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M

erhaba…
Uzman Gözüyle Enerji; yılın bu ilk sayısında yine dopdolu bir içerikle
karşınıza çıktı.

Ancak içeriği önemli kılan ve tabii daha da ötesi bizleri gururlandıran Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde görev yapan
değerli uzmanlarımızın sektörümüze katkı veren çalışmaları. Ve bu çalışmalara
imkanlarımız ölçüsünde bu sayfalarda yer verebilmek.

Geçen sayımızda son yapılan yasal düzenlemelerden bahsetmiştik. Özellikle
akaryakıt sektörüne yönelik ihtar dönemini başlatan düzenlemede emeği olan bütün uzmanlarımızı tebrik ediyorum. Benim de çok uygun bulduğum bir benzetme
olan “sarı kart dönemi” ile; piyasada faaliyet gösteren şirketlerin mevzuat hatalarında hatalarını düzeltme imkanının tanınması, şüphesiz sektörümüzün işleyişine
büyük katkı sağlayacaktır.
Bu sayımızda haber olarak göreceğiniz çatı uygulamalarına yönelik düzenleme ise
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun bir başka başarısı olarak sektörde karşılığını
bulacaktır. Sadece sanayiciler ya da ticarethane sahipleri için değil güneş enerjisinden yararlanabilecek bütün tüketiciler için yepyeni bir dönemin kapısının aralanmasını sağlayan bu düzenlemede büyük emeği olan EPDK Elektrik Piyasası
Dairesini ve tabii Başkanımız sayın Mustafa Yılmaz’ı özellikle tebrik etmek isterim.
Tüketicilerin, kendi enerjisinin üreticisi olabileceği bu yeni dönem, hem sektörümüz
hem de milletimiz için büyük bir kazanım olacaktır inancındayım.
Şimdi enerji sektörünün bütün piyasalarında 2023 hedelerine kilitlenmenin vakti.
Bu noktada sadece kamunun üzerine düşeni yapması yeterli değil…
Özel sektörümüzün; yatırımcıları ile, piyasa oyuncuları ile, birlik ve dernekleri ile
kısaca bütün temsilcileri ile, sadece elini değil bütün gövdesini taşın altına koyma
vakti.
Son 15 yılda başardıklarımız, 2023’e kadar daha büyük işler başarabileceğimizin de
en büyük göstergesi aslında. Bu sebeple ülkemizin potansiyeline inanmaktan asla
vazgeçmeden bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla.

@EnerjiUzmanlari
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REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ
OLMAZ…

B

ir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış” sözünün gerçekliğinin bir ifadesi aslında yukarıdaki başlık. “Reklamın iyisi
kötüsü olmaz” yanılgısının mucidi her kimse bugünkü medya
mecralarının bereketini öngöremezdi haliyle. Ancak günümüzde “reklamın kötüsü ve daha kötüsü olduğu gibi, iyisi ve
daha iyisi de olur” tespitini yapmak için fazla kanıt aramaya gerek yok.
Bu tekerlemeyi andıran uzun girizgâh ile siz değerli okuyucularımızı kısa
bir reklama hazırladığım anlaşılabilir… Ve pek de yanlış anlaşılmaz. Ancak
amacım “marifet iltifata tabidir” kabilinden güzel işlere imza atanları tebrik
etmek sadece.
Bildiğiniz gibi Enerji Uzmanları Derneğinin (EUD) katkılarıyla hazırladığımız
Tüketicinin Enerji Rehberi medyada geniş yer buldu ve enerji alanında tüketicilerimiz için yol gösterici bir çalışma oldu. Şimdi yine EUD’un katkılarıyla yabancı yatırımcılara Türkiye’nin enerji piyasalarını anlatan videolar
hazırlamak için kolları sıvadık. Bu projemizde EPDK’dan uzmanlarımız İngilizce yaptıkları sunumlarla yabancı yatırımcı ve sektör temsilcilerine piyasalarımıza dair bilinmesi gereken temel bilgileri aktardılar.
Her iki çalışma kapsamında; grup başkanı düzeyinde olduğu gibi kısa süredir kurumumuzda görev yapan uzman yardımcılarımız da kamera karşısına geçti. Hepsinin hayatında ilk kez yaptığı bu işte gösterdiği performans
ve ortaya çıkan sonuç gerçekten iltifatı hak eder nitelikte oldu. Gerek “Tüketicinin Enerji Rehberi” çalışmamıza gerek montaj aşamasında olduğumuz “Invest in Turkish Energy” projemize destek veren herkese teşekkür
ederim.
2019 yılı EPDK için çok güzel başladı…
Kurumumuzun sektöre yönelik hayati nitelikteki mevzuat çalışmalarının
yanı sıra MEDREG Başkanı Sn. Gülefşan Demirbaş’ın; Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Jüri Özel Ödülü’nü alması hepimizi mutlu etti. EPDK Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliği olarak kendisini aday göstermiş olmak da bizim
için ayrı bir kıvanç vesilesiydi. İnanıyorum ki kurumumuz ve uzmanlarımız;
önümüzdeki yıllarda da ulusal-uluslararası boyuttaki çalışmaları ile sadece
sektörümüz için değil, ülkemiz ve milletimiz için de gurur kaynağı olmayı
sürdürecek.
Bu sayımızda ilk kez özel sektörden bir isimle; Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Sn. Yaşar Arslan ile yapılmış bir röportajı sayfalarımızda bulacaksınız. Daha önce de belirttiğimiz gibi dergimizde özel
sektör temsilcilerinin görüşlerine ve makalelerine yer vermeyi çok önemli
görüyoruz. Dergimizin ulaştığı her sektör temsilcisine sayfalarımızın açık
olduğunu hatırlatmamama sanırım gerek yok. İnşallah önümüzdeki sayılarda bu işbirliğinin örneklerini daha fazla göreceksiniz.
Baki selam.

Ocak - Şubat 2019 / Sayı: 11

3

Haberler

Uzman Gözüyle Enerji

ÇATILARDA GÜNEŞ AÇACAK…
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MERAKLA
BEKLENEN DÜZENLEMEYİ TAMAMLADI.

T

ürkiye’de güneş enerjisinden yararlanmak ve her
kesimden tüketicinin kendi

ni tamamladı. Yönetmelik va-

enerjisini üretebilmesi artık çok

elektrik üretimine ilişkin yönet-

daha kolay.

melik ve tebliğin birleştirilerek

Enerji Piyasası Düzenleme

4
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tandaşların tüketeceği enerjiyi
üretebilmesi için büyük kolaylıklar sağlıyor.
Yeni yönetmelik ile, lisanssız

tek bir mevzuat altında işlemlerin yürütülmesi amaçlandı.

Kurumu çatı ve cephe uygula-

Başvuru süreçleri, başvuruların

malarına yönelik düzenlemesi-

değerlendirilmesi ve yeni kuru-

@EnerjiUzmanlari
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Haberler

lacak tesisler açısından ihtiyaç
fazlası enerjinin değerlendirilmesi gibi hususlar yeniden
düzenlendi. Bürokratik evrak
ve süreçler basitleştirilerek kurumlarda geçen süreler kısaltıldı.
Yönetmelik; aynı bağlantı noktasını, tüketim tesisinin
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü, tüketim-üretim
yönlü dağıtım bedellerini dikkate alarak tüketici açısından
tüketimini en az maliyetle karşılıyor olmasına dönük bir anlayışla hazırlandı.
Lisanssız rüzgar ve güneş
enerjisine dayalı başvuruların
ancak TEİAŞ tarafından kapasite tahsisi gerçekleştirilmesi
halinde kurulabildiği dönem
sona erdi. Aynı ölçüm noktasında olma, şebeke güvenliğini
teknik yönden etkilememe ve
yönetmelikte tanımlanan şartlar dahilinde artık herkes kendi
üretim tesisini kurabilecek.
Getirilen aylık mahsuplaşma sistemi ile serbest tüketici
olsun olmasın herkes; hafta
içi veya gece tükettiği elektriği
gündüz veya hafta sonu ürettiği elektrikten karşılayabilecek…
Böylece elektrik şebekesini bir
nevi depo olarak kullanabilecek. Tüketiciler, aylık mahsuplaşma sistemiyle şebekeye verdikleri enerji miktarına karşılık
gelen ödemeyi ilgili ayın sonunda alabilecek.
“AMAÇ TÜKETİMİN EN AZ
MALİYETLE KARŞILANMASI”
EPDK Başkanı Mustafa Yıl-

@EnerjiUzmanlari

maz, enerji ihtiyacının, tüketildiği yerde üretilerek giderilmesinin önemli olduğunu ifade
ederek, “Atıl alanlar diye görülen çatılarımızın kullanılmasının
özendirilmesi ve tüketicilerimizin bu konuya göstereceği ilgi
çok değerli.” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, yeni yönetmelikte
tüketimin en az maliyetle karşılanmasının amaçlandığını belirterek, “Mevzuatın hazırlık sürecinde, aynı bağlantı noktasında
olmayı, tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme
gücü ve tüketim-üretim yönlü
dağıtım bedellerini dikkate aldık” dedi.
Yönetmeliğin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının katkı-

larıyla oluşturulduğuna işaret
eden Yılmaz, şunları kaydetti:
“Sürekli gelişim gösterecek
nitelikteki düzenleme, yatırım
yapılabilir ve büyüme odaklı
bir güneş piyasasının devamını sağlayacak. Yeni sistemde
tüketicilerimiz ‘en fazla enerjiyi
üretecek tesisi kurmalıyım’ düşüncesiyle değil, ‘tüketim miktarımı karşılayacak en hesaplı
tesisi kurmalıyım’ düşüncesiyle hareket etmeli. Güneşimiz
her hane için, her ticarethane
için, her sanayici için bir enerji kaynağı olsun istiyoruz. Yeni
düzenlemeyle tüketicinin kendi
enerjisini üretebilmesinin de
yolunu açıyoruz. Güneş çatılarda yükselmeye devam ettikçe
hem tüketici kazanacak hem
de ülkemiz kazanacak.”
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Onur UYANUSTA
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı

Blokzincir (Blockchain) teknolojisi günümüzün en
magazinsel teknolojisi olarak hayatımızda yerini almış
bulunmaktadır. Toplumun genelinde en popüler kripto
para olan “Bitcoin” ile eşdeğer görülse de blokzincir teknolojisi ve bitcoin birbiriyle aynı şeyler değildir.

Blokzincir 101:
Temelleri ve
Uygulamaları
rihte yerini aldı.
Bu kriz sonucunda Lehman Brothers Eylül 2008’de
613 milyar Dolar’lık borcu ile iflas etti. Bu bankacılık
sistemi için bir Titanik vakasıydı. Batmaz denilen ve çok
güvenilir olarak nitelendirilen ünlü kredi derecelendir-

Bu yazıda blokzincir teknolojisi ve onun tamamla-

me kuruluşları tarafından kredi notu AAA olarak verilen

yıcısı dağıtık defter teknolojisi açıklanmaya çalışılacak

bankanın çöküşü bütün dünyadaki krediye dayalı mev-

ve enerji sektöründeki potansiyel uygulamaları incelenecektir.
1.

cut bankacılık sisteminin güvenilirliğinin sorgulanmasına ve alternatifler aranmasına sebep oldu.

Blokzincirin tarihçesi

3 Ocak 2009 tarihinde Satoshi Nakamoto isimli kişi

İlk kriptografiyle güvenliklendirilmiş blok zincir

veya kişilerin ortaya çıkardığı Bitcoin sanal para birimi

çalışmaları 1991 yılında Stuart Haber ve W. Scott Stor-

bu sorgulanmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Bu sanal

netta tarafından yapılmış olup ana amaç dijital belge-

para birimi temeli 1991 yılında atılan blokzincir yaklaşı-

lere sürekli kontrol edilen bir zaman damgası atmaktı,

mını raftan indirmiş ve yapılan geliştirmeler sonucunda

böylece kötü niyetli kişiler tarihle oynayamayacaktı. Bu

merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan herkese açık bir

fikir bir nevi dijital noterlik olarak da düşünülebilir. Ni-

muhasebe defteri (ledger) üzerinde insanların birbirle-

tekim iki bilim adamı tarafından geliştirilen bu teknoloji

rine değer aktarımı yapabilmesine olanak sağlamıştı.

özellikle makineler arası iletişim hızının yavaş olmasın-

Bunun sonucunda herkes herkesin değer aktarım ha-

dan ve diğer alanlarda görülen ilerlemelerin daha çok

reketlerini görebilecek, yeni transfer başlatabilecek ve

rağbet görmesinden ötürü gelişemedi ve ileri bir tarihte

dahası bütün bunlar tamamen güvenli ve anonim bir

tekrar açığa çıkmak üzere arşive kaldırıldı.

şekilde gerçekleşecekti.

İlerleyen yıllarda bilgisayar dünyasında özellikle
internet bağlantısı hızlarının artmasıyla P2P (peer to

2.

Blokzincirin çalışma prensibi

peer) teknolojisi, yani internete bağlı bireyler arası veri

Blokzincir adından da anlaşılacağı üzere veri blokla-

transferi yaygınlaştı ve beklenmedik anda blokzincirin

rının birbirine ardışık olarak bağlanmasıyla oluşturulan

doksanlı yıllarda kaldırıldığı raftan indirecek bir gelişme

bir zincirdir. Temel olarak bu bloklar özel algoritmalarla

yaşandı ve bu gelişme 2008 Mortgage Krizi olarak ta-

şifrelenmiş bir şekilde taşınması istenen veriyi taşır.

6

Ocak - Şubat 2019 / Sayı: 11

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Blokzincir ekosistemleri gelişimini halen devam ettirmekle beraber çıkış noktasını korumaktadır. Temel
çıkış noktası ise herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmadan P2P işlemleri için güvenli bir altyapı sağlanmasıdır.
Toplumun neredeyse tamamının bu teknolojiye bitcoin
nazarında bakmasından ve ilk kullanılabilir blokzincir
uygulamasının bitcoin olarak ortaya çıkma sebebi ile
çalışma prensibini bitcoin üzerinden açıklayacağım.
Blokzincirin üzerine kurulduğu alt teknoloji olan
dağıtılmış defter teknolojisi (Distributed Ledger Technology- DLT), birden çok site, ülke veya kurumlara coğrafi
olarak yayılmış, çoğaltılmış, paylaşılan ve eşitlenmiş
dijital verilerin ortak bir görüş birliğidir1. Bu görüş bir-

Makale

liğinin temelinde merkezi bir yönetici veya merkezi veri
depolama yoktur. Bu nedene kurulu P2P ağı içerisinde
bulunan şahıslar arasında bir aktarım sağlamak için öncelikle uzlaşma (konsensüs) algoritmaları gereklidir. Bu
altyapının üzerine blokzincir teknolojisi eklenerek bitcoin oluşturulmuştur.
Dünya Bankası, DLT’nin yeni bir teknoloji olduğunu belirterek potansiyelleri olmasına rağmen finans
dünyasına öneri vermekten kaçınmıştır. Bunun yanında DLT’nin verimliliği artırarak ve daha düşük aktarım
maliyetleri ile geleneksel mali sisteme ulaşımı olmayan
popülasyonlara ulaşma konusunda bir çözüm olarak finansal erişimi arttırabileceği belirtilmektedir2.

Şekil 1- Bitcoin ekosisteminde
kripto para aktarımı

Bitcoin ekosisteminde para transferi Şekil-1 de
görüleceği üzere A ve B kişisi arasındaki bir mutabakat
(1) ile başlamaktadır. A kişisi ve B kişisi bu mutabakatı
kriptografik bir imza ile imzalar, doğrulama anahtarları
ile veriyi doğrular ve kaydedilmek üzere blokzincire
gönderir. Akabinde işlem talebi blokzincire kaydedilir
(2).
Kayıttan sonra blokzincire eklenen aktarım isteği artık herkesçe görülebilir durumdadır (3) ve onaylanmayı
beklemektedir. Burada DLT’nin temel taşlarından birisi
olan konsensüs devreye girer. Oluşturulacak konsensüs
ile aktarım onaylanır. Güvenli kabul edilen bir Bitcoin aktarımı için ortalama onay sayısı şu an için 6 olarak kabul
edilmektedir. Bu sayı, ağın genişliği ve ağa muhtemel

saldırı konseptlerine göre belirlenmiş olup zaman içerisinde sayısı değişebilir. Onaylayan kişiler birbirini tanımamaktadır. Kriptolanmış (şifrelenmiş) şekilde blokzincire eklenmek üzere eklenen aktarım verisinin çözülüp
herhangi bir müdahale yapılması söz konusu olduğunda bile rastgele 6 noktadan birinin bile hata vermesinde
aktarım sağlanamaz. Bu güvenlik sistemini günümüzde
aşabilmenin uygulanabilir ölçekte kabul edilen tek yolu
ağda mevcut katılımcıların %51’inin ele geçirilmesidir3.
Günümüz bilgisayar teknolojisi ile böyle bir saldırının
gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir. Altılı
onaydan sonra, işlem sürekli büyüyen blokzincire eklenir. Bu blokzincir 2009 yılında ilk eklenen blok olan Genesis bloğuna kadar takip edilebilmekte olup tamamen
şeffaftır.

1- Distributed Ledger Technology: beyond block chain. UK Government, Office for Science. January 2016.
2- Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain -2017 International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank
3- https://bitcoin.org/en/developer-guide#proof-of-work

@EnerjiUzmanlari
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Şekil 2- Üretilmiş ilk Bitcoin bloğu
olan Genesis bloğu Blokzincirde
üretilen tüm bloklar web sitesinden
sorgulanabilmekte ve Genesis bloğuna
kadar birbirini doğrulamaktadır.

Bu blok ekleme sonucunda ise bitcoin biriminde bir
işlem ücreti alınmaktadır. Bu ücret talep sayısı ve hızına endeksli bir şekilde değişmektedir ve konvansiyonel
para aktarım sistemlerindeki aktarım ücretlerine göre
oldukça düşüktür (09/06/2018 tarihinde 0,836 $4). Ücreti alan ekosisteme mensup herhangi bir bilgisayarın
işlem gücünü bitcoin elde etmek için kullanan bir madenci olabilir. Bu kişiler dağıtık ağda düğüm noktaları
oluşturarak küçük banka şubeleri gibi hizmet verirler.
Aktarım için bu şubeler arasında kuralları matematiksel
olarak belirli bir yarış vardır ve bu yarışı kazanan aktarım ücretini elde eder.
6 kişide mevcut 6 birebir aynı dağıtık defterde doğruluğu onaylanan aktarım talebi onaylandıktan sonra
(4) blokzincire madenci tarafından eklenen blokla (5)
aktarım tamamlanmış olur.
Temel konsepti dijital para üzerinden anlatmış olsam da aktarılan değerin her zaman para olması zorunluluğu yoktur. Aktarılan değer farklı anabilim dalların-

daki uzman doktorların onayladığı bir “pilot olmasında
sakınca yoktur” belgesi, birçok kamu kuruluşunun onayından sonra zincire eklenen bir “üretim lisansı” belgesi
veya birden fazla noterin onayladığı bir “araç satış sözleşmesi” olabilir.
Görüldüğü gibi üzerinde düşünüldükçe blokzincir
teknolojisinin yayılma alanı oldukça geniştir.
3. Enerji Sektöründe uygulanabilir Blokzincir
Örnekleri
Hollanda merkezli girişim şirketi “Oneup” (eski ismi
Big Data Company) on hanenin enerji verilerini kullanarak merkezi olmayan enerji aktarımı ve tedarik sistemi ve test bir prototip geliştirmiştir. Prototipte aynı
mahalledeki hanelerin her biri dağıtık üretim tesisi gibi
davranarak çatılarında güneş enerjisi üretmektedir. Yerinde tüketilmeyen enerji o anda ihtiyacı olan başka bir
komşu eve aktarıldıktan sonra faturalama ve ödemeler
daha önce haneler arası kurulmuş bir blokzincir sistemi
ile gerçekleştirilir.

4- https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-transactionfees.html
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Şekil 3- Blokzincir teknolojisinin muhtemel yayılma
alanları
Tüm işlemler blokzinciri teknolojisinin yeni sürümlerinin sunduğu akıllı sözleşmelerle gerçekleştirilir.
Bu sözleşmelere aktarımın şartları, gönderilen
enerjinin güç faktörüne göre fiyatlandırılması, enerji
aktarımındaki bir dalgalanmadan ötürü ev aletlerine
zarar gelirse ödenecek tazminat gibi birçok şart tanımlanabilir. Bu sistemin alt yapısı, her binada mevcut
akıllı sayaca akuple bir Raspberry Pi (bir mini bilgisayar)
ile sağlanmaktadır. Bu Raspberry Pi daha önce tanımlanmış akıllı sözleşmeyi gerçek zamanlı kontrol eden
bir konfigürasyon ile yapılandırılmış olup, sözleşme
şartları karşılandığında ve enerjinin arz-talep durumlarını blokzincir sistemine ekli diğer Raspberry-Pi üniteleriyle karşılaştırıp akıllı sayaca talimatlar göndererek otomatik olarak enerji ticaretini sağlar. Gönderilen
veya alınan enerji miktarı blokzincir sisteminde mevcut
DLT ile her hane tarafından görülebilir olup ödeme
sistemleri olarak kurulan blokzincire özel tanımlı kripto
para sistemleri veya hâlihazırda kullanılan Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar kullanılabilir.
Her bir hanenin kapısının önüne koyacağı bir akıllı
prizin elektrikli araç şarj istasyonu olarak hizmet vereceği günlerin çok da uzak olmadığının düşünüldüğü
günümüzde bu sisteme uyum sağlayacak bir ödeme
sisteminin gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Slock.it
adlı girişim şirketinin bu alanda sunduğu çözüm oldukça dikkat çekicidir. Şirket, 2018 verisine göre 67.658
elektrikli aracın olduğu Almanya’da, elektrikli araç sahiplerinin %90’ından fazlasının ev şarj ünitesine sahip
olması potansiyelini kullanarak Share&Charge adlı projeyi hayata geçirmiş olup e-mobilite alanındaki ilk blok-

@EnerjiUzmanlari

Makale

zincir projesi olarak öne çıkmıştır. Akıllı telefon uygulaması tabanlı sistem kendi özel blokzincirine bir arayüz
oluşturarak kullanıcıların yaşam alanlarındaki mevcut
elektrikli şarj istasyonlarının kolaylıkla, yüksek güvenlikle blokzincir üzerinden bulunmasına olanak sağlamaktadır. Şarj istasyonu sahipleri tarifesini kendi belirlemekte ve piyasa dinamiklerine göre değiştirmektedir.
Telefon uygulamasına entegre Share&Charge cüzdanı
Ethereum(ETH) kripto para biriminde faturalama ve
teklif işlemlerini şeffaf ve basit bir arayüzle yürütmektedir.

Şekil 4-Share &Charge Projesinin ETH bazlı ödeme
içeren şarj istasyonu
4.

Sonuç

Blokzincir teknolojisi fikri doksanlı yıllarda ortaya
atılmasına rağmen günümüzün favori kripto parası bitcoin ile popülerliği yakalamış ve iş dünyasında blokzincir
ile yapılabilecekler hakkında projeler geliştirilmeye başlamıştır. Birçok teknoloji otoritesi tarafından blokzincir
teknolojilerinin 2015 yılına kadar yatırım ve keşif sürecini tamamladığı, 2016-2017 yıllarında ilk uygulamaların özellikle finans sektöründe görüldüğü, 2018-2024
yılları arasında ise yeni servis ve çözümlerin tüketicilere
sunulacağı öngörülmektedir. 2025 yılında ise blokzincirin hayatımıza vazgeçilmez olarak yerleşeceği düşünülmektedir. Bazı kesimlerce “internetten sonraki en büyük
teknolojik devrim” olarak nitelendirilen bu teknolojinin
ülkemizde bilinirliğinin artması toplumumuzun yeni
dünya düzenine uyum sağlaması ve refah düzeyinin
yükseltilmesi açısından azami önem taşımaktadır.
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EPDK / Enerji Uzmanı

2015 RES Önlisans
Başvuruları İçin
Yapılan Kapasite
Tahsis Yarışmaları
Üzerine Bir
Değerlendirme

B

u makalede, 3000 MW bağlantı kapasitesi
kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 24-30 Nisan 2015

verilmiştir. Belirtilen tarihler arasında EPDK tarafından

tarihleri arasında alınan RES önlisans başvuruları için

42.423,15 MW olan 1099 adet başvuru yapılmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 2017 yılı

TEİAŞ tarafından ilan edilen 47 adet bağlantı bölgesin-

içerisinde gerçekleştirilen kapasite tahsisine ilişkin ya-

den 46 adedine başvuru yapılmış, 1 adet bölgeye (42/

rışma sonuçlarının çeşitli analizler çerçevesinde değer-

Siirt-Şırnak-Hakkâri) ise başvuru yapılmamıştır.

lendirilmesi amaçlanmıştır.
1. RES Önlisans Başvurularının Alınması
İlgili mevzuat uyarınca RES bağlanabilir kapasitesinin belirlenmesi ve kapasite tahsis yarışmalarının
yapılmasından sorumlu kurum olan TEİAŞ, 2018 yılı
sonuna kadar Türkiye elektrik sistemine bağlanabilir
rüzgâr santrali kapasitesini 47 adet bağlantı bölgesine
ayrılmış şekilde toplamda 3000 MW olarak EPDK’ya
bildirmiştir.

rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvuruları alınmış ve
ilan edilen 3000 MW kapasite için toplam kurulu gücü

EPDK tarafından alınan RES önlisans başvurularına ilişkin değerlendirme süreci devam ederken
17/06/2016 tarihinde yürürlüğe giren “6719 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç)
bendinde değişiklik yapılarak rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularına ilişkin yarışmanın
esası değiştirilmiştir. Mezkûr kanun değişikliği kapsamında, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı elektrik

RES bağlantı kapasitesinin açıklanması akabin-

üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurula-

de alınan 12/12/2013 tarihli ve 4752-1 sayılı Kurul

rından, “değerlendirmede aynı bağlantı noktasına ve/veya

Kararı ile “3000 MW’lık kapasitenin tamamı için rüzgâr

aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvu-

enerjisine dayalı önlisans başvurularının alım tarihinin

runun bulunması hâlinde, başvurular arasından ilan edilen

24,27,28,29,30 Nisan 2015 olarak belirlenmesine” karar

kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için
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TEİAŞ tarafından, 5346 sayılı Kanun kapsamında YEK
Destekleme Mekanizmasından yararlanabileceği sürelerde geçerli olmak ve aynı Kanuna ekli II sayılı cetvelde
belirtilen hakları da saklı olmak üzere 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan fiyatlar üzerinden en
düşük fiyatın teklif edilmesi” esasına dayanan yarışma
yapılmasına hükmedilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan
“Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma
Yönetmeliği” 13/05/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
13/05/2017 tarihli yeni yarışma yönetmeliğinde,
proje sahibi şirketin yarışma sonucunda bağlantı hakkı kazanması ve YEKDEM’den yararlanması halinde, II
sayılı cetvelde yer alan yerli ekipman kullanımına ilişkin
hakkı saklı kalırken yarışmada sunduğu “Teklif Fiyatı”nın 5346 sayılı Kanunun eki I sayılı cetvelde yer alan fiyatın yerine uygulanacağı düzenlenmiştir. Ayrıca halen
uygulanmakta olduğu şekilde, Şirketlerin YEKDEM’e
katılma ya da katılmama hakkı kendi tasarruflarında
olacaktır.
Yapılacak yarışmalarda olası sıfır teklif fiyatında
eşitlik halinin önüne geçilmesi amacıyla, ilgili Yönetmelikte yarışmanın RES projeleri için 7,3 ABD Doları cent/
kWh tavan fiyattan başlanarak en düşük teklif fiyatının
verilmesi şeklinde bir alt fiyat limiti konulmadan yapılacağı düzenlenmiş, bu sayede başlangıç değeri -0,01

Makale

ABD Doları cent/kWh olmak kaydıyla eksi teklif fiyatı
verilmesine de olanak tanınmıştır. Eksi teklif fiyatı ile
yarışmayı kazanan katılımcılarınsa YEKDEM’e katılıp
katılmadıklarına bakılmaksızın piyasa işletmecisine
(EPİAŞ) katılım bedeli ödeyeceklerine hükmedilmiştir.
Katılım bedeli, şirket tarafından TEİAŞ’a ödenmesi taahhüt edilen kWh başına teklif fiyatı’nın mutlak değerinin aylık net elektrik enerjisi üretimi ile çarpılması sonucu bulunmakta; üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici
kabulünün yapıldığı tarihten başlamak kaydıyla ve tüm
tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl
süreyle aylık olarak ödenmektedir.
2. Yarışma Sonuçları
TEİAŞ tarafından ilan edilen 47 adet bağlantı bölgesinden hiç başvuru yapılmayan 1 adet bölge ile birer
adet başvuru yapılan 3 adet bölge haricindeki 43 adet
bağlantı bölgesine yapılan önlisans başvuruları için
yarışmalar, 13/05/2017 tarihli Yarışma Yönetmeliği
uyarınca 21-23 Haziran 2017 ve 25-28 Aralık 2017 tarihlerinde TEİAŞ tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece
yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a gönderilen toplamda 37.758 MW kurulu gücündeki 965 adet projeden
2949,5 MW kurulu gücündeki 88 adedi 46 farklı bağlantı bölgesi için sisteme bağlantı hakkı kazanmıştır.
Yarışma sonuçlarına ilişkin bazı sayısal veriler Tablo-1
ile Şekil-1 (a) ve (b)’de gösterilmiştir.

Tablo 1- RES yarışma sonuçlarına ilişkin bazı sayısal veriler (Kaynak: TEİAŞ, EPDK, TÜREB)
Kapasite tahsisi yapılan toplam proje sayısı ve kurulu
gücü
En düşük teklif fiyatı ve bağlantı bölgesi

85 yarışmalı + 3 adet tekli = 88 proje
2820 MW yarışmalı + 129,5 MW tekli = 2949,5 MW
-2,87 ABD Doları cent/kWh
Çanakkale
7,29 ABD Doları cent/kWh

En yüksek teklif fiyatı ve bağlantı bölgesi
Ağrı-Iğdır, Ardahan-Kars, Bayburt-Gümüşhane-Giresun
Negatif ve pozitif teklif fiyatı ile bağlantı hakkı kazanan proje sayıları
Ağırlıklı Ortalama teklif fiyatı
En fazla kapasite tahsisi yapılan bölgeler
Yarışmalar sonucunda önlisans verilen proje sayısı
(Mart 2019 sonu itibarıyla)
Tahsis edilen kapasitenin toplam bağlanabilir kapasiteye oranı
@EnerjiUzmanlari

Eksi Teklif Fiyatı 69 proje (2373 MW)
Artı Teklif Fiyatı 16 proje (447 MW)
-0,11 ABD Doları cent/kWh
Çanakkale, Karaman-Mersin, Balıkesir, Bursa, Adana
Önlisanslı proje 86 adet (2890 MW)
% 98,3
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(a)

(b)

Şekil 1- ABD Doları cent/kWh cinsinden teklif fiyatlarına göre; (a) yarışmayı kazanan RES proje sayısı dağılımı (b)
yarışmayı kazanan projelerin kurulu güç dağılımı
Gerçekleştirilen yarışmalar ile toplam kapasitenin

sahiplerinin finansal getirilerinin rüzgâr enerjisine da-

% 84,1’i eksi teklif fiyatı veren şirketlere, % 15,9’u ise

yalı LCOE’den daha yüksek olduğu hallerde projelerini

artı teklif fiyatı veren şirketlere tahsis edilmiş ve ağır-

hayata geçirmeye istekli olacakları; bu değerden daha

lıklı ortalama Teklif Fiyatı -0,11 ABD Doları cent/kWh

düşük gelir sağlayan projelerin ise yapılmasında ciddi

şeklinde oluşmuştur.

riskler oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsam-

Yarışma sonuçları artı ve eksi teklif fiyatlarına göre
ayrı olarak değerlendirildiğinde; artı teklif fiyatıyla yarışmayı kazanan şirketlerin 5346 sayılı Kanun’un eki
I sayılı cetvel fiyatı yerine uygulanacak teklif fiyatları
ile yerli ekipman kullanmaları halinde teklif fiyatlarına
ilave edilecek II sayılı cetvel fiyatı toplamının ilgili zaman aralığında geçerli ortalama piyasa takas fiyatlarına (PTF) göre daha avantajlı olması halinde YEKDEM’e
katılma tercihinde bulunabilecekleri düşünülmektedir.

da, yatırım maliyetlerinin kredi yerine yüksek oranda
özkaynaklardan sağlanarak faiz ödeme tutarlarının
azaltılması, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ekipman
fiyatlarının düşmesi, piyasa takas fiyatının ilerleyen
yıllarda yükselmesi ve doların TL karşısında değerinin
azalması gibi koşullar oluştuğunda, yatırım maliyetlerinin azalacağı ve dolayısıyla projelerin geri ödeme sürelerinin kısalabileceği öngörülmektedir. Diğer taraftan,
eksi teklif fiyatlarıyla kapasite tahsis edilen projelerin
tamamının işletmeye alınması halinde, 10 yılda yakla-

Eksi teklif fiyatıyla yarışmayı kazanan şirketler YEK-

şık olarak 1 milyar 247 milyon ABD Doları katılım bedeli

DEM’e katılmaları halinde, II sayılı cetvelde belirtilen

geliri elde edilebilecektir. Bu bakımdan, YEKDEM öde-

hakları ile katılım bedeli ödeme yükümlülükleri sak-

me yükü en aza indirilirken hem ilave gelir elde edilmiş

lı kalmak kaydıyla, I sayılı cetvelde öngörülen fiyattan

hem de rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretiminin ser-

yararlanmaksızın tesiste üreteceği net elektrik enerjisini YEKDEM’e verecektir. Bu kapsamda, söz konusu
şirketlerin II sayılı cetvel fiyatlarından en üst seviyede
(3,7 ABD Doları cent/kWh) faydalanması halinde dâhi,

best piyasada işlem görecek şekilde geliştirilerek ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesine yüksek oranda
katkı sağlanmış olacaktır.

YEKDEM kapsamında elde edecekleri toplam fiyatın

Bir diğer önemli husus ise kapasite hakkı kazanan

PTF’den düşük olması dolayısıyla YEKDEM’e katılma-

projelerin ve dolayısıyla kapasitenin mümkün olduğun-

ları finansal açıdan dezavantaj oluşturacak, dolayısıyla

ca yüksek oranda işletmeye alınmasının sağlanmasıdır.

üretilen elektrik enerjisinin serbest piyasada satılması

Bu bakımdan, ön değerlendirme kriterlerinin dikkatli şe-

finansal açıdan daha avantajlı bir tercih olacaktır. Ayrı-

kilde seçilmesi ve projenin inşaat aşamasında yaşanan

ca eksi teklif fiyatı ile yarışmayı kazanan projelerin geri

gecikmelere veya yapılmama durumuna karşı uygula-

ödeme süresi olağandan (8-10 yıl) daha uzun sürece-

nacak yaptırımların titizlikle belirlenerek bu kurallarının

ğinden (teklif fiyatına bağlı olarak 10-17 yıl), bu proje

katı bir şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır.
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EPDK tarafından alınan RES önlisans başvurularında

yatırımcılarının devlet tarafından sağlanan alım garan-

imar durumu beyanı, yasaklı olmama beyanı, asgari

tisinden faydalanmaksızın proje geliştirmeye istekli ol-

sermaye şartının sağlanması, kurul kararıyla belirle-

duklarını ve piyasanın yeterli olgunluğa eriştiğini temsil

nen tutarda teminat sunulması gibi birçok ön şart bu-

ettiği düşünülmektedir. Bu bakımdan, bu yarışmalar

lunmakta, ayrıca projeler Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
(mülga YEGM) tarafından teknik değerlendirmeye tabi
tutulmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda uygun
bulunan başvurular TEİAŞ’a yarışma yapılmak üzere
gönderilmektedir. Böylece ön değerlendirme aşaması
tamamlanmaktadır. Yarışmalarda teklif verme aşamasında projenin beher MW’ı için 50.000 TL teminat

gün geçtikçe gelişmeye devam eden rüzgâr enerjisi
sektörünün gelecek yıllarda serbest piyasa koşullarında daha da rekabetçi bir hale geleceğinin bir göstergesi
olmuştur.
KAYNAKÇA

sunulması zorunlu kılınmıştır. Bu teminat, tesislerin

[1] International Renewable Energy Agency (IRE-

tamamen işletmeye alınmasına kadar TEİAŞ tarafın-

NA) (2015). “Renewable Energy Auctions:A Guide to

dan tutulmaktadır. Şirketlerin önlisans veya üretim li-

Design”, http://www.irena.org/publications/2015/Jun/

sansı kapsamında EPDK’ya sundukları teminatın EPLY

Renewable-Energy-Auctions-A-Guide-to-Design (Eri-

uyarınca irat kaydedildiği hallerde ise TEİAŞ tarafından

şim tarihi: Şubat 10, 2019).

irat kaydedilmektedir. Söz konusu uygulama, Şirketleri
projelerini hayata geçirmeye yöneltici nitelikte olmasına karşılık, yarışma sonrasında bağlantı hakkı kazanan

[2] TÜREB (2017). “Nisan 2015 RES Müracaatları Yarışma Sonuçları Raporu“ https://tureb.com.tr/tu-

şirketlerden yatırımın yapılmasını teminen, proje mali-

rebsayfa/duyurular/nisan-2015-res-yarismalari-so-

yetlerine karşılık gelecek oranda ikinci bir teminat alın-

nuc-raporu (Erişim tarihi: Şubat 10, 2019).

mamasının, yatırımların ötelenmesi veya hayata geçirilmemesi riskini arttırabileceği düşünülmektedir.
Sonuç itibarıyla, yarışmayı kazanan bazı projelerin

[3] 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, (2013,
30 Mart). Resmi Gazete (Sayı:28603). (Erişim adresi:
www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6446.pdf).

kurul kararıyla belirlenen sürelerde işletmeye alınma-

[4] Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim

sında bir takım risk unsurları yer almasına rağmen, ya-

Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına

rışmaların beklenilenden yüksek oranda rekabetçi bir

İlişkin Yarışma Yönetmeliği, (2017, 13 Mayıs). Resmi

ortamda gerçekleştiği ve fiyatların dünya piyasasındaki

Gazete (Sayı:30065) (Erişim adresi: http://www.mev-

ortalama rüzgâr enerjisi fiyatlarına nazaran daha düşük
seviyede oluştuğu görülmüştür. Bazı bağlantı bölgelerinde, gerçek-dışı yani geliştirilen projenin maliyetlerinin
çokça altında getiri sağlayan ve projenin geri ödeme sürelerinin oldukça uzun olması sonucunu doğuran fiyat

zuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23590&Mevzuat Iliski=0&sourceXmlSearch=r%C3%BCzgar%20
veya%20g%C3%BCne%C5%9F).
[5] TEİAŞ (2017) “RES Yarışma Sonuçları”, (Erişim

tekliflerinin de verildiği görülmüştür. Ancak teklif fiyat-

adresi:

larının ağırlıklı ortalamasına bakıldığında, yarışmaların

ma-sonuclari-2).
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EPDK’DAN YABANCI YATIRIMCI REHBERİ:
INVEST IN TURKISH ENERGY
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E

nerji Piyasası Düzenleme
Kurumu
(EPDK), Enerji Uzmanları
Derneği
(EUD)
işbirliğinde

yepyeni bir proje daha hayata
geçiyor. Daha önce enerji tüketicilerinin

bilinçlendirilmesi

ve

sektör dairelerin yanı sıra Hukuk
Dairesi ve Strateji Geliştirme Dairesi de katkı verdi.
Invest in Turkish Energy hedei; dünyanın dört bir yanındaki
yabancı yatırımcıya ulaşmak ve
Türkiye enerji piyasalarına ilişkin

en çok merak edilen konularda

temel bilgileri paylaşmak olarak

hızlı ve net çözümler sunula-

belirlendi ve konular da bu amaç

bilmesi amacıyla “Tüketicinin
Enerji

Rehberi”

videoları

hazırlanmış ve bu videolar sektörde büyük beğeni toplamıştı. Tüketicinin
Enerji Rehberi’nde; EPDK
bünyesinde

görev

yapan

grup başkanı, enerji uzmanı ve
uzman yardımcısı düzeyinde isimler, tüketicilerin hakları ve enerjide bilinmesi gerekenlere ilişkin
bilgi vermiş, hazırlanan videolar EPDK’nın resmi internet sitesinde tüketicilerin hizmetine
sunulmuştu.

doğrultusunda seçildi.
OECD’nin en hızlı büyüyen
üyesi olan Türkiye dünyanın en
büyük 17. ekonomisi konumunda. Ülkemiz enerji piyasaları da
yabancı yatırımcılar için büyük
fırsatlar sunuyor. OECD’nin en
büyük onuncu enerji piyasası
Türkiye; Avrupa’nın altıncı büyük
petrol piyasası, dördüncü büyük
elektrik piyasası ve üçüncü büyük gaz piyasasına sahip
7 ile 10 dakika arasında İngilizce hazırlanan videolarda Tür-

EPDK-EUD işbirliğinde gerçek-

kiye enerji piyasalarının yatırım-

leştirilen yeni proje ise “Invest in

cıların sahip olduğu potansiyelin

Turkish Energy”

yanı sıra hangi alanlarda nasıl ya-

Türkiye enerji sektörüne ya-

@EnerjiUzmanlari
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tırım yapılabileceği de anlatılıyor.

tırım yapmak isteyen yabancı iş

Invest in Turkish Energy vide-

adamı ve yatırımcılar için rehber

olarında sunum yapan isimler ve

niteliği taşıyan videolara EPDK

işlenen bazı konu başlıkları şöyle:
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EPDK Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı
Mehmet Kürkçü: Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu ve Türkiye
Enerji Sektörü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
EPDK Elektrik Piyasası Dairesi
Başkanlığı
Mehtap Alper Sağlam: Türkiye
Elektrik Sektöründe Uluslararası
Ticaret Faaliyetleri
Onur Alican Kurtar: Türkiye
Elektrik Sektöründe Serbest Tüketici Olmak, Hibrit-Birleşik Elektrik Üretim Tesisleri
Yağmur Torul Yürek: YEKA Modeline Dair Bilinmesi Gerekenler
Gökay Kütükçü: Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektörüne Dair
Bilinmesi Gerekenler ve Yatırım
Fırsatları
Mustafa Yavuzdemir: Akıllı Şebekeler ve Türkiye’nin Akıllı Şebeke Vizyonu
Mehmet Yalılı: Türkiye Elektrik
Piyasalarının Gelişimi ve Yatırım
İmkanları
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Alaaddin Emre Evgallıoğlu:
Organize Toptan Satış Piyasası,
Kapasite Mekanizması ve Türkiye’de Geleceğin Piyasaları
EPDK Petrol Piyasası Dairesi
Başkanlığı
Bekir Oray Güngör: Türkiye
Petrol Piyasaları ve Yatırımcı İçin
Fırsatlar
EPDK Hukuk Dairesi
Başkanlığı
Lütiye Akkaya: Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunun Faaliyetleri ve Türkiye Enerji Sektörüne
Yönelik Mevzuat Yapısı
EPDK Doğal Gaz Piyasası
Dairesi Başkanlığı
Onur Kığılcım: Türkiye Doğal
Gaz Sektörüne Dair Bilinmesi Gerekenler ve Dağıtım Sektöründe
Yatırım Olanakları
Sultan Balioğlu: Türkiye Doğal
Gaz Sektöründe Lisanslama Süreçleri… Yatırımcının Hakları ve
Sorumlulukları

Bağdagül Kaya Caner: Türkiye
Organize Toptan Doğal Gaz Satış
Piyasası Hakkında Bilinmesi Gerekenler
EPDK Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Dairesi
Başkanlığı
Mete Murat Akalın: Türkiye
LPG Piyasası Hakkında Bilinmesi
Gerekenler ve Yabancı Yatırımcı
İçin Fırsatlar
EPDK Tarifeler Dairesi
Başkanlığı
Gülşah Kınacı: Doğal Gaz Piyasasına Yönelik Tarife Metodolojisi
Abdul Cebbar Karaoğlu: Elektrik Piyasasına Yönelik Tarife Metodolojisi
“Invest in Turkish Energy” videoları önümüzdeki günlerde EPDK’nın
İngilizce resmi internet sayfasında yayınlanacak ayrıca Dışişleri
Bakanlığı kanalıyla Türkiye’nin dış
temsilciliklerine ulaştırılacak.

@EnerjiUzmanlari
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PETROLEUM 2019’DA ENERJİ
YÖNETİMİNDEN ÖNEMLİ MESAJLAR…
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanında Türkiye’ye en fazla istihdam
sağlayan ve vergi veren sektörün akaryakıt sektörü olduğunu
belirterek, “Akaryakıt sektörümüzde bugün itibarıyla 150 bin
vatandaşımız istihdam ediliyor.
Tüm petrol ürünleri pazarında
ise 200 bin doğrudan istihdam
yapıldığını

E

nerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz; Petroleum İstanbul
2019 - 14. Uluslararası Petrol
LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları
ve Teknoloji Fuarı’na katıldı. Çok
sayıda kamu ve özel sektör temsilcisinin hazır bulunduğu fuarın
açılış törenine enerji yönetiminin
mesajları damga vurdu.

@EnerjiUzmanlari

tahmin

ediyoruz.

Enerji ve madencilikte en yüksek
istihdama sahip sektör petrol
ürünleri sektörümüz.” dedi.
Bakan Dönmez, Türkiye’nin
petrol ve gaz talebinin her zaman yukarı yönlü bir ivme göstereceğini ve bu öngörüden
hareketle petrol ve gaz aramacılığı faaliyetlerine hız verdiklerini kaydetti. Bu çalışmaların
ilk sonuçlarının da yavaş yavaş
alınmaya başladığını dile getiren
Dönmez, “Geçen hafta, Diyarbakır ve Siirt’te üç yeni petrol saha-
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17

Haberler

Uzman Gözüyle Enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih DÖNMEZ:
“Türkiye, Akdeniz’de ne kimsenin
hakkını yemeye çalışıyor, ne de
kendi haklarından vazgeçiyor.
Bir oldubittiye asla izin
vermeyeceğiz”

sı keşfettik. Yaklaşık 27,5 milyon
ton rezervimiz var. İlk defa orada hidrolik çatlatma yöntemiyle
petrol üretimini gerçekleştirmiş
olduk. Bu sahanın ekonomimize
katkısı yaklaşık 700 milyon dolar
civarında olacak. Aslında bu keşif
de gösteriyor ki, güçlü bir siyasi
irade ortaya konulduğunda, yerli
insan kaynağımızla gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef ya
da proje yok.” diye konuştu.
Doğu Akdeniz’deki
çalışmalar
Dönmez, Türkiye’nin hem sığ
hem de derin denizde sondajların devam ettiğini ifade ederek,
Türkiye’nin günlük bir milyon

varil civarında petrol ve 50 milyar metreküplük gaz talebini
karşılamak için az çok demeden
rezervleri ekonomiye kazandırmaya mecbur olduğunu vurguladı. Enerjide bağımsız hale
gelmek ve enerji maliyetlerini
öngörülebilir hale getirmek için
çalıştıklarını aktaran Dönmez,
şöyle devam etti:
“Türkiye’nin petrol ya da doğal gaz üretmesi ve ihraç edebilir
hale gelmesini arzuluyoruz. Bu
durum daha sürdürülebilir ve
öngörülebilir bir küresel enerji
piyasası anlamına gelmektedir.
Türkiye’nin

içinde

bulunduğu

TürkAkım ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı gibi projelerin
başarıya ulaşıyor olması da bunların en önemli göstergesidir.
Doğu Akdeniz’deki tüm petrol ve
gaz çalışmaları da bu kapsamda
değerlendirilmeli. Türkiye, Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor, ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Akdeniz’de
bir oldu bittiye asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin ne de Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimsenin gasp etmesine
müsaade etmeyeceğiz.”
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Enerji Piyasası Düzenleme
Kurum Başkanı Mustafa
YILMAZ:
“ Çevre Bakanlığımızın üzerinde
çalıştığı otopark düzenlemesi
LPG sektörünün rekabet
gücünü arttıracak”

Yıllık 50 milyon ton ham
petrol tüketimi
Bakan Fatih Dönmez, akaryakıt sektöründe hizmet ve ürün
kalitesinin mümkün olan en üst
düzeye çıkarmayı hedelediklerini belirterek, “Akaryakıt sektörümüzde bugün itibarıyla 150 bin
vatandaşımız istihdam ediliyor.
Tüm petrol ürünleri pazarında
ise 200 bin doğrudan istihdam
yapıldığını

tahmin

ediyoruz.

Enerji ve madencilikte en yüksek
istihdama sahip sektör, petrol
ürünleri sektörümüz. Bu toplantıda bulunanlar, Türkiye’ye istihdam ve vergi olarak en büyük
katkıyı veren bir sektörün temsilcileri. Sizlerden ricamız, daha
fazla yerli ekipman, yerli ham
petrol ve Ar-Ge yatırımı yaparak
uzun vadede vizyonunuzu ortaya koymanız.” diye konuştu.

Yılmaz’dan sektöre
“sözleşme” uyarısı
Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da yaptığı konuşmada
sektörde yaşanan bazı sorunlara
değinerek sektör temsilcilerinin
birbirlerini dinleyerek ve empati
ile hareket ederek bu sorunlara
çözüm bulabileceklerini vurguladı.
Sektörde kar marjlarıyla ilgili
yeni bir düzenleme isteğinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, “Kar
marjları tamamen ticari bir konu.
Eğer bu hususta başvurursanız,
bir düzenleme yaparız. Siz bayilik
sözleşmesi yaparken ‘karışmayın’
diyorsunuz ama kar marjları ve

bayilik sözleşmesini birbirinden
ayıramazsınız. Bayilik sözleşmesi içindeki ticari konuların hepsi,
birbiriyle ilişkili. Biz burada adil
bir düzenleme kurumu olarak
tüketicinin de haklarını koruyacak bir noktada duruyoruz.” diye
konuştu.
EPDK Başkanı, sektörde şirketler arasında herhangi bir haksızlığın ortaya çıkmaması için çalışmaya devam ettiklerine işaret
ederek, “Kar marjı problemi bayi
ile dağıtım şirketi arasındaki kazancı paylaşamama problemi.
Bu kazandığınız paraları paylaşmanın bir yolunu bulun. Uzun
vadeli, ileriye dönük düşünün.
Kendinizi inans sarmalının içine
katmayın. Sözleşmelerinizi yaparken maddelere bakın, paraya
bakarak bu sözleşmeleri imzalamayın.” önerisinde bulundu.
Öte yandan LPG piyasasında
da çok önemli gelişmeler sağlandığını kaydeden Yılmaz, bu
alanda bir takım atıl yatırımların
önlendiğini anlattı. Yılmaz, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının LPG’li
araçlara yönelik kapalı otopark
düzenlemesinin sektöre ivme
kazandıracağını ve böylece akaryakıtta LPG sektörünün rekabet
gücünün artacağını da sözlerine
ekledi.

@EnerjiUzmanlari
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Abdul Cebbar KARAOĞLU
EPDK / Enerji Uzmanı

Son Kaynak
Tedarikinin
Varlık Nedeni ve
Uygulamalarına
Teorik Bir Bakış

G

ünümüz elektrik tedarik piyasasının ideal
zeminde; rekabetin tesis edildiği, piyasada
şeffaflığın sağlandığı ve serbest piyasa koşullarının hakim olduğu bir yapı ihtiva etmesi planlansa da uygulamada karşılaşılması muhtemel sonuçlar
arasında, tüketicilerin elektriğini tedarik etmede güçlük
çekmesi, herhangi bir tedarikçi ile sözleşmesini yenileyememesi, tedarikçisinin iflası ya da herhangi bir sebeple piyasa dışında kalması durumunda söz konusu
tedarikçisinin portföyünden çıkabilmesi gibi sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda tüketicinin arz
güvenliğini ve tedarik sürekliliğini mağdur olmadan
sürdürebilmesi için bir mekanizma geliştirilmesi gereği
hasıl olmaktadır. Kapsayıcı anlamda son kaynak tedariki (varsayılan tedarik + evrensel hizmet kapsamında
son kaynak tedariki)1 bu minvalde ortaya çıkmıştır.
Son kaynak tedariki; kimi zaman kırılgan tüketicileri
ve sosyal tarifeleri temin etmek amacıyla oluşturulmakta, kimi zaman rekabeti teşvik etmek amacıyla tüketicilerin piyasa dışına çıkmaları durumunda normale
göre daha fazla ücret ödemelerini gerektiren bir mekanizma yapısını ifade etmektedir. Bu yapıyı düzenleyen
otoriteler de ülkeler bazında farklılaşmaktadır.
Bu makalede; son kaynak tedarikini oluşturan durumlar, varsayılan tedarik ve son kaynak tedariki olarak
1- Yabancı kaynaklarda, son kaynak tedariki tanımlaması daha çok tedarikçi
iflası gibi durumlar için kullanılmakta, tüketicinin serbest tüketici anlaşmasını
yenilememesi, ya da anlaşmanın bitmesi sebebiyle oluşan duruma “default
service” tanımlaması kullanılmaktadır. Bu noktada doğrudan çeviri yapılmak
suretiyle “varsayılan” tanımı tercih edilmiştir.
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gruplandırılmış ve meydana geldikleri durumlara, bu
durumlarda tedarikçinin nasıl atandığına ve tarifelerine
ilişkin teorik bir değerlendirilmeye gidilmiştir.
Varsayılan Tedarik Mekanizması
Varsayılan tedarik mekanizması büyük çoğunlukla;
tedarikçi seçme hakkını haiz olduğu halde bu hakkını
kullanmayan, rekabetçi piyasada aktif olmayan tüketicilere elektrik sağlayan mekanizma olarak tanımlanmakta olup bu kapsamda ilgili tüketiciye elektrik tedarik eden firmaya varsayılan tedarikçi denmektedir.2
Bu duruma çoğunlukla mesken tüketicileri arasında rastlanmaktadır. Tükettikleri elektrik miktarı yıllık
yaklaşık ortalama 1000-3000 bandında seyrettiği için
minimal birim bedel değişimleri nedeniyle elektrik faturalarına ayrılan bütçenin aylık gelirlerine oranla fazla
değişmemesi bu durumu ihmal etmelerinde önemli etkenlerden sayılabilir.
Morey ve Kirsh mesken tüketicilerinin tedarikçi değiştirmemesini 4 nedenle açıklamıştır.3
• Yeterince yüksek miktarda tasarruf marjı bulunmaması. (Bir ankete göre tüketiciler aylık faturalarında 20 dolar tasarruf ederlerse tedarikçi değişeceklerini bildirmişlerdir, Bu ise ortalama bir mesken
tüketicisi için karşılaşılabilir bir durum değildir.)
• Tüketicilerin hali hazırdaki tedarikçilerinden
memnun olması
• Tüketicilerin tedarikçisini nasıl değiştireceğini
bilmemesi
• Tüketicilerin hizmet kalitesinin azalacağı korkusu.
Nitekim sanayi sektörü gibi üretim faaliyetinin gerçekleştiği sektörlerde elektrik faturaları, işletme giderleri arasında önemli bir paya sahip olmaktadır. Elektrik
çekişi yüksek olan bir sanayi ya da ticarethane değerlendirildiğinde, birim bedellerdeki küçük değişimler söz
konusu tüketicilerin yüksek miktardaki tüketimleriyle
orantılı olarak daha fazla fatura ödemelerine yol aç-

Makale

maktadır. Bu durum söz konusu şirketleri, elektrik
tedarikindeki sözleşme şartlarını takip etmeye, daha
uygun fiyat almak için çaba göstermeye itmektedir. Bu
kapsamda çok büyük enerji çekişleri olan sanayi tesisleri, elektrik ve diğer enerji işleriyle ilgili ayrı personeller
de istihdam edebilmektedir. Bahsi geçen nedenler dolayısıyla sanayi ve yüksek tüketimli ticarethane aboneleri, tedarikçi değişim mekanizmasını kullanmada daha
aktif bir rol üstlenir ve piyasadaki ani fiyat değişimlerine
karşı çok hızlı aksiyon alabilirler, bu ise yüksek tüketimli
tüketiciler arasında varsayılan tedarikin nispeten nadir
gündeme gelmesinin nedeni olarak gösterilebilir.
Varsayılan tedarik mekanizmasında diğer son kaynak tedariki sebeplerinden farklı olarak tüketicilerin
hizmetten yoksun kalması endişesinden ziyade, rekabete zarar verici durum alt edilmek istenen ana sorundur.
Evrensel Hizmet Yükümlülüğü Kapsamında Son
Kaynak Tedariki
Evrensel Hizmet Yükümlülüğü aslen özelleştirme ile
karşı karşıya kalan tüm altyapı sektörlerinde kullanılan popüler bir kavramdır.4 “Evrensel Hizmet Direktifi”
başlıklı 2002/22 sayılı AB Direktifinde evrensel hizmet
yükümlülüğü; işletmeci tarafından hizmetin, belirli bir
standartta, tüm kullanıcılara, makul bir bedel karşılığında ulaştırılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde söz konusu olgunun aslen
kamu hizmeti niteliği taşıyan tüm faaliyetlere kullanıcıların eşit şekilde erişebilmesi şeklinde açıklanması da
yanlış olmayacaktır.
Evrensel Hizmet Yükümlülüğü kapsamındaki son
kaynak tedariki, AB kaynaklarında “son kaynak tedariki” olarak tanımlanmakta olup söz konusu tanımlamanın kapsamına genel itibariyle; elektrik tedarik ettiği
tedarikçisi iflas eden, piyasada tedarikçi bulamayan
tüketiciler dâhil edilmektedir. Söz konusu durumda
çoğunlukla son kaynak tedariki, tüketicinin mağdur olmayacağı şartlarda sağlanmakta fakat bu husus belirli
bir süre ile görülmektedir. Süre sonunda tüketicinin te-

2- “Default supplier” AB ve İngiltere’de kullanılmaktayken, ABD menşeli kaynaklarda “Standart offer service tanımı geçmektedir.
3- Morey M. and L. Kirsch, Retail Choice in Electricity What We Have Learned İn 20 Years,2016, S.16
4- OECD, “Report on Universal Service Obligations”,2003 s7
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darikçi değişmesi ya da ikili anlaşma imzalaması beklenmektedir.
Son Kaynak Tedarikçisinin Belirlenme Yöntemleri
Son kaynak tedarikinin öngörüldüğü durumlarda,
bu kapsamda hizmet sunacak bir hizmet sağlayıcının
atanması, söz konusu hizmet sağlayıcının rekabet dışı
alanda hizmet vermesi, bir takım ek maliyetlere maruz
kalabilmesi sebebiyle ayrı bir tarife üzerinden ücretlendirilebilmektedir. Bir son kaynak tedarikçisinin atanması durumu genelde düzenleyici kurumların görev alanına bırakılmıştır. Bazı durumlarda ise düzenleyici otorite
dışında doğrudan mevzuatla öngörülebilmektedir.
Son kaynak kapsamında belirlenecek tedarikçinin
yeterli finansal gücü olması; beklenmedik şekilde portföyüne gelecek müşterilere yeterli hizmet sağlayabilmesi, söz konusu müşterilere ilişkin enerji alımlarını
gerçekleştirebilmesi açısından önem arz etmektedir5.
Nitekim son kaynak tedarikçisinin bir önceki tedarikçinin iflası nedeniyle görevlendirildiği durumlarda, finansal açıdan tekrar güçsüz bir tedarikçinin görevlendirilmesi sağlıklı bir yöntem teşkil etmemektedir.
Son kaynak tedarikçisinden aşağıda yer alan beklentileri karşılaması talep edilmektedir.6
•
İflas eden tedarikçilerin tüm müşterileri için
hizmet sağlamak,

•
Tüketicilerin son kaynak tedarikine tabi olmalarındaki süreci yönetmek,
•
Müşteriler ikili anlaşma imzalayıncaya kadar,
ya da son kaynak tedariki için bir süre öngörüldüğü takdirde o süre sonlanana kadar tüketicilere elektrik tedarik etmek,

•
Tüketicilerin ikili anlaşma imzalamasını teşvik
etmek,
•
Son kaynak tedarik faaliyeti ile diğer faaliyetlerini ayrıştırması.

Ayrıca söz konusu hizmeti sağlayacak son kaynak
tedarikçisinin ise beklenmedik, rekabet dışı bir alanda

hizmet sağlaması nedeniyle söz konusu hizmeti sağlaması karşılığında;
•
ması,
•

Hizmet kapsamındaki maliyetlerinin karşılanMakul kar elde edebilmesi,

•
Görevine ilişkin sınırların net bir şekilde çizilmiş olması,
•
Söz konusu hizmeti sürdüreceği sürenin öngörülmesi,
taleplerinde bulunabilmektedir.
Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda
son kaynak tedarikine ilişkin olarak bir atama sürecinin
olması ve iki tarafın da beklentilerin optimal düzeyde
karşılanması için bu atama sürecinin belli yöntemlerle
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Son kaynak tedarikçisinin belirlenmesine ilişkin uygulamada birçok yönteme rastlansa da kaynaklarda sınırlı sayıda yöntemler sıralanmıştır. Bunlar;
•
Serbestleştirme aşamasından itibaren piyasada varlık gösteren dikey bütünleşik yapıdan ayrışan
satış organının son kaynak tedarikçisi olarak atanması
usulü,
•
Piyasada var olan tedarikçilerin belli zaman
periyotlarında sırayla atanması usulü,
•

•

İhale süreci yöntemiyle atama yapılması,7
Bir kamu otoritesi tarafından zorunlu tutulma

•
Dağıtım şirketinin son kaynak hizmetini sürdürmesi,8
•

Olay bazında atama yapılmasıdır.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Uygulamaları
Son kaynak tedariki tedarik piyasasında rekabet dışı
bir alan teşkil ettiğinden bu alanda hizmet veren şirketler bir takım ek maliyetlerle karşılaşabilmektedir. Nitekim tedarikçi normal şartlarda girmeyeceği bir piyasada
hizmet vermek durumundadır. Bu doğrultuda ilgili hiz-

5- CER, “Role of the Public Electricity Supplier and the Supplier of Last Resort in the De-regulated Electricity Market”, 2011 ;s5
6- CER, s2
7- CEEM,”The protection of consumers by last resort tariffs:Who has to pay for system transformation?”,2015, s14
8- CER, s5
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met kapsamında maliyetlerin her iki tarafı da mağdur
etmeyecek şekilde belirlenmesi önem arz etmektedir.9
Bir kısım kaynakta bu hizmetin tedarikçi şirketlerin bu pazara girmesi karşılığındaki batık maliyetlerini karşılaması gerektiği, bazı durumlarda
söz konusu hizmetin piyasa bazlı elektrik alış
maliyetine perakende satış hizmeti kapsamındaki maliyetlerinin ve gelirlerinin eklenmesi gerektiği yer almaktadır. Sonuç olarak
tedarikçinin karşılaşacağı maliyetler enerji
alımı, faturalama, müşteri hizmetleri kökenli
olup bir takım piyasa bazlı riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. İlave olarak yapılan hizmetin
makul bir kar karşılığında yerine getirilmesi gerekmektedir.
Son kaynak tedarik tarifesinin hesaplanması
birkaç farklı merci tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar;
•
Tarifenin düzenleyici otorite tarafından belirlenmesi,
•
Dağıtım sistem operatörü tarafından hesaplanması,
•
ması,
•

Son kaynak tedarikçisi tarafından hesaplan-

Farklı bir kamu otoritesince hesaplanmasıdır.10

Son kaynak tedarik tarifesinin tedarikçinin kendisi tarafından belirlendiği durumlarda ise tedarikçiler
tamamen serbest bırakılmamaktadır. Ülkelere göre
yapılan uygulamalar değişse de, son kaynak tedarikçisi genelde bu kapsamda hizmet vermesi dolayısıyla
belirlediği ücretleri üst otoritelere bildirmektedir. Üst
otoriteler söz konusu fiyatlarda anormal durumlar keşfettiklerinde fiyatlara müdahale edebilmektedir.
Ayrıca tarifenin hesaplanma yöntemleri de:
•
Son kaynak tedarikçisinin ihale ile seçildiği durumlarda ihalede yer alan formülasyon üzerinden tedarik fiyatının belirlenmesi,

•
Gelir tavanı metoduyla belirlenmesi,
•
Gerçek zamanlı spot piyasa fiyatları üzerinden
belirlenmesi,
•
Piyasa maliyetlerinin dışında bir fiyat, yüzde,
alt sınır ya da üst sınır belirlenmesi
şeklinde olabilmektedir.
Son kaynak tedarik tarifesinin gerçek zamanlı piyasa maliyetleri ve diğer maliyetlerden bağımsız olarak
belirlendiği durumlarda ise söz konusu fiyatın piyasa
fiyatlarını yansıtmaması ya da var olan piyasa fiyatlarından düşük seyretmesi riski bulunmaktadır. Böyle bir
durumda son kaynak tedariki amacından uzaklaşmış
olacaktır.
Sonuç olarak, son kaynak tedarikinin, tanımlanmasından tedarikçi seçimine, süresine ve hatta tarifesine
kadar ülkeler arasında farklı uygulamaların yer aldığı görülmektedir. Söz konusu uygulamaların ülkelerin
sosyo-ekonomik yapısının yanısıra elektrik piyasasındaki serbestleşme ve rekabet parametreleri ile de doğrudan ilişkili olduğu söylenebilmektedir.

9- CER, s15
10- CEEM, s9
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İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi mezunu olan Yaşar Arslan; Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren 21 doğal gaz
dağıtım, iki doğal gaz toptan, CNG ve LNG şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı ve iki elektrik dağıtım şirketinde Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) kurucuları arasında bulunan ve üç dönem Genel
Sekreterlik görevini yürüten Arslan, üç dönemdir sürdürdüğü GAZBİR Başkanı görevinin yanı sıra; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcısı ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.

Öncelikle GAZBİR’i biraz daha yakından tanımak ve okuyucularımıza da
tanıtmak isteriz… GAZBİR ne amaçla
kuruldu, bugüne dek hangi çalışmalara imza attı?
GAZBİR 2005 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerin çatı kuruluşu olarak
faaliyet yapan bir dernektir. GAZBİR,
sivil toplum kuruluşu olarak ülkemiz
ve enerji sektörü için önemli bir işlevi
yerine getiriyor. GAZBİR’in kuruluş ve
ilerleme süreci aslında EPDK’nın kuruluşu ve ilerlemesiyle benzerlik gösteriyor. Türkiye’nin 1988 yılında Ankara ile
başlayan ve İstanbul ile devam eden
şehirlerin doğal gaza kavuşma projesi
2001 yılında kadar sadece 6 şehre ulaşabildi. O dönemde doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması bir hedef ola-
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rak duruyorken, inansman kaynaklarının kısıtlı oluşu bu projenin devlet
tarafından gerçekleştirilmesini zorlaştırıyordu.
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu yürürlüğe girdikten ve özellikle
2003 yılından sonra EPDK tarafından yapılmaya başlanan doğal gaz dağıtım lisansı ihaleleriyle doğal gaz dağıtım sektörü ciddi bir ivme kazandı.
O dönemde EPDK tarafından geliştirilen lisanslama yöntemi ve uygulamanın başarılı olup olamayacağı konusunda ciddi tereddütler olduğunu
belirtmemiz lazım. Ancak süreç içerisinde birkaç şehir için yapılan ihaleler ve doğal gaz dağıtım lisansı alan şirketlerin sayısı artış gösterdi.
Tam da bu aşamada doğal gaz dağıtım şirketlerinin kamu ve enerji sektörünün diğer paydaşları nezdinde temsil edilebilmesi için bir çatı kurulması gündeme geldi. 2005 yılında dernek statüsünde sadece doğal gaz
dağıtım lisansı sahibi şirketlerin katılım gösterebileceği bir yapı kuruldu.
O dönem “Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği” olan unvanına, birkaç
yıl sonra İçişleri Bakanlığı’ndan alınan özel bir izinle “Türkiye” ifadesi eklendi. Sadece kamu yararına faaliyet yapan derneklere verilen bir unvan
bu.
GAZBİR şu an enerji sektöründe faaliyet yapan en önemli sivil toplum
kuruluşlarının başında geliyor. Tabii burada faaliyet yaptığımız alanın ge-
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niş bir yelpazeyi kapsamasının da rolü var. Enerji sektöründe dağıtım faaliyeti diğer faaliyet konularından biraz
daha farklı bir yerde. Bir kere ürünün tüketici ile buluştuğu noktayı temsil ediyor. Dağıtım sektörü her evin, her
işyerinin, her sanayi tesisisin kapısındadır. Tüketici ile temas eden, kesintisiz ve en kaliteli hizmetin sağlanması
ve bu hizmetin en güvenli şekilde sağlanması dağıtım
şirketlerinin sorumluluğunda. Bu durum önemli bir görev bilinci gerektiriyor. Dağıtım sektörü kamunun birçok
önemli kuruluşu ile koordineli çalışmak zorunda. Yerel
yönetimlerden, merkezi idareye kadar birçok alanda etkileşimi var. Tüketici açısından ise enerji sektörü değer
zincirinin başarısı veya başarısızlığı dağıtım şirketlerinin
performansıyla ölçülüyor.
Hızla büyüyen doğal gaz dağıtım sektörü bu önemli
görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Tabii hızlı büyüme
trendi bazı güçlükleri de beraberinde getirdi. Özellikle
yetişmiş insan kaynağı konusunda büyük bir açık ortaya
çıktı. 2009 yılında GAZBİR iştiraki olarak GAZMER şirketimizi hayata geçirdik. Bu yapının öncelikli hedei doğal
gaz dağıtım sektöründeki teknik standartların belirlenmesi ve sektörün insan kaynağını geliştirecek mesleki
yeterlilik belgelendirmelerini yapmaktır. GAZMER sonraki yıllarda MYK onaylı mesleki yeterlilik faaliyetlerinin
yanı sıra, doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon hizmetlerinin verilmesi gibi alanlarda da faaliyetini sürdürüyor.
Peki GAZBİR olarak öncelikli hedeleriniz neler?
Sektörümüze ve tüketicilere hangi katkıları sunmayı
planlıyorsunuz?
Doğal gaz dağıtım sektöründe abone sayısı sadece 2009
yılından bu yana yüzde 100 artış gösterdi. Bugün itibariyle 81 ilde 15,4 milyon aboneye hizmet veren bir sektör.
Her yıl yaklaşık yüzde 10’luk bir büyüme ivmesi olan bir
sektör. Burada şu konunun altını çizmemiz lazım. Doğal
gaz dağıtım faaliyeti tüketici nezdinde memnun olunan
bir kalitede yürütülmektedir. Yapılan anket çalışmaları
ve bizim sahadaki tespitlerimiz tüketicilerin doğal gaz
kullanımında herhangi bir sorun yaşamadıklarını gösteriyor. Ancak sektör olarak bu memnuniyetin sürdürülebilir olması önemli bir hedef. Başarının devamlılığı yakalanan başarıdan çok daha fazla bir eforu gerektiriyor.
Doğal gaz dağıtım sektörü tamamen regülasyona tabi
bir sektör. Burada bahsettiğimiz başarının önemli bir
paydaşı da EPDK’dır. Müşteri hizmetlerinden, iyat tarifesine kadar tüm alanlarda EPDK düzenlemeleri sektör
için yol gösterici oluyor. Sektör ile kamu arasındaki ilişkinin en iyi şekilde kurulması da GAZBİR’in görev sahasına giriyor. Kuruluşundan buyana GAZBİR’in bu misyonu
en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtmem gerekiyor.

Doğal gaz dağıtım sektöründe abone sayısı
sadece 2009 yılından bu yana yüzde 100 artış
gösterdi. Bugün itibariyle 81 ilde 15,4 milyon
aboneye hizmet veren bir sektör. Her yıl yaklaşık
yüzde 10’luk bir büyüme ivmesi olan bir sektör.

Özellikle dijitalleşme ve yeni teknolojiler enerji sektörü-
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lira oldu. Söz konusu yatırımın 700 milyon liralık kısmının ilçe genişleme
yatırımları kapsamında gerçekleşti. 2019’da dağıtım şirketleri tarafından
mevcut ve yeni bölgeler için toplam 1,1 milyar lira şebeke yatırımı planlıyoruz. 35 yeni yerleşime yerine doğal gaz arzı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor.
Son dönemde doğal gazda yapılan yatırım hamlesiyle nüfusun %80’inin
doğal gaza erişimi sağlandı. Nüfusun %62’ si doğal gazın konforunu ve
ekonomisini birebir yaşamaktadır. Müşteri memnuniyetinin üst düzeyde
olduğu doğal gaz dağıtım sektörü büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Son 5 yılda %38 oranında büyüyen sektörümüz, 2018 yılında da 1,7
Milyar TL yatırım yaparak %8 büyümüştür.
Geçen yıl, Türkiye’de son 48 yılın en yüksek sıcaklık ortalamalarının gerçekleşti. Konutlarda kış aylarında tüketimin bir önceki yıla göre yüzde 15
gerileyerek 6,5 milyar metreküpe düştü.

nün de gelişimine katkı sağlıyor. Verimli enerji kullanımı önümüzdeki yıllarda
en çok gündem oluşturacak konu. Ev içi
akıllı sistemlerin göreceli olarak ucuzlaması ve tüketiciler açısından ulaşılabilir
hale gelmesi dağıtım sektörünün de
bazı konularda değişime gitmesini gerektirecek. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi tedarik zincirindeki paydaşların
da faaliyetlerini değiştirecek. Doğal gaz
dağıtım sektörünün de bu değişim içerisinde doğru bir şekilde konumlandırılması önemli bir konu. Burada mevzuat
ve teknik anlamda birtakım yenilikler
ve güncellemeler olacaktır.
Yaşar bey hareketli geçen bir yılı geride bıraktık… Doğal gaz sektörümüz
için bir değerlendirme yapmanızı istesek… Nasıl geçti 2018?
Doğal gaz dağıtım sektörü olarak yoğun ve başarılı bir yılı geride bıraktık.
2018 yılında Enerji Bakanlığı ve EPDK
ile koordineli şekilde devam ettirdiğimiz ilçelere doğal gaz arzı projemizde
önemli bir aşama kaydettik. Sadece
2018 yılında 75 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık. 2 yılda toplam 176
yerleşim yeri doğal gaza kavuştu.
Doğal gaz dağıtım şirketleri 2018 sonu
itibarıyla toplam 30 milyar lira şebeke
yatırımı gerçekleştirildi. 2018’de gerçekleşen şebeke yatırımı ise 1,7 milyar
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2018’de konut abone sayısı 2017’ye kıyasla 1 milyonun üzerinde arttı. Son
5 yılda toplam abone sayısı ortalama yüzde 9 büyüdü ve 2018’de yapılan
yatırımlar ile son 5 yılın büyüme trendi korundu. 2019’da da yaklaşık 1
milyon yeni abonenin doğal gaz kullanmasını hedeliyoruz.
Dolayısıyla 2018 yılı yatırımlar anlamında iyi bir yıldı. Yapılan yatırımlar karşılığında ulaştığımız nüfus 2,5 milyon civarında. Bu potansiyelin
sisteme dahil olması için bazı tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor.
Doğal gazı halihazırda kullanım imkanına sahip olan yaklaşık 16 milyon
vatandaşımız alternatif yakıt türleriyle ısınma, ocak ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılıyor. Birçok kez ifade ettiğimiz gibi doğal gazın alternatif yakıt
türlerine göre ciddi bir iyat avantajı var. Kömürle ısınan bir eve kıyasla
doğal gazla ısınan bir konut yıllık yaklaşık 700 TL tasarruf sağlıyor. Doğal
gaz kullanan konutlar, ocakta kullanılan LPG tüpü maliyetine de katlanmamış oluyorlar. Vatandaşlarımızı doğal gaz kullanımına davet ediyoruz. Dönüşüm maliyetlerinin vatandaşlarımız tarafından zorlanmadan
karşılanabilir bir noktaya gelmesi için bazı projelerimiz var. EPDK ve
ETKB ile bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.
Doğal gaz konforunu yaşayan ilçe belde sayımız her geçen gün artıyor… Bu süreçte tüketici memnuniyeti de çok önemli şüphesiz.
Doğal gaz sektöründe tüketici memnuniyeti hangi düzeyde? Vatandaşlarımızın hangi konularda şikayetleri söz konusu oluyor ve bu
sorunları çözmek için neler yapılıyor?
2019 yılı Nisan ayı itibariyle 81 il ve 510 yerleşim yerinde doğal gaz kullanım imkanı var. Özellikle 2017 ve 2018 yıllarında il ve ilçe genişleme yatırımları ivme kazandı. 2017 yılında 101, 2018 yılında ise 75 yeni yerleşim
yeri doğal gaz kullanmaya başladı. Yeni doğal gaz kullanım imkanının
sunulduğu yerleşim yerlerinin, yapılaşmanın ve nüfusun seyrek olduğu
yerler olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu durum bazı işletme güçlüklerini de beraberinde getiriyor. Doğal gaz dağıtım şirketleri faaliyet yaptıkları bölgelerde abone merkezleri kuruyorlar. Acil durumlarda müdahale
etmek amacıyla 24 saat hizmet veren acil müdahale ekipleri kuruyorlar.
Aynı şekilde bu bölgelerde aylık faturalamaların aksaksız şekilde yapılması gerekiyor. Dağıtım şebekesinin bakım ve onarımları da periyodik
olarak yapılması gereken faaliyetler olarak belirlenmiş durumda. Fa-
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aliyet alanının genişlemesi ve abone
sayısındaki hızlı artış dağıtım şirketleri
açısından ilave işletme yükünü de beraberinde getiriyor. Bu noktada güvenli doğal gaz kullanımı sektörümüz
için olmazsa olmaz bir konu. Güvenli
doğal gaz arzı imkanlarının korunması
için ekstra bir efor sarf etmek gerekiyor. Bugüne kadar doğal gaz dağıtım
sektöründe müşteri memnuniyeti anlamında bir sorun yaşanmadığını görüyoruz. Müşteri memnuniyetinin en üst
seviyede olduğu bir sektördeyiz. Ancak
bunun korunması daha önemli.
Vatandaşlardan gelen taleplerin büyük
kısmı “Biz ne zaman doğal gaz kullanım imkanına kavuşacağız?” yönünde. Doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve beraberinde getirdiği konfor
ve ucuzluk, vatandaş nezdinde doğal
gazın popülerliğinin artmasına sebep
oldu. Doğal gaz diğer yatık türlerine
göre ciddi avantajlar sağlıyor. Örneğin;
geçen yıl, doğal gaz kullanan aboneler ortalama bin 300 lira fatura ödedi.
Doğal gazla ısınan konutlar, kömürle
ısınan konutlara göre ortalama 690
lira, elektrikle ısınan konutlara göre ise
ortalama 3 bin 360 lira daha az fatura
ödedi. Toplam 15 milyon konut doğal
gaz abonesinin tercihi sayesinde ülke
ekonomisinde yaklaşık 10,2 milyar lira
tasarruf sağlandı. Doğal gaz kullanımının sağladığı konforu anlatmamıza
gerek dahi yok.
Hal böyle olunca dağıtım şirketlerinin
karşılaştığı en büyük soru, “Bizim ilçemize doğal gaz ne zaman ulaşır?” sorusu oluyor. Burada bir konuyu belirtmek
lazım. Doğal gaz kullanımının ne kadar
yaygınlaşacağı konusunda optimal bir
yaklaşım oluşturmakta fayda var. 100
haneli bir köye yapılacak milyonlarda
TL doğal gaz şebeke yatırımının geri
dönüşü onlarca yıl sürmektedir. Bu ve
benzeri gerekçelerle doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması hedeinde bazı
sınırların belirlenmesi, öncelikle mevcut yatırımların tamamlanması, akabinde yatırımın geri dönüşü anlamında
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avantajlı olan bölgelerden başlayarak doğal gaz arz planlamasının devam etmesini önemli buluyoruz.
Doğal gaz sektörüne yönelik yatırım ortamı konusunda bilgi verir
misiniz? Yatırım ve istihdamın arttırılması noktasında hangi adımların atılması önem taşıyor sizce?
Doğal gaz sektörünün değer zinciri içinde üretim, ithalat, toptan satış,
iletim, dağıtım ve depolama faaliyetleri var. Üretim kaynakları bakımından bazı ümit vadeden gelişmeler olmakla beraber ülkemizdeki doğal
gaz üretim kaynakları toplam talebin çok cüzi bir miktarını karşılayabilecek seviyede. Dolayısıyla doğal gazda ithal kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kaynak ülkelerin sayısını artışı piyasanın gelişimi açısından önem
arz ediyor. Özellikle ithalat seçenekleri anlamında boru gazı ile yapılan
konvansiyonel tedarik yöntemlerinin yanı sıra son yıllarda gelişen LNG
seçeneği ithalat piyasasının biraz daha likit hale gelmesini sağladı. Bu
imkan yıllık olarak oluşan doğal gaz talebinin dengeli şekilde karşılanması imkanını doğuruyor. Doğal gazda uygun yatırım ortamının iyileşmesi
için ithalat imkanlarının kamunun yanı sıra özel sektör için de mümkün
ve ulaşılır hale gelmesi önemli bir nokta. Bugüne kadar ithalatın kısmen
özel sektör eliyle yapılması mümkün hale gelmiş ve uygulanmıştır. Ancak bunun istenen seviyede sonuç verdiğini söylememiz güç.
Özellikle maliyet bazlı bir iyat mekanizmasının oluşması, sektör paydaşlarının yatırım iştahını artıran bir piyasa yapısının oluşmasına katkı
sağlayacaktır. Özellikle toptan satış piyasasında el değiştirme oranlarının artışı ve piyasa işlemlerinin çoğalması maliyet bazlı bir iyat oluşumu ile mümkün hale gelecektir. Diğer taraftan yatırımcı için önemli bir
husus, düzenlemelerin yatırımcı güvenini artırıcı yönde olması. Yatırımcı bilmelidir ki; düzenleyici otorite tarafından yapılan düzenleme orta
uzun vadede geçerli olacaktır ve arızi bir durum söz konusu olmadıkça
uygulanmaya devam edecektir. Bu güvenin sağlanması yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcının da ülkemize kaynak girdisi sağlamasına
yardımcı olacaktır.
Doğal gaz dağıtım şebeke yatırımları açısından özellikle 2019 yılında
yapılacak genişleme yatırımlarının inansmanı konusunda piyasa şartlarında bazı zorlukların ortaya çıktığını belirtmemiz gerekiyor. Borçlanma
maliyetlerindeki dalgalanma bazı belirsizlikleri de beraberinde getirdi.
Bu durum şirketlerin orta vadeli kararlarına ilişkin süreçlerin uzamasına
sebep oluyor. Biz bu belirsizliklerin kısa sürede aşılacağını tahmin ediyoruz. Doğal gaz dağıtım sektörünün büyüme trendi yatırım imkanlarına
bağlı olarak bir süre daha devam edecektir.
GAZBİR olarak kamudan beklentileriniz neler? Mevzuata yönelik
beklenti ve talepleriniz söz konusu mu?
GAZBİR olarak kamudan beklentilerimizi aktarma imkanına sahibiz. Doğal gaz dağıtım sektörü olarak yaygın bir alanda faaliyet yaptığımız için
çeşitli konu başlıklarında ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunların ayrı ayrı kurumlara bildirilmesi ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi gerekiyor.
Son dönemde özellikle doğal gaz iç tesisat dönüşüm maliyetlerindeki artışlar vatandaşlarımızın doğal gaz kullanım imkanlarını kısıtlar bir
noktaya geldi. Kombi ve ocak dahil bir evin doğal gaza dönüşüm maliyeti 8-11 bin TL civarına mal oluyor. Bu maliyet özellikle orta ve düşük
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Doğal gaz sektörümüz 2002
yılından beri çok ciddi bir aşama
kaydetti. Avrupa piyasası ile
kıyasladığımızda doğal gaz
dağıtım sektörünün büyük bir
başarı hikayesine imza attığını
görüyoruz.

gelirli vatandaşlarımızın doğal gaz konforundan faydalanamamasını ve
alternatif yakıt türlerini tercih etmeleri sonucunu doğuruyor. Doğal gaz
dağıtım şirketleri açısından ise yapılmış olan şebeke yatırımının beklenen
seviyede tüketiciye ulaşamaması, bir başka ifadeyle âtıl kalması anlamına
geliyor. Burada doğal gaz dağıtım sektörü olarak özellikle iç tesisat dönüşümlerinde dağıtım şirketlerinin imkanları nispetinde aracılık etmesi ve
dönüşüm maliyetlerinin tüketiciye uzun vadeli taksit seçeneğiyle, doğal
gaz faturasına eklenerek ödenmesi seçeneğinin hayata geçirilmesi yönünde bir projemiz var.
Projenin genel çerçevesini EPDK ile paylaştık. Önümüzdeki dönemde bazı
düzenlemelerle bu imkânın vatandaşlarımıza sunulabileceğini düşünüyoruz.
GAZBİR olarak hedeleriniz sorduk ama uzun zamandır bu sektörde
görev yapan biri olarak siz doğal gaz sektörümüzün geleceğini nasıl
görüyorsunuz? Örneğin 10 yıl sonra sektörümüz nerede olmalı ve bu
süreçte neler yapılmalı, bizimle paylaşır mısınız?
Doğal gaz sektörümüz 2002 yılından beri çok ciddi bir aşama kaydetti.
Avrupa piyasası ile kıyasladığımızda doğal gaz dağıtım sektörünün büyük
bir başarı hikayesine imza attığını görüyoruz. GAZBİR International Gas
Union (IGU) üyesi olarak ülkemizi temsil ediyor. IGU bünyesinde gerçekleştirdiğimiz temaslarda Türkiye örneğinin Avrupa ve dünya doğal gaz
dağıtım sektörleri açısından bir örnek teşkil ettiğini görüyoruz. Bu bizim
için büyük bir gurur vesilesi. Ancak yapılması gerekenler bugüne kadar yapılanlarla sınırlı değil.
Ülkemizin ithalat kaynaklarında FSRU yatırımlarıyla arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi anlamında bir ilerleme söz konusu oldu. Ancak doğal gaz
ithalatında ve toptan satış piyasasında serbest piyasanın etkin şekilde
oluşturulmasında beklenen noktaya gelemediğimizi üzülerek görüyoruz.
EPİAŞ bünyesinde kurulan Doğal Gaz Ticaret Platformu çok önemli bir
aşama. Doğal gaz ticaretinde el değiştirme oranı piyasanın ne kadar likit
olduğu konusunda önemli bir gösterge. Eylül 2018-Şubat 2019 döneminde el değiştirme oranımız 1,2 olarak gerçekleşmiş. Avrupa piyasalarında
el değiştirme oranı İngiltere’de (NBP) 25, Hollanda (TTF) 57 civarında gerçekleşiyor.
Bu oranın artırılması maliyet bazlı iyatlandırmadan ve doğal gaz ithalatının herhangi bir kısıt olmaksızın serbest bırakılmasından geçiyor. Önümüzdeki yıllarda bu konuda önemli adımların atılacağına inanıyorum.
Doğal gaz dağıtım sektörü olarak ise, öncelikli hedeimiz önümüzdeki
yıllarda edindiğimiz tecrübenin diğer ülke uygulamalarına aktarılması
olacaktır. Çevre ülkelerin düzenleyici otoriteleri ile bazı görüşmeler yapıyoruz. Sektörümüzün tecrübelerinin aktarılması için çok uygun bir yatırım ortamı var. Balkan ülkelerinde ve çevre Türki Cumhuriyetlerde Türkiye
örneği çok ilgi görüyor. Bu ilginin yatırıma dönüşmemesi için hiçbir sebep
yok. Bu anlamda EPDK ve dağıtım sektörü olarak bazı önemli adımlar atılabileceğini düşünüyorum.
Doğal gaz dağıtım sektörümüz dünya uygulamalarına uyumlu olarak faaliyet yapıyor. Bazı noktalarda örnek teşkil edebilecek durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

28

Ocak - Şubat 2019 / Sayı: 11

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Makale

konulu makalelerinizi bekliyoruz.
► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr

@EnerjiUzmanlari

#uzmangözüyleenerji
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Enerji Hukuku ve Arabuluculuk:
Düzenleyici Otoritenin Konuya
Yaklaşımı Nasıl Olmalı?

Av. Arb. İlker Fatih KIL, LLM
BASEAK/Kıdemli Danışman (Enerji Uzmanı)

Giriş
6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu (HUAK) m. 1/II uyarınca, HUAK yabancılık unsuru
taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden
doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde
arabuluculuk uygulanabilecektir. Bir diğer ifade ile,
arabuluculuk her türlü hukuk uyuşmazlıklarında
değil; ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, bir başka ifadeyle “sulh” olmak
suretiyle sona erdirebilecekleri hukuk uyuşmazlıkları
bağlamında uygulanma alanı bulacaktır. Diğer yandan, ülkemizde tarafların üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk
uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuğun
uygulanmasını genişletmek amacıyla, önce 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile
01. 0 1 . 2 0 1 8
itibariyle iş
hukukunda “dava şartı
olarak
arabulu- culuk” uygulaması
yürürlüğe girmiş akabinde ise, bahse konu
uygulamanın son derece verimli olduğu deneyimlendiği için benzer bir düzenleme 19.12.2018 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“7155 sayılı Kanun”) ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi ile

ticari davalar için de benimsenmiştir. Söz konusu düzenleme ile konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin ticari davalarda dava
açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava
şartı haline getirilmiştir. Biz bahse konu düzenlemenin
daha ziyade enerji hukukundaki izdüşümü ve konunun
sektörel regülasyonlar ile ilişkisini ele
alacağız.
Enerji Hukukunda
Uyuşmazlıklar

Karşılaşılan

Konunun ister istemez
uluslararası hukuk ve iç hukuk olmak
üzere iki ayrı düzlemde ele alınması gerekmektedir. Bu bakımdan
uluslararası hukuku meşgul eden
enerji uyuşmazlıklarının ortak
özelliklerini; a) Yüksek meblağlı uyuşmazlık olmaları, b)
Uyuşmazlıkların kompleks yapıları (gerek
hukuken gerekse
teknik
olarak),
c) Uzun dönemli
sözleşme ilişkilerine dayanmaları, d) Enerji
arz güvenliğinin ehemmiyeti nedeniyle yüksek derecede
politik olmaları e) Konjektürel olarak piyasaya bağlı yapıları, f) Devletin egemenlik yetkileri ve doğal kaynaklara
ilişkin düzenlemeler, şeklinde özetleyebiliriz.1 Tipolojik

1- Maxi Schrerer: “International Arbitration in Energy Sector,”, Centre for Comercial Law Studies, Quen Mary University of London, 2013.
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olarak ise, bahse konu uyuşmazlıklar; a) Devlet-Devlet uyuşmazlıkları, (sınır, kıta sahanlığı vs.’den kaynaklı
uyuşmazlıklar), b) Şirket-Devlet uyuşmazlıkları, c) ŞirketŞirket uyuşmazlıkları (ticari davalar gibi), d) Birey-Şirket
uyuşmazlıkları (haksız fiil, çevre hukuku, iş hukuku, tüketici hukuku vs.) olarak sınıflandırılabilir. Diğer yandan,
iç hukukta enerji hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları ise; a) tüketici uyuşmazlıkları b) idare ile yaşanan
uyuşmazlıklar, c) ticari uyuşmazlıklar d) çevre hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, şeklinde sınıflandırmak
mümkündür.
Arabulucuğun bir çözüm yöntemi olarak kullanılabileceği uluslararası hukuku meşgul eden önde gelen
enerji hukuku uyuşmazlıkları aşağıdaki şekilde özetlenebilir2:

•
Elektrik Üretim Santralleri, Offshore platformlar, LNG Terminalleri, Rafineri ve Boru hatları inşasından
kaynaklı uyuşmazlılar,

•
Offshore gemilere ilişkin (construction) uyuşmazlıklar
•

•

Yenilenebilir enerjiden kaynaklı uyuşmazlıklar
Düzenlenen piyasalara ilişkin uyuşmazlıklar

•
Doğalgaz fiyatının gözden geçirilmesine ilişkin
uyuşmazlıklar

Makale

veya konuya ilişkin bir regülasyonun ilgili sözleşmedeki tezahürü olması durumunda da tereddüt oluşması
mümkün olmakla birlikte, bu tarz durumlarda dört kriterden oluşan bir testin uygulanması suretiyle problemin
çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Buna göre, öncelikle
uyuşmazlığın ticari dava olması gerekmektedir. Ayrıca,
uyuşmazlığın konusunun tarafların üzerinde tasarrufta
bulunabileceği bir husus olup olmadığı tespit edilmeli
akabinde, uyuşmazlığın konusunun bir miktar paranın
ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin olması gerekmektedir. Halen tereddüt olması durumunda
ise, kanaatimizce amaçsal yorum uygulanmak suretiyle
arabuluculuk uygulamasının uygulama alanının genişletilmesine çalışılmalıdır. Zira, arabuluculuğun işlem maliyetlerini ciddi oranda düşürmesi nedeniyle uygulamadan elde edilmesi beklenen kamusal fayda son derece
yüksektir. Ancak, konumuz esas itibariyle düzenleyici
otoritenin konuya yaklaşımının nasıl olması gerektiği
olduğundan bu hususta yapmış olduğumuz açıklamaları
şimdilik yeterli buluyoruz.
Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olan Arabuluculuğun Uygulanmasının Genişletilmesine Yönelik Dünyada Yaşanan Gelişmeler
Arabuluculuk aşağıda belirtilen özelliklerinden dolayı,

•
LNG alım satım sözleşmelerinden kaynaklı
uyuşmazlıklar

son yıllarda dünya çapında uygulanması teşvik edilen bir

7155 sayılı yasa ile getirilen ticari davalarda “dava
şartı arabuluculuk” zorunluluğunun, koşulları uygun
olduğu takdirde enerji hukukunda karşılaşılan uyuşmazlıkların çözümünde de uygulanacağı hususunda
herhangi bir tartışma yok. Bununla birlikte, kural olarak
enerji piyasalarının ülkemizde regülasyona tabi olması
ve regülasyonların ise bir yönüyle özel hukuka devletin
müdahale etmesi anlamına gelmesi nedeniyle, hangi
uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun, dava şartı olarak zorunlu başvurulması gereken bir yol olacağı
hususunda ise birtakım tereddütlerin ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Bu konuya verilebilecek en açık örnek ise,
EPDK tarafından tip sözleşme olarak düzenlenen elektrik piyasasındaki perakende satış sözleşmeleri, sistem
bağlantı ve kullanım sözleşmeleri gibi sözleşmelerden
kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Ya da her ne kadar tip
sözleşme ile belirlenmiş olmasa da sözleşmedeki bir
hükmün regülasyonlar gereği sözleşmede yer alması

Tarafların uyuşmazlığın sonucuna ilişkin kont-

dostane uyuşmazlık çözüm yöntemidir3.
•

rolü elinde tutması
•

Dava ve tahkime göre daha uygun maliyetli ol-

ması,
•

Dava ve tahkime göre daha hızlı çözüm üreti-

lebilmesi,
•

Taraflar arasında kurulan ilişkinin sağlıklı kal-

masının en az sonuç kadar önemli olması,
•

Taraflar arasında güvensizlik ve düşmanlığın

oluşmaması,
•

Hızlı bir çözüm yöntemi olması nedeniyle geçici

(ihtiyati tedbir benzeri) çözümlere gerek olmaması (Geçici çözümlere ihtiyaç olması halinde bunların uygulanmasına engel teşkil değil),
•

Her iki tarafın da kendi karar alıcı mekanizmala-

rını sürece dahil edebilmeleri,

2- Rowley, William J; Bishop Doak; Kaiser
3- Energy Charter Secreteriat International Organisation: Guide on Investment Mediation, s.7

@EnerjiUzmanlari

Ocak - Şubat 2019 / Sayı: 11

31

Makale
•

Uzman Gözüyle Enerji

Özür, üçüncü kişileri bilgilendirme gibi çözümle-

rin de yer yer uygulanabilmesi,

•
Dava ve tahkimde neticenin belirsizliği, iki tarafın da kimin lehine sonuç çıkacağını bilememesi,
Arabuluculuk yöntemi ile uyuşmazlıkların çözülmesini teşvik etmek için Avrupa Birliği 2008 yılında 2008/52/
EC sayılı Direktifi yürürlüğe koymuş olup, bu direktifin uygulanmasını değerlendirmek için hazırlanan 27.06.2017
tarihli Avrupa Parlamentosunun A8-0238/2017 sayılı
raporunda arabulucuğun yaygınlaştırılması için gerekli
yeni adımların araştırılması gerektiği, arabuluculuk davranış kuralları geliştirilmesi gerektiği, konuya ilişkin farkındalığın arttırılması için gerek hakimlerin gerekse ilgililerin eğitimlerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği,
arabuluculuk sonuçlarının uygulanma kabiliyetini arttıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu gibi hususların
altı çizilmek suretiyle konuya ilişkin AB’nin tavrı ortaya
koyulmuştur.
Ayrıca, tüketici uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin
2013/11/EU direktif ve tüketici uyuşmazlıklarının online
çözümüne ilişkin EU 524/2013 nolu yönetmelik ile tüketici uyuşmazlıklarının AB nezdinde hızlı uygun maliyetli
çözümüne imkan sağlanmıştır. Bu yönetmelik ile tacirlerin internet sayfalarında alternatif uyuşmazlık çözüm
yöntemlerine ilişkin açıklama yapma ve Avrupa Komisyonunun ilgili sayfasına bağlantı verme zorunluluğu getirilmiştir. Bahse konu uygulama ile internet üzerinden
uyuşmazlıkların çözümlenmesi amaçlanmakta.
İngiltere Uygulaması
İngiltere’de 1998 tarihli Medeni Usul Kanunu'nda
(Civil Procedure Rules -CPR ) alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini teşvik eden birçok düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemeler ile, uyuşmazlığın taraflarını
dava öncesinde ve dava sırasında alternatif uyuşmazlık
çözme yöntemlerinin kendi durumlarına uygun olup olmadığını değerlendirmeye sevk etmek amaçlanmaktadır
ve dava sırasında taraflar arabuluculuğa gitmeye karar
verirlerse mahkemeler bu durumu bekletici mesele yapma imkanını haizler. İngiltere’de idarenin de taraf olduğu
uyuşmazlıklarda arabuluculuk her geçen gün daha çok
tercih edilen bir yöntem. Bununla birlikte, Lord Justice
Jackson 2010 yılında hazırladığı, “Medeni Hukuk Davalarında Maliyet” isimli raporun bir bölümünü alternatif
uyuşmazlık çözme yöntemlerinin faydalarına ayırmış
ve gerekçesiz yere bu yöntemleri uygulamayı ret eden
tarafın dava neticesinde haklı çıksa bile dava maliyetlerine katlanması gerektiği salık verilmiştir. Nitekim,

32

Ocak - Şubat 2019 / Sayı: 11

İngiltere’de son dönemde yargıçlar gerekçesiz yere bu
yöntemleri uygulamayı ret eden tarafa davayı kazanıp
kazanmadıklarına bakmaksızın dava maliyetlerini yükleme eğilimindedirler.
İngiltere’de arabuluculuk temelde, medeni hukuk
arabuluculuğu ve aile arabuluculuğu olmak üzere iki
farklı kategoride uygulanıyor. Medeni hukuk arabuluculuğu ise, 10.000 poundun altındaki uyuşmazlıklar için
HMCTS (Her Majesty Court And Tribunal Service) tarafından yürütülen Küçük Uyuşmazlıklar Arabuluculuk
servisi ile, 10000 poundun üstünde ise, Bakanlık CMC
(Civil Mediaiton Counsil) servisi ile çözümleniyor. CMC
hukuk ve ticari arabuluculuk hizmet sağlayıcılarını temsil
eden bir organizasyon. Aile arabuluculuğunda ise, FMC
(Family Mediation Council) isminde bir sivil organizasyon
(üyeleri dernekler, hukuk camiası, birlikler vs.) tarafından
belirlenen sistem dahilinde uyuşmazlıklar çözülmekte.
Amerika Birleşik Devletler Uygulaması
ABD, arabuluculuk ile ilgili birçok uluslararası anlaşmaya imza atmış olsa da (UNCİTRAL gibi), arabuluculuk
hukuku yerel federe devletlerin uygulamaları ile gelişme
göstermiş, 80 lerin sonlarında ise, federe devlet uygulamalarını yekneseklaştırma çalışmalarına tanık olunmuştur. Bu doğrultuda en nihayetinde, 1998 yılında Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Kanunu (ADR ACT) yürürlüğe
girmiş olup, bu kanuna göre tüm federal mahkemeler
bahse konu kanuna uygun davranmak ile yükümlü kılınmıştır.
Ayrıca, Amerika Barolar Birliği (ABA) 2001 yılında
arabuluculuğa ilişkin olarak federe devlet uygulamalarını
yekneseklaştırmak için bir taslak oluşturdu ve söz konusu taslak ilk defa 2003’te Nebraska ve akabinde İllinos
eyaletlerinde yasalaştı. İlerleyen yıllarda 11 federe devlet ve District of Columbia bunu yasalaştırdı. California ve
Delaware eyaletleri ise, bunu yasalaştırmasa da benzerlerini çıkardı. Bunların temel odağında ise, arabuluculuk
sürecinin gizliliğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
ABD’de çok geniş bir uygulama alanı olan arabuluculuk
federal ve yerel mahkemelerde birincil olarak uygulanmaktadır. Kamu kurumlarında da çok geniş bir şekilde
arabuluculuk yoluyla uyuşmazlıkları çözme eğilimi bulunmaktadır. Örneğin, Amerikan Enerji Bakanlığı (DOE)
1995’ten bu yana kendi arabuluculuk programını uygulamakta olup bahse konu program 2008 yılında revize
edilmiştir. Program esasen, bakanlık ve ilgili kuruluşların
çalışanlarının kurumları yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümüne yöneliktir.
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Bir Düzenleyici Otorite Olarak EPDK’nın Arabuluculuğa İlişkin Yapabileceği Düzenlemeler
Yukarıda değinmiş olduğumuz ülkemizdeki iş hukukundaki ve ticari davalardaki zorunlu arabuluculuk
uygulamalarına yönelik hukuki gelişmeler ve dünya uygulamalarında arabuluculuğun kazandığı ivme de göz
önünde bulundurularak enerji sektöründe ülkemizde
düzenleyici kurum olan EPDK’nın atabileceği bir takım
önemli adımlar olduğu kanaatindeyiz. Bunların başında,
kurumun düzenlemekte olduğu elektrik piyasasındaki
perakende satış sözleşmeleri, sistem kullanım sözleşmeleri ve sistem bağlantı sözleşmeleri gibi standart
sözleşmelerdeki “anlaşmazlıkların çözümü” maddelerinin yukarıda değindiğimiz gelişmelere uygun olarak
güncellenmesi gelmektedir. Yine benzer düzenlemeler,
doğal gaz piyasasındaki abone sözleşmeleri için de yapılabilecektir. Ayrıca, her ne kadar tip sözleşme olarak
EPDK tarafından düzenlenen sözleşmeler olmasa da
doğal gaz piyasasındaki “taşıma hizmeti sözleşmelerinde” yer alan barışçıl çözüm yolları ile ilgili hükümlerin
gözden geçirilmesi teşvik edilebilir. Ayrıca, Doğal Gaz Piyasası Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri (ŞİD) md. md.16/1
uyarınca ŞİD uygulamalarından doğan;
•
•
•
•
•

Kapasite rezervasyonları, iptalleri,
Tahsisler,
Sistem Dengelemesine Katılım Bedelleri,
Kesinti Dengeleme Bedelleri,
Hizmet Kesintisi Bedelleri,

•
Acil Durum, Zor Gün ve Sınırlı Kapasite Günü
uygulamaları

Makale

ne daha güvenli yaklaşmalarını sağlayacak düzenlemeler yapabilir veya en azından bu konuda başta BOTAŞ
olmak üzere, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ vs. ilgili KİT’leri teşvik
edebilir.
Son olarak vurgulamak istediğimiz bir diğer husus
ise, bağımsız idari otoritelerin varlık sebeplerinden bir
tanesinin de piyasaların hızla değişin koşullarına yasakoyucunun aynı hızla reaksiyon verememesi ve bu nedenle düzenleme yetkisini haiz kurumların kurulmasına
ihtiyaç duyulmasıdır. Arabuluculuk ile ilgili gerek dünyada gerekse ülkemizde gözlenen gelişmeler uyuşmazlık
çözümünde arabuluculuğun her geçen gün daha yaygın bir şeklide kullanıldığını göstermektedir. Bunun en
önemli sebepleri yukarıda da değindiğimiz üzere arabuluculuğun, hızlı ve uygun maliyetli bir uyuşmazlık çözüm
yöntemi olmasıdır. Dolayısıyla EPDK’nın, usul hukukundaki bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, sadece
düzenlemekte olduğu sektörlerde ülkemizdeki iş hukuku
ve ticari davalara ilişkin zorunlu arabuluculuk uygulamalarının ötesinde, pro-aktif bir tutum ile dava şartı zorunlu
arabuluculuk uygulamalarının henüz kapsamında olmayan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun
kullanılmasını teşvik etmesi beklenebilir. Örneğin, enerji
tüketicilerine ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğun
teşvik edilmesi suretiyle, tüketicinin daha hızlı bir şeklide
zararının giderilmesi, EPDK’nın tüketici şikayetlerinden
kaynaklı iş yükünün ciddi anlamda düşürülmesi ve ilgili
enerji şirketlerinin de tüketici ile anlaşmak suretiyle karşılaşabileceği hukuki riskleri azaltması gibi birçok faydanın yaratılması mümkün olacaktır. Zaten, düzenleyici
kurumdan da günün ötesini kurgulaması beklenmez mi?

hususlarında, taşıyıcı ve taşıtan arasında çıkacak ve
EPDK tarafından çözüme kavuşturulması gereken uyuşmazlıkların EPDK tarafından yapılacak bir düzenleme ile
arabuluculuk neticesinde bir çözüme kavuşulamaması
halinde EPDK tarafından çözülebileceği şekilde bir uygulama öngörülebilir.
Yine, arabuluculuğun uygun maliyetli yapısı göz
önünde bulundurularak, tarifesi düzenlemeye tabi olan
şirketlerin uyuşmazlıklarını arabuluculuk ile çözmelerini
teşvik edecek düzenlemeler yapabilir.
Ayrıca, ülkemizde 01.01. 2018 tarihi itibariyle “dava
şartı” zorunlu arabuluculuk kapsamına giren iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda idarenin çekimser davranmakta olduğu gözlenmekte olup, EPDK gerek kendisi
gerekse düzenleme kapsamına giren KİT’lerin bahse
konu arabuluculuk başvurularında arabuluculuk süreci-
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EPDK ‘YA ÖNEMLİ ÖDÜL…
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı görevini yürüten ve 2018 yılının Kasım ayında Medreg
Başkanlığına seçilen Gülefşan Demirbaş Türkiye’ye Enerji Veren
Kadınlar Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

TÜRKİYE’YE
ENERJİ VEREN
KADINLAR

Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni”
bu yıl 2. kez düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu. Törene, iş, sanat,
akademi ve spor dünyasından birçok isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, kadınların çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda olmaları gerektiğini vurgulayarak, karar süreçlerinde kadınların eksikliğinin, tüm toplumu
ilgilendiren bir noksanlık olduğunu kaydetti.

nin ve tabii kaynağın işin içine girmediği her alan,
bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli kılar ki kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir.” dedi.
Kız çocukların eğitimine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Dünya Ekonomik Forumunun Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, dünyada yapay
zeka profesyoneli kadınların oranı sadece yüzde
22. Oysa bu rakam erkeklerde yüzde 78. Peki ne
oluyor da kadınlar, kendi geleceklerini doğrudan
ilgilendiren bu alanlara adım atmaktan geri duru-

Emine Erdoğan, “Çünkü kadın ruhu, baştan

yorlar? Sanıyorum bunun arkasındaki temel ne-

aşağı enerji, ikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerji-

den, kız çocuklarının bilim alanına yeterince yön-
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Emine ERDOĞAN:
"Kadın ruhu, baştan aşağı
enerji, ikriyatı ise tabii
kaynaktır. Bu enerjinin ve
tabii kaynağın işin içine
girmediği her alan, bir kör
noktaya dönüşür."

lendirilmemesi. Anne babalar
genellikle, bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda erkek çocuklarının başarı
gösterebileceklerine inanıyorlar.
Uluslararası raporlar kadar Türkiye’deki rakamlar da bunu teyit
ediyor. Nitekim, kadınların eğitim
ve sağlık bilimlerindeki oranı yüz-

“Kadınların çalışma hayatın-

zın zihinlerine barikatlar yerleş-

da maskülenleşerek değil, kendi

tirmeyelim. Onları belli meslek

özgün yaratılışlarını muhafaza

gruplarına dahil olmaları için

ederek bulunmaları gerektiğine

koşullandırmayalım. Kabiliyetle-

inanıyorum. Gerçek eşitlik, biri-

rine göre yol alsınlar. Anne baba

sinin sizi kendisine benzeterek

olarak çocuklarımıza yapabilece-

eşitlemesi değildir. Sizin varlık

ğimiz en büyük katkı, onların ha-

alanınıza saygı göstermesidir.

yallerine yatırım yapmak ve onla-

Kadınların,

büyük

rı yüreklendirmektir. Bu nedenle

sektörde

dönüştürücü gücü, ancak kendi

onlara, dünyanın dertlerine çö-

çalışıyor olursa olsun, kendi kim-

özgünlüklerini koruyarak açığa

züm üretecek işleri başarmanın,

liklerini muhafaza ederek var ol-

çıkarabileceklerini

düşünüyo-

cinsiyet değil, inanç meselesini

malarının gerekliliğini vurgulayan

rum. Kız çocuklarımız da ülke-

olduğunu anlatın. Bu akşam bu-

Erdoğan, sözlerini şöyle tamam-

mizin enerji kaynakları başlığına

rada gördüğümüz başarılı kadın-

ladı:

dahildir. Lütfen kız çocuklarımı-

lar da bunun ispatıdır. Enerji sek-

de 60’ların üzerinde. Mimarlık ve
inşaatta yüzde 32, bilişimde ise
bu rakam yalnızca yüzde 22. İşte
bu sebeple, bugün burada enerji
sektörü gibi dünyanın geleceğini
doğrudan ilgilendiren bir konuda başarı gösteren kadınlarımızla birlikte olmak çok önemli.”
Kadınların

hangi

@EnerjiUzmanlari
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Emine ERDOĞAN:
“Kadınların çalışma
hayatında maskülenleşerek
değil, kendi özgün
yaratılışlarını muhafaza
ederek bulunmaları
gerektiğine inanıyorum.
Gerçek eşitlik, birisinin
sizi kendisine benzeterek
eşitlemesi değildir.

törünün farklı alanlarında ortaya

Kadına karşı şiddet ve cin-

koydukları çalışmalar, hepimizi

siyet adaletsizliği başta olmak

gururlandırmaktadır.”

üzere tüm sorunların çözümü-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise üreten,
Berat ALBAYRAK:
"Söz konusu vatan olunca
yollara düşen silahların,

değer katan kadınların hikayelerinin bir geceye sığamayacak
kadar dolu ve zengin olduğunu

tankların önüne dimdik

belirterek, “Bu hikayelerin baş

dikilendir Türk kadını.

kahramanları enerjinin güçlü ka-

Kadın eli değmeyen
iş incelik, zarafet ve
merhametten nasibini
almamış demektir.

dınları, petrol sahalarında, maden ocaklarında çalışan, yönetim

dının toplumun en değerli parçası ailenin mimarı olduğunu,
Türk kadınının hem Anadolu’da,
Kurtuluş Savaşı’nda hem de 15
Temmuz’da mücadele verdiğini
vurguladı.
Albayrak, şöyle konuştu:
“Söz konusu vatan olunca

yallerinin peşinden giden enerji-

yollara düşen silahların, tankla-

nin güçlü kadınları. Bizler bugün

rın önüne dimdik dikilendir Türk

bu törenle sadece bu gerçeğe

kadını. Cinsiyet ayrımcılığı için bir

ayna tuttuk. Bu aynadan yan-

şey yapmak istiyorsak bakmamız

sıyanlar aslında Türkiye’nin ka-

gereken en önemli nokta kadın-

dınları, enerjisi. Bizler bunun

larımızın fıtratıdır. O fıtrat yalnız-

görünür kılınması için aracılık

ca narin ve kırılgan olmak demek

ediyoruz.” diye konuştu.

değildir. Kadın eli değmeyen iş

rat Albayrak da “Sesimize ses
kattığınız için teşekkür ediyorum.

Ocak - Şubat 2019 / Sayı: 11

olduğunu söyleyen Albayrak, ka-

kurullarına başkanlık eden, ha-

Hazine ve Maliye Bakanı Be-
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nün Türk kültür ve inancında var

incelik, zarafet ve merhametten
nasibini almamış demektir. Geçen yıl bir çağrı yapmıştık enerji
sektöründeki irmalarımıza, ‘ka-

Bu platformu cinsiyet eşitsizliği-

dın çalışan ve yönetici sayısını

ne karşı konulan bir platforma

arzu ettiğimiz noktaya çıkaralım’

dönüştüren herkese şükranları-

demiştim. Şimdi bu çağrıyı eko-

mı sunuyorum.” dedi.

nomi alanındaki tüm irmalara ve
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sektörlere yapıyorum. Ankara’da

baş’a “jüri özel ödülünü” Emine

ben kendi bakanlığım olmak

Erdoğan takdim etti.

üzere çok daha pozitif ayrımcılık
yapacağımı taahhüt ediyorum.
Fatih DÖNMEZ:
"Üreten, değer katan

Lütfen erkekler olarak bakışımızı
değiştirelim, kadınlarımıza güvenelim ve inanalım”

kadınların hikayeleri bir
geceye sığamayacak kadar
dolu ve zengindir."

Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde “akademi”
alanındaki ödül Prof. Dr. Şule
Ertan Ela’ya, “profesyonel” alanındaki ödül Kayserigaz Birim
Yöneticisi Işıl Akkoç’a, “iş dünyası” alanındaki ödül Shell’den Dr.

Gülefşan DEMİRBAŞ:
"Bir Türk bürokrat kadın
olarak ülkemi uluslararası
alanda temsil ediyorum.
Bunun gerisinde çok

Selda Günsel’a, “geleceğe ilham
veren

kadın”

kategorisindeki

ödül milli yüzücü Sümeyye Boyacı’ya, “girişimcilik” alanındaki ödül
Burcu Aydemir’ya, “enerjide ör-

uzun ve zahmetli bir ekip

nek şirket” kategorisindoki ödül

çalışması var ama daha

Enerjisa Satış Perakende AŞ’den

önemlisi Enerji Piyasası

Üst Yöneticisi Ziya Erdem’e veril-

Düzenleme Kurumu

di.

Başkanı Sayın Mustafa
Yılmaz’ın bana güveni,

Haberler

Gülefşan Demirbaş ödülü aldıktan sonra şunları söyledi: “
Saygıdeğer

Hanımefendi,

(Emine ERDOĞAN) Sayın Bakanlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Çok mutluyum, çok gururluyum ve bu gururu bugün yaşamama vesile olan öncelikle jüri
üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bugün bu ödül bana verildi
ama bunun arkasında beni ben
yapan bugün bile arkamdaki en
büyük güç annem ve babam, ilkokul öğretmenim olmak üzere
tüm eğitim alanında kazandığım
her türlü bilgiyi sağlayan öğretmenlerim ve varlıklarıyla hayatıma anlam katan dostlarım, ailem,
çocuklarım olmazsa olmazdı.

Enerji Piyasası Düzenleme

desteği ve yönlendirmesi

Kurumu Strateji Geliştirme Da-

var"

iresi Başkanı Gülefşan Demir-

Bir Türk bürokrat kadın olarak ülkemi uluslararası alanda
temsil ediyorum. Bunun gerisinde çok uzun ve zahmetli bir ekip
çalışması var ama daha önemlisi Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Başkanı Sayın Mustafa
Yılmaz’ın bana güveni, desteği ve
yönlendirmesi var.
Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda başta Kurul
Üyelerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür
ediyorum. Ben bugün bu ödülü
Türkiye’ye enerji vermiş, veren
ve verecek tüm kadınlar adına
alıyorum çok teşekkür ediyorum.
Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni hatıra fotoğrafı
çekiminin ardından sona erdi.

@EnerjiUzmanlari
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Şebekede Esneklik
ve Değişken Üretimli
Yenilenebilir Enerji
Kaynakları

Mustafa YAVUZDEMİR
EPDK / Enerji Uzmanı

Ç

evresel hassasiyetle birlikte ucuz, güvenilir
ve yeterli elektriğin sağlanması, 21. yüzyıl
ekonomilerinin odağında yer almakta ve

enerji politikası oluşturulurken merkezi konumda
bulunmaktadır. Bugün elektrik, toplam nihai tüketimin
%19 unu oluşturmakta ve 2000 yılından beri küresel
elektrik talebi yılda %3 artmaktadır. Gelişen ekonomiler
bu artışın %85 ini oluşturmakta iken gelişmiş ülkelerde talep düzleşmekte hatta Japonya gibi bazı ülkelerde
azalmaktadır. Bu artışa rağmen, dünyada halen yaklaşık 1 milyar insanın elektriğe erişiminin bulunmadığı da
bir başka gerçektir.

2017’de dünyada elektrik sektörüne 2016 yılına
göre % 6’lık bir düşüşle, ama doğal gaz ve petrol sektöründen daha fazla olmak üzere, toplam 750 milyar dolar yatırım yapılmış, bu yatırımın %40’ı yani 300 milyar
doları ise elektrik şebekelerine yapılmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ve güneş
PV ise hızla büyümektedir. Bu iki kaynak 2000 yılında
dünya elektrik üretiminin sadece % 0,2 sini karşılarken
bugün % 6’sını karşılamaktadır. Kömürün elektrik üretimindeki payı ise hemen hemen sabit kalmıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinin artışı üretim pastasında
halen %65 paya sahip olan fosil kaynaklı santrallerin
oldukça gerisindedir.1

Şekil 1- Küresel Elektrik Talebinin Bölgelere ve Enerji Kaynaklarına Göre 2000-2017 Yılları Arasındaki
Değişimi.

1- IEA, World Energy Outlook 2018.

38

Ocak - Şubat 2019 / Sayı: 11

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Şekil 1’de küresel elektrik talebinin bölgelere ve
enerji kaynaklarına göre 2000-2017 yılları arasındaki
değişimini gösterilmiştir. Elektrik talebi bu 17 yıllık dönemde yaklaşık % 70 artmış, bu artışın çoğunluğu Çin,
Hindistan ve gelişmekte olan diğer Asya ülkelerinden
sağlanmıştır. Yine küresel elektrik üretim portföyüne
bakıldığında, yenilenebilir enerjinin payı artıyor olmasına ve son bir yıldaki küresel kapasite artışının yarısı
rüzgar ve güneş enerjisinden sağlanmasına rağmen
halen kömür ve doğal gaz %60-65’lik bir payla baskın
halde bulunmaktadır.
Şebekede Esneklik Kaynakları ve Önceliklendirme:
Şebekede esneklik, bir şebekenin sistemdeki anlık
arz/talep değişkenliklerine cevap verebilme kabiliyeti
olarak tanımlanabilir. Değişken üretimli kaynakların
yani rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı arttıkça güvenilir bir şebeke için sistemin esneklik ihtiyacı da
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artmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansının 2018 Dünya
Enerji Görünümü Raporu'na göre halen termik santraller sistem esnekliğine küresel çapta en büyük katkıyı
yapmakta iken pompaj depolamalı HES’ler enterkoneksiyonlarla birlikte 150 GW katkı sağlamaktadır. Diğer
taraftan, gelişen teknoloji ile birlikte bataryalar da esnekliğe katkı sunmaya başlamış ve dijitalleşme bugün
yaklaşık 40 GW gücünde daha küçük ve dağıtık esneklik
kaynaklarını mümkün kılmaktadır.
Uluslararası Enerji Ajansı, yapmış olduğu çalışmalarla dünyada enerjinin güvenilirliğini, satın alınabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artıracak politikaları savunmakla birlikte değişken üretimli yenilenebilir enerji
kaynaklarının (rüzgar ve güneş) şebekeye entegrasyonunu 6 farklı faza ayırarak entegrasyona yönelik tanımlama ve önceliklendirme konularında yardımcı olmayı
da amaçlamıştır.

Şekil 2- Çeşitli Ülkelerin Değişken Üretimli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 2017 Yılında Yıllık Elektrik
Üretimindeki Payları

Şekil 2 değişken üretimli yenilenebilir enerji kaynaklarının 2017 yılındaki yıllık elektrik üretimindeki
paylarını ve çeşitli ülkelerin bulundukları fazları göstermektedir. Ülkemiz bu sınıflandırmada ikinci fazda yer
almaktadır. Bu ölçeklendirmeye göre;
1 inci fazda rüzgar ve güneş PV nin elektrik
üretimindeki payı oldukça düşük olduğu için sisteme
belirgin bir etkisi olmamaktadır.
2 nci faz sisteme entegrasyon sorunlarının başladığı, sistemde brüt yük ile net yük arasındaki farkın arttığı,
ama halen rüzgar ve güneş PV nin payının üretimin %5
i ile %10 u arasında olduğu durumdur. Günümüzde pek
çok ülke bu iki fazda bulunmaktadır ama önümüzdeki
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yıllarda gelişen teknoloji ve azalan maliyetlerle birlikte
10-12 yıllık süreçte ülkelerin çoğunun 3 üncü, 4üncü ve
hatta 5 inci faza ulaşacağı öngörülmektedir.
3 üncü faz sistem işletim yaklaşımlarının değiştiği,
üretimdeki payın %10’un üzerine çıkmasıyla üretim belirsizliğinin ve değişkenliğinin arttığı, sistem esnekliğinin çok önemli bir hal aldığı fazdır. Almanya, İtalya ve
İngiltere gibi ülkeler hali hazırda bu grupta yer almaktadır.
4 üncü faz üretimdeki payın daha da arttığı, sistem
esnekliği için ileri düzey teknik opsiyonların kullanıldığı,
sistem işletim ve regülasyon yaklaşımlarının değiştiği
fazdır. Düzenleyiciler için regülasyon yaklaşımında ya-
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pılabilecek değişiklik, bu üretim kaynaklarına yan hiz-

tamamlanmış olması gerekmektedir. Dördüncü faza

met sağlama zorunluluğu getirilmesi gibi kurallar ola-

geçişle birlikte elektrikli araçlar gibi artık yeni elektrik

bilir. Danimarka ve İrlanda gibi ülkeler hali hazırda bu

tüketim kaynaklarının sisteme entegre olması gerektiği

aşamada bulunmaktadır.

görülmektedir.

5 inci ve 6 ncı fazlar bu değişken üretimdeki arzın
günler haftalar veya aylar mertebesinde talepten fazla
olmaya başladığı, önemli derecede şebeke kısıtlarının
oluştuğu, mevsimsel depolama, ulaşım ve ısınma sistemlerinin elektrifikasyonuyla sorunların azaltılabileceği aşamadır.
Sistem dengelenmesinde aslında 4 adet esneklik
kaynağı bulunmaktadır. Ya üretim santrallerinin esnekliği artırılmalı, ya talep esnek hale getirilmeli, veya
depolama sistemleri kurulmalı ve şebekeler geliştirilmelidir. Tüm bunların optimum düzeyde fayda vermesi
için ise gerekli düzenleme çerçevesi ve piyasa yapısının
kurulması önem arz etmektedir. Şekil 3’te hangi aşamada neye önem verilmesi gerektiği özetlenmiştir.
Şekil 3- Esneklik Kaynakları

Bugün üretim santrallerinden termik santraller
ve rezervuarlı HES’ler esnekliğe en büyük katkıyı vermektedir, Şekil 3’te üçüncü fazda değişken üretimli
enerji kaynaklarından esneklik sağlanmaya başlanması
gerektiği görülmektedir. Bunlardan PV sistemlerle birlikte kurulan “smart inverter” denilen çeviriciler de sistem esnekliğine katkıda bulunabilmektedir.
Talep tarafı katılımında öncelikle büyük ölçekli sanayilerin daha sonraki aşamalarda ise ticarethane ve
mesken abonelerinin talep tarafına katılımının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bunun için öncelikle akıllı
şebekenin, akıllı sayaçların sisteme entegrasyonunun
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Depolama sistemlerinin şebekedeki esnekliğe katkısı ise depolamanın kapasitesine, nereye kurulduğuna
ve hangi piyasa koşullarında kurulduğuna göre değişmektedir. Henüz ülkemizde bulunmasa da dünyada depolama konusunda pompaj HES’lerin en büyük katkıyı
yaptığı, ancak batarya teknolojisinin de hızlı bir şekilde
gelişmesiyle birlikte lityum iyon bataryalarının da son
üç yılda üç kattan fazla arttığı ve batarya piyasasında
%80’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Ülkelerin lityum rezervlerine bakıldığında dünyada
en çok lityumun Avusturalya, Şili, Arjantin ve Çin’de
olduğu görülebilir. Ancak, lityum iyon piller kısa süreli
depolamada kullanılabilmekte, daha uzun süreli depolama için ise sodyum sülfür tipli bataryalar, mevsimlik
depolama için ise hidrojen kullanılması gerekmektedir.
Ülkemizde bu tür bataryaların geliştirilmesi konusundaki Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ilerleyen yıllar
için önem arz etmektedir.
Elektrik şebekelerinin iyileştirilmesine yapılan
yatırımlar da sistem esnekliğine üç şekilde katkıda
bulunabilmektedir. Birincisi, şebekelerin genişletilmesi
ve yenilenmesi şebeke kısıtlarının azalmasını sağlarken, hatların taşıma kapasitesini artırmakta, ikincisi,
komşu ülkelerle enterkonneksiyon hatları ile bağlantı
kurmak, mevcut esneklik kaynakların genişletmekte ve
üçüncüsü, akıllı şebeke teknolojilerine yatırım yapmak,
enerji akışını daha verimli bir şekilde yönetmenize
yardımcı olarak sistem esnekliğine katkı sunmaktadır.
Yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonu arttıkça,
öncelikle enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması ve
şebeke güçlendirme yatırımlarının yapılması gerektiği,
daha sonra ise akıllı şebekeler ve dijitalleşmenin faydalarından yararlanılması gerektiği, ilerleyen fazlarda
ise mevsimsel değişkenliğin etkisinin minimize etmek
için büyük ölçekli şebekelere ihtiyaç duyulacağı görülmektedir.
Diğer taraftan bazı yüksek düzeyde düzenlenmiş
piyasaların, fazla kapasiteye, üreticiler için daha düşük
karlılığa ve sisteme daha yüksek maliyetlere yol açan
yaklaşık 350 milyar dolar olarak tahmin edilen aşırı yatırımı teşvik ettiği de Uluslararası Enerji Ajansının 2018
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Dünya Enerji Görünümü Raporu'nda göze çarpan bir
başka unsurdur. Rapora göre mevcut emre amade kapasite herhangi bir saatteki en yüksek ortalama talep
seviyesinin en fazla % 20 üzerinde olması gerektiği, literatürde “efficient capacity” yani verimli kapasitenin bu
şekilde tanımlandığı belirtilmektedir. Kapasite marjının
bölgelere göre değişmekle birlikte, genellikle %15- % 20
arasında olması gerektiği de belirtilmiştir. Bu durumda
ülkemizde pik talep seviyesinin 47 bin MW, emre amade kapasitenin 60 bin MW ve kurulu gücün 89 bin MW
civarında olduğu düşünüldüğünde ülkemizin de bu ülkeler arasında olup olmadığı tartışılabilir.
Türkiye’de Enerji Dönüşümü ve Yapılması
Gerekenler
Türkiye’nin toplam enerji talebinin yılda yaklaşık %4
oranında arttığı, 2017 yılında yenilenebilir enerjinin Türkiye’deki toplam kurulu güç artışının üçte ikisini temsil
ettiği bir gerçektir. Bu hızla büyüyen talep ile rüzgar ve
güneş PV’nin sistemdeki artan payı ülkemiz için enerji
dönüşümünü de zorunlu kılmaktadır.
Enerji dönüşümünün merkezinde enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerji teknolojileri, dijitalleşme ile bilgi
ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler bulunmaktadır.
Bu dönüşümü hızlandırmak için; düzenleyici çerçeve ve
piyasa tasarımının güçlendirilmesi, yenilikçi iş modelleri
ile finansman yapılarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, daha yüksek rüzgâr ve güneş enerjisi
paylarına sahip olmak için enerji depolama sistemleri,
akıllı şebekeler, talep tarafı katılımı, enterkonneksiyon
kapasitesinin artırılması gibi altyapı gereksinimlerine
ihtiyaç duyulmaktadır.2
Şebekede esneklik sağlanması planlama ve zaman
gerektiren bir meseledir. Ülkemiz için farklı esneklik
kaynaklarından hangilerine öncelik verilmesi gerektiği
ise her bir kaynak bazında yapılan fayda maliyet analizleri sonucunda belirlenmesi gereken bir husustur.
Sonuç olarak mevcut yenilenebilir enerji stratejimiz
ve sistem esneklik kaynakları düşünüldüğünde yapılması gerekenler;
Öncelikle, Türkiye’nin hedefleri yenilenebilir enerjinin hâlâ nispeten daha maliyetli olduğu zamanlarda,
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2000’li yılların başında hazırlanmıştır: Yenilenebilir
enerji teknolojilerinin seviyelendirilmiş maliyeti, yenilenebilir enerji kaynaklarının kalitesi, sektörün deneyimi, işçilik maliyetleri, arazi kullanılabilirliği ve maliyeti
ile lisanslama ve izin süreçleri gibi birçok faktöre bağlı
olarak bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte PV için seviyelendirilmiş maliyeti düşürücü en önemli etken ilk yatırım maliyetindeki
düşüş olmuş ve 2010 yılından beri ilk yatırım maliyetleri
ortalama %70 düşmüştür. Bu kapsamda, bu teknolojilerin sunduğu sayısız ekonomik ve ticari fırsatı yansıtmak
konusunda söz konusu hedeflerin sınırlı kaldığı, hedeflerin yukarı yönlü güncellenebileceği düşünülmektedir.
Ayrıca, Türkiye’nin enerji ve iklim politikaları kısa
vadeli olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin 2023 yenilenebilir enerji hedeflerinden bazılarına hali hazırda ulaşıldığı ve 2023 yılına çok az bir zaman kaldığı düşünüldüğünde, 2030 ve 2050 gibi uzun vadeli yenilenebilir
enerji stratejilerinin yatırımcılar için bir güven ortamı
oluşturmak, yatırımcılara piyasaya dair açık ve net bir
mesaj vermek için gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
Son olarak, ilerleyen dönemde, diğer ülkelerle benzer şekilde, gerek üretim, gerek talep, gerekse depolama tarafında olmak üzere, esnekliğe yatırım yapmayı
teşvik edecek uygun piyasa koşullarının sağlanmasına
ağırlık verilmeli, entegrasyon için teknolojik adımların,
yeni piyasa tasarımının yanı sıra, yeni iş modelleri ve
yeni finansman yöntemleri ile batarya teknolojileri
konusundaki Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, üretim tahminlerinin kalitesi ve
sıklığının iyileştirilmesi, gelişmiş veri ölçüm ve iletişim
araçlarından yararlanılması, akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması ve komşu ülkelerle enterkonneksiyon
kapasitesinin artırılması, yan hizmetler piyasası tasarımının geliştirilmesi de şebeke esnekliğinin optimum
düzeyde sağlanması için yapılması gerekenler arasında
yer almaktadır.
Kaynakça:
-

IEA, World Energy Outlook, 2018.

-

Shura Enerji Dönüşümü Merkezi, Rüzgâr ve güneş
Türkiye’de enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabilir:
Küresel örnekler, 2018.

2- Shura Enerji Dönüşümü Merkezi, Rüzgâr ve güneş Türkiye’de enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler.
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DOĞAL GAZDA YENİ DÖNEM…
EPDK’DAN DOĞAL GAZ PİYASASINA YÖNELİK ÖNEMLİ
KARARLAR
Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu
(EPDK) doğal gaz
piyasasında yeni bir
dönemin kapısını
açan düzenlemelere
imza attı. İşte o
düzenlemelerin
ayrıntıları…
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PDK; doğal gaz
piyasasında
elektronik
ortamda başvuru
yapılabilecek lisans ve sertiika

E

Nisan 2019 itibarıyla elektronik

türleri ile başvurularda izlene-

tamda hem de aynı zamanda

cek yöntem hakkındaki usul ve

yazılı olarak alınmaya devam

esasları belirledi. Böylece; baş-

edilecek. 31.12.2019 tarihine

langıç olarak doğal gaz piya-

kadar şirketlerin elektronik im-

sasında; sıkıştırılmış doğal gaz

zalarını temin etmeleri ve sis-

(CNG) lisanslarının (satış, iletim

temlerini elektronik başvuruya

ve dağıtım, OTOCNG) verilmesi

uygun hale getirmeleri için süre

ve tadilleri ile yapım ve hizmet

verildi. 31.12.2019 tarihinden

sertiikalarının verilmesi, tadili,

sonra bu başvurular sadece

vizesi, yenilenmesi başvuruları

elektronik ortamda alınacak.

ortamda alınmaya başlandı.
Geçiş

dönemi

olarak

31.12.2019 tarihine kadar bu
başvurular hem elektronik or-
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EPDK tarafından güncel teknolojik gelişmelere ve kamu
hizmetlerinde dijital dönüşüm hedelerine uygun olarak,
elektronik ortamda doğal gaz
lisans ve sertiika işlemlerinin
yürütülmeye başlanması ile
birlikte işlemler basitleştirilerek yatırımcılar desteklenmiş
ve bürokratik süreçler daha da
hızlandırılmış olacak.
Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun doğal gaz piyasasına yönelik attığı adımlar bununla sınırlı değil.
Yapılan yönetmelik değişiklikleri hem yatırımcıyı hem de
tüketiciyi olumlu etkileyecek nitelikte. Artık lisans sahiplerinin
ilası söz konusu olduğunda iflas kararı kesinleşinceye kadar
EPDK’dan alınmış lisans veya
lisanslar sona erdirilmeyecek.
Lisans sahipleri; ilas kararı kesinleşinceye kadar lisans kapsamında faaliyet göstermeye
devam edecek böylece bu kişilerin ekonomik durumunu düzeltmesine de fırsat sağlanmış
olacak.
EPDK tarafından ihracat
faaliyetine ilişkin uygulamada
belirsizlik içeren bazı hususlara
da açıklık getirildi. İhracat faaliyetinin yapılabilmesinin iletim
sisteminin teknik kapasitesi ile
sınırlı olduğu, ihracat nedeniyle
ülkenin ihtiyacının ve sistemin
işleyişinin aksatılmaması, kapasite paylaşım mekanizması gibi
hususlarda kurulca düzenleme
yapılabilmesi gibi hususlar karara bağlandı.
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Düzenlemenin en önemli
noktalarından biri de Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi
olma hedeine yönelik…
Artık spot LNG, spot boru
gazı ve CNG ithalat faaliyetleri,
“İthalat (Spot) Lisansı” adı altında birleştirilecek. Böylece doğal gaz ithalat imkanlarının çeşitlendirilmesine ve Türkiye’nin
doğal gaz arz güvenliğine ve
esnekliğine yeni bir katkı daha
sağlanmış olacak.
Enerji sektörümüze ve özellikle de doğal gaz piyasamıza
yönelik hayati nitelikte adımlar
içeren söz konusu düzenlemelerde en büyük pay EPDK Doğal
Gaz Piyasası Dairesine ait. Konuyu Uzman Gözüyle Enerji’ye
değerlendiren EPDK Doğal Gaz
Piyasası Dairesi Başkanı Hüseyin Daşdemir şunları söyledi:
“Doğal Gaz Piyasası Dairesi olarak dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından
takip ederek, bu gelişmeler

doğrultusunda mevzuatımızı
sürekli güncel tutmak ve yeniliklere adapte etmek amacıyla
çalışmalar yapıyoruz. Genç,
dinamik ve yetkin uzman kadromuz ile doğal gaz piyasasının
gelişimini sağlayacak düzenlemeler yapmak için sürekli kafa
yoruyoruz. Bunun bir göstergesi olarak, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde bazı
hükümlerin değiştirilmesi ve/
veya yeni hükümler ilave edilmesi için sene başında bir çalışma başlattık. Hazırladığımız
yönetmelik değişiklik taslağını
piyasanın görüşlerine açtık, ayrıca kurum içerisinde ilgili daire
başkanlıklarımızdan görüşler
aldık. Alınan görüşler doğrultusunda nihai hale getirilen değişiklik önerilerini kurul onayına
sunduk. Kurul tarafından kabul
edilen değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
Yapılan değişiklikler arasında öncelikle; doğal gaz pi-
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yasasında elektronik ortamda
lisans başvurusunun hukuki
alt yapısının oluşturulması konusu öne çıkıyor. Yönetmelik
değişikliğinin akabinde hangi
lisans türleri için elektronik ortamda başvuru yapılabileceği
ve başvurularda izlenecek usul
hakkında kurul kararı alındı ve
kurum internet sayfasında yayımlandı. İlk etapta CNG lisansları ve yapım/hizmet sertiikası
işlemleri elektronik ortamda
yürütülecek. Mevzuat hazırlama sürecinde Bilgi İşlem Dairemiz ile sürekli koordinasyon
ve işbirliği halinde çalıştık. Sis-

temin tasarımı konusunda titiz
bir çalışma yürüttük. Yeri gelmişken Bilgi İşlem Daire Başkanımız Sn. Mehmet Yılmazer’e
ve ekibine destekleri için teşekkür ediyorum. Sistemin testleri
başarıyla tamamlandı ve Nisan
ayı itibarıyla elektronik ortamda başvuru alınabilecek hale
getirildi. İlerleyen yıllarda diğer
lisans türleri için de kademeli
olarak elektronik başvuru imkanı sağlamayı planlıyoruz.
Bunun yanında, ülkemizin
doğal gaz ticaret merkezi olma
hedelerine yönelik olarak son

yıllarda atılan adımlara (organize doğal gaz piyasasının kurulması, FSRU vb. yeni ithalat giriş
noktaları oluşturulması, yer altı
depolama kapasitelerindeki artışlar, TANAP ve Türk Akım gibi
uluslararası projeler vb.) ilave
olarak, spot boru gazı ithalatına imkan verecek değişiklikler
yapıldı. Yönetmelikte İthalat
(Spot) Lisansı tanımlanarak,
uzun dönemli kontratlara dayalı ithalat faaliyetleri haricindeki
tüm doğal gaz ithalat faaliyetleri tek lisans altında birleştirildi.
İthalat, ihracat faaliyetleri ve sınır ötesi ticarete ilişkin detaylı
usul ve esas hazırlama çalışmalarımız ise devam ediyor.
2019 yılı içerisinde tüketici
hizmetleri yönetmeliği değişikliği, sertiika ve iç tesisat mevzuat değişikliği ve yeni mevzuat hazırlama çalışmalarımız da
devam edecek. Bu vesileyle,
çalışmalarımıza destek vererek
önümüzü açan Sayın Başkanımıza, kurul üyelerimize ve başkan yardımcımıza çok teşekkür
ederim.”
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2019 ŞUBAT

KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ* (MWe)

KONU BAŞLIĞI

ORAN (%)

-Üretim, tüketim, ithalat

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

56.533,94

63,59

LİSANSLI ÜRETİM*

EÜAŞ SANTRALLERİ

18.485,90

20,79

LİSANSSIZ

YAP İŞLET SANTRALLERİ

3.708,74

6,87

ÜRETİM**

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN

3.402,21

3,83

LİSANSLI KURULU

1.346,30

1,51

LİSANSSIZ

5.420,76

6,10

88.897,85

100,00

TOPLAM
2019 ŞUBAT
KAYNAK TÜRÜ

LİSANSSIZ KURULU
GÜÇ
FATURALANAN

2019 OCAK-ŞUBAT

TOPLAM
KURULU
GÜÇ* (MWe)

ORAN
(%)

TOPLAM
ÜRETİM*
(MWh)

ORAN
(%)

DOĞAL GAZ

25.805,61

29,03

9.120.360,52

18,44

BARAJLI HİDROLİK

20.582,34

23,15

10.514.846,18

21,26

LİNYİT

9.852,12

11,08

6.992.556,90

14,14

İTHAL KÖMÜR

8.938,85

10,06

10.442.259,42

21,12

AKARSU

7.792,94

8,77

4.354.181,02

8,80

RÜZGÂR

7.023,67

7,90

4.103.937,13

8,30

JEOTERMAL

1.302,52

1,47

1.486.811,99

3,01

FUEL OİL

709,21

0,80

165.906,10

0,34

TAŞ KÖMÜRÜ

616,15

0,69

530.105,21

1,07

BİYOKÜTLE

670,10

0,75

539.092,42

1,09

ASFALTİT

405,00

0,46

328.197,12

0,66

5.191,61

5,84

875.287,28

1,77

NAFTA

4,74

0,01

0,00

LNG

1,95

0,00

MOTORİN

1,04

0,00

GÜNEŞ

TOPLAM

88.897,85

100,00

ilgili yılbaşından itibaren
toplam değerlerdir.

929.177,52
MWh

GÜÇ*

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.

ve ihracat değerleri

48.524.363,77
MWh

Yap-İşlet, İşletme Hakkı

83.477,10 MW

Devri ve Yap-İşlet-Devret
santrallerinin kurulu güç

5.420,76 MW

TÜKETİM

36.878.023,06
MWh

İTHALAT

318.561 MWh

İHRACAT

573.758 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI

*Serbest üretim şirketleri,

ve üretim değerlerini
kapsamaktadır.
PTF: Piyasa Takas Fiyatı
SMF: Sistem Marjinal
Fiyatı

262,051 TL/
MWh

ORTALAMA PTF

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

AYLIK AĞIRLIKLI

maddesi kapsamında

265,423 TL/
MWh

ORTALAMA SMF

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

2019 NİSAN-HAZİRAN DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ
(krş/kWh)
Enerji

Dağıtım

Fon/Pay/
Vergi

%18 KDV’li

Sanayi OG

36,4492

8,3456

0,7290

53,7181

0,00

Sanayi AG

36,8249

12,9124

0,7365

59,5591

0,00

0,00

Mesken

26,3304

17,1147

2,1064

53,7508

0,00

0,00

Ticarethane

39,8861

17,4991

3,1909

71,4798

100,00

Tar. Sulama

36,1183

14,3786

2,8895

62,9959

49.453.541,29

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Şubat 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)

85,77

10.086,17

11.284,07

130,95

10.171,94

11.415,02

2018 Yılı Aralık 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

3.051,81

İran

1.508,78

Azerbaycan

1.491,59

Cezayir

1.079,04

Nijerya

511,06

Diğer

2.443,89

Toplam

6.052,18

4.033,98

10.086,17

@EnerjiUzmanlari
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LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü(Ton)
Üretim

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Raineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

161.951

422.986

592.264

20.822

584.937

613.086

*Standardize LPG dâhil toplam satış
2019 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*
Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)

TÜPLÜ

108.738

18,36

DÖKME*

14.687

2,48

OTOGAZ

468.839

79,16

Toplam

592.264

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Şubat Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü(Ton)
ÜRÜN TÜRÜ
Benzin Türleri

RAFİNERİ ÜRETİMİ

İTHALAT

İHRACAT

YURTİÇİ SATIŞLAR
(Tüketim)

TOPLAM ARZ
(Raineri Üretimi
+ İthalat)

TOPLAM TALEP
(Yurtiçi Satışlar +
İhracat)

877.619

0

542.005

337.850

877.619

879.855

Motorin Türleri

1.664.444

1.538.976

196.186

3.284.092

3.203.421

3.480.278

Fuel Oil Türleri

131.870

131.701

191.190

108.955

263.572

300.145

Havacılık Yakıtları

876.620

29.086

662.051

193.391

905.706

855.441

Denizcilik Yakıtları

584.631

510

550.783

4.246

585.141

555.029

4.135.184

1.700.274

2.142.214

3.928.534

5.835.458

6.070.749

ABONELİK
FORMU

Genel Toplam

@EnerjiUzmanlari
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sen de
katıl
enerjiyi fotoğrafla

Enerjiye dair çekmiş olduğunuz fotoğraları dergimizde görmek ister misiniz?
Evet diyorsanız bize ulaşın ► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr
Sosyal medyada paylaşmayı da unutmayın!

@EnerjiUzmanlari #uzmangözüyleenerji
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