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Uzman Gözüyle Enerji Başyazı
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MEHMET ERTÜRK
Enerji Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

2018 ülkemiz için hareketli bir yıl oldu.

Yaz aylarında yaşanan ekonomik gelişmeler hiç şüphesiz enerji 
sektörümüzü de etkiledi.

Ancak Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline inananlar, bu sürecin 
de geçici olduğunda hemfikir.

Son yıllarda ülkemizin atlattığı badirelere baktığımızda ve ulaştığımız noktayı 
objektif bir gözle ele aldığımızda, geleceğe dönük umutsuz olmak için hiçbir 
gerekçe olmadığı kanısındayım. Sorunları yönetme konusunda gösterdiğimiz 
kararlı duruş ve başarılı yönetim tarzıyla önümüzdeki süreçte ekonomide ye-
niden ivmelenme yaşayacağımıza inanıyorum.  

Yılın son aylarında enerji alanında ülkemiz için ve tabii uzun yıllar onurla görev 
yaptığım Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına çok güzel bir gelişmeye 
de şahit olduk. EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sn. Gülefşan Demir-
baş MEDREG Başkanlığına seçilerek hepimizi gururlandırdı. Özellikle vurgu-
lamak isterim ki Sn. Demirbaş’ın uluslararası enerji alanında ülkemizi temsil 
eden en üst düzey kadın yönetici olması EPDK’da görev yapan bütün uzman 
arkadaşlarımız için de bir örnek niteliği taşıyor. Kendini geliştirmekten vaz-
geçmeyen, ekip ruhuna uygun bir çalışma anlayışı ile hareket eden, ülkesini 
ve kurumunu layıkıyla temsil etmeye hazır olduğuna inandığım uzman arka-
daşlarımın da ilerleyen süreçte alacakları görevlerle bizleri gururlandıracağı-
na inancım tam.

2018 yılının son sayısında yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız. 

Ancak bizi kırmayarak yoğun mesaisinde ekibimize zaman ayıran ve değer-
lendirmelerini bizimle paylaşan EPDK Başkanımız Sn. Mustafa Yılmaz’a 
özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle derneğimize, dergimize ve 
uzmanlarımıza verdiği değeri bir kez daha gösterdiği için kendisine şükran-
larımı sunuyorum. 

2019 yılının ülkemize barış ve huzur, bütün okuyucularımıza sağlık ve başarı 
getirmesini temenni ediyorum. 

Saygılarımla.              
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Siyaset, ekonomi ve enerji alanında yine sayfalarca 
yazabileceğimiz bir yılı geride bıraktık.

Ülke gündemimiz öyle hızlı değişiyor ki; gelişmelere 
şaşırmak şaşırtıcı artık, yaşadığımız topraklarda.

Her zorluğun yanında kolaylığın da olduğunu unut-
madan yeni yıla başladık…

2018’e dönüp baktığımızda ise EPDK adına gurur verici bir 
başarıyı vurgulamadan geçmemek gerekiyor.

EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sn. Gülefşan Demir-
baş’ın MEDREG Başkanı seçilmesi ve ülkemizi uluslararası ener-
ji alanında temsil eden en üst düzey kadın yönetici ünvanını 
alması şüphesiz kurumumuz adına önemli bir gelişmeydi. Ken-
disi bu sayımızda MEDREG Başkanlığı sürecini ve birliğin gele-
ceğine yönelik vizyonunu paylaşan bir yazı kaleme aldı.

Yıl biterken 2018’i EPDK Başkanımız Sn. Mustafa Yılmaz ile 
değerlendirmek istedik. Kendisi yoğun programında bizleri 
kırmayarak sorularımızı yanıtladı, özellikle de genç uzman ve 
uzman yardımcılarımıza yönelik önemli mesajlar verdi. Ortaya 
keyifle okuyacağınız bir röportaj çıktığına inanıyorum.

Bir önceki sayıda olduğu gibi bu sayımıza başlarken de her dü-
zeydeki sektör temsilcilerinden dergimizde yer verebileceğimiz 
nitelikte makaleler beklediğimizi vurgulamak isterim. 

Enerji alanında farklı görüşlere yer vermenin, farklı fikirleri bu-
luşturan bir platform sunabilmenin sektörümüz için çok değerli 
olduğu kanısındayım. Uzman Gözüyle Enerji inşaallah bu alan-
da değerli bir mecra olmayı sürdürecek.   

2019 yılının hepimiz için sağlık, başarı ve huzur dolu geçmesini 
diliyorum.

Baki selam.   

Bülent KAYA

bulentkaya@epdk.org.tr

Editörden
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29 Kasım 2018 günü İs-
tanbul’da toplanan Akde-
niz Enerji Düzenleyicileri 

Birliğinin (MEDREG) 26. Genel Ku-
rulu'nda uzlaşmayla MEDREG Baş-
kanlığına seçildim. Bir cümleden 
ibaret bu sonuç, uzun yıllara dayalı 
sistemli ve özverili bir ekip çalış-
masının ürünü esasında. Filmi biraz 
geri saralım.

MEDREG, Akdeniz havzasındaki 
ülkelerin düzenleyici kurumları ara-
sında, ortak elektrik ve doğal gaz 
piyasalarının kurulması hedefine 
hizmet etmek üzere 2006 yılında 
çalışma grubu olarak kurulmuş bir 

girişim. 2007 yılında bu girişim, İtal-
yan hukukuna tabi bir dernek kurul-
masıyla kurumsal bir kimlik kazan-
dı. Bugün itibarıyla 23 ülkeden 28 
üyesi var. 

Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK), MEDREG’in kurucu 
üyesi. Kurucu üyesi olduğu kadar, 
MEDREG’in çalışmalarına en fazla 
katkı sağlayan üyelerin de başında 
geliyor. Bu noktada MEDREG’in ya-
pısı ve işleyişine dair önemli bilgile-
re değinmek faydalı olacaktır. 

MEDREG’in nihai yönetim yapısı 
genel kurul, başkanlık divanı, yön-

lendirme komitesi ve sekretarya-
dan oluşuyor. 

Genel kurul, en üst karar or-
ganı. Tüm üyelerle toplanıyor an-
cak her ülkenin sadece bir oyu var. 
MEDREG genel kurullarına Avrupa 
Komisyonu temsilcileri de katılı-
yor, zira MEDREG’in finansmanının 
önemli bir bölümü (yaklaşık %90’ı) 
Avrupa Birliği (AB) tarafından sağ-
lanıyor. Genel kurul, her iki yılda 
bir MEDREG başkanı ve başkan 
yardımcıları ile çalışma gruplarının 
başkanlarını belirliyor. MEDREG’de 
3 başkan yardımcısı var. Bu 3 baş-
kan yardımcısından birisi daimi 

Gülefşan Demirbaş
EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı / MEDREG Başkanı
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statüde, diğer ikisi seçimle geliyor. 
İlke olarak, MEDREG Başkanlığına, 
seçilmiş başkan yardımcıları aday 
olabiliyorlar. Başkan ve başkan 
yardımcılarının seçiminde AB üyesi 
olan ve olmayan ülkelerin düzen-
leme kurumları arasında rotasyon 
esası var. Şunu demek istiyorum: 
MEDREG Başkanı seçilebilmek için 
öncelikle mutlaka başkan yardım-
cısı seçilmeniz gerekiyor. Tabii baş-
kan yardımcısı seçimi de bazen en 
az başkanlık seçimi kadar çekişmeli 
olabiliyor. Bu seçimlerden başarı-
lı çıkabilmek için gerek kurumsal 
kapasitenizle gerekse yapılan ça-
lışmalara katkınız ve yönlendirme-
nizle öne çıkmanız gerekiyor. Daha 
önce de ifade ettiğim gibi biz EPDK 
olarak MEDREG’in çalışmalarına ak-
tif katkı sağlıyor ve yönlendiriyoruz. 
Ancak tek başına bunun da yeterli 
olmadığının, politik arka planları da 
iyi okuyup değerlendirmenin de en 

az aktif katkı kadar önemli olduğu-
nu söylemeliyim. 

EPDK temsilcileri -sonuncusu 
kendim olmak üzere- daha önce 3 
kez MEDREG Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttüler. Dolayısıyla daha 
önce MEDREG Başkanlığı seçilebil-
memiz mümkündü. Ancak geçmiş 
dönemlerde günün konjonktürü, 
politik arka planlara dair yaptığımız 
değerlendirmeler, bir seçime giril-
mesinin gerek kurumumuz gerekse 
ülkemiz açısından uygun olmaya-
cağını gösteriyordu. Bunun üzerine 
biz de EPDK’nın MEDREG bünye-
sinde aktif katılımına devam ederek 
MEDREG başkanlığı hedefiyle kendi 
yol haritamızı belirledik ve çalışma-
lara başladık. 

Ne yaptık? Nasıl yaptık? Öncelik-
le MEDREG’in işleyişini ve özellikle 
dış paydaşlarla, bu bağlamda AB ile 

olan iletişim ve ilişkisini daha yakın-
dan inceleyebilmek için kurumsal 
çalışma grubunun başkanlığını üst-
lenmek istediğimizi güçlü ifadelerle 
ilgililere ilettik. Kurumsal çalışma 
grubu; MEDREG’in dış ilişkiler birimi 
olarak görülebilir, tüm üye ülkeler 
ve AB ile ilişkilerini bu grup yönet-
mektedir. MEDREG bünyesinde ak-
tif olan bazı kesimlerin bundan hiç 
de hoşnut olmadıklarını görünce, bu 
hamlemizin doğru olduğuna kanaat 
getirdik. Bizim kararlı duruşumuz ve 
2014 Genel Kurulu'nda başkanlığı 
üstlenen Mısır’ın elektrik düzenle-
me kurumu başkanının hakkaniyetli 
tutumu sayesinde bu kurumsal ça-
lışma grubu başkanlığına seçildik. 
Kurumsal çalışma grubu başkan-
lığını yürüttüğüm dönem zarfında, 
yetkin bir düzenleme kurumunun 
sahip olması gereken özelliklerine 
ilişkin kontrol listesini tamamladık. 
Akdeniz Enerji Düzenleyici Görünü-

Seçimlerden başarılı 
çıkabilmek için 
gerek kurumsal 
kapasitenizle 
gerekse yapılan 
çalışmalara katkınız 
ve yönlendirmenizle 
öne çıkmanız 
gerekiyor. 
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mü raporunun hazırlıkları-
na başladık ve ilk taslağını 
oluşturduk. Mısır’ın elekt-
rik düzenleme kurumunun 
akran denetimini gerçek-
leştirdik. Üyelere yapılan-
dırılmış destek sağlamayı 
amaçlayan yeni bir süreci 
başlattık. Bu süreçte baş-
ta doğal gaz olmak üzere 
diğer çalışma gruplarının 
gündemlerindeki konula-
ra da aktif katkı sağlamayı 

ihmal etmedik. Yapmış olduğumuz 
çalışmaları, mümkün olduğunca ilk el-
den iç ve dış paydaşlarla paylaştık ve 
paylaştıkça bize karşı mesafeli tutu-
mu olduğu söylenen kimi paydaşlarla 
sağlıklı diyalog tesis etmeye başladık. 
Ve sonucunda, 2016 Genel Kurulu'nda 
başkan yardımcılığına seçildik. Yeni-
den üstelendiğimiz başkan yardımcılı-
ğına seçilmemiz, MEDREG başkanlığı-
na giden yolun açılmasını sağladı. 

MEDREG Başkan Yardımcısı olarak 
seçilmem üzerine, çalışma arkadaşla-
rımla birlikte yapmış olduğumuz de-
ğerlendirmelerin sonucunda, ülkemi-
zin ve kurumumuzun tarihi ve birikimi, 
bölgedeki konumu ve tabii ki ulusal yö-
nelim ve hedeflerimizi de gözeten bir 

anlayışla, MEDREG’in vicdanı olmayı 
esas alan bir yönetim yaklaşımını sür-
dürmeyi kararlaştırdık. Bu çerçevede, 
başta AB üyesi olmayan ülkeler olmak 
üzere tüm üyelerin çıkarlarını gözet-
meyi ilke edindik. Herkesin ortak çıka-
rına olan girişim ve süreçlere destek 
çıkarken, ortak çıkara hizmet etmeyen 
süreç ve girişimlere, arkasında kim 
veya kimlerin olduğunu bilerek karşı 
çıktık. Bunu yaparken, tüm paydaşla-
rımız ve muhataplarımla açık, samimi 
ve yapıcı bir iletişim kurmaya çalıştım. 

Uzman Gözüyle EnerjiHaber - Analiz

Ülkemizin ve 
kurumumuzun tarihi 
ve birikimi, bölgedeki 
konumu ve tabii ki 
ulusal yönelim ve 
hedeflerimizi de 
gözeten bir anlayışla, 
MEDREG’in vicdanı 
olmayı esas alan bir 
yönetim yaklaşımını 
sürdürmeyi 
kararlaştırdık. 
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Bu iletişim ile başkanlığını üstlen-
diğimiz doğal gaz çalışma grubu ve 
başkan yardımcılığını üstlendiğimiz 
kurumsal çalışma grubu tarafından 
yürütülen başarılı çalışmalar ve ku-
rum personelimizin aktif katkısı ve 
yönlendiriciliği, MEDREG üyeleri 
nezdindeki kurumumuzun saygın 
konumunu pekiştirdi ve MEDREG 
başkanlığı yarışında öne çıkmamı-
za neden oldu. Son genel kurulda 
MEDREG başkanlığına seçilme ehli-
yeti olan iki başkan yardımcısının ve 
kurumlarının katkılarına ve liderlik-
lerine bakıldığında, bizim MEDREG 
başkanlığına seçilmemiz gerektiği 
konusunda genel bir anlayış ortaya 
çıkmışsa da, geçmiş yıllardaki tec-
rübelerimiz, bu genel anlayışın son 
ana kadar somuta dönüşmesine 
engel olacak bazı girişimlerin ola-
cağını söylüyordu. Nitekim de öyle 
oldu. 29 Kasım 2018 günü yapılan 
Genel Kurul'a, MEDREG başkanlığı 
için 2 adayla gidildi.

Adayların netleşmesinden son-
ra güçlü ikili ilişkiler çerçevesinde  
MEDREG üyeleri ile temasa geçil-
di. Ayrıca EPDK Başkanımız Sayın 

Mustafa Yılmaz da bu süreçte mu-
hataplarına, MEDREG Başkanlığı-
na beni aday gösterdiğini bildiren 
mektup göndererek desteklerini 
istedi. Diğer taraftan ben de genel 
kurul delegelerine MEDREG başka-
nı seçilmemiz halinde esas alınacak 
ilkeleri ve öncelikleri açıklayan bir 
mektup gönderdim. Ayrıca, ulaşa-
bildiğim delegeleri telefonla ara-
dım. İsteğimiz ve arzumuz MEDREG 
başkanının uzlaşmayla belirlenmesi 
yönündeydi ve bu kanaatimizi üye 
ülke temsilcilerine ifade ettim; uz-

laşma olmaması durumunda ise, 
EPDK’nın MEDREG’te yapmış oldu-
ğu çalışmaların ve katkılarının göz 
önünde bulundurularak destekle-
rini beklediğimizi vurguladım. Gö-
rüştüğüm ve gönderdiğimiz mek-
tuplara geri dönüş sağlayan tüm 
üyeler, MEDREG için Türkiye’nin ve 
EPDK’nın önemini vurguladı. Ancak 
sonuçta uluslararası bir organizas-
yonda bir seçimde günün konjonk-
türü ve politik arka planın etkisi her 
zaman önemli bir kriterdir. Edindiği-
miz izlenim, seçime gidilmesi halin-

Uzman Gözüyle Enerji Haber - Analiz
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de kazanacağımız yönündeydi. Bu 
tablonun diğer aday tarafından da 
bilindiği ve genel kurul salonunda 
görüldüğü kanaatindeyim. Ancak 
buna rağmen rakibim, ancak son 
anda -tam oylamaya geçildiğinde- 
adaylıktan çekildiğini ilan etti. Böy-
lelikle uzlaşmayla MEDREG baş-
kanlığına seçilmiş oldum. 

Peki MEDREG nedir? ne iş ya-
par? MEDREG’in vizyonuna bak-
tığımızda; temelde bir “Akdeniz 
Enerji Topluluğu” oluşturulması 
olduğu görülmektedir. Bu vizyonun 
hayata geçirilmesi amacıyla; Akde-
niz ülkelerinde, güçlü ve güvenilir 
bir kurumsal kapasite ve düzenle-
yici çerçevenin oluşturulması, alt-
yapı yatırımları için ideal koşulların 
sağlanması, iyi işleyen, rekabetçi 
ve şeffaf elektrik ve doğal gaz pi-
yasalarının oluşturulması, bilhassa 
korunmaya muhtaç tüketicileri dik-
kate alan etkili tüketici koruması ve 
gelişmiş bölgesel işbirliği ve pilot 
projelerin gerçekleştirilmesi hedef-
lenmektedir. 

Bugün MEDREG 12 yıllık tecrü-
besiyle, vizyonu doğrultusunda Ak-
deniz havzasında önemli ve etkin bir 
birlik haline gelmiştir. Akdeniz’deki 
üye ülkelerin düzenleyici otoriteleri; 
işbirliği ve desteği geliştirmek, bilgi 
paylaşımını sağlamak, düzenleyici 
kapasitenin geliştirilmesini, özellik-
le altyapı yatırımlarının yapılmasını 
ve geliştirilmesini desteklemek, ve-
rimliliği artırmak ve piyasa enteg-
rasyonunun yanı sıra sağlayabilmek 
amacıyla uyum ve sürdürülebilirliği-
nide sağlamak amacıyla MEDREG 
çatısı altında işbirliği yapmakta, 
birlikte çalışmaktadır. Bu çerçevede 
kurumsal kapasite, doğal gaz, elekt-
rik, yenilenebilir enerji ve tüketici 
konularında üye ülke ve düzenleyici 
kurumlarının ihtiyaç ve taleplerini 
de gözeten çalışma planları hazır-

lanmakta ve bu doğrultuda faaliyet 
sürdürülmektedir. Başkanlığımızın 
ilk yılında hangi çalışmaların yapı-
lacağına bakılacak olursa, geniş bir 
yelpazede, günceli de yakalayan bir 
dizi unsurun olduğu görülmektedir:

•	 Kapasite geliştirme etkinlikle-
ri kapsamında iletim yatırım-
ları ve enterkoneksiyonların 
teşvikinde uygulanan düzen-
leyici yaklaşımlar, düzenleyi-

ci kurumların bağımsızlığının 
korunması ile yetkinliklerinin 
geliştirilmesi, piyasa izleme ve 
raporlama konularında eğitim-
ler...

•	 Ulusal düzenleyici reformların 
desteklenmesi kapsamında 
Mısır, Ürdün, Tunus, İsrail, Fas, 
Cezayir düzenleme kurumları-
nın ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve 
uzman değişimi...

•	 Akdeniz Elektrik Piyasası Görü-
nümü Raporu'nun güncellen-
mesi...

•	 Elektrik kayıp ve kaçağının ön-
lenmesinde uygulanan yak-
laşımların derlenmesi ve iyi 
uygulama örneklerinin araştı-
rılması...

•	 MEDREG tarafından geliştirilen 
doğal gaz piyasasının şeffaflığı 
konusundaki iyi uygulama kri-
terlerine üyelerin uyum duru-
munun izlenmesi...

•	 Yenilenebilir enerji kaynakla-
rının desteklenmesinde uygu-
lanan ihale yöntemlerinin der-
lenmesi... 

•	 Son dönemde öne çıkan Akde-
niz için birlik enerji platformla-
rına katkı sağlanması...

bir çırpıda sayılabilen faaliyetle-
rimiz olacaktır. 

2 yıl sürecek başkanlığımız dö-
neminde; başta ülkemizin çıkarları 
olmak üzere, tüm üyelerin ortak 
çıkarlarını gözetip, herkesin ortak 
çıkarına olan girişim ve süreçlere 
destek olacağız. Tüm paydaşlarımız 
ve muhataplarımızla sağladığımız 
açık, samimi ve yapıcı iletişimi ge-
liştirerek hem ülkemiz adına hem 
de MEDREG adına Akdeniz’deki 
düzenleme alanındaki etkinliğimizi 
artıracağız.

Uzman Gözüyle EnerjiHaber - Analiz

MEDREG 12 yıllık 
tecrübesiyle, 
vizyonu 
doğrultusunda 
Akdeniz havzasında 
önemli ve etkin 
bir birlik haline 
gelmiştir.
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yon rölesi ile sağlanır. Mikroşebeke ortamında üretilen 
fazla enerjinin diğer tüketicilere satışı ve acil talep du-
rumlarında ana şebekeden enerji temini söz konusudur.

Akıllı Şebeke ve Mikroşebekelerin Farkları:

Kullanılan teknolojiler ve uygulanma amaçları düşü-
nüldüğünde; mikroşebekeler ile akıllı şebekeler birçok 
noktada birbirine benzemekte ve büyük çoğunluk tara-
fından her ikisinin eş terimler olduğu algılanmaktadır. 
Ancak bu iki kavram belirli noktalarda ayrışma göster-
mektedir. 

“Akıllı şebeke”, elektrik şebekesinde yüksek verimli-
lik ve şebeke yönetiminde iletişim ve bilgisayar taban-
lı teknolojileri ifade etmektedir. Akıllı şebekeler, enerji 
zincirinin tüm halkaları arasındaki iletişimi artırarak ve-
rimli ve güvenilir bir şekilde izleme, kontrol, analiz ve 
optimizasyon için araçlar sunar. Bunu yaparken yeni-
lenebilir kaynaklardan ve çeşitli enerji kaynaklarından 
istifade eder. Akıllı şebeke, enerji tüketim güncelleştir-
melerini gerçek zamanlı olarak göndererek, kesinti tah-

Mikroşebekeler; enerji dünyasında alternatif 
enerji kaynaklarına yönelimle birlikte, ol-
dukça fazla dile getirilen bir sistem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. En temel tanımı ile mikroşebe-
ke, içinde bulunduğu ülkenin ana şebekesinden bağım-
sız olarak kendi durumunu koruyan veya mevcut duru-
munu değiştirebilen şebekelerdir. Bir mikroşebeke ana 
şebekeden istenildiği zaman ayrılabilir ve kendi enerji-
sini, içinde barındırdığı çeşitli enerji üretim tesislerinden 
sağlayabilir. Her ne kadar alternatif enerji kaynaklarına 
dayandırılması gerektiği düşünülse de mikroşebekeler, 
teoride konvansiyonel enerji üretim sistemleri ile de 
tesis edilebilmektedir. İlk örnekleri enterkonnekte şe-
bekeden izole bölgeler olarak uzun süreden beri uygu-
lama bulmakta ise de, dünya örnekleri alternatif enerji 
kaynaklarından üretim üzerine yoğunlaşmıştır.

Mikroşebekeler temel olarak ikiye ayrılır. Bunlar:

1-Off-grid (Islanded): Ana şebekeden tamamen 
bağımsız bir şebeke düzenidir. Sistem kendi enerjisini 
kendi üretir ve bu sebeple iletim kayıpları çok düşüktür. 
Ana şebeke ulaşımının zor ve pahalı olduğu çöl, dağlık 
alan, ada gibi izole bölgelerde görülür. Bu tip mikro-
şebekelerin en güncel örnekleri ana şebekeye erişimi 
oldukça zayıf olan Hindistan’ın kırsal kesiminde görül-
mektedir. Ayrıca askeri tesis, ileri teknoloji merkezleri, 
sağlık kurumları gibi kesintisiz enerji temininin zorunlu 
olduğu yerler için de off-grid mikroşebeke uygulamaları 
mevcuttur.

2-On-grid: Enterkonekte şebekeye bağlantısı mev-
cut mikroşebekelerdir. Şebekeye bağlantısı temel ola-
rak bir yükseltici trafo, kesici-ayırıcılar ve senkronizas-

Onur UYANUSTA
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı

Bir Mikroşebeke 
Tasarımı
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mini ve yenilenme süresini iyileştirerek  güç sistemini 
daha güvenilir ve esnek hale getirebilir.

Mikroşebekeler ise akıllı şebeke idealinin gerçeklik 
kazanmasını sağlayacak büyük bir sistemin parçasıdır. 
Mikroşebekeler mevcut şebeke sistemine akıllı şebe-
kenin nasıl uygulandığının bir örneğidir ve ana güç şe-
bekesiyle koordine veya bağımsız çalışabilecek çoklu 
yükleri ve dağıtılmış enerji kaynaklarını içerirler. Mikro-
şebekeler, geleneksel şebeke biçimine benzer şekilde 
işlev gösterir ancak üretim taleplerini yük talepleri ile 
sürekli dengeleyerek güç sağlamak için mikroşebeke 
içerisinde yer alan dağıtık üretim kaynakları ile daha ve-
rimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir yaklaşım sağlarlar. 
Bu dengelemeyi ise akıllı şebekenin ön şartı olan ge-
lişmiş otonom izleme ve müdahale sistemleri ile sağ-
larlar. Şebeke gücüne (mevcutsa) ek olarak, enerji üret-
mek için güneş, rüzgâr vb. kaynaklardan yararlanılır; bu 
da gücü yeşil, güvenilir ve her şeyden önce güvenli hale 
getirir.

Sonuç olarak, her akıllı şebeke mikroşebeke değildir, 
ancak her mikroşebeke bir akıllı şebekedir denilebilir.

Bir Mikroşebeke Örneği ve Fotovoltaik Güç 
Santrali Modellenmesi

Hane sayısı kırk olarak planlanan modern bir köyün 
ihtiyaçları düşünülerek bir on-grid mikroşebeke köy ta-
sarımı MATLAB Simulink ortamında yapılmıştır. Hane 
başı enerji tüketimi değeri potansiyel elektrikli araç ve 
tarım makineleri alımı düşünülerek yüksek tutulmuş-
tur. Tanıtım görselinde belirtilmemesine rağmen ilerle-
yen süreçte artçı güç ünitesi olarak bir dizel jeneratör 
eklenmiş, ayrıca sistem gerektiğinde ana şebekeye 
bağlanabilir hale getirilmiştir. Sistemin yaz ve kış du-
rumlarında çalışması kurgulanmıştır. Yaz durumu için 

Resim 1: Tasarlanan mikroşebeke sisteminin ön tanı-
tım afişi( Kaynak: Economical Analysis and Simulation of 
Microgrid Systems, 2015- O.Uyanusta, E. Erkal, M.Bilen )

Şekil 1: Matlab SIMULINK ortamında analiz edilen bir on-grid fotovoltaik enerji santrali ( Kaynak: Economical Analysis 
and Simulation of Microgrid Systems, 2015- O.Uyanusta, E. Erkal , M.Bilen )

kurak ve rüzgârsız bir dönemde fotovoltaik enerji sant-
ralinin anlık olarak sisteme verdiği enerji gözlenmiştir. 
Kış şartlarında ise fotovoltaik enerji santralinin dev-
reden çıktığı, sadece rüzgar türbini ve dizel jeneratöre 
bağımlı bir şebeke düşünülmüş bu şebekenin faz-faz, 
faz-toprak, 3 faz arıza akımları gözlenmiştir. 

Bu bölümde, fotovoltaik enerji santralinin model-
lenmesi hakkında temel bilgi verilecektir.
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Modellemenin temel blok diyagram hali şekilde 
görülmektedir. Sistem önceden girilmiş anlık 
ışınım (irradiance) ve sıcaklık (tempe-
rature) değerlerini fotovoltaik 
panel bloğuna parametre 
olarak iletmektedir. PV 
bloğun içinde 509 ayrı 
fotovoltaik panel (144kWp) 
matematiksel olarak modellenmiş-
tir. Şebekeye verilen gücün optimal sevi-
yede olması için maksimum güç noktası izleyici 
(MPPT) ve doğru akım yükselticisi (Boostconverter) 
eşzamanlı çalışmaktadır. Yüksek gerilim DC/AC eviricisi 
(VSC) yükseltilmiş DC gerilimi AC gerilime dönüştürüp 
dağıtım sistemine vermektedir. Tüketicilerin sisteme 
eklediği yük değişken RL blokta belirtilmiştir. 3 faz ke-
sici acil durumlarda tüketicileri mikroşebekeden ayır-
maktadır. Sistemin sonunda ise orta gerilim trafosu ile 
ana şebekeye bağlantı tasarlanmıştır.

Sistemin çalışması genel olarak incelendiğinde tek 
bir kaynağa bağımlılığın şebekedeki olumsuz etkileri 
açıkça görülmüş, dağınık ve çeşitli enerji kaynaklarının 
önemi daha iyi kavranmıştır.

İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olması mikroşe-
bekelerin önünü tıkayan ana etmenlerden biridir. Lakin 
Avrupa Birliği bu tarz projelere CORDIS (Community 
Research and Development Information Service) ça-
tısı altında ciddi yardımlar yapmaktadır.Örnek ola-
rak,FP6-SUSTDEV Programı ile fonlanmış başarılı bir 
proje olan Mannheim-Wallstadt  Projesi gösterilebilir

Başarılı Bir Örnek Olarak Mannheim-Wallstadt 
Projesi

1.200 kişilik bir yerleşim yerine kurulmuş bir mikro-
şebeke olan Mannheim-Wallstadt projesi, 2006 yılın-
dan beri  Alman devlet elektrik şirketi olan MVV tara-
fından üstlenilmiş ve geliştirilmiştir. Proje Avrupa Birliği 
FP-6 fonu ve özel sektör desteği ile finanse edilmiştir.

Başarıyla gerçekleştirilen bu projenin asıl ama-
cı, on-grid moddan off-grid moduna hızlı ve sorunsuz 

bir şekilde geçebilen 
gerçek bir mik-

r o ş e b e k e 
geliştirmektir. 

Sistem konut ve ti-
caret birimlerine ve yük-

lere yöneliktir. Toplam talep 80 
kW ile 230 kW arasında değişmektedir. 

Yerleşkenin 60 kW’lık havalandırma ve 48 
kW’lık kaynatma kazanı yükleri de kontrol edilmek-

tedir. Kullanılan dağıtılmış üretim birimleri şu şekildedir:

•	4,7 kW’lık bir yakıt hücresi

•	3.8 kW’lık bir güneş enerjisi PV sistemi 

•	1.2 kW’lık Flywheel depolama birimi 

•	9 kW ve 5.5kW’lık kojenerasyon üniteleri

Halihazırda 5 PV ünite (toplam 30 kW) ve 1 koje-
nerasyon sistemi de özel yatırımcılar tarafından kurul-
muştur. Ana yüklenici olan MVV sistem denge testi için, 
Mannheim-Wallstadt Anaokulunda sistemin off-grid 
yeteneğini test etmiştir. İşlem sonucunda mikroşebe-
keye bağlı yüklerin aniden azalması göz önüne alındı-
ğında, frekans sadece 2 Hz artmış ve stabil bir enerji 
akışı sağlanmıştır. Sistem ana şebekeye tekrar bağlan-
dığında hızlı bir şekilde normal frekansına geri dönmüş-
tür. Proje, mikroşebekelerin enerji arzının iyileştirilme-
sine ne kadar yardımcı olabileceğini açıkça göstermiştir.

Ülkemizde ilerleyen zamanda Mannheim-Wallstadt 
gibi mikroşebekelerin kurulmasının tedarik sürekliliği 
konusunda önemli katkıları olacağı değerlendirilmek-
tedir.
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sı kararı denizcilik ve akaryakıt sektöründe önemli bir 
değişim gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Anılan karar ile 
gemilerde kullanılan yakıtlar için hali hazırda %3,5 olan 
kükürt tavanı 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli ol-
mak üzere en fazla %0,5 olarak belirlenmiştir. 

Düzenleme ile denizcilik endüstrisinin küresel hava 
kirliliğine etkisinin %5’den %1,5’a düşürebileceği değer-
lendirilmektedir[2].

Denizcilik endüstrisinde kullanılmasına izin verilen 
yakıtların kükürt içeriğinin yüksekliğini daha net değer-
lendirebilmek için, denizcilik amaçlı ihrakiye ürünlerinin 
%3,5’luk kükürt tavanını AB’nin 10 ppm’lik motorin kü-
kürt tavanı ile karşılaştırmak faydalı olacaktır. İki uy-
gulama tavanı arasındaki 3.500 kat farklılık, denizcilik 
yakıtları kaynaklı emisyon fazlalığını net bir şekilde 
göstermektedir. Denizcilik ihrakiye ürünü denildiğinde 
hangi ürünlerin ifade edildiği Kutu 1’de ifade edilmiştir.

Denizcilik amaçlı ihrakiye ürünleri global petrol ta-
lebinin %4’ünü oluştururken petrol kaynaklı kükürt 
emisyonunun %40’ını oluşturmaktadır[3]. Global piya-

Son dönemlerde uygulama tarihinin yaklaş-
ması ve erteleme olasılığının azalması nede-
niyle Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) 

kükürt sınırlaması gündemde daha fazla yer kaplamak-
tadır. Söz konusu sınırlamanın denizcilik sektörüne et-
kileri kaçınılmaz olmakla birlikte akaryakıt piyasasının 
dinamiklerini de etkilemesi beklenmektedir. Bu sebep-
le, düzenlemenin yurtiçi piyasadaki olası etkilerini de-
ğerlendirmek ve belirlenen tarih yaklaşırken farkında-
lığı artırmak gerekmektedir.  Çalışmanın ilk bölümünde 
IMO tarafından alınmış kükürt sınırlaması kararlarının 
uluslararası piyasalara olan etkisi incelenmiş olup, bir 
sonraki yazıda IMO kararlarının Türkiye piyasasına et-
kileri incelenecektir.

Dünya taşımalı ticaretinin yaklaşık %80’inin deniz 
yoluyla gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir[1]. Bu 
aynı zamanda denizcilik endüstrisini önemli bir emis-
yon yayıcısı konumuna da getirmektedir. Bu durumun 
olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla Ekim 2016’da 
IMO’nun bir komitesi olan Deniz Çevre Koruma Komite-
sinin (MEPC) 70. toplantısında alınan kükürt sınırlama-

Uluslararası 
Denizcilik Örgütünün 
Kükürt Tavanı 
Uygulaması ve 
Türkiye Akaryakıt 
Piyasasına Etkileri (I)

Hasan Emrah ÇELEBİOĞLU 
EPDK / Enerji Uzmanı 

 Rauf Fırat YAŞAR
EPDK / Enerji Uzmanı
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sada yüksek kükürtlü fuel oil (HSFO) denizcilik amaçlı 
yakıtlar içerisinde %80’lik bir paya sahiptir. HSFO’nun 
global olarak ortalama %2,5 kükürt içeriğine sahip oldu-
ğu hesaplanmaktadır. Geriye kalan %20’nin ise emisyon 
kontrol bölgelerinde (ECAs) düşük kükürtlü denizcilik 
motorini (MGO) olarak kullanıldığı değerlendirilmekte-
dir[4]. Distile yakıtlardaki global kükürt ortalaması ise 
%0,11 olduğu tahmin edilmektedir[5].

Kaynak: IEA,Medium-Term Oil Market Report 2016

İlk olarak 1997 yılında düzenlenen ve 2005 yılında 
yürürlüğe giren IMO MARPOL ANNEX VI (Gemi Kaynaklı 
Hava Kirliliğini Önleme Kararı) ile ihrakiye ürünlerinde 
kükürt tavanı uygulaması küresel anlamda uygulamaya 
konulmuştur.1 Tavan 2012 yılında %3,5 seviyesine indi-
rilinceye kadar %4,5 olarak uygulanmıştır.

Kaynak: IMO

Küresel anlamda farklı kükürt sınırlamaları da mev-
cuttur. Emisyon kontrol bölgelerinde (Kutu 2) kükürt 
oranı 2015 yılından itibaren %0,1 olarak uygulanırken 
AB limanlarında ise sınır 2010 yılından itibaren %0,1 
olarak uygulanmaktadır.

Düzenlemenin temel etkilenenleri olan gemi sa-
hipleri, gemi işletmecileri, rafineriler, dağıtım/ihrakiye 
ve depolama şirketleri için farklı fırsatlar ve tehditleri 
aynı zamanda ortaya çıkarması beklenmektedir. De-
nizcilik sektöründe yer alanlar için düzenlemeye uyum 
için hangi yöntemin seçileceği, rafineriler için düşük kü-
kürtlü üretim kapasitenin nasıl değerlendirileceği, aracı 
konumunda olan dağıtım/ihrakiye/depolama şirketleri 
için tedarik kaynaklarının ve depolama imkanlarının çe-
şitliliği gibi konular ön plana çıkmaktadır. 

Kutu 1

Distilasyon sürecinde ham petrol bileşenleri farklı sı-
caklıklarda buharlaşmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan 
ürünlere genel isim olarak distile ürün denilmekte olup 
geriye kalan ise fuel-oil olarak adlandırılmaktadır. Bu 
ürün normal sıcaklıklarda viskoz olup 40oC-50oC’ye ka-
dar ısıtılması gerekmektedir. Bu ürünler en yüksek kü-
kürt içeriğine sahiptir çünkü kaynama noktası yüksek 
olan kükürt ve kükürtlü bileşikler en yüksek kaynama 
noktalı bileşenlerde yoğunlaşmaktadır. 

Denizcilik amaçlı ihrakiye ürünleri; distile ürünler, fuel 
oiller veya bunların karışımları olarak değerlendirilebilir. 
Denizcilik motorini (MGO) distile bir ürün iken “Marine 
Diesel Oil” MGO ve yüksek kükürtlü fuel oilin karışımıdır. 
Karıştırılan fuel oil oranı ne kadar düşük olsa da MDO 
karayolunda kullanılan araçlardaki dizelden değişiklik 
göstermektedir. MDO değişik kükürt seviyelerinde hazır-
lanabilmektedir.

Düzenlemeye uygun kükürt seviyesine sahip akar-
yakıta olacak talebin ve üretim/temin kapasitesinin 
tahminindeki sapmalar her iki piyasa için de risk unsuru 
oluşturmaktadır. Söz konusu düzenlemenin özellikle 
ihrakiye piyasasında yeni bir denge noktası oluşturma-
sı kaçınılmazdır.

1- Geminin güvenliği ve hayat kurtarıcı durumlar veya gemi ekipmanında hasar oluşması durumları istisnai durumlar olarak tanımlanmış ve kapsam dışı tutulmuştur. Bunun 
yanında emisyon azaltma çalışmaları, motor dizayn çalışmaları vb. durumlar Bayrak Devletinin izni ile kapsam dışı bırakılmıştır.
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Kutu 2
Emisyon Kontrol Bölgeleri: IMO küresel tavanına benzer 
şekilde diğer bir uygulama ise 01.01.2015 tarihinden beri 
yürürlükte olan Emisyon Kontrol Bölgesi(EKB) uygulaması-
dır. Uygulama kapsamında kükürt oranı %0,1’i, geçmemeli-
dir (Baltık Denizi, Kuzey Denizi alanı, Kuzey Amerika alanı)
Benzer şekilde, Çin’in belirli bölgelerin için Nisan 2016’dan 
itibaren getirilen %0,5 sınırı ve Hong Kong ve Avustralya’nın 
belirli limanları için de görece düşük tavan uygulaması ya-
pılmaktadır. 

Elbette ki, yeni uygulamaya geçiş, bir şalteri kapa-
tıp açmak kadar kolay olmayacaktır. Rafinerilerin üre-
tim kabiliyetleri, taşıma, depolama vb. hususların geçiş 
sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar olacağı de-
ğerlendirilmektedir.

Düzenleme, 3 temel uyum yöntemini ön plana çı-
karmaktadır: 1) Gemilerde gaz temizleme sistemleri 
(Scrubber) kullanımı, 2) Düşük kükürtlü ürün kullanı-
mı, 3) LNG’li gemilerin kullanımı. Aşağıda bahsi geçen 
uyum yöntemleri açıklanmaya çalışılacaktır.

1) Gaz Temizleme Sistemi: Egzoz gazı temizleme 
sistemleri gemi endüstrisi için alternatif bir yaklaşım 
oluşturmaktadır. Söz konusu sistemler sayesinde yük-
sek kükürtlü yakıtlar kullanılırken %0,5 kükürt sınırının 
sağlanmasının mümkün olduğu üreticiler tarafından 
ifade edilmektedir. MEPC 26.10.2018 tarihli 73. Top-
lantısında 01.03.2020 itibariyle “Scrubber” bulunma-
yan gemilerin düzenlemeye uymayan yakıt bulundur-
masını yasaklamıştır.  

Sistemlerin kurulum süreleri (ortalama 1 ay) ve per-
sonel eğitim süreçleri adaptasyonu zorlaştırmaktadır. 
Sistem maliyetlerinin 3-6 milyon dolar arasında olacağı 
değerlendirilmektedir (Gemi boyutlarına bağlı olarak fark-
lılık gösterecektir.). Şu anda yaklaşık 1.000 gemide sis-
temlerin kurulu olduğu ya da kurulum sırasında oldu-
ğu tahmin edilmektedir. 2020’ye kadar 2.000 geminin 
daha bu sistemlere geçebileceği öngörülmektedir[6]. 
Yeni üreticilerin piyasaya girişleri ile birlikte sisteme ge-
çen gemi sayısının artacağı değerlendirilmektedir. 2016 
verilerine göre global gemi filosu 92.000 adet olup yük 
bazlı değerlendirmede gemilerin %72’sini petrol tanker-
leri ve dökme yük gemileri oluşturmaktadır[7].

Kaynak: UNCTAD

Toplam gemi sayısı içerisinde scrubber kullanan/
kullanabilecek gemi sayısının az olması tüketim pro-
jeksiyonları konusunda yanıltıcı olabilmektedir. Aşağı-
da daha detaylı ele alındığı şekliyle scrubberların yakıt 
tüketimi yüksek olan gemilerde kullanımı daha uygun-
dur. Bu da scrubber kullanımı yapan gemilerin toplam 
tüketim rakamlarının daha yüksek olmasına sebebiyet 
verecektir. Global gemi filosu dikkate alınarak değer-
lendirme yapıldığında scrubber kullanması muhtemel 
gemilerin yakıt tüketim paylarının sayısal paylarından 
büyük olması beklenebilir.

Aşağıda yer alan duyarlılık analizinde de görüleceği 
gibi scrubberlar görece yakıt tüketimi yüksek büyük ge-
milerde daha yüksek maliyet avantajı sunmaktadır. Bu 
sebeple, HSFO tüketim projeksiyonlarının gemi boyut-
ları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülmek-
tedir. 

Scrubber seçeneği düşük kükürtlü ürün fiyatları ve 
dolayısıyla navlun fiyatları arttığında daha cazip hale 
gelmektedir. Düşük HSFO fiyatları geri dönüş süresini 
kısaltacaktır.

Tüketim ve ürünler arası fiyat farklılığının birleşik et-
kisi aşağıdaki duyarlılık analizinde gösterilmiştir.
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Ürünler arası fiyat farklılıkları en düşük $50, en yük-
sek $600 olarak alınmıştır. Tüketim rakamları ise gün-
lük 5 ton ve 80 ton arasında yer almaktadır. Scrubber 
maliyeti $4.000.000 olarak kabul edilmiştir. 

Bu çerçevede, günlük tüketimi 10 tondan aşağı olan 
gemiler için scrubber geri dönüş süresi ekstrem se-
naryo dışında beş yılın altına düşmemektedir. Ancak, 
günlük 50 tonluk bir tüketim ve $250’lık bir fiyat farkı 
15 ayda geri dönüş sağlamaktadır. Çalışmanın yapıldı-
ğı dönemdeki fiyat farkına bakıldığında ise ton başına 
$223,5 fark olduğu görülmektedir. Petrol piyasasında 
uzun vadeli fiyat tahminleri yapmanın mümkün olma-
ması da göz önüne alındığında kısa geri dönüş süreleri 
tercih edilebilir konumdadır. Bununla birlikte deniz ve 
hava koşulları, hız, geminin yükü gibi değişkenlerin ya-
kıt tüketimini etkilediği gerçeği göz önüne alındığında, 
yüksek tonajlı gemilerin günlük 50 tondan daha fazla 
yakıt tükettiği bilinmektedir.  

Bu çerçevede, büyük ölçekli gemilerin bu sistemlere 
geçişi daha makul senaryo olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Burada finansman maliyeti de ön plana çıkmaktadır. 
Bu konuda özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri tarafından 
sağlanan destekler mevcuttur.

Scrubberlar genel anlamı ile üç tip olarak üretil-
mektedir: i) Açık Döngü, ii)Kapalı Döngü, iii) Hibrit Sis-
tem. Ancak, “Açık Döngü” sistemler Belçika tarafından 
yasaklanmış durumda olup diğer ülkelerin de benzer 
kısıtlamalar getirmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir. 
Benzer düzenlemeler scrubber tercihlerini de belirsiz 
konuma getirecektir.

2) Düşük kükürtlü Yakıtlar: Düzenlemeye uyum 
için en az sermaye gereksinimi sağlayan yöntem düşük 
kükürtlü yakıtların kullanımıdır. Özellikle uygulamanın 
başlangıcında düşük kükürtlü ürün kullanımı kaçınılmaz 
çözüm olarak dikkat çekmektedir. 

IEA, uygulamanın özellikle ilk yıl deniz motorini tale-
bini artıracağını değerlendirmektedir. Bu durum, 2020 
yılında motorin fiyatlarının yukarı yönlü hareket etme-
sine katkı sağlayabileceği gibi düşük kükürtlü fuel-oil ve 
dizel karışımı ihtimalini de gündeme getirebilecektir.

Hali hazırda kullanılan en fazla %3,5 oranında kükürt 
içeren yakıtların geçiş süresince kullanılması ve belir-
lenen tarih sonrasında en fazla %0,5 oranında kükürt 
içeren yakıtlara geçilmesi sebebiyle eski yakıtlara olan 
talep bir anda keskin bir düşüş sergilerken yeni yakıtla-

ra olan talebin aynı zamanda artması muhtemeldir. Bu 
durumun bölgesel arz/talep dengesizlikleri yaratması 
beklenmektedir.  

Düzenlemeye uygun yakıtlar olarak öne çıkan %0,5 
kükürt içerikli LSFO yada %0,1 kükürt içerikli MGO (hali 
hazırda emisyon kontrol bölgelerinde kullanılan ve dü-
şük kükürt seviyesi nedeniyle daha yüksek fiyatlı olan) 
veya marine diesel oil (MDO) gibi ürünlerde talebin art-
ması beklenmektedir.

Söz konusu ürünlerin uluslararası piyasalardaki fi-
yatı yüksek kükürtlü fuel oil den daha yüksek seviyeler-
de seyretmektedir. Her ne kadar rafinerilerin motorin 
üretim kapasitelerinin artması beklense de bu artışın 
önemli kısmının kara ve havayolu kullanımına gideceği 
ve özellikle karayolu taşımacılığı kaynaklı talep artışının 
motorin talebini canlı tutacağı değerlendirilmektedir.

Düşük sermaye gerektiren motor modifikasyonları 
ile düşük kükürtlü yakıt kullanımına geçilebilecektir. Ay-
rıca, bu durum kullanılan madeni yağların özelliklerinde 
de değişim gerektirecektir.

ECA bölgesi dışındaki kullanımlarda %15-%85 MGO 
ve HSFO karışımı kullanılabilir bir çözüm olarak değer-
lendirilmektedir. Bu değerlendirmenin temelinde piya-
saya arz edilen HSFO’nun kükürt içeriğinin ortalama 
olarak %2,8 olduğu gözetilmiştir [8]. 

Bu çerçevede, karıştırma faaliyetlerinde kullanıla-
bilecek yüksek kükürtlü ürünlerin kullanım yüzdeleri 
yukarıdaki grafikte yer almaktadır. Ancak, ürünlerin 
sadece kükürt oranlarına göre karıştırılması mümkün 
olmayıp nihai ürünün kalite ve standart özelliklerine de 
sahip olması gerekmektedir.

3) LNG: Üçüncü bir yaklaşım olarak değerlendirilen 
konu ise gemilerde LNG kullanımıdır. LNG ihmal edilebi-
lir kükürt içeriği, düşük fiyatı ve daha düşük NOx ve COx 
salınımı sebebiyle tercih edilebilirliğini artırmaktadır.

Ancak, motor ve yakıt sistemlerinde gereken deği-
şiklikler ve depolama kapasitesindeki azalış LNG dönü-
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tüketen gemilerin LNG’ye dönmesine gemi sahipleri/
işleticileri pek sıcak bakmamaktadır. Ancak, yeni inşa 
edilen gemilerde ileride yapılabilecek yakıt dönüşümü 
dikkate alınmakta ve yukarıda belirtilen zorluklara karşı 
önlem alınmaktadır. 

LNG’nin gemilerde kullanımının önündeki ikinci bü-
yük engel maliyet noktasındadır. İnşaat maliyetleri son 
dönemlerde düşmüş olsa da tipik olarak yeni bir LNG 
ile çalışan gemi, geleneksel olarak çalışan bir gemiden 
% 20 - 40 daha fazla bir maliyetle inşa edilebilmekte-
dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, düşük karbon salını-
mı LNG kullanımı için diğer bir avantaj olarak ön plana 
çıkmaktadır. Ancak, OECD’nin yakın tarihli çalışmasında 
LNG kullanımının karbon salımını %5 ila %30 arasında 
düşürebileceği ancak gemi ve motor tipine bağlı olarak 
yüksek miktarda metan salınımına sebep olabileceği-
ne yer verilmiştir[10]. Bu sebeple, çevresel teşviklerin 
LNG’nin büyümesine yeterli katkıyı sağlamayabileceği 
de değerlendirilmektedir. 

IMO’nun 2020 hedefleri üzerine hazırlanmış pek 
çok raporda, LNG’nin IMO  hedefleri kapsamında uygun 
bir çözüm olmadığı ancak, artan taleple birlikte orta va-
dede gemilerde LNG tüketiminin istikrarlı şekilde art-
maya devam edeceği değerlendirilmektedir. 

Kaynak: AlphaTanker[11]

2022 yılında LNG’nin denizcilik yakıtı talebinin %7’lik 
kısmını oluşturacağı ve denizcilik yakıtlarındaki talep 
artışının büyük kısmının LNG tarafından karşılanacağı 
değerlendirilmektedir.

Yukarıda ifade edilen durumlar çerçevesinde uyum 
imkanları avantaj ve dezavantajlarına göre aşağıdaki 
tabloda özetlenebilir: 

şümlerini yüksek maliyetli hale getirmektedir. Ayrıca, 
lojistik engeller de LNG’li gemilerin kullanımını orta va-
dede kısıtlayıcı etki yapmaktadır. Bu sebeple, yeni bü-
yük, LNG taşıyan ve yeterli arzı sağlayacak limanların 
olduğu belirli rotalarda yol alacak gemiler için LNG daha 
uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. LNG’li 
gemilerin yaygınlaşması için yeni dolum noktalarının 
oluşturulması gerekmektedir. 

Gelişmekte olan altyapı ve yüksek yatırım maliyeti 
sebebiyle nedeniyle, kısa vadede hem dökme yük ge-
misi hem de tanker sektörlerinden sınırlı bir ilgi olduğu 
değerlendirilmektedir.

Düşük petrol fiyatları LNG kullanımını baskılamak-
tadır. DNV GL 2050’ye kadar denizcilik sektörünün yakıt 
ihtiyacının %47’sinin petrol bazlı, %32’sinin gaz bazlı ve 
geri kalanının bioyakıtlar ve elektrik tarafından karşıla-
nacağını öngörmektedir. UNCTAD verilerine göre dün-
yada yaklaşık 92 bin civarında ticari deniz aracı olduğu 
düşünüldüğünde hali hazırda yakıt olarak LNG kullanan 
deniz araçlarının toplam deniz araçlarına oranının %0,3 
civarında olduğu görülmektedir.

Kaynak: Alpha Tanker[9]

LNG’nin gemilerde kullanımın cazip hale gelme-
si için önünde bazı zorluklar bulunmaktadır. İlk olarak, 
özellikle LNG’nin petrol bazlı yakıtlara kıyasla düşük 
enerji içeriğine sahip olduğu ve bu nedenle de yerleşik 
yakıt tankların petrol bazlı yakıtlara kıyasla hacimli ol-
duğu göz önünde bulundurulduğunda, bu husus gemi 
dizaynında optimizasyon problemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yeni gemilerde LNG tankları gemilerin or-
tasına yerleştirilirken, yakıt dönüşümü yapılan gemi-
lerde tanklar güverteye yerleştirilmektedir. Bu husus 
aerodinamik sürtünmeyi arttırmakta ve böylece yakıt 
verimliliğini azaltmaktadır. Bu nedenle petrol bazlı yakıt 
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i) Scrubber kullanımının orta vadede yüksek tü-
ketimli gemiler için ön plana çıkabileceği ve scrubber 
üretim-montaj işlerini yapacak yeni şirketlere ihtiyacın 
artabileceği,

ii) LNG dönüşümlerinin veya yeni kurulumların or-
ta-uzun vadede altyapı ilerlemeleriyle birlikte pazarda 
kendine yer bulabileceği,

iii) Denizcilik motorini fiyatlarında %20’lik bir artışın 
yaşanabileceği,

iv) Düşük kükürtlü ürün talebindeki artışın belir-
li ham petrol türlerine olan talebi artırarak bazı türler 
arasındaki fiyat makasını etkileyebileceği,

v) Fiyat belirleme gücü olmayan gemicilik sektörün-
de yakıt fiyat artışlarının navlun fiyatlarına ve/veya se-
yahat sürelerine yansıyabileceği,

vi) Düzenlemenin yaptırım imkanlarındaki belirsiz-
liğin başlangıç döneminde bir karmaşıklığa yol açabile-
ceği,

vii) Elektrik üretim santrallerinde yüksek kükürtlü 
ürün kullanımının artabileceği,

viii) 2020 yılında uygulamanın başlaması ile düzen-
lemeye tam uyumun sağlanması mümkün görülme-
mektedir. %95’lik bir uyumun orta vadede yakalanabi-
leceği değerlendirilmektedir.

IMO’nun 2020’den itibaren gemilerde kullanılan 
yakıtlar için kükürt tavanını %0,5 olarak belirlemesinin, 
küresel piyasalarda olduğu kadar üç tarafı denizlerle 
çevrili ve dünya deniz ticaretinde önemli ve aktif bir 
role sahip, kendi ithalat ve ihracat işlemlerinde de de-
niz taşımacılığı kullanan ülkemiz piyasasına da önemli 
etkileri olmasının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. 
Bu nedenle, bir sonraki çalışmada söz konusu kükürt 
düzenlenmesinin Türkiye akaryakıt piyasasında yarata-
cağı etkiler, fırsatlar ve tehditler ele alınacaktır.

Kaynakça:
[1] http://www.dupont.com/corporate-functions/

media-center/featured-stories/february-2017/cle-
an-tech-clearer-skies.html

[2] https://www.transportenvironment.org/press/
imo-decision-confirming-2020-date-cut-ship-sulp-
hur-emissions-applauded-ngos

[3], [6] Commodity Spotlight Energy, Commerzbank
[4] IEA, Oil 2017, Analysis and Forecasts to 2022
[5]http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/

ghg/documents/faq_2020_english.pdf
[7]http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/

tableView.aspx
[8] IMO 2020-Challenging but Solvable, Goldman 

Sachs
[9],[11] The Marine Fuel Market: Challenges And 

Opportunities A Multi-Client Study, Alpha Tanker,
[10]https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/

docs/decarbonising-maritime-transport-2035.pdf 
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Düşük Kükürtlü LNG Scrubber
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Orta-uzun vadede hangi ürünlerin piyasada ken-
dine yer bulacağı hususunda fiyatlar arasındaki fark 
belirleyici olacaktır. Örneğin, HSFO’da fiyat düşüşleri 
scrubberları daha cazip hale getirecektir. Bu durum, 
bekle ve gör stratejisi içerisinde değerlendiren şirketler 
de bulunmaktadır. IEA denizcilik ihrakiyesine olan tale-
bin %30’unun MGO’ya kayacağını tahmin etmektedir. 
Bu MGO talebinin 2020 yılında günlük 1 milyon varil 
artması anlamına gelmektedir. Bunun yanında, düşük 
kükürtlü fuel oil ve dizel karışımından elde edilen çok 
düşük kükürtlü (VLSFO) ürünün de MGO kadar talebinin 
olacağı değerlendirilmektedir. 

Düzenlemenin rafinericiler üzerinde de önemli et-
kileri bulunmaktadır. IEA tahminlerine göre fuel-oil 
fiyatlarının 2020 yılına kadar taleple birlikte düşmesi 
beklenmektedir. Bu durumun görece kompleks rafine-
rilerin lehine olacağı değerlendirilmektedir. Rafineriler-
de daha yüksek değerli ürünler üretmek isterken üreti-
lecek düşük değerli ürünler arasındaki fiyat makasına 
göre üretim marjlarında bir kayma yaratması mümkün 
görülmektedir.

İhrakiye piyasasına giden yüksek kükürtlü fuel-oil 
üretiminin değişmesi ve talep ve müşteri yapısında de-
ğişimlerin olması muhtemeldir. Düşen fuel-oil fiyatları, 
elektrik üretim tesislerindeki talebi artırabileceği gibi 
scrubber kurulumunu daha avantajlı hale de getirebi-
lecektir.

Düşük kükürtlü ürünlere olan talep arttıkça yüksek 
ve düşük kükürtlü ürünler arasındaki fiyat makası ge-
nişleyecektir. 

Düzenlemenin depolama ve ihrakiye faaliyeti gös-
teren şirketlerin üzerinde de etkileri kaçınılmazdır. Ürün 
özelliklerindeki farklılıklar depolama alanlarında farklı-
laşma gerektirecektir. Bunun yanında ihrakiye satışı ya-
pan şirketler için ise karıştırma faaliyetlerinin öneminin 
artması beklenmektedir.

Bu çerçevede yukarıda bahsedilen durumların kü-
resel anlamda beklenen etkileri aşağıda özetlenmiştir: 
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Mustafa Yılmaz, 1966 yılında Ga-
ziantep Nizip'te doğdu. Nizip'teki 
ortaöğreniminin ardından 1984-

1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. 

1989 yılında İstanbul'da serbest avukatlığa 
başladı. 1993-2004 yılları arasında enerji 
sektöründe avukat olarak çalıştı. 

Bu dönemde bazı sivil toplum kuru-
luşlarının çalışmalarına katkıda bulundu. 

Mustafa Yılmaz, 21 Şubat 2004 tarihli Re-
smi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atandı. 28 
Ocak 2010 tarihinde EPDK İkinci Başkanı 
olarak görevlendirildi.

20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev 
süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 
2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararıyla da EPDK Başkanı 
olarak ikinci kez atandı. 

Mustafa Yılmaz'ın başkanlığı döneminde, 
EPDK'nın uluslararası platformda et-
kinliğinin artırılmasına yönelik olarak 
başlatılan çalışmalar daha da artırılmıştır. 
Bu dönemde, EPDK'nin ev sahipliği ve 
başkanlığında 6.Dünya Enerji Düzenleme 
Forumu İstanbul'da toplanmış ve EPDK, 
üyesi bulunduğu Enerji Düzenleyicileri 
Bölgesel Birliği ERRA ve Akdeniz Enerji 
Düzenleyicileri Birliği MEDREG'in aktif bir 
üyesi haline gelmiştir Yılmaz, aynı zamanda 
ERRA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de 
yürütmektedir. 

İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çocuk 
babasıdır.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANI

MUSTAFA YILMAZ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yine yoğun ve hareketli geçen bir yılı geride bıraktı. 

Sektöre yönelik düzenleme ve denetleme faaliyetleri hız kesmezken, ülkemizi gururlandıran önemli bir gelişmenin de 
odağında yer aldı EPDK. 

Bütün  bunları ve daha fazlasını dergimizin ilk sayısından beri bizden desteğini esirgemeyen, 2018 yılındaki tek dergi 
mülakatını Uzman Gözüyle Enerji’ye vererek bizleri ayrıca onurlandıran  EPDK Başkanı Sn. Mustafa Yılmaz ile konuştuk.

EPDK BİR OKUL VE 
ENERJİ UZMANLARI DA
BU OKULUN HEM 
ÖĞRENCİLERİ HEM DE 
ÖĞRETMENLERİ. 
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Sayın Başkanım öncelikle bu 
yoğun gündeminizde Uzman 
Gözüyle Enerji dergimize 
vakit ayırdığınız için teşek-
kür ederiz…

Ben teşekkür ederim. Enerji 
Uzmanları Derneği bizler için çok 
değerli, çalışmalarınızı yakından 
takip ediyorum. Açıkçası derginizin 
de daha geniş kitlelere ulaşması 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 
EPDK bir okul ve enerji uzmanları 
da bu okulun hem öğrencileri hem 
de öğretmenleri. Uzmanlarımızın 
sektöre yönelik fikir ve görüşleri 
herkes için yol gösterici mahiyet 
taşır. Bu yüzden enerji konusunda 
düşünen, çalışan, üreten herkese 
derginizi ulaştırmalısınız.

Başkanım; 2018 yılını geride 
bıraktık ve enerji sektörü 
için de hayli hareketli bir yıl 
oldu diyebiliriz… Geçtiğimiz 
yılı değerlendirmenizi istesek 
neler söylersiniz?

Bir hafta önce Kurul Hizmet-
leri Müdürlüğümüz bana bir ra-
por sundu. O rapora göre 2017 
yılında kurul olarak aldığımız ka-
rar sayısı 6673 iken 2018 yılın-
da bu sayı 8366’ya ulaşmış. Yani 

RöportajUzman Gözüyle Enerji

her haftaya yaklaşık 160 karar 
düşüyor. Ben kurum olarak orta-
ya koyduğumuz performanstan, 
dairelerimiz arasındaki uyumdan 
ve en alttan en üste bütün çalı-
şanlarımızın gösterdiği gayretten 
memnunum. Bizim önceliklerimiz 
belli. Piyasalarımızın adil, şeffaf ve 
öngörülebilir yapısının korunması 
için çalışıyoruz. Tüketici odaklı bir 
bakışla hareket ederken, ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlayacak 
bütün yatırımların da önünü aç-
maya çalışıyoruz. Özellikle güneş 
enerjisi ile tüketiciyi üretici haline 
getiren çatı uygulamaları kararı-
mızın bu yıl aldığımız en önemli 
kararlardan biri olduğunu söyle-
yebilirim. Yerli ve milli kaynakları-
mızın enerji üretimimize katkısını 
arttırmak için EPDK olarak üzeri-
mize düşen sorumluluğu yerine 
getirmeye 2018’de de devam et-
tik. Doğal gazda "81 ilde 81" he-
define ulaşmak ve bu yolda pay 
sahibi olmak bizler için çok değer-
liydi. Türkiye’nin enerjide ticaret 
merkezi olma hedefi için büyük 
önem taşıyan doğal gaz borsa-
mızın kurulması için kurumumuz 
büyük gayret gösterdi ve ham-
dolsun borsamız faaliyete başladı. 
Denetimlerimiz bu yıl da hız kes-
medi. Sektörümüze zarar verecek 
piyasalarımızın yapısını bozacak 
girişimlere izin vermedik gereken 
tedbirleri ivedilikle aldık. Tabii koca 
bir yılı birkaç dakikada değerlen-
dirmek mümkün değil o yüzden 
kısaca; ülke ekonomimize yönelik 
kötü niyetli girişimlerin olduğu bir 
yılda enerji sektörümüzün hem 
geleceği için hem de piyasalarımı-
zın yapısının korunması için EPDK 
olarak üzerimize düşeni yaptık. 
İnşaallah 2019’da çok daha fazla 
çalışacağız.

Tüketici odaklı bir bakışla 
hareket ederken, ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlayacak 
bütün yatırımların da önünü 
açmaya çalışıyoruz. 
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2018 yılında EPDK adına bir 
önemli başarı da Strateji Geliş-
tirme Dairesi Başkanı Gülefşan 
Demirbaş’ın MEDREG Başkanlı-
ğına seçilmesi öyle değil mi?

Evet bu gelişme 2018 yılındaki en 
önemli gurur vesilemiz oldu diyebilirim. 
Aslında buradan enerji uzmanlarımızın 
da gerekli mesajı alması gerektiğini dü-
şünüyorum. Yani her ne görevi yapar-
sanız yapın, en önemli beceri iletişim 
yönetimidir. Bir kurumun çalışanı olmak 
orada belli bir göreve yükselmek elbette 
bir başarıdır. Ama en büyük başarı ülke-
nizin ve kurumun adını uluslararası dü-
zeyde başarıyla temsil edebilmektir. Bu 
yüzden her EPDK uzmanı gerek kurum 
içinde gerekse kurum dışında ilişkilerin-
de büyük bir sorumluluk duygusu ile ha-
reket etmelidir. Kırıcı değil yapıcı olmayı 
bilmeli, gelecekte EPDK’yı çok önemli 
yerlerde temsil edeceğinin daima far-
kında olmalıdır.

Gülefşan Demirbaş’ın MEDREG 
Başkanlığı sadece kendisinin başarısı 
değildir elbette. Grup başkanının, uz-

manlarının, uzman yardımcılarının ve 
kendisine sağlıklı bir çalışma ortamı 
sağlayan bütün mesai arkadaşlarının 
başarısıdır… Bütün EPDK çalışanları-
nın başarısı ve gururudur. Türkiye enerji 
sektörünü uluslararası arenada temsil 
eden en üst düzey Türk kadını olarak zor 
bir görevi var artık. 2 yıl boyunca biz de 
kendisine elimizden gelen bütün desteği 
vereceğiz.     

Başkanım hem tüketicinin çıkarla-
rını korumak hem de yatırımcının 
önünü açmak şüphesiz zor bir 
iş… Konu enerji olduğunda haliyle 
daha da zor… Bu dengeyi nasıl 
sağlıyorsunuz?

Tabii hiç kolay değil bu dengeyi sağ-
lamak. Ama bize yüklenen sorumluluk, 
EPDK’ya düşen görev de bu. Serbest bir 
piyasamız var ama kuralları olan, ilkeleri 
olan ve kurumumuz tarafından gerektiği 
gibi denetlenen bir piyasa. Ama şu algıyı 
yıkmak gerekiyor. Tüketici odaklı olmak; 
sektör yatırımcılarına karşı olmak, onları 
sürekli zarar ettirmek anlamına gelmez. 
Yatırımcıları gereken desteği vermek 
de tüketiciyi arka plana itmek anlamı-
na gelmiyor. Bu karşılıklı bir kazan-ka-
zan süreci. Tüketici ne kadar memnun 
olursa yatırımcı da o kadar memnun 
olur. Tüketicinin mağdur edildiği bir pi-
yasanın hangi oyuncusu kendini başarılı 
addedebilir. Burada bir noktanın da altı-
nı çizmek gerekiyor. Nasıl ki EPDK ola-
rak sorumluluklarımız varsa, belli yet-
kilerimiz varsa, enerji tüketicilerinin de 
sorumlulukları ve hakları var… Bunların 
en iyi şekilde kamuoyuna anlatılması ve 
vatandaşlarımızın da bu konuda yeterli 
bilince sahip olması gerekiyor. TRT ile 
işbirliğinde etkili bir televizyon progra-
mı yaptık ve bir yılı aşkın bir süre devam 
etti. Derneğinizin de katkıları ile tüketici 
haklarına yönelik “tüketicinin enerji reh-

Gülefşan 
Demirbaş’ın 
MEDREG Başkanlığı 
sadece kendisinin 
başarısı değildir 
elbette. Grup 
başkanının, 
uzmanlarının, 
uzman 
yardımcılarının ve 
kendisine sağlıklı 
bir çalışma ortamı 
sağlayan bütün 
mesai arkadaşlarının 
başarısıdır…
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beri” adı altında kısa videolar hazırladık 
ve web sayfamızdan paylaştık. Ben de 
katıldığım etkinliklerde bu konuya özel-
likle dikkat çekiyorum ama bu konuda 
enerji sektörünün daha fazla mesai har-
caması gerektiğini, vatandaşlarımızla 
daha güçlü bir iletişim halinde olması 
gerektiğine inanıyorum.

Başkanım az önce 2018 yılını 
değerlendirirken Türkiye’nin 
enerjide ticaret merkezi olma 
hedefinden bahsettiniz… Bu 
hedef neden önemli ve doğal gaz 
borsamız bu hedef için nasıl bir 
kazanım?

Öncelikle medyada ve kamuoyunda 
var olan yanlış bir algıyı düzeltmemiz 
gerekiyor. Türkiye enerjide bir koridor 
ülke, transit ülke, köprü ülke olmaz, 
olmamalıdır. Ülkemiz büyük bir ener-
ji pazarı… Potansiyelimiz çok yüksek, 
imza attığımız, hayata geçirdiğimiz 
uluslararası projeler Türkiye’nin enerji-
de yükselen bir yıldız olduğunu gösterir 
nitelikte.  Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Rusya Devlet Başkanı’nın da katılımı ile 
yılsonuna doğru açılışını yaptığımız Türk 
akım projesini ele alalım. Türk akım pro-
jesi 31,5 milyar m3 doğal gazı taşıyacak 
teknik kapasiteye sahip bir hat. Burada 
gaz taşıma kapa-
sitesi, mavi akımın 
iki katından fazla. 
Taşınan bu gazın 
en az yarısının Av-
rupa’ya taşınması 
öngörülüyor. Bu 
hattın en önemli 
özelliği hem ülke-
mize, hem kom-
şularımıza, hem 
Avrupa’ya gaz 
taşıyabilecek ol-
masının yanı sıra 

transit riske maruz kalmadan, yani te-
darikçiden çıktıktan sonra başka ülke 
aşmadan ülkemize ulaşan bir hat olma-
sı. Ülkemizin son yıllardaki enerji atılım-
larının ayakları olan Türk Akım Tanap, 
Lng yatırımlarımız beraber değerlendi-
rildiğinde ülkemizin farklı kaynaklardan 
gelen gazın ticaretinin yapıldığı bir doğal 
gaz ticaret merkezi olma hedefine bir 
adım daha yaklaştırıyor. 

Tabii bir de EPDK’nın kurulma-
sına büyük katkı sağladığı doğal 
gaz borsamızı eklemek gerekiyor 
öyle değil mi?

Evet… Türkiye; 1 Eylül’de devreye al-
dığı organize doğal gaz toptan satış pi-
yasası ile bölgesinde, yani Akdeniz, Bal-
kanlar, Kafkasya ve Güneydoğu Avrupa 
diyebileceğimiz alanda günlük olarak 
doğal gaz ticareti yapılabilen bir borsa-
yı açan ilk ülke oldu. Bizim yıllık yaklaşık 
50 milyar metreküplük doğal gaz tüke-
timimiz söz konusu. Yani çok önemli bir 
doğal gaz pazarıyız. Nitekim Avrupa’nın 
en büyük 5 pazarından biriyiz. Lng it-
halatına baktığımızda ise dünyadaki 10 
büyük lng ithalatçısından biriyiz. Bu ra-
kamları beraber değerlendirdiğimizde 
Türkiye’nin ne kadar büyük bir doğal gaz 
pazarı olduğunu görebiliyoruz. 

Ülkemiz büyük bir enerji 
pazarı… Potansiyelimiz 
çok yüksek, imza attığımız, 
hayata geçirdiğimiz 
uluslararası projeler 
Türkiye’nin enerjide 
yükselen bir yıldız 
olduğunu gösterir 
nitelikte. 
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Son olarak akaryakıt sek-
törüne yönelik birkaç değer-
lendirme alabilir miyiz?

Akaryakıt sektörünü değer-
lendirdiğimizde beni en çok mut-
lu eden konu hiç şüphesiz kaçak 
akaryakıt ile mücadelede kazan-
dığımız başarı. Ulusal marker uy-
gulamamız, denetimlerimiz ve 
güvenlik güçlerimizin de büyük 
gayretleri ile hamdolsun akarya-
kıtta kaçak konusunu bitme nok-
tasına getirdik. Bugün akaryakıt 

kalitesinde Avrupa’da lider ko-
numdayız. Şehir gözetmeksizin 
Türkiye’nin her köşesinde en ka-
liteli akaryakıtı tüketiyoruz. Tabii 
herkesin bu noktada aklına fiyat 
konusu geliyor. 2018 hem petrol 
hem de döviz fiyatları değerlendi-
rildiğinde oldukça hareketli geçti. 
Devletimiz eşel mobil sistemi uy-
gulayarak çok önemli bir fedakar-
lık yaptı. Burada tabii yine zaman 
zaman “EPDK döviz yükselince 
akaryakıt fiyatlarına hemen zam 
yapıyor döviz inince yansıtmıyor” 
şeklinde yanlış eleştirilerle de kar-
şılaştık. Ne yazık ki hala akaryakıt 
fiyatlarının EPDK tarafından be-
lirlendiğine dair yanlış bir algı var. 
Biz bir yandan bu algıyı ortadan 
kaldırmaya çalışırken bir yandan 
fiyatları yakından takip ederek 
belirlenmiş fiyat metodolojisinin 
dışına kimsenin çıkmaması için 
üzerimize düşen sorumluluğu ye-
rine getirdik. Zaman zaman uya-
rılarımız da oldu sektöre ve hiçbir 
şirketin küçük hesaplarla tüketi-
ciyi mağdur edemeyeceğini aksi 
halde gerekli kararları alabilece-
ğimizi hatırlattık. 2019 yılında in-
şaallah akaryakıt sektörümüzün 
daha da gelişmesini, zaten belli 
bir seviyeye ulaşmış olan hizmet 
kalitesini daha da arttırmasını, fi-
yat konusunda rekabetin de arta-
rak tüketiciye olumlu yansımasını 
bekliyoruz.            

Sayın Başkanım bu yoğun 
mesainizde bize vakit 
ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz… 

Ben teşekkür ederim… 

Ulusal marker uygulamamız, 
denetimlerimiz ve güvenlik 
güçlerimizin de büyük 
gayretleri ile hamdolsun 
akaryakıtta kaçak konusunu 
bitme noktasına getirdik.

Röportaj Uzman Gözüyle Enerji
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konulu makalelerinizi bekliyoruz.

► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr  #uzmangözüyleenerji



@EnerjiUzmanlari24

Uzman Gözüyle EnerjiBizden

Derneğimizin Kasım 2018- Mart 2019 dönemi için 
yayınladığı “Eğitim Takvimi” kapsamında sektöre yönelik 
eğitimleri başlamış olup 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde An-
kara’da Elektrik ve Doğalgaz Piyasaları Tarifeler Eğitimleri, 
23-24 Kasım 2018 tarihlerinde de Antalya’da Elektrik ve 
Doğal Gaz Piyasası Tüketici Hizmetleri Eğitimleri başarı ile 
tamamlanmıştır. 

Özellikle elektrik ve doğal gaz piyasalarında konuların-
da uzman, tecrübeli ve donanımlı eğitimci kadrolarımız ile 
sektörün ilgili konularda ihtiyaç ve taleplerinin karşılan-
ması hedeflenmektedir. Eğitim takvimimiz çerçevesinde 
elektrik ve doğal gaz sektörlerine yönelik eğitimlerimiz hız 
kesmeden devam edecektir. 

Ayrıca sektörden gelen yeni talepler çerçevesinde “Si-
ber Güvenlik” ve “Enerji Hukuku” konuları da eğitim tak-
vimimize eklenmiş olup, kayıt ve tüm eğitimlerimiz hak-
kında detaylı bilgiler için www.enerjiuzmanlari.org.tr  web 
adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve diğer 
iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

YENİ EĞİTİM 
DÖNEMİ 
BAŞLADI
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Bu yazıda, ülkemizde uygulanan kapasite me-
kanizması, mekanizmanın eski ve yeni kur-
guları incelenmektedir.

Kapasite Mekanizmaları Nedir?

Kapasite mekanizmaları; elektrik şebekesine sunu-
lan ve çalışabilecek durumda olan kaynağın ödüllen-
dirildiği mekanizmalardır. Enerji piyasalarında ödeme 
hakkı üretilen enerji (MWh) üzerinden olurken, kapasi-
te mekanizmalarında belli şartları sağlayan “kapasite” 
(MW) ödeme alır. Kapasite ödemeleri için puant talep 
saatlerinde emreamade olmak, konum, belirli santral 
tipinde olmak gibi şartlar aranabilir. Kapasite mekaniz-
maları bir üretim teşviği değildir, ödeme için “üretiyor 
olmak” şartı aranmaz, aksine kapasite mekanizmasının 
bir piyasa oyuncusunun üretip üretmeme kararına etki 
etmemesi ve piyasa bozucu etki göstermemesi bekle-
nir.

Kapasite Mekanizmaları Neden Ortaya Çıktı?

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından izlenen iklim ve 
çevre politikalarının şekillendirdiği yüksek yenilenebilir 
enerji üretimi hedefleri, elektrik piyasalarında doğrudan 
teşvik alan yenilenebilir enerji payını artırdı. Talebin çok 
da büyümediği piyasalarda fiyattan bağımsız üretimin 
payının artması elektrik spot piyasa fiyatlarını düşürdü, 
ancak bu üretimin sürekli olmaması, şebekeyi yönete-
bilmek için düzenli santrallere olan ihtiyacın devam et-
mesi anlamına geliyordu. Bu durum paradoksal olarak 
şebekenin ihtiyaç duyduğu konvansiyonel santrallerin 

Afşin Burak BOSTANCI 
Nükleer Düzenleme Kurumu Kurul Üyesi

Kapasite 
Mekanizmasının 
Bugünü ve Yarını
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piyasa izleme tedbirlerini alarak oyuncuları sıkı bir de-
netime tabi tutmak gerekecektir. Yani bu çözümün sos-
yo ekonomik ve politik maliyetleri fazladır.

İkinci alternatif ise komşu ülkelerle enterkoneksi-
yonların artırılması ve piyasa birleştirme yoluna git-
mektir. Bu, Almanya gibi tüketimleri ve şebekeleri 
kuvvetli ülkelerle çevrili ülkelerde bile işletilmesi zor 
bir çözümdür. Farklı ülkelerin ortak fiyat belirleme al-
goritması, ortak uzlaştırma yöntemlerini işletebilmesi, 
şebeke işletmecileri ve piyasa işletmecilerinin uyumlu 
çalışması gibi bir dizi zorluğun çözüme kavuşturulma-
sı gerekecektir. Türkiye’nin ise gerek coğrafyası gerek 
çevresindeki ülkelerin zayıf şebekeleri ve piyasaları bu 
çözümü çok mümkün kılmamaktadır.

Türkiye’de Kapasite Mekanizması 

Türkiye’de kapasite mekanizması 1 Ocak 2018 iti-
bariyle uygulanmaya başlamıştır. 2018 yılında yaklaşık 
5600 MW yerli kömür, 9800 MW’lık doğal gaz kurulu 
gücü kapasite mekanizmasına dahil iken 2019 yılı için 
yaklaşık 6200 MW yerli kömür ve 9600 MW’lık doğal-
gaza ek olarak yaklaşık 1700 MW hidroelektrik kurulu 
gücü kapasite mekanizmasına katılacaktır. Kapasite 
mekanizmasının bütçesi her yıl yıllık toplam ve aylık 
bazda TEİAŞ tarafından önerilmekte ve iletim tarifesine 
yansımaktadır. İthal kömür santralleri kapasite meka-
nizmasında yerli kömür kullandıkları oranda yerli kömür 
santrali olarak kabul görmektedir.

Kapasite Ödeme Kurgusu Değişikliği

2018 yılı kapasite ödemesi kurgusu; mekanizma 
kapsamında olan santrallerin sabit maliyetlerinin 

piyasa fiyatından bağımsız olarak karşılan-
ması amacını taşımakta ve Piyasa 

Takas Fiyatını (PTF) 
esas almakta idi. 

E s k i 

mevcut piyasa şartlarında kendilerini çeviremediği, yeni 
yatırımların ise yapılamadığı bir ortam oluşturdu. Bu 
durum “kayıp para problemi” olarak isimlendirilmek-
tedir. Kapasite mekanizmaları da bu şartlarda ortaya 
çıkmış bir tedbir biçimidir ve kısa vadede şebeke güve-
nirliğini, uzun vadede ise üretim yeterliliğini sağlamayı 
hedefleyebilir. Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Portekiz, 
İskandinav ülkeleri gibi örneklerde ülkelerin ihtiyaçları-
na yönelik tasarlanmış farklı kapasite mekanizmaları 
işletilmektedir. Ülkemizde de 1 Ocak 2018 tarihinden 
itibaren kapasite ödemesi uygulamasına geçilmiştir.

Kapasite Mekanizmalarının Alternatifleri Var Mı-
dır?

Kapasite mekanizmaları dünyanın yenilenebilir 
enerjiye yöneldiği bir ortamda fosil yakıtlara kaynak 
aktarmakla, piyasa bozucu etkiler –aşırı arz gibi- oluş-
turmakla, büyük oyuncuların piyasa pozisyonlarını tah-
kim etmekle ve son kullanıcının yükünü ağırlaştırmakla 
ilgili bir dizi eleştiriye hedef olmuştur. O halde kapasite 
mekanizmaları bir mecburiyet midir? Söz konusu ülke-
nin konumuna ve yapısına göre bu sorunun cevabı de-
ğişecektir. 

Kapasite mekanizmalarının birinci alternatifi spot 
piyasadaki fiyat sinyalini kuvvetlendirmektir. Zaten 
kapasite mekanizmalarını ortaya çıkartan sebeplerin 
aslında enerji piyasalarının iyi çalışmamasına bağlı ol-
duğunu, enerji piyasalarının yeterli yatırım sinyali sağ-
layabileceğini savunan bir görüş tartışma konusudur. 
Örneğin Türkiye’yi ele alalım. Piyasamızda fiyat sinya-
linin kuvvetlenmesi için ulusal tek bir piyasa fiyatından 
vazgeçmek, kısıt bölgelerinde yüksek fiyatların oluş-
masına izin vermek, 2000 TL/MWh olan fiyat ta-
vanını bölge bazlı “kayıp yük değeri”ne eşitlemek 
yani belki bölgesine göre on ka-
tına, yirmi katına çıkmasına 
izin vermek, bütün bunlar 
olurken de 
gerekli 
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piyasasından gerek kapasite mekanizmasından bor-
cunu çevirecek kadar fazla elde eden kaynak türlerinin 
kapasite mekanizması dışına çıkartılması benimsene-
bilirdi. Bir diğer sıkıntı ise aylık bütçeden önce yerli kay-
nakların ödeme alması, kalanın ithal kaynaklı santral-
lere verilmesidir. Bu non-lineer tasarım, ithal kaynaklı 
santrallerin kapasite ödemelerinin karşılanma oranının 
tahmin edilebilirliğini çok düşürdüğünden, bütçenin ye-
terli olmadığı aylarda yerli kaynakları önceliklendiren 
bir oranda herkese pro rata ödeme yapılması dahi daha 
iyi bir çözüm olacaktı.

Diğer bir sıkıntı ise 2019 yılı projeksiyon çalışmala-
rında ortaya çıktı. 2019 yılı PTF öngörüleri yapıldığında; 
gerek yerli gerek ithal kaynaklı olsun, kapasite meka-
nizması katılımcılarının kağıt üzerinde mekanizma için-
de kalsa dahi pratikte dışarıda kalabilecekleri, bütçenin 
dağıtılamama sorunun ortaya çıkabileceği, Kanunun 

PTF’nin iki defa yapısal kırılma yaşadığı görülüyor. 
Ocak-Temmuz ve Ağustos-Ekim dönemlerindeki PTF 
dizilimleri kendi dönemleri içinde belli bir hata payında 
tahmin edilebilirken iki dönem arasında aynı ilişki kuru-
lamamakta, yani temel ekonomik paradigma değişmiş. 
PTF’nin bu şekilde yapısal kırılmaya uğraması kapasite 
ödemelerinin dağılımını da beklenmedik biçimde değiş-
tirdi, yani buradan nakit geleceği öngörüsüyle hareket 
eden katılımcılar için oldukça inişli çıkışlı bir yıl oldu.

İkinci sıkıntı ise ödeme kurgusunun tasarımındaki 
çeşitli tercihler. Şöyle ki ödeme sistemi PTF’nin toplam 
maliyet bileşenini aşması durumunda üreticinin elde 
ettiği fazlayı dikkate almamakta. Bu fazlanın uzlaştır-
ma dönemi bazında geri alınması pratikte fiyat tava-
nının toplam maliyet bileşeninin eşitlenmesi anlamına 
geleceğinden uygun bir çözüm değil, ancak katılımcılara 
kaynak bazında yıllık bir limit konulması ve gerek enerji 

yerli kaynaklara yapılan ödemeden sonra bütçe kalırsa 
ithal kaynaklı santrallere ödeme yapılması prensibi var-
dır. Aynı şekilde bu maliyetlerin yıl içerisindeki değişimi 
de aylık bazda, EPDK tarafından belirlenen formüller 
üzerinden ÜFE, kur vb ilgili verilerle güncellenmektedir. 

Bir kapasite mekanizması katılımcısının enerji piya-
salarından elde edebileceği nakit akışını dikkate alarak 
kapasite ödemesi çıkartan bu kurgu neden değiştirildi? 
Birincisi mevcut yatırımların korunması amaçlanıyor-
sa; kapasite mekanizması piyasadaki belirsizlikleri gi-
dermeli, katılımcılarına öngörülebilir, tahmin edilebilir 
ve böylece bankalarca dikkate alınabilir bir nakit akışı 
yaratmalı. Eski kurguda ise kapasite mekanizmasından 
gelecek tutarın tahmin edilebilirliği son derece düşük 
idi. 2018 yılı PTF gerçekleşmelerine bakıldığında:

ödeme kurgusunda ödemeler, uzlaştırma dönemi (1 
saat) bazlı olarak;

-PTF’nin kaynak tipi bazında (örneğin yerli kömür) 
belirlenmiş değişken maliyet bileşenini aşmaması du-
rumunda sabit maliyet bileşeninin tamamını...

-PTF’nin değişken maliyet bileşenini aşması ancak 
toplam maliyet bileşenini aşmaması durumunda top-
lam maliyet bileşeni ile sabit maliyet bileşeni arasındaki 
farkı karşılayacak şekilde oluşmakta iken...

-PTF’nin toplam maliyet bileşeninin aşması duru-
munda ise ödeme oluşmamaktaydı. 

Sabit ve değişken maliyet bileşenleri, dünya litera-
türünden ve kamuya ait santrallerin maliyetlerinden 
referanslarla kaynak tipi bazında EPDK tarafından be-
lirlenir. Bütçe dağıtımında yerli kaynaklar öncelikli olup, 

Şekil 2. 2018 yılı 
Ocak-Kasım PTF 

değerleri
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de-
v a m 

ettiği sürece ilgili santralin kapasite 
mekanizmasına esas kurulu gücü 0 

(sıfır) alınacaktır.

Değerlendirme & Kapasite Mekaniz-
masının Geleceği

Kişisel fikrim, kapasite mekanizmasının 
mevcut tasarımının içinde bulunulan ekonomik kon-
jönktürün şekillendirdiği ve sektöre can suyu sağla-
maya yönelik kısa vadeli bir tedbir olduğu yönünde. 
Makroekeonomik koşulların özel sektörün kredilerini 
çevirebilmesine imkan vermesiyle birlikte mevcut ka-
pasite mekanizması yapısını revize etmek gerekecektir. 
Teklif bölgelerine geçilmeden ve fiyat sinyalinin yerel 
olarak kuvvetlenmesine izin verilmeden enerji piyasa-
larından gelen yatırım sinyali kuvvetli olmayacağından, 
kapasite mekanizması üzerinden bu fonksiyon –çok 
daha düşük politik maliyetlerle- sağlanabilir. Makroe-
konomik koşulların iyileşmesiyle birlikte kapasite me-
kanizmasının maksimalist yapısından vazgeçilmesi, 
şebeke ihtiyaçlarına göre kısıt noktalarında stratejik 
rezerv bulundurmak için, veya Trakya gibi bölgelerde –
konum bazlı olarak ve ihale yöntemiyle- yatırım sinyali 
yaratmak için kullanılması uygun olacaktır.

Kaynakça
Interim Report of the Sector Inquiry on Capacity 

Mechanisms, European Commission, 13/04/2016
Capacity Mechanisms, Reigniting Europe’s Energy 

Markets, Linklaters, Coibion A., Pickett J.
Guidelines on State Aid For Enviromental Protecti-

on and Energy 2014-2020,European Commission
Capacity Mechanisms For Electricity, European Par-

liamentary Research Service, Erbach G.

öngördüğü yerli kaynakların önceliklendiril-
mesi şartının yerine getirilmediği durum-
ların ortaya çıkabileceği görüldü. PTF’nin 
görece düşük yüzdelerde değişimi öde-
me dağılımını tamamen değiştirebili-
yordu. Bu noktada Avrupa piyasalarının 
aksine Türkiye’de vadeli piyasaların sığ 
olması sebebiyle fiyat keşfinin sağlıklı ya-
pılamamasının eksikliği de hissedildi. Sonuç 
olarak eski kurgu ile devam edilmesi durumun-
da; eski kapasite ödeme kurgusunun belirsizlikleri 
gidermek yerine kendi içerisinde belirsizlikler üret-
mesi sebebiyle yeterli yatırım sinyalinin oluşmayacağı 
sonucuna varıldı ve kurgu değişikliğine gidildi.

Yeni Kapasite Ödeme Kurgusu

Yeni kurgu tasarlanırken; ödeme dağılımının 
öngörülebilir olması ve yıl öncesinden tahmin 
edilebilirliğinin yüksek olması, ekonomik şart-
ların hızlı değişim gösterdiği bir ortamdan fazla 
etkilenmemesi, bütçe dağıtamama sorununun ortaya 
çıkmaması ve hiçbir kapasite mekanizması katılımcı-
sının dışarıda kalmaması prensipleriyle hareket edildi. 
Özetle, i kaynak türünün güncellenmiş birim sabit ma-
liyetlerinin (SMB), kapasite mekanizmasındaki kurulu 
gücünün (KG) ve öngörülen kullanım oranının (ÖKO) 
çarpımı ile bu kaynak türündeki santrallerin sabit ma-
liyetleri bulunur ve bu sabit giderlerin bütün kapasite 
mekanizması katılımcılarının sabit giderlerinin içerisin-
deki payı i kaynak türü için ilgili fatura döneminin kapa-
site ödeme oranı (KAO) olarak belirlenir. SMB’ler 2018 
kurgusuna esas SMB’Lerin devamı niteliğindedir ve he-
saplanma mantıkları değişmemiştir.

Aylık bütçenin i kaynak türünün kapasite ödeme 
oranındaki kısmı ise ilgili kaynak türündeki katılımcılara 
kurulu güçleri oranında dağıtılır:

Bu şekilde katılımcılara daha kredilendirilebilir na-
kit akışının sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, sektörde 
naftalinleme olarak da bilinen, bir santralin sistem kulla-
nım anlaşmasının askıya alınması durumunda bu durum 
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Polietilen Doğal Gaz Boru Hatlarında Statik 
Elektrik Oluşumu, Etkileri ve Kontrolü
Serkan UÇAR
Makine Mühendisi, A Sınıfı İSG Uzmanı

olan boru hattında bir gaz sızıntısının onarımı, boğma işle-
minde, gaz tahliye işleminde, bağlantı yapılması vb. çalış-
malarda statik yükler mevcut olabilir ve ark emniyet ted-
birleri gereklidir.”

Statik elektrik, bir elektrik enerjisidir. Elektrik ener-
jisi akım halinde (dinamik) veya statik özellikte olabilir. 
Bakır gibi bazı malzemeler doğal olarak bu elektron 
transferine izin verirler. İyi iletken olmalarının sebebi, 
düşük yüzey direncine sahip olmalarıdır. Ancak, bazı 
malzemeler elektron transferine kolay bir şekilde izin 
vermezler. Atom yörüngesindeki elektronlar çok sıkı bir 
bağ ile bağlı olduklarından, elektronu yörüngesinden 
çıkartmak muazzam bir kuvvet gerektirir. Polietilen de 
böyle bir malzemedir ve yüksek yüzey direnci sergile-
mektedir. İçinde akış olan PE boru yanına potansiyel 
yükleri eşit olmayan başka bir nesne (metal alet vb.) 
geldiğinde maddelerin birim yüklerini eşitleme eği-
limlerinden dolayı statik yük boşalması oluşur ve yük 
boşalması ise kıvılcım şeklinde kendini gösterir. Statik 
elektrik, parlayıcı gazların (metan, propan, bütan, hid-
rojen vb.) kullanıldığı endüstrilerde tutuşturma kaynağı 
oluşturan büyük bir tehlike kaynağıdır. 

Türkiye’de doğal gaz dağıtım kuruluşlarının iş-
lettiği dağıtım şebekesinin yaklaşık %90-95’i 
polietilen (PE) dağıtım ve servis hatlarından 

meydana gelmektedir. Doğal gazlı polietilen hatlar üze-
rinde yapılacak bağlantı işlemleri ise bu konuda mesleki 
yeterliliği bulunan nitelikli PE kaynakçı personeli tara-
fından gerçekleştirilmelidir. Bir doğal gaz işletmesinin 
en temel hedefi; doğal gazı müşterilerinin kullanımına 
sunarken emniyetli, sürekli, hızlı ve üst kalite hizmetle 
doğal gaz arzı sağlamaktır. Türkiye’de doğal gaz dağı-
tım şebekelerinde, yerel yönetimlerin ve diğer altyapı 
şirketlerinin altyapı ve üst yapı değişiklikleri nedeniyle 
gerçekleşen deplase çalışmalarının yanı sıra genişle-
me sebebiyle kısmi hat yapımı, branşman alınması, 
servis hattı yapımı gibi işlemler dolayısıyla hemen her 
gün işlemler yapılabilmektedir. Türkiye’de doğal gazın 
kullanıldığı ilk günden bu yana gerek doğal gaz dağıtım 
hizmetinin üstlendiği şehir dağıtım bölgelerinde, gerek-
se organize sanayi bölgeleri ve serbest bölge doğal gaz 
işletmelerinde işletme bakım faaliyetlerinde polietilen 
hatlar üzerinde yapılan ve tekniğe uygun olmayan iş-
lemlerden dolayı çok sayıda çalışanın statik elektrik 
kaynaklı parlama etkilerinden dolayı yangına maruz 
kalarak ciddi şekilde ağır yaralandığı bilinmektedir. Gaz 
dağıtım endüstrisi tarafından boru hatlarında statik 
elektriğin varlığı önemsenmez ise ciddi derecede hasar 
ve kaza riski ile karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır.

STATİK ELEKTRİK VE OLUŞUMU

Doğal gaz dağıtım şebekesi bağlantı çalışmalarında 
statik elektriğin oluşturacağı tehlike olasılığını değer-
lendirmek için statik elektrik olayının nedenleri ile etki-
lerinin anlaşılması gerekir.

Şubat 1985'te yayımlanan Gaz Servisi için Plastik 
Boru El Kitabı'nda (Katalog No. XR0185) Amerikan Gaz 
Derneği (AGA) şöyle diyor: “Yanıcı bir gaz-hava karışımı 
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Elektrostatik potansiyel seviyesini etkileyen para-
metreler aşağıda belirtilmektedir.

	Malzemenin doğasından gelen içeriği

	Akış Hızı

	Kütlesel akış hızı/yoğunluğu

	Partikül büyüklüğü

	Boru cidarının kompozisyonu

	Türbülanslı akış, ventüri etkisi vb.

	Sıcaklı ve Nem 

Doğal Gaz Malzemelerinin Statik Elektrik 
Yönünden Davranışı

EN 1555-2 standardına göre üretilen orta yoğun-
luklu PE80 doğal gaz borusu incelendiğinde, yüzey di-
renç değerinin 1015 Ωm.’den yüksek olması ve elektrik-
sel mukavemetin ise 20 kV/mm.’den büyük olması, PE 
80 boruların yalıtkanlığının ve statik elektrik yüklenme-
sinin yüksek seviyede olduğu ve gazlı bağlantı çalışma-
larında tehlike oluşturmaya devam edeceği ve tedbir 
alınması zorunluluğu görülmektedir.

Doğal gazın tutuşması için yaklaşık 590-650 oC bir 
ısı enerjisi gerekmektedir. 3 kV ve üzerinde bir statik 
elektrik gerilim değeri atlama yaparken bu ısıyı rahat-
lıkla oluşturabilir. Gerçekleştirilen deney çalışmamda, 
statik elektrik yüklenen PE 80 sınıf boruda yapılan öl-
çümlerin ±0,01-10 kV aralığında olduğu, PE 100 mal-
zeme boru yüzeyinde ise ±0,05-25 kV aralığında yük-
sek elektriksel yalıtkanlık değeri görülmüştür. Statik 
elektrik yüklenen numune PE fitting malzemelerinde 
ise ±3-25 kV olduğu tespit edilmiştir.

Aşağıdaki diyagramdan görüleceği üzere alt-üst 
patlama sınırları arasındaki yanıcı bir gaz için minimum 
tutuşma enerjisi 0,2 milijoule (mJ) dur. Bu enerji sevi-
yesi çok düşük görünmekle birlikte, tutuşma kolaylıkla 
sağlanabilecektir.

Statik elektrik sonucu oluşan kıvılcımların yangın ve 
parlamaya yol açmalarını kolaylaştıran koşulların ba-
şında, yanıcı malzeme, gaz, buhar veya tozun, hava ile 
parlama limitlerinde karışması ve statik elektrik tara-
fından ateşlenmesi geliyor. İkincisi, statik elektrik yü-
kün yalıtkan nesne üzerinde veya topraklaması olma-
yan bir iletken malzeme üzerinde oluşması, bu yükün 
genellikle toprağa veya yakınındaki iletken malzeme-
lere ark(kıvılcım) şeklinde akması eğiliminin yangın ve 
parlamaya yol açma ihtimalidir. Bir üçüncü etmen de, 
oluşan arkın, çevresindeki yanıcı karışımı ateşlemeye 
yetecek kadar enerjiye sahip olmasıdır.

PE Boru ve Fitting Deney Numuneleri

rinin kesici metal tij yapısının ark atlamasına sebebiyet 
vermeyecek şekilde üretilmesi için araştırma geliştirme 
çalışmalarının hızla yürütülmesi gerekmektedir.

PE boru ve fitting üreticileri, PE 100 sınıfında üret-
tikleri boru ve ekleme parçalarının hammaddesinin PE 
80 doğal gaz borularına benzer şekilde daha iletken 
yapıya kavuşturulması ile özellikle saddle tee fittingle-
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açabilme tehlikesi nedeniyle doğal gaz uygulamaların-
da kullanılmaz. Şöntleme (birbirine bağlama), potan-
siyel fark oluşumunu engellemek ve elektron akışının 
devamını sağlamak için yapılır. Polietilen gazlı bağlantı 
uygulamalarında bu yöntem, başlı başına yeterli görül-
memektedir. Şöntleme işlemine ek olarak topraklama 
uygulaması gerçekleştirilebilir. Üçüncü yöntemde statik 
elektrik, toprağa iletilerek veya dağıtılarak kontrol altına 
alınabilir. Bunun için köpüklü/ıslak bezler, antistatik tel-
ler, antistatik ipler vb. kullanılabilir. Boru hattı kurulum 
ve onarım işlemlerinde kullanılan metal el aletlerinin 
ayrıca topraklanması olmazsa olmazdır. Statik elektrik 
giderilmesinde kullanılan materyaller, uygulama yüzey 
alanında ne kadar fazla temas ederse o ölçüde etkili ol-
duğu unutulmamalıdır.

STATİK ELEKTRİĞİN GİDERİLME YÖNTEMLERİ

Boru üreticisi firmaların statik elektrik sorunun 
önüne geçecek veya azaltacak yeni nesil ürünler için 
araştırma ve gelişme çalışmaları yapılması gerektiği 
görülmektedir. Boru hattı kurulumu ve onarım esna-
sında alınabilecek önlemlerle bu riski azaltabilir. Doğal 
gaz boru hatlarında iyonizasyon, şöntleme ve toprak-
lama olmak üzere statik elektrik yüklerini gidermenin 
üç temel yöntemi mevcuttur. İyonizasyon, yüzeyler-
de biriken statik elektrik yükünü tehlikeli bir seviyeye 
gelmeden boşaltmak ve cisimler arasında meydana 
gelebilecek potansiyel farkını izole etmek maksadıyla 
uygulanır. Çalışma prensibi, iyonize edilmiş havanın iş-
lem yüzeyine püskürtülmesi şeklindedir. Yüksek gerilim 
kullanımı nedeniyle riskli durumlarda ateşlemeye yol 

İyonizasyon Yöntemi  Örnek Antistatik Gelin Bakır Teli Antistatik İp   Antistatik Fırça

Gazın ateşlenmesi için yaklaşık 590-650oC derecelik 
bir ısı yeterlidir. 3.000 volt ve üzerinde bir statik elektrik 
gerilim değeri atlama yaparken bu ısıyı rahatlıkla oluştu-
racaktır. PE boru hatlarında 9.000 volt değerinde statik 
elektrik yükü görülmüştür. Gaz akışı kesildikten sonra iç 
yüzeyde statik elektrik yükü sorunu devam etmektedir. 
Borunun hasarlı bir kısmı tamir amacıyla testere veya 
makas gibi bir metal kesici ile kesildiğinde ve metal alet 
borunun iç yüzeyine temas ettiğinde kıvılcım deşarjı 
kaçınılmazdır.

Yaşanan statik elektrik kontrol sorunları nelerdir?

PE borularda statik elektriğin oluşturabileceği iki tip 
sorun vardır: 

1) Gaz karışımının alev alması

2) Elektrostatik iğne delikleri oluşumu

Elektrostatik iğne delikleri, PE borusu içindeki sta-
tik elektrik PE borusunun yalıtkan (izole) gücünü aşa-
cak kadar yüksek bir voltaja eriştiğinde oluşmaktadır. İç 

PE Dağıtım ve Servis Hatlarındaki Statik 
Elektriğin Analizi

“Gaz içinde bulunabilecek partiküllerin hareketi PE 
borusu içinde elektrik yükü oluşturur.” Statik elektrik, 
gaz akışıyla birlikte PE borusu içinde oluşmakla, kışın 
soğuk ve kuru havalarda daha tehlikeli bir hale dönüş-
mektedir.

 “İç yüzeydeki statik yükten oluşan elektriksel alan 
borunun dış yüzeyine geçer.”

Gaz PE boru içinden geçer ve iç yüzeyde statik elekt-
rik yükü oluşturur. Statik yükü arttırıcı diğer nedenler 
arasında boru dirsekleri, valfler, tahliye işlemi gibi gaz 
akış bozucuları bulunur. Boru topraktan çıkarıldığında 
dış yüzeyde bulunan yük açıktadır ve atlamaya hazırdır. 
PE dağıtım borularında hem iç hem de dış yüzeydeki 
statik elektriğin giderilmesi gerekmektedir. 

PE borusu iç yüzeyindeki statik yük, noktasal olur 
ve PE borunun yüksek direncinden dolayı hareketsizdir.
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hatlarında uygulanabilirliği detaylıca araştırılmalı, per-
formans testleri ve elektrostatik ölçüm verileri analiz 
edilerek kullanımına karar verilmelidir.

Bir diğer uygulama olan iyonizasyon işlemi, PE bo-
rusu dış yüzeyindeki statik elektrik kontrolü için sıvı 
solüsyon yöntemi veya izole bant yöntemi kullanılabilir.

İzole bant uygulamasında, sabunlu suya daldırılan 
pamuk esaslı şerit bez (en az 1,5m. uzunlukta) boru-
nun çevresine sarılır ve ıslak bez ile toprak zemin arası 
bakır çubuk (en az 0,3m. uzunlukta) bağlantısıyla top-
rağa irtibatlandırılır. Bez, suyu borunun yüzeyinde tutar 
ve sabun suyunun borunun her yanına yayılmasını ve 
iletkenliğin arttırılmasını sağlar. Bez ve bakır çubuk, sa-
bunlu suyu tutup elektriksel şarjın toprağa 
iletilmesini sağlar. Ortamda sürek-
li gaz varsa, borunun toprakla 
temas ettiği noktalardan 
başlayarak seyreltilmiş 
su ve sabun çözeltisi ile 
ıslatılmalıdır. Sarılan 
bant zaman za-
m a n 
s u 

taraftaki statik yük boru yüzeyinden çevredeki topraklı 
zemine atlama yapar. Bu atlama sırasında açığa çıkan 
ısı plastik malzemeyi eritir ve iğne deliği meydana gelir. 
Genellikle, elektrostatik iğne delikleri PE gaz hatlarında 
küçük çaplı borularda, debi değişikliği, yüksek akış hızı 
ve sürtünmenin yoğun meydana geldiği yerlerde oluş-
tuğu görülmektedir.

Boğma çalışmasında kullanılan aletin topraklanma-
sıyla iğne deliği oluşumu riski artabilir ancak operasyo-
nel çalışmada çalışanın emniyetini arttıran bir husustur. 
Yalnız aletlerin topraklanması başlı başına PE boruda 
statik elektrik kontrolü üzerinde hiç bir etkisi olmadığı 
unutulmamalıdır. 

Altyapı firmaları veya üçüncü şahısların yol açtığı 
hat hasarlarında yangın çıkmasa dahi yüksek hızdaki 
gaz akışı, uygun şartlar mevcutsa çok sayıda fark edile-
meyen iğne delikleri meydana gelebilir.

Dahili ve Harici Olarak Uygulanabilecek Anti Statik 
Yöntemler

PE boru hattında gaz akışından kaynaklı dahili sta-
tik elektriği etkisizleştirmeyi amaçlayan yanda resim-
de görülen kartuş sistemi mevcuttur. Bunun dışında 
kokulandırma sisteminde, kokulandırma maddesine 
ilave edilen özel bir sıvı ile gaz boru hatlarında taşına-
rak, tüketim cihazlarına kadar statik elektrik giderile-
bilmektedir. Genel olarak filtre kartuş sistemi ve özel 
sıvı, gazın yüzeysel direncini azaltarak ve gazı yalıtkan 
yerine iletken hale getirerek, statik elektriği gidermek 
amaçlı düşünülmüştür. Bu sistemin Türkiye’de özellikle 
bölge regülatör istasyonu çıkışından itibaren boru 

Statik elektrik giderici kartuş sistemi örneği

Özel antistatik solüsyon spreyi kullanarak dış statik 
elektriği giderme uygulaması
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delme, boğma, tij indirme gibi işlemlerde uygulanabi-
lecek topraklama uygulama şemaları aşağıda gösteril-
mektedir.

kullanılacaksa, statik elektrik kontrolü yapılamayacağı 
için hasarın meydana geldiği kanala girmek veya yak-
laşmak yangın tehlikesi nedeniyle son derecede riskli-
dir. Mümkünse aynı hat üzerinde farklı noktadan kanal 
açılarak veya kanal dışından emniyetli alandan uygu-
lama yapılmalıdır. Aksi durumda vana kullanılarak gaz 
akışı kesilmelidir. Hasarın meydana geldiği kanal ve gaz 
akışının çıktığı polietilen boru, statik elektrik etkilerine 
karşı kanal dışından sulanabilir. Bu tür müdahale işlem-
lerinin standarda haiz koruyucu donanımlar (yanmaya 
mukavim antistatik iş kıyafeti, antistatik iş ayakkabısı, 
antistatik başlık, iş eldivenleri vb.) kullanılmaksızın ya-
pılmaması gerekiyor.

ile ıslatılmalıdır. Dış hava sıcaklığının 0°C’nin altındaki 
yerlerde bant esnekliğini korumak için suya glikol ekle-
nebilir. PE boru hatları üzerinde fitting bağlantısı, bran-
şman alma, tapping vb. bağlantı işlemlerinde kesme, 

OPERASYONEL UYGULAMALARDA STATİK 
ELEKTRİK TEHLİKELERİ

Polietilen hat işletmeye alma sürecinde yapılan tah-
liye işlemlerinde gaz çıkışı, yangın riski oluşturduğun-
dan büyük kazalara yol açabiliyor. Bunu önlemek için 
tahliye yapılan hattın açık ucunda topraklı metal tahliye 
aparatı (flare) kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemle 
boru içindeki statik yük giderilemese de topraklı apa-
ratlar sayesinde tahliye işlemleri kontrollü şekilde ya-
pılabiliyor ve harici statik yük birikimine engel olunuyor. 
Ancak bu koşullarda bile boru içindeki statik yüke çok 
dikkat edilmesi gerekiyor, çünkü metal uçlar harici sta-
tik yükleri kontrol etmede yeterli olsa da, dahili statik 
yükleri gidermede yeterli değil. Açık uçlu hatlar ile altya-
pı firmaları veya üçüncü şahısların neden olduğu izinsiz 
kazı sonucu boru hattı hasarları dağıtım şirketleri için 
en problemli statik elektrik kaynaklı riskleri oluşturuyor. 
Meydana gelen hasarlar boruda kırılma ve yırtılmalara 
yol açtığından, kontrolsüz gaz çıkışı yüksek hızlara ula-
şıyor ve boru içindeki sürtünme maksimum seviyelere 
ulaşıyor. Gaz akışının kesilmesi için boğma ekipmanı 
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leri incelenerek kayıt altına alınmalı, sektör ilgilileri ve 
çalışanlarıyla paylaşılarak farkındalığın arttırılması ve 
bu olayla ilgili yaşanabilecek kazaların asgari seviyede 
tutulması açısından çok önemlidir. Statik elektrik konu-
sunda iş emniyeti eğitim ve prosedürlerinin uygulan-
ması, bağlantı ve müdahale çalışmalarında kullanılan 
el aletlerinin statik elektrik etkilerine karşı dönüşümü, 
gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanılması, bu 
çalışmalardaki istenmeyen vakaların azalmasına ve 
önlenmesine neden olacağı aşikardır. PE boru, fitting 
malzemelerde karşılaşılan yüksek statik yük oluşturma 
seviyesinin azaltılmasına yönelik Türkiye’de araştırma 
geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Statik elektrik kay-
naklı olaylar, operasyonel çalışmaların yanı sıra kazı 
çalışmalarında da meydana gelebilecektir. Dolayısıyla 
özellikle altyapı kuruluşları veya üçüncü şahısların izin-
siz yaptıkları kazılarda oluşan kontrolsüz gaz çıkışlarının 
statik elektrik kaynaklı yangın tehlikesine dönüşmesine 
karşı, ilgili yasal mevzuatlarla da desteklenen emniyet 
ve caydırıcı tedbirler alınmalıdır.
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PE GAZLI HAT BAĞLANTILARINDA STATİK 
ELEKTRİK TEHLİKELERİ VE KONTROLÜ

PE şebeke aktivitelerinde statik elektrik kaynaklı 
meydana gelen birçok olayın kök nedeni; kullanılan bu 
tür metalik donanımların (Giyotin Makas, El Makası, 
Boğma Aleti, Delme Anahtarı vb.) işlem esnasında top-
raklanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu ekip-
manlara topraklama tertibatları, ekipmanın metalik 
aksamına uygun şekilde montajlanmalı ve ekipmanın 
çalışma ergonomisini etkilememelidir. Ayrıca bu tür ak-
tivitelerde görev alacak çalışanların antistatik özellikte 
iş kıyafeti, iş ayakkabısı, eldiven, tam yüz başlık gibi ki-
şisel koruyucu donanım kullanılması önemlidir.

PE Kaynakçı Çalışanlarının Mesleki Yeterliliği

Doğal gaz altyapı çalışmaları ile işletme, bakım 
ve onarımında mesleki yeterlilik belgesi olmadan işçi 
çalıştırılması tehlikeli ve yasaktır. Doğal Gaz Polieti-
len Boru Kaynakçısı Seviye-3 belgesine sahip olanlar; 
kaynak işlemini ve testlerini belirli kriterler çerçevesin-
de yapan nitelikli kişi olarak tanımlanır. Bu, boru hattı 
montaj faaliyetlerinde çalışmaya imkan sağlayan bir 
belge türüdür. Bu belgeye haiz olanlar doğal gazlı hatlar 
üzerinde herhangi bir işlem yapamazlar. Doğal Gaz Po-
lietilen Boru Kaynakçısı Seviye-4 belgesi ise, Seviye-3 
belge kapsamına ek olarak, bu işlemleri gazlı hatlarda 
da yapmaya olanak sağlayan yeterlilik belgesidir. Bu ve 
benzeri diğer mesleki yeterlilik belgeleri, Mesleki Yeter-
lilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav 
ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş 
personel belgelendirme kuruluşları tarafından alınabil-
mektedir.

Doğal gaz dağıtım şebekelerinin büyük oranını 
oluşturan PE hatlarında yapılan işlemlerde, işveren ve 
çalışanlar statik elektriğin kontrol altında tutulması 
konusunda azami özen ve dikkati göstermelidir. Türki-
ye’de doğal gaz dağıtım işletme bölgelerinde, PE boru 
hatlarında statik elektrik kaynaklı olaylar yaşandığı 
bilinmekle beraber, bu ve benzeri olayların kök sebep-

PE Hatlarda Kullanılan El Aletleri Örnekleri



@EnerjiUzmanlari36 Kasım - Aralık 2018 / Sayı: 10

Uzman Gözüyle EnerjiMakale

Tolga TURAN
Turkcell Enerji / Genel Müdür Yardımcısı

“…kitabının düzelti metinlerini önüne çekti, aklı bir süre daha
hiçliklerle varlıklar arasında gidip geldi, ardından,

yavaş yavaş, işine daldı, vakit geçip gitti…”1

Giriş:

Kullandığımız elektriğin mevzubahis bağlama göre farklı 
farklı fiyatlarından bahsetmek mümkün. Tabiatıyla esas olan gün 
öncesi piyasasında oluşan piyasa takas fiyatı zira diğer fiyatların 
hesaplanmasında umumiyetle referans fiyat olma niteliğini haiz. 
Buradan hareketle regüle edilen perakende elektrik fiyatları da 
oluşmakta. O nedenle piyasanın gözü de piyasa takas fiyatında 
ve oluşum sürecinde. Geldiğimiz noktada bu fiyat EPİAŞ tarafın-
dan işletilen organize elektrik piyasa borsasında saatlik olarak 
oluşuyor ve bunun piyasa aktörlerinin alacağı aksiyonlarda özel-
likle de yatırım kararlarında bir sinyal işlevi görmesi bekleniyor. 

Piyasa takas fiyatı esas itibari ile olan elektriğin bedeli olarak 
anlaşılabilir. Yani elektrik var ve piyasada oluşan fiyattan siz onu 
satın alabiliyorsunuz. Bir de olmayan elektriğin fiyatı var ve bu 
ülkemizde yeni yeni konuşulmaya başlandı. Özellikle de 31 Mart 
elektrik kesintisinden sonra. Literatürde buna “value of lost load” 
(VOLL) deniliyor ve aslına bakarsanız kulağa da afili gelen bir de-
yişi var. Biz burada VOLL’un ne demek olduğu, nasıl hesaplandığı 
ve piyasada elektrik üretimi planlamasına ilişkin karar mekaniz-
masına nasıl etki ettiği/etmesi gerektiği konusundaki görüşleri-
mizi paylaşacağım.2

1. VOLL nedir?  

VOLL yukarıda da değindiğimiz üzere olmayan elektriğin fi-
yatıdır, başka bir deyişle olmayan elektriğin toplumsal refaha 
veya ülke ekonomisine olan etkisidir.3 Elektrik yokken bunun ak-
törler üzerinde etkisi olur: örneğin insanlar karanlıkta kalırlar ve 
faydalanma seviyeleri düşer, bazı okullarda dersler yapılamaya-
bilir, kombiler çalışmayıp insanlar soğukta kalabilirler, jeneratör 
kullanımı nedeniyle daha pahalıya elektrik üretimi gerçekleşir, 
daha pahalıya dahi elektrik temin edemeyen işletmelerde üre-
tim kaybı meydana gelir, kredi kartları marifetiyle yapılan tü-
ketimde azalma olur, işletmelerde fireler gerçekleşir vs. Bütün 
bunları topladığınızda ortaya çıkan maliyeti olmayan elektriğin 
değeri olarak tanımlayabiliriz. Ve eğer elektriğin olması için kat-
lanmak zorunda olduğumuz maliyet (cost of peak plant) VOLL’un 

Olmayan 
Elektriğin 
Fiyatı Üzerine 
Kısa Notlar

1- Jose Saramago, “Lizbon Kuşatmasının Tarihi” nden bir pasaj (Kırmızı Kedi, 2015, s.126)

2- Bu kısa çalışmada içerimizde mündemiç bilgilerin yanı sıra Sally Hunt “Making Compe-

tition Work in Electricity” ve Steven Stoft “Power System Economics” eserlerinden fayda-

lanılmıştır.

3- VOLL: “The cost to end-use customers if power is cut off.” (Hunt, 451).

Jose Saramago
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değil. VOLL ancak dolaylı birtakım yöntemler marifeti 
ile hesaplanabiliyor. Literatürde VOLL’un hesaplanma-
sında umumiyetle dört farklı yaklaşımın benimsendiği 
kabul edilmektedir6:

•	 Gözlemlenen Tercihler (Revealed preferences): 
Aktörlerin gerçekleşen davranışlarının gözlen-
mesi

•	 Ortaya Konulan Tercihler (Stated preferences)7: 
Anket ve mülakat yöntemleri ile aktörlerin orta-
ya koyacakları davranışların belirlenmesi

•	 Proxy Yöntemler (Proxy methods): Doğrudan ma-
liyetlerin tespit edilmesi, örneğin üretim kaybı, 
fireler, yeniden çalıştırma maliyetleri vs. 

•	 Vaka Çalışmaları (Case studies): Büyük elektrik 
kesintilerinde yaşananların ve ortaya çıkan ne-
ticelerin analiz edilmesi 

Yukarıda anlatılanlar ışığında VOLL’un ancak tahmin 
edilebilen bir değer olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir diğer 
ifade ile VOLL hiçbir zaman tam olarak hesaplanamaz 
ancak tahmin edilebilir.8

3. VOLL’un yatırım kararlarına etkisi nedir?

Elektrik piyasalarında üretim planlaması dendiğin-
de akla şunların gelmesi gerekir: 

•	 Ne kadar elektrik kesintisine müsamaha gös-
terilecek? Yani ne kadar no-load plant inşa edi-
lecek?

üzerinde ise ilave kapasite yatırımı yapmaksızın elektri-
ğin olmamasını, VOLL’un altında ise kapasite yatırımını 
yaparak olmayan elektrik durumuyla (outage) karşı kar-
şıya kalmamayı tercih ederiz.4

Dolayısıyla, sistemde kaç saatlik elektrik kesintisine 
müsamaha gösterileceği üretim planlaması karar süre-
cinin ilk adımıdır ve doğrudan doğruya VOLL ve marjinal 
santrallerin sabit ve değişken maliyetleri ile ilintilidir. 
Hunt’ın cümlesi ile “Load should be unserved in hours 
when the cost of serving it would exceed VOLL.” (Hunt, s. 
405)

2. VOLL nasıl hesaplanır? 

Tanımdan hareketle, VOLL ekonomide yer alan ak-
törlerin elektrik kesintisinde maruz kaldıkları iktisadi 
zararı tespit ederek hesaplanabilir. Her şeyden önce 
VOLL hesaplanırken elektriğin son kullanıcıları bakı-
mından oluşan maliyet dikkate alınır. Burada VOLL se-
viyesine tesir eden bazı faktörlerin de dikkate alınması 
gerekir. Binaenaleyh, tek bir VOLL değerinden bahset-
mek kabil olmayıp, bu faktörlerin ağırlığına göre her bir 
aktör için oluşan VOLL değeri de farklı olacaktır. Tüm bu 
faktörler değişik aktörlerin maliyetlerini belirleyecekler 
ve nihai olarak bir CDF (customer damage function) biçi-
minde de ifade edilebilecekleridir. Bu faktörler aşağıda-
ki şekildedir5:

•	 Abone grupları/tüketici tipleri arasındaki farklı-
lıklar (Differences between distinct types of custo-
mers)

•	 Algılanan güvenlik seviyesi (Differences in percei-
ved reliability level)

•	 Kesintinin zamanlaması (Differences in time of 
occurrence)

•	 Kesintinin süresi (Differences in duration)
•	 Kesintilerin planlı şekilde bildirimi (Differences in 

notification)
O halde olmayan elektriğin fiyatı nasıl hesaplanır? 

Bir malın fiyatı piyasada arz ve talebine göre belirlen-
mekle birlikte olmayan elektriğin ticaretinin yapıldığı ve 
dolayısıyla fiyatının belirlendiği bir marketplace yok. O 
nedenle bu fiyatın doğrudan tespit ve tayini mümkün 

4- Network planlaması bakımından VOLL’un etkisi izahtan varestedir, mamafih biz bu çalışmada bunu kapsam dışı bıraktık.

5- Adriaan van der Welle and Bob van der Zwaan, “An Overview of Selected Studies on the Value of Loast Load”, Energy research Centre of the Netherlands (ECN) 

Policy Studies Department, Working Paper, 15 November 2007, ss.7-8.

6- age, ss.8-10.

7- En yaygın kullanılan yöntem budur.

8- Çeşitli VOLL hesaplamaları için bkz. Schröder T and Kuckshinrichs W (2015) Value of Lost Load: An Efficient Economic Indicator for Power Supply Security? A 

Literature Review. Front. Energy Res. 3:55.
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9-  A  : Peaker plant

       F
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 : Sabit maliyet

       V
A

 : Değişken maliyet

 10- RCC: Kapasitenin maliyeti

 11-  Peter Cramton, Axel Ockenfels, Steven Stoft, “Capacity Market Fundamentals”, IAEE Volume 2 Number 2, 2013, s.28.

12- Nurullah Çakmak, “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Fiyat Limitler”, Uzman Gözüyle Enerji, Mayıs-Haziran 2017, Yıl 1 Sayı 1, s. 33.

sağlanan marjinal küçülmenin eşit olduğu noktadır. Bir 
diğer ifade ile, optimal kesinti süresi yukarıdaki örnek-
tekine benzer şekilde RCC/VOLL olarak karşımıza çık-
maktadır. RCC pozitif olduğu sürece, etkinlik nazarın-
dan kesintinin olması da pozitif bir olasılık olarak ortaya 
çıkmaktadır.11 

Ülkemizde “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengele-
me Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitle-
rinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 
VOLL hesaplamaları EPİAŞ tarafından yapılmakta ve 
EPDK’ya sunulmaktadır. Bizdeki piyasada gün öncesi 
piyasasında kabul edilen tüm teklifler günün sonunda 
oluşan piyasa takas fiyatından uzlaştırıldığından, sant-
rallar bakımından kendi marjinal maliyetlerinin üstün-
de PTF çıkan saatlerde sabit maliyetlerin karşılanması 
söz konusu. İşte bu PTF bakımından tavan veya taban 
getirilebilmektedir. Çoğu zaman düzenleyici kurumların 
‘kıtlık fiyatlandırması’ ile ‘piyasanın kötüye kullanımı’ 
davranışı arasında tereddüt etmeleri nedeniyle azami 
teklif limitlerinin (bid cap) hayata geçirildiğini görüyoruz. 
‘Kayıp para’ probleminin ise bir ölçüde hayata geçirilen 
kapasite mekanizmaları ile adreslenmeye çalışıldığını. 
Teklif limitleri ile VOLL ise usul ve esaslarda da görü-
leceği üzere ilişkili kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. 
Fiyat limitlerinin belirlenmesinde temel olarak iki ölçüt-
ten birisi puant santrallerin sabit maliyetleri karşılaya-
bilmeleri iken diğeri ise olmayan elektriğin belirlenmesi 
esasına dayanmaktadır.12

Hülasa, VOLL kavramı hem üretim planlaması hem 
de santralların sabit maliyetlerini karşılamak (hem 
energy-only hem de kapasite mekanizmaları marife-
tiyle) ve ‘kayıp para’ sorununu adreslemek üzere uygu-
lanan kıtlık fiyatlandırması veya kapasite mekanizma-
ları gibi konuların merkezinde yer alan çok önemli bir 
kavramdır. Bu nedenle tahmin edilmesi de bir o kadar 
önemli ancak bir o kadar da zordur. İndirgemeci bir 
yaklaşımla, kesinti saatini 8760’a bölüp onu da GDP ile 
çarpmak dışında bilimsel veriler ışığında ve yine bilim-
sel yöntemler marifetiyle hesaplanmalıdır.  

•	 Ne kadar peak-load plant inşa edilecek?
•	 Ne kadar base-load plant inşa edilecek?
•	 Ne kadar mid-load plant inşa edilecek?
Bunlardan ilki tam da VOLL’un yatırım kararlarına 

etkisi ile ilgilidir ve VOLL ile marjinal peaker’ın sabit ve 
değişken maliyetinin bir fonksiyonu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere “Load 
should be unserved in hours when the cost of serving it 
would exceed VOLL.” Yani;

VOLL*(Kesinti saati) < FA + [VA*(Kesinti saati)]9

olduğu durumlarda sistemin talebi karşılamaması 
ve kesintiye müsamaha gösterilmesi ekonomik pers-
pektiften optimaldir. (Hunt, s. 405) grafiksel gösterim 
de aşağıdaki şekildedir:

Konuyu biraz daha somut bir örnekle açıklayalım. 
Varsayımlarımız aşağıdaki şekilde olsun:

Yıllık ortalama kesinti süresi: 5 saat (Duration)

VOLL: $20.000/MWh

RCC:  $80.000/MW-yıl (rental cost of reliable capa-
city10)

Bu senaryoda 1 MW kapasite ilave edildiğinde bu 
kapasite yılda ortalama 5 saat çalışacak ve kesintinin 
maliyetini yılda $100.000 düşürecektir. İlave kapasi-
tenin maliyeti ise $80.000’dir dolayısıyla yeni kapasite 
kısıntı süresinin yılda 4 saate düştüğü noktaya kadar 
ilave edilmelidir. Bu nokta ilave kapasite için katlanı-
lan marjinal maliyet ile olmayan elektriğin maliyetinde 



Maden  Kanunu  ile bazı kanun ve 
kanun hükmünde kararnamelerde 
(KHK) değişiklik öngören kanun, Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi. 

Kanuna göre, Maden Tetkik ve Ara-
ma Genel Müdürlüğünün (MTA) yurt 
dışında faaliyet göstermek üzere 
kuracağı şirketlerin arama ve araş-
tırma faaliyetleri dışında işletme 
faaliyetinde de bulunmasına imkan 
tanındı. Bu kapsamda kurulacak 
özel hukuk hükümlerine tabi olacak 
şirketlere piyasa şartlarında hareket 
edebilmeleri amacıyla bazı kanun-
lardan ve KHK’lerden muafiyet ve 
istisnalar getirildi. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
(EÜAŞ) ihtiyaç duyulması halinde, 
kamu kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılması amacıyla elektrik üretim 
tesisleri kurması, işletmesi ve ticare-
tinin yaptırılması konusunda görev-
lendirilen veya üretim tesisi işletme 
hakkı devredilen şirketlerin sahasın-
dan kömür alımı yapabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun (EPDK) teşkilat yapısı, hizmet-
lerin etkin ve verimli sunulabilmesi 
için yeniden yapılandırılacak. Mev-
cut daire başkanlıklarının görev ve 
yetkilerinde değişiklik yapılacak, Bilgi 
İşlem Dairesi kurulacak ve bir adet 
kadro ihdas edilecek.

Kanunla, dağıtıcı lisansları için ba-
yilik teşkilatı, depolama kapasitesi 
gibi hususlarda düzenleme yapıla-
bilmesine yönelik olarak, “bayi sayısı, 
depolama kapasitesi konularında 
sayısal büyüklüklerle sınırlama yapıl-
maz” ibaresi, Petrol Piyasası  Kanu-
nu’nun ilgili maddesinden çıkarıldı.

EPDK, petrol piyasasına ilişkin katıl-
ma payı veya oluşabilecek kamusal 
zararların tahsil ve tazmininde ya-
şanan sorunların önüne geçilebil-
mesi amacıyla lisans sahiplerinden 
bu düzenleme kapsamındaki mali 
yükümlülüklerinin tahsilinde kullan-
mak üzere teminat mektubu talep 
edebilecek. Böylece petrol piyasa-
sında kısa süre faaliyet göstererek 
ve mevzuata aykırı davranışlar gös-
terme niyetinde olan taraflara karşı 
caydırıcılık artırılacak.

Kanunla, yerli üretici firmaların Tür-
kiye’de ürettiği ve sattığı ham petro-
lün piyasa fiyatının altında satılması 
sorunu gideriliyor.

Tüm yerli ham petrol üreticileri teş-
vik edilecek. Yerli üreticilerin Türki-
ye’de petrol arama ve üretim konu-
larında daha çok yatırım yapmaları 
sağlanarak, yerli üretimin artmasına 
katkıda bulunulabilecek.

Petrol Piyasası  Kanunu’nun “idari 
para cezaları” başlıklı maddesi de 
değiştirildi.

Buna göre, fiiller niteliği itibarıyla 
“düzeltme imkanı olan fiiller”, “dü-
zeltme imkanı olmayan fiiller” ve 
“akaryakıt kaçakçılığı kapsamına gi-
ren fiiller” olmak üzere sınıflandırıla-
cak. Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına 
giren fiiller için yüksek cezalar ön-
görüldü. Kaçakçılıkla ilgisi olmayan 
ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı 
bulunan mevzuat ihlalleri için soruş-
turma açma veya idari para cezası 
uygulanmadan önce ihtar müessesi 
getirilecek. İhtara rağmen mevzuata 
aykırı durumunu gidermeyenler için 
öncelikle geçici durdurma yapılacak, 
devamında düzeltmeyenler için so-
ruşturma neticesinde idari para ce-
zası uygulanacak.
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İdari yaptırımlar; tedbirler, lisans 
iptalleri ve idari para cezalarından 
oluşacak. İdari para cezaları, tedbir-
ler ve lisans iptallerinin uygulanma-
sı,  kanunun diğer hükümlerinin uy-
gulanmasına engel oluşturmayacak. 
Petrol Piyasası  Kanunu’na göre ya-
pılan talep veya işlemlerde, kanuna 
karşı hile veya yalan beyanda bulu-
nulduğunun tespiti halinde lisans ip-
tal edilecek. Kaçak ürün ikmal eden-
lerin lisansı da iptal edilecek.

Teknik düzenlemelere uygun olma-
yan ürün ikmal edenler zararı taz-
min etmekle yükümlü olacak. Tek-
nik düzenlemelere uygun olmayan 
akaryakıt ikmali nedeniyle kullanıcıya 
verilen zarar ve hasarların tazmini 
hususu, lisans sahibi gerçek ve tüzel 
kişilerin lisanslarında ve sözleşmele-
rinde yer alacak. Mühürlemeye rağ-
men faaliyetlerini sürdüren kişiler ile 
suçun işlenişine iştirak eden yetkili-
ler hakkında TCK’nin ilgili hükümleri 
uygulanacak.

Kanunla, Anayasa Mahkemesi karar-
ları doğrultusunda düzenleme de 
yapıldı.

Buna göre, nitelikli fiiller daha ağır 
cezaya muhatap olacak şekilde fiili 
işleyenlerin, ekonomik kazançlarıyla 

orantılı olarak nispi idari para ce-
zasını öngörecek şekilde idari para 
cezaları yeniden düzenlenecek. İdari 
para cezaları 110 bin lira ile 3 milyon 
lira arasında uygulanacak.

Bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi 
tarafından tekrar işlenmesi halinde 
idari para cezaları iki kat olarak uy-
gulanacak.

Verilen idari para cezalarına karşı 
yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi 
dairesine idari para cezasına ilişkin 
banka teminat mektubu verilmesi 
durumu hariç tahsil işlemlerini dur-
durmayacak. Teminat mektubunun 
miktarı, türü, hangi şartlarda paraya 
çevrileceği ve diğer hususlar kurum-
ca belirlenecek. Ayrıca cezalar tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde öde-
necek.

Kanunla lisans sahipleri tarafından 
eksik harmanlanan her bir metre-
küp ürün için nispi oranda idari para 
cezası uygulanmasıyla, yaptırımların 
hakkaniyetli ve yükümlülüğe uyul-
ması konusunda teşvik edici olması 
hedefleniyor.

Petrol Piyasası  Kanunu  kapsamın-
da,  kanunun yürürlüğe gireceği ta-
rihten önce işlenen, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunca idari para 
cezası henüz uygulanmamış olan 
ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı 
bulunan fiiller için ihtar yapıldıktan 
sonra, sonuca göre gerekirse soruş-
turma açılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği ta-
rih itibarıyla EPDK kararına bağlan-
mış ancak tahsilatı tamamlanmamış 
olan idari para cezaları, işlenen fiil 
için Petrol Piyasası Kanunu’yla daha 
düşük bir idari para cezası uygulan-
masının öngörülmesi halinde ilgili 
vergi dairesince asgari maktu had-
den tahsil edilecek. Kısmen veya 
tamamen tahsil edilen idari para 
cezalarının iadesi söz konusunu ola-
mayacak.

Kaçak akaryakıtla mücadele ile ilgili 
düzenlemenin kanuna eklendiği ta-
rih olan 11 Nisan 2013 tarihinden 
önce kira sözleşmesi veya benzeri 
şekilde kullanım hakkı devredilerek 
lisanslandırılmış tesislerde kaçakçılık 
fiiline mal sahibinin karışmadığı hal-
lerde tesise ilişkin kısıtlamalar kaldı-
rılacak.

Böylelikle kaçakçılık fiillerine ilişkin 
yürütülen adli ve idari süreçlerde 
herhangi bir aksama oluşturmak-
sızın söz konusu tesislerin tekrar 
lisanslandırılarak petrol piyasası fa-
aliyetlerine dahil edilmesi ve ekono-
miye kazandırılması ve mal sahiple-
rinin kendilerinden kaynaklanmayan 
durum yüzünden oluşan mağduri-
yetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası  Kanunu  ve Elektrik Piyasa-
sı  Kanununda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun kapsamındaki lisans 
sahibi kişilerin, ikincil mevzuata veya 
lisans hükümlerine ve EPDK kararla-
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rına aykırı davranması halinde, Kurul 
tarafından belirlenen niteliği itibarıy-
la düzeltme imkanı olan fiiller için 30 
gün içinde aykırılığı giderecek. Aksi 
halde geçici durdurma yapılabilece-
ği ihtar edilecek. Verilen ihtar süresi 
sonunda mevzuata aykırı durumu 
devam ettirenlerin ilgili piyasa faa-
liyeti, 60 gün süreyle geçici olarak 
durdurulacak.

Niteliği itibarıyla düzeltme imkanı 
olan fiilin tespit tarihinden itibaren 
2 yıl içinde tekrar edilmesi halinde 
ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili 
piyasa faaliyeti 60 gün süreyle geçici 
olarak durdurulacak.

Geçici durdurma süresi sonunda da 
tespit edilen aykırılıklar giderilmezse 
faaliyetin durdurulmasına devam 
edilerek, soruşturma başlatılacak 
ve gerekli idari yaptırımlar uygula-
nacak. Geçici durdurma sonrasında, 
mevzuata aykırı durumun ortadan 
kalkması halinde geçici durdurma 
hali sona erdirilecek.

Mevzuata, lisans hükümlerine ve 
EPDK kararlarına aykırı davranılması 
halinde, niteliği itibarıyla düzeltme 
imkanı olmayan fiiller ile Kaçakçılık-
la Mücadele  Kanunu’nda belirtilen 
akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller 
için ilgililer hakkında EPDK tarafın-
dan doğrudan idari soruşturma 
başlatılarak, gerekli yaptırımlara ka-
rar verilecek.

Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliye-
ti, niteliği itibarıyla düzeltme imkanı 
olmayan ve kötü niyet veya tehlikeli 
eylem sonucunu doğuran fiilleri ne-
deniyle EPDK tarafından geçici ola-
rak durdurulabilecek.

Lisans almaksızın lisansa tabi bir fa-
aliyet gösterildiğinin tespiti halinde 
tesisler, lisans alınıncaya veya lisans 
gerektirmeyen faaliyet gösterecek 
hale getirilinceye kadar mühürlene-
cek ve ilgililer hakkında soruşturma 
başlatılacak.

Lisansa tabi faaliyetlerin lisans alın-
maksızın yapılması, eşit durumdaki 
alıcılara (kategorilere), eşit hak ve 
yükümlülük tanıma, farklı şartlar uy-
gulamama hükmünün ihlal edilmesi, 

sahip olunan lisansın verdiği haklar 
dışında faaliyet gösterilmesi durum-
larında, otogaz bayilik faaliyetinde 
bulunanlar dışındaki sorumlulara, 
500 bin liradan az olmamak ve 10 
milyon lirayı geçmemek üzere ceza 
verilecek.

Lisans alınmaksızın bayilik faaliyeti-
nin yapılması, otogaz bayilik lisansı 
sahiplerince lisansın verdiği haklar 
dışında faaliyet gösterilmesi durum-
larında da sorumlulara, 100 bin li-
radan az olmamak ve 500 bin lirayı 
geçmemek üzere ceza uygulanacak. 

Petrol Piyasası  Kanunu’nun ilgili 
maddesi uyarınca ulusal petrol sto-
ku tutma yükümlülüğü bulunan li-
sans sahiplerine, tespit tarihinde ek-
sik tutulan her bir ton ürün için 250 
lira ceza verilecek. Eksik tutulan stok 
miktarının hesabında ton küsuratı 
dikkate alınmayacak. Bu kapsamda 
uygulanan para cezası, ulusal pet-
rol stokunun tamamlayıcı kısmının 
finansmanı için kullanılacak. 

Ceza uygulanan bir fiilin 2 yıl geçme-
den aynı kişi tarafından tekrar işlen-
mesi halinde idari para cezaları 2 kat 
artırılarak uygulanacak.

Petrol Piyasası  Kanunu’nun “petrol 
stokları” başlıklı maddesinin hüküm-
lerine göre yürütülen idari işlemler, 
lisans sahibinin EPDK’ye bildirdiği 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi-
ne tebliğ edilecek. Söz konusu kuru-
ma bildirilen KEP adresine tebligatın 
zorunlu bir sebeple yapılamaması 

halinde kuruma bildirilen adrese 
yapılan bildirim tebligat yerine ge-
çecek. 

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 
verilen para cezaları tebliğ tarihin-
den itibaren 1 ay içinde ödenecek. 
Süresinde ödenmeyen idari para 
cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
gereğince tahsil edilmek üzere ilgili 
vergi dairesine gönderilecek.

Kanunla, LPG Piyasası  Kanunu  ve 
Elektrik Piyasası  Kanunu’nda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun’a geçi-
ci madde eklendi.

Buna göre, maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihten önce işlenen ve EPDK 
tarafından idari para cezası henüz 
uygulanmayan ve niteliği itibarıyla 
düzeltme imkanı bulunan fiiller için 
lisansı devam edenlere, mevzuata 
aykırı durumlarını giderebilmeleri 
için imkan tanınacak, giderilmemesi 
halinde ise soruşturma açılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği ta-
rih itibarıyla EPDK kararına bağlan-
mış ancak tahsilatı tamamlanmamış 
olan idari para cezaları, işlenen fiil 
için LPG Piyasası  Kanunu  ve Elekt-
rik Piyasası  Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile beraber 
daha düşük bir idari para cezası uy-
gulanmasının öngörülmesi halinde, 
ilgili vergi dairesince asgari maktu 
hadden tahsil edilecek. Kısmen veya 
tamamen tahsil edilen idari para ce-
zaları iade edilmeyecek.
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KURUL KARARLARI İNCELEMELERİ

Gökben GÖNÜLTAŞ  / EPDK - Enerji Uzmanı

LPG Otogaz Bayilik Lisans Başvurusu Esnasında Gereken Bilgi ve Belgeler1
Ülkemiz 4 milyon tonu aşan LPG kullanımı ile dünyada 

önemli bir yere sahiptir. 2017 yılı itibari ile 3.116.569 ton LPG 
otogaz olarak satılmış olup, ülkemiz otogaz istasyonu ve LPG 
kullanan araç sayısı bakımından dünya lideridir. Bu satışlar 
2017 Mart ayı itibariyle 10.599 adet lisanslı otogaz bayisi ta-
rafından yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Kanunu (Kanun) ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 02.03.2005 tarihinde kabul 
edilip, 13/03/2005 tarihli ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun “Lisansların tabi olacağı usûl ve esaslar” baş-
lıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası;  “LPG’nin dağıtımı, taşın-
ması ve otogaz bayilik faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG bayiliği 
hariç), depolanması, LPG tüpünün imalâtı, dolumu, muayenesi, 
tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için 
lisans alınması zorunludur.” hükmünü, aynı kanunun ikinci fıkra-
sı  “Piyasa faaliyetinde bulunacak olan gerçek veya tüzel kişiler, 
LPG tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesinde ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği; imar, toplum, çevre, 
iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenleme ve benzeri konularda bir sa-
kınca bulunmadığını gösteren, tesisin kuruluşuna ve işletilmesine 
yönelik gerekli ruhsat, izin ve belgelerin tamamlanmasını müteakip 
Kuruma lisans başvurusunda bulunurlar” hükmünü içermektedir. 
altına almıştır. Bunun temini için ise; 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Lisans Yönetme-
liği’nin “Lisans başvurusu” başlıklı 7 nci madde-
si (Değişik:RG-14/10/2016-29857) (Değişik cüm-
le:RG-19/10/2017-30215)(5) “Lisans almak isteyen kişiler; 
lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve belge-
leri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.  Lisans başvurusuna 
ilişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken belge ve bilgiler, 
31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değer-
lendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci madde-
sine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kap-
samında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru 
dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.

Lisans almak üzere;
a) Türkiye’de yerleşik,
b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,
c) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi
gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.” hükmünü düzenlemiş 

olup, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans baş-
vurularında aranacak bilgi ve belgelerin yer aldığı 08/03/2012 
tarihli ve 3727 sayılı Kurul Kararı, bu maddeye dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı kapsamında; LPG otogaz bayilik 

lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edil-
mektedir;

1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak 
İl Özel İdareleri; Belediyeler veya OSB’ler tarafından hazırlan-
maktadır. Düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında;

- Tarih ve sayı,
- Faaliyet konusu olarak LPG satış istasyonu veya LPG ik-

mal istasyonu ibaresi,
- Adres bölümünde ada, parsel ve pafta bilgileri,
- İşyerinin sınıfı ve işyerinde yanıcı ve parlayıcı madde 

kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak 
depoların hacmi, 

mutlaka yer almalıdır.
Ayrıca lisans alacak kişinin Oda Sicil Kayıt suretindeki un-

vanı ile Ruhsattaki unvan bire bir aynı olmalıdır.
2) Oda Sicil Kaydı: Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret 

Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında 
alınan oda sicil kayıt belgesi veya ticaret sicil tasdiknamesidir. 
Merkez ve şube oda sicil kaydı, kamu ve belediye iktisadi te-
şebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları baş-
vurularda aranmaz. Ayrıca, lisans başvurusunda bulunan firma 
ana şirketin şubesi ise, şube oda sicil belgesinin yanı sıra mu-
hakkak merkeze ait oda sicil kaydı da bulunmalıdır.

3) Yetki Belgesi: Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili 
kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbiki imzasının, yetkinin 
sınırlarının yer aldığı imza sirkülerini ve gerçek kişilerde, kişinin 
adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbiki 
imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. Ayrıca, lisans baş-
vurusunda bulunan firma ana şirketin şubesi ise, muhakkak 
şubeye ait imza sirkülerinin yanı sıra şirket merkezine ait imza 
sirküleri de başvuru evrakları arasında yer almalıdır.

4) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi: Bayi ile LPG dağıtıcı li-
sansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesidir. 
Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği LPG otogaz istasyonları için 
yapılan LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında LPG otogaz 
bayilik sözleşmesi aranmamaktadır. Sözleşmenin aslı veya 
dağıtıcı tarafından onaylanmış sureti bulunmalı, LPG  Bayilik 
sözleşmesindeki otogaz istasyonu adresi ile iş yeri açma ve ça-
lışma ruhsatındaki tesis adresi birebir aynı olmalı, Sözleşmede 
başlangıç ve bitiş tarihleri muhakkak yer almalıdır. Bununla 
beraber, bazı sözleşmelerde gözlendiği üzere; “…başlangıç 
tarihi ilk gaz alımının gerçekleştiği tarihtir…” şeklinde muğlak 
ifadeler yer almakta olup, bayilik sözleşme başlangıç ve bitiş 
tarihlerinin Kurum EBYS sistemimizde kayıt altına alınması 
nedeniyle,  bu şekildeki ifadeler başlangıç tarihi olarak kabul 
edilmemektedir. 

5) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: İşyeri açma ve çalışma 
Ruhsatını düzenleyen makamlarca hazırlanan yolun aynı yönü 
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üzerinde önceki ve sonraki en yakın LPG otogaz istasyonları 
arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı bir 
örneği Kurum internet sitesinde (http://www.epdk.gov.tr/De-
tay/Icerik/3-0-89/lpglisans-islemleri) yer alan resmi belgedir. 
Bununla birlikte, metre olarak ölçüm yapılamadığı durumlarda 
istasyonun öncesinde ve sonrasında 1000 metre mesafe içe-
risinde istasyon olmadığı belirtilmelidir. Tutanak;  “İçerisinde 
oto gaz satışı yapılan akaryakıt istasyonları da LPG Oto gaz İs-
tasyonu olarak değerlendirilmiştir” dip notunu da kapsayacak 
biçimde hazırlanmalıdır. Önceden LPG oto gaz bayilik lisansı 
verilmiş LPG oto gaz istasyonları için yapılacak lisans başvuru-
larında, daha önce ilgili mevzuata aykırı olarak lisans başvuru-
su yaptığı anlaşılarak lisansı sona erdirilen yerler hariç, asgari 
mesafe tespit tutanağı aranmamaktadır. 

6) Sigorta Beyanı: İlgili mevzuat uyarınca piyasa faaliyetinin 
türüne göre yapılması gereken sigortaların yaptırıldığına ilişkin 
beyandır. Her ne kadar LPG oto gaz bayilik lisansı başvurusun-
da Kuruma sunulması zorunlu olmasa da oto gaz istasyonları 
için “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorum-
luluk Sigortası” yaptırılması mevzuat gereği zorunludur. Ayrıca, 
poliçede ürün sınıfı veya sigorta konusu olarak sıvılaştırılmış 
petrol gazları ibaresinin muhakkak yer alması, poliçedeki tesis 
adresi ile ruhsattaki tesis adresinin birebir aynı olması gerek-
mektedir. LPG piyasasına yönelik olarak yapılacak denetimler 
esnasında mevzuatta belirtilen sigortanın yapılmadığının tes-
pit edilmesi hallinde Kurum tarafından idari yaptırım uygulan-
maktadır. 

7) LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Belgesi: LPG dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında 
sorumlu müdür olarak görev yapacak sorumlu müdürler için 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 
belgedir. Sorumlu müdür belgesinde yer alan tesis adresi ile 
işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki adres birebir aynı olmalı-
dır. Şayet lisans başvurusunda bulunulan tesis devre konu ise 
sorumlu müdür belgesi üzerinde eski lisans sahibine ait lisans 
numarası bulunmamalıdır. Sorumlu müdür belgesinin aslı, no-
ter onaylı suretinin yanı sıra, başvuru yapan firma tarafından 
onaylanan sorumlu müdür belgesi de kabul edilmektedir.

8) Beyan Dilekçesi: LPG otogaz istasyonu faaliyete yeni 
başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma 
ilişkin beyan dilekçesi başvuruya eklenir.

9) Adres Teyit Yazısı: Tesisin el değiştirme nedeniyle yeni-
den lisanslamaya konu olması halinde, tesis adresinde farklılık 
olduğu durumlarda adres teyit yazısı talep edilmektedir. Adres 
teyit yazısı tesisin adresinde belediyece yapılmış bir değişiklik 
söz konusu olduğunda; aynı adreste yeni lisans alacak olan ki-
şinin belediyeden alması gereken, yenilenen adres ile eski te-
sis adresinin aynı yer olduğunu belirtir yazıdır. Bununla birlikte, 
önceki lisans kapsamında verilen ruhsata ait tarih ve sayı ile 
yeni başvuruya ait ruhsatın tarih ve sayısı da teyit yazısında 
yer almalıdır. 

10) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetki-
liler Beyanı: Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin 
adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için 
varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı 
ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel 
kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse 

oranı ve sermaye tutarı; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 
adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için 
varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi 
temsil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular 
için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, yetki 
başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı 
olunan oda tarafından bildirildiği metindir. Ortaklar ve hisse 
dağılım beyanı gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından 
yapılan lisans başvurularında aranmamaktadır.

11) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, 
Ödenmemiş İdari Para Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet 
Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan: 5607 sayılı Kaçakçılık-
la Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı; başvuru sahibi 
gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesin-
leşmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığına dair beyan. 5607 
sayılı Kanunda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller 
olması durumunda lisans başvurusu reddedilmektedir. Baş-
vuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay 
sahibi olan kişilerin, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı 
bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 
ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üye-
si ile temsil ve ilzama yetkili kişi olmadığına, başvuruya konu 
tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden 
adli kovuşturma bulunmadığına, başvuruya konu tesis için dü-
zenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde 
lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası 
bulunmadığına ilişkin başvuru sahibince verilen yazılı beyandır.

12) Dekont: LPG (otogaz) Bayilik Lisansı; Lisans alma be-
delinin, Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:014) 
nezdindeki, TR 10 0001 5001 5800 7292 2299 69 numaralı 
EPDK hesabına yatırılması gerekmekte olup, TR 10 0001 5001 
5800 7292 2299 68 (Petrol Bayilik) hesabına yatırılmamasına 
dikkat edilmelidir.

13) Lisans Başvuru Dilekçesi: Elektronik başvuru çerçe-
vesinde, lisans başvurusunda bulunacak bayi adına sözleşme 
yaptığı dağıtıcısı tarafından düzenlenen belge. Söz konusu bel-
gede firma unvan, iletişim ve tesis adresi, KEP adresi, telefon, 
e-posta adresi, vergi kimlik numarası, tesisin konumunu gös-
teren enlem ve boylam bilgileri bulunmalıdır. Başvuruya konu 
tesis için; daha önce EPDK’dan LPG Otogaz Bayilik Lisansı 
alınmış ise devredilecek lisansın numarasınında dilekçede yer 
alması gerekmektedir.

08/03/2012 tarihli ve 3727 sayılı Kurul Kararında aksi be-
lirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde 
noter veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suret-
leri, başvuru esnasında sunulur. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge 
sunularak lisans alındığının tespiti halinde lisans sona erdirile-
rek ilgili kişiler hakkında gerekli işlemler yapılır.

Dairemize yapılan başvuruların titizlikle incelenip değer-
lendirilmesi aşamasını takiben, sunulan evrakların mevzuat 
çerçevesinde uygun olması durumunda, başvuru saatine bağlı 
olarak aynı günde dahil olmak üzere lisanslar Kurum internet 
sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmekte ve başvuru sahibi 
kişiler ticari faaliyetine başlayabilmektedir. 

Tüm başvuru prosedürüne http://www.epdk.org.tr adresin-
den, doldurulması gereken ve örneği olan evraklara ise http://
www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-89/lpglisans-islemleri 
adresinden ulaşılabilir. 
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Görevli Tedarik Şirketlerinin Değişen Enerji Alım Kaynaklarının Finansman 
Maliyetine İlişkin 13/12/2018 Tarihli ve 8253 Sayılı Kurul Kararının 

İncelenmesi
2

Ülkemizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tara-
fından onaylanan ve görevli tedarik şirketleri (GTŞ) ta-
rafından serbest olmayan tüketiciler ile düşük tüketimli 
son kaynak tüketici grubunda yer alan tüketicilere uy-
gulanmakta olan perakende enerji satış fiyatları temel 
olarak enerji, şebeke ve vergiler olmak üzere üç bile-
şenden oluşmaktadır. Bunlardan aktif enerji bedeli ola-
rak tarifelerde yer alan enerji bileşeni, tedarik faaliye-
tin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarına 
ilişkin amortisman giderleri, işletme giderleri ile birlikte 
enerji alım maliyetleri, brüt kâr marjı ve faaliyetin sür-
dürülebilmesi için katlanılan diğer tüm maliyetlerden 
oluşmaktadır. 

Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesin-
de Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) bir tarife dönemi için ak-
tif enerji bedelinin hesaplanması, toplam enerji tedarik 
maliyetinin öngörülen enerji satış miktarına bölünmesi 
şeklinde ifade edilmiştir. Toplam enerji tedarik maliye-
ti; GTŞ’lerin ikili anlaşmalar ve/veya organize elektrik 
toptan satış piyasalarında (OTSP) yaptığı brüt kâr marjı 
ilave edilmiş enerji alım maliyetleri ile piyasa işletmecisi 
tarafından fatura edilen bedeller, sistem enerji denge-
sizlik gelir kalemi, iki dönem öncesine ait enerji tedariki 
düzeltme bileşeni ve perakende satış gelir tavanından 
oluşmaktadır. Bu incelemeye konu olan 13/12/2018 
tarihli ve 8253 sayılı Kurul Kararı ile enerji alım süre-
cinde GTŞ’lerin değişen finansman maliyetine ilişkin 
düzenleme yapılmıştır.

GTŞ’ler enerji alımlarını ikili anlaşmalar ve/veya 
OTSP’den sağlamaktadır. Uzun dönem ortalamaları-
na göre GTŞ’ler ikili anlaşmalar kapsamında enerjinin 
önemli bir kısmını (≥%95) Elektrik Üretim Anonim Şir-
keti’nden (EÜAŞ), geri kalan küçük bir kısmını ise diğer 
tedarik şirketlerinden ve/veya üreticilerden temin et-
mektedir. Toplam enerji tedariki içinde ikili anlaşmaların 
payı ise düzenlemeye tabi tarifeler ile piyasa fiyatları, 

serbest tüketicilerin ikili anlaşma yapması/yapmaması, 
EÜAŞ’ın GTŞ’lere satış miktarı gibi faktörlerden etkilen-
mekte ve bu nedenle tarife dönemlerine göre dalgalan-
ma göstermektedir.

Tebliğ’de yer alan hükümler ile 17/2/2011 tarihli ve 
3084-1 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde GTŞ’lerin;

- EÜAŞ’tan ikili anlaşma ile yaptığı enerji alımla-
rı, ilgili dönem için Kurul tarafından onaylanan 
EÜAŞ toptan satış fiyatı,

- EÜAŞ dışında bir tedarikçiden ve/veya üreticiden 
ikili anlaşma ile yaptığı enerji alımları, ilgili saat 
için belirlenen gün öncesi fiyatı (piyasa takas fi-
yatı - PTF)

- OTSP’den (gün öncesi piyasası, gün içi piyasası 
ve dengeleme güç piyasası) yaptığı enerji alımla-
rı, ilgili saat için belirlenen PTF

üzerinden tarife hesaplamalarında dikkate 
alınmaktadır.

Enerji alımlarına ilişkin ödeme dönemleri ile enerji 
satışları sonucunda tahsilat dönemleri arasındaki fark-
lardan dolayı GTŞ’ler için finansman maliyeti oluşa-
bilmektedir. Örnek vermek gerekirse, OTSP’den enerji 
alımı sonucunda GTŞ’ler enerji bedelini takip eden gün 
ödemekte ancak enerji satışı sonucunda tahsilatı ise 
faturanın kesilmesi ve tüketiciye tebliğ tarihine bağlı 
olarak genelde 10 ilâ 45 gün sonra yapmaktadır. Bu du-
rumda, enerji alımı için ödeme ve enerji satışı için tah-
silat dönemleri arasındaki farktan kaynaklanan finans-
man maliyeti oluşmakta ve GTŞ’ler bu maliyete maruz 
kalmaktadır. Ödeme dönemlerine ilişkin bu finansman 
maliyetleri ile diğer finansman maliyetleri, 2016-2020 
üçüncü uygulama dönemi çalışmalarında %2,38 olarak 
belirlenen brüt kar marjına (BKM) dâhil edilmiştir ve 
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%2,38’lik oranın %0,19’u bu maliyetlerin karşılanması 
için öngörülmüştür. BKM hesabında, uygulama dönemi 
çalışmalarına baz teşkil eden 2013-2014 yılları verileri 
kullanılmıştır.

2013-2014 yıllarında, GTŞ’ler enerji tedariklerini 
büyük ölçüde (≥%90) EÜAŞ’tan yapmıştır. Finansman 
maliyetleri de bu yapıya göre BKM’ye ilave edilmiştir. 
Ancak, 2018 yılı ile birlikte, GTŞ’lerin EÜAŞ’tan enerji 
tedarik oranı %40 seviyesine kadar inmiş ve finansman 
maliyetlerinde değişiklik olmuştur. Bu değişikliğin etki-
sinin incelenmesi amacıyla sıfırdan faaliyete başlayan 
varsayımsal bir GTŞ ele alınmıştır. Bu GTŞ’nin enerjinin 
bir kısmını EÜAŞ’tan bir kısmını da OTSP’den aldığı ka-
bul edilmiştir. Mevcut durumda GTŞ, OTSP’den aldığı 
enerjinin ödemesini ertesi gün (g+1) yapmak, EÜAŞ’tan 
aldığı enerjinin ödemesini ise ertesi ayın (a+1) 18 inci 
günü yapmak durumundadır. Sayacı 30’uncu gün oku-
nan bir tüketiciye GTŞ faturayı aynı gün çıkarmakta, 
tahsilatı ise takip eden 10 gün içinde beklemektedir. 
Her gün eşit düzeyde alımın yapıldığı yani tüm alımların 
ayın ortasında, 16 ncı günde olduğu ve tahsilatın ertesi 
ayın 10 uncu günü yapıldığı varsayımlarıyla, OTSP’den 
yapılan alımlarda en fazla 24 günlük bir finansman 
dezavantajı, EÜAŞ’tan yapılan alımlar için ise en az 
8 günlük bir finansman avantajından bahsedilmesi 
mümkündür. 10 uncu günden sonra elde edilen tahsi-
latlar için amme alacakları faiz oranları işletilmektedir, 
yani finansman maliyeti söz konusu değildir.

Yukarıda yer verilen incelemeye göre, EÜAŞ’tan ya-
pılan alımların payı düştükçe, bir başka ifadeyle EÜAŞ 
dışından yapılan alımların (OTSP ve/veya EÜAŞ harici 
ikili anlaşma) payı arttıkça GTŞ’ler için finansman ma-
liyeti artış göstermektedir. Uygulama dönemi için baz 
teşkil eden 2013-2014 yıllarındaki %90’lık EÜAŞ alım 
oranının %40’a kadar inmesi sonucunda da GTŞ’ler için 
öngörülemeyen ve daha önce tarife hesaplamalarında 

dikkate alınmayan maliyet ortaya çıkmıştır. Söz konusu 
maliyetlere sebep olan verilerin dalgalanma gösterme-
si de göz önüne alınarak BKM’de yer alan sabit oran de-
ğiştirilmemiş, ilave maliyetlerin tarife dönemi için olu-
şan parametrelere göre hesaplanan değişken bir oran 
üzerinden OTSP ve EÜAŞ harici ikili anlaşma alımlarına 
ilave edilmesi benimsenmiştir. Tarife hesaplamaların-
da, 2019 yılı öncesinde PTF üzerinden değerlendirilen 
OTSP ve EÜAŞ harici ikili anlaşma alımları, 1/1/2019 
tarihinden itibaren, ilave finansman maliyetini ifade 
eden X oranı kullanılarak PTF×(1+X) üzerinden he-
saplanmaya başlamıştır. Finansman maliyeti oranının; 
ödemeler ve tahsilat arasındaki gün sayısı, EÜAŞ alım 
miktarı, OTSP ile EÜAŞ harici ikili anlaşma alım miktarı, 
PTF, EÜAŞ toptan satış fiyatı ile borçlanma oranı (faiz 
oranı) dikkate alınarak aşağıda yer alan eşitlikle hesap-
lanması kararlaştırılmıştır:

Finansman Maliyeti Oranı

= ( -8 × FİYATEÜAŞ × MİKTAREÜAŞ + 24 × FİYATOTSP ve İA × MİK-
TAROTSP ve İA ) / ( FİYATEÜAŞ × MİKTAREÜAŞ + FİYATOTSP ve İA × MİK-
TAROTSP ve İA ) × Borçlanma Oranı × 1/360 = ( -EÜAŞ Maliyet 
Payı + 3 × OTSP ve İA Maliyet Payı ) × Borçlanma Oranı 
× 1/45

Sadeleştirmeler yapıldığında ve finansman maliye-
tinin sadece OTSP ve EÜAŞ harici ikili anlaşmalar üze-
rinden karşılanması esas alındığında ise OTSP ve EÜAŞ 
harici ikili anlaşmalar için PTF’ye ilave edilecek X oranı 
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

X oranı 0’dan küçük olmayacak şekilde tarife döne-
mi için tahmini olarak hesaplanmakta ve daha sonra 
gerçekleşen parametrelere göre düzeltilmektedir. Bu 
düzenlemeyle, enerji tedarik faaliyetiyle ilgili olarak 
GTŞ’lerin zorunlu olarak değişen enerji alım oranları 
sonucunda ortaya çıkan finansman maliyetlerin karşı-
lanması hedeflenmektedir.

Uzman Gözüyle Enerji Kurul Kararları

Özür Düzeltme: Bir önceki sayıda yer alan ""Akaryakıt-Doğalgaz ve Elektrik Piyasalarına 2017 Verileri Üzerinden Bir Bakış"" makalesi-
nin son bölümünün yazarı Enerji Uzmanı Mert Ş. DEMİR'dir. Düzeltir, özür dileriz.
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2018 Yılı Aralık 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)

428,17 50.337,05 48.907,60 673,29 50.765,22 49.580,89

2018 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 23.642,05

39.008,60İran 7.862,88

Azerbaycan 7.503,68

LNG

Cezayir 4.520,64

11.328,45Nijerya 1.667,83

Diğer 5.139,98

Toplam   50.337,05

2018 Yılı Aralık Ayı İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

KONU BAŞLIĞI -Üretim, tüketim, ithalat 
ve ihracat değerleri 
ilgili yılbaşından itibaren 
toplam değerlerdir.

*Serbest üretim şirketleri, 
Yap-İşlet, İşletme Hakkı 
Devri ve Yap-İşlet-Devret 
santrallerinin kurulu güç 
ve üretim değerlerini 
kapsamaktadır.

PTF: Piyasa Takas Fiyatı

SMF: Sistem Marjinal 
Fiyatı

**Lisanssız Üretim: 6446 
sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun 14 üncü 
maddesi kapsamında 
lisans alma ve şirket 
kurma yükümlülüğünden 
muaf kişilerin yapmış 
olduğu üretimdir.

LİSANSLI ÜRETİM*  295.667.520,93 
MWh

LİSANSSIZ                              
ÜRETİM**

8.213.290,34 
MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ*

83.184,53 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ

5.253,47 MW

FATURALANAN 
TÜKETİM

233.610.030 
MWh

İTHALAT   2.466.009 
MWh

İHRACAT 3.073.601 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

263,992 TL/
MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

276,471 TL/
MWh

KURULUŞ TÜRÜ
2018 ARALIK

KURULU GÜÇ* (MWe) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 53.848,31 60,89

EÜAŞ SANTRALLERİ 18.488,90 20,91

YAP İŞLET SANTRALLERİ 6.101,81 6,9

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 3.386,71 3,829

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL. 1.358,80 1,536

LİSANSSIZ 5.253,47 5,94

TOPLAM 88.438,00 100,00

KAYNAK TÜRÜ

2018 ARALIK 2018 ARALIK

TOPLAM 
KURULU 

GÜÇ* (MWe)

ORAN 
(%)

TOPLAM     
ÜRETİM* 

(MWh)

ORAN 
(%)

DOĞAL GAZ 25.878,25 29,26 6.999.736,79 26,92

BARAJLI HİDROLİK 20.536,05 23,22 3.996.933,74 15,37

LİNYİT 9.597,12 10,85 3.806.328,51 14,64

İTHAL KÖMÜR 8.938,85 10,11 5.604.038,68 21,55

AKARSU 7.756,56 8,77 1.974.335,53 7,59

RÜZGÂR 6.991,62 7,91 1.680.620,31 6,46

JEOTERMAL 1.282,52 1,45 747.482,67 2,87

FUEL OİL 709,21 0,80 91.745,04 0,35

TAŞ KÖMÜRÜ 616,15 0,70 289.982,84 1,12

BİYOKÜTLE 660,35 0,75 257.655,38 0,99

ASFALTİT 405 0,46 257.989,34 0,99

GÜNEŞ 5058,59 5,72 297.230,99 1,14

NAFTA 4,74 0,01 0 0,00

LNG 1,95 0,00 0 0,00

MOTORİN 1,04 0,00 175 0,00

TOPLAM 88.438,00 100,00 26.004.254,82 100,00

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

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

 Enerji Dağıtım Fon/Pay/
Vergi %18 KDV’li  

Sanayi OG 37,2646 7,5139 0,7453 53,7181

Sanayi AG 38,0866 11,6255 0,7617 59,5591

Mesken 27,9098 15,4089 2,2328 53,7508

Ticarethane 41,5009 15,7551 3,3201 71,4798

Tar. Sulama 37,4452 12,9456 2,9956 62,9960
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PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2018 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü(Ton)

ÜRÜN TÜRÜ RAFİNERİ ÜRETİMİ İTHALAT İHRACAT YURTİÇİ SATIŞLAR 
(Tüketim)

TOPLAM ARZ  
(Rafineri Üretimi 

+ İthalat)

TOPLAM TALEP 
(Yurtiçi Satışlar + 

İhracat)

Benzin Türleri 4.684.112 0 2.439.858 2.344.535 4.684.112 4.784.394

Motorin Türleri 9.292.051 13.749.211 145.962 25.006.772 23.041.262 25.152.735

Fuel Oil Türleri 61.205 553.552 235.830 393.277 614.758 629.107

Havacılık Yakıtları 4.786.244 481.734 3.836.001 1.280.675 5.267.978 5.116.676

Denizcilik Yakıtları 1.766.077 10.254 1.785.550 43.805 1.776.331 1.829.355

Genel Toplam 20.589.688 14.794.752 8.443.202 29.069.065 35.384.440 37.512.267

*Standardize LPG dâhil toplam satış

2018 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 750.284 18,09

DÖKME* 113.034 2,73

OTOGAZ 3.283.197 79,18

Toplam 4.146.515 100

     *Standardize LPG dâhil toplam satış
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LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2018 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü(Ton)

Üretim İthalat Yurtiçi Satış* (Tüketim) İhracat TOPLAM ARZ  (Rafineri Üretimi + İthalat) TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

916.774 3.306.044 4.146.515 110.040 4.222.818 4.256.555
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Enerjiye dair çekmiş olduğunuz fotoğrafları dergimizde görmek ister misiniz? 
Evet diyorsanız bize ulaşın  ► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr 

Sosyal medyada paylaşmayı da unutmayın! 
#uzmangözüyleenerji

enerjiyi fotoğrafla
sen de katıl

@EnerjiUzmanlari
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