olarak 150 milyar dolarlık bir piyasa haline gelmiştir [2]. Türkiye de bu tür bütçelerden
pay almak için değerlendirmelerini yapmalıdır.
SONUÇ
Ekonomilerin gelişmesi için gerekli olan kesintisiz,
kolay erişilebilir, çevreye duyarlı ve kaynak çeşitliliği olan enerji, tüm ülkelerin ve ekonomi politikalarının
odak noktalarından biridir. Çok dinamik bir sektör olan
enerji sektöründe; özellikle zengin kaynaklara sahip
olan ülkelerin artık enerji üretim kaynaklarının çevresel
etkilerini de hesaba katarak üretim yapmaları gerekmektedir.
Türkiye, stratejik coğrafi konumu sayesinde Avrupa’nın enerji güvenliğinde çok önemli bir oyuncu durumundadır. Enerji kaynakları yönünden zengin coğrafyaya yakınlığı ile bölgede önemli bir aktör olan Türkiye; bu
avantajını değişmez ve sürekli görmemeli, hem iktisadi
anlamda dış ticaret açığının düşürülmesi perspektifinde ve hem de enerji arz güvenliği ve iklim-çevre bağlamında geliştirmeye çalışmalıdır.
Gelişmiş ülkelerin yalnızca çevre duyarlılığı nedeniyle değil, ticari kaygılarla iklim değişikliğini gündeme taşıdıklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Ancak her
ne kadar düşük karbon ve emisyon politikaları gelişmiş
ülkelerin yeni piyasalar arayışı beraberinde geliştirilse
ve bunu temel uluslararası sorunlardan biri olarak sunsa da enerji-iklim ikilemi sonucunda doğan çevresel
boyutlar göz ardı edilmemelidir. Nitekim kayda değer
büyüklükte bir piyasa haline gelen karbon piyasaları iklim değişikliği ile mücadelede birçok faktörün göz ardı
edilmesine sebep olmuştur. Karbon fiyatlarıyla dalgalanan bu yeni sistem; emisyonlar, temiz enerji ve iklim
değişimi konseptleriyle yeni ekonomik rekabetlerin bir
alanı olmaya doğru gitmektedir. Zira sürekli büyüyen ve
hal-i hazırda milyarlarca dolarlık bir piyasayı oluşturan
sektörde rekabet de kaçınılmaz olur.
KAYNAKLAR
1.

CDP Carbon Majors Report 2017

2. Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticareti
Sisteminin Kurulmasına Yönelik Yol Haritası, ÇŞB,
PMR, 2016
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Bizden

AY

TARİH

EĞİTİM KONUSU

SEKTÖR

ŞEHİR

KASIM

2-3 KASIM

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER EĞİTİMİ

ELEKTRİK

ANKARA

KASIM

2-3 KASIM

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM TARİFELERİ EĞİTİMİ

DOĞAL GAZ

ANKARA

KASIM

23-24 KASIM

ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ
EĞİTİMİ

ELEKTRİK

ANKARA

KASIM

23-24 KASIM

DOĞAL GAZ PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ EĞİTİMİ

DOĞAL GAZ

ANTALYA

OCAK

18-19 OCAK

ELEKTRİK TİCARETİ VE ORGANİZE TOPTAN SATIŞ
PİYASALARI EĞİTİMİ

ELEKTRİK

ANKARA

OCAK

18-19 OCAK

DOĞAL GAZ TİCARETİ VE ORGANİZE TOPTAN SATIŞ PİYASALARI EĞİTİMİ

DOĞAL GAZ

ANKARA

ŞUBAT

15-16 ŞUBAT

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER EĞİTİMİ

ELEKTRİK

ANTALYA

ŞUBAT

15-16 ŞUBAT

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM TARİFELERİ EĞİTİMİ

DOĞAL GAZ

ANTALYA

MART

8-9 MART

ENERJİ SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

SİBER GÜVENLİK

ANKARA

MART

8-9 MART

ENERJİ HUKUKU EĞİTİMİ (ELEKTRİK/DOĞALGAZ)

ELEKTRİK /
DOĞAL GAZ

ANKARA

MART

29-30 MART

ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ
EĞİTİMİ

ELEKTRİK

ANTALYA

MART

29-30 MART

DOĞAL GAZ PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ EĞİTİMİ

DOĞAL GAZ

ANTALYA

NİSAN

19-20 NİSAN

ELEKTRİK TİCARETİ VE ORGANİZE TOPTAN SATIŞ
PİYASALARI EĞİTİMİ

ELEKTRİK

İSTANBUL

NİSAN

19-20 NİSAN

DOĞAL GAZ TİCARETİ VE ORGANİZE TOPTAN SATIŞ
PİYASALARI EĞİTİMİ

DOĞAL GAZ

İSTANBUL

* Siber Güvenlik Eğitimi tek gün olup 2. gün aynı eğitim tekrarlanacaktır.
Derneğimiz tarafından enerji sektörünün ve paydaşlarının bilinçlendirilmesi çalışmaları
kapsamında, 2018-2019 döneminde eğitim programı hazırlanmıştır.
Elektrik ve doğal gaz sektörüne yönelik olan program Kasım ayında başlamıştır.
Alanında yetişmiş ve tecrübeli Enerji Uzmanları Derneği mensuplarının vereceği ve EPDK
yetkililerinin de katılacağı eğitim programları Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olup
aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır.
•
•
•
•
•
@EnerjiUzmanlari

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Tarifeleri
Enerji Ticareti ve Organize Toptan Satış Piyasaları
Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Tüketici Hizmetleri
Enerji Hukuku
Enerji Sektöründe Siber Güvenlik
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Mehmet İBİŞ
EPDK / Başkan Danışmanı

Anayasa Mahkemesi
Kararı Karşısında
LPG Piyasasında
Sigorta Yaptırma
Yükümlülüklerini
Yerine Getirmeyenlere
İdari Para Cezası Tesis
Edilip Edilmeyeceğinin
Değerlendirilmesi

5

307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri için sigorta
yaptırma yükümlülükleri birden fazla maddede düzenlenmiştir. Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin
düzenlendiği 4 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının (ç) bendinde bu kanuna göre faaliyette bulunanların; zorunlu
sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya
faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortası yaptırmak ile yükümlü olduğu genel olarak düzenlenmiştir. Aynı kanunun “Sigorta” başlıklı 13 üncü
maddesinde ise; ”Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler
için sigorta yaptırılması zorunludur. Cumhurbaşkanı kararıyla sigorta kapsamından muaf tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık çeşitlerinin belirlenmesi ile bunların tâbi olacağı sigorta kolları ve muafiyet
tanınan hususlar, yönetmelikle düzenlenir.” şeklinde özel
olarak düzenlenmiştir. Bu iki maddede mükerrer şekilde
düzenlen aynı yükümlülükler için 5307 sayılı Kanun'da
farklı miktarlarda idari para cezaları öngörülmüştür.
5307 sayılı Kanun'un idarî para cezaları başlıklı 16 ncı
maddenin ikinci fıkrasının a/4 bendinde, 13 üncü maddenin ihlali için 2018 yılı için 1.052.900TL idari para cezası öngörülürken 16 ıncı maddenin ikinci fıkrasının b/4
bendinde ise; son fıkrası hariç 4 üncü madde hükümlerinin ihlâli için 2018 yılında 526.043 TL idari para cezası
verileceği düzenlenmiştir.
Anayasa Mahkemesinin E: 2017/129, K: 2018/6 Kararı'nın yayınlandığı 2018 yılına dek, sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyen lisan sahipleri hakkında lisans
sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini 4 üncü maddenin
4 üncü fıkrasının (ç) bendi genel olarak düzenlenmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları ile sigorta yü-
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kümlülüğü yerine getirmeyen lisans sahipleri hakkında,
5307 sayılı Kanun'un 13 üncü maddesinde sigorta yükümlülüğü özel olarak düzenlendiği gerekçesi ile, sigorta
yükümlülüğünü yerine getirmeme fiili sebebiyle özel hüküm-genel hüküm ilişkisi göz önünde bulundurularak 16
ncı maddenin ikinci fıkrasının a/4 bendi uyarınca 13 üncü
maddenin ihlali sebebiyle 2018 yılı için 1.052.900TL idari para cezası uygulanmaktaydı.
5307 sayılı Kanun’da LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri için sigorta yaptırma yükümlülüklerinin birden fazla maddede mükerrer şekilde düzenlenerek aynı yükümlülükler için farklı miktarlarda idari para
cezaları öngörüldüğü, bu cezalar arasındaki farklılıkların
belirli bir açıklık ve kesinlikte ortaya konulmadığı belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2 nci ve 38 inci maddelerine
aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
13/02/2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E: 2017/129, K:
2018/6 Kararında; 5307 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde, lisans sahiplerinin
“zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis
ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte malî mesuliyet sigortası yaptırmakla” yükümlü oldukları
belirtilmiştir. Kanunun 13 üncü maddesinde de “Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta
yaptırılması zorunludur.
Bakanlar Kurulu kararıyla sigorta kapsamından muaf
tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık çeşitlerinin belirlenmesi ile
bunların tâbi olacağı sigorta kolları
ve muafiyet tanınan hususlar,
yönetmelikle düzenlenir.”
hükmüne yer verilerek lisans kapsamında yürütülen faaliyetler
için sigorta
yaptırılmasının
zorunlu olduğu ifade
edilmiştir.
5307 sayılı Kanun’un 16 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin
(4) numaralı alt bendinde, kanunun 13 üncü
maddelerinin ihlal edilmesi durumunda sorumlulara beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası
verilmesi öngörülmüş; (b) bendinin (4) numaralı
alt bendinde ise son fıkrası hariç olmak üzere ka-
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Makale

nunun 4 üncü madde hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda sorumlulara iki yüz elli bin Türk Lirası idari para
cezası verilmesi hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, 5307 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca zorunlu sigorta
yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlere zorunlu sigorta ile birlikte mali mesuliyet sigortası yaptırmayanlar iki yüz elli bin Türk Lirası (2018 yılı için
526.043 TL); kanunun 13 üncü maddesi uyarınca lisans
kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırmayanlar beş yüz bin Türk Lirası (2018 yılı için 1.052.900
TL) idari para cezası ile cezalandırılacaktır.
LPG piyasasında faaliyette bulunan lisans sahiplerinin uymak zorunda olduğu yukarıda sayılan yükümlülüklerin kanunun birden fazla maddesinde mükerrer şekilde düzenlendiği ve her maddenin ihlaline yönelik farklı
miktarlarda para cezaları öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Nitekim lisans sahiplerinin zorunlu sigorta yükümlülüğü kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç)
bendi ile kanunun 13 üncü maddesinde mükerrer şekilde düzenlenmiş, bu maddelerin ihlali durumunda ise yükümlülükleri yerine getirmeyenler için farklı miktarlarda
idari para cezası öngörülmüştür.
5307 sayılı Kanun’da, lisans
sahipleri için öngörülen
yükümlülükler ile bu
yükümlülüklerin
yerine
getirilmemesi
d u r u munda uygulanacak yaptırımların hiçbir kuşkuya yer
bırakmayacak biçimde
açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi
suçta ve cezada
kanunilik ilkesinin bir
gereğidir.
Bu durum
lisans sahiplerinin kanunda
öngörülen yükümlülükleri ihlal ettikleri zaman
hangi yaptırımla karşılaşacağını önceden öngörebilmelerini dolayısıyla kişilerin hukuk güvenliğini de
güvence altına almaktadır. Nitekim, hukuk
güvenliği, normların öngörülebilir olmasını gerekli kılar.
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Lisans sahipleri için getirilen zorunlu sigorta yükümlülüğünün kanunda iki ayrı maddede düzenlenmesi ve
bu maddelere aykırılığın farklı miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılması lisans sahiplerinin hangi somut
eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde öngörmesine engel oluşturmaktadır. Bu itibarla lisans
sahipleri için kanunda öngörülen sigorta yükümlülüğünü
yerine getirmeyenler bakımından kanunun farklı maddelerinde farklı miktarlarda para cezası öngörülmesi
hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri ile suçta ve cezada
kanunilik ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır.
5307 sayılı Kanun'un 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “…ve
13 üncü …” ibaresi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendinin, aynı kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yönünden Anayasa’nın 2 nci ve 38 inci
maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
5307 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının; (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “…ve
13 üncü…” ibaresinin iptali ile (b) bendinin (4) numaralı
alt bendinin, kanunun 4üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yönünden iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa’nın 153 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu ibare ve bende ilişkin iptal hükmünün kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi
uygun görülmüştür.
Anayasa Mahkemesi iptal kararının yürürlük tarihini
dokuz ay ertelemiş olup, iptal edilen hükümler bu süre
zarfında yürürlükte kalmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu hükümler yürürlükte kalacağından, uygulanmasına
da devam edilmesi gerektiği gibi bir sonuç çıkmaktadır.
Bununla birlikte, Anayasa'ya aykırılığı Anayasa Mahkemesince karar altına alınmış olan bir hükmün uygulanmaya devam edilmesi, Anayasa'nın üstünlüğü ilkesiyle
çelişeceğinden en azından kişilerin aleyhine sonuç doğuracak şekilde uygulanmaması gerekir. Kişilerin lehine
olacak hükümlerin uygulanması ise, kazanılmış hakların
korunması ilkesine uygun olacaktır.
Öte yandan, söz konusu hükümler uygulanmaya devam edilerek bu hükümlere istinaden kişilere idari para
cezası uygulansa bile pratikte bu cezalara karşı açılacak
davalarda mahkemelerin Anayasa'ya aykırılığı resen ya
da iddia üzerine göz önünde bulundurması ve gerekirse
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konuyu itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine taşıması
gerektiği değerlendirilmektedir.
Nitekim, Danıştay Beşinci Dairesi 23.12.1992 tarih
ve E: 1992/1219 K: 1992/3872 sayılı kararında;
“...Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi ileriye dönük olarak ertelemiş bulunması, yasama
organına iptal kararının gerekçesine uygun olarak yeni bir
düzenleme için olanak tanımak ve ortada hukuki bir boşluk yaratmamak amacına yöneliktir. İptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin ileriye dönük olarak ertelenmiş olması,
yargı yerlerinin çözümlemekte oldukları uyuşmazlıklarda
Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilen yasa kurallarını uygulaması sonucuna yol açmaz. Anayasa Mahkemesince bir
kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin tümünün ya
da bunların belirli hükümlerinin Anayasa'ya aykırı bulunarak
iptal edilmiş olduğu bilindiği halde, eldeki davaların Anayasa'ya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesi, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı düşeceği için
uygun görülemez.”
demiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.06.2008
tarih ve E: 2007/2326 K: 2008/1714 sayılı kararda,
“Anayasa Mahkemesince bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildiği bilinmesine rağmen,
görülmekte olan davaların, Anayasa’ya aykırılığı saptanmış
olan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesinin, Anayasa’nın üstünlüğü prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı
düşeceğini kabul etmek gerekir.” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun iptal edilen
hükümlere dayanarak idari para cezası uygulamaması,
uygulasa dahi konunun intikal edeceği idare mahkemelerinin Anayasa'ya aykırılığı göz önünde bulundurması
gerekmektedir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından zorunlu sigorta yükümlülüğünün yerine getirmediği gerekçesi
ile daha önce kesilmiş olan cezaların durumuna bakacak
olursak, bu cezaların kesinleşip kesinleşmediğinin incelenmesi gerekir.
Tesis edilen ceza, yargı yoluna başvurulmadan ya da
yargı yoluna başvurulmasına rağmen dava reddedilerek
kesinleşmişse, Anayasa Mahkemesi kararının geriye yürümezliği ilkesi de gözetilerek, artık bu cezaların Anayasa Mahkemesinin ilgili kararından etkilenmeyecektir.
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Diğer taraftan zorunlu sigorta yükümlülüğünün yerine getirmediği gerekçisi ile tesis edilmiş idari para cezası
henüz kesinleşmemiş ise İdare Mahkemesinin Anayasa'ya aykırılık hususunu dikkate alması ve bu doğrultuda
hüküm tesis etmesi gerekmektedir.
İdare mahkemelerinin, Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğün ertelenmesi sebebiyle kanunun 16 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının; (a) bendinin (4) numaralı alt
bendinde yer alan “…ve 13 üncü…” ibaresinin iptali ile
(b) bendinin (4) numaralı alt bendinin, kanunun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yönünden iptal
edilmesinin göz ardı edildiğinde Bölge idare Mahkemesinin görev alanına giren kararlar dışında temyiz makamı
olarak Danıştay 13 üncü Dairesinin Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda hüküm tesis edeceği değerlendirilmektedir.
5307 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer
mevzuatın ve lisansta yer alan hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.” hükmü ile, Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 39 uncu
maddesinde; “Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü
kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya
ziyanları tazmin etmek için gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptırmakla yükümlüdür.” hükmü yer
almaktadır.
Ayrıca, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin
genel olarak düzenlendiği 4 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının (ç) ve lisans sahiplerinin sigorta yükümlülüğünün
özel olarak düzenlendiği 5307 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesindeki; ”Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler
için sigorta yaptırılması zorunludur. Cumhurbaşkanı kararıyla sigorta kapsamından muaf tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık çeşitlerinin belirlenmesi ile bunların tâbi olacağı sigorta kolları ve muafiyet
tanınan hususlar, yönetmelikle düzenlenir” özel hüküm halen yürürlükte bulunmaktadır.
5684 sayılı Sigortacılık Kanun'unun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21.01.2010 tarihli ve
2010/190 sayılı Kararname'nin eki Tehlikeli Maddeler
İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca; sigortaları
yaptırmadığı veya yenilemediği tespit edilen gerçek ve
tüzel kişiler, izin veya ruhsat vermeye yetkili kurumlarca
uyarılır; uyarının tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş iş
günü içinde sigortasını yaptırmayanların faaliyetleri, idari ve cezai kovuşturma saklı olmak üzere ilgili kurumlar
tarafından sigorta yaptırılıncaya kadar durdurulur. Buna
rağmen söz konusu sigortaların, izin veya ruhsat vermeye yetkili kurumlarca bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede yaptırılmadığının tespiti halinde söz konusu
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ruhsat ve izinler ilgili kurumlarca iptal edilir.
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası
uyarınca lisans sahiplerinin kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen protokolcü kuruluşların personeli
veya kurum personelince sigorta yükümlülüğünü yerine
getirme konusunda uyarılması ve 15 gün süre tanınması
buna rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen lisans
sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile
idari para cezası verme yanında faaliyeti geçici durdurma
ve lisans iptal yaptırımının uygulanması mümkün olabilecektir. Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen
Protokolcü kuruluşların personeli veya kurum personelince sigorta yükümlülüğünü yerine getirme konusunda
uyarı yapılmadan ve 15 gün süre tanınmadan idari para
cezası verme ve faaliyeti geçici durdurma ya da lisans iptal yaptırımı uygulanması aşamasına geçilmesi mümkün
olmayacaktır.
5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında “Yukarıda belirtilenlerin dışında
kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirası idari para cezası verilir.” şeklinde bir torba hüküm yer almaktadır.
Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun
5307 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının;
(a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “…ve 13
üncü…” ibaresinin iptali ile (b) bendinin (4) numaralı alt
bendinin, kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yönünden iptal edilmesi nedeniyle, iptal
edilen hükümler yerine 5307 sayılı Kanun’un 16 ncı
maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirası (2018 yılı
için 2.098 TL) idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca
idari para cezası verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, 5307 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve 13 üncü maddesi ile Kanun’un 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrasının; (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde
yer alan “…ve 13 üncü…” ibaresinin iptali ile (b) bendinin
(4) numaralı alt bendinin iptal edilmesi, zorunlu sigorta
yükümlülüğünün yerine getirmememe eylemini 5307
sayılı Kanun'a uygun hale getirmemektedir. 5307 sayılı
Kanun'un 13 üncü maddesinin halen yürürlükte olduğu dikkate alındığında sigorta yaptırmama eyleminin
5307 sayılı Kanun'a aykırı olma niteliği devam etmekte
olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca 5307 sayılı
Kanun’un 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
2018 yılı için 2.098 TL idari para cezası uygulanabilecektir.
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Türkiye’de
Doğal Gaz:
Nereden
Geldik, Nereye
Gidiyoruz?

T

ürkiye’de ilk olarak 1970’te varlığı tespit edilerek 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikası’nda kullanımı başlayan, yaygın olarak

lerine göre en çok doğal gaz abonesi olan iller İstanbul

kullanılmasının ilk adımı SSCB ile imzalanan anlaşma

sektörü, %25’i sanayi sektörü, %25’i ise konutlar tara-

olan doğal gaz, şehir içi dağıtım seviyesinde ilk olarak

fından tüketilmiş. Toplam 13,5 milyon abone ve 550

sırasıyla Ankara, İstanbul ve Bursa illerimize merhaba

bin serbest tüketicinin bulunduğu sektörde 50 milyo-

demişti. Bu kapsamda EPDK öncesi dönemde 6 şehir-

nun üzerinde bir nüfusa hizmet verildiğini görmekteyiz.

de 7 dağıtım şirketi (Ankara’da belediye kuruluşu EGO,

2018 Eylül ayı itibariyle 77 ilimizde ve 430 ilçemizde

İstanbul’da belediyeye ait İGDAŞ yanında ilaveten Bah-

dağıtım seviyesinden doğal gaz kullanılıyor, 2019 yı-

çeşehir A.Ş., Sakarya’da belediye şirketi AGDAŞ, Kocaeli’de belediye şirketi İzgaz A.Ş., Bursa’da Bursagaz A.Ş.,
Eskişehir’de Esgaz A.Ş.) faaliyet gösteriyordu.
2 Mayıs 2001 tarihinde yasalaşan 4646 sayılı Doğal
Gaz Piyasası Kanunu, ülkemiz doğal gaz piyasasında
yeni bir dönemi başlattı. EPDK bugüne kadar başarıyla

(yaklaşık 4,7 milyon), Ankara (yaklaşık 1,7 milyon) ve
Bursa (820 bin). 2017 yılında doğal gazın %38’i elektrik

lındaysa doğal gazın ulaşmadığı il kalmayacak. 81 ilin
tamamına ulaşma hedefi yanında toplamda 550’den
fazla ilçeyi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın
Fatih Dönmez’in ifadesiyle nüfusun %77’sini doğal gazla buluşturma hedefine doğru hızla ilerlemekte olduğumuzu görebiliyoruz. Gerektiğinde ilçelerin dağıtım
şebekelerinin LNG-CNG ile beslenebilmesi için de EPDK

sonuçlanan 64 adet dağıtım ihalesi ile dağıtım lisans-

üzerine düşeni yaptı, şimdi doğal gaz dağıtım sektörü-

ları verirken en son yaptığı dağıtım ihaleleri sonucunda

müz son 15 yıla damga vuran dağıtım hamlesini yeni

doğal gaz dağıtım şirketi adedi 72’ye ulaştı. 2017 veri-

boyutlarıyla sürdürmenin eşiğinde bulunuyor.

Harita 1: Türkiye Doğal
Gaz Dağıtım Haritası
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Peki, ithalatta neredeyiz? 10 yıl önce 30 milyar m3

Depolamadan da biraz bahsetmek gerekirse Silivri

olan doğal gaz ithalatımız, 2017 yılında 55 milyar m
seviyesinde gerçekleşti. Yaklaşık %80’i boru gazı, %20’si
LNG şeklinde yapılan ithalat ülkemiz ihtiyacının neredeyse tamamını karşılıyor. Dolayısıyla bu manzaradan
da anlaşılacağı üzere ülkemizin tasarruf potansiyelini
değerlendirmesi çok önemli. Türkiye’de kış ayları konfor
sıcaklığı, TS 2164 Standardına göre 20oC’dir (farklı kullanım yerlerine göre 5-28 oC aralığı bu standartta belirlenmiş durumda). Türkiye’de tercih edilen sıcaklık aralığı
ise 23-24 oC. Her 1oC’nin doğal gaz tüketimine etkisi ise
%6-7 tasarrufa denk geliyor. 2017’de 55 milyar m3 seviyesinde gerçekleşen tüketimimizi ve yanan her doğal
gaz molekülü için kaynak ülkelere ödeme yaptığımızı
düşünürsek, 1oC’nin ne kadar önemli bir tasarruf imkanı
sağladığını daha iyi değerlendirebiliriz. Bütün bunlardan
ortaya çıkan sonuç, doğal gazın satış fiyatının maliyetine kıyasla ucuz olmaması, ödeme güçlüğü olanlar için
doğrudan destek uygulanması gerektiğidir. Sağlıklı bir
piyasa yanında tüketicilerin doğal gazı tasarruflu kullanmaları için de bu bir ön şart. Bir diğer önemli husus
da, hem tabiatı korumak1 ve piyasa gelişimini destek-

depo kapasitesi 2,84 milyar m3, Tuz Gölü depo kapa-

3

lemek üzere sosyal yardımların kömür değil doğal gaz
olarak yapılmasıdır. Bu kısmı şöyle de ifade edebiliriz:
Tüm tüketicileri yoksul tüketici2 kabul eden ucuz gaz
politikası yerine sadece yoksul tüketicileri yoksul tüketici kabul eden doğrudan destek politikasının tercih
edilmesi, hem piyasayı korur hem de yoksul tüketicileri.
Diğer politika ise, piyasayı bilinmezliklere iterken yoksul
tüketicileri ise yeterli oranda korumaz.

sitesi 750 milyon m3. Egegaz LNG tesisi için bu değer
280 milyon m3, Marmara Ereğlisi LNG tesisi için ise 255
milyon m3. Bu yıl hizmete alınan FSRU’da (yüzen LNG
terminali) bu rakam 145 milyon m3 seviyesinde. Daha
önemli bir veri olan günlük olarak sisteme verilebilen
doğal gaz ise Silivri depoda 25 milyon m3, Tuz Gölü’nde 20 milyon m3, Egegaz’da 16,4 milyon m3, Marmara Ereğlisi’nde 22,4 milyon m3, FSRU’da 21 milyon m3.
Bu veriler ışığında, kışın sert geçtiği günlerde zorlanan
sistemin, azami talebin iki katı arz kapasitesine sahip
olması piyasamız için mutlak bir hedef olmalı.
Uzun vadede bütün ilçelere doğal gaz ulaştırma
hedefi ile beraber ithal edilen doğal gazın %20’si oranında depolama kapasitesine, günlük sisteme sunulabilecek gaz kapasitesini de 190 milyon m3 civarına ulaştırmak (2025) diğer kritik hedefler. Silivri 2020 kapasite
hedefi 4,28 milyar m3.
Ülkemiz doğal gaz piyasası bağlamında Organize
Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasının (OTSP) faaliyete
geçirilmiş olması, tüm bu gelişim serüveninin sonunda
geldiğimiz en güzel gelişmelerden birisi. Bu kapsamda
hemen akla gelmesi gereken ise ticaret merkezi vizyonumuz… Doğumuzdaki üretici ve batımızdaki pazar
ülkeleri bizim transit/koridor ülke olmamızı istiyor ve
buna göre faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ülkemizin, kendi
potansiyelini değerlendirmemek anlamına gelecek olan
“transit ülke” durumu için bugüne kadar yaptıklarına
devam etmesi, bir “ticaret merkezi” olmak için ise başka bir yol izlemesi gerekiyor. Ülkemize olabildiğince çok
kaynaktan doğal gaz gelmeli, bu doğal gazın ticareti
Türkiye’de yapılmalı. İthalatın serbest olduğu bu yeni
dönemde, gazın gazla rekabeti temin edilmeli. Fiyat
burada, Türkiye’de belirlenmeli. Piyasaya ilişkin kuralları Türkiye’nin kurumları düzenlemeli. Ülke olarak salt
transit nitelikteki projelerle yetinen bir görüntü vermememiz gerekir, zira böyle bir bakış coğrafyamıza ve ta-

2017 Yılı Toplam Doğal Gaz Arzının Karşılandığı

rihimize karşı mahcubiyete neden olacaktır.

Kaynakların Payları (%)
1- Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı en etkili önlemlerin başında sera gazı emisyonunu azaltmak olduğuna göre, karbon-hidrojen
oranı hidrojen lehine olan doğal gazın çevreciliği aşikardır.
2- Vulnerable customer.

@EnerjiUzmanlari

Eylül - Ekim 2018 / Sayı: 9

15

Makale

Uzman Gözüyle Enerji

Harita 2: Doğal Gaz Mevcut ve Muhtemel Giriş
Güzergahları (Kaynak: Uçar, R.)

Çokça merak edilen gözde projemiz Tuz Gölü depolama tesisinden de söz etmeden olmaz. Aksaray İli,
Sultanhanı Beldesi, Tömü Yaylası civarında (Tuz Gölü’nün 40 km güneyi) inşa edilen tesiste 2020’de 40
milyon Sm3/gün geri üretim kapasitesine ulaşılması
hedefleniyor. Toplam proje bedeli 607,5 milyon USD.
En tepe noktada yeryüzü mesafesi 1.400 metre, kuyu
yüksekliği 300 metre. Her bir kuyunun net fiziksel hacmi 630.000-750.000 m3 arasında olup proje bitiminde
toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturulmuş olacak. Her kuyunun hidrostatik basınç testleri ve kuyu
dayanım testleri tamamlanmış durumda. Tatlı suyunu
Hirfanlı Barajı’ndan alan tesisin ürettiği tuzlu su Tuz
Gölü’ne deşarj ediliyor. Sondaj, borulama, çözeltme
(leaching) ve tuzlu su ile yastık gazının yer değiştirmesi (dewatering) aşamalarından geçerek inşa edilen bu
tesis ülkemizin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli
hedefleri için son derece önemli. BOTAŞ şimdilerde bu
projenin depolama kapasitesini ve günlük sistemede
doğal gaz verme kapasitsini katlamaya yönelik devasa
adımlar atıyor.

Aynı zamanda son dönemde deniz taşıtlarına CNG
ve LNG ikmali, LNG otogaz ve CNG otogaz istasyonları, dağıtıma CNG ile taşıma yapılabilmesi konularında
piyasa oyuncularının önünü açacak düzenlemeler yapıldı. Bir taraftan piyasayı değişik faaliyetlere imkan
veren çok oyunculu bir çerçeveye oturturken, bundan
daha fazlası ticaret merkezi vizyonuna yönelik olarak
yapılmalı. Tüketici memnuniyeti ekseninde, uzun vadeli
ülke çıkarlarını da gözeten adımlar atmamız gerekiyor.
Bunun somut bir örneği olan “ticaret merkezi” hedefine giden yolun ipuçlarına yazı içerisinde yer yer değindim. EPİAŞ bünyesinde 1 Eylül 2018 tarihinde açılan
OTSP’nin, ticaret merkezi yolculuğumuzda çok önemli
bir adım olduğunu bir kez daha not edelim. Uzun vadeli, al ya da ödeli, petrole endeksli kontratların yerini
gazın gazla rekabetine dayalı, gazın gaz arz ve talebine
göre fiyatlandığı bir döneme ne ölçüde yakınız, bilmek
zor. Ancak maliyet esaslı fiyatlama yolunda alacak bir
hayli yolumuz olduğunu anlıyoruz. Giriş, taşıma ve depolama kapasitesinin arttırılması da dahil bu yolculukta önümüze çıkacak en kritik engelin, halkın kısa vadeli
çıkarının uzun vadeli çıkarının üzerine çıkması olduğunu ifade edelim. Kuşkusuz tüketici kısa vadeli verilerle
daha çok ilgilenir, fakat kamu yönetiminin bakış açısının
daha uzak ve daha farklı ufuklara erişmesini beklemek
hakkımızdır.
Sonuç olarak, Türkiye doğal gaz piyasasında geçmişten bugüne çok şey başarıldı ve bundan sonrası
için yapılacak daha çok iş var. Özellikle fiziki yatırımlar
alanında oldukça başarılı bir karnemiz olduğu çok net
bir gerçek. Dünya doğal gaz ticaretinde giderek daha
fazla pay alan LNG’de son yıllarda yapılan atılımlar
gerçekten takdire şayan. Keza şehir içi dağıtımda, LNGCNG seçeneklerinin entegrasyonu dahil ihtişamlı bir
başarı hikayesine sahip olduğumuzu görüyoruz. Diğer
taraftan, piyasalaşma anlamında aynı başarı hikayesinin yazıldığını söylemek ne yazık ki mümkün değil.
Yoksul tüketicilere ilişkin sosyal politikaların enerji politikamızla piyasa dostu bir çerçevede uyumlulaştırılması
ve ticaret merkezi vizyonunun bu bakış açısı içerisinde
değerlendirilmesi halinde fiziki başarımızı piyasa tarafında da göstermemiz işten bile değil. Ümit ederim ki,
her alandaki fırsatları iyi değerlendirelim ve başta doğal
gaz ticaret merkezi oluşmasına imkan verecek ortamın
oluşturulması olmak üzere ülkemize katma değer sağlayacak atılımlara hep beraber şahit olalım.
Kaynaklar
- EPDK, Doğal Gaz Piyasası 2017 Yılı Sektör Raporu

Harita 3: Tuz Gölü Proje Sahası Haritası (2017,
Kaynak: Dülger, M. G.)
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- M. Gazi Dülger, www.petform.org.tr/images/etkinlikler/1_3_botas_tuz_golu_depo.ppt
- Rıdvan Uçar, Petform Gaz Grubu Başkanı, “Ticaret
Merkezi Nedir, Ne Değildir?” Başlıklı Sunum
@EnerjiUzmanlari
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Abdul Cebbar KARAOĞLU
EPDK / Enerji Uzmanı

G

elişen elektrik piyasasında rekabet ortamının ve piyasanın işlerliğinin artmasıyla
tüketicilerin değişen ihtiyaç ve taleplerine,

piyasada karşılaşılan sorunlara ilişkin aranan cevaplar
da artış göstermiştir. Rekabet olgusu günümüz enerji piyasasında olmazsa olmaz bir özelliğe sahip olsa
dahi yıpratıcı etkilerinden ötürü hitap ettiği bazı tüketici gruplarına ilişkin koruyucu önlemlerin alınması da
elzemdir. Bu doğrultuda, İngilizce tabiriyle “vulnerable
consumer” denen, Türkçe ’de ise uygulamada çok farklı
isimlendirilen, bu yazıda ise “Kırılgan tüketici” olarak tanımlanacak kavrama ilişkin bir yolculuk yapılacaktır.1
Literatür taraması yapıldığında, kesin tanımının yapılmasına veya kapsamının belirlenmesine ilişkin bir
üst komisyon kararı olmamasına, ülkeler arasında tanımların değişebilmesine rağmen söz konusu hususa

Makale

Elektrik Piyasasında
Kırılgan Tüketiciye
Kavramsal Bakış ve
Uygulamaya İlişkin
Değerlendirmeler
“Üye Devletler nihai müşterileri korumak için uygun önlemleri alacak ve özellikle kırılgan tüketicileri korumak için
yeterli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda,
her Üye Devlet, enerji yoksulluğuna ve diğerlerinin yanı sıra,
kritik zamanlarda bu müşterilere elektriğin kesilmesi yasağına atıfta bulunabilecek kırılgan tüketici kavramını tanımlayacaktır. Üye Devletler, savunmasız müşterilerle bağlantılı hak ve yükümlülüklerin uygulanmasını sağlayacaktır.”
hükmü bulunmaktadır.4 Aynı direktifin 1 inci kısmının 53 üncü ve 2 nci kısmının 8 inci maddelerinde enerji yoksulluğunun toplumda büyüyen bir sorun olduğu,
bu durumdan etkilenen ülkelerin enerji fakirliğinin
üstesinden gelmek için ulusal eylem planları geliştirmelerinin zaruri olduğu ve özellikle kırılgan tüketiciler
için politikaların yürürlüğe girmesinin gerektiği deklare
edilmiştir.

normal bir tüketicinin zarar görmesinden çok daha kolay

Söz konusu hükümlerden her ülkenin kırılgan tüketiciye ilişkin tanım yapmasının zaruri olduğu ve ayrıca
bir destekleme mekanizmasının bulunması gerektiği
anlaşılsa dahi bu hususa ilişkin genel itibariyle uluslararası düzeyde genel kabul görmüş bir tanım ya da çerçeve niteliğinde belirlenmiş bir sınıflandırma bulunmamaktadır.. Aslen net bir tanımlamanın yapılamamasının
temel nedenlerinin;

olabilen bu kapsamda desteklenmeye muhtaç olan tüketi-

• Ülkelerin özgün piyasa yapılarına sahip olması,

ilişkin açık ve genel kabul gören bir tanımın OFGEM2
tarafından yapıldığı düşünülmektedir. OFGEM’in tanımı:
“Herhangi bir sebeple enerji piyasasında kendi çıkarlarını korumak ya da temsil etmek hususunda problem yaşayan ya da piyasa koşullarına bağlı olarak zarar görmesi

cilere kırılgan tüketici denmektedir.”
şeklindedir. 2009/72 / EC sayılı Direktifin 1 inci kısmının 3 üncü maddesinde:
3

• Desteklenmeye muhtaç tüketici gruplarının
farklılaşabilmesi,

4- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0072
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• Destekleme yapılacak topluluğun piyasada yol
açacağı ekonomik yükün değişkenliği, olduğu
değerlendirilebilir.5
Avrupa ülkeleri göz önüne alındığında (Belçika, Bulgaristan, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda,
İtalya vb.) mevzuat hükümleri ve akademik kaynaklarda
söz konusu tanıma yer verildiği gözlemlenmektedir.6
Bu mevzuat hükümleri sadece elektrik piyasası mevzuatıyla sınırlı kalmamakta, rekabetin düzenlendiği farklı
mevzuatta da yer alabilmektedir.
Bazı düşünürler ve politika yapıcılar tarafından söz
konusu korumacı yaklaşımın rekabete ve serbest piyasanın yapısına aykırı bir husus oluşturacağı eleştirileri
de yapılmıştır. Hatta bu hususta ileri gidilerek var olan
yapının kaldırılması için adım atılmasına ilişkin görüşler
de bildirilmiştir.7
Diğer taraftan kırılgan tüketici tanımına dâhil olacak tüketicilerin belirlenme yöntemleri, ülkeden ülkeye
farklılık gösterse de gelir düzeyi bazında sınıflandırma
yapılması en yaygın kabul gören yöntemdir.8 Bir ülkede
asgari geçim düzeyindeki hane halkının tamamı kırılgan
tüketici kavramına dâhil edilebilirken, bir başka ülkede
bu tanım içerisine küçük ticari işletmeler de dâhil edilmiş olabilmektedir. Bir takım metinlerde ise sadece belirli hastalıklarla mücadele edenler
ya da bir cihaza bağlı yaşayanlar tanıma
dâhil edilmişken diğer ülkelerde emekliler bu kapsama alınmıştır.9 Ayrıca
tanıma dahil tüketici grupları yalnızca
sayılanlarla sınırlı kalm a m a k t a d ı r.
Ye r i n e

göre
hayır
kurumları, ibadethaneler, düşük tüketimli tüketiciler de bu
gruba dâhil olabilmektedir.
Ayrıca kırılganlık durumunun geçici bir süreç ya da
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devamlılık arz eden bir yapıya sahip olabileceğinin de
belirtilmesinde fayda görülmektedir.
Ülkemizdeki mevzuat hükümlerinde kırılgan tüketici tanımına kimlerin dâhil olduğuna ya da bu tanımın
sınırlarının hangi tüketici gruplarını kapsadığı ya da ne
kadarlık bir tüketim miktarını karşıladığına dair bir tanım bulunmamasına rağmen, bir takım ayrıcalıkların
sağlandığı tüketici grupları bulunmaktadır. Örnek verilecek olursa; Dağıtım Lisansı Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve
Esasların “Mesken abone grubu” nu tanımlayan maddesinde bir alt abone grubu olarak “şehit aileleri, muharip,
malul ve gaziler” tanımlanmıştır. Ayrıca Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 52 nci maddesinde elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum
cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına
bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin bağlı bulunduğu bölgede faaliyet icra eden dağıtım
sistem işleticisine yazılı olarak başvurması halinde bir
takım kolaylıkların sağlanacağı hükme bağlanmış ve ilgili sistem işleticisi bu kapsamda sorumlu tutulmuştur.
Düzenleyici otoriteler kırılgan tüketicilerin diğer
tüm tüketicilerle eşit ölçüde serbest piyasanın nimetlerinden faydalanması için gerekli önlemleri almalıdır.
Bunun için etkin bir şikâyet mekanizması, detaylı
fakat anlaşılır bir fatura sisteminin bulunması, kapsamlı mevzuat altyapısı, tedarikçilerin
kırılgan tüketici olarak tanımlanan kesimle
ilişkilerinin
izlenmesi ve zayıf görülen
unsurların desteklenmesi

önem
arz
etmektedir.10
Pekâlâ, kırılgan
tüketicilerin enerji hizmetlerinin diğer tüketiciler
ile aynı şekilde, mağdur olmadan sağlanması için ülkeler
ne gibi önlemler almaktadır?

@EnerjiUzmanlari
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Ülkeden ülkeye değişebilen bu yöntemleri finansal
ve finansal olmayan yöntemler olarak tasniflemek var
olan yapıların daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.
Finansal yöntemler:
• Kırılgan tüketici sınıfına giren abonelerin fiyatlarının farklılaştırılması yoluyla sosyal tarife üzerinden desteklenmesi, (Fatura kalemleri üzerinden
muafiyet, vergi muafiyeti)

Makale

pılacak sübvansiyonun fiyatlara müdahale edilmeden
doğrudan ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılabileceği
hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm ile Elektrik
Piyasası Kanununda temel prensibin tüketicilerin fiyatlara müdahale edilmeden doğrudan destekleme yöntemiyle ilgili Bakanlıklar yoluyla desteklenmesidir.

• Ödeme ertelemesinin sağlanması,

Her ne kadar elektrik piyasasında doğrudan destek mekanizması öngörülmüş olsa da, 2330, 2847,
3713, 5434 sayılı Kanunların ve 667 ve 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin ilgili maddelerinde
yer alan hükümler kapsamında, Şehit Aileleri, Muharip
Malul ve Gaziler Abone Grubu alt abone grubu oluşturulmuştur. Söz konusu abone grubu kapsamında enerji
alan tüketicilerin elektrik birim bedelleri diğer abone
gruplarına nispeten düşük belirlenmektedir. Bu durum
aslen sosyal tarife uygulaması niteliği teşkil etmektedir.

• Bazı verimsiz elektrik harcayan temel cihazların bedelsiz değiştirilmesi,

Türkiye piyasasında uygulanan finansal olmayan
sosyal destek yapısı ihtiva edebilecek mevzuatta ta-

• Tarifeye herhangi bir müdahale yapılmadan
doğrudan sübvansiyon yoluyla tüketicinin desteklenmesidir.
Finansal olmayan destekler ise:
• Elektriğin borç nedeniyle kesilmemesi,
• Tüketicilere ücretsiz enerji tasarruf eğitimleri,

Destek
Fatura
Sosyal Diğer Ücretsiz Enerji
Mekanizması Ödenmemesi
Tarife
Tasarruf
Halinde Kesinti
Eğitimleri
Kıstılaması
Destek
Sağlayan AB
Ülke Sayısı
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• Soğuk havalarda elektriğin kesilmemesi,
• Fatura ödenmemesi durumunda gecikme faizsiz ödeme imkânı,
• Ön ödemeli sayaç tahsisi,
• Elektrikli çalışan yaşam destek ünitelerine
bağlı hastaların bulunduğu evlerde elektrik kesilmemesi,
olarak sıralanabilir. Yurtdışı uygulamalarından görüldüğü kadarıyla elektrik piyasasında serbestleşmenin
sağlandığı ve rekabetin kabul edilebilir seviyede olduğu
ülkelerde, finansal olmayan sosyal destekler daha çok
tercih edilmektedir. Eğer bir finansal destek yapılacak
ise de bu destek genelde fiyatlara müdahale edilmeden
gerçekleştirilmektedir.
ACER-CEER tarafından yapılan bir çalışmada Avrupa Birliği ülkelerinde kırılgan tüketici destek mekanizmalarının nasıl uygulandığına ilişkin olarak aşağıdaki
tablo paylaşılmıştır.11
Diğer taraftan; Türkiye’de kırılgan tüketicilere uygulanan desteklere göz gezdirildiğinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinde yer alan
hükümde, belirli bölgelere ya da abone gruplarına ya-
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Verimsiz Elektrik
Tüketen Cihazların
Değişimi İçin
Finansal Yardımlar

7

Faturada
Ödeme
Kalemlerinde Ertelemesi
Muafiyet
Yapabilme
Sağlanması

5

5

Ödenmeyen
Faturalarını
Karşılamak İçin
Sosyal
Yardımlar
8

nımlı tek durum Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri
Yönetmeliğinin 52 nci maddesi hükümleridir. Söz konusu hükümlerde elektriğin borç nedeniyle kesilmemesi,
borçların ödenmesinde taksitlendirme kolaylığı, planlı
kesintiler hususunda önceden bilgilendirilme ve plansız
kesintilerin süresi ile ilgili bilgilendirme gibi hususlara
yer verilmiştir. Böyle bir uygulamanın sosyal bir destek
yapısı teşkil etmesi sorgulanabilir olsa da yazının ilk kısmında bahsi geçen “…zarar görmesi normal bir tüketicinin
zarar görmesinden çok daha kolay olabilen bu kapsamda
desteklenmeye muhtaç olan tüketiciler” ifadesi çerçevesinde değinilmesi gerektiği düşünülmüştür.
Sonuç olarak kırılgan tüketici ve sosyal tarife uygulamaları ülkeler mevzuatında doğrudan tanımlanmasa
dahi, bazı tüketicilerin çeşitli kriterleri sağlaması durumunda sunulan pozitif ayrıcalıkların bulunduğu tespit
edilmiştir. Kırılgan tüketici olarak kabul edilebilecek
tüketicilerin kapsamı ve kriterleri, toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel karakteristiklerine yüksek oranda
bağlı olarak değişiklik göstermekte olup mevcut kapsam ve uygulanacak destekler de bu doğrultuda farklılaşmaktadır.
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Türkiye’de Konutlardaki Elektrik
Tüketiminin Sıcaklığa Bağlı
Hassasiyetinin İl Bazında
Değerlendirilmesi
Dr. İzzet ARI

Rıza Fikret YIKMAZ

Kalkınma Bakanlığı, Daire Başkanı

Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı

1.

Giriş

Ekonomik büyüme, sanayileşme, şehirleşme ve
nüfus artışı enerji talebini artırmaktadır. Birincil enerji
arz kaynaklarından kömür, petrol, doğalgaz, rüzgâr, güneş ve hidrolik enerjinin kullanım alanları dikkate alındığında sanayi, konut, ulaştırma, elektrik üretimi, tarım
gibi ekonomik sektörlerin bu kaynakları kullandığı görülmektedir.
Enerjinin verimli kullanılması Türkiye gibi kısıtlı
enerji kaynaklarıyla artan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ülkeler için önem arz etmektedir. Ülke
nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının kentlerde yaşaması

nedeniyle başta ulaştırma ve konut olmak üzere, enerji
yoğunluğu yüksek olan sektörlere yönelik verimlilik artışının sağlanması gerekmektedir (Ari, 2018).
Türkiye’de enerjinin genel görünümü incelendiğinde, 2016 yılında toplam 136 milyon ton eşdeğer petrol
(mtep) enerji arzı gerçekleşmiştir (ETKB, 2018b). Nihai enerji tüketiminin sektörel dağılımına bakıldığında
(Şekil 1.a) sanayi, ulaştırma ve konutun ilk üçte yer aldığı görülmektedir. Sektörel elektrik tüketimi incelendiğinde (Şekil 1.b) konutlarda tüketilen elektrik enerjisi
toplam elektrik tüketiminin %22’sini oluşturmaktadır
(ETKB, 2018b).

Şekil 1: Sektörel Nihai Enerji ve Elektrik Tüketimi, 2016

Kaynak: ETKB, 2018b.
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Konutlarda tüketilen elektriğin daha iyi anlaşılabilmesi için
konuta ilişkin veriler analiz
edilmiştir. Türkiye’deki 2017 yılı birincil enerji arzının
tahmini gerçekleşmesi
143,4
m t e p
(DEKTMK,
2018) olup,
2017 yılında
elektrik
üretimi 295,5
milyar kWh olarak gerçekleşmiştir (ETKB, 2018a).
2017 yılında Türkiye nüfusu 80,810,525 kişiye ulaşmış olup Türkiye’deki konut sayısı aynı yıl itibariyle
32.717.061, hane halkı sayısı ise 22.676.186 olarak toplam konut miktarının oldukça altındadır (TÜİK,
2018). Konutlardaki bu verilere ve EPDK sektör raporlarına dayanılarak yapılan analizde Türkiye’de 2017 yılında elektrik tüketimi 53,5 milyon MWh olarak gerçekleşmiştir (EPDK, 2018).
Bu çalışmada, Türkiye’deki konutlardaki elektrik tüketiminin 2017 yılı için aylık olarak il bazında değişimi
ve bu değişimde sıcaklık parametresinin elektrik tüketimi üzerindeki hassasiyeti analiz edilmiştir. Sektör raporlarında ve enerji denge tablolarında yer alan konuta
özel elektrik tüketiminin aylık ve il bazında mevcut olan
veriler bu çalışmanın 2017 yılı için yapılabilmesini imkân sağlamıştır.
2.

Konutlarda Enerji ve Elektrik Kullanımı

Türkiye’de refah seviyesinin artması kentleşmeyle beraber enerji tüketiminde konutların payını
yükseltmektedir. Konutlardaki en yüksek enerji kullanımı ısınma-soğutma amaçlı olmaktadır (Atmaca &
Atmaca, 2015; Duzgun & Komurgoz, 2014; Tas & Tutkun, 2013). Türkiye’deki konut stokunun 2000 yılından
önceye dayanması konutların enerji performansının iyi
durumda olmadığını göstermekte olup mevcut stokta
yapılacak iyileşmeyle yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağlanabileceği tahmin edilmektedir (Duzgun &
Komurgoz, 2014).
Isınma ile beraber konutlarda kullanılan elektrikli ev
aletleri ve refah seviyesindeki artışa bağlı olarak değişen tüketim alışkanlıkları konutlarda enerji tüketimini
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artırmaktadır (Dilaver &
Hunt, 2011). Hane halkı gelirleri
arttıkça elektrik tüketiminin arttığı ve buna bağlı toplam
elektrik tüketiminin Türkiye’de yükseldiği bilinmektedir
(Dilaver & Hunt, 2011). Geri tepme etkisine (rebound
effect) bağlı olarak hane halklarının geliri arttıkça daha
fazla ısınma-soğutmaya yöneldiklerini ve neticede yalıtımla azalması gereken enerji talebinin değişen tüketici
davranışları sonucunda arttığı görülmektedir (Elsland,
Divrak, Fleiter, & Wietschel, 2014). Geri tepme etkisinin
sadece ısınma-soğutmada değil, elektrikli ev aletlerinin
sayısı, fonksiyonu ve kullanım süresindeki artıştan da
kaynaklandığı görülmektedir.
Türkiye’nin enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve
kalkınmaya bağlı enerji talebinin yüksek olması, enerji
talebinin ithalat yoluyla karşılanmasını gerektirmiş ve
enerji fiyatlarının artmasına neden olmuştur (Bilgili,
Sahin, Yasar, & Simsek, 2012; Erdoğmuş, Aras, & Koc,
2006). Bu şartlar altında ulusal enerji politikalarında
enerji tüketimin azaltılması ve verimliliğinin artırılması ön plana çıkmaktadır. Konut başına enerji talebinin
düşürülmesinde malzeme seçimi, yalıtımın ön planda
tutulması ve binalarda enerji verimliliğinin genel bir
politika olarak ele alınması konut başına CO2 emisyonlarını da düşürebilmektedir (Atmaca & Atmaca, 2015).
Türkiye’nin 2015 yılındaki toplam CO2 emisyonu 317
milyon ton olup bunun 54,2 milyon tonu (yüzde 17’si)
konutların enerji kullanımından kaynaklanmaktadır.
2016 yılındaki toplam CO2 emisyonları 334 milyon tona
yükselmiş olup 56,4 milyon ton (yüzde 16,9) konutlardan kaynaklanmaktadır (UNFCCC, 2018).
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3. Konutlarda İl Bazında Aylık Elektrik Tüketiminin Analizi
2017 yılı Ocak-Aralık ayları arasında Türkiye’nin konutlarda elektrik tüketimi incelenirken hane halkı sayısı, aylık elektrik tüketimi, aylık ortalama sıcaklık, aylık
doğalgaz tüketimi il bazında analiz edilmiştir. İl bazında
aylık toplam elektrik tüketimi ile hane halkı sayısı verileri kullanılarak hane başına aylık ortalama elektrik tüketimi elde edilmiştir. Bununla birlikte illerin aylık bazda
sıcaklık değişiminden etkilenmesinin farklılaştığı tespit
edilmiştir. İllerdeki ortalama hane başına elektrik tüketiminin sıcaklık değişimine olan hassasiyetini (ETSH)
tespit ederken aşağıdaki formül (1) kullanılmıştır.

ETSH= |Aylık Hane Başına Ortalama Elektrik Tüketimi Değişimi|
|Aylık Ortalama Sıcaklık Değişimi| )

Buna göre birbirini takip eden aylar için aylık ortalama sıcaklık değişimine bağlı elektrik tüketimindeki
değişimin yüksek olması sıcaklık hassasiyetinin yüksek
olduğunu göstermektedir. ETSH için eşik değerler şöyledir:
-

0: aylık sıcaklık değişiminin olmamasıdır.

0-0,99: sıcaklık değişimi elektrik tüketiminin
değişiminden daha düşük olmasıdır. Buna göre söz konusu il için sıcaklık hassasiyeti düşüktür.
1: sıcaklık değişimi ile elektrik tüketimi değişimi eşittir. Tam ve birebir hassasiyet oluşmaktadır.
1-7,9: 7,9 oranı Türkiye yıllık ortalama ETSH’yi
göstermekte olup, bu aralıktaki iller orta ölçekli hassasiyet göstermektedir.
-

7,9 üstü: Yüksek bir hassasiyet mevcuttur.

Ocak – Aralık ayları için ETSH aşağıdaki haritalarda
yer almakta olup buna göre:

Şekil 2: ETSH Haritaları, 2017
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Düşük ETSH ocak-şubat : 4 il
Orta ETSH ocak-şubat : 34 il
Yüksek ETSH ocak-şubat : 43 il

Düşük ETSH şubat-mart : 27 il
Orta ETSH şubat-mart : 47 il
Yüksek ETSH şubat-mart: 7 il

Düşük ETSH mart-nisan: 25 il
Orta ETSH mart-nisan: 51 il
Yüksek ETSH mart-nisan: 5 il

Düşük ETSH nisan-mayıs: 28 il
Orta ETSH nisan-mayıs: 51 il
Yüksek ETSH nisan-mayıs: 2 il

Düşük ETSH mayıs-haziran: 43 il
Orta ETSH mayıs-haziran: 34 il
Yüksek ETSH mayıs-haziran: 4 il

Düşük ETSH haziran-temmuz: 13 il
Orta ETSH haziran-temmuz: 44 il
Yüksek ETSH haziran-temmuz: 24 il
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Düşük ETSH temmuz-ağustos: 11 il
Orta ETSH temmuz-ağustos: 12 il
Yüksek ETSH temmuz-ağustos:58 il

Düşük ETSH ağustos-eylül: 13 il
Orta ETSH ağustos-eylül: 62 il
Yüksek ETSH ağustos-eylül:6 il

Düşük ETSH eylül-ekim: 8 il
Orta ETSH eylül-ekim: 58 il
Yüksek ETSH eylül-ekim:15 il

Düşük ETSH eylül-ekim: 25 il
Orta ETSH eylül-ekim: 54 il
Yüksek ETSH eylül-ekim:2 il

Düşük ETSH kasım-aralık: 27 il
Orta ETSH kasım-aralık: 46 il
Yüksek ETSH kasım-aralık:8 il

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Şekil 3’te Türkiye’deki elektrik tüketiminin sıcaklığa
bağlı hassasiyetin iller bazında dağılımı yer almaktadır.
Buna göre en fazla hassasiyet Temmuz-Ağustos ayları
arasında tespit edilmiş olup bu aylar arasında 58 ilde
Türkiye ortalamasının üstünde yüksek hassasiyet görülmüştür. Bu hassasiyetteki ana unsurun sıcaklığın
artışına bağlı olarak soğutma amaçlı elektrik tüketiminin artması olabileceği tahmin edilmektedir. Diğer bir
yüksek hassasiyet ise Ocak-Şubat aylarında gerçekleşmiştir. Ocak ayındaki sıcaklık değerleri Şubat ayına göre
daha düşük olması nedeniyle ısınma amaçlı elektrik
tüketimi artmış ve buna bağlı olarak 43 ilde sıcaklık
değişimine göre elektrik tüketimi yüksek bir oranda
hassasiyet göstermiştir. Türkiye’de hassasiyetin en
düşük olduğu dönem Mayıs-Haziran ayları arasında

@EnerjiUzmanlari

gerçekleşmiştir. Bu dönemde 43 ilde sıcaklık değişimine bağlı elektrik tüketimi hassasiyeti hissedilmeyecek
oranda düşüktür.
Şekil 3: Aylık bazda illerin ETSH dağılımı

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
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4. Değerlendirme ve Sonuç
Türkiye’nin artan nüfusu, büyüyen ekonomisi ve
hızlı kentleşmesiyle enerji ve elektrik talebi artmaktadır. Özellikle konut sayısının her geçen gün artması
beraberinde ilave enerji talebi oluşturmaktadır. Bu
talebin karşılanması için yeni birincil enerji kaynaklar
arz edilirken değişen tüketici alışkanlıkları enerji arz-talep dengesinin modellenmesini güçleştirmektedir. Ayrıca küresel iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık
artışı, hava hareketlerindeki dengesizlik, kuraklık ve ani
yağışlar enerji talebinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasını zora sokmaktadır.
Ülkemiz gelişen bir ekonomi olarak enerji talebini
karşılarken yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya
önem vermekte ve bu konuda politika araçlarını kullanmaktadır. Enerji talebinin düşürülmesinde bir diğer etken olan enerji verimliliği uygulamalarıyla hem
enerjiden hem de sera gazı emisyonlarından tasarruf
sağlanmaktadır. Konut sektörü hane halklarının enerji
ve elektrik kullanımının yoğun olduğu mekânlar olarak
enerji modellemesinde önemli bir faaliyet alanını oluşturmaktadır. Artan refah bir yandan yalıtım ve enerjiyi verimli kullanan araç-gereç oranını artırırken diğer
yandan hane halklarının tüketim alışkanlıklarının enerji
yoğun bir şekle dönüşmesine neden olabilmektedir. Bu
çalışmada Türkiye’deki konutların 2017 yılına ait elektrik tüketimi aylık olarak il bazında analiz edilirken küresel iklim değişikliğinin ana parametresi olan sıcaklık
değişimi kullanılmıştır. Sıcaklığın en düşük ve en yüksek
olduğu aylarda elektrik tüketimindeki sıcaklık hassasiyetinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sıcaklık hassasiyeti en fazla Ocak-Şubat ile Temmuz-Ağustos ayları
arasındadır. Diğer bir ifadeyle hanelerin aylık ortalama
elektrik tüketimindeki değişim birim sıcaklık değişimine göre çok daha yüksek olmuştur. İl bazında inceleme
yapıldığında Muğla (10 ay), Antalya (7 ay), Adana (7 ay),
İzmir (6 ay) ve Kilis (6 ay) illeri elektrik tüketimlerinin sıcaklık değişiminden en çok etkilendiği iller olmuştur. Bu
illerin deniz kıyısı olması ve iklimlendirme için elektrik
enerjisinin yaygın kullanılıyor olmasının bu hassasiyeti
artırdığı düşünülmektedir. İklim değişikliğinin etkisiyle
yaşanabilecek sıcaklık artışları sıcaklığa hassas olan illerde elektrik talebinde hızlı yükselmelere neden olarak
arz güvenliğini tehdit edebilecek, dağıtım altyapısının
güçlendirilmesi ihtiyacını doğurabilecektir.
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ZAFER DEMİRCAN

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI

Nükleer enerji deyince ilk etapta aklımıza ne yazık ki Çernobil faciası, kıyamet senaryoları, korku filmleri gibi olumsuz
algı unsurları geliyor. Öncelikle nükleer enerjiye yönelik bu
algıyı değiştirmek kolay olmasa gerek ne dersiniz?
KİMDİR?

Röportaj: Ekrem Torun
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Nükleer santrallerin diğer enerji tesislerinden daha zararlı ve tehlikeli olduğu yaklaşımını önyargılı bulduğumu belirtmeliyim. Tabii bunda en büyük etken nükleer enerjinin askeri amaçlarla ortaya çıkışı ve
ardından Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları. 1950’lerden
itibaren ise nükleer enerjinin barışçıl amaçlar doğrultusunda insanlığa hizmet etmeye başladığı; başta elektrik üretimi olmak üzere, tıpta
endüstride, sanayide ve birçok alanda geniş kullanım alanları bulduğu
unutulmamalı.
Son dönemde de, kamuoyunda nükleer enerji denilince Çernobil
ve ardından Fukuşima kazaları hatırlanıyor. Her şeyden önce, ister
enerjide ister ulaşımda ister başka bir sektörde olsun; bir tesisi kurar
ve işletirken çevre ve insan sağlığı açısından mutlaka içerdiği potansiyel
riskler olacaktır. Farklı enerji kaynaklarından kaynaklanan potansiyel
riskler göz önüne alındığında ise nükleer enerjinin çevre ve halk sağlığı
bakımından oluşturduğu potansiyel risklerin fosil yakıtlardan kaynaklanan risklerden daha düşük olduğu görülecektir. (Şekil-1).
Şekil-1. Enerji Sistemlerinin Karşılaştırmalı Sağlık Riskleri
(OECD/NEA 2005)
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1979’daki TMI (Three Mile Island), 1986’daki Çernobil
ve 2011’deki Fukuşima kazaları sonrası, nükleer enerji
sektörü ve kullanıcılarının nükleer güvenlik konusunda
ciddi dersler çıkardığı unutulmamalıdır. Günümüze kadar
nükleer enerji reaktör nesilleri ve teknolojisi gelişerek
güvenlik seviyeleri artarak günümüze kadar gelmiştir.
Yeni nesil reaktörlerin gücü, aktif ve pasif güvenlik önlemleri, çalışma süreleri ve verimlilikleri artırılmıştır. I. nesil
nükleer reaktörler 1950-1965 yılları, II. nesil reaktörler
1965-1990 yıllarında devreye girmiştir. TMI ve Çernobil
sonrası çıkarılan dersler göz önüne alınarak, III. nesil
reaktörler 1990-2011 yılları arasında devreye alınırken,
özellikle Fukuşima sonrası III+ nesil reaktörler kurulmaya başlanmıştır. Nükleer santrallerde artırılan güvenlik
sistemlerinin adedi ve önlemlerinin yanında, birçok ülke
nükleer güvenliğe yönelik çok sıkı standartlar ve bakım
prosedürlerini devreye sokmuştur.
Modern nükleer güç tesislerinde kullanılan koruyucu
engellerin bir kaza durumunda arızalanarak ya da iş göremez duruma gelmesi sonucu çeşitli farazi ölçeklerde
radyoaktif salımlara yol açma olasılığını kestirmeye yönelik dünyada çok fazla çalışma gerçekleştirilmiştir.
Hesaplamalar, TMI (Three Mile Island) ve Çernobil
kazalarından alınan dersler çerçevesinde güncelleştirilen
modern bir reaktörde bu türden herhangi bir kazanın
olma olasılığının tipik olarak yılda yüz binde birden daha
düşük olduğunu göstermiştir. Fukuşima sonrası günümüzde kurulmakta olan ve planlanan reaktör tasarımlarında ciddi kazalar çok daha kapsamlı olarak dikkate
alınmış olup yapılan hesaplamalar ciddi bir kaza olma olasılığının yılda milyonda birden çok daha düşük bir mertebede olduğunu göstermektedir.
Çevreye duyarlı olmak için nükleer enerjiye
karşı olmak bir zorunluluk mu?

Röportaj

masına ve dünyanın aşırı ısınmasına neden olan temel
kaynaklardan biridir. Havaya yayılan kükürt dioksit ve karbon gazları nedeniyle hava kirliliği ve asit yağmurlarıyla
orman ve canlı varlıklar zarar görmektedir. Çevreye dost
olarak gösterilen yenilenebilir enerji çeşitleri bile ya yapım
ya da işletim aşamasındayken belli bir oranda kirliliğe sebep olmaktadır (Tablo 1). Nehirler üzerine kurulan hidroelektrik santraller doğal habitatın bozulmasında olumsuz
bir etkiye sahiptir. Rüzgâr santralleri gürültü kirliliğine ve
kuş ölümlerine, jeotermal santraller hidrojen sülfür ve
karbondioksit gibi gazların açığa çıkmasına neden olmaktadır. Her bir enerji türü belli bir oranda çevreyi kirleterek,
doğal yapının zarar görmesine neden olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Isı üretimi sonucunda oluşan buharla türbinlerin dönmesi ve elektrik üretimi nükleer ve fosil yakıtların benzerliklerindendir. Nükleer ve fosil yakıt kullanan güç santralleri ısının nasıl üretildiği yönüyle farklılık gösterirler. Fosil
yakıtlı santraller kömür, fuel-oil ve doğal gaz kullanırken,
nükleer santraller nükleer/radyoaktif parçalanmayı kullanırlar. Teknik farkın haricinde her ikisi çevreyi farklı şekilde etkiler. Fosil yakıtlar yakıldığı zaman CO2 ve SO2 gazları üreterek sera gazı etkisine ve asit yağmuruna neden
olurken, nükleer santraller ise radyoaktif atık sorunuyla
çevre sorunu yaratmaları söz konusudur. Nükleer enerji
santralleri elektrik üretirken çevreye sera gazı yaymamaktadır. Maden çıkarma, uranyum işleme ve zenginleştirme,
nükleer yakıt çevrimi, santralin yapım ve söküm aşamalarında ise dolaylı şekilde emisyon yayılmaktadır. Nükleer
endüstrinin çevre açısından halen çözülmemiş sorunu
ise radyoaktif atık problemidir. Buna yönelik olarak ABD,
Finlandiya, Japonya gibi ülkelerde nihai depolama sahaları üzerindeki çalışmalar devam
etmektedir.

Çevre sorunlarının doğal kaynakları tahrip
edeceği ve iktisadi kalkınmayı önleyebileceği
korkusuyla 1970’li yıllardan itibaren çevre
bilinci oluşmaya başlamıştır. Çevre
sorunları ile ilgili tartışmaların odağına
ise kullandığımız enerji oturmuştur.
Bugün dünya genelinde yıllık 28 milyon ton CO2 salımı yapıldığı ve bunun
%38’inin kömürden, %41’inin ise petrol tarafından gerçekleştiği göz önüne
alınırsa sorunun ana kaynağının neden
enerji olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.
Enerji santralleri; atmosfer, tatlı su
kaynakları, denizler, hava ve toprak üzerinde kirlilik bırakarak, yerel, bölgesel ve küresel
olarak çevresel tahribatlara neden olmaktadır.
Fosil yakıtlar yanma sürecinde sera gazının açığa çık-
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Tablo-1: Enerji Kaynaklarına Göre Karbon Emisyon
Değerleri

Kaynak

Ortalama
Sera Gazı Emisyonu
(ton-CO2/GW-saat)

Linyit

1.054

Taş kömürü

888

Fuel-oil

733

Doğal gaz

499

Güneş

85

Biyokütle

45

Jeotermal

38

Nükleer

29

Hidroelektrik

26

Rüzgar

26

nükleer santralin de kurulum planlamaları yapılmaktadır.
Mamafih önümüzdeki 5-10 yıllık bir dönemde, özellikle
Çin, Hindistan, Rusya ve Kore başta olmak üzere dünyada
nükleerden enerji üretiminde kayda değer bir artışı beklemek de gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
Şekil 2. 2018 yılında dünyadaki elektrik enerjisi
üretiminin türlere göre dağılımı

Tablo-1’de görüldüğü üzere nükleer santrallerde
enerji üretimi sırasında fosil yakıtlı santrallerdeki gibi bir
yanma gerçekleşmediğinden sera gazı salınımı gerçekleşmez. Bu nedenle nükleer enerji iklim değişikliği ve küresel
ısınmaya yol açan sera gazı üretmediğinden, küresel ısınmaya karşı bir alternatif enerjidir.
Enerji santrallerinin tamamının doğrudan veya dolaylı
insan ve çevre üzerinde yıpratıcı bir etkiye sahip olduğu
unutulmamalıdır. Buna rağmen çevre kirliliği sorunları ve
artan enerji talebi, dünyada nükleer enerjiyi ciddi bir alternatif olarak sunmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte,
artırılan performans ve iklim değişikliğine yönelik olumlu
çevresel etkileri nedeniyle nükleer enerjinin radyoaktif
atık problemi göz ardı edilebilmekte ve ikinci plana itilmektedir. Enerji arz güvenliği ve sera gazı emisyonları ile
ilgili endişeler, Çernobil ve Fukuşima kazalarına rağmen,
nükleer enerjinin yeniden hayat bulmasında önemli bir
etkendir. Türkiye’de kurulacak olan nükleer santrallerin
de CO2 salınımı düşüreceğinden, çevresel etki açısından
olumlu katkı sunacağı unutulmamalıdır.

Şekil 3. Ülkelerde elektrik üreten nükleer reaktör
sayısı

Nükleer enerjiye yönelik dünyada son gelişmeler nasıl? Bir vazgeçiş söz konusu mu?
Bugün dünyanın nükleer enerjiden vazgeçtiğini belirtmek doğru olmaz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının
Ocak 2019 verilerine (IAEA-PRIS) göre, şu an 30 ülkede
işletmede olan 454 adet nükleer reaktörün kurulu güç
kapasitesi yaklaşık 400 GWe olup, dünyanın elektrik enerji
üretiminin %10.6’sını sağlamaktadır (Şekil 2 ve Şekil 3). Şu
anda dünyada toplam 62 GWe kapasiteye sahip 55 adet
nükleer santral ise inşa aşamasındadır (Şekil 4). Bunlara
ilaveten 150 GWe kurulu güç kapasitesine sahip 147 adet

28

Eylül - Ekim 2018 / Sayı: 9

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Şekil 4. Ülkelerde kurulmakta olan nükleer
reaktörler

Röportaj

görülebilir Piyasalar olacak şekilde üç ana strateji üzerinde inşa edilmektedir:
1.
Arz Güvenliği: Enerji arz güvenliğine dair stratejilerin kapsamında; birincil enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve ülkemizin sahip
olduğu kaynakların rasyonel şekilde kullanılması yer almaktadır.

Tabii en önemli konu Türkiye’nin nükleer enerji
politikası... Bu konuda nereden nereye geldik, nasıl bir nükleer vizyona sahibiz?
Enerji ithalatının toplam ithalatımızın yaklaşık dörtte
birini oluşturması nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel enerji piyasalarındaki fiyat ve arz gelişmeleri, Türkiye
ekonomisini hem büyüme dinamikleri hem de cari açık
açısından etkilemeye devam edecektir. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya yönelik alternatif politikalar oluşturulması, büyüme ve cari açık üzerinde olumlu etkiler
yaratacaktır. Bu kapsamda arz tarafında linyit başta olmak üzere yerli kaynakların daha fazla değerlendirilmesi,
nükleer enerjinin elektrik üretimi amacıyla kullanılması ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının yükseltilmesi önem taşımaktadır.
Teknolojik değişim, ham madde ve ürün fiyatlarındaki
oynaklıklar, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile
enerji verimliliğini önceleyen politik ve sistemik dönüşümler gibi önemli dinamiklerin yaşandığı enerji sektöründe,
dönüşüm ve değişimleri gerçekleşmeden önce kavrayan
ve gerçekleştiğinde ise esnek ve hızlı tepki verebilen politika ve yönetim kapasitesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
temelden hareketle nihai olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen bir bakış açısıyla, rekabetçi, şeffaf, tüketicinin korunduğu ve çevresel sürdürülebilirliğin dikkate alındığı ifade
edilen Milli Enerji ve Maden Politikası geliştirildiği açıklanmıştır. Bu doğrultuda, 6 Nisan 2017 tarihinde kamuoyuna
sunulan “Milli Enerji ve Maden Politikası” Türkiye’nin ilerleyen döneme yönelik enerji vizyonunu ortaya koyması
açısından son derece önemlidir. Enerjinin üretiminden
tüketimine, dağıtımından iletimine birçok alanında ilerleme ve gelişmeyi amaç edinen bu politika ile birlikte Türkiye içinde bulunduğu değişim ve dönüşümü istikrarlı bir
şekilde devam ettirmeyi hedeflemektedir.
Kapsayıcı, bütüncül ve toplumsal refahı yükseltmeye
odaklı yaklaşımın esas alındığı ifade edilen Milli Enerji ve
Maden Politikası, Enerji Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve Ön-
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Bu bağlamda nükleer enerjiden üretilen elektriğin
maliyeti, fosil yakıtlardan üretilen elektrik maliyetlerinden
ve ekonomik konjonktürel dalgalanmalardan etkilenmeyen bir yapıya sahiptir. Özellikle, nükleer santrallerde kullanılan taze uranyum yakıtlarının farklı seçeneklerle temin
edilebilir ve istenirse uzun vadede kolaylıkla depolanabilir olmasından dolayı nükleer enerjiden elektrik üretim
maliyetleri uranyum fiyatlarındaki aşırı değişim senaryolarında bile önemsenmeyecek düzeyde etkilenmektedir.
Bu açıdan, nükleer santraller yalnızca elektrik üretiminde
baz yük santrali olarak fayda sağlayan tesisler olmayıp,
enerji arz güvenliği risklerini asgariye indirgemek, elektrik piyasalarında oluşabilecek şok dalgalanmalardan nihai
tüketiciyi de korumak adına temel bir seçenek olarak düşünülmelidir.
2.
Yerlileştirme: Yerlileştirmeye dair stratejiler
kapsamında, enerjide ülkemizin kendine yeterli sanayi ve
teknolojik altyapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu
bağlamda, katma değeri yüksek alanlardaki Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesiyle sanayileşmenin ve ticarileşmenin sağlanması amaçlanmaktadır. Yerlileştirme stratejilerinin doğal odağı olarak yenilenebilir ve nükleer enerji ön
plana çıkmaktadır. Nükleer enerji üretiminde yüksek kalitenin her aşamada olması zorunluluğu değerlendirildiğinde yerlileştirme, aynı zamanda yüksek kalite kültürünün
ülkemizde gelişmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.
3.
Öngörülebilir Piyasa: Öngörülebilir piyasalara dair stratejiler kapsamında; girişimcilerin yatırımlarını
daha kolay ve hızlı yapabileceği bir ortamın sağlanması ile

Nükleer enerjiden üretilen elektriğin maliyeti,
fosil yakıtlardan üretilen elektrik maliyetlerinden
ve ekonomik konjonktürel dalgalanmalardan
etkilenmeyen bir yapıya sahiptir.
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yatırımların önündeki sorunların giderilmesi bulunmaktadır. Bu kapsamdaki stratejilerin hayata geçirilebilmesi için
yerli katkının artırılması ve yerli kaynakların kullanımının
kolaylaştırılması, enerji verimliliği tedbirleri ile enerji yoğunluğunun azaltılması ve piyasalarda etkin bir arz/talep
yönetiminin oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınması
öngörülmektedir. Nükleer enerji yatırımları dışa bağımlı
yatırımlar olduğundan, uzun vadede yerlileştirme oranının artmasıyla yerli nükleer enerji teknolojisine geçiş
mümkün olacak ve nükleer enerjide öngörülebilir piyasanın oluşması zamanla mümkün hale gelecektir.
Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda;
sürdürülebilir bir kalkınma çerçevesinde nükleer teknolojilerden barışçıl amaçlarla güvenli bir şekilde faydalanılarak, halkımızın refah seviyesini yükseltmek ve yukarı taşımak şiarına hizmet edecek Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulusal
Nükleer Teknoloji Politikası;
I.
Halkımızın refah seviyesini yükseltmek için, sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde, nükleer teknolojiden güvenli ve emniyetli bir şekilde ve barışçıl amaçlarla faydalanmayı,
II.
Ülkemizin enerji arz güvenliğinin iyileştirilmesine
ve kaynak çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik olarak,
makul ve istikrarlı bir program dâhilinde, nükleer enerjiyi
ülkemizin enerji üretim kaynaklarından biri haline
getirmeyi,
III. Ülkemizin bilimsel, teknik, politik, ekonomik ve
sosyal durumu dikkate alınarak gerçekleştirilecek olan
bilinçli bir teknoloji ve bilgi transferi ile buna paralel olarak
yürütülecek ulusal araştırma ve geliştirme çalışmaları
sonucunda nükleer enerji teknolojisine sahip olmayı,
nükleer alanda vasıflı insan gücü yetiştirmek üzere ulusal
eğitim altyapısı kurmayı ve geliştirmeyi,
IV. Uzun vadede, özel sektörün de katılımı ve inisiyatif alması sonucunda ulusal düzeyde bir nükleer teknoloji sanayisinin oluşması ve bu sanayinin ülke ekonomisine katkı sağlayacak düzeye getirilmesini hedeflemektedir.
Peki Türkiye’nin nükleer güç olması neden
önemli... Ülkemize ne gibi kazanımlar sağlayacak?
Nükleer teknolojiye hâkimiyet sadece kendi alanında
bir etkiye sahip olmayıp, çevresine yayılma (spin-off) özelliği ve etkisi de bulunmaktadır.
Biri inşa diğeri projelendirilme aşamasında olan Akkuyu ve Sinop Nükleer Enerji Santrallerinin önümüzdeki on
beş yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu santraller üretilen elektriğin satın alınması garantisi verilerek
kurulmakta ancak yerlileştirme konusunda henüz net bir
plan ve program bulunmamaktadır. Yerlileştirmenin konusu kurucu ülkelerin inisiyatifinde devam etmektedir.
Toplam iki santralde kurulacak sekiz ünite reaktör için
öngörülen proje maliyetinin yaklaşık 45 milyar ABD Doları
olacağı düşünülürse makul ölçülerde geliştirilecek yerlileştirme bile yerli sanayiye ve ekonomiye ciddi kazanımlar
sağlayacağı aşikârdır.
Akkuyu ve Sinop projelerine paralel olarak Türkiye,
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üçüncü bir santral kurma girişimlerini sürdürmektedir.
Burada kurulacak 4 ünitelik bir santralin yatırım maliyetinin de 25 milyar ABD Doları civarında olacağı varsayılırsa,
2030’lu yıllara kadar ülkemizde 70 milyar ABD dolarlık bir
nükleer enerji pazarından bahsetmek mümkündür. Şu an
ortaya çıkan tabloda, sadece bu yatırım pazarı bile nazarı
dikkate alındığında, nükleer santral projelerinde; Türk şirketlerinin kapasitelerinin elverdiği ölçüde yer alarak hem
bu teknoloji ile tanışmaları ve tecrübe kazanmaları hem
de ülke ekonomisine girdi sağlanması açısından elzemdir.
Özellikle tecrübe kazanımı ve teknolojinin özümsenmesi,
uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk şirketlerinin mühendislik, inşaat ve tedarik
sektöründe aktör olabilmesinin yolunu açacaktır. Hatta
zaman içerisinde, Türkiye’de ticari bir nükleer reaktör
markasının ortaya çıkmasının da böylelikle zemini hazırlanacaktır. Bunlara ilaveten nükleer sektörde kullanılan
sistemlerin tasarım, mühendislik ve imalatı konusunda
deneyim sahibi olunması; uzay, havacılık, savunma sanayi
ve medikal gibi pek çok sektörde de gelişim sağlayacağı
unutulmamalıdır.
Nükleer santral teknolojisine sahip olmak; tasarımdan, inşa ve işletmeye, malzeme ve parça üretiminden,
yakıt yükleme ve atık yönetimine dek nükleer santral teknolojisinin önemli konularıyla ilgili çalışmaları, üretimleri,
geliştirmeleri ve iyileştirmeleri yapabilmeyi kapsadığı unutulmamalıdır. Nükleer santraller enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, tıp, tarım, gıda güvenliği, askeri amaçlar,
uzay çalışmaları, araştırma reaktörleri, çevre ve sanayi olmak üzere birçok farklı dalı kapsayan geniş teknolojik kullanım yelpazesine sahiptir. Ülkemizde nükleer santrallerin
kurulmasıyla nükleer güç ve nükleer uygulamalar için
geliştirilen; üretilen ekipmanlar, elemanlar, sistemler ve
ilgili hizmet üretimlerini kapsayan geniş kapsamlı nükleer teknolojinin edinimi söz konusu olacaktır. Nükleer
teknolojideki bütün parça ve malzemeler, yüksek kalite
kontrolüne tabi tutulduklarından dünya çapında yüksek
seviyede standartların yakalanması gerekmektedir. Bu
nedenle nükleer güç santrallerinin özellikle endüstriyel
gelişime büyük katkısı olacaktır. Nükleer alanda teknoloji
transferi sayesinde bir taraftan standartları yükselmiş sanayimiz gelişirken, diğer taraftan sermaye üretimi artacak
ve ekonomik büyümeye artı bir katkı getirecektir.
Akkuyu nükleer santrali Türkiye'nin enerji
ihtiyacının karşılanmasında nasıl bir yere sahip
olacak?
2000 yılların başında 25.000 MWe civarında kurulu
gücü olan Türkiye’nin, bugün geldiğimiz nokta itibarı ile
kurulu gücü Ağustos 2018’de verilere göre 88.000 MWe’a
dayanmıştır. TEİAŞ’ın yaptığı projeksiyonlara bağlı olarak
bu kurulu gücün 2021 yılında 100.000 MWe’ı geçmesi
beklenmektedir. Akkuyu’da kurulan santrallerin ilk ünitesinin 2023 yılında, daha sonraki ünitelerin birer yıl arayla
devreye girerek 2026 yılında toplam 4800 MWe üreteceği
düşünülürse; toplam elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık % 4-5’nin nükleer enerjiden üretilmesi söz konusu
olacaktır.
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Enerji arz güvenliği, bir ülke için yalnızca dışa bağımlılığa dayalı bir refah sorunu olmayıp aynı zamanda ülkenin milli güvenliğini, öz yeterliliğini doğrudan etkileyen bir
faktördür. Bu bağlamda yenilenebilir enerji başta olmak
üzere, yerli enerji kaynaklarından elektrik üretimi hayati
bir öneme sahiptir. Nükleer santraller yüksek ilk yatırım
maliyetlerine rağmen; düşük işletme ve yakıt giderleri,
karbondioksit salımı yapmamaları, uzun işletme ömürleri
ile pek çok ülke için önemli bir seçenektir. Türkiye’nin fosil
yakıtlara ve ithal enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltması ihtiyacı çerçevesinde nükleer enerjiden elektrik üretiminin ülkemizdeki birincil enerji kaynakları içindeki yerini
bir an önce alması için çalışmalar hızla devam etmektedir.
Bu minvaldeki ilk ve en önemli adım da Akkuyu Nükleer
Santral Projesi'nin hayata geçirilmesi olacaktır.
Türkiye, geleneksel enerji kaynakları açısından enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini
esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmeye çalışırken,
nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören Akkuyu Projesi'nin yanında, 2. ve 3. santral projelerini
de (Sinop, İğneada) bir an önce hayata geçirme gayreti
içerisindedir.

Röportaj

işletilmekte olan mevcut bir örneği mevcut değildir. Buna
karşın, 2008 yılında UAEA, ATMEA1’in genel güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ve Fransız Nükleer Güvenlik
Kurumu (ASN), Şubat 2012’de yaptığı ön güvenlik değerlendirmesi sonucunda, ATMEA1’in Fransa’da kurulmasına
yönelik temel bir engelin olmadığını belirtmiştir. Şirketin
aynı zamanda işleteceği nükleer santralin %51’i konsorsiyuma, %49’u Türkiye’ye ait olacaktır. Elektrik ücreti, satın alma garantisi gibi projenin detayları halen Türkiye ile
konsorsiyum arasında görüşülmektedir.
Akkuyu’da inşa sürecinde, Sinop’ta planlanma aşamasında olan 2 nükleer santral projesinin yanında, Türkiye,
İğneada bölgesine 3. bir santral kurma çalışmalarını sürdürmektedir.
Nükleer enerji yolunda ülkemiz ilerlerken bu
konuda toplumda var olan kaygıları yenmek için
de neler yapmak gerekiyor?
En başta nükleer enerjinin hiç de hak etmediği
var olan olumsuz imajını düzeltmek ilk adım olmalıdır.
Özellikle nükleer enerji konusunda; önyargılı ve uzlaşmaz
tutum sergileyenlerin kimi düşünceleri bile karşı argümanları dinlemesi suretiyle kendine yakın olanları kabul
ederek değiştirmesini mümkün hale gelmektedir. Kaldı ki
halkın, bilgi kirliliğinin son derece fazla olduğu bir ortamda verilen bilgileri kendi süzgecinden geçirmek suretiyle
kabul etmesi söz konusudur. Bu açıdan halkın konuya
yaklaşımını etkileyebilecek sağlıklı bilgi aktarım kanallarının kurulması fevkalade önemlidir.
Halkın nükleer enerjiyi kabulünü tamamlayan ve
olumsuz yaklaşımını büyük oranda değiştirebilecek esas
unsur, halkın katılımının sağlanmasıdır. Nükleer enerji
projelerinin her adımında doğal olarak halkın katılımının
sağlanması gerçekleştirilemez. Ancak özellikle proje öncesi karar süreçlerinde halkın belli oranlarda katılımı ve
kendini ifade etme hakkı verilmesi, kuşku ve sorunlarını
iletmesinin sağlanması, öncelikli olarak halkı projeye dâhil ederek güven unsuru oluşmasını sağlayacaktır (güven
duyma). Halk ve sivil toplum temsilcileri, proje ile ilgili sayısal değerlere ve projenin değerlendirme süreçlerindeki
kriterlere birinci elden ulaşabilecek ve sorularına cevap
bulabilecektir (bilgi edinme).

Diğer nükleer santral projeleri konusunda hangi noktadayız?
Mayıs 2013 tarihinde; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Japonya Hükümeti arasında Sinop’ta nükleer güç santrali kurulması ve işletimine dair bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya istinaden 1.120 MW gücünde ATMEA
tipi 4 reaktör (toplam 4.480 MW) kurulması planlanmaktadır. Fransız şirketi Areva ve Japon şirketi olan Mitsubishi Heavy Industries, 2007 yılında ATMEA şirketini eşit
oranda hisse ile kurmuşlardır. Areva’nın 1.650 MW’lık EPR
ve Mitsubishi’nin 1.700 MW’lık APWR’nin özellikleri birleştirilerek ortaya çıkmış ATMEA tasarımının kurulmakta ve
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Geri dönülemez sonuçlar (atık depolama) verebilecek kararlar içeren projelerde halk; durumun aciliyeti ne
olursa olsun, konu “daha iyi anlaşılıncaya kadar” faaliyetin
ertelenmesini isteyebilmektedir. Herhangi bir projenin
söz konusu olmadığı durumlarda da; nükleer enerji seçeneğinin değerlendirilmesi ile ilgili politik süreçlerde halkın
katılımının sağlanması, halkın nükleer enerji ile ilgili görüşlerini iletmesini, sorularına cevap bulmasını, kuşkularını
gidermesini ve daha önemlisi bu seçeneğin kullanılmasındaki gerekçeleri kavramasını sağlayacaktır. Bu nedenle;
nükleer politika kararlarının tamamen demokratik yollarla
alınması sağlanmalı, nükleer güç üretim seçeneğini desteklerken halkın katılımı olmayan idari kararlar alınmamalı
ve politikaya ilişkin kararlar alınmadan önce halkın görüşüne açılmalıdır.
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Mert Ş. DEMİR
EPDK / Enerji Uzmanı

Akaryakıt-Doğal Gaz ve Elektrik Piyasalarına
2017 Verileri Üzerinden Bakış

D

ört temel enerji piyasasında 2017’ye ait
verilerin incelendiği yazı dizimizin ilk kısmı
olan petrol ve LPG sektörleri ile ikinci kısmını

ağırlık verilen, yürürlüğe giren birçok yönetmelik ve

oluşturan doğal gaz sektörlerinin dergimizin önceki sa-

ışığında piyasanın, daha serbest, rekabetçi, şeffaf ve

yılarında yer almasının ardından, yazımızın bu son bölümünde de elektrik sektöründe 2017 yılında yaşanan
gelişmeleri ele alacağız.

diğer mevzuat için çaba gösterilen 2014, 2015 ve 2016
yıllarının ardından, 2017’de de söz konusu düzenlemeler
öngörülebilir şekilde işlediği bir yapıya kavuşma yönünde önemli mesafe kat edilmiştir.
Bu çerçevede, 2017’de elektrik piyasasının rakam-

3. Elektrik Piyasası

lar üzerinden nasıl geliştiğinin incelenmesinde EPDK

2013’te yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu çerçevesinde ikincil düzenlemelere

tarafından Mayıs ayında yayınlanan Elektrik Piyasası
2017 Yılı Piyasa Gelişim Raporundan yararlanacağız.

Tablo 3.1. Lisanslı ve Lisanssız Kurulu Güç (KG), Puant Talep, Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretimi, Tüketim,
İthalat ve İhracat Verileri
Birim

2014

2015

2016

Değişim (%)
2015→2016

2017

Değişim (%)
2016→2017

Lisanslı KG

MW

69.520

73.146,90

77.563,44

6,04

81.563,32

5,16

Lisanssız KG

MW

29,99

359,04

1.048,21

191,95

3.173,32

202,74

Puant Talep

MW

41.003

43.289,00

44.733,98

3,34

47.659,65

6,54

Lisanslı Üretim

GWh

251.962

261.783,30

272.563,63

4,12

292.574,58

7,34

Lisanssız Üretim

GWh

3,92

222,72

1.137,87

Tüketim

GWh

257.220

265.724,40

277.522,01

İthalat

GWh

7.953

7.411,10

6.400,13

-13,64

2.729,06

-57,36

İhracat

GWh

2.696

2.964,60

1.442,08

-51,36

3.300,10

128,84
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410,89
4,44

3.031,56
292.003,54

166,42
5,22
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Tablo 3.1.’den görüldüğü üzere 2017 yılında tüketimdeki

tici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerinin yıllara göre

artışa paralel bir şekilde kurulu güç ve lisanslı üretimin

değişimlerinin bir kesiti (2014-2017) verilmektedir.

de arttığı görülmektedir. Ayrıca, 2013 yılında mevzuat

Elektrik üretim miktarı ile GSYH, Sanayi Üretim Endeksi

düzenlemesi yürürlüğe girerek uygulamaya konulan

ve TÜFE arasındaki korelasyon katsayıları 0,99 olarak

lisanssız kurulu güç ve üretim değerlerinde 2014, 2015
ve 2016 yıllarına nazaran 2017 yılındaki artış oranının
oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

hesaplanmıştır. Bu katsayı söz konusu parametreler
arasında yüksek doğru orantı ilişkisi (yüksek pozitif korelasyon) olduğunu göstermektedir. 2017 yılında elektrik üretimi %7,34 oranında büyürken GSYH’nin %17,50

Tablo 3.2’de “elektrik üretimi” ile; Kişi Başı Gayri Safi
Yurt İçi Hâsıla(GSYH), Sanayi Üretim Endeksi ile Tüke-

oranında, sanayi üretim endeksi %8,90 oranında ve
TÜFE ise %11,90 oranında arttığı görülmektedir.

Tablo 3.2. Elektrik Üretimi ve Ekonomik Göstergeler

Yıl

Elektrik Üretim
Miktarı (TWh)

Değişim
(%)

Kişi Başı
GSYH (TL)

Değişim
(%)

Sanayi Üretim Endeksi

Değişim
(%)

TÜFE

Değişim
(%)

2014

251,96

4,92

26.488,93

11,5

94,53

5,7

247,72

8,2

2015

259,69

3,07

29.899,10

12,9

100

5,8

269,54

8,8

2016

272,56

4,96

32.903,53

10

103,42

3,4

292,54

8,5

2017

292,57

7,34

38.660,08

17,5

112,6

8,9

327,41

11,9

Şekil 3.1. Yıllar İtibariyle
Elektrik Enerjisi Talebi ve
Artış Oranı (GWh-%)

Şekil 3.1’den görüldüğü üzere elektrik enerjisi talebi
2009’dan itibaren aralıksız artmakla beraber özellikle
2011’den 2013’e kadar artış hızında düşüş gerçekleşmiştir. 2017’de ise %5,22 ile son 5 yılın en büyük artış
oranı gerçekleşmiştir. Yazımızın giriş kısmında da ifade
ettiğimiz gibi ülkemizin büyümesiyle doğru orantılı olarak elektrik enerjisi talebi de sürekli artmaktadır.
Şimdi de EPİAŞ tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasası (GÖP) kapsamında piyasa katılımcıları tarafından
sunulan teklifler doğrultusunda ilan edilen piyasa takas
fiyatının 2017 yılı için saatlik gelişimine göz atalım.

@EnerjiUzmanlari

Eylül - Ekim 2018 / Sayı: 9

33

Makale

Uzman Gözüyle Enerji

Şekil 3.2. 2017 Yılı
Ağırlıklı Ortalama Piyasa
Takas Fiyatı ile Piyasa Takas
Fiyatının Saatlik Gelişimi (TL/
MWh)

Şekil 3.2.’den görüldüğü üzere 2017 yılında fiyatlar
genel olarak 100-250 TL/MWh aralığında seyretmiş,
sadece 13 saat için 250 TL/MWh ve üzerinde gerçekleşmiştir. Fiyat en yüksek değeri olan 967,15 TL/MWh’ye
11 Eylül 2017 tarihinde saat 14:00’de ulaşmıştır. 2017
yılında en düşük PTF ise 1,04 TL/MWh olarak 1 Ocak
2017 tarihinde saat 08:00’de gerçekleşmiştir.

GÖP’te oluşan ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatlarının yıllar itibariyle gelişimi de şekil 9’da gösterilmektedir. Şekil 3.3’e baktığımızda 2017 yılında piyasa takas
fiyatının ağırlıklı ortalamasının 2016’ya göre %13,35 artarak 168,12 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 3.3. Yıllara Göre
Ağırlıklı Ortalama Piyasa
Takas Fiyatı (TL/MWh)

Diğer taraftan, TEİAŞ tarafından işletilmekte olan
Dengeleme Güç Piyasasında 2017’de oluşan saatlik
fiyatlara baktığımızda GÖP’te oluşan fiyatlara benzer
şekilde DGP’de oluşan fiyatların da genel olarak 100
ile 250 TL/MWh arasında gerçekleştiğini görmekteyiz.
Fiyat en yüksek 11 Eylül 2017 tarihinde saat 14:00’de
400,00 TL/MWh olarak gerçekleşmiş, 29 saat için 300
TL/MWh’in üzerine çıkmıştır. DGP’de 2017 yılı boyunca 5 saat için fiyat 0 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.
DGP’de fiyatın yıllık ağırlıklı ortalaması bir önceki yıla
oranla %17,87 artarak 164,78 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.

8 Ocak 2011 tarihli ve 27809 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile yenilenebilir enerji kaynaklarına kaynak
türüne ve yerlilik oranına göre teşvik verilmesi düzenlenmiştir. Bu çerçevede EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme
Mekanizmasının (YEKDEM) ayrıntıları belirlenmiştir.

Tablo 3.4. Yıllar İtibariyle YEKDEM Katılımcılarının Kurulu Gücü (MW)
Türü
Güneş

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

-

-

-

-

12,90

Hidrolik

21

930

217

598

2.116,33

9.960,00

11.096,26

Rüzgar

469

685

76

825

2.732,14

4.319,83

5.238,70

Jeotermal

72

72

140

228

389,92

599,16

752,11

Biyokütle

45

73

101

147

185,23

203,72

299,97

608

1.760

534

1.798

5.423,63

15.082,72

17.399,94

Genel Toplam
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YEKDEM kurulu gücünün kaynak türüne göre dağılımına bakıldığında 11.096,26 MW ile hidrolik santrallerin en büyük paya sahip olduğu, 5.238,70 MW ile
rüzgarın ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca,
lisanssız elektrik üretimi kapsamında 2017 yılı sonu iti-

Makale

bariyle 3.173,32 MW’lık kurulu gücün tamamı da YEKDEM kapsamında işlem görmektedir. Lisanssız santraller de dahil olmak üzere YEKDEM kapsamındaki kurulu
gücün ülkemizin toplam kurulu gücüne oranı 2016 yılında %19,4 iken, 2017 yılında %24,28 olmuştur.

Şekil 3.4. YEKDEM ve
GÖP Fiyatlarının 2017 Yılı
Ortalaması (Kr./kWh)

Şekil 3.4.’te yer alan 2017 yılı için YEKDEM’de yer
alan santrallerin tabi oldukları teşvik miktarları ve YEKDEM ortalama fiyatı ile GÖP fiyatına beraber baktığımızda; YEKDEM’de uygulanmakta olan teşvik fiyatları
aylık ortalama GÖP fiyatları ile karşılaştırıldığında, en
düşük teşvik miktarının bile GÖP fiyatının üstünde gerçekleştiği görülmekte, bahar aylarında YEKDEM fiyatı
ile GÖP fiyatı arasındaki farkın açıldığı gözlenmektedir.

büyüyen piyasaya paralel olarak arttığını ve kayıpların
azaltılarak altyapının iyileştirilmeye devam ettirildiğini,
yapılan mevzuat çalışmaları sonucunda tüketici memnuniyetinin artırıldığını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, elektrik piyasasının son yıllardaki gelişimine bir bütün olarak baktığımızda piyasanın serbestleşme yönünde büyümeye devam ettiğini, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının her geçen yıl arttığını, bunun yanında YEKDEM mekanizmasının getirdiği
mali külfetin son yıllarda arttığını, üretim tarafındaki
yatırımların yanı sıra iletim ve dağıtım yatırımlarının da

TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi Raporları, 2014-2017

Kaynakça
EPDK Elektrik Piyasası Sektörel Gelişim Raporları
(2014-2017)

TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla Bültenleri,
2014-2017
TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Bültenleri, 2014-2017
TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi Bültenleri, 2014-2017
TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi Bültenleri, 2014-2017

Özür Düzeltme: Bir önceki sayıda yer alan ""Akaryakıt-Doğalgaz ve Elektrik Piyasalarına 2017 Verileri Üzerinden Bir Bakış"" makalesinin yazarı Enerji Uzman Yardımcısı Fikret AKGÜN'dür. Düzeltir, özür dileriz.
@EnerjiUzmanlari
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REMIT Çerçevesinde
Enerji Piyasalarının
İzlenmesi
Sinan DUYAR
EPDK / Enerji Uzmanı

S

on yirmi yıllık süreçte, ülkelerin büyümesinde enerji tüketiminin rolünün önemi politika
koyucular tarafından idrak edilmiş ve ülkeler
arasındaki refah farkı enerji piyasalarının bütünleşmesi
ile giderilmeye çalışılmıştır. Genel olarak, ekonomik bütünleşme dahil olmak üzere küreselleşmenin zengin ve
fakir ülkeler arasındaki ekonomik gediğin genişlemesini ve eşitsizliğin artmasına sebep olduğu gibi bir algı
mevcut olsa da 2013 yılında gerçekleştirilen ampirik bir
çalışmanın sonuçları, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş
komşu ülkeler ile enerji piyasalarının bütünleşmesinin
aralarındaki ekonomik dengesizliği azalttığına işaret
etmektedir. (Sheng, 2013)
Tüm üye ülkelerin birbiri ile bütünleşmesi amacını
da güden Avrupa Komisyonu tarafından, yukarıda bahsi geçen ve benzer sorunlar da dikkate alınarak, enerji
toptan satış piyasası bütünleşmesi ve şeffaflık üzerine
bir düzenleme (Regulation (EU) No 1227/2011- Söz
konusu düzenlemenin açılımı “Regulation on wholesale
market integration and transparency” olup yazının geri
kalanında REMIT olarak adlandırılacaktır) getirilmiştir.
Her çalışmanın olduğu gibi bu çalışmanın da eksiklikleri bulunmakta olup, söz konusu düzenlemede yer alan
bazı hususlara açıklık getirilmekte ve ilgili kurumların
görev dağılımlarından bahsedilmektedir.
Remit Nedir?
REMIT, 8 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Birliğinin
Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış ve 28 Aralık tarihinde
yürürlüğe girmiş bir düzenleme olup aşağıdaki hususları içermektedir:
- Enerji toptan satış piyasalarında, piyasa manipülasyonu, piyasa manipülasyonu teşebbüsü ve

içeriden bilgiye dayalı ticaret (insider trading1) biçimlerindeki piyasa bozucu faaliyetlerin tanımlanması,
- Enerji toptan satış piyasalarında piyasa manipülasyonu, piyasa manipülasyonu teşebbüsü ve
içeriden bilgiye dayalı ticaretin yasaklanması,
- Enerji toptan satış piyasalarının izlenmesine
yönelik yeni bir çerçeve oluşturulması,
- Bahsi geçen yasaklara yönelik yaptırımların
belirlenmesi.
Agency for the Cooperation of Energy Regulators
(ACER), Regulation (EC) No 713/2009 düzenlemesi
çerçevesinde kurulduğu 2009 yılından bu yana, bütünleşik Avrupa enerji piyasası hedefi kapsamında yer alan
görevlerine REMIT ile yenileri eklenmiştir (Acer, 2018).
Remit Tanımları
Söz konusu düzenlemeyi tüm paydaşların aynı
şekilde anlayabilmeleri için anılan ve ek bazı hususların
tanımlanması ve/veya açıklanması da gerekmektedir.
Bu bağlamda, Avrupa Birliğinin üye ülkeleri tarafından
da ACER’e anılan düzenlemenin ilk çıktığı zamandan
bu yana belirsizliğin giderilmesi için açıklanması talep
edilen; Piyasa Bozucu Eylem (Market Abuse), İçeridekilerin Edindiği Gizli Bilgiler (Inside Information), İçerideki
(Insider) gibi kavramlara aşağıda tanım ve/veya açıklık
getirilerek piyasa manipülasyonuna ilişkin de örnekler
verilmektedir.
Piyasa Bozucu Eylem Nedir?
Piyasa Bozucu Eylem, kısaca içeridekiler (insider)
aracılığı ile anlaşma sağlanması ve piyasa manipülas-

1- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Bilgi Suistimali” olarak tanımlanmaktadır.
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yonu olarak tanımlanabilecek olup aşağıda yer alan örneklerin ilk üçü bilgiye dayalı ticaret; diğer dört örnek
ise piyasa manipülasyonu ya da piyasa manipülasyonu
teşebbüsü ile ilişkilidir (Acer, 2015).

- AB Komisyonu, üye ülkeler ve rekabet kurumları ile beraber hareket edecek ve rekabet kurumlarının yetki alanlarına girmeyecek şekilde elektrik ve
doğal gaz piyasalarını izlemek;

1- ilgiye dayalı ticaret: İçeridekinin, içeriden edindiği
bilgi vasıtasıyla ticaret yapması ticaret yapmaya
teşebbüs etmesi (Örnek: Nükleer enerji santralinin
teknik sebeplerden dolayı faaliyetlerini yerine getirememesi),

- Bütünleşik Avrupa enerji piyasası hedefine
ulaşılmasına engel hususların bertaraf edilmesine
yönelik tavsiyelerin de yer aldığı yıllık bir rapor yayınlamak;

2- İçeridekilerin edindiği bilgilerin uygun olmayan
biçimde ifşa edilmesi: İçeridekilerin görevi dahilinde olmadığı halde edindiği bir bilgiyi birine açıklaması,
3- İçeriden edinilen bilgiye istinaden tavsiyede
bulunulması: İçeridekinin, içeriden edindiği bilgi
vasıtasıyla birine enerji toptan satış ürünlerini
alması/satması konusunda tavsiyede bulunması
ya da teşvik etmesi,
4- Yanlış/Yanıltıcı işlemler: Enerji toptan satış ürünlerinin arzı/fiyatı ya da söz konusu ürünlere olan
talep konusunda piyasayı yanlış yönlendirebilecek
ya da yanıltabilecek şekilde ticaret yapılması ya da
ticaret yapmak için teklif verilmesi,
5- Fiyat pozisyonu alma: Biri ya da birileri tarafından,
yasal olmayan ya da enerji toptan satış piyasası
şartlarında kabul görmüş piyasa uygulamalarına
uymayacak şekilde bir ya da birden fazla enerji toptan satış ürünlerinin fiyatlarının yapay (arz-talebe
göre oluşmadığı) bir seviyede tutulmasına neden
olacak ticaret yapılması ya da ticaret yapmak için
teklif verilmesi,
6- Kurmaca tertibat/düzenek ile gerçekleştirilen ticari işlemler: Kurmaca tertibat ya da bir düzenek ile
ticaret yapılması ya da ticaret yapmak için teklif
verilmesi,
7- Yanlış ya da yanıltıcı bilginin yayılması: Enerji toptan satış ürünlerine ilişkin bir bilginin yanlış ya da
yanıltıcı olduğu bilindiği halde söz konusu bilginin
başkalarına iletilmesi.
Remit Çerçevesinde ACER’in Görevleri
2009 yılında yürürlüğe giren Regulation (EC) No
713/2009 kodlu düzenlemenin 11 inci maddesi uyarınca ACER;

@EnerjiUzmanlari

- Raporun yayımlanmasından önce Avrupa
Parlamentosu ve Avrupa Komisyonuna başvurarak elektrik ve doğal gaz piyasalarının bütünleşik
Avrupa enerji piyasası hedefine ulaşılmasına engel
hususların bertaraf edilmesine ilişkin tavsiye talep
etmek,
ile görevlendirilmiş olmakla beraber, REMIT’in 23
Aralık 2011’de yürürlüğe girmesini müteakip, enerji
toptan satış piyasasının izlenmesine ilişkin ACER’e yeni
görevler tahsis edilerek yetkileri genişletilmiştir.
Örneğin, ACER’in verimli bir izleme yapabilmesi, ticari işlemlere; ayrıca, üretim, depolama, tüketim ya da
elektrik veya doğal gazın iletimine ilişkin kapasite/kullanım bilgilerine/verilerine erişim olanağı sağlanmıştır.
Bu nedenle, enerji toptan satış piyasalarında ticari işlem yapma hakkına sahip; iletim sistem operatörleri,
tedarikçiler, tüccarlar (traders), simsarlar (broker), ve
yüksek tüketimli kullanıcılar dahil olmak üzere tüm
piyasa katılımcılarının ACER’e bilgi vermesi REMIT ile
hüküm altına alınmıştır.
Bununla birlikte, REMIT’e ilişkin 2016 yılında çıkarılan raporda, ACER’in REMIT çerçevesinde piyasa izlemesi ve kurumlar arası çalışma uygulamalarının iyileştirilerek devam edeceği belirtilmekte ise de, verimli ve
etkin piyasa izlemesinin, yetkin insan kaynaklarına ve
maddi olanaklara sahip olmasına bağlı olduğu da ifade
edilmiştir.
Zira, Avrupa enerji piyasalarında, çok fazla piyasa
katılımcısının yer alması, enerji toptan satış piyasalarında bir milyondan fazla ticarete ilişkin işlem olması
sebepleriyle REMIT’te yer alan piyasa izlemesine ilişkin
yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunun zor olduğu aşikardır. Ancak, bu durum söz konusu piyasaların
iyi işleyen, likit ve rekabete dayalı piyasalar olduğunu
da göstermektedir (Acer, 2018).
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REMIT Çerçevesinde Ulusal Düzenleyici Kurumlar
(Almanya Örneği)
ACER’in izlemeye ilişkin uygulamalarının yanında
üye ülkelerin düzenleyici kurumlarının uygulamalarına
da değinmekte yarar bulunmaktadır. Örneğin, Almanya
REMIT düzenlemesinin yürürlüğe girmesini müteakip
Federal Almanya’nın Enerji Piyasalarından Sorumlu
Şebeke Düzenleme Kurumu Bundesnetzagentur kendi
bünyesi içerisinde “Piyasa Şeffaflığı Birimi”ni (PŞB) kurmuş olup hem Bundesnetzagentur hem de Bundeskartellamt (Almanya’nın Rekabet Kurumu) söz konusu birimin işlemlerinin yürütülmesinde söz hakkına sahiptir.
Bununla beraber, anılan birimin temel görevleri kısaca; enerji piyasalarının izlenmesi, toptan satış fiyatlarının adil ve rekabetçi bir ortamda oluşması; elektrik
ve doğal gaz toptan satış piyasalarının bütünleşmesi
olarak tanımlanabilmektedir.
REMIT hükümleri gereği, önceden de bahsedildiği üzere gerekli veriler ACER tarafından piyasa katı-

lımcılarından alınmakta ise de, Bundesnetzagentur
bünyesindeki PŞB gerekli gördüğü ek verileri piyasa katılımcılarından alabilmektedir. Ancak REMIT’te hüküm
altına alındığı üzere, ek verilerin daha önceden ACER
tarafından talep edilen veriler ile kesişmemesi de gerekmektedir.
Bununla birlikte, PŞB tarafından; REMIT, Rekabet
Kanunu, Finans Piyasası Düzenlemeleri ve Borsa İşlemleri Yasası’nda yer alan kısıtlar dikkate alınarak sürekli bir veri analizi yapılmaktadır. Ayrıca, tespit edilen
mevzuat ihlallerine yönelik olarak yaptırımlar; Bundesnetzagentur, Bundeskartellamt ve Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu) olmak üzere üç kurum
aracılığı ile uygulanmakta olup Bundesnetzagentur’un
yaptırım ve uygulamaları; soruşturma, veri/bilgi toplama, sisteme giriş, ceza ve son olarak da el koyma olarak
tanımlanmaktadır. PŞB tarafından piyasa manipülasyonu olarak tanımlanan örnekler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.

Piyasa Manipülasyonu Örnekleri

Fiyat pozisyonu alma

Kurmaca tertibat/düzenek
ile gerçekleştirilen ticari işlemler

Yanlış/Yanıltıcı işlemler
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•

Piyasa kapanmadan hemen önce fiyatı etkilemek için ticari işlem gerçekleştirilmesi (Marking the close)

•

Tek bir piyasa katılımcısının fiyatları etkileyecek oranda yüksek pay sahibi
olması (Market cornering or squeezing)

•

Talep olmadığı halde fazladan alım yönlü ticari işlem yapılması (Ramping)

•

Çok kısa zaman aralıklarıyla çok sık alım satım yaparak kar elde edilmeye
çalışılması (Scalping)

•

Çok fazla piyasa katılımcısı tarafından alım yapılarak fiyatların
yükseltilmesi ve ardından yüksek fiyattan satım gerçekleştirilmesi (pump
and dump)

•

Piyasa katılımcılarından birinin bir başkası adına ticari işlem yapması
(Spoofing)

•

Piyasa katılımcılarının bir grup oluşturarak kendi aralarında ticari işlem
gerçekleştirmesi (Circular Trading)

•

Piyasa katılımcılarının önceden anlaşarak ticari işlem gerçekleştirmesi
(Pre-arranged trades)

•

Piyasa katılımcılarından birinin diğer katılımcıları yanıltmak için ticari işlem yapması (Wash trades)

•

Aynı an, fiyat ve miktarda hem alış hem satış yönlü ticari işlem gerçekleştirilmesi (Improper matched orders)

•

Gerçekleştirme niyeti olmadan teklif verilmesi (Placing orders with no intention to execute)
@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Makale

PŞB, kendi yetkisi vasıtasıyla elde ettiği ve ayrı-

Bu bağlamda, REMIT kapsamındaki görevleri

ca, diğer üye ülkelerin düzenleyici kurumları, ACER,

bulunan tüm kurumlar, piyasa katılımcıları ve diğer tüm

REMIT’in on beşinci maddesinde yer alan hükümler

paydaşlar sürekli bir iletişim halinde bulunmaktadır.

ve hatta piyasa katılımcılarının bünyesinde çalışan
muhbirlerden elde ettiği veri/bilgileri sürekli bir biçimde
analiz etmektedir. Bu analiz sonucunda, şüphe duyulması halinde bir soruşturma açılmasına karar vererek
Bundesnetzagentur vasıtası ile gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde, idari vakalarda 1 milyon Euro’ya
varan, ceza gerektiren suçlarda da 5 yıl hüküm giyilmesine kadar varan ceza/yaptırımlar uygulanmaktadır

Sonuç olarak, ülkemizdeki organize toptan satış piyasalarının etkin ve verimli bir şekilde izlenmesi için Avrupa enerji piyasalarından örnek alınarak ilgili kurum/
kuruluşlar ve görevlerinin net bir şekilde tanımlanması
gerekmektedir.
Referanslar
Guidance on the application of Regulation (EU) No

(Müller, 2015).

1227/2011 of the European Parliament and of the

Sonuç

Council of 25 October 2011 on wholesale energy mar-

Temel olarak bilgi asitmerisinin bulunmadığı ve fiyatların arz-talep dengesine göre oluştuğu bir ticaret
platformu amaçlayan REMIT ile beraber, bütünleşik Av-

ket integrity and transparency. (2018). Agency for the
Cooperation of Energy Regulators.

rupa enerji piyasası hedefi kapsamında yer alan ACER’in

Müller, T. (2015). Market Integrity and Transparency

görevlerine yenileri eklenmiş olup konuya ilişkin, ACER

in Energy Trading. Bundesnetzagentur/Market Transpa-

ve Ulusal Düzenleyici Kurumlar’ın görev dağılımı da

rency Unit.

aşağıda özetlenmektedir (Remit, 2011).
ACER

Ulusal Düzenleyici
Kurumlar
REMIT’ten

Veri/Bilgi Bildirimi Tüm Üye Ülkeler

kaynaklanan veri/
bilgi – Bazı ülkelerde
ek veri/bilgi

İzleme

Tüm Üye Ülkeler Ulusal

Soruşturma

Koordinasyon

Yaptırım

Ulusal
Ulusal

Avrupa enerji piyasası tasarımındaki gelişmelerin ve

Questions & Answers on REMIT 4th edition. (2015).
Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
Regulation (EU) No 1227/2011.
Regulation (EC) No 713/2009.
Remit Annual Report (2016). Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
Sheng, Y. ve Xunpeng S. (2013). Energy market integration and equitable growth across countries. Crawford

REMIT uygulamalarının birbirini etkileyeceği hatta, söz

School of Public Policy, The Australian National Uni-

konusu piyasanın işlerliğinin REMIT uygulamalarından

versity, Canberra, Australia, Applied Energy 104 (2013)

bağımsız olamayacağı değerlendirilmektedir.

319–325.
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Yardımcısı

Önlisans Sahibi Şirketler
Tarafından Satın
Alınan Taşınmazların
Hazineye Devrinin
Mevzuat Çerçevesinde
Değerlendirilmesi

enilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretim tesislerinde, üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiye öncelikle üretim

19 uncu maddesinde “Önlisans veya lisans sahibi özel

tesisinin yatırımına başlanılabilmesi ve mevzuattan

mazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından

kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edi-

değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından

nebilmesi, ayrıca üretim tesisinin kurulacağı sahanın

kamu yararı kararı verilir. Söz konusu karar çerçevesinde

mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirli
süreli önlisans verilir.
Yenilenebilir enerji kaynakları için verilen önlisan
sın süresi, önlisans başvurusuna konu işin yarışma
şartnamesinde öngörülen süreye uygun olarak otuz altı
ayı geçmemek üzere Kurul Kararı ile belirlenir.
Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim
tesisinin yatırımına başlanabilmesi için Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde; “Üretim
tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın
mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi“ gerektiği
hususu belirtilmekte olup, önlisans sahibi tüzel kişiler,
önlisans süresi içinde üretim tesisinin kurulu olacağı
sahada bulunan taşınmazların mülkiyet/kullanım hakkını elde edebilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenle-

hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri
için gerekli olan, kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşın-

gerekli kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942
sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı, dağıtım
faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi tüzel kişi
tarafından ödenir.” denilmektedir.
Dolayısıyla önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri
tarafından üretim lisansı başvurusunda bulunulurken
önlisans süresi içinde tesisin kurulu olacağı sahaya
ilişkin arazi mülkiyet/kullanım hakkının elde edinilmiş
olması gerekmektedir. Ancak güncel kamulaştırma
mevzuatı ve adli ve idari makamların iş yoğunluğu gibi
sebeplerle ilgili şirketlerin arazinin mülkiyet ve/veya
kullanım hakkının elde edilmesine yönelik talepleri uza-

me Kurumuna başvuruda bulunup üretim lisansı saf-

makta ve hem mevzuat açısından hem arazilerin mülk

hasına geçebilmek için mülkiyet edinimini sağlamaları

sahiplerinin taleplerinin karşılanması açısından hem de

gerekmektedir.

önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri açısından so-

Üretim tesisinin kurulu olacağı sahanın mülkiyet

runlarla karşılaşılmaktadır.

hakkının elde edilmesinde nasıl bir yol izleneceği ile

Önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri veya özel

ilgili olarak; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun

hukuk tüzel kişilerinin pay sahipleri, arazinin mülki-

40

Eylül - Ekim 2018 / Sayı: 9

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

yet/kullanım hakkının elde edinilme iş ve işlemelerini
yukarıda açıklanan sebeplerle önlisans süresi içinde
tamamlayamamaları riskiyle karşılaşabilmektedir. Bu
riskle karşı karşıya kalmamak için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
başvurmadan ilgili taşınmazı doğrudan satın alma yolunu seçerek taşınmazlar üzerinde mülkiyet/kullanım
hakkını elde ettikleri görünmektedir. Tüm bu durumlar
karşısında mevzuatta açık bir hüküm bulunmaması ve
bu yatırımların kamu yararı taşıması gibi sebeplerle şirketlerin kamulaştırma yoluna başvurmadan doğrudan
ilgili taşınmazları satın alma yolunu seçmeleri ile satın
alınan taşınmazların Maliye Hazinesi mülkiyetine devredilip devredilmeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır.
Mevzuat ve yargı kararları bağlamında inceleme
Kamu hizmeti; bir kamu tüzel kişisi tarafından veya
gözetimi altında kamu yönetim usullerine ve hukuki rejimine tabi belli bir hizmeti yürütmek için tahsis olunmuş, giderilmesinde kamu yararı bulunan ihtiyaçları
karşılamak için yürütülen faaliyetlerdir.1
Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımıyla ilgili faaliyetler; kamu yararına dönük, toplumun ortak gereksinimlerinin karşılamaya yönelik olduğu için düzenli ve
sürekli kamu hizmetleridir.2
İmtiyaz sözleşmeleri; idare hukuku öğretisinde,
kamu hizmetlerinin yürütülmesi yöntemlerinden biri olup;
kamu hizmetinin uzun süreli bir idari sözleşme uyarınca

Makale

sermayesi, karı, hasarı ve zararı kendisine ait olmak üzere
özel hukuk kişilerince yerine getirilmesini belirtir.3 Özel hukuk
sözleşmeleri ise; idarenin özel hukuk kurallarına göre
yaptığı medeni hukuk, borçlar hukuku ve ticaret hukuku
gibi özel hukuk kurallarına tabi olduğu sözleşmelerdir.
Özel hukuk sözleşmeleri mülkiyete bağlı işletme hakkını da süresiz satın alan kişiye geçirecektir.
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devlet Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında
Kanun'un 5 inci maddesinin değişiklik yapılmadan önceki ilk halinde “Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen
idareyle sermaye şirketi veya yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir.” denilmektedir.
İmtiyaz sözleşmesinin unsurlarını taşıyan, ancak
kanuni hükümlerle “imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte”
ve özel hukuk kurallarına tabi olacak sözleşmelerle
idarenin bir işi veya hizmeti sermaye şirketlerine veya
yabancı şirketlere gördürmesi, o sözleşmeleri niteliği
gereği imtiyaz sözleşmesi olmaktan çıkarmayacaktır.
Kısaca kanuni düzenlemeler yapılarak imtiyaz sözleşmelerinin özü değiştirilemeyecektir.
Hizmetlerin kamu hizmeti, sözleşmelerin ise imtiyaz sözleşmesi olup olmadığı yasaya değil, niteliğine bakılarak saptanabilir. Eğer bir kamu hizmeti idare
hukuku öğretisinde de tanımlanan uzun süreli bir idari
sözleşme uyarınca özel girişime gördürülecekse, düzenlenen sözleşme imtiyaz sözleşmesi niteliğinde olacaktır.

1- Anayasa Mahkemesi’nin 1994/43 E., 1994/42-2 K. sayılı kararı
2- Anayasa Mahkemesi’nin 1973/32 E., 1974/11 K. sayılı kararı
3- Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, Ekin Yayıncılık, Cilt II, Bursa, 2009, s. 70
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Yatırım ve hizmetlerin yaptırılmasında yap-işlet-devret modelinin uygulanması için yapılacak imtiyaz sözleşmelerinin ön denetim yetkisi, sözleşmelerle
kamu hizmetinin görülmesinin uzun süre özel kesime
bırakıldığı ve kamu yararı da bulunduğu gerekçesiyle
1924, 1961 ve 1982 Anayasaları ile Danıştaya verilmiştir. Görüldüğü üzere tarihsel süreçte imtiyaz sözleşmeleri ile yapılması gereken, özel hukuk sözleşmeleri ile düzenlenmesi istenmeyen yatırım ve hizmetlerin
Danıştay denetimine tabi olması, Anayasal bir güvence
olmuştur.
İdarenin, özel hukuk sözleşmesine “imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte” bir hüküm koyarak ve özel hukuk
hükümlerine tabi olacak şekilde sermaye şirketi veya
yabancı şirkete bazı yatırım ve hizmetleri yaptırmasını içeren ilgili kanun hükmü, Anayasa Mahkemesinin
1994/71 E. 1995/23 K. sayılı kararıyla; “…yatırım ve
hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında yapılacak idari nitelikteki sözleşmeleri özel hukuk
kurallarına bağlı tutarak idari yargı denetimi dışına çıkaran
düzenlemenin, Anayasa’nın 125 inci ve 155 inci maddelerine aykırı olduğu, imtiyaz sözleşmelerinin Danıştay’ın ön
denetimine bağlı olması gerektiği, yatırım bedeli, riski de
kendisine ait olmak üzere sermaye şirketi tarafından konulacak ve idareyle aralarında süreli bir imtiyaz sözleşmesi ile
yapılabileceği” gerekçesiyle iptal etmiştir.
Anayasa'nın 168 inci maddesinde; “Tabii servetler ve
kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların
aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir.”
denilmektedir.
İlgili Anayasa hükmünde de belirtildiği üzere doğal
kaynakların işletilmesi Devlete ait olmakla birlikte,
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devlet bu hakkını ancak belli bir süre için devredebilir.
Söz konusu devir işlemi, özel hukuk sözleşmeleri kapsamında mülkiyetin devri yolu ile değil de, imtiyaz sözleşmeleri kapsamında kullanım hakkını devir yolu ile
yapılmaktadır. İlgili Anayasa maddesinde belirtilen “belli
bir süre” kavramı yine imtiyaz sözleşmesinin amacı ve
niteliği içinde yer almaktadır.
Nitekim, mülkiyetin devri suretiyle özelleştirilmelerinin hukuken mümkün olup olmadığı hususuna ilişkin
Danıştay 1 inci Dairesinin 2004/17 E. 2004/24 K. sayılı
kararında; “Anayasanın 168 inci maddesinde de belirtildiği üzere tabii servetler ve kaynakların devletin hüküm ve
tasarrufu altında olduğu, bunların aranması ve işletilmesi
devlete ait olduğu Anayasanın açık hükmü gereği kabul
edilerek bunların mülkiyetinin gerçek veya tüzel kişilere
devrinin yasaklandığı, devletin bu hakkını belli bir süre için
gerçek ve tüzel kişilere devredebileceği, doğal servetler ve
kaynaklar için öngörülen bu hukuksal durumun sosyal,
ekonomik ve stratejik önlemlerin sonucu olduğu” ifade
edilmektedir.
Doğal servet ve kaynakların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ana kuraldır. Doğal servet ve
kaynakların arama ve işletmeciliğinde de devlete öncelik tanınmıştır. Ancak devlet, bazen bu faaliyetlerini
imtiyaz sözleşmeleri kapsamında özel teşebbüs eliyle
yapabilmektedir. Amaç milli servetin işletilmesi ve milli gelirin artırılmasına öncelik tanımak olsa da devlet,
Anayasal hüküm gereği doğal servet ve kaynaklara
ilişkin mülkiyetin devri sonucunu doğuracak özel hukuk
sözleşmeleri yapamayacaktır.
Yine Danıştay Birinci Dairesinin 2004/17 E.
2004/24 K. sayılı kararında; “Santrallerin, elektrik üretiminde yararlandıkları doğal zenginlik ve kaynaklardan ayrı
düşünülemeyeceği” ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devlet Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un 9 uncu madde gerekçesinde
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belirtilen devrin “her türlü tesis ve müştemilatı kapsayacağı” hususları birlikte değerlendirildiğinde, yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerini bir
bütün halinde değerlendirilmesi gerekmekte ve santral
alanları, su kaynakları ve üretim sahasının kurulu olacağı taşınmazlar şeklinde bir ayrım yapılması kanun
gerekçesine ve Danıştay ilgili görüşüne aykırı olacaktır.
Eşya hukuku doktrininde, arazi üzerindeki yapılar ve
kaynaklar arazinin bütünleyici parçası olarak nitelendirilirler. Bütünleyici parça asıl eşya ile bir bütünlük teşkil
ettiği için bütünleyici parça üzerinde ayrı bir mülkiyet
söz konusu olamaz.4 Dolayısıyla elektrik üretiminde
kullanılan her bir tesis, taşınmaz ve müştemilat elektrik
üretim santralinin bütünleyici parçası olmaktadır. Kısaca yukarıda da ifade edildiği gibi elektrik üretim sahasının bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde, üretim tesisinin yatırımına başlamak
ve tesisin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde etmek için belirli süreli olarak verilen
önlisans kapsamında, önlisans sahibi tüzel kişilerin
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun kamulaştırma ile ilgili
hükümlerine başvurmadan, doğrudan satın aldıkları
taşınmazları Maliye Hazinesine devrinin gerekliliğiyle
ilgili mevzuat hükümleri ve yargı kararları incelenmiştir.
Danıştay Birinci Dairesinin 2004/17 E. 2004/24 K.
sayılı kararında; “Hidroelektrik ve akarsu santrallerinin
elektrik üretiminde yararlandıkları doğal zenginlik ve kaynaklardan ayrı düşünülmesinin olanaksız” olduğu ifade
edilmektedir. Bu bağlamda doğal kaynak ve servetlerin
devletin hüküm ve tasarrufu altında olacağına ilişkin
Anayasa'nın ilgili maddesi ve Danıştay Birinci Dairesinin ilgili kararı uyarınca elektrik üreten santrallerin doğal kaynak ve servet olduğu düşünülmelidir.
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Bu kapsamda mülkiyeti Devlete ait doğal kaynak
ve servetlerin sadece işletme hakkı belli süreliğine tüzel kişilere devredilebilir. Devir özel hukuk sözleşmeleri
kapsamında mülkiyetin devri yolu ile değil de, imtiyaz
sözleşmeleri kapsamında kullanım hakkını devir yolu ile
yapılmalıdır. Bu da ancak elektrik piyasası mevzuatında
ilgili şirketlere verilen lisans/önlisans izinleriyle mümkündür.
Mülkiyeti anayasal güvence ile devlete ait olan,
sadece kullanım hakkı tüzel kişilere devredilebilen
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin elektrik üretiminde yararlandıkları doğal zenginlik ve kaynaklardan ayrı düşünülemeyeceği
ve tesislerin lisans süresi sonunda devrinin her türlü
tesis ve müştemilatı kapsayacağı hususları birlikte
değerlendirildiğinde, tüzel kişilerin satın alarak
mülkiyetini elde ettikleri taşınmazları hazineye
devrinin gerektiği düşünülmekte olup ilgili mevzuat
ve yargı kararları bağlamında bir düzenlemeye ihtiyaç
duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu düzenlemenin Anayasa’da da belirtilen eşitlik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi ve mevcut durumda kurulu olan veya yeni
kurulacak tüm tesisleri kapsar nitelikte olması gerekmektedir.
Kaynakça
* Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, Ekin Yayıncılık, Cilt
II, Bursa, 2009
* Veysel BAŞPINAR, Şekli Eşya Hukuku, 8. Baskı,
Ankara, 2012
*Anayasa Mahkemesinin 1994/43 E. 1994/42-2 K.
sayılı Kararı
*Anayasa Mahkemesinin 1994/71 E. 1995/23 K.
sayılı Kararı
*Anayasa Mahkemesi’nin 1973/32 E., 1974/11 K.
sayılı Kararı
*Danıştay 1 inci Dairesinin 2004/17 E. 2004/24 K.
sayılı Kararı

4- Veysel BAŞPINAR, Şekli Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara, 2012
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Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında 15/11/2018 Tarihli ve
8178 Sayılı Kurul Kararı

Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) piyasa katılımcıları saatlik,
esnek ve blok teklifler olmak üzere farklı tiplerde alış ve satış
teklifleri sunabilmektedir. Blok teklifler en az belirli bir zaman
dilimini kapsayan (3 saat), bölünemeyen ve verildiği saatler
için tümüyle kabul edilen veya tümüyle reddedilen tekliflerdir.
Çeşitli dünya piyasalarında profillenmiş bloklar, asgari gelir
şartlı teklifler, yük gradyanlı teklifler gibi farklı teklif türlerin de
bulunmaktadır. Ülkemizde de piyasanın gelişimine katkı sağlayacak yeni teklif tipleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Sadece saatlik tekliflerden oluşan bir piyasanın çözümü
oldukça kolay olduğu halde, blok ve esnek teklifler var olduğunda, piyasadaki alış ve satış miktarları ile fiyatların belirlenmesi için bir optimizasyon aracına ihtiyaç duyulmaktadır. GÖP
optimizasyonunun amacı Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların
(GÖP Usul ve Esasları) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında
“en yüksek günlük toplam fazlayı sağlayacak şekilde fiyatları ve
işlem miktarını belirlemek” şeklinde verilmiştir. Üretici ve tüketici fazlasından oluşan “toplam fazla” çeşitli kaynaklarda sosyal
fayda, toplum refahı gibi kavramlarla da ifade edilebilmektedir.
Blok teklifler de esas itibariyle duruş ve kalkış maliyetleri
yüksek olan, yük alması ve yük atması uzun zaman alan tesislerin çalışma prensiplerine uygun olarak tasarlanmıştır. Getirilmesi düşünülen yeni teklif tiplerinde blok tekliflere ilişkin
geliştirmeler de söz konusu olup, amaç piyasa katılımcılarının
portföylerine ve üretim tesislerine en uygun seçenekleri sunarak toplum refahının artmasını ve tüm tarafların bundan faydalanmasını sağlamaktır.
Piyasa katılımcıları faydalanabileceği imkânlardan birisi de
blok tekliflerin birbiri ile ilişkilendirilebilmesidir. GÖP Usul ve
Esasları'na göre üç seviye derinliğinde ve toplamda altı adet
blok teklif birbiri ile ilişkilendirilebilmektedir. “Ana teklif” olarak
da adlandırılan birinci seviye teklif ve bununla ilişkilendirilmiş
daha alt seviyedeki “çocuk teklifler”, bir “teklif ailesi” meydana
getirmektedir. Bir blok teklifin başka bir blok teklifle ilişkilendirilmesi, söz konusu teklifin ancak bir üst seviyedeki teklifle
birlikte kabul edilebileceği anlamı taşımaktadır.
Anlaşılacağı üzere blok tekliflerin kabul edilmesi günlük
toplam fazlayı artırıp artırmamasına bağlıdır. GÖP optimizasyonunda ise birbiri ile ilişkilendirilmiş blok tekliflerin, ayrı ayrı
değil, birlikte toplam fazlaya sağladıkları katkı dikkate alınmaktadır. Optimizasyon aracı en büyük günlük toplam fazlayı
elde edecek şekilde saatlik, esnek ve blok teklifleri seçmekte,
bu süreçte blok teklif ailesindeki tüm olası durumları değerlendirmektedir.
Kabul edilen blok tekliflere ne şekilde ödeme yapılacağı
ise Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin
(DUY) 94 üncü ve 96 ncı maddelerinde belirlenmiştir. Örneğin
bir blok satış teklifinin teklif fiyatı, kabul edildiği saatlerdeki ortalama PTF’den düşük ise ortalama PTF; yüksek ise de teklif
fiyatı üzerinden katılımcıya ödeme yapılmaktadır. Bu şekilde
kendi teklif fiyatı ödenen teklifler nedeniyle piyasa işletmecisinin GÖP kapsamındaki avans ödemeleri neticesinde alacak
ve borçları arasında bir farklılık oluşması halinde, ilgili tutar
piyasa katılımcılarından “fark tutarı” adı altında toplanmakta-
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dır. DUY’un 53/A maddesinin ikinci fıkrasına göre de fark tutarı
prosedürü, piyasa işletmecisi tarafından yayımlanmaktadır.
Fark tutarı, yuvarlamalar ile blok ve esnek teklifler nedeniyle oluşmakta ve günlük bazda hesaplanmaktadır. Blok teklifler için ise ortalama PTF’den daha yüksek fiyatlı bir blok satış
teklifinin veya ortalama PTF’den daha düşük fiyatlı bir blok
alış teklifinin kabul edilmesi, günlük toplam fazlayı artırması
karşılığında kabul edilmesi karşılığında ortaya çıkan ve esas
itibariyle tüm taraflara aynı fiyatın (PTF) uygulandığı piyasanın
istisnası olan bir durumdur.
Yerli GÖP yazılımının kullanılmaya başlandığı Haziran 2016
döneminden beri makul seviyelerde seyreden, zaman zaman
artış veya azalışlar gösteren günlük fark tutarları, 2018 Ekim
döneminin ortalarından itibaren blok satış teklifleri nedeniyle
sürekli bir artış eğilimine girmiş, günlük 1 milyon TL seviyelerini görmüştür. Bunun sebebi incelendiğinde ise;yukarıda da
bahsedildiği üzere, optimizasyon aracında birbiri ile ilişkilendirilmiş blok tekliflerin birlikte sağladıkları fayda dikkate alınırken, DUY’un 94 üncü ve 96 ncı maddeleri uyarınca ödeme
yapılırken bu tekliflerin ayrı ayrı ele alınması olduğu kanaatine
varılmıştır. Konunun önemi, iktisadi gerekçeler, optimizasyon
ve GÖP avans ödemelerinin işleyişi gibi hususlar göz önünde
bulundurularak, toplum refahının artırılması ve tüm tarafların
bundan fayda sağlaması ilkesi çerçevesinde, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/11/2018
Tarihli ve 8178 Sayılı Kurul Kararı ile GÖP Usul ve Esaslarının
10 uncu maddesine;
“(5) Birbiri ile ilişkilendirilmiş blok tekliflerin avans ödemelerine
esas teklif fiyatı, ilgili uzlaştırma döneminde kabul edilmiş olan, söz
konusu tekliflerin teklif fiyatlarının ağırlıklı ortalamasıdır.”
fıkrası eklenmiştir.
Eklenen hüküm ile blok tekliflerin kabul koşullarında ve
GÖP optimizasyonunda ya da DUY’un 94 üncü ve 96 ncı maddelerinde belirlenmiş olan blok tekliflere yapılacak ödemelerde
herhangi bir değişiklik yapılması gibi bir durum söz konusu olmayıp; kabul edilen birbiri ile ilişkili blok tekliflerin ne şekilde
ele alınacağı düzenlenmiştir. Buna göre birbiri ile ilişkili blok
tekliflerinden birden fazlası kabul edilen piyasa katılımcılarının,
teklif ailesi için geçerli olan teklif fiyatları, kabul edilen tekliflerin miktar ve fiyatı ile hesaplanan ağırlıklı ortalaması olarak
alınacak; bu şekilde hesaplanan teklif fiyatları ise DUY’un 94
üncü ve 96 ncı maddelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde
değerlendirilerek avans ödemelerine esas birim bedeller belirlenecektir. Piyasa katılımcılarının marjinal maliyetlerini teklif
etmeleri esas olup, yapılan düzenleme neticesinde de katılımcıların bu çerçevede en doğru şekilde teklif sunmaya devam
etmeleri gerekmektedir.
Netice itibariyle; 8178 Sayılı Kurul Kararıyla getirilen düzenleme, GÖP optimizasyonu ile avans ödemelerine ilişkin
kuralların daha uyumlu hale getirilmesi, toplum refahının artırtılması ve tüm tarafların bundan faydalanması, son dönemde
sürekli büyüme eğilimine giren günlük fark tutarı miktarının
küçültülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Nitekim düzenlemenin
yürürlüğe girmesinden sonra fark tutarlarının da küçüldüğü
gözlenmektedir.
@EnerjiUzmanlari
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Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile Teminat Usul
ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 25/10/2018 tarihli ve 81421 sayılı Kurul Kararının İncelenmesi
Alaaddin Emre EVGALLIOĞLU / EPDK -Enerji Uzman Yardımcısı

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
(DUY) ve ilgili mevzuatı kapsamında zaman içerisinde çeşitli
konularda değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmakta gerek Kurumumuza bu yönde gelen başvurular gerekse ilgili paydaşlar
ile yapılan görüşmeler sonucunda mevzuat değişiklik süreci
başlatılmaktadır.
Buna istinaden gelen talepler ve tespit edilen ihtiyaçlar neticesinde DUY’da ve organize piyasa katılımcılarının piyasaya
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda piyasa
işletmecisi tarafından risklerin yönetilmesi ve diğer piyasa katılımcılarının güvence altına alınması amacıyla uygulanan Teminat Usul ve Esaslarında (TUE) değişiklik yapılması gündeme
gelmiştir.
DUY kapsamında yapılan değişiklikler,
•

Tanımlara,

•
Aynı tüzel kişilik altında yer alan farklı tesislerin uzlaştırma hesaplarının ayrı ayrı yapılabilmesine,
•
Farklı kanallar aracılığıyla (internet vb) yapılan
ikili anlaşmaların tedarikçi değişim süreçlerinde kullanılmasına imkân verilmesine,
•
Minimum nakit teminat zorunluluğunun kaldırılmasına
ilişkin hususları içerirken TUE’de yalnızca yukarıda da ifade
edilen minimum nakit teminat zorunluluğunun kaldırılmasına
ilişkin değişlik yapılmıştır.
Bu doğrultuda, planlanan değişikliklere ilişkin kısa açıklamalar aşağıda yer aldığı üzeredir:
Tanımlar: Minimum nakit teminat zorunluluğunun kaldırılmasına binaen ilgili tanım kaldırılmıştır.
Uzlaştırma hesaplarının ayrı ayrı yapılabilmesi: Organize
piyasa kapsamında faaliyet gösteren üretim şirketlerinin piyasa işletmecisi (EPİAŞ) nezdinde kayıtları portföy bazlı olarak
yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile aynı tüzel kişinin sahip olduğu tüm üretim santralleri tek tüzel kişilik çatısı altında kaydedilmekte ve faturaya esas uzlaştırma işlemleri (saatlik bazda
aylık alış-satış, üretim-tüketim vb. piyasa faaliyetlerine istinaden) aynı tüzel kişilik altında tüm üretim santralleri için toplu
şekilde yapılmaktadır.
Farklı üretim tesisleri bulunan bir tüzel kişi, portföyünde
bulunan her bir üretim tesisi için farklı kanallar aracılığıyla finans temin edebilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu tüzel
kişi örneğin portföyünde bulunan bir üretim tesisinin gelirini
temlik ederek bankalardan kredi alabilmektedir. Ancak uzlaştırma hesaplarının portföydeki tüm üretim tesisleri için yapılıyor olması, diğer bir ifade ile üretim tesisi bazında uzlaştırma hesabı yapılmıyor olması ilgili üretim tesisi finansmanı
açısından soruna neden olabilmektedir. Bu kapsamda piyasa
katılımcılarından gelen taleplere istinaden üretim lisansı sahibi
tüzel kişinin talebi doğrultusunda ilgili üretim tesisinin uzlaştırma hesabı diğer tesislerden ayrı olarak yapılabilecek şekilde
söz konusu tesisin aynı tüzel kişilik altında farklı bir kategoride
kaydını teminen DUY’a ilgili hükümler eklenmiştir. Ancak, söz
konusu işlemin üretim lisansı sahibi tüzel kişinin talebine bağ@EnerjiUzmanlari
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lı istisnai bir işlem niteliğinde olması nedeniyle bu kapsamda
eklenen hükme ek olarak farklı kategoride yer alan söz konusu
üretim tesislerinin dengeden sorumlu gruba dahil olmaları engellenecek şekilde değişiklik yapılmıştır.
Ancak piyasa katılımcıları tarafından bu değişiklik farklı ticari bir faaliyet sağlamak şeklinde değerlendirilmemelidir.
Diğer bir ifade ile yapılan değişiklik bir ticari faaliyetin önünü
açmak amacıyla değil banka kredilerinin ayrıştırılması gibi finansman işlemlerini kolaylaştırmak isteyen piyasa katılımcıları
için istisnai bir uygulamadır.
Tedarikçilerin farklı kanallar (internet vb.) aracılığı ile yapılan ikili anlaşmaların tedarikçi değişim sürecinde kullanılması:
DUY’un mevcut 30/A maddesinin hükümleri uyarınca tedarikçisini değiştirmek isteyen bir tüketici ilgili tedarikçi ile imzalayacağı ikili anlaşmaya ek olarak Enerji Alım Satım Bildirim Formu imzalaması gerekmektedir.
Günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde diğer sektörlerde
farklı kanallar aracılığıyla ile sözleşme yapılabilmektedir. Buna
istinaden serbest tüketicilerin elektrik enerjisi tedarik sözleşmelerini farklı kanallar aracılığıyla yapabilmelerini teminen
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde (EPTHY)
değişiklik yapılmıştır. EPTHY’de yapılan bu değişiklik ile DUY’da
düzenlenen tedarikçi değişim süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla DUY’un 30/A maddesinde yer alan Enerji Alım
Satım Bildirim Formu'na ilişkin hükümler kaldırılmıştır.
Minimum Nakit Teminat Zorunluluğunun Kaldırılması: DUY
ve TUE kapsamında organize elektrik piyasasında faaliyet gösteren piyasa katılımcıları çeşitli kalemlerden oluşan teminat
türlerinden birisi de bulundurulması zorunlu olan nakit teminat kalemidir. Bu teminat kalemi organize elektrik piyasası faaliyetlerinden olan “Gün Öncesi Piyasası” ve “Gün İçi Piyasası”
faaliyetleri sonucunda günlük avans ödemelerinde güvence
olarak kullanılmaktadır. Mevcut piyasa koşulları doğrultusunda yapılması planlanan değişiklikle zorunlu olarak nakit şekilde bulundurulması gereken teminat yerine teminat mektubu
veya TUE’de tanımlanan diğer teminat kalemlerinin kullanılabilmesini teminen ilgili “minimum nakit teminat” ifadesi DUY
ve TUE’den kaldırılmıştır. Ancak bu durum nakit teminatın tamamen kaldırıldığı anlamına gelmemekte, dileyen piyasa katılımcısı bulundurması gereken teminat tutarını nakit olarak
bulundurabilmektedir. Yapılan bu değişiklik, hem DUY hem de
TUE’de ki ilgili hükümleri ilgilendirdiğinden iki mevzuatta eş zamanlı değişiklik yapılmıştır.
Yürürlük Tarihi: Tedarikçiler ile serbest tüketiciler arasında
farklı kanallar aracılığıyla yapılan ikili anlaşmaların tedarikçi
değişim süreçlerinde kullanılmasına ilişkin yapılan değişikliğe
operasyonel olarak uyum sağlanabilmesi açısından yürürlük
tarihi 1/1/2019 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte değişikliğe konu diğer hususların ise operasyonel açıdan aybaşı itibariyle uygulamaya geçmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş
ve yürürlük tarihi söz konusu değişikliğin yayımı tarihini takip
eden aybaşı olarak belirlenmiştir.
Eylül - Ekim 2018 / Sayı: 9
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Ekim Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2018 EKİM

KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ* (MWe)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

ORAN (%)

53.627,06

EÜAŞ SANTRALLERİ

19.856,80

22,53

YAP İŞLET SANTRALLERİ

6.101,81

6,92

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN

2.018,81

2,29

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.

1.358,80

1,54

LİSANSSIZ

5.163,77

5,86

TOPLAM

88.127,05
2018 EKİM

KAYNAK TÜRÜ

ORAN
(%)

DOĞAL GAZ

25.856,63

BARAJLI HİDROLİK

LİSANSSIZ
ÜRETİM**
GÜÇ*
LİSANSSIZ KURULU
GÜÇ

100,00

FATURALANAN

29,34

8.025.728,19

33,70

20.504,70

23,27

1.726.123,42

7,25

LİNYİT

9.597,12

10,89

3.979.910,50

16,71

İTHAL KÖMÜR

8.938,85

10,14

5.749.580,45

24,14

AKARSU

7.745,68

8,79

723.998,99

3,04

RÜZGÂR

6.876,92

7,80

1.523.112,84

6,39

JEOTERMAL

1.260,01

1,43

688.603,22

2,89

FUEL OİL

709,21

0,80

88.767,03

0,37

TAŞ KÖMÜRÜ

616,15

0,70

234.105,61

0,98

BİYOKÜTLE

640,74

0,73

220.243,07

0,92

ASFALTİT

405,00

0,46

158.518,94

0,67

4.968,32

5,64

699.704,09

2,94

NAFTA

4,74

0,01

0,00

LNG

1,95

0,00

MOTORİN

1,04

0,00

88.127,06

100,00

ilgili yılbaşından itibaren
toplam değerlerdir.
*Serbest üretim şirketleri,
Yap-İşlet, İşletme Hakkı

82.963,28 MW

Devri ve Yap-İşlet-Devret
santrallerinin kurulu güç

5.163,77 MW

ve üretim değerlerini
kapsamaktadır.

195.214.173
MWh

TÜKETİM
ORAN
(%)

ve ihracat değerleri

246.390.360,37
MWh
7.348.837,92
MWh

LİSANSLI KURULU

TOPLAM
ÜRETİM*
(MWh)

TOPLAM

-Üretim, tüketim, ithalat

LİSANSLI ÜRETİM*

2018 EKİM

TOPLAM
KURULU
GÜÇ* (MWe)

GÜNEŞ

KONU BAŞLIĞI

60,85

İTHALAT

2.087.710
MWh

İHRACAT

2.344.499 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI

PTF: Piyasa Takas Fiyatı
SMF: Sistem Marjinal
Fiyatı

322,457 TL/
MWh

ORTALAMA PTF

**Lisanssız Üretim: 6446
sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 14 üncü
maddesi kapsamında

AYLIK AĞIRLIKLI

290,634 TL/
MWh

ORTALAMA SMF

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

2019 OCAK DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)

Enerji

Dağıtım

Fon/Pay/
Vergi

%18 KDV’li

Sanayi OG

37,2646

7,5139

0,7453

53,7181

0,00

Sanayi AG

38,0866

11,6255

0,7617

59,5591

40,00

0,00

Mesken

27,9098

15,4089

2,2328

53,7508

120,00

0,00

Ticarethane

41,5009

15,7551

3,3201

71,4798

100,00

Tar. Sulama

37,4452

12,9456

2,9956

62,9960

23.818.556,35

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Ekim 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)

347,91

39.612,32

39.170,34

508,80

39,960,23

39.679,14

2018 Yılı Ekim 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

19.332,84

İran

6127,42

Azerbaycan

5.986,99

Cezayir

3.447,67

Nijerya

1.553,15

Diğer

3.164,24

Toplam

31.447,26

8.165,06

39.612,32

@EnerjiUzmanlari

Enerji İstatistikleri

Uzman Gözüyle Enerji

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

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Rafineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

772.359

2.777.808

3.515.189

95.855

3.550.167

3.611.044

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

			

Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)

TÜPLÜ

636.285

18,10

DÖKME*

95.829

2,73

OTOGAZ

2.783.075

79,17

Toplam

3.515.189

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Ekim 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

3.859.943

0

1.955.520

1.984.527

3.859.943

3.940.047

Motorin Türleri

7.597.383

11.890.747

89.749

21.183.676

19.488.129

21.273.425

Fuel Oil Türleri

64.320

446.805

233.360

299.576

511.125

532.936

Havacılık Yakıtları

4.046.366

399.698

3.212.633

1.112.632

4.446.064

4.325.265

Denizcilik Yakıtları

1.282.613

8.540

1.312.149

38.572

1.291.153

1.350.721

16.850.623

12.745.791

6.803.411

24.618.984

29.596.414

31.422.395

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

