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Uzman Gözüyle Enerji Başyazı
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Merhaba… 

Doğal gaz ticaretinde, uzun dönemli anlaşmalardan spot ticarete dönüşün yaşandığı 
günümüz piyasalarında, aktörlerin hızlı karar alabilmelerinin yolunu açacak olan Spot 
Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 
şekillenmesi ile ülkemiz arz güvenliği ve piyasadaki likiditenin arttırılması bakımından son 

derece önemli bir gelişme sağlandı. Önümüzdeki günlerde daha üretken, daha verimli, daha sağlam, 
geniş kapasiteli ve bölgesel/küresel etkin bir enerji piyasası ile çok daha güçlü bir ekonomik yapıya ka-
vuşacağımıza inancımız tam. 

Bu inanç ve kararlılıkla ikinci yılını geride bıraktığımız Uzman Gözüyle Enerji’nin yeni sayısını beğenilerinize 
sunuyoruz. Enerji alanında yayıncılığın sektör için çok değerli olduğu kanısındayız. Biz de Enerji Uzmanları 
Derneği olarak; yapabileceğimizin en iyisini yapmaya, siz değerli okurlarımızın desteği ile hep daha güzele 
ulaşmak için gayret göstermeye devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde, dergimizin sanal âlemde daha etkin bir şekilde yer almasını amaçlıyoruz. Yeni 
sayılarımız, matbu nüshalar ile eş zamanlı olarak sayısal ortamda da okuyucularımızın erişimine açık ola-
cak. Derneğimizin internet sayfasında şimdiden zengin bir Uzman Gözüyle Enerji arşivi oluşmuş durum-
da. 

Hiç şüphesiz yayıncılığın mutfağının da kendine has bazı gereklilikleri var. Bugüne kadar iki aylık periyotla 
yayımlanan dergimiz bu yılın ortası itibariyle üç aylık periyotla yayın hayatına devam edecek. Dergimize 
ulaşan yazıların titizlikle incelendiği ve yazarlara geri bildirimde bulunulduğu hazırlık aşamasının yoğun 
bir trafik oluşturması nedeniyle, siz değerli okuyucularımıza çok daha yetkin bir içerik sunabilmek adına 
bu kararı aldık. 

Tecrübeleri ile piyasanın her alanında faaliyet gösteren enerji uzmanlarının dergimize katkı sunmalarını 
önemsiyor ve teşvik ediyoruz. Bu güne kadar sektöre yönelik referans kaynak niteliği ile yayın hayatını 
sürdüren Uzman Gözüyle Enerji’ye sağlayacağınız katkılar bizim için çok değerli.   

Bu sayımızda bizi kırmayarak yoğun mesaisinde ekibimize zaman ayıran ve kıymetli değerlendirmelerini 
bizimle paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Abdullah TANCAN başta olmak 
üzere katkıları ile dergimizi zenginleştiren tüm yazarlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Saygılarımla.     
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Uzman Gözüyle Enerji’nin 13. Sayısı yine zengin bir içerikle huzurlarınızda. 

Bu sayımızda; enerji sektörünün geçmişten günümüze kat ettiği yol, bugünkü gö-
rünümü ve gelecekte hedefledikleri hakkında önemli veriler bulacağınız zengin 
bir röportaj yer alıyor. Bu röportaj için dergimize zaman ayıran ve değerli görüş-
lerini bizimle paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Abdullah 

TANCAN’a şükranlarımızı arz ediyoruz.

Uzun soluklu sessiz bir devrimle sektörde çokça adından söz ettiren akıllı şebekeler sayesinde 
elektrik sistemi; enerji ve bilginin iki yönde taşınabildiği, tüketicilerin aynı zamanda elektrik 
üretebildiği, izleme ve kontrolün otomatikleştiği, şebeke kullanıcıları arasında etkileşimin arttı-
ğı oldukça karmaşık bir yapıya doğru yol almakta. Enerji Uzmanı Merve KIZILKAYA, Yeni Enerji 
Sistemi başlıklı makalesi ile bu konseptin bileşenlerine ışık tutuyor.

Tüketilen enerjinin âdil bir şekilde faturalandırılabilmesi sayaçlardan geçiyor. Şebekelerin en 
hassas noktalarından birini oluşturan sayaçlar, doğal gaz söz konusu olduğunda ne gibi ince-
likler barındırıyor? Bu sorunun cevabını Enerji Uzmanı Ali Osman KAYA’nın, geçtiğimiz sayıdan 
devamla yayımladığımız, Türkiye’de Doğal Gaz Ölçümü başlıklı makalesinin ikinci bölümünde 
bulabilirsiniz. Makalenin üçüncü ve son bölümü ise 14. Sayımızda okuyucularımızla buluşacak.

Son yılların en sıcak konularından biri olan elektrikli otomobil teknolojisindeki gelişmeler, gün-
delik hayatı olduğu kadar enerji piyasalarının çok farklı bileşenlerini de ciddi anlamda etkile-
yecek. Biz de dergimizde, elektrikli araç teknolojisinin sektöre temas eden tarafları hakkında 
haber ve makalelere yer vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede, ulaşımda elektrifikasyon ve şarj 
altyapısının en az maliyetle ve en yaygın bir şekilde hayata geçirilmesi için olmazsa olmazları 
konu alan Sn. Tolga TURAN’ın makalesi heyecan verici…

Bir diğer heyecan verici yeni teknoloji: Hidrojen Enerjisi fakat hâlihazırda hidrojen üretimi, 
enerji yoğun bir süreç gerektiriyor. Bilim ve teknik, daha düşük maliyetle hidrojen elde etmek 
ve hidrojenden enerji üretebilmek için yeni yollar aramaya devam ediyor. Yakın gelecekte 
doğal gazın hidrojen ile zenginleştirilmesi, orta vadede ise hidrojenden sentetik doğal gaz 
üretilmesi gündemde. Konuyu açıklayıcı bir çerçeve içinde ele alan Enerji Uzman Yardımcısı 
Burak DEMİRCİ’nin makalesi ufukta neler var sorusuna yanıt arıyor.

Bu sayıda ayrıca, elektrik piyasalarında uzlaştırma mekanizmaları ve otomatik sayaç okuma 
sistemlerine tabi olmayan tüketim birimlerine yönelik uzlaştırma işlemleri hakkında Almanya 
örneğini inceleyen detaylı bir çalışma bulacaksınız. Enerji Uzmanı Muhammet Ali ATEŞ’in bu 
konudaki kıymetli makalesinin ikinci bölümünü bir sonraki sayımızda yayımlamayı planlıyoruz.

Sistemlerin ilerlemesi, geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi ile mümkün… Challenger uzay 
mekiği ve Birgen Air facialarından alınan derslerden yola çıkıp, enerji yönetimi alanındaki biri-
kimini farklı sektörlerin acı tecrübeleri ile harmanlayan Dr. Hasan ALMA, oldukça ilgi çekici bir 
makale ile bu sayımıza katkı sunuyor. 

Enerji Uzmanı Asude KORUCUOĞULLARI’nın spot boru gazı ithalatına yönelik düzenlemeler 
hakkındaki incelemesi ile Enerji Uzmanı Sadık ÇAKI’nın 2019 yılı Haziran-Aralık dönemi için 
aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetleri hakkında 
alınan 16/5/2019 tarihli ve 8592 sayılı Kurul Kararı incelmesi, sektöre yönelik dış basın bülteni 
ve enerji istatistikleri ile Uzman Gözüyle Enerji’nin 13. Sayısı yine dopdolu. Katkı sunan yazar-
larımıza teşekkürü borç biliyoruz.

Seçkin okurlarımızın değerli katkılarıyla ve dergimizin sizlere ulaşabilmesi için emek veren 
bütün paydaşlarımızla birlikte tam 2 yılı geride bıraktık. Bu süre boyunca iki aylık periyotla 
yayımlanan Uzman Gözüyle Enerji bundan böyle üç ayda bir okurlarıyla buluşacak. Dergimizi 
daha iyiye taşıyabilmek ve sizlere daha güçlü bir muhteva sunabilmek amacıyla bu kararı al-
dık. Uzman Gözüyle Enerji’ye gösterdiğiniz ilginin artarak devam edeceğini ve şimdiye kadar 
olduğu gibi şimdiden sonra da görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşarak katkı sunmaya devam 
edeceğinizi umuyoruz. 

Hep birlikte nice sayılara, nice yıllara…

Editörden
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Merve KIZILKAYA
EPDK / Enerji Uzmanı

Yeni Enerji Sistemi

aynı zamanda üretici olabilmesi (üreten tüketici-prosu-
mer), şebekede kısıtların ve kayıpların azaltılması gibi 
önemli faydalarının olmasına karşın, özellikle rüzgar ve 
güneş enerjisine dayalı tesisler; kesintili (intermittent), 
değişken ve belirsiz üretim profiline sahip olup şebe-
kede birtakım olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bu 
dezavantajların bertaraf edilebilmesi amacıyla EDS, 
tüketim tarafının kontrolü, gelişmiş izleme/kontrol sis-
temleri, sanal güç santrali konsepti gibi çeşitli çözümler 
önerilmektedir. 

Enerji Depolama Sistemleri (EDS): Enerji depo-
lama teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde EDS’nin 
şebekede aktif olarak rol oynamasına yönelik çabalar 
hızlanmıştır. EDS; hem üretim hem de tüketim birimi 
olarak görev yapabildiğinden şebekede üretim, iletim, 
dağıtım ve tüketim işlevlerine göre sınıflandırılan klasik 
şebeke varlıklarından ayrılmaktadır. Elektrik sistemi-
ne önemli ölçüde esneklik2 kazandıran EDS’nin; YEK’in 
desteklenmesi, talebin zamanda ötelenmesi, elektrikli 
araçlar, yedek güç kaynağı, yan hizmetler, şebeke kı-
sıtlarının azaltılması, arbitraj (fiyat farkından kazanç 
sağlama), şebeke yatırımlarının ertelenmesi, güç kali-
tesinin yükseltilmesi gibi birçok kullanım alanı bulun-
maktadır. Maliyetlerdeki düşüş trendinin devam etmesi 

Elektrik sisteminde, üretimden itibaren sayacın 
ötesini de kapsayacak şekilde büyük değişim 
süreci gerçekleşmekte olup  bu yazıda, söz 

konusu değişikliklere bütüncül bir bakışla yaklaşıla-
caktır. Geleceğin elektrik sistemine doğru dönüşümün 
temel olarak üç teknolojik alanda gerçekleştiği söyle-
nebilmektedir:

1) DAĞITIKLAŞMA: Dağıtık üretim kaynakları (DÜK), 
enerji depolama sistemleri (EDS), talep tarafı yönetimi 
(TTY-demand side management) gibi kaynakların1 sis-
teme entegre olmasını ifade etmektedir. Bu alanla ilgili 
olan teknolojilere aşağıda yer verilmektedir:

Dağıtık Üretim Kaynakları (DÜK): Dünya gene-
linde karbon salımının azaltılmasına yönelik (dekar-
bonizasyon) politikaların neticesinde toplam elektrik 
üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) payı 
artmaktadır. Dolayısıyla geleceğin şebekesinde; ku-
rulu gücü yüksek ve belirli merkezlerde konumlanan 
üretim santrallerinden ziyade dağıtım seviyesinden 
bağlı, daha küçük ölçekli, tüketim noktalarına yakın ve 
genellikle YEK’e dayalı dağıtık üretim tesislerinin ağır-
lık kazanacağı öngörülmektedir. Dağıtık üretimin daha 
çevre dostu olması, fosil yakıtlar gibi tükenme riskinin 
olmaması, arz güvenliğine katkı sağlaması, tüketicilerin 

4

1- Dağıtık enerji kaynakları (DEK); dağıtık üretim, enerji depolama tesisleri, (tümü bataryalı) elektrikli araçlar ve talep tarafı yönetimi vb. enerji hizmeti sunabilen kaynakları 

kapsayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. DEK’in yaygınlaşmasının en önemli etkilerinden biri, sistemde enerji ve bilgi akışının her iki yönde de (dağıtım gerilim 

seviyesinden yukarıya doğru veya tam tersi) gerçekleşebilmesidir.

2- Esneklik; elektrik sisteminin, belirsizlik altında üretim ile tüketim arasındaki dengeyi sağlama yeteneği olarak tanımlanabilir.
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Mikro Şebekeler: DEK’in saha uygulamasının ör-
neklerinden biri olan mikro şebekeler, çeşitli kaynak ve 
yüklerden oluşan ana elektrik şebekesine bağlı veya 
şebekeden bağımsız çalışabilen küçük ölçekli şebeke-
lerdir. Genellikle kampüs, ada, askeri bölgeler vd. yer-
lerde kurulabilen mikro şebekeler, sınırlı bir bölgenin 
elektrik ihtiyacının karşılanması, ana şebekede mey-
dana gelen arıza, kesinti olaylarında bölgenin izole 
edilmesi, güç kalitesinin iyileştirilmesi, YEK’in yol açtığı 
teknik sorunların giderilmesi gibi pek çok avantaja sa-
hiptir. Barındırdığı avantajlar nedeniyle geleceğin dağı-
tım şebeke yapısının çok sayıda mikro şebekeyi ihtiva 
edeceği öngörülmektedir.

2) ELEKTRİFİKASYON:  Elektrifikasyon, ısıtma/so-
ğutma, ulaştırma vb. sektörlerde ve gündelik hayatta 

kaynak olarak elektriğin kullanıl-
masını ifade etmektedir‘.

Elektrifikasyon’ kavra-
mının kapsamı geniş 
olsa da bu makalede 
sadece elektrikli araçlar-

dan bahsedilecektir. 

Çevre kirliliğinin 
artmasında ulaşımın 
önemli derecede rol 
oynaması nedeniy-

le birçok ülkede elektrik-
li araçların kullanımı teşvik 
edilmektedir. Buna rağmen 

günümüzde elektrikli araç-

halinde saha uygulamalarında Li-ion bataryaların daha 
fazla öne çıkacağı tahmin edilmektedir. Günümüzde 
EDS’nin elektrik şebekesinde aktif olarak kullanılması-
nın önündeki temel zorluklar; mevzuattaki belirsizlik ve 
maliyetlerin yüksekliğidir.

Talep Tarafı Yönetimi (TTY): “En ucuz enerji, ta-
sarruf edilen enerjidir” diye bir söz vardır. Tasarrufun 
önemini vurgulayan bu sözün ötesine geçilerek elekt-
rik talebinin zaman/miktar olarak değişecek esnekliğe 
ulaşması yakın geleceğe ilişkin beklentiler arasındadır. 
Öngörülere göre; 2045 yılına kadar 120-150 GW yü-
kün talep tarafı, esneklik kaynağı olarak kullanılabi-
lecektir. Teşvikler veya fiyat sinyalleri yoluyla elektrik 
talep eğrisinin değiştirilmesini sağlayan mekanizmalar, 
talep tepkisi (TT-demand response) olarak adlandırıl-
maktadır. Talep tarafı yönetimi (TTY) kavramı ise talep 
tepkisiyle beraber enerji verimliliği uygulamalarını da 
kapsamaktadır. Bu uygulamaların en önemli avantajı, 
yeni üretim tesisi/şebeke altyapı yatırımlarından daha 
ekonomik olması olup bunun yanında puant yükün 
azaltılması, üretim-tüketim dengesinin sağlanması, 
sistem güvenilirliğinin artırılması, şebeke kısıtlarının 
hafifletilmesi, şebekenin en optimum şekilde kullanımı 
gibi faydaları da bulunmaktadır. Talep tarafı denince sa-
dece yükler anlaşılsa da özellikle tüketim tesisine bağlı 
EDS ve DÜK de yük eğrisini değiştirebildiğinden talep 
tarafı kaynakları arasında sayılabilmektedir. Bunun ya-
nında akıllı sayaçlar ile birlikte bilgi ve iletişim teknoloji-
leri (BIT) altyapılarının da 
devreye alınmasıyla 
tüketimin anlık olarak 
izlenmesi ve dolayı-
sıyla kısa sürede arzu 
edilen değişikliklerin 
yapılması daha kolay 
hale gelecektir. Talep 
tarafının aktif katılı-
mı için teknolojik alt-
yapının yanı sıra yeni 
oyuncularla birlikte 
piyasaların işleyi-
şi açısından gerekli 
mevzuat değişiklikleri-
nin de yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

5
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korunması ve siber güvenliğin sağlanması gibi yeni zor-
luklar ortaya çıkmaktadır. Bu alanla ilgili olan bazı tek-
nolojilere aşağıda yer verilmektedir:

Akıllı Sayaç: Akıllı sayaç denince birçok kişinin aklı-
na uzaktan okuma yapılabilen elektronik sayaçlar, yani 
OSOS’lar gelmektedir. OSOS’un açılımı “otomatik sayaç 
okuma sistemi” ve literatürdeki karşılığı olan kavram, 
Automated Meter Reading-AMR olup akıllı sayaçlar 
ise “gelişmiş sayaç altyapısı”, yani Advanced Metering 
Infrastructure-AMI kavramı ile açıklanmaktadır. Arala-
rındaki en temel fark; OSOS’ların tek yönlü (sayaçtan 
merkeze doğru), akıllı sayaçların ise çift yönlü haber-
leşmeye imkan vermesidir. Akıllı sayaçların bu kabili-
yeti; uzaktan sayaca enerji verilmesi, özellikle kaçak 
tüketim tespitinde sayacın enerjisinin kesilmesi, tarife 
değişiklikleriyle uyumlu olarak tüketimin değiştirilmesi 
gibi uygulamalara imkan vermektedir. Akıllı sayaçların 
sahip olduğu bu özellikler sayesinde özellikle AG sevi-
yesinde şebekenin izlenebilirliğinin artırılması, güç kali-
tesinin iyileştirilmesi ve talep yönetimi uygulamalarının 
yaygınlaşmasında önemli payı bulunmaktadır.

Nesnelerin İnterneti: Internet of things (IoT) yani 
nesnelerin interneti, fiziksel ortamdaki ‘akıllı’ cihazla-
rın birer ‘nesne’ olarak tanımlanarak bu nesnelerin in-
ternet üzerinden veri alışverişinde bulunmasına imkan 
vermektedir. IoT’nin çok çeşitli uygulama alanları (akıllı 
şehirler, binalar vb.) bulunsa da örnek olarak şebeke-

ların (EA) sayısı hala beklenen düzeyde olmayıp AB’de 
trafikte olan tümü bataryalı EA (yaklaşık 1,4 milyon), 
2018 yılında satılan yeni araç sayısının yaklaşık %2’sini 
oluşturmaktadır. EA’nın yaygınlaşması; ekonomik teş-
vikler, batarya teknolojisindeki gelişmeler (menzil, fiyat, 
ağırlık vb. faktörler açısından) ve şarj istasyonlarının sa-
yısıyla doğrudan bağlantılı olup 2030 yılına kadar sa-
tılan yeni araçlar arasında tümü bataryalı EA’nın (ticari 
araçlar dahil) oranının %33’e ulaşması beklenmektedir. 
Bu artışın doğal bir sonucu olarak 2050 yılına kadar 
ulaştırma sektöründe elektrik talebinin 2015 yılı değe-
rinin yaklaşık 13 katına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Bununla beraber, EA, klasik elektrik tüketicisinden farklı 
olarak hareketli (mobil) olduğundan şebeke yatırımları-
nın ve araç şarj zamanlarının buna göre planlanması ve 
bunun da ötesinde şebekede esneklik sağlayacak çö-
zümlerden yararlanılması gerekmektedir. 

3) DİJİTALİZASYON: Kısaca, şebekenin bilgi, iletişim 
ve otomasyon teknolojileriyle donatılmasını ifade et-
mektedir. Dijitalizasyon, ilk iki maddenin destekleyicisi 
olarak şebeke kullanıcılarının aktif katılımını ve koordi-
nasyonunu mümkün kılmakta ve şebekenin gerçek za-
manlı verilere dayalı ve otomatik olarak yönetilmesini 
sağlamaktadır. Bu amaçla yüz binlerce dağıtık sensör, 
sayaç, akıllı cihaz vb. kaynaktan (neredeyse) gerçek za-
manlı üretilen verilerin  depolanması ve işlenerek fay-
dalı bilgiye dönüştürülmesi, sistem genelinde gizliliğin 
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terli olmayacağını fark eden ülkelerde değişim yoluna 
gidilmiş olup Birleşik Krallık’ta uygulanan RIIO modeli 
(Revenue= Incentives + Innovation + Outputs, Gelirler = 
Teşvikler + İnovasyon + Çıktılar) ve ABD New York Eya-
letinde uygulanan REV (Reforming the Energy Vision, 
Enerji Vizyonu Reformu) dünya genelinde başarılı ör-
nekler olarak görülmektedir. RIIO modelinin öne çıkan 
özellikleri, aşağıda maddeler halinde özetlenmektedir: 

•	 Uygulama Dönemi: İleriye yönelik fiyat kont-
rolleri arasındaki süre 5 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır. 
Fiyat kontrol dönemi içerisinde öngörülemeyen de-
ğişikliklerin tarifelere yansıtılması için çeşitli meka-
nizmalar (örn. dönem ortası gözden geçirme işlemi) 
uygulanmaktadır.

•	 Gelir Düzenlemesi: Şirketlere ileriye yönelik 
izin verilen gelirlerin3 belirlenmesi aşamasında şir-
ketler tarafından ‘iyi gerekçelendirilmiş’ iş planlarının 
düzenleyici kuruma sunulması beklenmektedir.  İş 
planlarının değerlendirilmesinde hükümetten tü-
keticilere varana kadar bir çok paydaşın görüşleri 
alınmaktadır. Gerek izin verilen gelirler belirlenirken 
gerekse de geriye dönük gelir düzeltmesinde şirket-
lerin gelir öngörüleri hakkında doğru bilgi vermesi-
ni ve maliyet etkinliklerini artırmalarını teşvik eden 
‘sözleşmeler menüsü (menu of contracts)’ kullanıl-
maktadır. Nihai olarak şirketlerin maliyet etkinlikle-
rinden elde ettikleri fayda belli bir oranda tüketicile-
re yansıtılmaktadır.

de önemli derecede esneklik potansiyeli getirebilecek 
sanal elektrik santrali (SES-virtual power plant) kon-
septine yer verilecektir. ‘Enerjinin interneti’ olarak da 
ifade edilen SES konseptinde; BIT altyapılarının yar-
dımıyla çok sayıda DEK’in üretim/tüketimleri, merkez 
üzerinden yönetilebilecek şekilde bulut tabanlı sanal 
bir santral oluşturulmaktadır. SES’te çeşitli üretim/tü-
ketim karakteristiklerine sahip kaynaklar kendi arala-
rında dengelendiğinden daha kararlı üretim profili elde 
edilmesi, böylelikle YEK’in belirsiz üretim profili ve diğer 
negatif etkilerinin önüne geçilmesi (teknik fayda), hem 
de küçük ölçekli tesislerin büyük ölçekli tek bir tesis gibi 
davranarak piyasalara katılımının artması (ekonomik 
fayda) amaçlanmaktadır. Ayrıca, SES’te tüm kaynakla-
rın aynı/yakın konumda yer alma zorunluluğu da (ha-
berleşilebildiği sürece) bulunmamaktadır. SES’in sahip 
olduğu avantajları kullanmak isteyen Güney Avustralya, 
Japonya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde SES konusunda 
geniş kapsamlı projeler başlatılmıştır. SES konusunda 
Avrupa’da öncü durumda olan Almanya’da 1400 adet 
RES ve GES’in entegre olduğu yaklaşık 10 GW’ın üs-
tünde kapasiteye sahip SES işletilmektedir. ABD’de ise 
ilk kez SES kaynaklı kapasite, 2022 yılında sağlanmak 
üzere toptan satış piyasasında teklif kazanmıştır. 

Blok Zincir: Blok zincir olarak çevrilen blockchain 
teknolojisi ise bir nevi yeni nesil internet olarak görül-
mektedir. Blok zincir kısaca, kriptolojik olarak korunan 
ve birbirine bağlı bir dizi işlem kaydından oluşmaktadır. 
Blok zincirde her bir işlem kaydının dağıtık haldeki çok 
sayıda bilgisayarda saklanması ve kullanılan şifreleme 
algoritmasının karmaşıklığı nedeniyle güvenli ve per-
formansı yüksek bir sistem olarak görülmektedir. Blok 
zincirin, elektrik sektöründe aktif olarak kullanıldığı 
projeler; 1) Toptan enerji ticareti, 2) Perakende elektrik 
piyasaları, 3) Tedarik zinciri üyeleri arası (peer-to-peer) 
piyasa ortamı, 4) Esneklik hizmetleri, 5) Şebeke yöne-
timi ve güvenlik, 6) Elektrikli araç sarj istasyonları ve 
koordinasyon, 7) Çevresel özellikteki piyasalar (örn. 
karbon piyasası) olarak sınıflandırılabilen alanlarda yü-
rütülmektedir.  

Yukarıda bahsedilen değişim/dönüşüm sürecin-
den en çok dağıtım sisteminin etkileneceği muhakkak 
olup bu nedenle dağıtım şirketlerinin oynayacağı rol 
büyük önem taşımaktadır. Mevcut düzenleme yakla-
şımlarının, yeni enerji sistemine uyum sağlamada ye- 3- Gelir tavanı yaklaşımı kullanılmaktadır.
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•	 Yenilikçi ve maliyet-etkin DEK’e dayalı projele-
rin hayata geçirilebilmesi için uygulama dönemin-
de kabul edilen klasik sermaye projeleri için verilen 
bütçenin, alternatif  DEK’e dayalı proje harcama-
larında kullanılması (örn. DEK sahiplerine yapılan 
ödemeler) için şirketler serbest bırakılmaktadır. Al-
ternatif projelerin başarılı olması halinde bir sonraki 
dönem DEK’e ilişkin giderler şirketlerin varlık taba-
nına eklenmekte ve hâlihazırda varlık tabanına da-
hil edilmiş olup da kaçınılan yatırım projeleri ile ilgili 
kazançları silinmektedir. Toplam maliyetlerden elde 
edilen fayda ise tüketicilere yansıtılmaktadır.

Sonuç olarak elektrik sistemi enerji ve bilginin iki 
yönde taşınabildiği, tüketicilerin aynı zamanda elektrik 
üretebildiği, izleme/kontrolün otomatikleştiği, şebeke 
kullanıcıları arasında etkileşimin arttığı daha karma-
şık bir yapıya, yani “akıllı elektrik şebekesi” konseptine 
doğru dönüşmektedir. Akıllı elektrik şebekesinin daha 
kaliteli, daha verimli ve daha düşük maliyetli bir şebe-
ke hizmeti için önemli fırsatlar taşıması nedeniyle akıllı 
şebeke uygulamalarının düzenleyici çerçeve içerisinde 
toplam fayda maksimizasyonu da dikkate alınarak des-
teklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Kaynaklar:

1) Elektrik Dağıtım Sektöründe Akıllı Şebeke Uygu-
lamalarının Gelişimi İçin Proaktif Regülasyon, Uzmanlık 
Tezi, 2018

2) The Future of Electricity New Technologies Trans-
forming the Grid Edge, World Economic Forum, 2017

3) Blockchain in Electricity: a Critical Review of 
Progress to Date, NERA Economic Consulting 

4) Where does change start if the future is already 
decided?, EY, 2019

•	 CAPEX4/OPEX5’in Birlikte Teşvik Edilmesi: 
CAPEX ve OPEX,  TOTEX çatısı altında birleştirilmiş 
olup TOTEX’in belirli bir bölümü (fast money) yıl içe-
risinde geri ödemeye konu edilmekte, kalan kısmı 
(slow money) ise varlık tabanına dahil edilerek 20 yıl 
içerisinde ödenmektedir. Böylelikle maliyet etkinli-
ği, maliyet türüne bakılmaksızın aynı oranda teşvik 
edilmektedir.

•	 Performansa Dayalı Teşvik: Kısa/uzun vade-
de şebeke kullanıcılarına istenen kalitede hizmet 
sunulmasının temini için çıktı kategorileri ve her bir 
çıktı kategorisi için ölçülebilir hedefler belirlenerek 
şirketlerin performansına göre izin verilen gelirler 
üzerinden ödül-ceza verilmektedir. Ayrıca şirketle-
rin çıktılarda gösterdiği performansının, puan tab-
losu üzerinden herkesçe takip edilebilmesine imkan 
verilmektedir. 

•	 İnovasyon: Tarife modeli içerisinde Ar-Ge uy-
gulamalarından pilot projelere kadar inovasyon ça-
lışmaları için çeşitli fonlar (örn. Şebeke İnovasyon 
Yarışması) ayrılmıştır.

New York’ta 2014 yılında yeni enerji strateji planı 
REV açıklanmıştır. Düzenleme yaklaşımı açısından 
RIIO modeli örnek alınmakla beraber REV’in vurgu-
lanması gereken özellikleri şu şekildedir:

•	 Dağıtım şirketlerinin6, klasik şebeke yatırımları 
veya satış hacmi yerine Dağıtık Sistem Platformu 
Sağlayıcısı-DSPPs olarak üçüncü taraflara (tüketici-
ler, DEK sahipleri vb.) piyasa veya platform hizmeti 
sağlaması yoluyla gelir elde etmesi hedeflenmekte-
dir.

•	 Şirketler tarafından hazırlanan dağıtım sistemi 
uygulama planları (iş planlarına benzer) ileriye yö-
nelik izin verilen gelirlerin7 belirlenmesinde kullanıl-
maktadır. Ayrıca performansa dayalı teşvik uygula-
ması bulunmaktadır.

•	 Dağıtık üretim ve TTY uygulamalarının teş-
vik edilmesi amacıyla tarife metodolojisi içerisinde 
ayarlama yapılarak şirketlerin satışlardaki dalgalan-
malardan kaynaklanan gelir kaybı karşılanmaktadır.

4- Yatırım harcamaları

5- İşletme giderleri

6- Dağıtım şirketleri aynı zamanda perakende satış faaliyetini de yürütebilmektedir.

7- Hizmet maliyeti (getiri oranı) yaklaşımı kullanılmaktadır.
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Şekil -1: Akış Rejimini Bozan Bir Ekipman
Kaynak: “Tem, Keleşer, Say”, 2012, s.6

Ali Osman Kaya
EPDK / Enerji Uzmanı

Türkiye’de Doğal 
Gaz Ölçümü (2)

 Türbinmetrelerde Akış Rejiminin Bozulması 

Türbinmetrelerde, doğru ölçümün en önemli pa-
rametrelerinden birinin, doğal gaz akış hız profili-
nin karakteri olmasının nedeni türbinmetrelerin hız 
esasına göre ölçüm yapmalarıdır. Doğal gazın sayaca 
girmeden önce Şekil-1’de bir örneği yer alan dirsek, 
regülatör, redüksiyon (boru çapı küçültme parçası) 
gibi ekipmanlardan geçmesi doğal gaz akış hız pro-
filini değiştirdiğinden ölçümü de etkilemektedir. Akış 
rejimini bozan söz konusu ekipmanların olumsuz et-
kilerine karşı türbinmetrelerin giriş ve çıkış kısımla-
rında boru çapı ile orantılı düz borularla belirli mesa-
feler gerekmektedir. Ancak, gerekli mesafenin elde 
edilemediği durumlar sayaçtan önce akış düzeltici 
montajını zorunlu hale getirmiştir. 

Makalenin ilk bölümünde doğal gaz iletim 
ve dağıtım hatlarında kullanılan sayaç 
tiplerine, bu konuda EPDK tarafından 

uygulanan Faturalandırma Tebliği’ne değinilmiş olup 
Türkiye’de doğal gaz ölçümünde yaşanan bazı so-
runlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Bu 
kapsamda; ekipman seçiminin doğru yapılamaması, 
tesisatın doğru projelendirilememesi, sürekli gaz ge-
çişinin olmadığı kesintili tüketim yapılan durumlarda 
türbinmetre kullanımının sakıncaları ve sayaçların 
montajının doğru yapılmaması gibi hususlara deği-
nilmişti. 

Yazının ikinci bölümünde de doğal gaz ölçümünde 
yaşanan bu gibi sorunlar ve çözüm önerileri aşağıdaki 
başlıklar altında ele alınacaktır.
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Sayaçlarda Kalibrasyonun ve Sayaçların Bakım-
larının Doğru veya Zamanında Yapılmamasının Et-
kileri

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmet-
leri Yönetmeliği ile Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketleri, 
sorumluklarında bulunan doğal gaz sayaçlarının 
kalibrasyonunu 10 yılı geçmemek şartıyla yapmak ya 
da akreditasyona sahip laboratuvarlara yaptırmakla 
yükümlüdür. 

Söz konusu laboratuvarlarda;

	 Ölçüm hatalarının tespiti,

	 Standartlarda belirtilen sınırlar dâhilinde ol-
mayan ölçüm hatasının tespit edilmesi halinde sa-
yaçların bakım ve tamirlerinin yapılması,

	 Ölçüm hatalarının standartlarda belirtilen 
sınırlar dâhilinde olmasının sağlanması,

	 Gerçekleştirilen işlemlerin raporlanması,

	 Son muayene ve damgalama prosedürleri-
nin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilci-
since tamamlanması,

faaliyetleri yürütülmekte olup kalibrasyon sonu-
cunda Şekil-2’de görüleceği üzere kalibrasyon nok-
talarında yapılan ölçüm değerlerinin ölçüm hata sı-
nırları içerisinde kalması sağlanmaktadır.

Şekil-2: Kalibrasyon Etkisi

Mekanik ölçüm yapan körüklü, rotary tipi ve tür-
binmetre sayaçlardan geçen doğal gazın kirli olma-
sı ve zamanla sayaçlarda oluşan mekanik yorulma 
nedenleriyle sayaçlar negatif ölçüm hatası yapma 

eğiliminde olurlar. Bu sorunların önüne geçebilmek 
için sayaçların periyodik bakımlarının zamanında 
yapılması ve sayaçtan önce uygun filtre takılması 
gerekmektedir. Ayrıca rotary sayaçların yağlanması 
gerekmekte olup zamanında yağlamanın yapılma-
mış olması, aşırı yağlama yapılması, eski yağın ta-
mamen boşaltılmadan yapılması yağlama işleminde 
sıkça yapılan hatalardır. Türbinmetrelerde de periyo-
dik bakım esnasında rulmanların yıpranmaması için 
yağlama zorunluluğu bulunmaktadır. 

Büyük tüketimli müşterilerin sayaçları ise daha 
sık periyotlarda yapılmalıdır. Böylelikle kalibrasyon 
noktalarında yapılan ölçüm değerlerinin ölçüm hata 
sınırları içerisinde kalması sağlanmalıdır. Bunun için 
de dağıtım şirketlerinin sayaç parkındaki tüm sayaç-
larını bilgisayar ortamında kayda almalı ve takip et-
melidir.

Regülatörlerin Ölçüm Üzerine Etkisi 

Faturalandırma Tebliği ve 13/12/2012 tarihli 
ve 4169 sayılı Kurul Kararı hükümlerince 300 mbar 
üzerinde doğal gaz kullanan tüketicilerin Otomatik 
Hacim Düzeltici (OHD) kullanmaları zorunlu kılın-
makla birlikte diğer tüketicilerin kullanım zorun-
luluğu bulunmamaktadır. Bu tüketicilerin tesisat-
larındaki regülatör çıkış basıncı faturalandırmaya 
esas sayaç basıncı olduğundan ölçümün önemli 
bir unsuru olmaktadır. Burada regülatör çıkış ba-
sıncının doğruluk sınıfının yanında, verilen bir ha-
cimsel debi için iki çıkış basıncı arasındaki fark 
yani histerizis, kapama basınç bölgesi ve sınıfı ile 
regülatör kapasitesi de kritik önemi haizdir. Tüm bu 
parametrelerin istenilen düzeyde sağlanabilmesi 
için regülatör testinin yapılarak uygunluğun kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte 300 mbar 
çıkışlı regülatörlerin çıkış basıncının tutturulabilmesi 
doğru ölçüm noktasında büyük önem taşımaktadır. 
Hemen hemen her 13 mbar’lık basınç farkının ölçüm 
sonucuna yaklaşık %1 oranında hatalı ölçüme sebe-
biyet vermektedir.

Ayrıca, regülatörlerin hatta doğal gaz yokken 
yapılan statik basınç ayarı, hattan doğal gaz geçişi 
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bazında hacimsel akış ağırlıklı ortalamaları alınarak 
o şehirde doğal gaz kullanan tüketicilere fatura 
edilebilmektedir. Bu durumda kalorifik değeri düşük 
doğal gazın şehre giriş yaptığı kesimlerde doğal gaz 
tüketen tüketicilerin faturalarında hacimsel ağırlıklı 
üst ısıl değer ortalamasının gerçekte tükettikleri 
doğal gazın üst ısıl değerinden yüksek olması tü-
keticinin aleyhine âdil olmayan faturalandırma ya-
pılmasına neden olabilmektedir. Benzer şekilde ka-
lorifik değeri yüksek doğal gazın şehre giriş yaptığı 
kesimlerde doğal gaz tüketen tüketicilerin faturala-
rında hacimsel ağırlıklı üst ısıl değer ortalamasının 
gerçekte tükettikleri doğal gazın üst ısıl değerinden 
düşük olması dağıtım şirketinin aleyhine âdil olma-
yan faturalandırma yapılmasına neden olabilmek-
tedir. Ancak kümülatifte dağıtım şirketinin her hangi 
bir zararı bulunmazken, farklı bölgelerdeki tüketiciler 
birbirlerini sübvanse etmektedir.   

Benzer şekilde EPDK’nın 08/06/2017 tarihli ve 
7110 -7 sayılı “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvı-
laştırılmış Doğal Gaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğal 
Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 
Kurul Kararı kapsamında dağıtım şebekesinin LNG ile 

sırasında regülatörün çalışmaya başlamasıyla değiş-
mekte ve dinamik basınçta bu basınç değeri aşağı-
lara düşmektedir. Regülatörlerin ayarları yapılırken 
standartta tanımlanan tolerans değerlerinin içinde 
kalabilmek için bu basınç düşümünün de dikkate 
alınması gerekmektedir. 

Bununla birlikte, regülatörün çıkış basıncı ayarla-
ması yapıldıktan sonra ayar mekanizmasının tekrar 
ayar yapılamayacak biçimde kapatılması gerekmek-
tedir. Ancak kapatılamayan, çıkış basıncı ayarlanabi-
len regülatörlerin çıkış basınçlarının değiştirilmesine 
imkan sağlandığı durumlarda dışarıdan yapılabilecek 
müdahalelere karşı damgalama vb. gibi önlemler 
alınmalıdır. Bununla birlikte regülatör ölçümlerinin 
sağlıklı yapılması için regülatörlerin numune bazında 
performans testlerinin yapılması gerekmektedir. 

Şehrin Farklı Noktalarından Dağıtım Şebekesine 
Giriş Yapan Doğal Gazın Âdil Faturalandırılmasında 
Yaşanan Sıkıntılar

Şehrin farklı noktalarından kalorifik değeri farklı 
doğal gazın dağıtım şebekesine girmesi durumunda 
tüm noktalardan giriş yapan doğal gazın giriş noktası 
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beslenmesi durumunda LNG ter-
minallerinden basılan kalorifik değeri 
yüksek doğal gazın, BOTAŞ tarafından tüm 
şehir ortalaması üzerinden hesaplanarak 
fatura edilmesi çekiş oranına bağlı olarak alt akışta 
fark yaratabilmektedir. Bu durumda yine dönem-
sel olarak tüketicilerin birbirlerini sübvanse ettikleri 
söylenebilmektedir. 

Yüksek Basınçta Kullanılan Sayaçların Kalib-
rasyonu 

Hâlihazırda Türkiye’de yüksek basınçta kullanılan 
sayaçların kalibrasyonları çalışma şartları olan yük-
sek basınçlarda yapılamadığından atmosferik şart-
larda yapılmaktadır. Söz konusu sayaçların yüksek 
basınçtaki kalibrasyon testinin yurt dışında yaptı-
rılabilmesi mümkün olmakla birlikte yüksek mali-
yetleri, test süresi, testi yapacak yurt dışı kökenli 
kuruluşun yoğunluk nedeniyle uzun süre test için 
randevu verememesi vb. nedenler kalibrasyonunun 
Türkiye’de atmosferik şartlarda yapılmasını zorunlu 
kılmıştır. Atmosferik şartlarda kalibrasyonu yapılan 
yüksek basınçlı sayaçlar, hata oranları standartlarda 
belirtilen sınırlar içerisinde kalmasına rağmen çalışma 
basıncı şartlarında kullanılmaya başlandığında kısa 
süre içerisinde kalması gereken hata oranlarının 
dışına çıkmaktadır. Türkiye’ye yurt dışından getirilen 
sayaçlarda yüksek basınç kalibrasyon şartı aransa da 

hâlihazırda 
kullanı lmakta 
olan ve uzun süre daha 
kullanılacak önemli sayıda sayacın 
doğru ölçüme olumsuz yönde etkisinin var 
olduğu bilinmektedir. 

Türkiye’de yüksek basınç kalibrasyon laboratuva-
rı yapılması maksadıyla çalışmalar başlatılmış olup 
söz konusu çalışmaların tamamlanmasını müteakip 
gerekli düzenlemelerin de yapılarak yüksek basınçlı 
sayaçlarda yaşanan söz konusu olumsuzlukların gi-
derileceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede yapı-
lacak çalışmalar ile Avrupa Birliği Ölçüm Direktifleri 
(MID) ve uyum yasaları kapsamında 4 barın üzerinde 
ölçüm yapan doğal gaz sayaçları için zorunlu hale 
gelen yüksek basınç kalibrasyon ihtiyacının karşılan-
ması amaçlanmıştır. Bu projenin hayata geçirilmesi 
ile yurt dışına bu hizmeti sağlayarak ülke ekonomisi-
ne büyük katkı sağlanabilecektir. 

Makalemizin üçüncü ve son bölümünde Türki-
ye’de doğal gaz ölçümünde yaşanan sorunlar ve çö-
züm önerilerini incelmeye devam edeceğiz.
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yetleri de getirdiğinden, sayıları onlarca milyonu aşan 
üretim ve tüketim birimlerinin her biri OSOS’a tâbi de-
ğildir. Ülkemizde veriş birimlerinin tamamı uzlaştırma 
dönemi bazında okunmakta iken; iletim seviyesinden 
bağlı çekiş birimlerinin tamamı, dağıtım seviyesinden 
bağlı çekiş birimlerinin ise yalnızca Kurulca onaylanan 
tüketim limitlerinin üzerinde kalanlar uzlaştırma döne-
mi bazında okunmaktadır. Dağıtım seviyesindeki çekiş 
birimleri için belirlenen bu limitler, her bir dağıtım böl-
gesinde farklılık arz etmekle birlikte, birkaç bölge hariç 
diğer tüm bölgelerdeki OSOS limiti 100 MWh/yıl veya 
daha düşüktür.

OSOS vasıtasıyla elde edilen uzlaştırma dönemi ba-
zındaki veriş ve çekiş birimi değerleri, sağlıklı ve doğru 
bir uzlaştırma için çok önemli bir imkân sağlamaktadır. 
Ancak uzlaştırmanın sıhhatini belirleyen esas unsur, 
OSOS’a tâbi olmayan dağıtım seviyesindeki çekiş birimi 
değerlerinin ne derece düzenli olduğudur.

Ülkemizde OSOS’a tâbi olmayan çekiş birimlerine ait 
sayaçlar, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 
fatura dönemi (aylık) bazında okunmakta veya okun-
masının mümkün olmadığı durumlarda ise sayaç de-
ğerleri tahmin edilmektedir. Sayaçların ayın herhangi 
bir günü okunması mümkündür. Buna karşılık uzlaştır-
ma, ayın herhangi bir günü okunan sayaç değeri üzerin-
den yapılmaz. Bu şekilde okunan değerden hareketle, 
mevzuatta öngörülen metodoloji çerçevesinde fatura 
dönemi (ay) sonunda oluşması beklenen değer hesap-
lanır ve uzlaştırma bu değer üzerinden yapılır. Uzlaştır-
maya esas olan bu değer de bir tahminî değer niteliği 

Almanya Örneği 
Bağlamında 
Uzlaştırma 
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1. Genel Olarak

Uzlaştırma kavramı, Elektrik Piyasası Dengeleme 
ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde “Dengeleme mekanizma-
sından ve/veya enerji dengesizliğinden doğan alacak ve 
borç miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bil-
dirimlerinin hazırlanması işlemlerini ifade eder.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Buradan hareketle uzlaştırma kavra-
mının, toptan elektrik piyasalarında yapılan işlemlerin 
sonucunda ilgili tarafların alacak ve borç tutarlarının 
hesaplanmasına yönelik yapılan işlemlerin bütününü 
ifade ettiği söylenebilir.

Toptan satış piyasalarında faaliyet gösteren piyasa 
katılımcılarının alacak ve borç tutarlarının hesaplanabil-
mesi için her şeyden önce, bu katılımcılar adına kayıtlı 
veriş (üretim) ve çekiş (tüketim) birimlerine ait sayaç ve-
rilerine ihtiyaç vardır. Sağlıklı bir uzlaştırmanın ön ko-
şulu, üretim ve tüketim verilerinin doğru bir biçimde ve 
süresi içinde uzlaştırma işlemlerini yürüten piyasa iş-
letmecisine/kuruluşa ulaştırılmasıdır.

Sağlıklı bir uzlaştırma için doğru üretim ve tüketim 
verilerine ulaşmanın en ideal yolu, uzlaştırma dönemi 
(mevcut durumda ülkemizde uzlaştırma dönemi bir saatlik 
dönemi ifade etmektedir) bazında okunabilen sayaçlara 
sahip olmaktır. Bu sayaçlar marifetiyle uzlaştırma dö-
nemi bazında okunan üretim ve tüketim değerleri, bu 
sayaçlardan veri aktarımını sağlayan otomatik sayaç 
okuma sistemleri (OSOS) vasıtasıyla toplanarak işlenir. 
Ancak uzlaştırma dönemi bazlı okuma yapabilen sa-
yaçların kurulumu ve işletimi beraberinde belirli mali-
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taşır. Bununla birlikte, tahmindeki sapmalar sonraki 
fatura dönemlerinde okunan sayaç değerleri üzerinden 
düzeltilir.

Bu şekilde hesaplanan fatura dönemi sonuna ilişkin 
aylık sayaç değerlerinin, uzlaştırma hesabında kullanı-
labilmesi için bu değerlerin uzlaştırma dönemi bazına 
(saatlik baza) indirgenmesi gerekmektedir. Bu ise aylık 
sayaç değerine yük profili (load profile) uygulanması su-
retiyle yapılır. Böylelikle bir aya ilişkin toplamı gösteren 
sayaç değerleri, profil uygulanmak suretiyle, bir ay içe-
risinde bulunan her bir saate dağıtılır. Bu yolla saatlik 
baza indirgenen sayaç değerleri, artık uzlaştırma hesa-
bında kullanılmaya hazırdır.

Bu çalışma, OSOS’a tâbi olmayan çekiş birimlerine 
yönelik uzlaştırma işlemlerinin diğer ülkelerde ne şe-
kilde gerçekleştirildiği sorusuna bir cevap arayışıdır. Bu 
amaçla örnek bir ülke -Almanya- seçilmiş ve bu ülkede 
OSOS’a tâbi olmayan çekiş birimlerinin uzlaştırmasının 
nasıl yapıldığı incelenmiştir. Çalışmada Almanya örne-
ğinin seçilmiş olmasının sebebi, bu ülkede OSOS’a tâbi 
olmayan tüketici sayaçlarının, prensip olarak yılda sa-
dece bir kez okunuyor olmasıdır. Yılda yalnızca bir kez 
okunan sayaçlardaki tüketimin, uzlaştırma dönemini 
oluşturan on beşer dakikalık dönemler bazında uzlaş-
tırılıyor olması, bu ülkedeki uzlaştırma mekanizmasının 
inceleme konusu yapılmasında başlıca âmil olmuştur.

Çalışmamızın konusunu oluşturan Almanya’da, 
OSOS’a tâbi olmayan çekiş birimlerinin uzlaştırması iki 
farklı yöntemle gerçekleştirilebilmektedir: i) sentetik 
yük profili uygulaması ve ii) analitik yük profili uygula-
ması. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağı, ilgili 
dağıtım şirketinin takdirindedir1. Bu çalışmada, sente-
tik yük profili uygulaması incelenmiş olup analitik yük 
profili uygulaması bilahare başka bir çalışmada ele alı-
nacaktır.

2. Almanya Elektrik Piyasasında Uzlaştırmanın 
Genel Esasları

Ülkemizdeki sisteme benzer şekilde Almanya’da da 
uzlaştırma işlemleri, hem uzlaştırma dönemi bazında 

okunan OSOS’a tâbi sayaçlardan alınan veriler ile hem 
de uzlaştırma dönemi bazında okunamayan sayaç 
verilerinin profil uygulanarak uzlaştırma dönemi bazına 
indirgenmesi suretiyle elde edilen veriler üzerinden ya-
pılmaktadır. Ülkemizden farklı olarak Almanya’da uz-
laştırma dönemi, on beş dakikalık zaman dilimini ifade 
etmektedir.

Almanya’da çekiş birimleri için ülke genelinde ge-
çerli olan OSOS limiti, Elektrik Şebekelerine Erişim Yö-
netmeliğinin (Verordnung über den Zugang zu Elektrizität-
sversorgungsnetzen-“StromNZV”) 12/I hükmü uyarınca, 
prensip olarak 100 MWh/yıl’dır. OSOS limitinin altında 
kalan tüketicilerin tüketimlerine yük profili uygulan-
makta ve tüketim değerleri bu suretle uzlaştırma iş-
lemlerinde kullanılmaya hazır hâle getirilmektedir.

Buraya kadarki kısımda, ülkemizdeki ve Alman-
ya’daki sistem neredeyse birebir örtüşmektedir. İki ülke 
arasındaki ayrışma, OSOS’a tâbi olmadığı için uzlaştır-
ma dönemi bazında okunmayan sayaçların sahadaki 
okunma sıklığına ve uzlaştırmaya esas tüketim değer-
lerinin belirlenme şekline ilişkindir.

Ülkemizde aylık olarak sahada okuması yapılan ve 
ay sonu değeri tahmin yöntemiyle belirlenen OSOS’a 
tâbi olmayan sayaçlar, Almanya’da kural olarak yılda 
bir defa okunmaktadır2. Peki, yılda bir kez okunan sa-
yaç değerleriyle toptan satış piyasasındaki uzlaştırma 
işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir? Öyle ya, uzlaştır-
ma dönemi 15 dakikadır ve her ayın sonunda o ayın bir 
uzlaştırması yapılmaktadır. Yılda bir defa okunan sayaç 
değerleriyle bu nasıl olacaktır? Fatura dönemi bazında-
ki uzlaştırmaya esas değerler nasıl belirlenecektir?

Bütün bunlar aslında üç aşamada gerçekleştiril-
mektedir. İlk aşamada dağıtım şirketi, OSOS’a tâbi ol-
mayan tüm çekiş birimlerinin her biri için ayrı ayrı olmak 
üzere bir yıllık tüketim tahmini belirlemektedir. İkinci 
aşamada, belirlenen her bir yıllık tüketim tahminine yük 
profili uygulanmaktadır. Üçüncü aşama ise, bu işlemleri 
tamamlayan diğer işlemlerden oluşmaktadır. Aşağıda 
bu üç aşama ayrı ayrı incelenmiştir.

1- Höch, Thomas/Göge, Marc-Stefan, in: Schöne, Thomas, Vertragshandbuch Stromwirtschaft, 2. Auflage, Kap. 5, N. 79.

2- Höch/Göge, N. 73.
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a. Yıllık Tüketim Tahmini

OSOS’a tâbi olmadığı için uzlaştırma dönemi bazlı 
olarak okunamayan sayaçlarda, her bir tüketim noktası 
için ayrı ayrı olmak üzere, temel olarak önceki yılın tü-
ketim miktarından hareketle yıllık bir tüketim tahmini 
yapılmaktadır. Tüketim tahminini, dağıtım şirketi yap-
maktadır. Ancak tüketici veya tedarikçisi, dağıtım şirke-
ti tarafından yapılan yıllık tüketim tahminine, tahminin 
makul olmadığı gerekçesiyle, itiraz edebilir ve dağıtım 
şirketine yeni bir “yıllık tüketim tahmini” önerebilir. Bu 
şekilde taraflar arasında mutabakat sağlanırsa, mu-
tabık kalınan tahmin kullanılır; bir mutabakata varıla-
mazsa tüketicinin yıllık tüketim tahmini olarak dağıtım 
şirketinin belirlediği değer kullanılır.

Yıllık tüketim tahmininin belirlenmesine ilişkin hü-
küm, StromNZV’nin “Yıllık fazla ve eksik miktarlar” baş-
lıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında oldukça açık-
layıcı bir biçimde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“(1) Elektrik dağıtım şebekesi işletmecileri, 
tedarikçinin yük profili uygulamasına tâbi her bir 
müşterisi için, kural olarak önceki yıl tüketimle-
rini baz alarak, yıllık bir tüketim tahmini hesap-
lamakla yükümlüdür. Tüketim tahmini, tedarik-
çiye veya sistem kullanıcısına bildirilir. Tüketim 
tahmini kendisine bildirilen taraf, makul olma-
yan tüketim tahminine itiraz edebilir ve elektrik 
dağıtım şebekesi işletmecisine kendi tüketim 

tahminini önerebilir. Taraflar bir mutabakata 
varamazsa, tüketim tahmini elektrik dağıtım şe-
bekesi işletmecisi tarafından belirlenir. Haklı se-
bebe dayanan istisnaî durumlarda yıllık tüketim 
tahmini, tedarikçi ve elektrik dağıtım şebekesi 
işletmecisi tarafından müştereken yıl içerisinde 
güncellenebilir.

Dağıtım şirketi tarafından OSOS’a tâbi olmayan her 
bir tüketici için yıllık bir tüketim tahmini belirlendikten 
sonra, artık ikinci aşamaya geçilmekte, yani uzlaştır-
ma işlemleri için söz konusu yıllık tüketim tahminleri 
üzerinden yük profili uygulaması yapılmaktadır. Yük 
profilinde ise, yukarıda belirtildiği üzere dağıtım şirke-
tinin tercihine bağlı olarak biri sentetik yöntem, diğeri 
analitik yöntem olarak tabir edilen iki farklı yöntem 
uygulanabilmekte olup aşağıda sadece sentetik 
yöntem incelenmiştir.

b. Sentetik Yük Profili Uygulaması

Bu yöntemde, yıllık elektrik tüketimi 1000 kWh olan 
bir tüketici baz alınmaktadır. Tüketicinin yıllık tüketi-
mi (1000 kWh), yılın her bir günündeki uzlaştırma dö-
nemlerine (15’er dakikalık dönemlere) dağıtılmaktadır. 
Yani, 1000 kWh’lık tüketim, bir yıl içerisinde kaç adet 
15 dakika varsa (60/15 x 24 x 365 = 35040) bu sayıya 
dağıtılmaktadır. Ancak bu dağıtım, elbette ki her bir uz-
laştırma dönemine eşit olacak şekilde yapılmamakta-
dır. Zira tüketicinin gündüz, gece, puant vs. tüketimleri 
birbirinden farklılık gösterecektir. Bu dağıtım, istatistikî 
verilere göre genel eğilimi yansıtan temsilî bir tüketici-
nin yük eğrisine göre yapılmaktadır3.

Bu işlem, her abone grubundaki tüketiciler için ayrı 
ayrı gerçekleştirilmektedir. Bir başka anlatımla mesken, 
ticarethane, sanayi vb. her bir abone grubu için ayrı bir 
yük profili çıkarılmaktadır.

Yine mevsim geçişlerinin etkisiyle hava sıcaklığın-
daki değişimler ile gündüz-gece süresindeki değişimle-
rin de elektrik tüketim profilini değiştireceği düşünül-
düğünden, bir yıl üçe bölünmekte ve yaz, kış ve diğer 
dönemler için her bir abone grubu bazında ayrı profiller 
belirlenmektedir4.

3- VDEM-Bericht, Lastprofilverfahren zur Belieferung und Abrechnung von Kleinkunden in Deutschland, 20. Januar 2000, s. 23. 

4- VDEM-Bericht, s. 24.
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Profillerin mevsimsel 
dönemleri

Takvim Aralığı

Kış Dönemi 1 Kasım – 20 Mart
Yaz Dönemi 15 Mayıs – 14 Eylül
Diğer Dönemler 21 Mart – 14 Mayıs ve                  

15 Eylül – 31 Ekim

Keza iş günleri ve tatil günlerindeki tüketim profil-
lerinin birbirinden farklı olacağı kabul edilerek, profiller 
günler arasında da i) İşgünleri (Pazartesi-Cuma), ii) Cu-
martesi günü ve iii) Pazar günü (diğer resmî tatiller de ku-
ral olarak Pazar günü profiline tâbi kılınmaktadır) olarak 
üç ayrı kategoride düzenlenmektedir. Bunlar da profil-
lerin günlük dönemlerini oluşturmaktadır.

Bu şekilde, her bir abone grubu için, Tablo-1'deki 
her bir mevsimsel ve günlük dönem için ayrı bir pro-

fil çıkarılmaktadır. Toplamda her bir abone grubu için 
üçü mevsimsel ve üçü günlük olmak üzere (3 x 3) 9 
adet profil oluşturulmaktadır. Tüketicinin yıllık tüketimi 
(1000 kWh), bu şekilde 9 adet yük profili esas alınarak 
tüm bir yıldaki 15’er dakikalık uzlaştırma dönemlerine 
dağıtılmaktadır.

Grafik-1'de belirtildiği gibi, bu profiller 1000 kWh’lık 
bir yıllık tüketimin, -mevsimsel ve günlük farklılık-
lar gözetilerek- bir yıl içerisinde toplam 35040 adet 
dönemden oluşan 15 dakikalık uzlaştırma dönemlerine 
dağılımını göstermektedir.

Uzlaştırması yapılacak olan bir tüketicinin uzlaştır-
masında, bu profillere, dağıtım şirketi tarafından ilgili 
tüketici için yapılan yıllık elektrik tüketim tahmini uygu-
lanmaktadır. Bu ise aşağıdaki formüle göre gerçekleş-
tirilmektedir:

5- VDEM-Bericht, s. 25. Birinci satırdaki grafikler yaz dönemindeki, ikinci satırdakiler diğer dönemlerdeki, üçüncü satırdakiler kış dönemindeki; birinci sütundakiler işgünlerindeki, 

ikinci sütundakiler Cumartesi günlerindeki, üçüncü sütundakiler ise Pazar günlerindeki profilleri göstermektedir.

 

Yük profili (15 dakikalık değerler) x (Tüketicinin Yıllık Tüketim Tahmini/1000 kWh)

Tablo-1: Profillerin mevsimsel dönemleri

Grafik-1: Mesken tüketicileri için mevsimsel ve günlük dönemlere göre yük profilleri5
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ciler için yukarıdaki şekilde standart yük profilleri be-
lirlendiğinde, tüketicinin tedarikçisinin de işi oldukça 
kolaylaşmaktadır. Tedarikçinin yapacağı tek şey, 
tüketicinin yıllık tüketim tahminini, tüketicinin mensubu 
olduğu abone grubunun yük profiline uygulamak 
ve bu tüketici için uzlaştırma dönemi bazında 
gerçekleştireceği enerji alımlarını buradan çıkan sonuca 
göre belirlemektir. Böylelikle tedarikçi bu tüketiciler 
için yaptığı enerji ticareti nedeniyle bir dengesizliğe 
uğramamaktadır.

Sentetik yük profili yönteminde, buraya kadarki 
aşamanın uygulaması aslında hem dağıtım şirketle-
ri, hem de tedarikçiler açısından basit ve öngörülebi-
lir niteliktedir. Bununla birlikte yapılan bu uygulama, 
uzlaştırma işlemleri bakımından tamamlayıcı nitelik-
te başkaca işlemleri de gerekli kılmaktadır. Şöyle ki, 
uzlaştırma dönemi bazında okunmayan sayaçların 
uzlaştırma dönemi bazlı tüketimleri standart profiller 
vasıtasıyla tahminî olarak belirlendiğinden, söz konusu 
tahminî değerler ile filli gerçekleşmeler arasında fark 
oluşması kaçınılmazdır. Burada mesele, uzlaştırmaya 
esas tahminî değerler ile fiilî gerçekleşmeler arasındaki 
sapmaların nasıl yönetileceğidir. Konu örnek bir şema 
üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır: (Şema-1):

Şema-1: Bir uzlaştırma döneminde dağıtım siste-
mindeki hareketliliğin şematik görünümü

Şema-1'deki (A), (B) ve (C) değerleri uzlaştırma 
dönemi bazında okunan sayaçlarla ölçüldüğünden, 
uzlaştırma dönemindeki fiilî gerçekleşmeyi aynen yan-
sıtmaktadır. Ancak şemadaki (D) değeri, dağıtım şir-
ketinin yıllık tüketim tahmin değerleri baz alınarak, bu 

Bu formül çerçevesinde, yıllık tüketim tahmini 3500 
kWh olduğu kabul edilen bir tüketicinin, örneğin yaz 
dönemindeki bir iş günü (Cuma), Cumartesi ve Pazar 
günlerine denk gelen ardışık üç günlük tüketim profili 
Grafik-2'de verilmiştir. Buradaki koyu renkteki alt ta-
raftaki yük eğrisi 1000 kWh/a tüketimli standart profili 
gösterirken; açık renkteki üst taraftaki yük eğrisi ör-
neğimizdeki 3500 kWh/a tüketim tahminli tüketicinin 
profilini göstermektedir. 

Grafik-2: Örnekteki 3500 kWh/a tüketim tahminli 
tüketicinin yaz dönemi- Cuma, Cumartesi ve Pazar 

günlerine ait üç günlük yük profili6

Grafik-2, yıllık tüketim tahmini 3500 kWh olan tü-
keticinin, yaz dönemindeki Cuma, Cumartesi ve Pazar 
günlerindeki (varsayımsal) yük eğrisini gösterdiği gibi, 
bu tüketicinin bu günlerdeki her bir uzlaştırma döne-
minde ne kadar enerji tükettiğini de (varsayımsal) gös-
termektedir. Örneğin bu tüketicinin Cuma günündeki 
00.00-00.15 arasındaki ilk uzlaştırma döneminde 0,2 
kWh’dan daha az elektrik tükettiği kabul edilmektedir.

Yukarıdaki grafik, yıllık tüketim tahmini 3500 kWh 
olan tüketicinin, bir yıl içerisindeki üç günlük (varsa-
yımsal) yük profilini ve elektrik tüketimini vermektedir. 
3500 kWh/a’lık değer, bir yıl içindeki tüm günlere ait 
profillere uygulandığında, bu tüketicinin söz konusu tü-
ketimi yıl içindeki tüm (35040 adet) uzlaştırma dönem-
lerine dağıtılmış olacaktır.

c. Tamamlayıcı İşlemler 

Dağıtım şirketi tarafından her bir tüketici için bir 
yıllık tüketim tahmini yapılıp ardından da bu tüketi-

 

6- VDEM-Bericht, s. 28.
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değerlere standart profillerin tatbik edilmesiyle tespit 
edilmekte ve bu münasebetle fiilî gerçekleşmeyi de-
ğil, farazî bir değeri göstermektedir. Hâl böyle olunca 
normalde tüm değerler (A, B, C, D) fiilî gerçekleşmeleri 
gösteriyor olsa, burada (A) + (B) = (C) + (D) şeklinde bir 
eşitliğe ulaşmak gerekirken7; buradaki (D) değerinin fa-
razî bir değeri göstermesi sonucunda böyle bir eşitliğe 
hemen hemen hiçbir zaman ulaşılamamaktadır. İşte 
bu eşitlikten sapmaya neden olan miktarlar, aslında 
o dağıtım bölgesinin, bir anlamda ilgili uzlaştırma dö-
nemindeki dengesizliğini göstermektedir. Almanya’da 
uzlaştırma işleminde kullanılan tahminî sayaç değerleri 
(D) ile fiilî gerçekleşmeler arasındaki söz konusu sap-
maların sorumluluğu, dağıtım şebekesi işletmecisine 
tevdi edilmiştir. Dağıtım şebekesi işletmecileri, tahminî 
değerler ile fiilî gerçekleşmeler arasındaki farkları den-
gelemek amacıyla, salt bu işe münhasır olmak üzere 
birer dengeden sorumlu grup (DSG) oluşturmakla yü-
kümlü kılınmıştır. Dağıtım şebekesi işletmecisi, tahmin-
lerdeki sapmalardan kaynaklı eksik ya da fazla enerjiyi 
spot piyasada temin veya arz etmekte, bu piyasalardaki 
işlemlerinden kaynaklanan dengesizlikleri de kendisine 
ayrıca enerji dengesizlik tutarı olarak faturalandırıl-
maktadır8. Diğer taraftan dağıtım şebeke işletmecisinin 
bu şekilde tüketicilerin fiilî tüketimleri ile tahminî tüke-
timleri arasında farkların giderilmesine yönelik olarak 

yaptığı harcamalar, dağıtım tarifesinin hesabında dik-
kate alınmaktadır9.

Her bir fatura (aylık) dönemindeki uzlaştırmaya 
esas tahminî tüketim değerleri ile fiilî gerçekleşmeler 
arasındaki farkların sorumluluğunun dağıtım şirketi-
ne yüklendiği yukarıda açıklanmıştır. Bunun dışında bu 
yöntemde, açıklığa kavuşturulması gereken bir konu 
daha vardır ki; o da, dağıtım şirketinin her bir tüketici 
için yaptığı yıllık tüketim tahminleri ile yıl sonunda sa-
yacı okuduğunda tespit ettiği tüketim değerleri arasın-
daki farkların nasıl bir işleme tâbi tutulacağı meselesi-
dir. Yıl sonuna gelindiğinde dağıtım şirketi tüketicinin 
sayacındaki gerçek değeri okuyacaktır. Burada yıllık 
tüketim tahminlerinin tam olarak tutturulmasını bekle-
mek gerçekçi olmayacaktır. Tahminî değerler ile sayaç-
ta okunan değerlerinin artı veya eksi yönde birbirinden 
sapması tabiidir. Tahminlerdeki eksik veya fazlalardan 
doğan sapmalar, dağıtım şirketi ile tüketicinin tedarik-
çisi arasında mahsuplaşma suretiyle düzeltilmektedir.

Meselâ yukarıda bahsi geçen yıllık tüketim tahmini 
3500 kWh olan tüketiciyi ele alalım. Bu tüketicinin yıl 
sonunda sayaçta okunan tüketimi de 4000 kWh olsun. 
Dağıtım şirketi, bu tüketicinin tedarikçisine aradaki far-
kı, yani 500 kWh’ı fatura edecektir. Ancak dağıtım şirke-

7- Bu hesaplamada, anlatım kolaylığı açısından dağıtım kayıpları göz ardı edilmektedir; normalde buna ilişkin hesap yapılırken dağıtım kayıpları da hesaplamada bir kalem 

olarak yer almaktadır.

8- Kauffmann, Andreas, Bewirtschaftung von Differenzbilanzkreisen: Status Quo, Optimierungspotenzial und Geschäftsfelder https://enervis.de/bewirtschaftung-von-diffe-

renzbilanzkreisen-status-quo-optimierungspotenzial-und-geschaeftsfelder/ (e.t. 20.01.2019). Hemen belirtmek gerekir ki, dağıtım şebeke işletmecilerinin tahminlerdeki 

sapmalardan kaynaklı miktarları dengelemek amacıyla kuracakları DSG’ler, dağıtım kayıplarının temini için kurulan DSG’lerden ayrıdır (StromNZV, m. 10/II). Dağıtım şebeke 

işletmecileri, her ikisi için de müstakil birer DSG kurmakla yükümlüdür.

9- RAP (2014), Netzentgelte in Deutschland: Herausforderungen und Handlungsoptionen, Studie im Auftrag von Agora Energiewende, s. 9-10.
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Örneğin Grafik-3'e konu tüketici için bir hesap ya-
pıldığında, tüketicinin 3500 kWh/a tüketim tahminine 
göre iş günündeki (Cuma günündeki) 00.00-00.15 ara-
sındaki ilk uzlaştırma döneminde 0,2 kWh’dan daha 
az elektrik tükettiği hesap edilmişken; 4000 kWh/a’lık 
gerçek tüketim değerine göre söz konusu uzlaştırma 
döneminde bu tüketicinin esasında 0,2 kWh’dan daha 
çok elektrik tükettiği kabul edilecektir.

Gerçek tüketim değerine (4000 kWh/a) profil uygu-
landığında, her bir on beş dakikalık uzlaştırma döne-
mindeki artı ve eksi tüketim farkları hesap edilebiliyor 
ise de, dağıtım şirketi ile tüketicinin tedarikçisi arasın-
daki yıl sonu mahsuplaşması uzlaştırma dönemi bazlı 
değil, aylık fatura dönemi bazlı yapılmaktadır. Bir başka 
anlatımla, söz konusu profillerden hareketle, tüketici-
nin tahminî tüketim değeri ile gerçek tüketim değeri 
arasındaki farklar aylık bazda hesaplanmaktadır. Daha 
sonra geçmişe yönelik aylık olarak hesaplanan tüketim 
miktarı farklarına, aylık ortalama piyasa fiyatlarından 
hareketle belirlenen yeknesak bir fiyat uygulanmakta 
ve dağıtım şirketi ile tedarikçi bu değerler üzerinden 
mahsuplaşmaktadır.

Burada anlatılan süreç, StromNZV’nin “Yıllık fazla 
ve eksik miktarlar” başlıklı 13 üncü maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkralarında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

“(2) Yük profili uygulamasına tâbi çekiş biriminin 
sayaçta ölçülen veya diğer bir yolla tespit edilen sa-
yaç değeri ile tahmin edilen değer arasındaki yıllık 
fazla veya eksik miktarlar, şebeke işletmecisi tarafın-
dan verilen veya çekilen enerji olarak kabul edilir.

(3) Belirli bir zaman diliminde ölçülen veya diğer 
yolla tespit edilen sayaç değerinin toplamı, tahmin 
edilen sayaç değerinin toplamından eksik ise aradaki 
miktara karşılık gelen tutar şebeke işletmecisi tara-
fından tedarikçiye veya müşteriye iade edilir. Belirli bir 
zaman diliminde ölçülen veya diğer yolla tespit edilen 
sayaç değerinin toplamı, tahmin edilen sayaç değeri-
nin toplamından fazla ise aradaki miktara karşılık ge-
len tutar şebeke işletmecisi tarafından tedarikçi veya 
müşteriye fatura edilir. Yıllık fazla ve eksik miktarların 
faturalanması, tedarikçi ile şebeke işletmecisi veya 

ti, bu miktarı neye göre, hangi fiyatlar üzerinden fatura 
edecektir?

Burada öncelikle, sayaçta okunan 4000 kWh’lık 
değer, yukarıdaki standart yük profillerine tâbi tutula-
caktır. Böylece 4000 kWh’lık yıllık tüketim, yıl içindeki 
tüm (35040 adet) uzlaştırma dönemlerine dağıtılmış 
olacaktır. Bu şekilde daha önce 3500 kWh’lık tahminî 
tüketim değeri üzerinden hesaplanan profiller, bir kez 
de gerçek tüketim değeri olan 4000 kWh üzerinden 
hesaplanmış olacak ve böylece her bir uzlaştırma dö-
nemindeki tahminî değerler ile gerçek sayaç değerleri 
arasındaki tüketim farkları tespit edilecektir.

Grafik-3: Tüketim tahmini 3500 kWh/a, fiilî tüketimi 
4000 kWh/a olan tüketicinin yaz dönemi- Cuma, 
Cumartesi ve Pazar günlerine ait üç günlük yük profili10

 

10- VDEM-Bericht, s. 30.
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sına gelmemektedir. Bunun da sebebi, sayaçların aylık 
olarak okunması durumunda dahi, uzlaştırmanın esas 
itibarıyla tahminî değerler üzerinden yapılması gereği-
dir. Sayaçlar ister ayda bir, isterse yılda bir kez okunsun, 
bu sayaç değerlerin uzlaştırma işlemlerinde kullanılabi-
lir hâle gelmesi için tahminî hesaplamalara başvurmak 
bir zorunluluktur. Diğer taraftan mevcut sistemde uz-
laştırmaya esas sayaç değerleri üzerinde sıklıkla geç-
mişe dönük düzeltme işlemi yapıldığı bilinmektedir. Yıl-
lık okunan sayaçlar üzerinden yapılacak uzlaştırmanın 
geçmişe dönük düzeltme işlemlerini de büyük ölçüde 
azaltacağı değerlendirilmektedir.

Şu durumda uzlaştırma işlemlerinin sıhhati 
açısından, sayaçların sık aralıklarla okunmasının ge-
rekli olmaması karşısında, maliyetli bir işlem olan sa-
yaç okumalarının bu derece sık yapılmasına gerek olup 
olmadığı, üzerinde tartışılması gereken bir konudur. 
Elbette bu süreçte sayaç okumalarının sadece uzlaş-
tırma işlemlerini ilgilendirmediği, bunun çok boyutlu 
bir konu olduğu da göz önünde tutulmalıdır. Gerçekten 
sayaç okumaları, uzlaştırma işlemleri dışında, tedarikçi 
ile tüketici arasındaki faturalardan, dağıtım şirketi ile 
tedarikçi arasındaki sistem kullanım faturalarına kadar 
pek çok başka konuyu da etkilemektedir. Ancak birçok 
ülkede yıllık bazda okunan sayaçlarla, sadece uzlaş-
tırma işlemlerinin değil, tedarikçi-tüketici, dağıtım şir-
keti-tedarikçi ilişkilerinin de pekâlâ sağlıklı bir biçimde 
yürütüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle, tüm süreçlerin 
sağlıklı ve daha düşük maliyetle yürütülebileceği bir 
çerçeve içerisinde, sayaç okuma sıklığının yıllık baza 
getirilmesi fikri üzerinde düşünmekte fayda vardır.

müşteri ile şebeke işletmecisi arasında ilgili fatura 
yılının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilir. 
Elektrik dağıtım şebekesi işletmecisi, yıllık fazla 
ve eksik miktarların faturalanmasına esas olmak 
üzere, aylık piyasa fiyatlarını baz alarak yeknesak 
bir fiyat belirler. Bu fiyat, elektrik dağıtım şebekesi 
işletmecisinin internet sitesinde yayımlanır.”

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, OSOS’a tâbi olmayan tüketim bi-
rimlerine yönelik uzlaştırma işlemlerinin, örnek bir ül-
kede, Almanya’da nasıl gerçekleştirildiği incelenmiştir. 
İnceleme konusu yapılan ülkede, tüketim sayaçlarının 
prensip olarak yılda sadece bir kez okunuyor olmasına 
rağmen, bu sayaçların tüketimlerinin on beşer dakikalık 
uzlaştırma dönemleri itibarıyla sağlıklı bir biçimde uz-
laştırılıyor olması câlib-i dikkat bir vakıadır.

Sayaçların okunma sıklığı ülkemizde öteden beri 
tartışma konusu olmuştur. Mevcut durumda sayaçların, 
kural olarak aylık bazda (25 ilâ 35 günde bir) okunması 
gerekmektedir. Sayaçların okunma sıklığının artması, 
dağıtım şirketleri ve tüketiciler açısından her zaman 
bir maliyet artışı anlamına gelmektedir. Gerçekten tüm 
dağıtım şirketlerinin sayaç okuma işlemleri için bugün 
ülkemizde yılda yaklaşık 350 - 400 milyon TL harcama 
yapıldığı tahmin edilmektedir. Sayaçların aylık bazda 
değil, yılda bir defa okunması durumunda bu maliyet-
ten kayda değer bir biçimde tasarruf yapılacağı açıktır.

Bunun karşısında, okuma sıklığının artıyor olması, 
özellikle uzlaştırma işlemleri bakımından her zaman 
daha sağlıklı uzlaştırma sonuçlarının üretildiği mana-

Makale
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1966 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te 
tamamladıktan sonra, 9 Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühen-
disliği bölümünden mezun oldu. 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT 
Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehit-
kamil Telefon Müdürü olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren TEDAŞ Ga-
ziantep Müessese Müdürlüğünde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Mü-
essese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

  2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’n-
de Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye 
Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı 
görevlerinde bulunduktan sonra, 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atandı ve 2016 Ocak ayına kadar bu görevi-
ne devam etti. 2016 yılı Ocak ayından itibaren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevini sürdürmüştür.

23/07/2018 tarihinde, 2018/34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararname-
si ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Bakan Yardımcılığı” görevine ata-
nan Abdullah TANCAN, evli ve 5 çocuk babasıdır.

ABDULLAH TANCAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı

@EnerjiUzmanlari
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Sayın Bakanım, Bakan Yardım-
cılığı döneminizden önce EPDK Ku-
rul Üyesi olarak görev yaptınız. Bu 
dönem meslek hayatınızda nasıl 
bir yer tutuyor, size neler kattı?

EPDK’da Kurul Üyesi olarak görev 
yaptığım dönem boyunca öncelikle 
kendi alanlarında iyi yetişmiş, bil-
gili, olaylara objektif bakabilen, uz-
man arkadaşlarla çalışıyor olmanın 
kalitesini yaşadım. EPDK’da görev 
yapmış olmak  çalışma hayatımda 
bana çok değer katmıştır. Herhangi 
bir konunun dünya uygulamalarını 
ve örneklerini de öğrenerek, düzen-
lediğimiz hususları ilgili sektörü ile, 
farklı bakış açılarına sahip uzman 
personelimizle  müzakere ederek, 
ülkemiz için doğru ve uygun olan uy-
gulamalara karar vermek gerçekten 
keyifliydi.

Bu süre içerisinde ben de özellik-
le işletmeden gelen deneyimlerimi 
aktararak, teori ve pratiğin uyumuna 
katkı vermeye çalıştım. Umarım fay-
dalı olmuşumdur.

Bakan yardımcılığına geldiği-
niz günden bu yana, enerji sektörü 
açısından çok önemli yol kat edildi. 
Geride bıraktığımız iki yılı piyasa-
nın gelişimi ve ülkemizin enerji dış 
politikası bakımından nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Millî Enerji ve Maden Politikamız 
istikametimizde çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. Arz gü-
venliği, yerlileşme ve öngörülebilir 
piyasa ekseninde inşa edilen politi-
kamız çerçevesinde Güçlü Ekonomi, 
Yüksek Refah ve Ulusal Güvenlik 
amaçları doğrultusunda çalışmala-
rımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlam-

da Bakan Yardımcısı olarak hizmet 
etme fırsatı bulduğum dönemde 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan 
bahsedecek olursak;

•	 EPİAŞ bünyesinde Organize 
Toptan Doğal Gaz Satış Pi-
yasası 1 Eylül 2018 itibarıyla 
faaliyetlerine başlamıştır.

•	 Toplam rafinaj kapasitemiz-
de yüzde 33 artış sağlaya-
cak STAR Rafinerinin açılışı 
19 Ekim 2018 tarihinde ger-
çekleştirildi.

•	 Türk Akımı projesi deniz bö-
lümü tamamlandı.

•	 Fatih ve Yavuz sondaj ge-
milerimiz doğu Akdeniz’de 
sondaj faaliyetlerine başladı.

•	 İhtiyaç sahibi vatandaşla-
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rımızın aylık 150 kilovat-
saate kadar elektrik tüke-
timinin devlet tarafından 
karşılanmasına yönelik 
düzenleme hayata geçiril-
di.

•	 Jeotermal kurulu gücün-
de Avrupa’da birinci sıraya 
yükseldik.

•	 Doğal gaz ağımızın geniş-
letilmesine yönelik yatı-
rımlar neticesinde nüfu-
sumuzun yüzde 70’i doğal 
gaza erişebilir durumu 
geldi.

•	 Yerli kaynaklardan elektrik 
üretiminde rekorlar kırıldı.

•	 Tuz Gölü Doğal Gaz Depo-
lama Genişletme Projesi-
nin temeli atıldı.

•	 1000 MW kapasiteli Rüz-
gâr YEKA ihalesi gerçek-
leştirildi.

•	 Elektrik kurulu gücümüz 

90 TW seviyelerine ulaştı.

•	 İlk yerli ve millî sismik 
araştırma gemimiz Oruç 
Reis Akdeniz’de faaliyetle-
rine başladı.

Enerji dış politikası bakımından 
Doğu Akdeniz’de net bir duruş ve 
tavır sergiledik. Haklı davamızdan 
asla geri dönmeyecek şekilde iki 
sismik araştırma gemimiz ve iki 
sondaj gemimizle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Sayın Bakanımızın 
da ifade ettiği gibi “Varsa Bulaca-
ğız.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk kalkınma planı 
olan 11. Kalkınma Planı ve 2023 
hedefleri doğrultusunda enerji 
sektöründe atılması öngörülen 
yeni adımlar ve reformlar neler 
olacaktır?

Ülkemizin enerji bağımlılığı-
nın azaltılması ve sürdürülebilir 
bir enerji sisteminin oluşturulma-
sı doğrultusunda enerji çeşitlen-

dirmesi öncelikli politikamızdır. Bu 
çerçevede nükleer enerji,  yenilene-
bilir enerji, yerli kaynaklar ve enerji 
verimliliğinden faydalanılması ve 
petrol, doğal gaz, kömür ve maden 
kaynakları aramalarının artırılarak 
yeni kaynaklar elde edilmesi 11. Kal-
kınma Planı’nda öne çıkan politikalar 
olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede 2023 yılında Akku-
yu nükleer enerji santralinin devreye 
girmesi,  yenilenebilir enerji kay-
naklarından üretilen elektrik enerjisi 
miktarının 2023 yılında %38,8 ora-
nına, yerli kaynaklardan elde edilen 
elektrik enerjisi üretiminin %50’ye 
yakın artırılarak 219,5 TWh seviye-
sine yükseltilmesi önemli hedefler 
olarak 11. Kalkınma Planı’nda yer 
almaktadır. Ayrıca, denizlerde pet-
rol arama faaliyetlerinin artırılarak 
2023 yılı sonuna kadar 26 adet 
sondaj yapılması ve maden arama 
faaliyetleri doğrultusunda linyit re-
zervinin 20 milyar ton seviyesine 
yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

Enerji dış politikası 
bakımından Doğu 
Akdeniz’de net 
bir duruş ve tavır 
sergiledik. Haklı 
davamızdan asla 
geri dönmeyecek 
şekilde iki 
sismik araştırma 
gemimiz ve iki 
sondaj gemimizle 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

@EnerjiUzmanlari
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Madencilik alanında yurt içi ve 
yurt dışındaki faaliyetlerin artırıla-
rak kritik hammaddelerin ve nadir 
toprak elementlerinin aranması ve 
araştırılmasına yönelik çalışmaların 
sağlanması 11. Kalkınma Planı’nda 
yer alan önemli bir politikamızdır. 
Çevre ve iş sağlığı dikkate alınarak 
madencilik sektörünün 2023 yılın-
daki GSYH payının %1,3’e yükseltil-
mesi hedeflenmektedir. Ayrıca ma-
dencilik sektöründe katma değerin 
de artırılarak 2023 yılında 10 milyar 
ABD doları ihracat gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Ülkemiz enerji sektörünün ge-
rek elektrik gerek doğal gaz piya-
sası açısından arz güvenliğinin en 
üst seviyeye taşındığı yatırım ve 
gelişmelerin yaşandığı bir döneme 
şahit oldu. 2019-2020 kış dönemi 
yaklaşırken enerji sektörümüzün 
arz güvenliği açısından bir durum 
değerlendirmesi yapabilir misiniz?

Ülkemiz, önceki yıllarda yaşadığı 
ekonomik gelişmeler ve artan refah 
seviyesinin sonucunda enerji sek-
törünün her alanında hızlı bir talep 
artışıyla karşı karşıya kalmıştır. Dün-
yanın en büyük ekonomileri arasın-
da yer almayı hedefleyen ülkemizin, 
artan enerji ihtiyacının karşılanması 
noktasında 2017 yılında yayınla-
dığımız Millî Enerji ve Maden Poli-
tikası çerçevesinde birçok yatırım 
yapılmış, arz güvenliğinin temini ba-
kımından önemli adımlar atılmıştır. 
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larımızdan maksimum faydanın elde 
edilmesi, öngörülebilir piyasa yapı-
sının sağlanması ve enerjimizin millî 
ve yerli teknolojiler ile üretilmesi için 
çalışmalarımız tüm hızıyla sürmek-
tedir. Rekabetçi, şeffaf, tüketicinin 
korunduğu öngörülü bir enerji piya-
sası tesis etmek ve bu yapıyı sürdü-
rülebilir kılmak Millî Enerji ve Maden 

Politikamızın en temel amacı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Arz güvenliğinin üç temel saca-
yağı bulunmaktadır: Yeterli üretim, 
kesintisiz şebeke ve katlanabilir fi-
yat. Bakanlığımız da bu temel amaç-
lar çerçevesinde enerji yatırımlarını 
yönlendirmiştir. 2002 yılında 31.846 
MW olan kurulu gücümüz, 2019 yılı 
Temmuz ayı sonu itibarıyla 90.449 
MW’a ulaşmıştır. Yerli ve yenilene-
bilir kaynaklarımızın kurulu güçte-
ki payı %60,6 seviyesindedir. Diğer 
yandan, elektrik üretim yatırımları 
yapılırken, elektrik şebekesi de güç-
lendirilmiş olup 2002 yılında 42.230 
km olan iletim hattı uzunluğu 2018 
yılı itibarıyla 
67.000 km’nin 
üzerine çıkmış-
tır. Yerli ve ye-
nilenebilir kay-
n a k l a r ı m ı z ı n 
elektrik üretim 
portföyündeki 
katkısının artı-
rılması hedefi 
çerçevesinde 
son yıllarda 
Ye n i l e n e b i l i r 
Enerji Kay-

nak Alanları (YEKA) ve yerli kömür 
sahalarının ekonomiye kazandır-
ma yarışmaları gerçekleştirilmiştir. 
İlerleyen dönemlerde de yeni YEKA 
yarışmalarının gerçekleştirilmesi ve 
yerli kömür sahalarımızın değerlen-
dirilmesine yönelik çalışmalarımızın 
başarıyla sonuçlandırılması en bü-
yük arzumuzdur. 

Öte yandan önceki yıllarda kış 
dönemlerinde yaşanan doğal gaz 
arz kısıtlarının önüne geçilmesi 
adına son yıllarda doğal gaz iletim 
sistemimiz ciddi anlamda güçlendi-
rilmiştir. Sisteme 2 adet FSRU ter-
minali ile 1 adet yer altı depolama 
tesisi kazandırılmış, mevcut LNG ve 

yer altı depolama 
tesislerinin kapa-
siteleri artırılmış-
tır. Ayrıca, TANAP 
projesi 2018 Ha-
ziran ayında dev-
reye alınmış olup 
doğal gaz iletim 
sistemine gaz arzı 
sağlamaya devam 
etmektedir. Tüm bu 
yatırımlar sayesin-
de 2015 yılında 195 
milyon metreküp 

Arz güvenliği, 
yerlileşme ve 
öngörülebilir piyasa 
ekseninde inşa 
edilen politikamız 
çerçevesinde Güçlü 
Ekonomi, Yüksek 
Refah ve Ulusal 
Güvenlik amaçları 
doğrultusunda 
çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. 
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Ülkemizin enerji 
bağımlılığının 
azaltılması ve 
sürdürülebilir bir 
enerji sisteminin 
oluşturulması 
doğrultusunda 
enerji 
çeşitlendirmesi 
öncelikli 
politikamızdır. 

olan, günlük doğal gaz iletim sistemine 
giriş kapasitesi, 300 milyon metreküpün 
üzerine çıkmıştır. Mevcut devam eden 
yatırımlar tamamlandıktan sonra 2023 
yılında 400 milyon metreküpün üzerinde 
giriş kapasitesine sahip olmayı hedefliyo-
ruz. 

Tüm bu açıklamalarım çerçevesinde 
elektrik ve doğal gaz sistemimizin önceki 
yıllardan çok daha güçlü ve kapasiteli du-
rumda olduğunu belirterek 2019-2020 
kış dönemi için herhangi bir arz güvenliği 
problemi yaşanmayacağını söylemek isti-
yorum.

Sayın Bakanım bir soru da EPİAŞ ile 
ilgili sormak istiyorum. Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğunuz EPİAŞ gerek elektrik 
piyasası gerekse doğal gaz işlemleriyle 

bölgemizdeki elektrikte işlem hacmi en 
büyük, gazda ise tek borsa olma nitelik-
lerini taşıyor. Şuana kadar çok başarılı 
işlere imza attı. EPİAŞ’ın önümüzdeki 
dönemde öncelikleri neler olacak?

EPİAŞ, Türkiye’nin bölgesel enerji ti-
caret merkezi olmasına katkı sağlamak 
vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
Önümüzdeki dönemde önceliklerimize 
değinecek olursak 2019-2023 Stratejik 
planımızda 4 ana amacımız bulunmakta-
dır. Bunlar:

1. Enerji Piyasalarının Sürdürülebilir-
liğini ve Öngörülebilirliğini Güçlen-
dirmek

2. Enerji Piyasalarında Yeni Ürün ve 
Hizmetler Geliştirmek

3. Enerji Piyasalarında Bölgesel ve 
Küresel Etkinliği Artırmak

4. Kurumsal ve Sektörel Kapasiteyi 
Güçlendirmek

Bu bağlamda İleri Tarihli Fiziksel Tes-
limatlı Elektrik Piyasalarının 2020 yılı 
sonunda faaliyete geçmesi öncelikli ko-
numuzdur. Bununla birlikte benzer piyasa 
kurgusunu doğal gaz sektörünün de hiz-
metine açmayı planlıyoruz. Bahsettiğiniz 
gibi bölgemizde en önemli enerji borsası 
konumundayız. Hizmet alanlarımızı vadeli 
piyasalar ve diğer projelerimizle geliştire-
ceğiz.
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Turkcell Enerji / Genel Müdür Yardımcısı

Elektrikli Araç Şarj Altyapı Stratejisinde 
sine qua non: “Interoperabilite”

şarj altyapısı. Bu çerçevede, literatürde sıklıkla “yumur-
ta tavuk paradoksu”ndan bahsediliyor. Şarj altyapısı 
kurulup tamamlanmadan tüketiciler elektrikli araç sa-
tın almakta tereddüt ediyorlar; öte yandan elektrik araç 
sayısı belirli bir seviyeye ulaşmadan bu altyapı yatırım-
larda düşük kapasite kullanımları nedeniyle yatırımcılar 
kabul edilemeyecek kadar düşük geri dönüş süreleri 
ile karşı karşıya kalıyorlar. Tam da burada görünmez 
elin tam olarak işleyerek piyasayı başarılı kılamadığı 
ve regülasyon olarak kendisini gösteren görünür elin 
varlığına ihtiyaç hissedilmekte: Piyasa belirli bir hacme 
ulaşana kadar altyapı yatırımlarının mali olarak devlet 
tarafından teşvik edilmesi, desteklenmesi. 

Sanırız bu hususta dünya ölçeğinde bir tereddüt bu-
lunmuyor zira bu yatırımlar tüm dünyada değişen öl-

1. Giriş:

Elektrikli otomobiller (EV) tüm dünyada hızlı bir şe-
kilde yaygınlaşıyor.1 Maliyetlerin düşmesi, iyi uygula-
maların ortaya çıkarak geçerli iş modellerinin hayata 
geçirilmesi ile çok ciddi bir ekosistem de elektrikli araç-
lar ile birlikte ortaya çıkmaya başladı. Bunların başında 
şarj ekosistemi geliyor. 

Yapılan çalışmalar ilk edinim maliyeti ile birlikte ye-
terli miktarda şarj imkânlarının varlığının/yokluğunun 
tüketicilerin alım kararlarında en önemli parametre 
olduğunu göstermekte. Zira dilimize “menzil kaygısı” 
olarak çevirebileceğimiz range anxiety halen çok ciddi 
bir problem. Kısacası insanlar halen elektrikli otomobil 
kullandıkları takdirde yolda kalacaklarından korkuyor-
lar. Bu kaygıyı ortadan kaldırmanın yolu ise yaygın bir 

Uzman Gözüyle Enerji Makale

1- Burada yazıyı rakamlara boğmak istemiyorum, ilgilenenler Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan Global EV Outlook 2019’a bakabilirler. Şunu söylemekle iktifa 

edelim: Dönüşüm kaçınılmaz ve tahmin edilenden de önce gerçekleşecek.
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ise altyapıyı işleten şirket ile kullanıcının servis sağlayı-
cısı arasında sistem kullanım sözleşmesi olması gere-
kiyor. Esas itibari ile interoperabilite aşağıdaki önerme-
nin geçersiz kılınması anlamına geliyor:

“Bir EV kullanıcısının, mevcut bir şarj altyapısını 
kullanabilmesi için ön şart servis sağlayıcısı (MSP) ile 
o altyapının işleticisi (CPO) arasında kontrat olmasıdır.” 
(“An EV user can only use the charging infrastructure of 
a CPO if and when “their” MSP has a contract with that 
CPO to enable charging.”)

Burada bir parantez açıp şarj piyasasındaki değer 
zincirinden söz etmekte fayda var. Altyapıyı kuran şir-
ketler (CPO-Charge point operator) umumiyetle B2B 
faaliyet gösteriyorlar ve kurdukları altyapıyı sistem 
kullanım sözleşmesi imzaladıkları mobilite hizmet sağ-
layıcı şirketlere kullandırıyorlar (elektrik dağıtım şirket-
leri gibi). Mobilite hizmet sağlayıcı şirketler ise (EMSP- 
emobility service provider) elektrikli araç kullanıcıları 
ile imzaladıkları son kullanıcı sözleşmeleri ile müşteri 
portföyü oluşturuyorlar ve portföyün fiziki altyapıyı kul-
lanabilmeleri için altyapı şirketleri ile sistem kullanım 
anlaşmaları imzalıyorlar (elektrik tedarik şirketleri gibi). 
Her ikisinin tek bir şirket olması da mümkün. Elektrikli 
araç kullanıcıları kullandıkları altyapı ve kullanımları için 
servis sağlayıcılarına ödeme yapıyorlar. 

çülerde kamu tarafından desteklenmekte.2  EV piyasası 
belirli bir hacim ve olgunluğa ulaşana kadar bu destek-
lerin süreceği anlaşılıyor. Yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik üretimine benzer şekilde bu destekler sayesin-
de altyapı belirli seviyelere ulaşacak ve hem kapasite 
kullanım oranlarının artması hem de maliyetlerdeki dü-
şüş bu sektörde bir business case oluşumunun önünü 
açacak. 

Peki, altyapının kurulması başlı başına yeterli mi? 
Bizce değil, gerekli ancak yeterli değil. Yeterli seviyede 
altyapının kaynaklar etkin kullanılarak en az maliyetle 
kurulabilmesi tüm altyapının birlikte çalışma özelliğine 
(interoperabilite) bağlı. 

Biz bu kısa yazımızda, şarj altyapısı bakımından ol-
mazsa olmaz olarak değerlendirdiğimiz birlikte çalışa-
bilirlik/interoperabilite kavramı üzerindeki düşünceleri-
mizi derpiş edeceğiz. 

2. Interoperabilite:

En basit tanımıyla interoperabilite, her bir elektrikli 
araç kullanıcısının her bir istasyonda servis kontratın-
dan bağımsız olarak aracını sorunsuz olarak (seamless) 
şarj edebilmesini ifade eder. Bunun için öncelikle aracın 
teknik olarak şarj soketi ile uyumlu olması, ticari olarak 

2- IEA, “Global EV Outlook 2019”, Mayıs 2019, ss.66-83
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3- DIRECTIVE 2014/94/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2014 on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure

4- “Union-wide common connectors for electric vehicles”

cihaz imal edilip sahaya yerleştirilmiştir. Buradaki kay-
nak israfı izahtan varestedir.

Burada şunu belirtmekte fayda var: Getirilen stan-
dartlar4, örneğin AB bakımından DC için CCS2, AC için 
Mennekes, araç için getirilmiş standartlardır ve AB’de 
kurulacak şarj noktaları bakımından bu soket tipleri ile 
şarj edebilme zorunluluğunu ifade eder. İstasyonlar da 
bu yetenekte olunca, bu standart ile uyumlu araçlar ile 
uyum sağlanmış olur.  

b. Ticari interoperabilite

Elektrikli otomobil ekosisteminde şarj altyapısı ile 
araçlar arasında mevcut fiziksel interoperabilite menzil 
kaygılarının minimize edildiği ve kullanıcıların sorunsuz 
(seamless)  bir şekilde deneyim yaşadığı bir ortamın neş-
vünema bulması için gerekli ancak yeterli değildir. Araç 
ile şarj noktasının teknik olarak bağlanabilir olmakla 
beraber, istasyonu işleten şirketin kullanıcının servis 
sağlayıcısı ile sistem kullanım anlaşması var mıdır, öde-

İnteroperabilite kavramına geri döner isek, elektrikli 
araç kullanıcıları hangi servis sağlayıcı ile sözleşmeleri 
olursa olsun altyapı noktalarının herhangi birinde şarj 
yapabilmeli, eğer o altyapı noktasını işleten şirket kul-
lanıcının servis sağlayıcısı ile sözleşmeli değil ise bu 
tüketiciye yansımadan arkada şirketler arasında çö-
zülmelidir. Konuyu iki seviyede ele alabiliriz: İlki fiziksel 
interoperabilite, yani fiziksel olarak aracın şarj soketine 
bağlantısının uygun olması, ikincisi ticari interoperabili-
te, yani servis sağlayıcıdan bağımsız olarak tüm altya-
pının kullanılabilmesi. İlki standartlar ile ilgili, ikincisi ise 
bizi teknik anlamda roaming konusuna getiriyor. 

a. Fiziksel interoperabilite

Fiziksel olarak şarj istasyonunda mevcut çıkış so-
ketinin araçta bulunan giriş soketi ile uyumlu olmasını 
ifade eder. AC ve DC seviyesinde kabul edilmiş bulunan 
soket standartları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Bu nevi standartların getirilmesi önemlidir zira stan-
dartların olmadığı durumlarda farklı soket tipleri olacak 
ve araç kullanıcıları her bir istasyon için ayrı konektör-
ler taşımak durumunda kalacaklardır. Veya istasyonlar 
birden çok standarda göre üretilip konuşlandırılacaktır. 

AB uygulamasını ele alacak olur isek, AFI Direktifi3 
öncesi herhangi bir standart bulunmayışı farklı tipte 
araçların piyasaya sürülmesine yol açmış, standart ile 
örneğin DC bakımından CCS2 standart olarak kabul 
edilmiş olsa da piyasada bulunan ve CHAdeMO şarj 
özelliğine sahip araçlara da hitap edebilmek için dual 
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dört ayrı kontrat ile 4 ayrı abonelik sahibi olacak (dört 
kontrat, dört abonelik, dört app, dört fiyat, dört fatura, 
dört tahsilat, dört çağrı merkez vs.) ya da bunların yok-
luğunda menzil kaygısı (range anxiety) altında 4 No’lu 
işletmeciye ait bir istasyon arayacaktır.5 Bu durumun 
hem tüketici memnuniyeti, hem de kaynakların verim-
li kullanılması açısından istenmeyen bir durum olduğu 
ise açıktır. 

Çözüm piyasadaki tüm servis sağlayıcıların arala-
rında roaming anlaşması imzalamaları veya tümünün 
tek bir roaming hub bünyesinde yer almalarıdır. Böyle 
bir durumun yokluğunda, kullanıcılar ya kendi servis 
sağlayıcılarının anlaşmalı noktalarını arayıp bulacaklar 
(ki bunu istemeyiz) veya birden çok servis sağlayıcının 
müşterisi olması, ayrı kartlar, kontratlar sahibi olarak 
ayrı app’ler kullanması gerekir (ki bunu da istemeyiz).

meyi nasıl yapacağım, kaç lira ödeyeceğim vs. gibi soru-
lar ve engeller tüketicinin zihninde tebellür etmektedir. 
Elektrikli araç kullanıcısı bu kaygılardan arınmış bir şe-
kilde herhangi bir şarj noktasını kullanarak aracını şarj 
edebilmeli ve ödemeyi arasındaki kontrat uyarınca ken-
di servis sağlayıcısına yapabilmelidir. Tüketici açısın-
dan şarj noktasını işleten işletici firma ile kendi servis 
sağlayıcısı arasında sözleşme olup olmadığı etkisiz ve 
ilgisiz (irrelevant) bir parametre olmalıdır. Arka tarafta 
bu firmalar kendi aralarında uzlaştırma mekanizmaları 
işleterek kullanıcı hissetmeden süreci tamamlamalıdır.   

Örneğin yukarıdaki durumu ele alalım. Kullanıcının 
servis anlaşması 1 No’lu servis sağlayıcı iledir. 1 No’lu 
servis sağlayıcının ise piyasada yalnızca 4 No’lu işlet-
meci ile sistem kullanım anlaşması vardır. Bu durumda 
EV kullanıcısı diğer istasyonları da kullanabilmek için ya 

5- ad hoc kullanım hariç
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Müşterek Standart 6, 6 1, 6

Kendi Standardı 6, 1 3, 3

4. Sonuç:
Sonuç olarak ulaşımda elektrifikasyon kaçınılmaz 

olarak yayılıyor ve bu dönüşümün refah artırıcı faydala-
rı da ortada. Tüketiciler bakımından bu dönüşümün bir 
parçası olmak ve elektrikli araç satın almak kararında 
en belirleyici iki etken alım maliyeti ile şarj altyapısının 
varlığı. Bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek 
isteyen ülkeler de öyle veya böyle bu altyapının kurulu-
munu teşvik ediyor, destekliyor ve yumurta-tavuk pa-
radoksunun üstesinden gelmeye çalışıyor. 

Bu çerçevede, desteklerin ve dahi kaynakların en 
optimal kullanımında interoperabilite kavramını hayati 
buluyoruz. Bankamatik örneğini hatırlayalım: Her ban-
kanın ayrı altyapısı var ve tüketici olarak bizlerin nere-
deyse onlarca banka kartı ve sözleşmesi mevcut yine 
de kendi bankamızın bankamatiğini aradığımız zaman-
lar oluyor. Hem kaynakları israf ediyoruz, hem de ber-
bat bir tüketici serüveni…

Şarj altyapısı konusu ulaşımda elektrifikasyon dö-
nüşümünün en önemli parçası ve başarısı için kritik. Bu 
altyapının en az maliyetle en yaygın bir şekilde hayata 
geçirilmesi ve maksimum sayıda tüketiciye ulaşması 
bakımından hem fiziksel hem ticari interoperabilite sine 
qua non. Bunu hayata geçirmek ise kural koyucuların 
elinde…

Elektrik piyasası ile analoji yapar isek elektrikli araç-
ları hareketli/mobil sayaçlar olarak değerlendirebiliriz. 
Bu sayaç tek bir tedarikçi ile sözleşme imzalamış ve/
fakat 21 bölgede şebekeye bağlanıp elektrik tüketmek 
istiyor. 21 bölgede ise 21 adet DSO (işletmeci) ve onun-
la sistem kullanım anlaşması imzalamış 21 GTŞ (servis 
sağlayıcı) mevcut. Bu sayacın da örneğin A bölgesindeki 
GTŞ ile sözleşmesi olsun. Bu sayaç hareketli olduğun-
dan bir bölgeden diğer bir bölgeye gittiğinde nasıl tü-
ketimde bulunacaktır? Sayaç bağlantıları bakımından 
teknik standartlar olduğundan fiziksel interoperabilite 
bakımından bir sorun yok. Diğer taraftan, başka bir böl-
gede şebekeye bağlanıp tüketimde bulunduğunda ha-
len mevcut tedarikçisi ile arasında sözleşme uyarınca 
faturalandırma en etkin çözüm.  Sayaç/kullanıcı istediği 
altyapıya bağlanabilmeli, tüketebilmeli, faturalandırma 
ise mevcut servis sağlayıcısı/tedarikçisi tarafından ya-
pılmalı. Mevcut servis sağlayıcısı/tedarikçisi ile tüketim 
yapılan bölgedeki servis sağlayıcı/tedarikçi arasında 
veya tüm GTŞ’lerin taraf olduğu bir roaming hub aracılı-
ğıyla B2B çerçevesinde uzlaştırma gerçekleşmeli, tüke-
tici bunu hissetmemelidir. 

3. Oyun Teorisi ve Interoperabilite 

Oyunu şu şekilde kuralım: iki ayrı altyapı network’ü 
olsun. Bunlar her iki network bakımından ya müşterek 
bir standart geliştirecekler, ya da her biri kendi stan-
dardını geliştirecek. Her iki network de müşterek bir 
standart kabul ederlerse tüm araçlar tüm networkü 
kullanabilecekler ve getiriler (6,6) olarak gerçekleşecek. 
Her iki network de kendi standardında ısrar ederse pi-
yasada iki ayrı standart mevcut olacak ve yalnızca kendi 
araçlarına hizmet edebilecekler ve getiriler (3,3) olarak 
gerçekleşecek. Taraflardan birisi müşterek standart uğ-
runa kendi standardını geliştirmezken diğer taraf kendi 
standardını geliştirir ise standardı geliştiren taraf bu 
işten kazançlı çıkacaktır zira karşı taraf da bu standar-
dı kullanmak zorunda kalacaktır. Bu durumda getiriler 
sırasıyla (1, 6) veya (6, 1) olarak gerçekleşecektir. Ta-
rafların hakim stratejileri6 “kendi standardı” olarak or-
taya çıkmaktadır ve piyasa (3, 3) getirisi ile iktifa etmek 
durumunda kalmaktadır. Piyasa getirisini işbirliği veya 
regülasyon ile (6, 6) seviyesine getirmek mümkündür. 

6- Dominant strategy
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Geleceğin Enerjisi: 
Hidrojen

bir gazdır (Klug ve Faas, 2001). Kokusuz, renksiz 
ve saydam bir yapıya sahip olan hidrojen, doğadaki en 
hafif kimyasal elementtir. -252,77 °C’de sıvı hale ge-
tirilebilir ve böylelikle gaz halindeki hacmine göre 700 
kat küçülür.

Evrende bulunan en basit atom olduğu için, bilim 
adamları tüm diğer elementlerin hidrojenin füzyonu 
sonucu oluştuğuna inanmaktadır. Kimyasal olarak çok 
aktif olduğundan, tek başına element olarak bulunması 
çok zordur. Saf oksijenle yandığında, sadece su ve ısı 
açığa çıkar. Hava ile yandığında ise, bazı oksitler açığa 
çıksa da diğer yakıtlara göre kirliliği son derece azdır 
(Özsabuncuoğlu, 2005). 

Hidrojen Üretimi

Hidrojen bir doğal yakıt olmayıp, birincil enerji kay-
naklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biyokütle 
gibi değişik hammaddelerden üretilebilen bir yakıttır. 
Yani hidrojen, fosil yakıtlardan ve yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından yararlanılarak üretilmektedir. Birinci 
yöntemle hidrojen üretiminde fosil yakıtlar; enerji giri-

Günümüzde 
hızla artan 

enerji talebini karşılamak ama-
cıyla enerji üretimine yönelik ta-

lebin de yoğunlaştığı görülmek-
tedir. Bu enerji üretiminin önemli 

bir kısmı fosil kaynaklı yakıtlar aracılı-
ğıyla sağlandığından, fosil kaynaklı yakıt-

ların yakın bir gelecekte tükenmesi söz konusu olabilir. 
Gelecekte tükenmesi muhtemel fosil kaynaklı yakıt-
lardan biri de doğal gazdır. Bilindiği üzere, çok çeşitli 
kullanım alanlarına sahip doğal gazın rezervleri sınırlı 
olduğundan, birçok ülke doğal gazı ithal etmektedir. Ül-
kemizde de, üretim miktarı çok düşük olan doğal gazın 
neredeyse tamamı farklı ülkelerden ithal edildiğinden, 
doğal gaz ithalat faturamız yüksektir. Bu nedenle doğal 
gazın ithalat miktarını azaltacak ve maliyetini düşüre-
cek yeni teknolojileri hayata geçirmek büyük bir önem 
arz etmektedir. Bu yazıda, hidrojenin üretimine ve kul-
lanım alanlarına değinilecek olup, maliyeti oldukça yük-
sek ancak bir o kadar da vazgeçilmez bir enerji kaynağı 
olan doğal gazın, hidrojen gazı ile zenginleştirilmesine 
ve hidrojen ile karbondioksit gazlarından sentetik doğal 
gaz elde edilmesine yönelik gelişmeler ele alınacaktır.

Hidrojen

Hidrojen, 1500’lü yıllarda keşfedilen, 1700’lü yıllar-
da yanma özelliğinin farkına varılan ve bütün yakıtlar 
içerisinde birim kütlede en yüksek enerji içeriğine sahip 
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metal levha ve elektrolit olarak isimlendirilen sıvı 
kullanılır. Kullanılan levhalar düzlem şeklinde olup, 
artı (pozitif) olana anot, eksi (negatif) olana da katot 
denir. Suyun elektrolizi işlemi sırasında öncelikle su 
içine iletken bir madde ilave edilir ve doğru akım her iki 
metal veya karbon levhaya verilir. Bu durumda su içinde 
elektrik akımı artı uçtan (anot) eksi uca (katot) doğru 
akar. Bu esnada katotta hidrojen ve anotta ise oksijen 
toplanır. Böylelikle elektrolit içindeki su, kimyasal 
bileşenleri olan oksijen ve hidrojene ayrılarak hidrojen 
üretilmiş olur. Dünya genelinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artmasıyla 
birlikte elektroliz teknolojilerinin de gelişeceği hesaba 
katıldığında, hidrojen üretim maliyetlerinin düşeceği 
ve böylece hidrojen üretiminin artacağı tahmin 
edilmektedir.

Hidrojenin Depolanması ve İletilmesi

Çeşitli hidrojen depolama yöntemleri olmakla 
birlikte, hidrojen en çok gaz halinde saklanmaktadır. 
Ancak düşük yoğunluklu olduğundan çok fazla 
yer kaplar. Bunun için basınçlı tanklar ve tüplerde 
sıkıştırılmış olarak saklanır. Sıvı hidrojen ise esasen 
daha az yer kaplamasına rağmen sıvılaştırma işlemi 

şi, buhar reformasyonu ve ayrıştırma gibi aşamalardan 
geçer. Genellikle su buharı ve oksijen ile birleştirilerek 
hidrojen, karbonmonoksit ve karbondioksit elde edilir 
ve hidrojen diğerlerinden ayrılarak üretilmiş olur. İkinci 
yöntem olan yenilenebilir enerjiler aracılığıyla hidrojen 
üretiminde ise, genellikle yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik enerjisi suyun elektrolizinde 
kullanılarak hidrojen elde edilir veya yüksek sıcaklıkta 
suyu parçalayarak ya da biyokütle yakılarak hidrojen 
elde edilebilir.

Hidrojen üretim yöntemlerinde büyük oranda fosil 
kaynaklı yakıtlar kullandığı için nispeten daha temiz 
bir hidrojen üretim yöntemi olarak, suyun doğru 
akımla oksijen ve hidrojenlerine ayrılması işlemi olan 
‘Elektroliz Yöntemi’ni gösterebiliriz. Çünkü bu yöntem, 
hammadde olarak yenilenebilir ve kolay ulaşılabilir bir 
kaynak olan suyu kullanır. Ayrıca bu yöntemle üretilen 
hidrojen haricinde ortaya sadece saf oksijen çıktığından 
çevre dostu bir yöntemdir. Yenilenebilir kaynaklardan 
olan güneş, rüzgâr ve biyokütleden elde edilen elektrik 
enerjisi, elektrik tüketiminin yüksek olduğu pik saatler 
dışında suyun elektrolizi yöntemi ile hidrojen üretimi 
için kullanılabilir (Shiva, 2019). Bu yöntemle hidrojen 
üretimi için genelde, elektrot olarak adlandırılan iki 
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Doğal Gazın Hidrojenle Zenginleştirilmesi ve Sen-
tetik Doğal Gaz Üretimi

Suyun, elektroliz yöntemi ile oksijen ve hidrojenleri-
ne ayrılması ve böylece hidrojen üretilmesiyle ilgili tek-
nolojiler, özellikle son yıllarda Avrupa’da devam eden 
Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlar ile gelişmeye başlamış-
tır. Bununla birlikte, Avrupa’da artan yenilenebilir ener-
ji yatırımları sonucunda elektroliz yönteminin ihtiyaç 
duyduğu elektrik enerjisini rüzgâr ve güneş santralle-
rinden karşılanabilmekte ve böylelikle hidrojen üretme-
nin maliyeti düşmektedir. Yaşanan son gelişmeler, bu 
yöntemle üretilen hidrojenin, doğal gazın zenginleştiril-
mesi ve sentetik doğal gaz üretimi için de kullanılabile-
ceğini gösteriyor. 

Doğal gazın hidrojen ile zenginleştirilmesi açısın-
dan, elektroliz yöntemi ile üretilen hidrojen, saf haliyle 
doğal gaz boru hatlarına enjekte edilebilmektedir. An-
cak fiziksel bazı kısıtlamalar ve hidrojenin kendine has 
kimyasal özellikleri nedeniyle enjekte edilebilecek oran 
sınırlıdır. Malzeme dayanıklılığı, sızıntı ve güvenlik gibi 
birtakım engeller bulunmaktadır. Hidrojenin doğal gaz 
ile harmanlanması doğal gazın kalorifik değerini olumlu 
yönde etkiler. Elbette, hidrojen üretimi için gerekli olan 
elektroliz yönteminin maliyeti ise diğer bir konudur. Ge-
lişen teknolojilerin maliyet düşürücü etkisiyle birlikte 
daha cazip hale gelecek olan hidrojen üretimi özellikle 
elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payını arttıran 
ülkelerde hatırı sayılır bir sektör haline dönüşmektedir. 

Hidrojen ile doğal gaz karışım oranlarını; şebeke 
yapısı, doğal gaz bileşim oranları ve akış hızı gibi pa-
rametreler etkilemektedir. Örneğin doğal gaza en-
jekte edilebilecek maksimum hidrojen içeriği İngiltere 
için %10’dur. ABD’de yapılan çalışmalarda ise hidrojen 
içeriğinin şebeke durumuna göre %5 ila %15 arasında 
güvenli bir şekilde işletilebileceği ortaya konulmuştur. 
Gerekli teknik donanımların sağlanması ile gelecekte 
%30’a kadar hidrojen ilavesinin sorunsuz çalışacağı bazı 
çalışmalarla ortaya konmuştur. Doğal gaz depolarına 
hidrojen enjekte edilmesinde ise bu oran %50’lere kadar 
çıkabilmektedir (Gondal, 2018). Hidrojen üretim mali-
yetlerinin düşmesiyle birlikte hidrojenin doğal gaz boru 
hatlarına belli oranlarda enjekte edilmesi, hem doğal 
gazın maliyetini enjekte edilen hidrojen oranında düşü-
recek hem de doğal gazın kullanılması sonucu ortaya 
çıkan karbon emisyonunu azaltacaktır. 

yüksek miktarda enerji gerektirdiğinden fazla tercih 
edilen bir yöntem değildir. Katı şekilde hidrojen depo-
lanması ise metal hidritler aracılığıyla yapılmaktadır. 
Metal hidritler hidrojen gazını bir sünger gibi çekerek 
gözenekleri içinde depolar (O. Abe, 2019).

İletim ayağında ise hidrojen, üretim tesislerinden 
endüstriyel kullanıcılara daha çok tankerler aracılığıyla 
ulaştırılır. Ancak önümüzdeki yıllarda hidrojen talebinin 
ve kullanımının artacağı düşünüldüğünde, hidrojenin 
boru hatları ile taşınması da gündeme gelebilir.

Hidrojenden Enerji Elde Edilmesi ve Hidrojenin 
Kullanım Alanları

Hidrojenden iki şekilde enerji elde edilmektedir. 
Bunlardan ilki, hidrojen gazının benzin ve doğal gaz gibi 
yakılmasıyla elde edilen enerjidir. Ayrıca fosil kaynaklı 
yakıtlardaki gibi hidrojenin yanmasıyla ortaya karbon-
dioksit gazı da çıkmaz. Hidrojen yakıt olarak daha çok 
içten yanmalı motorlarda ve uzay araçlarında kullanıl-
makla birlikte askeri ve endüstriyel amaçlarla da kulla-
nılmaktadır. İkincisi ise hidrojenden yakıt pili teknolojisi 
ile elektrik enerjisi elde edilmesidir. Bu sistemde hid-
rojen ve havadan sağlanan oksijen yakıt pili üzerinde 
reaksiyona girer ve açığa çıkan elektronlar pozitif uçtan 
negatife doğru hareket ederek elektrik akımı meydana 
getirir. Bu teknolojinin yaygınlaşması durumunda, baş-
ta otomobiller olmak üzere birçok alanda enerji ihtiyacı 
bu yöntem ile karşılanabilir.
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yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı 
arttırılabilirse, maliyet etkin bir yapıya kavuşacak olan 
hidrojen üretimi sayesinde doğal gazın hidrojen ile 
zenginleştirilmesi ve hatta sentetik doğal gaz üretimi 
mümkün olabilecektir. Ülkemiz açısından bakıldığın-
da, neredeyse tamamı ithal ve maliyeti yüksek bir mal 
olan doğal gazın hidrojenle zenginleştirilmesi ve sente-
tik doğal gaz üretimi gelecek yıllarda elbette hayati bir 
öneme sahip olacaktır. Çok geç olmadan hidrojenle il-
gili gelişmeleri daha yakından takip etmemiz ve gerekli 
adımları atmamız gerekiyor. Ülkemizin doğal gaz fatu-
rasını düşürmek ve kendi doğal gazımızı üretmek başta 
olmak üzere birçok alanda gelecek, hidrojen enerjisinde 
yatıyor olabilir.
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Geçtiğimiz günlerde Almanya menşeli bir şirketin 
destekleriyle hayata geçirilen bir pilot proje ile yeşil 
enerji olarak adlandırılan hidrojenin doğal gaz şebe-
kesine %20 oranında enjekte edilmesi ve şebekenin 
bu oranlarda dahi sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi 
amaçlanmakta. Proje ile hem şebekenin daha yüksek 
bir karışım oranıyla başa çıkıp çıkamayacağı hem de son 
kullanım cihazlarının sorunsuz bir şekilde bu oranlarda 
çalışıp çalışmadığı test edilecek. Bu ve benzer projeler 
ile karbon emisyonlarını çok düşük seviyelere çekme 
hedefleri olan Almanya, bilindiği üzere 2022 yılında 
nükleer santrallerini, 2038 yılına kadar da tüm termik 
santrallerini kapatmayı planlıyor. Hâlihazırda elekt-
rik ihtiyacının neredeyse yarısını yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılayan Almanya, ilerleyen yıllarda 
tüm elektriğini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi 
planlıyor. Böylelikle tüketimin düşük olduğu saatlerde 
üreteceği talep fazlası elektriği, hidrojen üretimi için 
kullanabilecek.

Peki, elektrik üretimimizi yüksek oranda yenilenebi-
lir kaynaklar ile gerçekleştirdiğimizi ve elektrik talebinin 
düşük olduğu saatlerde de elektroliz yöntemi ile hidro-
jen ürettiğimizi varsayalım. Acaba üretilen bu hidrojenin 
çeşitli yollardan temin edilecek karbondioksit gazı ile 
tepkimeye sokulması sonucu saf metan gazı elde edi-
lerek sentetik doğal gaz üretimi mümkün mü? Esasın-
da kimyasal açıdan sentetik doğal gaz üretimi mümkün 
olsa da yüksek miktarda hidrojen üretmek için gereken 
elektrik enerjisi düşünüldüğünde maliyet açısından bu-
günün doğal gaz fiyatlarıyla rekabet etme şansının dü-
şük olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan dünyanın 
her yerinde, hem iklim değişikliği ile mücadele kapsa-
mında karbon emisyonlarının azaltılması hedefleri hem 
de teknolojik gelişmelerle birlikte maliyeti düştüğü 
için yaygınlaşmakta olan yenilenebilir enerji teknoloji-
leri sayesinde, elektriğin tamamen yenilenebilir enerji 
kullanılarak üretilmesine yönelik talep de artmaktadır 
(Barbuzza, 2019). Büyük miktarlarda depolanamayan 
talep fazlası elektrik, eğer yüksek oranda yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanarak hidrojen üretimine aktarılırsa, 
hidrojen üretim maliyetleri düşecek ve ilerleyen yıllarda 
ülkeler, vazgeçilemez olan doğal gaz ihtiyaçlarını sen-
tetik olarak ürettikleri doğal gaz sayesinde temin etme 
imkânı bulabileceklerdir.

Sonuç

Gelişmekte olan yeni teknolojilerle birlikte, hid-
rojen gazının hem üretiminin artacağı hem de kulla-
nım alanlarının çoğalacağı tahmin edilmektedir. Eğer 
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Challenger Uzay 
Mekiği ve Birgen Air 
Facialarından Enerji 
Yönetimi Dersleri

Gerçekliği kesin olmasa da kimi zaman geç-
mişe dair hikayelerin çok önemli dersler 
barındırabildiğini hepimiz biliriz. Zaten ders 

vermek için gerçek olmak şart olsaydı, masalların eği-
timde hiçbir yeri olmazdı, öyle değil mi? Bu yazıda yakın 
geçmişte yaşanan iki gerçek olayla ilgili belki de gerçek 

olmayan yorumları da dikkate alarak, enerji yöneti-
mi dersleri çıkarmaya çalıştım. Bu olaylardan biri, 

28 Ocak 1986’da kalkışından 73 saniye sonra 
dünyanın gözü önünde canlı yayında infilak 

eden Challenger uzay mekiği hakkında. 
Challenger faciası, NASA’nın 7 persone-

linin hayatını kaybettiği bir trajedi. 6 
Şubat 1996’da 180 yolcu ve 9 müret-
tebat ile Dominik Cumhuriyeti’nden 
Almanya’ya doğru hareket etmek 
üzere kalkış yapan ve Atlas Okyanu-
suna düşen Birgen Air’e ait Boeing 
757-225 uçağı da diğer olayın ko-
nusu. 1979 tarihli Three Mile Island, 
1986 tarihli Çernobil, 2011 tarihli Fu-

kuşima kazaları gibi doğrudan enerji 
alanında yaşanmış kazaların da yazıya 

eklenmesi düşünülmüşse de, bu yazı-
daki asıl amaç nükleer bir güç santralinin 

işletilmesinde ortaya çıkabilecek riskleri ele 
almak değil, hayatın enerji dâhil her alanında 
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kaldırıyor ve yanma gazının dışarı çıkmasını sağlıyordu. 
Conta ise aşırı esnekliği sayesinde oluşan bu boşluğu 
kapatıyordu. İşte bu contalar esneklik özelliklerini aşırı 
soğuğa maruz kalarak yitirdiler ve boşluğu kapatama-
dılar. Conta, aşırı soğuk havalar için tasarlanmamıştı 
ve aşırı soğuk havada sertleşen ve büzüşen contalar, 
kazanın dün geceden habercisiydi! Fakat bundan daha 
kötüsü, aracın fırlatılmadan önce kontrol edilmesi ge-
rekirken zamandan tasarruf adına kontrol aşamasının 
es geçilmesidir. Yani, bu felakete yol açan temel sebep 
bir kontrol ihmalidir. Mühendislerin yaptıkları uyarı-
lara rağmen, uzay yarışlarının etkisinde kalan NASA 
yönetimi, zaten daha önce ertelendiği için uçuşun bu 
kez planladığı günde yapılmasını istemiştir. “İkinci bir 
sızdırmazlık elemanının eksikliği endişe verici boyut-

görece küçük hataların büyük facialara yol açmaması 
için yöneticilerin nasıl bir yaklaşım içerisinde bulunma-
sı gerektiği hakkında mütevazı bazı çıkarsamalar yap-
maktır.

Peki, bir mekiğin infilakının yahut bir uçak kazasının 
enerji yönetimi ile ilişki ne olabilir? Aslında bu iki olaydan 
genel anlamda yönetim için çıkarılacak birçok ders var. 
Ancak, konumuz enerji olduğu için ve sonuçları itibariy-
le enerji ile ilgili konular bu yaşanmış olaylara benzerlik 
taşıyabileceği için enerji yönetimi çerçevesinde mese-
leye bakalım istedim. Kuşku yok ki, hiç kimse kaza-be-
la yaşamak istemez. Bununla birlikte, yaşanan kazalar 
da geleceğe ilişkin ders çıkarma adına çok önemli birer 
kaynaktır. Güvenlik açıklarının tespitinden, önemsen-
meyen küçük şeylerin nelere mal olabileceğine kadar 
birçok hususta kötü olayların birer vaka analizine tabi 
tutulması yoluyla önemli kazanımlar elde edilebilir. 
Yoksa nasıl, bir musibet bin nasihatten yeğ olabilirdi ki?

Challenger Faciası

Challenger projesi, NASA’nın prestijli misyonların-
dan biriydi. Uçuş olumsuz hava koşullarından dolayı 
birkaç kez ertelenmiş olsa da 28 Ocak 1986 günü NASA 
yetkilileri bir an önce bu medyatik başarıyı gerçekleş-
tirmek için sabırsızlanmaktaydı. Sonunda uçuş kararı 
verildi ve uçuş yerel saatle 11:39’da başladı. 73 sani-
ye sonra ise mekik infilak etti. Aracın fırlatılmasından 
bir önceki gece, hava beklenenden soğuktu ve bu du-
rum da lastik contaların esneklik özelliğini yitirmesine 
neden olmuştu. Katı yakıt tankı ile ana yakıt tankını 
birleştiren contalar, yeteri kadar esnek olmak zorun-
daydı. Çünkü kalkış esnasında tank duvarları contayı 
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yedek parça götürülmesi, bakımının yapılması operatö-
re gün kaybettirecekti. Tur operatörü bu sırada Birgen 
Air ile temasa geçti. Dominik’te bekleyen uçak kiralan-
dı. Bu aynı zamanda yaklaşık üç haftadır Dominik’te 
kalan Türk uçuş ekibinin de evlerine dönmesi anlamına 
geliyordu. İddialara göre bu bekleme sırasında hız gös-
tergesine veri sağlayan pitotüpleri koruyan kapaklar 
takılmamıştı. Karayiplerde yaşayan bir tür eşek arısı, pi-
totüpün içine yuva yapmıştı. Bu yuva için eşek arısı top-
rak ve çamur parçalarını pitotüpün içine yapıştırmıştı. 
Pitotüp içinde hava akışı sağlanamayacağı için uçuşta 
tüpün içindeki basıncın artarak sol tarafta kaptan pilot 
önündeki hız göstergesinin normalden daha hızlı gös-
termesine neden olacaktı. Tüm olaylar pitotüpün içine 
girip tıkayan o çamur, toprak parçalarıyla başlayacaktı. 
Boeing 757’nin uçuş ekibi Kaptan Pilot Ahmet Erdem, 
Kaptan Pilot Muhlis Evrenesoğlu ile İkinci Pilot Aykut 
Gergin’di. Evrenesoğlu, jumpseat olarak adlandırılan 
gözlemci koltuğunda oturuyordu. Pilotlar, yerel saat-
le 23.30’da 301 sefer sayılı uçuşu için kuleden motor 
çalıştırma izni istedi. Uçak pist başına doğru ilerlerken 
CVR olarak adlandırılan Kokpit Ses Kayıt Cihazı’nın çö-
zümlemelerine göre check list kontrollerinde ikinci pilot 
Aykut Gergin, iki pilotun önündeki hız göstergelerinin 
uyumsuzluğunu tespit etmişti. Ancak kaptan pilot uçu-
şa devam kararı aldı. Kaza raporunda uçuşa devam ka-
rarının ekibin 25 gündür evlerinden uzak olması ve bu 
uçuşun bir tür ‘eve dönüş’ olarak algılanmasına dikkat 
çekilmişti (http://www.kokpit.aero/birgen-air-kaza-
si-pitotup-sistemi). Pilotun yaş ve kıdemi üstün olduğu 
için, Türk kültürüne göre ikinci pilotun yaşça daha bü-
yük ve kıdemli kişiye karşı doğru bildiğini ifade etmekte 
çekingen davrandığı ve uzun süredir evinden uzak olan 

tadır ve kalkış anında contanın kalkmasının önlenme-
si gerekir.” Bu sözler, mekiğin önceki uçuşları sırasında 
yaşanan sorunları raporlayan mühendisler tarafından 
rapor edilmiştir. Hem de birkaç defa! NASA’nın yaşa-
dığı zor günleri atlatmak isteyen ve başarıya bu kadar 
yakınken ertelemek istemeyen yönetim, bu sorunu çok 
da önemsemeyerek devam edilmesini istemiştir. Hatta 
roketin yapılmasından sorumlu bir mühendis, Rogers 
Komisyonunda yer alan ünlü fizikçilerden Richard Fey-
nman ile görüşerek “Havanın aşırı soğuk olduğunu ve 
bu yüzden roketin kalkış esnasında parçalanabileceği-
ni” bildirmiştir. Ancak NASA yönetimi kanıtların yetersiz 
olduğunu bildirerek mühendislere tekrar düşünmeleri 
adına süre vermiştir. Roketin yapımından sorumlu fir-
ma mühendislerine baskı yaparak, kalkışın onaylan-
masını istemiştir. Mecbur kalan mühendisler de onay 
vermiştir (https://gokbilimi.net/bilim-tarihinin-en-a-
ci-kazalarindan-biri-challenger).

Birgen Air Kazası

Tarihler 7 Şubat 1996’yı gösteriyordu. Birgen Air’e 
ait Boeing 757, yerel saatle 23.42’de Dominik Cum-
huriyeti’nden havalandığında hiç kimse bu seferin son 
uçuş olduğunu bilmiyordu. Tek koridorlu Boeing 757, 
kalkıştan 5 dakika sonra 189 yolcusu ve mürettebatıyla 
okyanusun soğuk sularına gömülecekti. TC-GEN tescilli 
uçak, Ocak 1996’da Dominik Cumhuriyeti’nde Gregorio 
Luperon Uluslararası Havalimanı’na gelmişti. Yaklaşık 3 
haftadır uçmuyordu. Şirket yeni bir kontrat için görüş-
meler yapıyordu. Havayolunun ekipleri günlerdir Domi-
nik’teydi. Dönüş uçuşu bekleniyordu. Tam bu sırada bir 
başka Alman tur operatörünün Dominik’ten dönecek 
yolcularını taşıyan uçakta arıza meydana geldi. Uçağa 
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3- Bazen küçücük bir detay, kurulan bütün sistemi 
yerinden edebilir. “Koskoca Challenger uçuşu için basit 
bir conta nedir ki?” denilemez.

4- Teknik uzmanlığa kıymet verilmelidir.

Benzer bakış açısıyla ve ortak sonuçları da barındı-
rır şekilde Birgen Air kazasının söylediklerine de şöyle 
bakabiliriz:

1- Kültürel zaaflara dikkat! Drucker’ın deyimiyle, 
“Kültür stratejiyi kahvaltıda yer!” Hatta, kültür önüne 
gelen her şeyi sabah, öğle, akşam yer desek herhalde 
abartmış olmayız. Dolayısıyla işin belki en zor bileşe-
ni kültür kısmıdır. Kültür, diğer kuvvetleri çoğu zaman 
yere serme kabiliyetine sahiptir ve bunu önlemek çok 
zordur.

2- Hiyerarşi katmanları arasında astın söz hak-
kı, üstün talimatlarına uyulması gerekliliği ile birlikte 
önemsenmesi gereken bir meseledir. 

3- Prosedürleri ihmal etmemek gerekir. Özellikle de 
büyük sonuçları olabilecek küçük kontrolleri.

4- Küçük bulguları küçümsememek gerekir. Öyle ki, 
bazen küçük bulgulardan hareketle en kötüyü düşün-
mek kötümserlik değildir, bilakis gerçekçiliğin ta kendi-
sidir!

Sistemlerin ilerlemesi, geçmişte yapılan hataların 
düzeltilmesi ile mümkün olmaktadır. Enerji yönetimi-
ne dair her bakış açısı ve uygulama; ister işletme dü-
zeyinde, ister ülke düzeyinde, ister küresel düzeyde ele 
alınsın, her durumda geçmişte yaşanan kötü olaylardan 
çıkarılacak derslerle tahkim edilmelidir.

mürettebatın eve dönüş için acele ettikleri hususu, bu 
kaza için iddia edilen iki önemli durumdur.

Enerji Yönetimi ve Kötü Olaylardan Alınabilecek 
Önemli Dersler

Yazının nihai amacına gelmeden önce, kısaca enerji 
yönetiminden bahsedersek, işletmeler için girdi mali-
yetlerini düşürme, verimi yükseltme gibi kullanım yönlü 
bir tanımla başlayabiliriz. Bu anlamda enerji yönetimini; 
tepkisel olmak yerine öngörülere göre tavır almayı (bi-
linen tabirle proaktif olmayı), planlı ve organize davran-
mayı ve günün sonunda iktisadi avantajları ve çevrey-
le dost çözümleri ön plana çıkarmayı amaç edinen bir 
çerçevede ele almak gerekir. Aynı zamanda daha makro 
bir bakış açısıyla da enerji yönetimi kavramı işletme öl-
çeğinin ötesinde enerji politikaları ve düzenlemelerini, 
sektörel işleyişe ilişkin teknik ve finansal konuları kap-
sayan bir disiplin olarak da ele alınabilir.

Enerji yönetimi ile, Challenger faciası arasında ne 
gibi bağlantılar kurulabilir? Maddeler halinde yazarsak:

1- Doğru kararın, hiyerarşide nerede olursa olsun 
farklı bakış sahibi birinin fikri sayesinde verilebileceği 
akıldan uzak olmamalıdır. Tek bir mühendisin basit bir 
tespiti, çok büyük kötü sonuçların önlenmesini sağla-
yabilir. Bunun da etkili ve iyi işleyen iletişim kanalları ile 
mümkün olacağı ortadadır. 

2- Sabır ve sükûnetle hareket etmek, doğru adımın 
atılması için elzem olabilir. Özellikle “sıkıcı” prosedür ve 
kontrol aşamalarına özenle dikkat edilmelidir. Dikkat ve 
sabır eksikliği, yapılmak istenenin tam tersi sonuçları 
doğurabilir.
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KURUL KARARL ARI  İNCELEMELERİ

Doğal gazın ticaretinde ve fiyat-
lanmasında uzun dönemli anlaş-
malardan spot ticarete dönüşün 
yaşandığı günümüz piyasalarında, 
piyasa aktörlerinin hızlı bir şekilde 
ticari kararlar alabilmesinin önemi 
de gittikçe artmaktadır. Hem 2018 
yılında devreye giren Organize Top-
tan Doğal Gaz Satış Piyasası’nın 
(OTSP) piyasaya sağladığı esnek-
liğin de sınır ötesi ticaret açısından 
avantaj oluşturacağı, hem de spot 
boru gazı ithalatı olanağının orga-
nize piyasa katılımcılarının ticarî 
opsiyonlarını artıracağı değerlendi-
rilmektedir. Boru hatları vasıtasıyla 
uzun dönemli bağlayıcı hükümler 
içeren anlaşmalara bağlı olmaksızın 
bir yıl veya daha az süreli dönem-
lerle mevcut giriş noktalarından ül-
kemize doğal gaz girişinin mümkün 
kılınması, ülkemiz arz güvenliği ve 
piyasadaki likiditenin arttırılması 
bakımından önem arz etmektedir. 
Diğer taraftan, ülkeye düşük fiyatlı 
gaz girişine katkı sağlaması bek-
lenmekte olan bu yöntem, hem kısa 
vadede piyasada fiyatların düşme-
sine yardımcı olacak, hem de uzun 
vadede süresi dolacak olan uzun 
dönemli kontratlar için yenileme 
müzakerelerinin başladığı ülkemiz 
için bu kritik dönemde fiyat pazarlığı 
için elimizde yeni bir araç/alterna-
tif teşkil edecektir. Bu avantajların 
tümü birlikte değerlendirildiğinde, 
likiditenin artması ve fiyatların düş-
mesi yönünde spot boru gazı itha-
latından beklenen faydanın sağlan-
ması halinde ülkemizin doğal gaz 
ticaret merkezi olma hedefine bir 
adım daha yaklaşılacaktır.

Bu çerçevede Kurumumuz tara-
fından sürdürülen çalışmalar netice-
sinde, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasa-
sı Kanunu’nda 2018 yılında yapılan 
değişiklik ile boru hattı vasıtasıyla 
bir yıl veya daha az süreli anlaşma-
larla spot doğal gaz ithalatı yapıla-
bilmesinin önü açılmıştır. 

Bir takvim yılında yapılabilecek 
spot boru gazı ithalat miktarı ve 
uygulama yönteminin Kurul tara-
fından belirleneceğini belirten Ka-
nun hükmü çerçevesinde spot boru 
gazı ithalatı yapılabilmesine imkân 
verecek Spot Boru Gazı İthalat Mik-
tarı ve Uygulama Yönteminin Be-
lirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
hazırlanmıştır. Söz konusu Usul ve 
Esaslar Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu'nun 12.09.2019 tarihli ve 
8828 sayılı Kararı ile kabul edilmiş 
ve 19.09.2019 tarihli ve 30893 sa-
yılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenleme uyarınca;

•	 Bir takvim yılında ilgili ithalat 
giriş noktasından ithal edilebilecek 
spot boru gazı miktarının, uzun dö-
nemli alım satım anlaşmalarına da-
yalı ithalat lisansı sahiplerinin kont-
rat esnekliklerini yönetebilmelerini 
sağlayacak bir oran bırakılarak ve 
iletim şebekesinin teknik kapasitesi 
dikkate alınarak belirlenmesine iliş-
kin bir formül oluşturulmuştur.

•	 Bu formülle hesaplanan spot 
boru gazı ithalatına konu günlük 
miktarın %30’u ilgili gaz yılı için yıllık, 
%40’ı ve yıllık kapasite için ayrılmış 
ancak rezerve edilememiş miktar 

çeyreklik, %30’u ve çeyreklik kapasi-
te için ayrılmış ancak rezerve edile-
memiş miktar aylık rezervasyonlara 
konu edilmesi uygun görülmüştür.

•	 Herhangi bir ithalat giriş nok-
tasından spot boru gazı ithalatı 
yapmak üzere talep toplamaya ka-
tılmak isteyen İthalat (Spot) lisansı 
sahipleri, talep toplamaya katılım 
bedeli ödeyerek hak kazanmak iste-
dikleri kapasite miktarını elektronik 
platformda bildireceklerdir.

•	 İlgili kapasite ürününe ilişkin 
açıklanan miktardan daha az 
miktarda talep yapılması durumunda 
tüm istekliler, talep ettikleri 
kapasiteyi Kurum tarafından ilgili 
giriş noktası için belirlenen kapasite 
bedeli karşılığında kullanmak üzere 
hak kazanacaktır.

•	 Herhangi bir kapasite ürününe 
ilişkin olarak talep çağrısında ilan 
edilen miktardan daha fazla mik-
tar için başvuru yapılmış olması 
durumunda spot boru gazı ithalatı 
için ayrılan kapasitenin dağıtılması 
amacıyla elektronik platformunda 
yarışma yöntemine geçilecektir.

•	 15 dakika içerisinde tamamlan-
ması öngörülen yarışmada istekliler, 
tarifede ilgili giriş noktası için iletim 
ve sevkiyat kontrol tarifesinde be-
lirlenen kapasite bedeline ek olarak 
ödemeyi teklif ettikleri bedeli ve 
rezerve etmek istedikleri kapasite 
miktarını anonim olarak elektronik 
platformda bildirecektir.

•	 Elektronik platformda verilen 
teklifler, birim kapasite miktarı için 

SPOT BORU GAZI  İTHAL AT MİK TARI  VE UYGUL AMA YÖNTEMİNİN 
BEL İRLENMESİNE İL İŞK İN USUL VE ESASL AR HAKKINDA İNCELEME
Asude KORUCUOĞULLARI / EPDK - Enerji Uzmanı
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teklif edilen en yüksek fiyattan düşük 
fiyata doğru sıralanacaktır. Birden fazla 
istekli tarafından teklif fiyatı eşit olarak 
verilmiş ise teklif miktarı yüksek olan is-
tekliden başlanarak, verilen teklif miktar-
larının da eşit olması halinde ise sistem 
saatine göre en önce verilmiş olan teklif-
ten başlanarak sıralama yapılacaktır.

•	 Kapasite, ilgili giriş noktası için açık-
lanan kapasiteye karşılık gelecek en son 
teklifte kesilmek üzere istekliler arasında 
dağıtılacaktır. Kapasitenin en son birimi-
ne karşılık gelen fiyat, tüm isteklilere uy-
gulanacaktır. 

•	 Spot Boru Gazı İthalatına hak kazan-
mak üzere yapılacak olan yarışmanın Ku-
rumumuz tarafından kurulup işletilecek 
olan elektronik platformda gerçekleştiril-
mesine karar verilmiştir.

•	 Kapasitenin en verimli şekilde kullanı-
labilmesini teminen hak kazanılan kapa-
sitenin kullanılmaması halinde bu kapa-
sitenin ilgili lisans sahibinden alınmasına 
ilişkin bir kurguya yer verilmiştir.

•	 OTSP’de likiditenin arttırılmasına 
yönelik bir katkı sağlaması bakımından 
İthalat (Spot) Lisansı kapsamında ithal 
edilen spot boru gazının sürekli ticaret 
platformu aracılığıyla spot piyasada satışa 
konu edilmesi ihtiyari tutulup, satışa konu 
eden lisans sahiplerine OTSP İşletim Usul 
ve Esasları (PUE) kapsamında piyasa 
yapıcıya sağlanan mali teşviklerden 
yararlanma imkânı tanınmıştır. OTSP’de 
ileri tarihli fiziksel teslimatlı ürünlere 
ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdikten 
sonra ise İthalat (Spot) Lisansı kapsamın-
da ithal edilen spot boru gazı miktarının 
yüzde yirmisinin vadeli piyasalarda satışa 
konu edilmesi hükme bağlanmıştır.

Yapılacak her bir talep toplama ve/veya 
yarışmaya ilişkin tarih, saat, spot boru 
gazı ithalatına konu edilebilecek miktar 
gibi bilgiler, talep toplama/yarışma tari-
hinden 15 gün öncesinde yapılacak talep 
çağrısında kamuoyuna duyurulacaktır. 

KURUL KARARL ARI  İNCELEMELERİ

8592 SAYIL I  KURUL KARARI 
İNCELEMESİ
Sadık ÇAKI / EPDK - Enerji Uzmanı

Güneş, rüzgâr, jeotermal 
enerji, hidrolik, biyokütle ve hid-
rojen gibi sisteme sağladıkla-
rı enerjiye eşit oranda ve/veya 
daha fazla miktarda kendini ye-
nileyebilen kaynaklardan üreti-
len enerjiye yenilenebilir ener-
ji denmektedir. Ülkemizde bu 
kaynaklardan enerji üretiminin; 
ülkemizin enerjideki dışa bağım-
lılığının azaltacağı, daha temiz ve 
yaşanabilir bir çevre için elzem 
olduğu değerlendirilerek, des-
teklenmesi amacıyla 5346 sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun (YEK 
Kanunu) kabul edilmiştir. YEK Ka-
nunu ile tanımlanan yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elektrik 
enerjisi üretiminin desteklenme-
si maksadıyla Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Belgelendirilmesi 
ve Desteklenmesine İlişkin Yö-
netmelik (YEK Yönetmeliği) 21 
Temmuz 2011 tarihli ve 28001 
sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiş ve YEK 
destekleme mekanizması (YEK-
DEM) kurulmuştur. Mekanizma 
YEK kapsamında üretim yapan 
üreticileri destekleyecek şekilde, 
ürettikleri elektriğin piyasada sa-
tılmasını düzenlemektedir.

YEKDEM kapsamında tedarik 
edilen enerjinin birim maliyetine 
ise YEKDEM birim maliyeti denil-

mektedir. Kabaca belli bir fatura 
döneminde YEKDEM kapsamın-
da üretilen tüm enerjinin mali-
yetinin, aynı dönemde tüketilen 
toplam enerjiye bölünmesi ile 
hesaplanmakta ve YEKDEM kap-
samında üretilen enerjinin mali-
yetinin tüketiciye yansıtılmasın-
da kullanılmaktadır. Buna göre 
YEKDEM kapsamında oluşan 
maliyetler piyasa işleticisi olan 
EPİAŞ tarafından tedarikçilere 
çekişleri ile orantılı olarak yansı-
tılmaktadır. Tedarikçiler serbest 
tüketicilerle ikili anlaşmaları kap-
samında uyguladıkları fiyatlarda 
bu maliyetleri de dikkate almak-
tadır. Bu maliyetleri yönetmek, 
tüketiciler ve tedarikçiler arasın-
da ortaya çıkması muhtemel ih-
tilaflarda kullanılmak üzere, ayrı-
ca YEK Yönetmeliği kapsamında 
Kurumumuzca öngörülen YEK-
DEM birim fiyatının belirlenmesi 
gündeme gelmiştir.1 Böylelikle 
tüketici ile tedarikçiler arasında 
oluşabilecek bilgi asimetrisinin 
önüne geçilebilmesi hedeflen-
mektedir. YEK Yönetmeliğinin 14 
üncü maddesinin ikinci fıkrası “…
(2) Tedarik yükümlülüğü kapsamın-
daki birim uzlaştırmaya esas çekiş 
miktarı için öngörülen YEKDEM 
maliyeti, her yıl Aralık ayı sonuna 
kadar bir sonraki takvim yılının her 
bir fatura dönemi için Kurul Kararı 
ile belirlenir ve Kurumun internet 
sayfasında yayımlanır. Kurul gerekli 

1- 30063 sayılı ve 11/5/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 
üncü maddesi ile değişiklik yapılarak birim maliyet tahmini yapılması öngörülmüştür. Aynı yönetmeliğin 8 
inci maddesi ile eklenen geçici madde kapsamında da o yıl için öngörülen maliyetler hesaplanmıştır.
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Tablo-1:  Öngörülen YEKDEM Birim Maliyeti Tahmin Parametreleri

Tahmin Edilen 
Parametre

Parametre Tanımı Tahmin Yöntemi Güçlük

KURu: “u” uzlaştırma döneminin dahil 
olduğu günde geçerli TCMB döviz 
alış kurunu (TL/ABD Doları)

Dönem sonu (ay) kur öngörülmeye 
çalışılmaktadır. 

İlgili ayın çoğunluğunda farklı fiyatlar 
gerçekleşmişse ve dönem sonu kur miktarı ayın 
gerçekleşmesini karakterize etmiyorsa yanılgı 
payı artmaktadır

PTFt,u: “t” teklif bölgesi ve “u” uzlaştırma 
dönemine ait Piyasa Takas Fiyatı 
(PTF) (TL/MWh),

Aylık ağırlıklı ortalama PTF önceki 
dönem gerçekleşmelerinden doğru-
sal tahmin yöntemiyle öngörülmeye 
çalışılmaktadır.

Üretime ilişkin diğer etkenler (Kuraklık vb. hava 
şartları, petrol fiyatları gibi PTF’yi etkileyen 
unsurlar.) Mevsimsellik.

Piyasa şartları.

UEVMi,b,u “i” YEKDEM katılımcısının YEKDEM 
kapsamındaki “b” uzlaştırmaya 
esas veriş-çekiş biriminin, “u” uz-
laştırma dönemine ait uzlaştırmaya 
esas veriş miktarını (MWh),

Aylık kapasite kullanım oranı ve 
kurulu güç dikkate alınarak öngörül-
meye çalışılmaktadır.

Üretime ilişkin diğer etkenler (Kuraklık vb. hava 
şartları, petrol fiyatları gibi PTF’yi etkileyen 
unsurlar.) Mevsimsellik.

Tedarik UECM İlgili dönemdeki faturalamaya esas 
tüketim miktarı

Önceki dönem rakamları göz önünde 
bulundurularak belli bir oranda 
doğrusal artış öngörülmektedir.

Mevsimsellik etkisini tam yansıtmayabilmek-
tedir.

görmesi halinde ilan edilen maliyetleri 
güncelleyebilir. …” hükmünü haizdir. 
YEKDEM kaynaklı ilave maliyetler 
ilk önce tedarikçilere sonrasında 
ise nihai tüketicilere yansımakta-
dır. Söz konusu maliyet YEKDEM 
kapsamındaki üretim miktarı, dö-
viz kuru ve piyasa takas fiyatları ile 
ilişkilidir. Şöyle ki üretim miktarı ve 
döviz kuru arttıkça toplam ilave ma-
liyetler artmakta, piyasa takas fiyatı 
arttıkça ise toplam ilave maliyetler 
düşmektedir. “Öngörülen YEKDEM 
birim maliyeti” hesaplamalarında 
tahminleme yapılması gereken pa-
rametreler ve bunlara ilişkin açıkla-
malar Tablo-1’de özetlenmektedir. 
Ek maliyeti hesaplamak için tahmin 
edilmesi gereken ve YEKBED for-
müllerinde2 yer alıp, öngörülmeye 
çalışılan parametreler ve bunların 
öngörüsüne ilişkin açıklamalar Tab-
lo-2’de özetlenmeye çalışılmıştır. 
Söz konusu parametrelerin öngö-
rülmesindeki güçlükler birim mali-
yet öngörülerinde sapmalara neden 

olabilmektedir. Bunun önüne geç-
mek pek mümkün olmamakla bir-
likte hesaplama yaparken olası sap-
malar göz önüne alınmaktadır. Birim 
maliyetin de tüketici aleyhine bilgi 
asimetrisinin azaltılmasına yönelik 
bir referans olduğu değerlendirildi-
ğinde yıl içerisinde sosyoekonomik 
gelişmeler takip edilerek gerektiğin-
de revize edilmesi gerekliliği de göz 
önünde tutulması gerekmektedir. 
Bu meyanda birim maliyet öngörü-
süne esas hesaplamalar Tablo-1’de 
yer alan dört ana kalem tahmin edil-
meye çalışarak yapılmıştır.

2018 ve 2019 yılları için YEK Yö-
netmeliğinin 14 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamında işlem te-
sis edilerek, ilgili yıllar için “YEKDEM 
Birim Maliyeti” tahmin edilmiş ve 
yayımlanmış hem de yıl içerisinde 
güncellenmiştir. 7602 sayılı Kurul 
Kararı ile 2018 yılına ilişkin aylık 
bazda YEKDEM Birim Ek Maliyeti 
belirlenmiştir. Söz konusu Kurul Ka-

rarından sonra maliyetleri etkileyen 
YEKDEM üretim hacmi ve piyasa 
takas fiyatlarında bazı değişimler 
meydana gelmiştir. Bu değişimler 
kapsamında referans bedelin re-
vize edilmesi ihtiyacı hâsıl olmuş; 
2018 yılı Temmuz-Aralık ayları için 
26/7/2018 tarihli ve 7986 sayılı Ku-
rul Kararı alınarak 2018 yılının ikinci 
6 ayı için YEKDEM referans bedel 
öngörüleri güncellenmiştir. 2019 yılı 
için 6/12/2018 tarihli ve 8228 sayılı 
Kurul Kararı ile 2019 yılına ilişkin ay-
lık bazda YEKDEM Birim Ek Maliyeti 
belirlenmiştir. Son güncelleme ise 
2019 yılında 16/5/2019 tarihli ve 
8592 sayılı Kurul Kararı ile yapılmış-
tır. 2019 yılı için 8228 sayılı Kurul 
Kararı ile belirlenen ve 8592 sayılı 
Kurul Kararı ile Haziran-Aralık dö-
nemi için revize edilen birim maliyet 
öngörüleri ve 2019 Ağustos ayına 
kadar gerçekleşen birim maliyetler 
ve aralarında oluşan farklar Tab-
lo-2’de yer almaktadır.3

2-  YEKDEM Yönetmelik, MADDE 18 – (Değişik: RG-11/5/2017-30063)
3- YEKDEM birim maliyetleri EPİAŞ tarafından her ayın 20’sinde açıklanmakta olup yayına hazırlanılan dönemde 2019 Ağustos ayı gerçekleşmeleri yayımlanmış bulunmak-
tadır. https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/uretim/yekdem/birim-maliyeti.xhtml adresinden verilere ulaşılabilmektedir.

Uzman Gözüyle EnerjiKurul Kararları
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Tablo-2: YEKDEM Öngörülen Birim Maliyeti Tahmini ve Birim Maliyet Gerçekleşme

Aylar 2019 Yekdem Birim Maliyet (TL/MWh) 2019 Yekdem Birim Ek Maliyet (TL/MWh) (Gerçekleşme) Fark %

Oca-19 45,74 80,60 76,22%

Şub-19 51,99 69,55 33,78%

Mar-19 67,46 90,33 33,90%

Nis-19 74,30 141,69 90,70%

May-19 69,28 155,31 124,18%

Haz-19 111,72 110,42 -1,17%

Tem-19 72,74 61,49 -15,47%

Ağu-19 88,61 66,70 -24,73%

Eyl-19 73,77   

Eki-19 72,82   

Kas-19 75,52   

Ara-19 76,34   

İlgili güncellemeyi elzem hale 
getiren durum ise Şekil-1’de de gö-
rülebilen Şubat ve Mayıs 2019 dö-
nemleri arasında yaşanan öngörü 
ve gerçekleşme arasındaki fark ol-
muştur.

Piyasada oluşan bilgi asimetrisi-
nin önüne geçilmesi durumuna ila-
veten; 2018 yılı itibariyle yürürlüğe 
giren Son Kaynak Tedarik Tarifesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Son 
Kaynak Tebliği) ile öngörülen birim 
maliyete daha da büyük bir önem 
atfedilmesi doğal bir sonuç olmuş-
tur. Zira Son Kaynak Tebliğinin uy-

gulanmasında tebliğe dayanılarak 
yapılan açıklama da belirtildiği üzere 
tüketicilere uygulanacak faturala-
mada öngörülen maliyet kullanı-
lacaktır. Açıklama metnini buraya 
almakta fayda vardır: “Son kaynak 
tedarik tarifesinin hesaplanmasında 
ilgili ay/aylar için EPİAŞ tarafından 
açıklanan kesinleşmiş gerçekleşen 
YEKDEM birim bedeli ve ilgili ay/aylar-
dan EPİAŞ tarafından kesinleşmiş ger-
çekleşen YEKDEM birim bedeli açıklan-
mayan ay/aylar için  Kurul tarafından 
öngörülen tahmini YEKDEM birim be-
deli kullanılacaktır.” Ayrıca bu durum 

fiili olarak da ikili anlaşmalarda ön-
görünün kullanılmasına evirilmiştir.

Bu meyanda 8592 sayılı Kurul 
Kararının en büyük faydası sonraki 
döneme ilişkin önlem alınması ola-
rak değerlendirilebilir. Ancak, ilan 
edilen fiyatın yalnızca tahmin ol-
duğu ve YEKDEM birim maliyetinin 
izah edildiği üzere döviz, iklim, piya-
sa takas fiyatı gibi birçok paramet-
reye bağlı olduğu dikkate alınmalıdır. 
Dolayısıyla söz konusu değişkenler-
de oluşacak değişimler nedeniyle 
gerekmesi halinde tekrar güncelle-
me yapılabilecektir.

Uzman Gözüyle Enerji Kurul Kararları

Şekil -1: YEKDEM Öngörü Gerçekleştirme Karşılaştırma 
(2018 Ocak-2019 Ağustos)
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü(Milyon Sm3)

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

287,89 26.544,86 28.071,81 441,40 26.832,75 28.513,21

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

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 9.168,22    

18.836,86İran 4.358,99

Azerbaycan 5.309,65

LNG

Cezayir 3.380,95    

7.708,00Nijerya 1.393,90    

Diğer 2.933,16    

Toplam   23.287,32

2019 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel  Görünümü

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

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

PTF: Piyasa Takas Fiyatı

SMF: Sistem Marjinal 
Fiyatı

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

LİSANSLI ÜRETİM* 169.915.999 
MWh

LİSANSSIZ                              
ÜRETİM**

5.851.867 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ*

84.577,76 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ

5.741,75 MW

FATURALANAN 
TÜKETİM

132.226.667 
MWh

İTHALAT   1.153.500 
MWh

İHRACAT 1.795.000 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

307,986 TL/
MWh

AYLIK AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

281,147 TL/
MWh

KURULUŞ TÜRÜ
2019 TEMMUZ

KURULU GÜÇ* (MWe) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 58.487,81 64,76

EÜAŞ SANTRALLERİ 19.577,25 21,68

YAP İŞLET SANTRALLERİ 3.446,86 3,82

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 2.910,74 3,22

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL. 155,10 0,17

LİSANSSIZ 5.741,75 6,36

TOPLAM 90.319,51 100,00

KAYNAK TÜRÜ

2019 TEMMUZ 2019 OCAK-TEMMUZ

TOPLAM 
KURULU 

GÜÇ* (MWe)

ORAN 
(%)

TOPLAM     
ÜRETİM* 

(MWh)

ORAN 
(%)

DOĞAL GAZ 26.437,92 29,27 28.961.322,98 16,48

BARAJLI HİDROLİK 20.582,40 22,79 43.056.472,90 24,50

LİNYİT 10.097,03 11,18 25.896.951,73 14,73

İTHAL KÖMÜR 8.938,85 9,90 30.494.903,69 17,35

AKARSU 7.844,38 8,69 18.422.682,50 10,48

RÜZGÂR 7.218,86 7,99 12.556.881,58 7,14

JEOTERMAL 5.447,90 6,03 5.656.952,07 3,22

FUEL OİL 1.335,52 1,48 5.086.846,88 2,89

TAŞ KÖMÜRÜ 810,77 0,90 2.038.174,40 1,16

BİYOKÜTLE 705,98 0,78 1.906.666,63 1,08

ASFALTİT 487,17 0,54 496.553,30 0,28

GÜNEŞ 405,00 0,45 1.192.536,39 0,68

NAFTA 4,74 0,01 0,00 0,00

LNG 1,95 0,00 0,00 0,00

MOTORİN 1,04 0,00 920,95 0,00

TOPLAM 90.319,51 100,00 175.767.866,00 100,00

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

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

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

Sanayi OG 49,1446 9,2073 0,9829 70,0151

Sanayi AG 49,9583 15,7355 0,9992 78,6977

Mesken 36,4189 20,8565 2,9135 71,0229

Ticarethane 54,3673 21,3249 4,3494 94,4491

Tar. Sulama 49,0918 17,5223 3,9273 83,2389
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PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2019 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü(Ton)

ÜRÜN TÜRÜ RAFİNERİ ÜRETİMİ İTHALAT İHRACAT YURTİÇİ SATIŞLAR 
(Tüketim)

TOPLAM ARZ  
(Rafineri Üretimi 

+ İthalat)

TOPLAM TALEP 
(Yurtiçi Satışlar + 

İhracat)

Benzin Türleri 3.020.071 - 1.703.607 1.366.760 3.020.071 3.070.367

Motorin Türleri 7.068.507 6.299.597 790.167 13.738.818 13.368.105 14.528.985

Fuel Oil Türleri 397.252 336.019 552.561 238.974 733.271 791.535

Havacılık Yakıtları 3.125.602 354.166 2.653.569 699.511 3.479.768 3.353.079

Denizcilik Yakıtları 1.765.404 7.411 1.771.542 26.878 1.772.815 1.798.419

Genel Toplam 15.376.836 6.997.194 7.471.445 16.070.941 22.374.030 23.542.386

*Standardize LPG dâhil toplam satış

2019 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 418.812 17,80

DÖKME* 56.605 2,41

OTOGAZ 1.876.464 79,79

Toplam 2.351.881 100

     *Standardize LPG dâhil toplam satış

AB
ON

EL
İK

 
FO

RM
U

LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2019 Yılı Temmuz Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (Ton)

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

619.109 1.744.738 2.351.881 61.477 2.363.847 2.413.358
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Enerjiye dair çekmiş olduğunuz fotoğrafları dergimizde görmek ister misiniz? 
Evet diyorsanız bize ulaşın  ► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr 

Sosyal medyada paylaşmayı da unutmayın! 
#uzmangözüyleenerji

enerjiyi fotoğrafla
sen de katıl

@EnerjiUzmanlari








