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M

erhaba…
Enerji sektörümüz için bahar ayları her zaman hareketli geçer.
Bu sene de öyle oldu.
Sektörümüzün rotası için kritik öneme sahip mevzuat değişikliklerinin yanı sıra düzenlenen fuar ve konferanslar da paydaşların si-

nerjisini arttıran önemli buluşmalara ev sahipliği yaptı.
Şüphesiz ekonomimizde ihtiyacımız olan gelişmenin ve hızlı ivmelenmenin odağında enerji sektörü var.
Bu çerçevede 2019 yılının kalan aylarında hem Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerimizi dikkatle takip edeceğiz hem de yabancı yatırımcının ülkemize ilgisini arttırmak
için bütün paydaşlar olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.
“Umut, uyanık bir adamın rüyasıdır” der Aristo… 2001 yılından bugüne enerji
alanında eşine az rastlanır bir başarı hikayesine imza atmış sektör temsilcilerimizin
de umutsuzluğa ya da “uykuya dalmaya” hakkı olmadığını düşünüyorum.
Bu sayımızla birlikte dergimizin bu noktaya gelmesinde önemli emeği olan ve dergimizin editörlüğünü yapan Bülent Kaya aramızdan ayrılıyor.
2 buçuk yıl önce piyasa bülteninden farklı içerikte ve tasarımda bir dergi çıkarma
fikrini benimle paylaşmış ve Uzman Gözüyle Enerji’nin yayın yolculuğuna birlikte
çıkmıştık.
Ben kendisine bugüne kadar gösterdiği çabalardan ötürü, hem kendi adıma hem
de Enerji Uzmanları Derneği adına teşekkür ediyorum.
Son olarak enerji uzmanlarımızın dergimize ilgisini ve katkısını arttırmalarını beklediğimi de özellikle vurgulamak istiyorum. Uzman Gözüyle Enerji’nin sektörümüze
yönelik referans bir kaynak olması için bütün uzmanlarımızdan gelecek yazılar ve
fikirler bizler için çok değerli. Önümüzdeki süreçte de sektörümüze katkı sağlayacak, farklı alanlarda farklı uzmanlarımızın yazıları ile okuyucularımızın karşısına çıkacağımıza yürekten inanıyorum.
Saygılarımla.

@EnerjiUzmanlari
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BAKİ SELAM…

M

ektuplaşma döneminin sona ermesi ile kaybolan
bir ifadedir, baki selam.
Barış ve esenlik anlamları da içeren “selam”ın,
muhatapları için hiç eksilmeden, sonsuza dek
sürmesine yönelik dileği ifade eder.

Uzman Gözüyle Enerji dergisinde 2 yılı aşkın bir süredir devam
eden editörlük görevimi bu sayı ile noktalıyorum.
TRT Haber işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Uzman Gözüyle Enerji
televizyon programının ardından aynı isimle bir dergiyi elbirliği ile
çıkartmak benim için büyük keyif ve kıymetli bir deneyim oldu.
Bu süreçte desteğini hiç esirgemeyen Mehmet Ertürk’e, derginin
bu noktaya gelmesinde büyük emeği bulunan Köksal Onur İnci’ye
teşekkür etmem gerekiyor.
Derginin ilk mizanpaj, logo ve sayfa tasarımlarını birlikte çalıştığımız
grafik tasarımcı arkadaşımız Semra Yıldız’a, ilerleyen sayılarda bayrağı devralan Şeyma Burkan’a, röportajları ve fotoğraf çekimlerini
gerçekleştiren Ekrem Torun’a da bu süreçte verdikleri emek için
teşekkür ederim.
Tekdüzelik bir insanın en büyük kabusu olmalıdır diye düşünürüm.
Uzman Gözüyle Enerji’nin de yeni bir soluk kazanması için böyle bir
değişime ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

Basım Tarihi: 21 Ağustos 2019

Çünkü artık dergimiz için yeni şeyler söylemenin, farklı fikirler orta-

Yazıların her türlü hukuki sorumluluğu
yazarlarına, ilanların sorumluluğu ise
ilanı verenlere aittir.

ya koymanın zamanı.

Bu yayında yer alan görüşler yazarların
kişisel görüşleri olup, EPDK ve Enerji
Uzmanları Derneğini bağlamaz.

noktalara gelecektir.

Dağıtım, Reklam ve Abonelik
Bülten Sokak 12/3
Çankaya/Ankara
T: 0 312 441 77 72

Bülent Kaya

Reklam Koordinatörü
Serdar Burkan
@EnerjiUzmanlari
serdarburkan@loopcreativeworks.com

Sizlerin katkıları ile Uzman Gözüyle Enerji inşaallah çok daha iyi
Baki selam.

bulentkaya@epdk.org.tr
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Enerji
Verimliliği,
Hava Kirliliği,
İklim Değişimi
ve Sağlık
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E

nerji üretilirken ve tüketilirken hava kalitesine ve iklim değişimine etki eder. Doğaya katı-sıvı-gaz kirletici yayan ve sera gazı salımı

ile iklim değişimine etki eden enerji insanoğluna refah
ve konfor sağlarken gezegeninin sağlığını tehdit eder.
Temel hava kirleticileri karbon monoksit, azot oksitler,
kükürt dioksit, hidrokarbonlar ve uçucu organik bileşikler, yer seviyesi ozon ve partikül (parçacık) maddelerdir.
Havada uzun yollar kat eden ince tozlar zararlı maddeleri taşır. Bu kirleticiler insana, canlılara, malzemelere
zarar verir, ortamdaki görünürlüğü azaltır. Hava kirleticileri doğal ve insan kaynaklı oluşur. Volkanik püskür-

@EnerjiUzmanlari
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meler, rüzgâr esintisi tozu, deniz tuzu spreyi ve bitkilerden uçucu organik bileşiklerin salımı gibi doğal olaylarla
da havamız kirlenirken, esas suçlu insandır. Isıtırken,

Makale

(N2O), Kloroflorokarbonlar (CFCs), Hidroflorokarbonlar
(HFCs), Perflorlu Bileşikler (Kükürt hegzaflorür (SF6);

Azottriflorür (NF3); Perflorokarbonlar (PFCs)), Florlu

pişirirken, tarımda, endüstride, ulaşımda ve atık yöne-

Eterler (HFEs), Perfloropolieterler (PFPEs gibi), olup, bu

timinde havamızı kirleterek zararlı solunabilir madde-

gazlar yerküremizin sera etkisi üzerinde ısı tutma özel-

lerin tehlikesi ile yaşarken iklim değişimine etki ederiz.

likleriyle, diğer deyişle küresel ısınma potansiyelleri ile

Çünkü hava kirleticilerinden siyah karbon, metan ve yer

etki yaparlar. Sera gazlarının miktarının artması sonu-

seviyesi ozon aynı zamanda küresel ısınma nedeni mü-

cu atmosfer-yerküre sistemindeki birikimlerle küresel

him sera gazı salımlarındandır.

ortalama sıcaklıklar artar ve iklim değişimi gerçekleşir.

Yaşadığımız, çalıştığımız iç ortamlarda teknik uygun
olmayan koşullarda yakma ile ısınma-pişirme yapılıyorsa karbon monoksit, azot dioksit, hidrokarbon ve
partikül kirliliği olur. Sigara dumanı varsa havamızda
dört binden fazla zararlı organik kimyasal da vardır.
Kullandığımız sentetik mobilya, döşeme ve boya kökenli uçucu organik bileşikler, yapımızın konum ve malzemelerine bağlı olarak asbest, kurşun, radon ile aşırı
nem, toz, virüsler, bakteriler, böcek ilaçları ile mikroorganizma kökenli uçucu organik bileşikler oda havamızı

Bilindiği üzere iklim doğası gereği değişir. Değişkendir.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi; “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen
doğal iklim değişikliklerine ek olarak,
doğrudan ya da dolaylı olarak
küresel atmosferin
bileşimini bozan
insan faaliyetleri sonucunda

iklimde

kirleterek koku, nem, bayat hava, havasızlık konforumuzu bozar ve hane halkı
sağlığını olumsuz etkiler.
Atmosfer-yerküre

sisteminde

mevcut doğal sera gazları olan
Karbondioksit (CO2), Su (H2O),

oluşan değişiklik” şeklinde iklim deği-

Metan (CH4), Diazotmonok-

sit (N2O), Ozon (O3) gibi gaz-

lar güneşten ulaşan kısa dalga
ışınımını için geçirgen iken, geri
yansıyan uzun dalgalı ışınıma karşı
çok daha az geçirgendir. Bu gazların

şikliğini tanımlamaktadır. İklim değişikliği sonucu yağış anormallikleri, kuraklık,
küresel yüzey ve küresel okyanus sıcaklıklarında artış, deniz seviyesi yükselmesi, kar
ve buzulların yitirilmesi sonucu tüm yaşam

dünyamızdan yansıyan ısı enerjisini

döngüsü olumsuz etkilenir. Yerküremizde insa-

tutarak, sera gazsız duruma göre-

noğlu, bitki ve hayvanların saldığı doğal sera gaz-

celi daha fazla ısınmasına neden

ları karbon döngüsünde atmosferden uzaklaşır

olmasıyla, yerküremizde “Sera Et-

ve sorun yaratmaz. İnsanoğlu biyolojik varlığı

kisi” oluşur. Yerküredeki yaşamın

ile masumdur. Sorunun kaynağı insanoğlunun

kaynağı olan bu doğal ısı dengesindeki her değişim, iklim sistemine etki eder. Sera gazları
Karbondioksit (CO2), Metan

(CH4), Diazotmonoksit

refah ve konforu için sera gazlarının artmasına neden olması, yerküremizin karbon döngüsüne
olumsuz etki etmesi ve yanısıra gezegenimizin sera
gazı karasal yutak alanlarının, orman ve bitki örtüsünün
azalması, toprak yönetimi ve arazi kullanımı değişiklikleridir.
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Yaşamın her aşamasında kişi ve kuruluşlar iklim de-

tüketiminde de verimlilik esastır. Başta yakmada ol-

ğişikliğine neden olan sera gazlarının oluşmasına, at-

mak üzere tüm enerji dönüşümlerinde enerji kayna-

mosfere salımına, karbon ayak izine neden olurlar. Her

ğındaki karbon ve oluşan diğer kirleticileri havaya daha

yeni bir gün ile üretirken, tüketirken, hizmet alınırken

az salmak için kaynak verimli üretim şart iken, enerji

sera gazları salınır. Karbon ayak izi kişi, toplum, dev-

tüketilirken de verimlilik gerekir. Basit bir deyişle kütle

let, kuruluş, etkinlik veya ürünün/hizmetin doğrudan

enerji denkliğine göre düşünürsek ne kadar hidrokar-

veya dolaylı neden olduğu belli bir zamandaki sera gazı

bon varsa o kadar hava kirliliği ve iklim değişimine etki

salımlarının karbondioksit eşdeğeri ölçüsüdür. Karbon

olur. Enerji dönüşümündeki termodinamiğe, dönüşüm-

ayak izi ile insan kökenli sera gazı salımlarının çevresel

deki teknik seçimlere, yanma kimyasına müdahale hiç

etkisi, küresel karbon dengesine etkisi ortaya konur. Bir

kolay değildir. Teknik sınırlar vardır. Ancak enerji verim-

diğer yaklaşımla; iklim değişimine etkinin ölçüsü karbon

liliği uygulayabileceğimiz mükemmel bir teknik çözüm-

ayak izi, hava kirliliği ve sağlığa etkinin de göstergele-

dür. Ulaşılan her enerji verimliliği enerji kökenli daha az

rinden biridir. Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Direktörü

hava kirliliği ve daha az iklim değişimine olumsuz etki

Rifat Ünal Sayman’ın Türkiye İstatistik Kurumu verileri-

demektir. Sözün özü, enerji verimliliği hava kirliliği ve

ni analiz ederek yaptığı hesaplamaya göre Türkiye 2017

iklim değişimine etkiyi azaltmanın en güçlü aracıdır.

toplam sera gazı içinde:
• Enerji: % 72 (Çevrim ve Enerji:%41; Ulaştırma:%23; Binalar:%20; İmalat Sanayi ve İnşaat:%16)

Türkiye'mizin geçmişine baktığımızda, tasarruf kavramının devletimizin genç yıllarına dayandığını görürüz.
Yazarken ve konuşurken tekrarlamaktan gurur duydu-

• Endüstriyel İşlemler ve Ürün Kullanımı:%13

ğum bilgi şu şekilde: 30’lu yıllarda dünyada ekonomik

• Tarım:%12

si’nde ilk kez Aralık 1929’da ekonomik zorlukların aşıl-

• Atık:%3 paya sahiptir.

kriz yaşanırken genç Türkiye Cumhuriyeti Millet Mecliması için yapılması gerekenler içinde yerli kaynakların
kullanımı ve tasarruf da görüşüldü. Dönemin Başba-

Bu nedenle enerji kökenli havadaki kirleticileri azalt-

kanı İsmet İnönü konuşmasında: “Aklı eren bütün va-

mak için esas olan temiz üretim ve temiz tüketim olup

tandaşların şuurunu uyandırmak üzere devletin bütün

kaynakların sürdürülebilir yönetimi gereklidir. Her bir

kuvvetlerini harekete geçireceğiz” dedi. Meclisin bu ça-

katı-sıvı-gaz yakıt üretimi, elektrik-ısı-soğuk
eldesi yerküremizde bizle hep yan
yana olan kaynakların dönüşümüyle gerçekleşir. Diğer deyişle, yanı başımızdaki potansiyel enerji kinetik enerji

lışmasını Atatürk telgraf ile kutlarken “Bütün milletin fiili tasvibi iktisadi mücadelemizde muvaffakiyetimiz
için pek kıymetli bir teşviktir
Efendim” dedi. Konunun
halka

anlatılarak

be-

olur. Isı enerjisi, mekanik

nimsetilmesi hedefi ile

enerji, elektrik, akarya-

Milli İktisat ve Tasarruf

kıt konforumuzu sağlar

Cemiyeti kuruldu. Ata-

ve sonucunda hava kir-

türk’ün

lenerek iklim değişir ve

aldığı cemiyetin amaç-

sağlımız etkilenir.

larında,

Temiz

teknolojiyle

enerji üretiminde esas olan
kaynak verimli, su-enerji-atık
iyi yönetimini başarmaktır. Enerji

6
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himayesine
halkı

israfla

mücadeleye, hesaplı ve
tutumlu yaşamaya ve tasarrufa alıştırmak, yerli malı
kullanımı ve üretimlerini artır-
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mak vardı. Enerjiye erişimin tüm dünyada sınırlı oldu-

her yıl 700 çocuk ölümüne ve Avrupa’da 2016 yılında

ğu o günlerde, enerji verimliliğinden söz edilmiyordu.

556 bin yeni doğan ölümüne sebep olması en çarpıcı

Elektrik ve akaryakıt var ya da çoğunlukla yoktu. 1935

rakamlardan.

yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) kuruldu. Pek çok
ilkler tarihinde olan EİE’de enerji verimliliği çalışmaları
1980 yılında Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından desteklenen “Sanayide Enerji
Verimliliği Projesi” ile başladı. EİE yapılanmasının Kasım 2011 tarihinden sonra Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü (YEGM) adıyla hizmetinin sürmesi ardından
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED)
Ocak 2019’da kuruldu. Enerji verimliliği; sürdürülebilirlik, çevre ve iklim yönetimi görev ve yetkilerinde olan
EVÇED «İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu» çalışma grupları altında elektrik ve ısı üretimi sektörü kapsamında görev yapacak. Bu görevler
“enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en
yüksek katkıyı sağlamak” misyonuna sahip Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızda, enerji-enerji verimliliği-çevre-hava kirliliği-iklim değişimi-sağlık etkileşmesi
sonucunda EVÇED’e enerji-sağlık görevini de doğal olarak yüklerken enerji verimliliğinin gücünü artırmayı vaz
geçilmez kılmaktadır.
Bugün, Enerji Verimliliği Kanunu (2007), Enerji Ve-

Bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) 5 Haziran Dünya
Çevre Günü teması “Hava Kirliliği”, ev sahibi ülke Çin ve
dünya “Hava Kirliliğini Yen” sloganı ile bir araya geliyor.
İç ve dış ortam hava kirliliğinin sağlık için önemi gündemde olacak. Çünkü evimizde, işimizde temiz hava
solumak gerek. Çünkü kirli hava için hepimiz suçluyuz.
Hepimize görevler düşüyor. Isıtma, pişirme, tarım, endüstri, ulaşım ve atık yönetiminde hava kirliliğini azaltıcı
önlemleri hızla alarak eyleme geçmeliyiz. Resmi erk, iş
dünyası, sivil toplum, medya ve akademiye görev düşerken her bir yurttaşın temiz havalı yeşil vatan ve mavi
vatan için yapacakları var. Bu yazı enerji verimliliği için
uğraş vermiş ve verecek tüm paydaşlara EVÇED nezdinde ithaf edilmiştir.
Kaynaklar
1-Filiz Karaosmanoğlu Dünya Gazetesi Sürdürülebilir Yaşam Köşesi: https://www.dunya.com/yazar/
filiz-karaosmanoglu/245
2-Filiz Karaosmanoğlu Green Power Gazetesi Köşesi: http://petroturk.com/author/fkaraosmanoglu

rimliliği Strateji Belgesi (2011-2023) ve Ulusal Enerji
Verimliliği Eylem Planı (2017-2023; UEVEP; 2 Ocak
2018) var. Gerekli değişiklikler yapılarak yenilenmiş
Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat var. Enerji verimliliğinin,
ülke potansiyelimizi harekete geçirmenin birçok olumlu
etkisine ulaşma yanı sıra sağlığımızı da koruma etkisi
olacaktır. Çünkü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün 2018
İstatistik Raporu’nda çarpıcı ve üzücü rakamlar var.
2016 yılında dünya nüfusunun yüzde 91’i temiz hava
solumazken, şehir nüfusunun yarısından fazlası güvenlik standart değerlerinin en az 2,5 katı dış ortam
hava kirliliğinden etkilenirken, bu kirliliğin 4,2
milyon ölüme neden olduğu tahmin edilmekte. 2016 yılında iç ve dış ortamın kirli
havası yaklaşık 7 milyon ölüme sebep oldu. İç ortam hava
kirliliğinin

dünyada
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Bölgesel Isıtma:
Hayalden Gerçeğe
Doğru...
Fakir Hüseyin ERDOĞAN
EPDK / Başkan Danışmanı

Ç

ocukluğumun ilkokul ve öncesindeki kısmı
orta büyüklükte bir ilçe merkezinde geçti. O
yıllardan aklımda kalan şeylerden biri kış hazırlıkları ve özellikle kışın soğuk günlerinde (o zamanlar
kışlar daha sert geçiyordu) evlerin sadece bir odasını
ısıtan sobalarda yakılacak odun ve kömür tedarikinin
zahmetidir. Anam titiz bir kadındı. Her odunu, her kömürü beğenmezdi. Odun mutlaka kuru olacak ve onun
belirlediği ebatta kesilecek; kömür ise Tavşanlı’dan olacak ve öncesinde tozları, küçük parçaları elenerek ayrılacaktı. Bu zahmetin semeresini kışın sobalar yandığında alırdık: Sobamız hemen yanar ve uzun süre sıcaklık
yayar; soba borularımızda nispeten daha az kurumlaşma olurdu. O zamanlar ısınmanın ancak sobayla sağlanabileceğini düşünürdüm. Düşünürdüm düşünmesine
de, büyük şehirlerde odun kömür tedarikinin ve özellikle akşamları adeta karanlık gibi çöken ve genizleri yakan kesif duman ve parçacıkların neden olduğu kirliliğin
etkisinin nasıl giderileceğine akıl yetiremezdim.
İlçemizde kalorifer sistemi bulunan ilk bina yapıldığında, uzun süre sistemin ne olduğunu anlamamış
ve o binaya imrenerek bakmıştım. Evet, yine kömür
yakılıyordu ama artık 6 soba değil 1 soba kullanılıyordu. Öyleyse daha az kömürle aynı ısınmayı sağlamak,
dolayısıyla daha az kirliliğe maruz kalmak mümkündü.
Ne var ki, bazen akşam ajanslarında veya bizzat görenlerden, o yıllarda Ankara’da hayatın normal akışını etkileyecek denli hava kirliliği olduğunu duyardık. Doğal gaz
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kullanımının henüz başladığı, havagazı fabrikasının hala
işler olduğu bir zamanda geldiğim Ankara’da, Yılmaz
Erdoğan'ın “Yaşayabilme İhtimali” adlı şiirinde “Ankara’da karbonmonoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman”
sözleriyle tarif ettiği durumu bizatihi yaşadım. İlerleyen
yıllarda doğal gaz kullanımı yaygınlaştıkça hava kirliliği,
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde tehdit olmaktan çıktı.
Doğal gaz, ısınmada kömürle kıyaslanmayacak kadar temiz bir yakıt olarak daha temiz hava solumamızı
sağladı kuşkusuz. Ne var ki, neredeyse tamamı ithal
edilen doğal gaz, bir taraftan ithalat faturasını kabartırken diğer taraftan hane halklarına katlanılabilir fiyatlardan enerji arzı ile mali sürdürülebilirlik dengesinin
sağlanması gibi oldukça çetrefil sorunları gündeme getirdi. Bir diğer sorun da, kömüre nazaran daha konforlu
ve temiz olduğu aşikâr olan doğal gazın merkezi ısıtma
sistemlerinden ziyade bireysel ısıtmada kullanılacağına
dair algının yerleşmesiydi. Bireysel çözümlerin özendirildiği o yıllarda yerleşen bu algı, kolektif çözümlerden
hızla uzaklaşılmasına yol açtı. Örneğin Ankara’daki ilk
yılımda yaşadığım 100. Yıl İşçi Blokları’ndaki merkezi
ısıtma sağlayan sistem lağvedilerek bireysel ısıtmaya
geçildi.
Büyük şehirlerde kirlilik sorunu çözülmüştü amma
velakin artan nüfus ve kömür kullanımına bağlı olarak
birçok şehirde bu sorun derinleşiyordu. Öyle ki, şehirlerdeki hava kirliliği siyasetçilerin gündemlerine girer
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hale gelmişti. Çok kısa bir süre çalıştığım TBMM’de, bir
Kütahya Milletvekili, kışları çekilmez hale getiren hava
kirliliği şikâyetini ilgili bakanlıklara iletmekten usanmış
olacak ki Kütahya’nın bu sorununun nasıl çözülebileceğini araştırmamı benden istemişti. O zaman henüz
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çıkmamış ve
EPDK tarafından geliştirilen başarılı dağıtım lisansı ihalesi modeli hayata geçirilmemişti. Yaptığım araştırmalar sonucunda Seyitömer Termik Santralinin atık ısısıyla
şehrin ısıtılabileceğini değerlendirmiş ve projelendirilmesi için belediye ve ilgili bakanlıklarla görüşülmesini
önermiştim. Önerim hayata geçmedi ve Kütahya’nın
hava kalitesi doğal gazla tanıştıktan sonra düzelebildi.
Oysa o günlerde, Yap İşlet Devret modeli kapsamında
geliştirilen Esenyurt Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali projesinde bölgesel ısıtma sağlanması öngörülüyordu.
Bölgesel ısıtmanın ne olduğunu, sağladığı konforu
ve ekonomikliği o yıllarda Sandıklı’da yaşamaya başlayan kardeşimi ziyaretimde kavramaya başladım.
Kardeşim, Ankara’da doğal gaz için ödediğim paranın
neredeyse yarısıyla kesintisiz ve daha fazla ısınıyordu.
(Uluslararası literatür ve uygulamalar, bölgesel ısıtma sistemlerinin santral verimliliğinin %50’ye kadar
artmasına, %60 mertebesinde daha az karbon ve %30
mertebesinde daha az kirletici salınmasına ve bunun
karşılığında alternatif ısınma yöntemlerine göre daha
az harcama yapılmasına cevaz verdiğini göstermektedir. Yaklaşık bir buçuk asırlık uygulama pratiği bulunan
bölgesel ısıtma sistemleri, gelişen teknolojiyle birlikte
artık daha da verimli hale gelmiş olup, düşük sıcaklık
rejimlerinde, yenilenebilirler de dâhil çok farklı kaynağın kullanılmasına imkân tanımaktadır.) O yıllarda Sandıklıların yaşadığı konforu yaşayan vatandaşların sayısı
ihmal edilebilecek kadar azdı. Bugün de az. Bölgesel
ısıtma sistemlerinin alan ısıtmasındaki payı Baltık
ülkelerinde %60’ların üzerinde, Hırvatistan, Çekya, Romanya vb. ülkelerde %10 ila %50 arasındayken bizde %1’lerin altındadır.
Peki, biz nasıl ısınıyoruz? Esas itibarıyla
kömür ve doğal gazla. Meskenlerimizin
yaklaşık
%49’unu
kömürle, %45’ini doğal gazla ve %5’ini
elektrikle ısıtıyoruz.

@EnerjiUzmanlari

Makale

Isınırken, daha önce de belirttiğim gibi, bireysel sistemleri kullanıyoruz. Merkezi ısıtma sistemi ile ısınılan
meskenlerin oranı sadece %7 ile sınırlı. Bir başka ifadeyle, elektrik ve bölgesel ısıtma kapsamındaki meskenler
hariç tutulacak olursa, kömür ve doğal gaz kullanılan
meskenlerin %88’inde kombi cihazı, kat kaloriferi veya
soba kullanıyor. Daha da açacak olursak, yaklaşık 11
milyon hanede soba ve 8 milyon hanede kombi cihazları
kullanılıyor. Merkezi ısıtma sistemlerinin bireysel ısıtma
sistemleriyle kıyaslayan çalışmalar, merkezi ısıtma sistemlerinin daha verimli enerji kullanımını sağlamasının
yanı sıra kullanıcılara daha ekonomik ısıtma sağladığını
(örneğin doğal gazda işletme, yatırım ve amortismanlar dâhil edildiğinde %10’lar mertebesinde) gösteriyor.
Sadece yakıt maliyetleri üzerinden bir değerlendirme
yapılacak olursa, yaklaşık 20 milyon hanenin bireysel
ısıtma yerine merkezi ısıtma sistemleriyle ısıtılması halinde yurt genelinde yıllık 2 milyar TL’lik tasarruf yapılabilmesi mümkün.
İşte bu nedenle, ülkemizde bölgesel ısıtma altyapısının geliştirilmesini öngören politikalar geliştiriliyor
ve hedefler belirleniyor. Bu kapsamda en önemli belge,
Onuncu Kalkınma Planı'nın yol göstericiliğinde hazırlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB)20152019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’dır. Onuncu Kalkınma Planı'nda:
• Elektrik üretiminde yerinden üretim, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla kömür yakıtlı mevcut termik
santrallerin atık ısılarından bölgesel ısıtma ve tarımsal faaliyetlerde yararlanmak için projeler geliştirilmesi;
• Sanayide atık ısılardan elektrik üretiminin yaygınlaştırılması;
•

Atık ısı enerjisi satışları için piyasa oluşturulması ve
• Kojenerasyon
ve
mikrokojenerasyon uygulamalarının
yaygınlaşması
için bu tesislerin kurulumunu özendirici tedbirler
alınmasına
yönelik eylemler belirlenmiştir.
Buradan
hareketle
Stratejik
Plan'da “Enerjisini Ve-
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rimli Kullanan Bir Türkiye” stratejik amacı kapsamında
“mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması” hedefi benimsenmiş ve bölgesel ısıtmaya ilişkin
mevzuatın çıkarılması öngörülmüştür.
Diğer taraftan, 2017-2023 dönemini kapsayan
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda, toplu konutlarda ve büyük yerleşim birimlerinde merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerine geçiş yapılarak enerji tasarrufu
sağlanması aynı zamanda yenilenebilir enerjinin ısıtma/
soğutma amaçlı kullanım oranının artırılması amacıyla
aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi öngörülmüştür:
• Kojenerasyon ve bölgesel ısıtma-soğutma sistemlerinin potansiyelinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması; yeni bina ve yerleşim birimlerinin
bölgesel/merkezi ısıtma kapsamında değerlendirilmesine ilişkin yükümlülüklerin belirlenmesi; mevcut
binaların bölgesel/merkezi ısıtma kapsamına geçişi
için teşvik yöntemlerinin araştırılması;
• Bölgesel ısıtma sistemlerinde varsa bölgede
bulunan jeotermal potansiyelden ve sanayi ve güç
üretim tesisi kaynaklı atık ısılardan azami ölçüde
faydalanılması.
Öngörülen stratejilerin hayata geçirilmesi, faaliyetlerin yerine getirilmesi, yeterli idari ve teknik kapasiteyi
gerektirir. Bu konuda Türkiye’de yerel ölçekte belirli ölçüde bilgi birikimi ve uygulama pratiği bulunuyr. Ne var
ki, kapsamlı ve uzun yıllara sari bir programın başarılı
bir şekilde uygulanabilmesi, ön hazırlıkların tamamlanmasına, gerekli donanıma sahip yeterli insan gücünün
varlığına, idari ve mali tedbirlerin alınmasına bağlıdır.
Ülkemizdeki belirli ölçüdeki bilgi birikimi ve uygulama
pratiğinin uluslararası ölçekte iyi uygulama deneyimleriyle mukayese edilmesi ve pekiştirilmesi önemlidir.
ETKB'nin Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim
Bakanlığı ve Danimarka Enerji Ajansı ile sağladığı işbir-
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liği kapsamında “Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve
Soğutma Projesi” geliştirilmiştir. Türkiye’nin ısı haritasının çıkarılması, bölgesel ısıtma altyapısının geliştirilmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi
gibi önemli konular ele alındığı projenin de desteğiyle;
• Tüm termik santrallerde bölgesel ısıtma yapmaya ilişkin fizibilite çalışmalarının yapılması ve uygun olan santraller için uygulamanın özendirilmesi
yoluyla, termik santrallerin atık ısılarının, binaların
ısıtılmasında, endüstriyel tesislerde veya tarımsal
faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin tedbirlerin alınması;
• Yenilenebilir enerji kaynaklarına, kojenerasyon
veya mikrokojenerasyon sistemlerine dayalı üretim
tesisleri ile merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma
sistemlerinin desteklenerek ısı piyasasının yasal
çerçeveye kavuşturulması;
• Elektrik enerjisi üretiminde kullanılmayacak
küçük ölçekli kömür kaynaklarının ısı üretimi amaçlı
kullanılması;
• Jeotermal enerjiye dayalı bölgesel ısıtmanın
yaygınlaştırılması stratejilerinin hayata geçirilmesinin yol haritası oluşturuluyor.
Yol haritasının en önemli kilometre taşını ısı piyasasına dair yasal düzenleme oluşturuyor. Uluslararası iyi
uygulama örnekleri incelendiğinde yasal düzenlemelerden beklenen çıktıların elde edilmesinde iki gereklilik
olduğu görülüyor: İlki niyet ve hedeflerin dört başı mamur olarak tanımlanması; ikincisi ise etkin bir planlama
aracının kullanılması.
Yukarıda yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, yasal düzenlemenin, verimlilik ve daha az enerji
ithalatı bağlamında bölgesel ısıtma sistemleri yoluyla
tüketicilerin ısıtma, soğutma ve sıcak su taleplerinin
maliyet etkin ve verimli olarak karşılanmasını amaçlaması gerektiği anlaşılıyor. Böylesine bir amacın, niyeti
yeterince ortaya koyacağı kuşkusuzdur. Diğer taraftan,
hedeflerin belirlenmesinde bazı güçlükler bulunuyor.
EPDK’nin başarılı doğal gaz dağıtım lisansı ihaleleri sayesinde özel sektör tarafından ülke sathında yeni
ve modern dağıtım şebekeleri kuruldu. Bunun için 30
milyar TL civarında sabit sermaye yatırımı yapıldı. 16
milyona yakın aboneye hizmet veren bu şebekelerin
gerek ekonomik gerekse teknik ömürlerinin tamamlanmasına daha zaman var. Bu bağlamda, doğal gaz dağıtım yatırımlarını dikkate alarak hedef konması, daha
yüksek toplumsal maliyetlere katlanılmasının önüne
geçilmesi bağlamında önemlidir.
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Planlamaya gelince… Farklı kesimlerin farklı anlamlar yüklediği planlama kavramından bir süredir uzaklaşmıştık. Bu kavramın içinin nasıl doldurulacağı, bu
bakımdan da önemli. Öyleyse nereden başlamalı? Her
şeyden önce bir resme ihtiyaç var: Isı talebinin nerelerde yoğunlaştığını ve ısı talebinin olduğu yerlerde ısı
kaynağı veya ısı üretimi potansiyeli olup olmadığının
resmedilmesiyle işe başlamalı. Buna ısı haritası diyelim. Isı haritasının, mevcut ısıtma altyapılarıyla çakıştırılması, öncelikli olarak nerelerde bölgesel ısıtma
sistemlerinin kurulabileceğini gösterecektir. Böylelikle
tespit edilen yerler ilgili imar planlarına bölgesel ısıtmayla ısıtılacak yerler olarak derç edilirse, planlamanın
birinci ayağı tamamlanmış olur. Planı eyleme geçirmek
için ikinci bir ayağa ihtiyaç var. Belirli bir zaman diliminde, örneğin 10 yıl, belirlenen bölgede ısıtma/soğutma
talebinin nasıl gelişeceği, mevcut ve yeni hangi ısı kaynaklarından ısı sağlanacağı ve sağlanabileceği, bölgesel ısıtma/soğutma sistemine bağlanabilecek bağımsız
birim sayısının nasıl değişeceği, ısı arzının kesintisiz
olarak sağlanması için ihtiyaçların neler olduğu ve bu
ihtiyaçların karşılanması için neler yapılacağı gibi hususların belirli bir sistematik dahilinde gerçekçi olarak
öngörülmesi, planlamanın ikinci ayağını oluşturacaktır.
Buna da ısı arzı planı diyelim. Böylelikle biri statik bir
görüntü diğeri dinamik bir akış ortaya koyan iki ayaklı
yaklaşımı dâhilinde hedeflere yürünebilecektir.
Peki, bu piyasanın aktörleri kim olacak? Sisteme
bir bütün olarak bakıldığında sistemde ısının elde edilmesi veya üretilmesine, tüketicilere ulaştırılması yani
dağıtılmasına ve ısı talebindeki zamansal değişimlerde
kesintisiz ısı arzı sağlanması için ısının depolanmasına
ihtiyaç olduğu görülüyor. Isı sağlanabilecek kaynaklara
bakıldığında, konvansiyonel santraller, yakma tesisleri,
büyük ölçekli endüstriyel işletmeler ve jeotermal enerji
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ilk akla gelen kaynaklar. Günümüz teknolojisinin sağladığı imkânlar düşük sıcaklık rejimlerinde de bölgesel
ısıtma yapılmasına imkân tanıdığından diğer yenilenebilir enerji kaynakları ve basınç artırma istasyonları
da ısı kaynağı olarak kullanılabiliyor. Bu bağlamda, ısı
üretimi, kamu veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılabilir. Bu işin bel kemiğini oluşturan ısı dağıtımı, gelişmiş
ülkelerde genellikle belediyelerce yapılıyor. Ülkemizdeki uygulamalara bakıldığında, belediyelerin yanı sıra
şirketlerin de ısı dağıtımıyla iştigal ettiği görülüyor. Isı
talebinin kesintisiz olarak karşılanması için ihtiyaç duyulan sistem işletiminin şimdilik ayrı bir faaliyet olarak
tanımlanmasına gerek olmadığı kanısındayım. Uzun bir
vade sonunda büyük ölçekli ısı dağıtım şebekelerinin
kurulmasından ve ısı dağıtım bölgelerinin birbirleriyle
entegre edilmesinden sonra ayrı bir sistem işletmecisine ihtiyaç olabilirse de ilk etapta bu işin ısı dağıtıcısı
tarafından yapılması makul görünüyor. Isının depolanması ise farklı bir tüzel kişilik tarafından yapılabileceği
gibi ısı dağıtıcısı tarafından da yapılabilir.
Isı piyasasına ilişkin yasal düzenlemede bu konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.
Çocukluktan anılarla başlayan yazıyı, hayalle bitirelim. Elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ve ısınma ihtiyacını bölgesel ve
merkezi ısıtma sistemlerinden sağlayan ve böylelikle
daha verimli, daha ekonomik ve sürdürülebilir enerji
sistemine sahip bir Türkiye hayal edelim. Bu bir esaslı
dönüşüm, devrimdir. Bu dönüşümün sağlanmasında,
en etkili araçlardan birinin bölgesel ısıtma olduğuna
inanıyorum. Evet belki hayal ama her esaslı dönüşüm
hayal etmekle başlamıyor mu?
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EPDK’DAN DOĞAL GAZDA İKİ KRİTİK ÇALIŞMA
81 ile doğal gaz ulaştırılmasının ardından doğal gaz talebinde bulunan ilçelerin de belirli bir
program çerçevesinde doğal gaz dağıtım şirketlerinin mevcut dağıtım bölgelerine ilave edilmesi
çalışmalarına ağırlık verildi.

E

nerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun
(EPDK) kurulması ile
birlikte 2003 yılından itibaren günümüze kadar
gerçekleştirilen ihaleler neticesinde 81 ilimizin 81’inde doğal
gaz kullanımına imkân sağlandı.
Mevcut durumda 81 ilimizin
tamamında ve 500’den fazla
ilçemizde doğal gaz kullanılıyor.

EPDK ve/veya EPDK tarafından

"Doğal Gaz Dağıtım Şirketle-

yetkilendirilmiş firmalarca sa-

rinin Dağıtım Bölgesi Geniş-

hada gerekli incelemeler ya-

lemelerinin

pılarak EPDK’ya raporlar sunu-

Yükümlülüğü İncelemelerine

lacak. EPDK tarafından dağıtım

İlişkin Usul Ve Esaslar Tasla-

şirketlerinin ilgili ilçelere yönelik

ğı" hazırlandı ve görüşe açıldı.

81 ile doğal gaz ulaştırılmasının ardından doğal gaz talebinde bulunan ilçelerin de belirli bir
program çerçevesinde doğal gaz
dağıtım şirketlerinin mevcut dağıtım bölgelerine ilave edilmesi
çalışmalarına ağırlık verildi.
Dağıtım şirketinin faaliyet
gösterdiği il sınırları içerisinde
yer alan, ancak ilk ihale kapsamına alınmayan şehirler (ilçe/
belde) için ilgili dağıtım şirketleri tarafından EPDK'ya doğal
gaz dağıtım bölgesi genişleme
başvurusu yapılıyor, Kurul tarafından uygun görülmesi halinde
ise söz konusu şehirler de doğal
gaz dağıtım bölgesi kapsamına
alınabiliyor.
Artık doğal gaz yatırım programına alınan ilçelerde,
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süreli yatırım yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilip
getirilmediği incelenecek.

Süreli

Yatırım

Usul ve Esaslar Taslağında
belirtilen

hükümler

uyarınca

EPDK adına yetkilendirilmiş ak-

Bu kapsamda, dağıtım bölge-

redite firmalarca sahada yatı-

si genişleme yatırımlarının hız-

rımlar incelenecek ve EPDK’ya

landığı bu dönemlerde, dağıtım

raporlanacak. Böylece doğal gaz

şirketlerinin dağıtım bölgelerine

yatırım programına alınmış olan

eklenen ilçelerin süreli yükümlü-

ilçelerde yatırımların zamanın-

lüklerine ilişkin yerinde inceleme

da yerine getirilip getirilmediği

çalışmaları hakkında bir yöntem

EPDK tarafından yakından takip

belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıktı.

edilerek, ilçede yaşayan vatan-

Bu çerçvede, EPDK tarafından

daşlarımızın zamanında doğal
gaza ulaşması sağlanacak.
Görüşe açılan ve önümüzdeki günlerde kurul gündemine
gelecek olan bir diğer taslak ise
"Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG)
Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz
(CNG) İle Beslenmesine İlişkin
Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar
Taslağı"…
Ülkemiz genelinde doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, boru

@EnerjiUzmanlari
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hatlarının ulaşmasının teknik ve
ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelere taşımalı olarak
LNG ve CNG gibi yöntemlerle
doğal gaz ulaştırılması amacıyla;
EPDK tarafından, 08/06/2017

tarihli ve 7110-7 sayılı Kurul Kararı ile "Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal
Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar” (usul ve
esaslar) belirlenmişti.
Bu Usul ve Esaslar ile, doğal
gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım
bölgesi kapsamında olup iletim

kının dağıtım bölgesinde uygu-

şehirde olmaması durumun-

lanan tarifelere yansıtılabilmesi

da yapılacak işlemin,

mümkün kılındı.

şebekesinin ulaşmadığı ve/veya
dağıtım şebekesi ile bir bütün
oluşturacak şekilde şebeke imalatının yapılamadığı bölgelerde,
CNG veya LNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesi inşa
edilerek dağıtım faaliyetinde bulunulmasına izin verildi.



Doğal gaz dağıtım şirketleri-

ihale dosyasının içeriğinin,

nin usul ve esaslar kapsamında

teknik şartnamenin hangi

bugüne kadar gerçekleştirmiş

vasıtalar ile ilgililere ulaştırı-

olduğu CNG ve LNG alım ihalesi

labileceğinin daha net anla-

süreçlerinin incelenmesi netice-

şılması

sinde;


Boru hattı ile gaz arzının sağlandığı yerlerde, gaz arzının

Bununla birlikte, CNG veya

sağlanmasına engel teşkil

CNG veya LNG satın alım



CNG veya LNG alım ihalesine/ihalelerine teklif veren
olmaması halinde izlenecek
yol haritasının, CNG veya

LNG formundaki doğal gazın en

edecek mücbir sebeplerin

ucuz kaynaktan temin edilme-

oluşması halinde şebekenin

si amacıyla dağıtım şirketlerinin

CNG veya LNG ile beslenme-

diğer lisans sahiplerinden CNG

sinde izlenecek yöntemin,

ceğinin belirlenmesi ama-

İhale kapsamında satın alı-

maddelerinde değişiklik ya-

veya LNG tedarikinde en ucuz
kaynak

unsurunun

teminatı



nan CNG veya LNG’nin, iş-

olarak ihale yöntemini içere-

lem gördüğü tesislerin işle-

cek şekilde CNG veya LNG alımı

tilme sorumluluğunun,

gerçekleştirmesi, bu çerçevede,

LNG’nin

hangi

koşullarda

doğrudan temin edilebilecıyla, usul ve esasların ilgili
pılması ihtiyacı ortaya çıktı.
Bu

kapsamda

hazırlanan

taslağa sektörden gelen gö-

CNG veya LNG ihale duyuru-

rüşler doğrultusunda son

gun olarak gerçekleştirilen CNG

larını yayımlayacak olan Ba-

şekli verildi ve önümüzdeki

veya LNG alımlarında, boru gazı

sın İlan Kurumunun, dağıtım

günlerde Kurul gündemine

fiyatıyla arasında oluşan fiyat far-

şirketinin faaliyet gösterdiği

sunulması bekleniyor.

usul ve esaslar kapsamına uy-

@EnerjiUzmanlari
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Türkiye’de Doğal
Gaz Ölçümü (1)
Ali Osman Kaya
EPDK / Enerji Uzmanı

T

ürkiye’de üretilen, depolanan veya yurt dışından ithal edilen doğal gazın Türkiye iletim şebekesine giriş noktalarında konumlandırılmış
RMS-A istasyonlarında doğal gazın miktarı ile kalite
değerlerini belirlemek ve basıncını düşürebilmek üzere çeşitli ekipmanlar kullanılmaktadır. Bu istasyonlarda
kullanım amaçlarına (kontrol veya faturalandırmaya
esas), doğal gazın basıncına, sıcaklığına ve debisine
göre türbinmetre, orifismetre ve ultrasonikmetre tercih
edilmektedir.

la bağlandıkları noktaya göre; A tipi, B tipi, C tipi müş-

RMS-A istasyonlarından çıktıktan sonra dağıtım
şebekesinde doğal gaz şehir içi bölge istasyonlarına
ulaşmaktadır. Bu istasyonlarda ihtiyaca göre doğal gazın yalnızca basıncı düşürülebilmekte veya hem basıncı
düşürülebilmekte hem de ölçümü yapılabilmektedir.
Şehir içi bölge istasyonları B tipi basınç düşürme istasyonu olarak da adlandırılmaktadır. Bu istasyonlarda
türbinmetre, orifismetre ve ultrasonikmetrenin yanı
sıra quantometreler de kullanılabilmektedir. Quantometrelerin ölçüm hassasiyeti türbinmetreye göre
düşük olmasına rağmen B tipi istasyonlarda doğal gaz
tüketim değerlerini yaklaşık olarak ölçmek maksadıyla
kullanılmaktadır.

akış düzenleyicisine ihtiyaç duymayan rotary sayaçlar

Yukarıda yer alan istasyon tiplerinden ayrı olarak
serbest tüketicilerin doğal gaz kullanabilmeleri amacıy-

Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esas-

14
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teri istasyonları da bulunmaktadır. İstasyonlar; iletim
hattından bağlanması durumunda A tipi, orta basınç
dağıtım hattından bağlanması durumunda B tipi, alçak
basınç dağıtım hattından bağlanması durumunda da C
tipi adını almaktadır. Bu istasyonlarda hem basınç düşümü gerçekleşmekte hem de faturalandırmada kullanılmak üzere tüketilen doğal gazın miktarı ölçülmektedir. Ticari ve endüstriyel müşterilerin kullandıkları bu tip
istasyonlarda türbülanslı akışlarda ölçüm yapabilen ve
ve tüketim büyüklüklerine göre çeşitli kapasitelerde körüklü sayaçlar kullanılabilmektedir.
Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ (Faturalandırma Tebliği)
Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan tüm tüzel
kişilerin işlem yaptıkları doğal gaz miktarı ile tüketicilerin doğal gaz faturalarında yer alan tüketim miktarının
tespiti ve faturalarda yer alacak unsurlara ilişkin usul ve
esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun yayımlamış olduğu Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış
lar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenmiştir.

@EnerjiUzmanlari
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Doğal gaz piyasasında taraflar arasında doğal gazın
el değiştirmesi nedeniyle yapılması gereken hesaplamalar mevzuat gereğince enerji bazındadır. 1 Kalori
4,184 Joule ve 1 kWh de 3.600.000 joule’dür. Doğal
gazın perakende satış fiyatının tespitinde; 1 m3’lük doğal gazın yanması sonucunda 9155 kcal’lik yani 10,64
kWh enerji açığa çıkaracağı kabulünden yola çıkılmıştır.
Hesaplamalarda bu değer referans değer olarak kullanılmakta olup daha büyük değerlerde yahut daha küçük
değerlerde gaz kullanıldığı tespit edilirse birtakım hesaplamalarla daha adaletli faturalandırma yapılmaktadır.
Faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarının
tespitinde düzeltilmiş hacim kavramı dikkat çekmektedir. Faturalandırmada 1,01325 bar basınç ve 15 °C
sıcaklıkta doğal gazın müşterilere teslim edilmesi durumundaki fiyatlar kullanılmaktadır. Ancak müşteriler her
zaman 1,01325 bar basınç ve 15 °C sıcaklıkta doğal
gaz kullanmadıklarından, sayaçlardan ölçülen hacim
değerinin, Otomatik Hacim Düzeltici (OHD) vasıtasıyla
veya düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak düzeltilmiş
hacme çevrilmesi gerekmektedir. 300 mbar ve altında
doğal gaz tüketen müşterilerin OHD kullanmamaları
durumunda sayaçtan ölçülen faturalandırmaya esas
hacim değeri, düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak bulunmaktadır. 300 mbar’ın üzerinde doğal gaz kullanan
müşterilerin ölçüm sistemlerinde OHD bulunması zorunlu olduğundan düzeltme katsayısı (K) kullanılmamaktadır.
Türkiye’de Doğal Gaz Ölçümünde Yaşanan Bazı
Sorunlar ve Çözüm Öneriler
Ölçüm ve faturalandırmaya olumsuz yönde etki
eden birçok faktörün bir kısmı tüketici aleyhine bir kısmı
tüketici lehine olarak etki edebilmektedir. Bazı faktörler ise duruma göre lehte veya aleyhte olabilmektedir.
İdeal ölçüm ve düzeltmeler ile tüketiciye etki eden bu
pozitif ve negatif etki eden faktörlerin toplam değerinin
sıfıra yakın olması hedeflenmelidir.
Ekipman Seçiminin Doğru Yapılamaması
Doğal gaz ekipmanlarının tüketilen doğal gazın
bulunduğu ortamdaki çalışma şartlarına göre tayin
edilmesi doğru ölçüm için büyük önem taşımaktadır.
Sayacın doğru ölçüm yapmaya izin verdiği en düşük debi
yani Qmin değerinin altındaki veya en yüksek debi yani

@EnerjiUzmanlari

Qmax değerinin üstündeki kapasitelerde ölçüm yapılması

hatalı ölçüme neden olmaktadır. Qmin debi değerinin al-

tındaki doğal gaz geçişleri sürtünmeyi yenemediğinden

sayaçtan doğal gaz geçişi olsa dahi numaratörlerde
endeks kaydedilememektedir. Aynı şekilde Qmax debi

değerinin üzerindeki doğal gaz geçişlerinde; sayacın bir
birim endeks kaydetmesi için geçmesi gereken yeterli
hacimden daha fazla hacimde doğal gaz geçişi meydana
geleceğinden hatalı ölçüm yapılmaktadır. Sayacın doğruluk muayenesinin yapıldığı kalibrasyon işlemleri de
sayacın en düşük ve en yüksek debi değerleri arasında
yapılmaktadır. Bu yüzden de yetkili kuruluşların
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Tablo 1- Projelendirmede 1 mbar’lık Basınç
Kaybının Faturalandırmaya Etkisi

Atmosfer Basıncı
Proje Sayaç Basıncı
Fiili Sayaç Basıncı
Sıcaklık 15 °C Alındığında
Gerçek K Katsayısı
(20 mbar)
Sıcaklık 15 °C Alındığında
Hatalı K Katsayısı (21 mbar)
Yüzde Hata

gerçekleştirmiş oldukları kalibrasyon işlemleri söz
konusu değerler dışındaki kapasitelerde sayacın doğru
çalışıp çalışmadığı ile ilgilenmemektedir. Sayacın Qmax

değerinden çok daha yüksek değerlerde kullanılması
sayaçlarda mekanik hasarlara neden olabilmektedir.
Ayrıca sayaçların çalışma basıncı ve çalışma sıcaklığının da doğru ekipman seçiminde önemli rol oynadığı
bilinmektedir. 300 mbar altında doğal gaz tüketiminin
gerçekleştiği noktalarda OHD bulundurma zorunluluğu bulunmadığından faturalandırılmaya esas doğal
gaz tüketimlerinin tespitinde, regülatör çıkış basıncının
ölçüme büyük etkisi bulunmaktadır. Bu durumlarda regülatör çıkış basıncının tüketim basıncı olarak alınması
nedeniyle

yüksek

kapasiteli

regülatörün

düşük

tüketimin gerçekleştiği noktaya veya düşük kapasiteli
regülatörün yüksek tüketimin gerçekleştiği noktaya
konulması hatalı ölçüme sebebiyet verebilmektedir.
Tesisatın Doğru Projelendirilememesi
Hatalı projelendirmenin de doğru ölçüme engel teşkil ettiği durumlar olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; kolon tesisatlarında hatalı projelendirmeden
kaynaklı olan basınç kaybı da müşterilerin aleyhine hatalı faturalandırmaya sebebiyet vermektedir. Atmosfer
basıncı 930 mbar olan bir bölgede projesinde 21 mbar
doğal gaz kullandığı belirtilmesine rağmen 20 mbar doğal gaz kullanan bir tüketici, K katsayısındaki hatadan
dolayı detayları Tablo 1’de gösterilen % 0,1 hatalı faturalandırmaya maruz kalmaktadır.
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930 mbar
21 mbar
20 mbar
0,9375
0,9385
0,10 %

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Doğal Gaz
Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu verilerine göre 2018
yılında konut tüketicilerinin 12,7 milyar m3 doğal gaz
tükettikleri dikkate alındığında her tesisatta sadece 1
mbar basınç kaybı yaşandığı düşünülürse % 0,1 hata
oranıyla 13 milyon metreküpe yakın miktarda hatalı faturalandırma yapılmış olacaktır.
Tesisatın doğru projelendirilmesi için doğal gaz dağıtım şirketlerinin iç tesisat kontrol personelinin ve sertifikalı firma personelinin tecrübeli ve eğitimli olmasına
dikkat edilmesinin yanı sıra mesleki sertifikalarının da
güncel olması gerekmektedir. Ayrıca dağıtım şirketlerinin her fırsatta şirket içi eğitimler vermesi büyük önem
arz etmektedir.
Sürekli Doğal Gaz Geçişinin Olmadığı Kesintili Tüketim Yapılan Durumlarda Türbinmetre Kullanımının
Sakıncaları
Kesintili tüketim yapıldığında sayaçtan doğal gaz
geçişinin sonlanmasına rağmen çarkın bir süre daha
dönmeye devam etmesi nedeniyle türbinmetreler endeks kaydetmeye devam ederler. Anlık da olsa sayaçtan doğal gaz geçmemesine rağmen türbinmetrelerde
% 30’a varan fazla endeks kaydı olabilmektedir. Bununla
birlikte türbinmetreler ilk gaz akışı sırasında başlangıç
debisi aşılamadığı için hemen devreye girememektedirler. Bu durum da eksik ölçüme neden olabilmektedir.
Şekil 1’de kesintili tüketim olması halinde mavi renkte
tanımlanmış gerçek tüketim ile kırmızı çizgi ile tanımlanmış türbinmetrenin ölçüm davranışı gösterilmektedir. (Tem, Keleşer, Say, 2012, s.4)
Bu yüzden türbinmetre kullanımının hatalı ölçüme
neden olmaması için kesintili tüketim yapılan yerlerde
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farklı tip sayaçların kullanılması gerekmektedir. Türbinmetreler daha çok doğal gaz geçişlerinin kesintisiz devam ettiği hatlarda kullanılmalıdır.
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Şekil 2- Tesisata Montajı Doğru Yapılmayan Örnek
bir Sayaç

Şekil 1- Kesintili Tüketimin Gerçekleştiği Durumlarda Türbinmetrenin Neden Olduğu Ölçüm Hatası

(Kaynak: “Tem, Keleşer, Say”, 2012, s.4)
Sayaçların Montajının Doğru Yapılmaması
Özellikle rotary sayaçların montajının tesisatın alt
kısmına yapılması halinde doğal gazın içerisindeki istenmeyen partiküller sayaçta birikerek kirliliğe yol açmaktadır. Bu istenmeyen durumlar da sayaçların ölçüm
hatası yapmalarına neden olmaktadır. Sayaçların montajının tesisata doğru yapılmamasından kaynaklanan
Şekil 2’de gösterilen buna benzer kirliliğin önüne geçilebilmesinde; sayaçların tesisatın alt kısmına yerleştirilmemesi, düşey bağlantı yapılmasının zorunlu olduğu
hallerde doğal gaz akış istikametinin yukarıdan aşağıya
doğru olacak şekilde sağlanması ve ölçümün doğal gaz
sayaca girmeden önce filtreden geçirilerek yapılması
büyük önem taşımaktadır. Söz konusu tedbirler alınmayarak sayaçların tesisata montajlarının doğru bir
şekilde yapılmaması halinde % 25-50 kapasitede kullanılan bazı sayaçlarda ortalama % 4-5 civarında ölçüm
hatasına sebebiyet verilebilmektedir. (Tem, Keleşer,
Say, 2012, s.5)

@EnerjiUzmanlari

(Kaynak: “Tem, Keleşer, Say”, 2012, s.5)
Ayrıca sayaçlar elektrik anahtarı, elektrik sayacı,
priz, buat ve elektrikle çalışan zil, alet ve cihazların yakınına ve donma riskine sahip ya da çok sıcak olan yerlere
yerleştirilmemelidir.
Şimdili makalemizi burada noktalayalım. İlerleyen
sayılarda ülkemizde doğal gaz ölçümünde yaşanan bazı
sorunları ve çözüm önerilerini ele alacağız.
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ELDER 12. SEKTÖR TOPLANTISINDAN ÖNEMLİ MESAJLAR…

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji
Piyasası
Düzenleme
Kurumunun destekle-

daha gerçekleştirerek hedeflerimi-

riyle düzenlenen Elektrik Dağıtım

çirdik. İnşallah 2019’da da 2 milyar

Hizmetleri Derneği (ELDER) Sektör

bir yatırım daha öngörüyoruz.” dedi.

Toplantısına bu sene Afyon ev sahipliği yaptı. Geniş bir katılıma sahne
olan toplantıdan sektörün geleceğine yönelik önemli mesajlar çıktı.
Bu yıl 12. si düzenlenen programın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
“Son 3 yılda toplam 12,3 milyar lira
yatırım yaptık. 3 yıllık planlanan gerçekleşme hedefimiz yüzde 55 idi.
Bu oranda, son 3 yıllık gerçekleşme
hedefimizde yüzde 63’ü yakaladık.
İnşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl
toplam 8,75 milyar liralık bir yatırım

ze ulaşacağız. İletim tarafında yüzde
119 gerçekleşmeyle, 2018’de yaklaşık 3,4 milyar lira yatırımı hayata ge-

Bütün bu yatırımların müşteri
memnuniyeti için yapıldığını dile getiren Bakan Dönmez, gerçekleştirdikleri müşteri memnuniyeti anketine ilişkin şunları söyledi: “Müşteri
memnuniyet oranını geçen yıla göre
koruduk. Bizler için sevindirici olan
bir başka durum da sunulan hizmetten ‘çok memnunum’ diyenlerin
oranının geçen yıla göre artmasıdır.
Genel memnuniyet oranı yüzde
64,8. Yine de alacağımız daha uzun
bir yol var. Bu oran bizim için yeterli
mi? Elbette hayır. Bu alanda hızlı ve
pozitif bir ilerleme için yürütülen çalışmaların bir an önce kurumsallaşarak, şirket kültürü haline gelmesi gerekiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl
da araştırmanın en parlak sonuçları
çağrı merkezlerinin sunduğu hizmetin kalitesinde. Burada neredeyse
yüzde 100’lere varan memnuniyet
oranlarına ulaştık. 2017’de yüzde
99,21 olan ‘ulaşılabilirlik seviyesi’
yüzde 99,69’a ulaştı. 2017’de yüzde
89,06 olan ‘servis seviyesi’ 2018’de
yüzde 91,69’a, 2017’de yüzde 96,35
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gider kalemi değil aksine getirileriyle hem aile bütçesini hem de ülke
bütçesini rahatlatan uzun vadeli ve
karlılığı yüksek bir ticari yatırım aracı
olarak anlatmalıyız.” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

olan ‘cevaplama oranı’ ise yüzde
97,26’ya yükseldi. Kesintilerin azalması için bir "Arıza Çalıştayı" gerçekleştirdik. Burada 5 kök neden var.
Bunlar, bakım eksikliği, hava muhalefeti ve dışsal etkiler, malzeme, teçhizattan kaynaklı arızalar ile işçilik ve
montaj hataları, üçüncü şahıslara ait
dağıtım tesislerinden dağıtım şebekesine yansıyan arızalar ve şebekeye verilen hasarlar.”
Elektrikte kayıp kaçak oranının
da ciddi bir oranda azaldığını anlatan Enerji Bakanı Fatih Dönmez,
enerji verimliliğinin doğru anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Henüz
evlerde veya işyerlerinde enerji
verimliliği sağlayacak uygulama ya
da satın almalarda bulunup bulunulmadığı sorusuna olumsuz yanıt
verenlerin oranının yüzde 81 olduğuna işaret eden Bakan Dönmez:
“Enerji verimliliğinin kısa dönemli bir

@EnerjiUzmanlari

ELDER 12. Sektör Toplantısı’nın
açılışında konuşan EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz, kamu-özel sektör
işbirliğinde üzerinde dirsek çürütmeleri gereken çok konu olduğunu
ve bunun en önemlilerinden birinin
de tüketici ile iletişim olduğunu belirterek, sektörün bu konuda henüz
olması gereken noktaya ulaşmadığını söyledi. Bütün şirketlerin kurumsal iletişime daha fazla önem
vermeleri gerektiğini vurgulayan
Başkan Yılmaz: “Kusura bakmayın
iğneyi kendimize, çuvaldızı da siz
sektör temsilcilerine batıracağım.
Sektör olarak dağıtım bedelinin ne
olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını dahi tüketicilere yeterince
anlatamadık. Haliyle; esnafından
sanatçısına, köylüsünden akademisyenine her sosyal gruptan bu
konuda eleştiriler alıyoruz. Ve net
söyleyeyim: Sonuna kadar da haklılar…Kabul edelim…Dağıtım bedelinin sayaç okuma bedeli olmadığını
veya fatura hizmeti sunma bedeli
olmadığını bile anlatamadık. Elektriğin bir yerden bir yere taşınmasının
ne tür bir altyapı, nasıl büyük bir sistem yatırımı gerektirdiğini ve bunla-
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rın ne denli maliyetli işler olduğunu
anlatamadığımız müddetçe de bu
eleştiriler gelmeye devam edecek”
dedi.
Yanlış ve art niyetli haberlerin
önüne geçecek ya da bu tip haberler çıktığında, etkisini anında ortadan kaldıracak medya planlamaları
yapılmasını beklediklerini kaydeden
Başkan Yılmaz şunları söyledi:
“Artık tek bir sosyal medya mesajı bile milyonlarca kişinin algısını etkileyebiliyor. O zaman sizlere düşen
zamanı yakalayabilmek, dönemimize uygun iletişim stratejilerini ortaya
koymak, bu alanda yeterli eğitime ve
donanıma sahip personel istihdam
etmektir. Bakanlığımızın desteğiyle
ve Kurumumuzun öncülüğünde;
sektörümüze yönelik algıyı geliştirmek amacıyla kurulan Enerji İletişim
Grubunun da bu süreçte faydalı işler yapmasını bekliyoruz”

dır” dedi. Yılmaz, bununla birlikte sektörün önemli başarılara da imza attığını ifade etti. 2018 yılı itibariyle elektrik dağıtım sektöründe kayıp oranlarının
özelleştirmelerin tamamlandığı 2013 yılından bu yana %25 civarında düşerek
%11 seviyesine düştüğüne dikkat çeken EPDK Başkanı Yılmaz, önümüzdeki 5
yıl içerisinde kayıp oranlarının %10’un da altına gelerek dünya standartlarında bir noktaya ulaşacağını sözlerine ekledi.
Toplantının açılışında konuşan bir diğer isim ise ELDER Yönetim Kurulu
Başkanı Serhat Çeçen’di.
Elektrik sektörünün sadece ekonominin lokomotifi değil, aynı zamanda
refah seviyesini de belirleyen unsurlardan biri olduğunu belirten Çeçen, dağı-

Elektrik dağıtımının kesintisiz,
kaliteli ve verimli yapılmak zorunda
olduğundan sistemlerin ve süreçlerin sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan EPDK Başkanı; bu nedenle
elektrik dağıtım sektöründe yatırımların bitmesinin, hedeflerin tükenmesinin, vizyonun eskimesinin söz
konusu olmayacağını belirtti.
Dağıtım şirketlerinin gerekli şebeke yatırımlarını aksatmaksızın zamanında yaparken, hizmet kalitesini
yükseltecek bilişsel ve teknolojik dönüşümleri de yapmak durumunda
olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz:
“2018 yılında dağıtım şirketleri 3
buçuk milyar tl’lik yatırım yaptı. Ve
öngörülen 3 yıllık yatırım tavanının
yaklaşık %14 üzerinde bir gerçekleşme söz konusu oldu. Ancak yatırım
rakamlarından daha önemli olan
o yatırımların hizmet kalitesine ve
müşteri memnuniyetine yansıması-
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olarak Kimyasal Enerji Depolama
Projesi’ni (KEDEP) de yürüttüklerini
aktaran Çeçen, sözlerini şöyle tamamladı:

tım sektörü olarak 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife dönemi için 28,5
milyar liralık taahhütleri bulunduğunu ve 2018 itibarıyla bu rakamın 20
milyar liralık kısmını hayata geçirdiklerini ifade etti.

ten son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz

250 milyon liralık teknoloji yatırımlarını ve 316 milyon liralık ArGe yatırımlarını da bu yıl içinde tamamlayacaklarını aktaran Serhat
Çeçen: “Bu zamana kadar yapılan
tüm yatırımlar, bakım faaliyetleri,
ileri teknoloji uygulamalarımız ve ArGe projelerimiz ile her geçen gün
kesintilerden kaynaklı şikayetlerinin
azaldığını ve genel memnuniyetinin arttığını da bakanlığımızın aylık
ve yıllık bazda yaptığı düzenli anket
sonuçlarından gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde, sektör olarak
önceliğimizin yaşı 30’u aşkın şebeke
altyapımızı yenilemek olduğunu bir
kez daha vurgulamak istiyorum. Za-

gelmektedir.” diye konuştu.

@EnerjiUzmanlari

toplam 20 milyar lira yatırımın yüzde 80’i doğrudan şebeke yatırımıdır.
Elektrik dağıtım sektörü özelleştirme sonrasında her yıl en fazla yeni
yatırım yapılan sektörlerin başında
Çeçen, diğer yandan, elektrik dağıtım sektöründeki kayıp kaçak oranının yüzde 11,8’e kadar gerilediğini
hatırlatarak, “sadece son üç yılda
elde edilen iyileşme 4 puan. Bugüne
kadar alınan mesafe önemli, ancak
yeterli değil. Bu konudaki gelişmeleri tüm kamu kurumları da yakinen
takip etmektedir. Elektrik dağıtım
hizmetinin daha nitelikli sunulması
için atılması gereken adımlar olduğu tartışılmaz.” değerlendirmesinde
bulundu.
Geleceğin en önemli konularından birisi olan depolamayla ilgili

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Ar-Ge desteğiyle
sürdürülen projede ELDER koordinatörlüğünde 6 elektrik dağıtım şirketi ile birlikte çalışıyor. Sektörümüzün bir diğer önemli başlığı enerji
verimliliği. Ulusal Enerji Verimliliği
Eylem Planı kapsamında dağıtım şirketlerimize önemli roller biçildi. Bu
kapsamda Bakanlığımızın ve EPDK
desteği ile enerji verimliliği projesi
HASAT başlatıldı. Dijitalleşmenin
bel kemiğini büyük veri, yapay zeka,
nesnelerin interneti gibi kavramlar
oluşturuyor. Eylül ayında EPDK koordinatörlüğünde gerçekleştireceğimiz 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda
bir ilke daha ev sahipliği yaparak
elektrik dağıtım sektöründe ‘Yaratıcı
Teknoloji Girişimleri Destek Programını’ hayata geçiriyoruz. Program
kapsamında Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde enerji sektörüne
dünya standartlarında katkıda bulunacak inovatif çözümleri destekleyerek sektörün sorunlarına çözüm
sağlamak, yeni yatırım alanları yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmaya
destek olmayı amaçlıyoruz. Kısa bir
süre sonra, 2019 yılında, EPDK ile
4. Tarife Dönemi hazırlık çalışmalarına başlayacağız. Bu çalışmalarda
biz dağıtım şirketleri için, finansal
sürdürülebilirliği sağlayacak, etkinliği ve performansı teşvik edecek,
maliyetler ve getiriler açısından piyasa koşulları ile genel ekonomik
konjonktürün realitesini yansıtacak,
tüm maliyet unsurlarını kapsayıcı,
geleceğe dönük vizyonumuzu destekleyecek bir gelir modelinin ve
yaklaşımının oluşturulmasına yönelik, zorunluluklardan kaynaklı beklentilerimiz olduğu hususunu dile
getirmek istiyorum.”
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Mehmet İBİŞ
EPDK / Başkan Danışmanı

Petrol Piyasasında
Tesis Edilen İdari Para
Cezalarında Teminat
Mektubu Uygulaması

B

ilindiği üzere, 7164 sayılı Maden Kanunu ile
Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun 32
nci maddesi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun
idari para cezalarını düzenleyen 19 uncu maddesinde
bazı değişikliklere gidilmiştir.
7164 sayılı Kanun ile yapılan bahse konu değişikliklerden sonra, 5015 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin
4 ve 5 inci fıkraları ile “Bu kanun kapsamında verilen idari
para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilmek üzere ilgili
vergi dairesine gönderilir.
Bu kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para
cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu
hariç tahsil işlemlerini durdurmaz. Teminat mektubunun
miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer
hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenir.”
düzenlemeleri getirilmiştir.
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Bu mevzuat değişiklikleri kapsamında
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gereken teminat
mektuplarına ilişkin olarak 14/03/2019 tarih
ve 8487-4 sayılı Karar ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin 14/02/2019 tarihli ve 7164
sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Makale

-Limit dışı...
-İdari para cezası tutarı kadar olması koşullarını
sağlaması zaruridir.
Konu ile ilgili kanun hükmü ve alınan kurul kararı
uyarınca,
 Kişinin süresi içerisinde dava açmaması halinde tahsilat işlemlerine başlanması,

Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci madde-

 Hakkında idari para cezası uygulanan kişi tara-

si uyarınca, kurul tarafından hakkında idari

fından süresi içinde dava açılarak; kesin, süre-

para cezası uygulanan kişi tarafından ilgili

siz, limit dışı ve idari para cezası tutarında ol-

vergi dairesine dava açma süresi içerisinde

ması şartlarını sağlayan teminat mektubunun

sunulan teminat mektubunun;

ilgili vergi dairesine sunulması durumunda,

a)

Kesin, süresiz, limit dışı ve idari para

cezası tutarında olması şartlarını sağlaması
halinde idari para cezasının tahsilini durdurmasına,
b)

dava açılmasıyla birlikte idari para cezasının
tahsilinin durması,
 Bununla birlikte, kişinin idari para cezasını
ödememiş olması şartıyla, açmış olduğu da-

Kişinin, idari para cezasını öde-

memiş olması şartıyla, hakkında idari para cezası uygulanmasını öngören kurul kararına karşı yasal olarak
kendisine tanınan dava açma süresi içerisinde yargı

vada, mahkemece kurum lehine verilen kararın kesinleşmiş olması halinde ise, tahsilat
aşamasına geçilerek sunulan teminat mektubunun paraya çevrilmesi gerekmektedir.

yoluna başvurmamış olması ya da açmış olduğu dava-

Bu karar uyarınca tahsilatın durması için, 7164 sayı-

da Mahkeme tarafından kurum lehine verilen kararın

lı Kanun'un yayımıyla birlikte yargı yoluna başvurulması

kesinleşmiş olması halinde paraya çevrilmesine, karar

tek başına yeterli olmayacak, aynı zamanda ilgili vergi

verilmiştir.

dairesine teminat mektubu da verilmesi gerekecektir.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya
tüzel kişilere mevzuata aykırı faaliyetleri sebebiyle Kurumca idari para cezası uygulandığında, daha önce Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca dava açılmasıyla birlikte, yargı süreci kesinleşene kadar tahsilat

Ancak, 7164 sayılı Kanun'un yayımından önce işlenen
fiiller için uygulanan idari para cezaları için yargı yoluna
başvurulması halinde lehe kanun uygulaması sebebiyle
yargı kararının kesinleşmesine kadar tahsilatın durması
gerekecektir.

duruyor iken, 7164 sayılı Kanun'un yayımıyla birlikte

7164 sayılı Kanun'un yayımıyla birlikte idari para

yargı yoluna başvurulması tek başına yeterli olmaya-

cezalarında tahsilatın durması için, yargı yoluna baş-

cak, aynı zamanda ilgili vergi dairesine teminat mektu-

vurulması tek başına yeterli olmayacak, aynı zamanda

bu da verilmesi gerekecektir.

ilgili vergi dairesine teminat mektubu da verilmesi ge-

Vergi Dairesine verilecek söz konusu teminat mektuplarının;
-Kesin...
-Süresiz...

@EnerjiUzmanlari

rekecektir. Verilen idari para cezaları için banka teminat
mektubu verilmemesi halinde idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulmuş olması yeterli olmayacak
ve verilen idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekli olacaktır. Süresinde
ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve
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6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil

Kanun hükümleri gereğince tahsil edilmek üzere ilgili

kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçülerini gözetmesi

vergi dairesine gönderilecektir.

hukuk devleti olmanın gereğidir. Kanun koyucu, hukuki

Kişinin süresi içerisinde dava açmaması halinde
tahsilat işlemlerine başlanması, kişi tarafından süresi içinde dava açılarak; kesin, süresiz, limit dışı ve idari
para cezası tutarında olması şartlarını sağlayan teminat mektubunun ilgili vergi dairesine sunulması durumunda, dava açılmasıyla birlikte idari para cezasının
tahsilinin durması, kişinin idari para cezasını ödememiş olması şartıyla, açmış olduğu davada, mahkemece
Kurum lehine verilen kararın kesinleşmesi halinde ise
tahsilat aşamasına geçilerek sunulan teminat mektubunun paraya çevrilmesi gerekmektedir.
Burada teminat - idari para cezasından kaynaklı
amme alacağı söz konusu olduğunda istenebilmektedir. Teminatın idari para cezası tutarı üzerinden alınması gerekmektedir. İdari para cezası tesis edilen kişinin
ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik
yerine getirmesi halinde teminat nakde çevrilecektir.
Kanuni düzenleme ile teminat isteme henüz kesinleşmemiş kamu alacaklarında söz konusu olmaktadır.
İdari para cezasının kesinleşip 6183 sayılı Kanun
çerçevesinde kişiler hakkında ödeme emri gibi süreçlerin tamamlanması gerekmekte iken teminat isteme
işlemlerinin uygulanabilmesinde idari para cezasının
Kurulca tesis edilmiş olmasının yeterli olması ve henüz
ortada bir kesinleşmiş idari para cezası işlemi bulunmaksızın ileride doğması muhtemel kamu alacağı için
teminat mektubu alınması, hukuk devleti ilkesini ve
mülkiyet hakkını ihlal anlamına gelmemektedir.
Hukuk devletinde kanunların kamu yararı gözetilerek çıkarılması zorunludur. Kanunların kamu yararı
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düzenleme tesis ederken kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlarlar içinde adalet, hakkaniyet ve
kamu yararı ölçülerini göz önünde tutarak kullanması
gerekir.
Anayasada mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla
ve kanunla sınırlandırılabileceği öngörülmüştür. Getirilen bu sınırlama hakkın özüne dokunamayacağı gibi
Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturamaz. Teminat istenmesini gerektiren hallerde, kanunda belirtilen koşullar meydana geldiğinde, alacaklı
kamu idaresinin teminat isteme yetkisi bulunmaktadır.
Teminat istenmesi sonucunda mülkiyet hakkı hukuken ortadan kaldırılmamakla birlikte, malikin mülkiyet
hakkından kaynaklanan yetkileri kısıtlanmış olduğundan kuralın bir sınırlama niteliğinde olduğunda kuşku
bulunmamaktadır. Teminat ile getirilen sınırlama ölçülü
bir sınırlamadır.
İdari para cezası alacağının belli süreler içinde ve
kısa zamanda tahsili özel hukuk ilişkilerinden doğan
alacaklardan mahiyet itibarıyla farklı olup, 7164 sayılı
Kanun ile idari para cezası alacaklarının takip ve tahsilinde genel takip sisteminden ayrı ve daha kolay, seri
ve etkili usuller içeren özel bir takip sistemi getirilmiştir.
Kamu alacaklarının süresinde tahsil edilmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu nedenle kamu alacağının tahsilini tehlikeye düşürebilecek bazı durumlar için bu alacağın güvence altına alınmasına yönelik birtakım koruyucu tedbirlerin getirilmesi de doğaldır.
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Kişilerin İdari para cezasına ilişkin anayasal yüküm-

cek kamu alacakları bakımından gerekli olmadığı söyle-

lülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getir-

nemez. Teminat göstermesi için kişiye dava açma süre-

memeleri, devletin kayba uğramasına yol açabileceği

si kadar belirli bir süre verilmekte ve teminat mektubu

gibi idari para cezası alacağının tehlikeye girmesine de

ile alacağın güvence altına alınması bir yöntem olarak

neden olabilir. Bu anlamda henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte tahsil edilebilirliği tehlikeye girebilecek

belirlenmiş bulunmaktadır.

kamu alacağının güvence altına alınması amacıyla bu

Bu kapsamda teminat istenebilmesi için kurulca

düzenlenmenin yapıldığı söylenebilir. Bu nedenle temi-

idari para cezasının verilip ilgiliye tebliğ edilmiş olması

nat istenmesi kamu alacağının güvence altına alınma-

gerekir. Teminata konu alacağın kesinleşip tahakkuk et-

sına yönelik bir uygulamadır.

memiş olması ve teminat istendiği sırada devam eden

Muhtemel bir alacağın güvence altına alınarak etkisizleşmesinin önüne geçilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması ve bu tedbirler kapsamında
kamu makamlarının kişiler üzerinde belirli bir süreyle
hukuki tasarruflarda bulunulması bakımından devletin
geniş bir takdir yetkisinin bulunduğunu kabul etmek
gerekir. Ancak tedbirlerin uygulanmasının kişilere aşırı
bir külfet yüklememesi de gerekir.
İdari para cezası alacağının ileride ödenmeme ris-

bir yargı sürecinin devam etmesi teminat alınmasını
engellemeyecektir.
Teminat istenmesine ilişkin işlemin iptali veya uğranan zararların tazmini talebiyle yargı yoluna başvurulabileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda
kural kapsamında düzenlenen teminat müessesesinin
uygulanması ile mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin
ölçülü olduğu söylenebilir.

kine karşı tahsil aşamasına kadar bekleyip tahsil ger-

Petrol piyasasında tesis edilen idari para cezasından

çekleşmediğinde cebri icra yoluna gitmesi yerine kamu

kaynaklı kamu alacaklarının özel hukuk ilişkilerinden

alacağını koruyucu bazı tedbirlere başvurulması alaca-

doğan alacaklara göre daha ayrıcalıklı olduğu, tahsilinin

ğın elde edilme hızı ve kolaylığı bakımından önem taşı-

riske girmesi nedeniyle kurallar kapsamında uygulanan

makta ve kişiyi idari para cezasını zamanında ödemeye

tedbirlerin somut verilere dayanması gerekliliği ve geçi-

sevk etmektedir.

ci niteliği ile kişiler lehine getirilen kolaylıklar göz önüne

Kişinin mal varlığı üzerinde idarenin doğrudan doğ-

alındığında kurallarla getirilen sınırlamaların adalet ve

ruya uyguladığı icrai bir fiile neden olmayan teminat

hakkaniyete, dolayısıyla da hukuk devleti ilkesine aykırı

isteme tedbirinin, tahsili riskli olarak değerlendirilebile-

bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

@EnerjiUzmanlari

Mart - Nisan 2019 / Sayı: 12

25

Makale

Uzman Gözüyle Enerji

Enerjide Yanlış
Bilinenlere Karşı
Yeni Bir Rota
Işık TUNÇEL
Enerji İletişimi Uzmanı, Akdeniz Üni. Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi

Y

aşam döngüsünün olmazsa olmazları sıralamasında ilk üçteki yerini her geçen gün
sağlamlaştıran enerji kaynakları, yüzyıllar

otomobil satıldı. Bugüne kadar satılan elektrikli otomo-

boyunca insanoğlunun birbirinin canına kıydığı büyük

araba, içten yanmalı motorlara göre çevreye daha az

ve kanlı savaşlara neden oldu. 21. yüzyılda ise enerji,

zarar vererek ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltarak

ülkelerin refah düzeyini artırmalarında ve sürdürüle-

yol kat ediyor. (https://www.enerjiatlasi.com/haber/

bilir kalkınmanın gerçekleşmesinde başrolü oynamaya

turkiye-deki-elektrikli-otomobil-sayisi) Otomobillerin

devam ediyor. Enerji bu rolü gereği dünya ülkeleri arasında hem küresel hem de bölgesel kalkınmada başat
bir öneme sahip. Özellikle elektrik enerjisinin üretim
sürecinde anlık olarak tüketim yüküne bağlı üretilmesi
ve piyasanın kendine has özellikleri; enerji oyuncularının rekabet yapısını çoğalttı. Elektrik piyasaları üretim,
iletim ve dağıtım kademelerinden oluşan bir yapı içinde
bu ürünün depolanamaması ve elektrik enerjisinin zorunlu ihtiyaç sınıfında bulunması gibi nedenlerle 1980’li
yıllara kadar dikey bütünleşik bir yapıda seyretti. Bu tarihe kadar enerjide kaynak sıkıntısı ve verimlilik, örtbas
edilmiş konu başlıkları olarak kaldı. Örneğin bundan 50
yıl önce petrol savaşlarının sonucu olarak birçok otomobil üreticisi elektrikli araç üretmeye başladı. ABD’de
elektrikli araçların kullanımının artması diğer ülkelere

billerin tamamının trafiğe kaydının devam ettiği varsayıldığında; Türkiye kara yollarında 657 tam elektrikli

bile elektrik enerjisinin varlığını tercih etmesi sürecin
devamında dünya elektrik sektöründe değişimi şart
koştu. Dolayısıyla enerjinin eşit ve düzenli paylaşımı
stratejisi yeniden bir yapılanmayı beraberinde getirdi.
Her saniye daha da kıymetlenen elektrik enerjisi için
yeniden yapılanma sürecinde ülkeler; rekabete dayalı serbest piyasa koşulları oluşturdu. Her ülke kendi iç
dinamikleri ve doğal koşullarına göre yönetmelikler ve
teknikler geliştirdi.
Ülkemizde de elektrik sektörü 20 Şubat 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu ile bu yapılanma rüzgârındaki yerini aldı. Peki,
elektrik piyasasında yeniden yapılanma ne anlama geliyor? Şimdiye kadar neler yapıldı? Elektriğin üretimden

de örnek teşkil ederek ve özellikle de petrol fiyatlarının

tüketiciye ulaşma yolculuğuna kadar neler oluyor? Üre-

sürekli artış göstermesiyle, yeniden gündeme oturdu.

tici ile tüketicinin iletişimi nasıl gerçekleşiyor ve nasıl

Ülkemizde de benzer gelişmeler yaşandı ve elektrikli

olmalı? Bu ve benzeri sorulara yanıt aramak için kale-

araçların kullanımı Türkiye’de de arttı. Türkiye’de 2013

me alınan bu çalışmanın ana amacı; enerji sektöründe

yılına kadar 184 elektrikli otomobil satışı gerçekle-

yanlış bilinenlere ya da farklı algı yönetimlerine karşı

şirken, 2013 yılı içinde 31, 2014’te 47, 2015’te 120,

enerji piyasalarında iletişim ayağının yönetimine ilişkin

2016’da 44, 2017’de 76 ve 2018’de 155 adet elektrikli

naçizane bir görüş paylaşımında bulunmaktır.
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Elektriğin Türkiye Tarihi ...
19. yüzyıl sonlarında günlük yaşama dâhil olan
elektrik enerjisinin Türkiye’deki tarihine kısaca geri dönersek, ilk elektrik santrali 1902 yılında Tarsus’ta özel
sektör eliyle kuruldu, devamında İstanbul Silahtarağa’da ilk termik santral devreye girdi. 1923-1945 yılları arasında birçok şehirde elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bazı şirketlere yetkiler verilirken, bu
şirketler zaman içinde kamulaştırıldı. 4628 sayılı Kanun
öncesinde 1984 yılında 3096 sayılı Yasa ile Türkiye
Elektrik Kurumu dışında elektrik üretimine izin verilmiş olsa da dikey bütünleşik yapıyı çok fazla etkilemedi, ancak; 3096 sayılı Yasa'dan sonra Yap, İşlet Devret,

Makale

Kronolojik olarak bakıldığında; 1980 sonrası gerçekleştirilen özelleştirme hamleleri ile başlayan süreç,
2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile TEAŞ yerini EÜAŞ, TEİAŞ ve TETAŞ’a
bırakmış ve yeni kanunla toptan ticaret piyasasının
tasarımında değişiklikler öngörülmüştür. Ardından
2004 yılında dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği fiyatlandırma metodolojisi ve ikili anlaşmalar uygulanmaya başladı. 2009 yılında dengeleme ve uzlaştırma
yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile saatlik piyasaya
geçildi. 2011 yılında ise gün öncesi piyasası faaliyete
geçti. 2013 yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu ile kurulan EPİAŞ ise Türkiye’de enerji borsasıyla ilgili önemli bir adım olmuştur. (Çetintaş,

Yap İşlet ve İşletme Hakkı Devri modelleri çerçevesinde

2015:14) Türkiye Elektrik Piyasası’na yönelik bu güne

elektrik üretimi konusunda reform niteliği taşıyan ve

kadar yapılmış olan yasal düzenlemelerin enerji yatı-

2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Kanun oldu

rımcılarının yeni yatırım kararları almalarını ve piyasa-

(Atiyas, 2006:25-26). Dünyada elektrik piyasasında

nın işleyişini kolaylaştırmak yönünde gerçekleştiği gö-

yaşanan yapısal dönüşüm sürecinin bir benzeri ülke-

rülmektedir.

mizde de yaşandı ve piyasa yapısı son 30 yılda sürekli
gelişme ve değişime uğradı. Elektrik piyasalarında gerçekleşen bu reform süreci, devlet mülkiyetindeki hizmetlerin özelleştirme yoluyla şirketleştirilmesi, elektrik
reform yasalarının çıkarılması, üretim, iletim ve dağıtım
aşamalarının dikey bütünleşik yapıdan ayrıştırılması, bağımsız bir düzenleyicinin kurulması, rekabetçi bir
toptan satış piyasasının kurulması ve perakende satış
piyasasında serbestleşmenin gerçekleşmesi şeklinde
işliyor. (Jamasb, 2005:7 ve Joskow, 2008:12-13). Bu işleyiş ülkemizde 4628 sayılı Kanun ile elektrik enerjisinde rekabet piyasasının doğuşu sayılabilir. Elektrik piyasası üç ana unsur arasında oluşan bir -üretim, iletim ve
dağıtım- denkleminin birleşimidir. Elektrik piyasası bu
yönüyle tüm gelişmiş ülkelerde bir reform paketi olarak
ekonomik ve finansal performansta yükselmeyi amaç-

Elektrik talebinin artışı ve serbest piyasa koşullarındaki arz mekanizmasının getirileri sürecinde elektrik
enerjisi bedeli, ülke genelinde gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin en yoğun gündem konusu oldu, olmaya
da devam ediyor. Bugün Türkiye’de yaklaşık 43 milyon
elektrik abonesi var. Bu tüketicilere enerjinin ulaşması noktasında çok sayıda santralden elektrik iletiminin
yapılması, her türlü olumsuz hava koşullarında ve zorlu
coğrafi şartlarda gerçekleşiyor. Enerji üretiminin ve iletiminin bedelinden çok özellikle dağıtım bedeli üzerine
yoğun tartışmalar yaşanıyor. Makalenin gelişme bölümünde öncelikle elektriğin tüketiciye ulaşma noktasında alınan dağıtım bedelinin ne olduğuna, bu bedelin
içeriğinde yer alan diğer kalemlerin içeriğinden bahsetmekte fayda olacağı düşüncesindeyim.

lar. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede elektrik

Dağıtım bedeli nedir?

piyasalarında serbestleşme ile piyasa temelli çözümle-

Bildiğiniz gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

rin ekonomik etkinliği arttırması ve kaynak tahsisinde
optimal düzeye ulaşılması hedefleniyor. Rekabetçi bir
elektrik piyasası oluşturmak için tasarlanan 4628 sayılı

elektrik faturalarına yönelik önemli bir adım attı ve faturların sadeleşmesini sağladı. Bundan sonra faturlarda
dağıtım bedelini bir kalem olarak görmeyeceğiz. Ancak

Elektrik Piyasası Kanunu ise; dikey bütünleşik piyasa

yine de dağıtım bedelinin ne olduğunu aslında neleri

yapısının ayrıştırılarak elektrik üretimi ve satış faaliyet-

kapsadığını bilmek büyük önem taşıyor. Makalenin ba-

lerinin rekabete açılmasını, doğal tekel niteliği taşıyan

şında belirttiğim gibi, elektriğin üretim sürecinden bu

iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmeye tabi ol-

yana tüketilecek noktaya iletilmesi adına çok uzun bir

masını öngörmüştür (Özercan, 2007:58).

yol kat edildi. İlk olarak iletim ve dağıtım şirketleri ku-
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ruldu. Sonr a s ı n d a
tüketilen
enerjinin faturalandırılması sürecine
geçildi. Elektrik faturalarının
içeriği mal, hizmet, vergi ve fonlardan oluştu ve perakende
satış hizmet bedeli bu faturalandırma işleminin gerçekleşmesi
noktasında ortaya çıktı. Bu bedeller günümüze kadar belli kalemler halinde elektrik
faturalarında tüketici ile paylaşılmaya başlandı.
Önceden faturalarda birden fazla kalem olarak ifade

için alınan bir bedel. Kamuoyunda dağıtım bedeli,
elektrik faturasının dağıtılması bedeli olarak biliniyor ancak, elektrik enerjisi
kullanıcılarına

yansıtılan

tüketim faturaları içinde
yer alan bu bedel; dağıtım
sistemi

kullanım

bedeli,

kayıp/kaçak bedeli, iletim
sistemi kullanım bedeli ve sayaç okuma bedeli olmak üzere dört
ayrı bedelin toplamından oluşuyor. EPDK
tarafından yapılan mevzuat düzenlemesi ile daha
önce faturalarda ayrı ayrı görünen perakende enerji,
faturalama hizmetleri, dağıtım sistemi kulanım, kayıp/

edilen bu bedeller, son bir yıl içerisinde “dağıtım bedeli”
ismiyle belirtiliyordu. Çok tartışılan kayıp kaçak bedelleri, perakende satış hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli
ve dağıtım bedelinden oluşan bu kalem elektrik piyasasının en çok konuşulan ve en çok eleştirilen konusuydu.

kaçak, iletim sistemi kullanım ve sayaç okuma bedelleri

Hal böyleyken her konuda olduğu gibi enerji sektörün-

cak. Peki dağıtım bedeli kimden alınır? Dağıtım bedeli

de de iletişimin rolü ve önemi devreye girdi. Elektrik fa-

serbest, serbest olmayan ve son kaynak tarifesi kap-

turaları, medya ve çeşitli kitle iletişim araçlarının farklı

samındaki dağıtım sistemi kullanıcısı -iletim hattına

bilgi paylaşımları nedeniyle birçok tüketicinin en büyük

direkt bağlı tüketiciler hariç- bütün elektrik tüketicile-

şikâyeti haline geldi. Elektrik faturalarında yanlış bili-

rinden alınıyor. Elektrik tedarik şirketleri tarafından tü-

nenler, eksik anlatılanlar, kulaktan dolma bilgilerin hızla

keticilere tahakkuk ediliyor ve söz konusu tutarlar dağı-

yayılması sebebi ile faturalandırma için büyük sorunlardan biri halini alan dağıtım bedelinin ne olduğunu
anlamakta fayda var.
Enerji piyasasında dağıtım bedeli olarak adlandırılan bu bedel, elektriğin kaynaktan son kullanıcıya kadar
ulaştırılmasını sağlayan sistemin altyapısı, bakım ve
onarımı için elektrik tüketicisinden alınan bedeli ifade
eder. Dağıtım bedeli uzun yıllar hem sektör paydaşları arasında hem de tüketici kanalında çok tartışmalara
neden olan gündem maddesi idi. Bedel hakkında ortaya
atılan bilgi kirliliği sektörün gerçek sorunlarının önüne

01.01.2016 tarihinden sonra “enerji ve dağıtım bedeli”
şeklinde belirlenmiş, bu bedele ayrıca vergi ve fon tutarları ile KDV eklenmişti. Yeni düzenleme ile dağıtım
bedeli de kalem olarak faturalarda artık yer almaya-

tım şirketine aktarılıyor. Akıllara gelen ve kamuoyunda
sürekli cevabı aranan bir diğer soruyla devam edelim.
Dağıtım şirketi bu aktarılan miktarı ne yapıyor? Dağıtım
sistemindeki bakım-onarım faaliyetleri, yenileme ve
kapasite artırımına ilişkin yatırımlar, müşteri hizmetleri
gibi dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki gider ve harcamalar için kullanılıyor. Elektrik dağıtımında
şebeke güvenilirliği ya da şebeke kalitesi olarak da bilinen hizmet kalitesini, tüketicilere arzu ettikleri voltajda
sürekli olarak elektrik arz etmek şeklinde tarif etmek
mümkündür. Şebeke güvenilirliği hususunun şebeke

geçti. Peki, “dağıtım bedeli nedir?”, “neden alınır?” kı-

yatırımları ile dağıtım tesisatlarının yenileme, bakım

saca anlatalım. Enerji santrallerinde üretilen enerjinin

ve onarım masraflarıyla yakın ilişkisi bulunmaktadır.

tüketicilere kapıda teslimi için oluşan maliyetler top-

Yatırım ve harcamaların seviyesi, elektrik arzının uzun

lamı aslında dağıtım bedelini oluşturuyor. Enerji nakil

vadede sürmesini garantileyecek kapasitenin temini

hatlarının genişletilmesi, yenilenmesi, bakımı ve bu iş-

kadar elektriğin kısa vadede fiilen arzı bakımından da

letmelerde çalışan insanların giderlerini de karşılamak

hayati önem taşımaktadır (EURELECTRIC; 2006b).
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Enerji piyasasında iletişim, sürdürülebilir enerjinin ilk adımı...
Elektrik piyasasındaki reform ve düzenlemeler
enerji üreticileri ile enerji tüketicilerinin iletişiminin sağlıklı ve sürdürülebilir olması açısından elbette yeterli olmadı. Sektörün yapısında değişiklik yapılması taleplerinin arkasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre
farklılıklar yaşandı. Bu süreçte, farklı tüketici gruplarının
farklı hizmet kalitesi beklentileri oldu. Çoğu gelişmekte olan ülkede elektrik enerjisi sektörü, iş gücü verimliliğinin düşüklüğü, kurulu güç yatırımlarının ve hizmet
kalitesinin yetersizliği, sistem kayıplarının yüksekliği,
nüfusun büyük kısmının hizmetlerden yararlanamaması, fiyatların yeni yatırımları destekleyecek ve maliyetleri karşılayacak düzeyde olmaması gibi özellikler
taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde sektörün performansı
gelişmekte olan ülkelere göre daha iyidir. Fakat işlem
maliyetlerinin yüksek olması, sektöre yapılan yatırımlar, politik baskılardan dolayı yürütülen yüksek maliyetli
programlar, perakende fiyatlarının yüksek olmasının
getirdiği maliyetler ve fiyatları düşürücü yönde var olan
teşvik sistemi sektörde yaşanan olumsuzluklar olarak
görülebilir. Bu nedenle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde elektrik enerjisi sektöründe gerçekleştirilen reformun başarısı, uzun dönemde tüketici
yararına yapılacak yeni düzenlemelere bağlı olacaktır.
(Cengiz; 2006:129)
İletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olması noktasında en önemli husus, elektrik dağıtıcılarının sunabilecekleri ve tüketicilerin kabul etmeye hazır oldukları hizmet
kalitesi seviyesidir. Hem tüketicilerin hem de dağıtım
şirketlerinin ortak paydada buluşabileceği hizmet ve
kalite sorununu kolayca çözmek ise mümkün. Bunun
için yapılması gereken tek şey, tüketicilerin beklentilerinin doğru analiz edilmesidir. Bu süreci iyi yönetebilmek adına enerji sektöründe özellikle dağıtım şirketlerinin iletişim birimlerine çok büyük görevler düşüyor.
İletişim uzmanları tarafından tüketim bölgelerine göre
analizler yapılarak fiyat - hizmet kalitesi maliyetlerinin
eşitlenmesi hususunda çalışmalar gerçekleşmelidir. Bu
eşitlik hizmet alımıyla başlar, devamlılık arz eder; süreç
tam anlamıyla müşteri ilişkileri yönetiminin başarısıdır.
Müşteri memnuniyeti sürecini kurulan bu iletişim yönetimi belirler. Dolayısıyla yaşamın her alanı gibi enerji sektöründe de üretici, dağıtıcı ve tüketici arasındaki
iletişim en belirleyici konulardan biridir. Söz konusu
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iletişimde sorunlar yaşanmasında; yanlış bilgi paylaşımı, dağıtım şirketlerinin iletişim stratejilerinde tüketici
odaklılığına yeterince yönelmemiş olmaları önemli rol
oynuyor. Bir dağıtım şirketinin bir bölgede hizmet vermeden önce bölgedeki tüketici kimliğini iyi analiz etmesi, tüketicinin beklentileri yönünde bir iletişim dili oluşturması, çalışmalarını bu yönde organize etmesi şart.
Yatırım bedellerini okuyabilmek…
Ülke genelinde elektrik tüketiminin mevcut üretim oranlarıyla paralel bir düzeye gelmesi; yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni bir algı oluşturulmasıyla
ve mevcut santrallerde gerekli iyileştirme ve onarım
çalışmalarının yapılmasıyla imkân bulacaktır. Bu santrallerde atıl kapasitelerin aktif hale getirilmesi, verimliliklerinin yükseltilmesi en başta da finansman bulma
imkânlarının çoğaltılması ile mümkün olacaktır. EPDK’nın son verilerini yeniden okursak; ülkemizde iletim
ve dağıtım faaliyetleri için yaklaşık 120 bin personelle 206 bin adet trafo, 1 milyon 460 bin kilometre hat
mevcut. Bu şebekenin işletilebilmesi için ise her yıl ortalama 17,5 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar
lira harcama yapılıyor. Elektrik faturasının içerisinde
dağıtım bedelinin payı yüzde 30, vergiler hariç yüzde
35 olarak belirlenmiştir. Avrupa’da tüm ülkelerde tüm
tüketicilerden dağıtım bedeli alınıyor. Dağıtım bedeli uygulaması, Avrupa’da farklı piyasalarda farklı uygulamalarla karşımıza çıkıyor. 38 ülke ortalamasına bakıldığında
enerji bedeli ortalama 9 € cent iken ülkemizde 5 € cent,
dağıtım bedeli ortalama 9,9 € cent iken bizde 2,7 € cent
olarak gerçekleşiyor. Dağıtım bedelinin, sayaç okuma
veya fatura hizmeti sunmaktan öte elektriğin bir yerden bir yere taşınmasındaki altyapı sisteminin maliyeti
olduğunu tüketici ne kadar biliyor? Elektrik piyasasında
var olan dağıtım bedelini iyi okumak, yeniden tanımlamak
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gerektiğine inanıyorum. Dağıtım bedelinin anlaşılması ve
yeniden okunması sürecinde sadece tüketicinin değil dağıtım şirketlerinin de çok önemli etkisi olduğunu bilmek gerekir. Dağıtım bedeli alınan tüketici tam zamanlı ve verimli
bir hizmet alabilmelidir ki bu bedelin alınması gerektiğini
bilebilsin. Elektrik piyasası dağıtım sistemi yatırımlarını
elektrik tarifesinden dağıtım şirketlerine geri kazandırma yolu seçildiği için yatırımların önünde finansal bir
engel kalmamış, dağıtım şirketlerinin son kullanıcıya
ulaştıracağı hizmet; özellikle müşteri ilişkilerinin doğru
ve istikrarlı yönetimleriyle ve kurumsal iletişim birimleriyle koordineli bir şekilde teknolojinin sunduğu olanakları iyi değerlendirerek sorunsuzluğa ulaştırılmalarıyla
mümkün olacaktır.
Rota “enerji okuryazarlığı”ndan geçiyor
Ülkemiz, var olan enerji savaşlarında hem küresel
hem de bölgesel aktörlerle çoklu ve ikili ilişkilerini geliştirerek “Büyük Türkiye” mottosuna uygun çalışmalara
imza atıyor. Enerji koridoru ve enerji merkezi konumunu
sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek adına hazırlanan projeler birbiriyle uyum içerisinde
ilerliyor. Bu sürecin hedeflendiği gibi gerçekleşmesi için
enerji oyuncularının yani üreticilerin, enerji kullanıcılarıyla yani tüketicilerle etkin ve sürdürülebilir bir iletişim
kurması şarttır. Bu amaçla enerjide doğru iletişimin
stratejisi yeniden masaya yatırılıp, bu konu paydaşların
en öncelikli konuları arasında yer almalıdır. Bu makalenin ana teması olan elektrik piyasasında yanlış bilinenlerin doğru ve etkin anlatımı yalnız ve yalnız iletişim
uzmanlarının yoğun mesaileri ve çalışmalarıyla olacaktır. İletişim birimlerinin tüketiciye yönelik enerji okuryazarlığı eğitimlerini çoğaltarak enerjiyi bilinçli tüketecek
ve koruyacak bireylere
ulaşması mümkün. Dağıtım

bedellerinin doğru okunması ve anlatılması devamında
tüketiciye sunulacak hizmetin sorunsuz olması bu konudaki kaygı ve eleştirileri de azaltacaktır. Elektrik sektöründe görev alan ya da aktif tüketici olan her bireyin
nasıl bilinçli bir tüketici olacağını düşünmesi, bunun için
çözüm yolları araması ve sonuca ulaşması umuduyla…
Var olan her bilginin gerçek olup olmadığını sorgulayabildiğimiz sürece, enerji sektörünün önü hep açık, yolu
hep ışık dolacak.
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Haberler

ELEKTRİKTE KOLAY FATURA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; elektrik faturalarına yönelik önemli bir düzenleme yaptı.

D

üzenleme ile; tüketiciye özgü bilgileri esas
alan, sade, anlaşılabilir,
kolay fatura uygulamasına geçiliyor.

çalışan işçilerin maaşından, elektrik

Tüketiciler elektrik tüketim miktarlarını ve uygulanan birim bedellerini artık karışıklığa sebep olmadan
daha kolay görebilecek ve fatura
tutarını daha kolay hesaplayabilecek. Tüketiciler ortalama elektrik
enerjisi kullanım miktarlarını bilecek
ve buna göre tüketim eğilimlerinin
aylara ve tarife saat dilimlerine göre
nasıl değiştiğini görebilecek. Böylece elektrik tüketimi daha verimli
hale gelecek.

mesi, elektrik direklerinin tamiri v.s)

Faturalarda yer alacak temel
bilgilerden bazıları tüketicinin bağlı
olduğu tarife grubu, ilgili fatura dönemi tüketim miktarı, enerji tüketim
birim bedeli, fon, pay ve vergiler,
toplam fatura tutarı, son ödeme
tarihi, ödeme yeri/şekli ve fatura
ortalama tüketim miktarı vb. olacak.
Bu düzenleme ile ulusal tarifeden
elektrik satın alan tüketicilere uygulanmak üzere ülke genelinde sade,
anlaşılabilir ve gereksiz içerikten
arındırılmış fatura düzenlemesi sağlanıyor.
Fatura içeriği tüketici gruplarına
göre dinamik hale getirildi. Fatura
görselinde milyonlarca mesken tüketicisini ilgilendirmeyen demant,
endüktif, kapasitif, trafo kaybı gibi
başlıklar çıkarıldı. Yeni uygulama ile
birlikte; fatura tutarı, son ödeme tarihi, ödeme merkezi ve fatura ortalama tüketim miktarı tüketicinin kolayca görebileceği şekilde verilecek.
Faturada, fatura tutarına esas tüketim miktarları ile uygulanan fiyat ise
ayrıca gösterilecek.
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kesintilerinin önlenmesine yönelik
şebeke yatırım maliyetlerine kadar
pek çok (trafo tesis edilmesi, yanmayan sokak lambalarının değiştirilmaliyeti içeren bu bedel ne yazık ki
tüketicilere istenen düzeyde anlatılamadı ve eleştiri konusu haline geldi. Kurumumuz; fatura düzenlemesi
ile hem bu yanlış yorumların önünü
geçmeyi hem de faturaları, tüketicinin kafasını karıştıracak ibarelerden
arındırmayı hedefledi.”
Yeni faturada ortaya çıkacak
Tüketiciler faturada yer alan
diğer bilgilerle ise ilave işlem yapılmasına gerek kalmadan verimli ve
kendine uygun tüketim alışkanlıklarına göre verilecek olan elektrik satış
tekliflerinin etkisini görebilecek.
Peki yeni faturalarda neden dağıtım bedeli yer almayacak? EPDK
yaptığı açıklamada bu soruya da ayrıntılı şekilde cevap verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“enerji tüketim bedeli” önceki dönemlerde farklı isimlerle faturalarda
yer alan bütün bedelleri kapsayacak. Enerji tüketim bedeline, faturada yer alacak vergi, fon ve paylar eklenerek nihai fatura ortaya çıkacak.
Bu arada yıllık 1600 Kilowatsaatten fazla elektrik tüketerek serbest
tüketici niteliğini haiz olan bütün
serbest tüketiciler tedarikçi şirketten talep etmeleri halinde fatura-

“Faturalarda yer alan ve kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep
olan dağıtım bedeli, sadece elektrik
faturasının dağıtılmasını, enerjinin
evlerimize ulaştırılmasını ya da sayaçların okunmasını kapsayan bir
bedel değildi. Dağıtım bedeli ifadesi;
elektriğin şebeke, işletme, yatırım
ve personel maliyetlerini de içeren
genel ve kapsayıcı bir tanımlamaydı.
Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin “dağıtım bedeli” adı altında
toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu.

larında bütün maliyet kalemlerini

24 saat kesintisiz elektrik sağlamak için her mevsim koşulunda

modülünden kontrol etmelerini de

görmeye devam edebilecek.
Peki yeni faturalar tüketiciye yeni
bir maliyete sebep olacak mı?
Fatura içeriği tasarımı herhangi
bir fiyat değişimine sebep olmayacağı gibi, vergi, fon ve paylar dahil olmak üzere fiyata etki eden herhangi
bir katsayı veya matrah değişimi de
söz konusu olmayacak. Kurum; bütün tüketicilerin şüphe duydukları
faturaları varsa EPDK’nın internet
sitesinde yer alan fatura hesaplama
bir kez daha hatırlattı.
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Doğal Gaz
Piyasasında
Yürütülen
Soruşturmalar
Serdar ŞİMŞEK
EPDK / Enerji Uzmanı

2

Mayıs 2001 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan Doğal Gaz Piyasası Kanunu öncesinde, ülkemizdeki doğal gaz piyasalarında faaliyet gösteren iki adet doğal gaz dağıtım
şirketi BOTAŞ eli ile ve 5 adedi ise belediye iştiraki eli
ile dağıtım faaliyeti yürütülmekte idi. Dağıtım faaliyeti
haricinde, neredeyse tüm piyasa faaliyetleri BOTAŞ vasıtası ile yerine getirilmekteydi.
Doğal Gaz Piyasası Kanunu öncesinde piyasa kurallarının tam olarak açık ve belirli olmaması nedeniyle o
zamanki faaliyet gösteren dağıtım şirketleri özellikle İGDAŞ ve BOTAŞ tecrübeleri ışığında ve çalışanların yoğun
gayretleri ile son tüketiciye kadar gaz götürmeye çalışmıştır. Fakat dağıtım faaliyetinde düzenleyici kurumun
eksikliği daima hissedilmiştir. Kanunun yasalaşmasıyla
kanun koyucu, EPDK’ya doğal
gaz piyasasında düzenleme
ve denetleme yetkisi görevlerini vermiştir. Düzenleme
çerçevesinde 2001 yılından
günümüze kadar doğal
gaz piya-
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sası mevzuatları şekillendirilmiş, 65 doğal gaz dağıtım
bölgesinin ihalesi yapılmış, ilk yatırım dönemleri takip
edilmiş, tarife dönemleri belirlenmiş, depolama tesisleri lisanslandırılmış, gazın ithalinde ve dağıtımında LNG
ve CNG olanakları getirilmiş, organize toptan satış piyasası EPİAŞ kurulmuştur.
Kanun koyucu tarafından doğal gaz piyasasının denetleme yetkisi verilen Kurum yürürlükteki kanun, yönetmelik ve usul-esaslara aykırılıklar hususunda önüne
gelen olaylarda günümüze kadar aldığı kararlarla, gelişmekte olan piyasanın önünü açmış, mevzuata uyum
hususunda birliktelik oluşturmuş ve tüketicinin refahı
ile özel şirketlerinin kar gütme amacı arasındaki hakemlik görevini yerine getirmiştir.
Bu kapsamda piyasadaki tüm lisans sahipleri ve
sertifika sahipleri hakkında soruşturmalar yürütülmüş
ve Kurul kararları alınmıştır. Bu arada kısaca soruşturma sürecine değinirsek soruşturma süreci 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nu ve “Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütül-
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mektedir. Sektör dairelerinden gelen tespitler bağımsız
denetim raporları, ihbar ve şikayetler, re’sen denetim
sonrası elde edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek
Kurum Başkanlığına sunulmakta olup Kurum Başkanı
konuyu değerlendirip doğrudan soruşturma açılmasına
karar verebileceği gibi soruşturma açılmasına gerek de
duymayabilir. Soruşturma açılmasına karar verildiğinde
Denetim Dairesi Başkanlığı bir uzman görevlendirerek
soruşturmanın yürütülmesini sağlamaktadır. Soruşturma sürecini tamamlayan uzman konuyu rapora dökerek daireye sunmakta ve daire raporda aykırılık tespiti
görmesi halinde raporda bahsedilen lisans ve sertifika
sahibinin mevzuata aykırılık hususunda savunmasını
talep etmektedir. 30 gün içerisinde gönderilen savunma, rapor ve varsa sektör daire görüşleri bir müzekkerede birleştirilerek Kurul gündemine aktarılmak üzere
daire tarafından Başkanlığa sunulmaktadır.
Kurul tarafından lisans / sertifika sahiplerinin fiillerinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu kararı verildiğinde fiilin niteliğine göre bahsi geçen lisans ve sertifika sahipleri hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu’nun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar
uygulanır. Kanun kapsamında ön görülen yaptırımlar:
 İhtar (mevzuata aykırılığın düzeltilmesi ya da
düzeltildi ise bundan sonra mevzuata uygun davranılması)
 İdari para cezası (ihtar sonrası mevzuata aykırılık düzeltilmedi ise ya da ihtar sonrasında iki yıl
içerisinde tekraren aynı fiil işlenmesi halinde)
 İptal (idari para cezasının tutarının, cezaya
muhatap tüzel kişinin bir önceki mali yılına ilişkin
bilançosundaki safi satış hasılatının yüzde yirmisini
aşacak düzeye ulaşması halinde) yaptırımlarıdır.
Bunun yanında 22/12/2018 tarihinde Resmi Gazete'de güncellenen Sertifika Yönetmeliği’nin “Sertifikaların iptali” başlıklı 18 maddesi ile sertifika sahiplerine uygulanan doğrudan iptal yaptırımı müessesi de
gelmiştir. Dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara
müdahale edildiğinin, şebeke/sayaç/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak gaz kullanımına neden
olunduğunun, tesisatta can ve mal güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanıldığının tespit
edilmesi halinde sertifikalar Kurul tarafından doğrudan
iptal edilebilmektedir.
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Günümüze kadar dağıtım lisansı sahipleri hakkında yukarıda sayılan idari yaptırımlarla sonuçlanan belli
başlı soruşturma fiilleri aşağıdadır:
•

Bağlantı talebinde bulunan talep sahibine mevzuatta tanımlanan süre içinde yazılı cevap verilmemesi (en geç on beş gün içinde yazılı cevap)
bağlantı anlaşması imzaladığı abonelerin servis
hatlarını süresi içerisinde tamamlanmaması,
(abonenin de kabul etmesi ile en fazla doksan
güne kadar),

•

Dağıtım şirketince bağlantı yapılması uygun görülmeyen adresler için bağlantı bedeli tahsil edilmesi, tahsil edilen bağlantı bedelinin mevzuatta
belirlenen süreler içinde ve usulüne uygun iade
edilmemesi (süre bitiminden (doksan gün) itibaren ya da başvuru sahibinin talep etmesi halinde
talep tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde),

•

Lisans kapsamında faaliyet gösterilen dağıtım
bölgesinde 5 yıllık yatırım yükümlülüklerini yerine getirilmemesi (mücbir sebepler hariç ihale
şartnamesinden kaynaklanan ihale günü imarlı
alanlar bütünündeki tüm cadde ve sokakların
dağıtım şebekesinin yapılmaması),

•

Güvence bedellerinin mevzuatta belirtilen süre
içerisinde güncellenerek iade edilmemesi (abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep
tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde),

•

Kurumca istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve
zamanında sunulmaması,

•

Öz sermayenin, lisansın verilmesi esnasında
şart koşulan miktarın altına düşmesi,

•

Usulsüz gaz kullanımı ve gaz kesme işleminin
tespitine ilişkin çift imzalı tutanak, ihbarname
yazısı düzenlenmemesi ve eksik belgelendirmeler ile faturalarda usulsüz kullanım cezası ve sayaç açma-kapama bedelinin yer alması,

•

Sertifika sahipleri arasında tarafsız ve adil davranılmaması, eşit taraflar arasında ayrımda bulunulmaması (proje kabullerinde, askıya alma
hususunda, gaz açma günlerinde),
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Bölgesel iç tesisat şartnamesinde TS7363 standartlarına aykırı hususlar bulunması ve yapılan
değişikliklerin Kuruma bildirilmemesi,
Şirketin ortaklık yapısında Kurul’dan onay alınmaksızın mevzuatta belirtilen orana aykırı şekilde değişiklik meydana getirilmesi (yüzde on
veya daha fazla, halka açık şirketlerde ise yüzde
beş veya daha fazla bir sermaye payı değişimi),
Müşterinin mekanik sayaç endeksinin mevzuatta belirlenen zaman aralığından fazla sapma
olacak şekilde okunması.

Günümüze kadar sertifika sahipleri hakkında yukarıda sayılan idari yaptırımlarla sonuçlanan belli başlı
soruşturma fiilleri de aşağıdadır:
•

(mesleki yeterlilik/ustalık belgesi vb.) eleman

Yetkisi askıya alınan sertifika sahiplerinin Kuruma bildirilmemesi,

Sertifikasız kişilere iç tesisat proje veya yapım işi
yaptırılması / Sertifikasız kişilerin yaptığı iç tesisatın projelendirilmesi,

•

Dağıtım şirketinin proje onayı olmadan iç tesisat
imalatı yapılması,

•

Dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara
müdahale bulunulması,

•

İç tesisat imalatında standart dışı malzeme kullanımı veya standart dışı uygulamada bulunulması,

•

Dağıtım şirketi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi,

•

İş yeri adres değişikliğinin dağıtım şirketine bildirilmemesi,

•

Müşteriyle sözleşme yapmadan yapım ve hizmet faaliyetinde bulunulması,

•

Sözleşmeye bağlanan işlerin, taahhütlere aykırı şekilde geciktirilmesi (süresi
içerisinde tam İç tesisatın yapımında
yetkisiz

çalıştırılması,
•

İç tesisat yapım ve hizmet faaliyetlerinde dağıtım şirketine bildirilmeyen / istihdam edilmeyen
/ mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan kişi
çalıştırılması,

•

İstihdam edilmekte olan yetkili personelin işten
ayrıldığının/yeni personel istihdam edildiğinin
dağıtım şirketine bildirilmemesi tamamlanmaması).

Sertifika sahiplerinin faaliyetlerinin denetiminin yanında sertifika sahibi olmayan gerçek veya tüzel kişilerce yapım/hizmet faaliyetinde bulunulması durumunda
da idari yaptırım Kurul kararları mevcuttur.
Günümüze kadar yürütülen soruşturmalar sonrasında 695 adet lisans ve sertifika sahibine yukarıdaki
fiillerinden dolayı ihtar uygulanmış ve ihtara rağmen
mevzuata aykırılığı düzeltmeyen ya da aynı mevzuata
aykırılığı tekrar eden firmalara toplamda 25.990.141
TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.
Sonuç olarak kanun koyucu tarafından doğal gaz piyasasını denetleme yetkisi verilen Kurum önüne gelen
olaylarda yürürlükteki kanun, yönetmelik ve usul-esaslara aykırılıklar hususunda günümüze kadar birçok
soruşturmalar yürütmüş ve sonucunda kararlar almıştır. Aldığı kararlarla, gelişmekte olan piyasanın önünü açmış, mevzuata
oluşturmuş
şirketlerinin

ve

uyum hususunda birliktelik
tüketicinin refahı ile özel
kar gütme amacı arasındaki hakemlik görevini
yerine getirmiştir.

Uzman Gözüyle Enerji

Haberler

EPDK’DAN KATKILI AKARYAKIT DÜZENLEMESİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Farklılaştırılmış Akaryakıtlara ilişkin düzenlemesini
yaptı.

P

iyasada hali hazırda
bulunan farklılaştırılmış akaryakıt, standartlara uygun akaryakıta %0,5 oranı geçmemek
kaydıyla çeşitli katkı maddelerinin eklenmesi yoluyla elde ediliyor ve çeşitli ticari markalar altında tüketicilere sunuluyor. EPDK
yaptığı düzenleme ile tüketicinin
doğru şekilde bilgilendirilmesini
ve tercihini de bu bilgilendirme
kapsamında herhangi bir yönlendirme olmaksızın yapmasını
sağlayacak.
Düzenleme ile eklenen katkı
maddelerinin, akaryakıtın hangi
özelliğini ne oranda iyileştirdiğine dair resmi raporların EPDK’ya
sunulması zorunluluğu getirilirken, farklılaştırılmış akaryakıtın
tanıtımı ve tüketiciye sunumu
aşamasında söz konusu raporlarda yer alan bilgilerin dışına
çıkılmaması şartı da bulunuyor.
Düzenleme
kapsamında,
farklılaştırılmış akaryakıtın satıldığı dispenserlerin üzerinde
veya yakınında, farklılaştırılmış
akaryakıtın etkilerinin hangi
oranda veya aralıkta (en az ve en
fazla) olduğuna ilişkin açık ve kolay anlaşılabilir şekilde Kuruma
sunulan bilgilerle uyumlu bilgilendirme metninin yer alması
zorunluğu getiriliyor.
Bilgilendirme metninde ayrıca “Farklılaştırılmış olsun ya
da olmasın ülkemizde lisans
sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı,
Avrupa Birliği standartlarına ve
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EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak
zorundadır. Bu kapsamda yakıt
türüne göre tümü, araçlarda
güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite vb. düzenlenmiş
özellikler bakımından otomobil,
otobüs, kamyon, tır, traktör vb.
araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır. Farklılaştırılmış akaryakıt sadece tüketicinin talebi doğrultusunda
ikmal edilebilir.” ifadesi yer alacak.

Konuyu değerlendiren EPDK
Başkanı Mustafa Yılmaz bir kez
daha marka odaklı hareket edilmemesini ve 1 kuruş dahi olsa
ucuz satış yapan akaryakıt bayilerinin tercih edilmesini tavsiye
etti. Avrupa’nın en kaliteli akaryakıtının Türkiye’de satıldığını hatırlatan Başkan Yılmaz: “İstanbul’da
satılan akaryakıtın kalitesi ile
Hakkari’de, Sinop’ta, Kırıkkale’de
satılan akaryakıtın kalitesi aynı.
Ben kendi aracımda katkılı ürün
değil, 1 kuruş da olsa ucuz olan
akaryakıtı tercih ediyorum ve vatandaşlarımıza da bunu tavsiye
ediyorum” dedi.
Başkan Yılmaz şunları söyledi: “Vatandaşlarımız illa katkılı
ürün tercih edecekse bayi görevlisinin yönlendirmesi ile değil,
bilimsel verilere bakarak hareket
etmeli. Yaptığımız düzenleme bu
konuda önemli bir adım. Katkılı
akaryakıtta vaatler değil, teknik ve
bilimsel raporlar konuşacak. Vatandaşlarımız da bu bilimsel verilere göre ürün satın alacak. Katkılı
ürünün vaat ettiği sonuçları elde
edip etmediğini yine vatandaşımız
takip etmeli, ona göre bayi-ürün
seçimini yapmalı.”
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat Çeçen 1975 yılı Ankara doğumlu olup, yüksek öğrenimini Ankara
Hacettepe Üniversitesi ve A.B.D.’de
İşletme dalında tamamlamıştır. Lisans
eğitiminde özellikle Uluslararası Finans konusunda uzmanlaşmıştır.
Serhat Çeçen, Türkiye’nin önde gelen
gruplarından IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding bünyesindeki enerji, inşaat, turizm, altyapı yatırımları ve sanayi
sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde farklı pozisyon ve fonksiyonlarda görev alarak iş hayatına ilişkin bilgi
ve birikim kazanmıştır. IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding bünyesinde aldığı
görevler içinde Serhat Çeçen, özellikle
turizm, ulaştırma, altyapı ve enerji yatırımları sektörlerindeki yatırım ve ortaklıkların gerçekleştirilmesine önemli
katkılar sağlamış olup, halen söz konusu sektörlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Bunun yanı sıra IC Yatırım Holding’in
sosyal faaliyetlerinin yürütülmesinde
aktif rol üstlenmektedir. Bu çerçevede İbrahim Çeçen ve ailesinin büyük
önem verdiği eğitim, kültür faaliyetleri ve 3000’in üzerinde üniversite öğrencisine burs sağlanması gibi önemli
çalışmaları bünyesinde toplamış olan
IC Vakfı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi projesi ile ilgili çalışmalarda
görev almaktadır.
2004 – 2013 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanlığı görevini
yürütmüştür.
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Serhat bey öncelikle bize vakit ayırdığınız
için teşekkür ederiz… Öncelikle ELDER’i okuyucularımızın biraz daha yakından tanıması açısından derneğinizi bize anlatır mısınız? Dağıtım sektörü için önemi-değeri nedir ELDER’in?

ELDER olarak, dünyadaki
sektörel gelişmelerin
izlenmesinden,
iyileştirmeler için
atılması gereken
adımlara kadar birçok
konuyu sahipleniyor, yıl
içinde sektör için önem
taşıyan birçok ulusal ve
uluslararası organizasyon
düzenliyor, sektörün
gelişimine ışık tutacak
konularda çok uluslu
projelerde yer alıyoruz.

Türkiye genelindeki tüm elektrik dağıtım şirketlerinin üye olduğu çatı kuruluş Elektrik Dağıtım
Hizmetleri Derneği - (ELDER) olarak, çalışmalarımızı
elektrik dağıtım hizmetlerinin ülke yararına uygun
şekilde yerine getirilmesi ve geliştirilmesi; müşteri
memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması yönünde
sürdürüyoruz. ELDER olarak, dünyadaki sektörel gelişmelerin izlenmesinden, iyileştirmeler için atılması
gereken adımlara kadar birçok konuyu sahipleniyor,
yıl içinde sektör için önem taşıyan birçok ulusal ve
uluslararası organizasyon düzenliyor, sektörün gelişimine ışık tutacak konularda çok uluslu projelerde
yer alıyoruz.
Uluslararası Çalışma Örgütünün meslek kodlaması doğrultusunda tespit edilen, elektrik dağıtım
sektörüne yönelik 10 meslek kapsamında ELDER’in
VOC-TEST Merkezi’nin kuruluşu tamamlandı. TÜRKAK tarafından akredite edilen ve MYK tarafından
yetkilendirilen “Mesleki Yeterlilik Personel Belgelendirme Merkezi (ELDER MYM), 2018 yılından itibaren
personel belgelendirme faaliyetlerine odaklandı.
Mesleki Yeterlilik Belgesi, aynı zamanda uluslararası
dolaşım imkanı sunan “Europass Belgesi” ne de sahip olmanın yolunu açacaktır. ELDER olarak 10 mesleki kolda belgelendirme kuruluşuyuz.
Düzenlediğimiz kongre ve çalıştaylarla, sektörümüzde sinerji yaratmayı amaçlıyor ve bu etkinliklerin
sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz.
Diğer yandan sektörümüzün gelişimi ve iş gücünün iyileştirilebilmesi için eğitim programları uyguluyoruz. Yıl boyunca siber güvenlik başta olmak üzere,
enerji piyasaları, rekabet hukuku ve teknik konular
gibi alanlarda çeşitli eğitimler düzenliyoruz.
Ulusal alanda düzenlenen birçok kongre ve konferanslarda yer aldığımız panellerde elektrik dağıtım
sektörünün gelişimi ve hedeflerine ilişkin bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Bu minvalde Enerji Bakanlığımızın belirlediği ve Milli Enerji ve Maden Politikası’nın üç sacayağını oluşturan öngörülebilirlik, arz
güvenliği ve yerlileştirme başlıklarını gündemimizde
tutuyor; bu yönde üzerimize düşen vazifeyi layığıyla
ifa etmeye gayret gösteriyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Afyon’da gerçekleştirilen sektör değerlendirme toplantısına yönelik değerlendirmenizi almak isteriz… Nasıl
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bir toplantı oldu, hangi konular
öne çıktı, sorunlara yönelik yeni
çözüm yolları gündeme geldi mi?
Genel hatları ile izlenimleriniz neler?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın
Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz ve kamu ile özel sektörün
üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla
gerçekleşen toplantımız son derece
başarılı geçti. Özellikle müşteri memnuniyeti noktasında alınan mesafe ve
hedefler üzerinde duruldu. Enerjide
verimlilik üzerine yapılması gerekenlerin altı çizildi.

Gerçekleştirdiğimiz
her kuruş
yatırımın, hayata
geçirdiğimiz her
bir uygulamanın
temel amacı
vatandaşlarımıza
sunduğumuz
hizmetin kalitesini
artırmak ve
memnuniyet
seviyelerini en
yükseğe taşımaktır.

Ayrıca toplantıda dünyadaki artan enerji talebini gündeme gelirken,
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığının
azaltılması, yerli ve milli enerjinin sürekliliğinin sağlanması için neler yapılması gerektiği de örneklerle ortaya
konuldu. Tüm paydaşlar açısından
verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum.
Türkiye’de elektrik dağıtımı
gerçekten zor bir iş… Bu alanda
iş yapan şirketlerin en büyük sorunları neler? Bu sorunların çözümü için neler yapıyorsunuz?
Türkiye çapında 1.1 milyon km
hat, 154 bin MVA trafo kapasitesi ve
450 bin trafo ile 35.7 milyon hane ve
8 milyon ticari noktaya hizmet sunuyoruz.
Tüm bu faaliyetleri doğrudan ve
dolaylı olarak yaklaşık 100 bin kişilik
dev bir kadro ile hayata geçiriyor, bu
sayede ekonomimize de istihdam açısından yadsınamaz bir destek sağlıyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz her kuruş yatırımın, hayata geçirdiğimiz her bir uygulamanın temel amacı vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini
artırmak ve memnuniyet seviyelerini
en yükseğe taşımaktır.
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Elektrik kesintileri doğal olarak
tüketici memnuniyetini olumsuz
etkileyen unsurların başında geliyor. Fakat kesintiler konusuna da
açıklık getirmekte fayda görüyorum.
Biz her türlü doğa olayına açık ve 24
saat x 365 gün hizmet vermesi gereken bir şebeke işletiyoruz.
Elektrik şebekesi Türkiye’nin en
büyük şebekesi; ne gaz ne de sabit
telefon altyapısı bizim kadar noktaya erişiyor. Elektrik dağıtım sektörü
özelleştirme sonrasında her yıl en
fazla yeni yatırım yapılan sektörlerin
başında gelmektedir.
Şebekemizin ortalama yaşı 30
ve bunların yenilenmesi gerekiyor.
Bu nedenle yatırımlarımızı ağırlıklı
olarak şebekeyi yenilemek için yapıyoruz.
Takdir edersiniz ki artan yatırımlar daha fazla planlı kesinti yapma
gereğini de ortaya çıkarıyor. Planlı
kesintiler olmadan yeni yatırımları
gerçekleştirmemiz iş sağlığı ve güvenliği açısından da mümkün değil.
Altyapı yatırımları, arıza onarım
bakım ekiplerinin güçlendirilmesi,
çağrı merkezlerinin kapasitelerinin
artırılması ve güçlü kurumsal iletişim yöntemlerini hayata geçirerek
sektörün her geçen yıl daha iyi bir
hizmet çıtasına ulaşması için 7/24
365 gün durmaksızın 43,7 milyon
abonemiz için çalışıyoruz.
Kayıp kaçak konusu dağıtım
sektörünün önemli sorunlarından biri… Ancak son veriler
önemli bir aşamanın kaydedildiğini de gösteriyor, rakamın
yüzde 12’nin altına düştüğünü
görüyoruz… Bu oranı daha da
aşağılara çekebilmek için hangi
çalışmalar yapılıyor, atılacak ve
atılması gereken yeni adımlar
neler?
Ülkemizde ekonomimiz adına
önemli bir maliyet kalemi olan kayıp kaçak ile mücadele konusunda
elektrik dağıtım sektörü olarak hatı-
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rı sayılır bir yol kat ettik. Kayıp-kaçak
konusunda sadece son üç yılda elde
edilen iyileşme 4 puan olarak yansıyor. Özelleştirme öncesi ülke genelinde yüzde 25’lerde seyreden kayıp
kaçak oranı günümüzde yüzde 12’nin
altına geriledi. Kayıp kaçağın çok yüksek olduğu Doğu ve Güneydoğu’daki
bazı illerimiz dışındaki bölgelerimizde
oranın OECD seviyelerine yani yüzde
8’lere kadar indiğini görüyoruz. Bu
durum gerçekten bizler için büyük bir
memnuniyet sebebi. Yüksek kaçağın
yaşandığı bölgelerde ise gerek ileri
teknoloji kullanımı gerekse tüketicilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarıyla
kısa sürede çok başarılı sonuçların
alınacağını öngörüyoruz. Özellikle
son yıllarda gelişen teknolojiler ve uygulamaların kayıp-kaçakta yaşanan
azalmaya önemli katkısı oldu. Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Ar-Ge
bütçeleri kapsamında yürütülen pilot
projelerde de başarılı sonuçlar elde
edildi. Elbette ki bu alanda mücadelemiz bitmiş değil, pes etmeden mücadele etmeye ve bu kaybı ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz. Bu
alanda tüketicilerimizden de destek
bekliyoruz.

Planlı kesintilerden
vatandaşlarımızı
haberdar ederek
olabildiğince az
etkilenmelerini
sağlamak istiyoruz.
Bu amaçla akıllı
cihazlar için
geliştirdiğimiz çok
sayıda uygulama
mevcut.
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Özelleştirmeden bu yana
yapılan şebeke ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra; kesinti sayısı
ve sürelerini azaltmak için 3.500
yeni arıza onarım ve bakım personelini işe aldık.
Yine arızalardan daha hızlı
haberdar olmak tüketicilerin bize
daha kolay ulaşmasını sağlamak
için çağrı merkezi personel sayımızı %173 artırdık. Bu personel
sayısındaki artışı son teknoloji 9
çağrı merkezi kurarken yaptık.
Teknoloji kullanımı işimizi çok
daha hızlı ve verimli yapmamıza imkan sağlayacak.
Planlı kesintilerden vatandaşlarımızı haberdar ederek olabildiğince az etkilenmelerini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla akıllı
cihazlar için geliştirdiğimiz çok
sayıda uygulama mevcut.

Planlı kesintilerden önceden
haberdar olmak isteyen ya da
arıza nedeniyle kesilen elektriğin
ne zaman geleceğini öğrenmek
isteyen vatandaşlarımız e-kesinti
ve benzer uygulamaları telefonlarına, tabletlerine yükleyebilirler
ya da cep telefonlarını sisteme
Dağıtım sektörüne yönelik tükayıt ederek, kendilerine bu bilketici memnuniyetinin özellikle
gileri SMS ile ulaştırmamızı isteson yıllarda önemli bir gelişme
yebilirler.
gösterdiğini söylemek mümkün…
Örneğin e-kesinti uygulaması
Özelleştirme süreci sonrası nerile
kullanıcılarımız
planlı kesintiye
den nereye geldik desek şüphesiz
sayfalar sürecek bir yanıt verme- ilişkin 48 saat öncesinde uyarılaniz gerekecektir ama genel hatla- biliyor. Ancak elbette esas olan
rı ile dağıtım sektörü bu alanda kesintilerin hiç olmamasını sağlaneleri başardı, neleri henüz başa- mak. Bizim sektör olarak burada
öngördüğümüz vizyon; 2020’ye
ramadı?
kadar tüm şebekeleri yenilemek
Tüketici memnuniyeti bizim ön- ve sonrasında da bu şebekeleri
celikli konularımızın başında geliyor. hızla akıllı şebekeye dönüştürBunun için de gerek yatırım, gerek mek.
eğitim, her anlamda üzerimize düşen
Enerji sektöründe küresel ve
vazifeleri yerine getirmeye hassasiyet
ulusal
boyutta teknolojik gelişgösteriyoruz.
melerde ciddi değişimler yaşaAz öncede ifade ettiğim gibi elekt- nıyor. Bu dönüşüm ve değişime
rik kesintileri doğal olarak tüketici ayak uydurabilmek için şirketmemnuniyetini olumsuz etkileyen un- ler uygun stratejiler belirlemek
surların başında geliyor.
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durumunda... Zira dünyada
enerji talebi, gelecek 30 yılda
artmaya devam edecek.
Üretimden perakendeye ve
dağıtım şirketlerine kadar hepimizin bu talep artışına ayak
uydurması ve tüm bu süreçlerin
kalitesini daha da yükseltmeye
odaklanması gerekiyor.

Türkiye Akıllı
Şebekeler 2023
Vizyon ve Strateji
Belirleme Projesi’nde
çıkış noktamız,
özelleştirme
süreçlerini
tamamlayan Türkiye
elektrik piyasasının
tüketici odaklı,
rekabetçi serbest
piyasaya geçişin
öngörüldüğü şekilde
gerçekleştirilebilmesi
için elektrik dağıtım
şebekesinin teknolojik
dönüşümünün
gerekliliği oldu.

Son olarak dağıtım sektörünün hedefleri ile bitirmek isteriz… 2018’nin ikinci
yarısında ülke ekonomimize
yönelik manipülatif ataklar
sizin de malumunuz… Bu süreç enerji sektörümüzü nasıl
etkiledi? Daha da önemlisi
bundan sonrasına yönelik
hedefleriniz ve enerji sektörümüzün geleceği için atacağınız adımlar neler olacak?
2016-2020 yıllarını kapsayan
3. Tarife dönemi için yaklaşık
28,5 milyar TL’lik bir yatırım taahhüdümüz var.
Yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen; bu taahhüdümüzün 20 milyar Türk
Lirasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ayrıca 250 milyon Türk
Lirası teknoloji yatırımları ve
316 milyon Türk Lirası Ar-Ge
yatırımlarımızı da bu yıl içinde
tamamlayacağız. Bunların gerçekleştirilmesi, öngörülebilir ve
sürdürülebilir bir finansal yapının oluşturulabilmesi, sağlam
temeller üzerinde yükselebilmesi için tüm paydaşlar olarak
politika yapıcıları, EPDK ve özel
sektör olarak işbirliği içinde yol
almayı arzu ediyoruz.
Diğer yandan önümüzdeki
dönem için teknoloji yatırımlarımıza da 2 milyar TL’lik bir kaynak
ayırdık. Bu kapsamda coğrafi
bilgi sistemi, SCADA sistemi,
güvenlik sistemleri, akıllı şebeke yatırımları ile sunduğumuz
hizmetin hızını, verimliliğini, gü-

40

Mart - Nisan 2019 / Sayı: 12

venliğini ve elbette nihai amaç
olarak da tüketici memnuniyetini en üst mertebeye taşımak için
var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm
bu teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının, tüketici memnuniyetinin
ön koşulu olan her an ulaşılabilir
olma ve hızlı çözüm üretme konusunda elimizi güçlendireceğine inanıyoruz.
Bizim sektör olarak öngördüğümüz vizyon; 2020’ye kadar
tüm şebekeleri yenilemek ve
sonrasında da bu şebekeleri hızla akıllı şebekeye dönüştürmek.
Bu bağlamda EPDK başkanlığında, ELDER’in koordinasyonunda
21 elektrik dağıtım şirketimizin
katılımıyla yürüttüğümüz ‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol
Haritası Projesi’nin ilk çıktılarını
2018 Nisan ayında kamuoyu ile
paylaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji formülleri ile enerjide dışa bağımlılığın ve karbon
salınımının azalması yönünde
ciddi katkılar sunacak bu yol
haritası doğrultusunda verinin
toplanması, analitiği ve aktarımına odaklanacağız.
Yaklaşık 3 yıl önce startını
verdiğimiz Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji
Belirleme Projesi’nde çıkış noktamız, özelleştirme süreçlerini
tamamlayan Türkiye elektrik
piyasasının tüketici odaklı, rekabetçi serbest piyasaya geçişin
öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilebilmesi için elektrik dağıtım
şebekesinin teknolojik dönüşümünün gerekliliği oldu. Tüketicilerin elektrik piyasasına aktif
katılımını sağlamak, yenilenebilir
enerjinin üretimdeki payını artırmaya katkı sunmak ve hizmet
kalitemizi daha da yukarılara taşımak üzere hayata geçirdiğimiz
bu projenin aynı zamanda, ülke
olarak akıllı şebekelere geçişteki
en önemli kılavuzumuz olacağına inanıyoruz.

@EnerjiUzmanlari
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Türkiye elektrik dağıtımında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) uygulanan teşvik sistemiyle, ‘teknik kayıp’ ve ‘teknik olmayan kayıp’ olarak da bilinen kaçak kullanımın toplamından oluşan elektrikte dağıtıma esas kayıp oranı, 2013-2018 döneminde yüzde 25,8 azaldı.

Ö

zelleştirme sonrası elektrik dağıtım
şirketlerine (EDAŞ)
kayıp ve kaçağı düşürmeleri için uygulanan teşvik
sistemi sonuçlarını verdi. Türkiye
elektrik dağıtımında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)
uygulanan teşvik sistemiyle, ‘teknik kayıp’ ve ‘teknik olmayan kayıp’
olarak da bilinen kaçak kullanımın
toplamından oluşan elektrikte
dağıtıma esas kayıp oranı, 20132018 döneminde yüzde 25,8 azaldı.
EPDK tarafından belirlenen
hedef kayıp oranlarına ulaşabildiği ölçüde kâr veya zarar edilebilen
sistemle, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlandığı 2013’te
yüzde 15,9 seviyesinde olan dağıtıma esas kayıp gerçekleşme oranı 2018 sonu itibariyle yüzde 25,8
azalarak yüzde 11,8’e düştü.
Özelleştirmeler sonrası yıllara
sari olarak istikrarlı bir düşüş grafiği yakalayan kayıp oranları, 2014

@EnerjiUzmanlari

yılında yüzde 14,6’ya, 2015’te yüzde 14’e, 2016’da yüzde 13,4’e ve
2017’de yüzde 12,6’ya indi.

Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt’ta hizmet veren Aras EDAŞ
izledi.

Türkiye’de 21 bölgede hizmet
veren şirketlerin 2018 yıl sonu
performanslarına bakıldığında, en
düşük kayıp oranı Bursa, Balıkesir,
Çanakkale ve Yalova’da faaliyet
gösteren Uludağ EDAŞ’ın oldu.

Söz konusu şirketlerin kayıp
oranları 2013 yılında sırasıyla yüzde 65,9 ve yüzde 38,2 olarak gerçekleşmişti.

Bu şirketi yüzde 4,37 ile Edirne,
Kırklareli ve Tekirdağ’ın elektrik dağıtımından sorumlu Trakya EDAŞ
ve yüzde 5,08 ile Sivas, Tokat ve
Yozgat’ta elektrik dağıtımını sağlayan Çamlıbel EDAŞ izledi.

EPDK tarafından şirketlere uygulanan fiyatlandırma yöntemiyle, teknik ve teknik olmayan kayıpların azaltılmasını teşvik etmek
amacıyla, hedef kayıp oranı ile
gerçekleşen kayıp oranı arasındaki fark, dağıtım şirketinin kazancı
veya zararı oluyor.

En yüksek kayıp oranı sıralamasında birinciliği yüzde 54,9
ile Dicle EDAŞ aldı. Diyarbakır,
Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak
ve Siirt’de faaliyet gösteren şirketin kayıp oranı 2013 yılında yüzde
75,8 seviyesindeydi.

Kayıp oranlarının bu metodoloji sonucunda düşmesi halinde
tüketicilere uygulanan bedeller de
ilerleyen yıllarda düşüyor ve tüketicilerin düşen kayıp oranlarından
dolayı daha düşük bedeller ödemesi amaçlanıyor.

Dicle EDAŞ’ı yüzde 49,2 oranıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de
hizmet veren Vangölü EDAŞ ve
yüzde 23,6 ile Erzurum, Ağrı, Kars,

Konuyu değerlendiren EPDK
Başkanı Mustafa Yılmaz: "En ucuz
enerji israf edilmeyen enerji. Yasal olmayan elektrik tüketiminin
önünü geçmek de Kurum olarak
sorumluluğumuz ve önceliğimiz.
Sağlanan bu düşüş; Kurumumuz
tarafından uygulanan sistemin
ve geliştirilen Ar-Ge projelerinin,
şebekeye yapılan yatırımların ve
gösterilen kararlı mücadelenin
yansımasıdır. Önümüzdeki 5 yıl
içerisinde ülke geneli dağıtım kayıp oranlarının %10’unun da altına
gelerek dünya standartlarında bir
noktaya ulaşacağını göreceğiz inşaallah."
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EPDK' DAN ARABULUCULUK EĞİTİMLERİ
Hazırlayan: Ecem Yıldız TURAN

E

nerji Piyasası Düzenleme
Kurumu bünyesinde görev yapan hukuk fakültesi mezunu personelin arabulucu
olabilmelerinde ilk aşama olan
“Hukuk Uyuşmazlıklarında Temel
Eğitim Programı” Ankara Hukuk
Fakültesi ile yapılan işbirliğiyle gerçekleştirildi. Eğitim programını tamamlayan EPDK personeli, katılım
belgelerini Başkan Mustafa Yılmaz
ve Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Muharrem Özen’in de katıldığı törenle aldı.
Dostane yollarla uyuşmazlık
çözüm yöntemi olarak tanımlanan arabuluculuk, günümüzde en
yaygın olarak bilinen ve uygulanan
uyuşmazlık çözüm yöntemi. Bu
yöntem arabulucu olarak isimlendirilen, sistematik teknikler uygulayarak, müzakerelerde bulunmak
amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını
ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayan tarafsız üçüncü kişi aracılığıyla
gerçekleştirilmekte.
Uyuşmazlık

konularda tartışmalarını ve çözüm
bulmalarını sağlamaya çalışır1.

hakkında karar veren kişi olmayan arabulucu, taraflara herhangi
bir çözüm de önermez. Taraflar
uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak
çözerler. Arabulucu, yalnızca tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlık
ile menfaatlerini tespit ederek bu

Bu çerçevede, mevzuatımızda
hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde
uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu2” 22.06.2012 tarihli ve 28331
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur
kanun gereği arabulucu olabilmek
için Türk vatandaşı olmak, hukuk
fakültesinden mezun olmak veya
yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan
derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıldan fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık,
gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yemin
suçlarından mahkûm olmamak,
mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, terör örgütleriyle
iltisaklı veya irtibatlı olmamak, arabuluculuk eğitimini tamamlamak
ve Adalet Bakanlığınca yapılacak
yazılı sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

1- http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/soru_gorus_oneriler/index.html, Erişim Tarihi:23.05.2019.
2- “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” , https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6325.pdf.
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Makale

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

@EnerjiUzmanlari

#uzmangözüyleenerji
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2019 MART

KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ* (MWe)

KONU BAŞLIĞI

ORAN (%)

-Üretim, tüketim, ithalat

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

57.343,34

64,42

LİSANSLI ÜRETİM*

EÜAŞ SANTRALLERİ

18.485,90

20,77

LİSANSSIZ

2.910,74

3,27

ÜRETİM**
LİSANSLI KURULU

YAP İŞLET SANTRALLERİ
İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN

3.402,21

3,82

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.

1.346,3

1,51

5.523,31

6,21

89.011,80

100,00

LİSANSSIZ
TOPLAM
2019 MART
KAYNAK TÜRÜ

LİSANSSIZ KURULU
GÜÇ
FATURALANAN

ORAN
(%)

DOĞAL GAZ

25.813,06

29,00

13.472.332,99

18,16

BARAJLI HİDROLİK

20.582,34

23,12

15.602.428,04

21,03

LİNYİT

9.853,08

11,07

10.750.066,42

14,49

İTHAL KÖMÜR

8.938,85

10,04

14.866.625,27

20,04

AKARSU

7.810,30

8,77

7.005.615,14

9,44

RÜZGÂR

7.068,17

7,94

6.193.382,55

8,35

JEOTERMAL

1.302,52

1,46

2.257.382,78

3,04

FUEL OİL

709,21

0,80

244.745,80

0,33

TAŞ KÖMÜRÜ

616,15

0,69

822.445,90

1,11

BİYOKÜTLE

668,91

0,75

830.278,17

1,12

405

0,45

460.332,67

0,62

5.236,49

5,88

1.693.158,42

2,28

NAFTA

4,74

0,01

0

LNG

1,95

0,00

MOTORİN

1,04

0,00

ASFALTİT
GÜNEŞ

TOPLAM

89.011,80

100,00

TOPLAM
ÜRETİM*
(MWh)

ORAN
(%)

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

83.488,49 MW

Devri ve Yap-İşlet-Devret
santrallerinin kurulu güç

5.523,31 MW

ve üretim değerlerini
kapsamaktadır.

55.587.749
MWh

TÜKETİM

TOPLAM
KURULU
GÜÇ* (MWe)

ilgili yılbaşından itibaren

1.772.766,56
MWh

GÜÇ*

2019 OCAK-MART

ve ihracat değerleri

72.426.027,59
MWh

İTHALAT

577.606 MWh

İHRACAT

837.809 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI

PTF: Piyasa Takas Fiyatı
SMF: Sistem Marjinal
Fiyatı

262,364 TL/
MWh

ORTALAMA PTF

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

AYLIK AĞIRLIKLI

maddesi kapsamında

262,643 TL/
MWh

ORTALAMA SMF

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

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

Dağıtım

Fon/Pay/
Vergi

%18 KDV’li

Sanayi OG

36,4492

8,3456

0,7290

53,7181

0

Sanayi AG

36,8249

12,9124

0,7365

59,5591

0

0

Mesken

26,3304

17,1147

2,1064

53,7508

0

0

Ticarethane

39,8861

17,4991

3,1909

71,4798

100,00

Tar. Sulama

36,1183

14,3786

2,8895

62,9959

74.198.794,15

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Mart 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)

131,34

14.382,30

16.359,06

130,95

14.513,64

16.490,01

2019 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)
Gazın Türü

Boru Gazı

LNG

Toplam
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Ülke

Miktar

Rusya Federasyonu

4.450,27

İran

2.341,64

Azerbaycan

2.264,23

Cezayir

1.801,48

Nijerya

726,29

Diğer

2.798,39

Toplam

9.056,14

5.326,16

14.382,30
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LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (Ton)
Üretim

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Rafineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

244.860

671.329

909.497

31.603

916.190

941.100

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

			

Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)

TÜPLÜ

165.778

18,23

DÖKME*

22.068

2,43

OTOGAZ

721.651

79,35

Toplam

909.497

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Mart 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

1.292.624

0

819.820

523.097

1.292.624

1.342.917

Motorin Türleri

2.621.184

2.606.984

383.368

5.192.868

5.228.168

5.576.236

Fuel Oil Türleri

257.130

193.226

322.505

151.551

450.355

474.057

Havacılık Yakıtları

1.279.965

61.014

1.009.934

292.649

1.340.980

1.302.582

Denizcilik Yakıtları

947.627

2.043

967.222

7.488

949.670

974.710

6.398.530

2.863.267

3.502.849

6.167.653

9.261.797

9.670.502

ABONELİK
FORMU

Genel Toplam

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

@EnerjiUzmanlari #uzmangözüyleenerji
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