Uzman Gözüyle Enerji

Başlarken

M

erhaba…

Son yılların en sıcak konularından biri olan elektrikli otomobil teknolojisindeki
gelişmeler, gündelik hayatı olduğu kadar enerji piyasalarının çok farklı bileşenlerini de ciddi anlamda etkileyecek. Ulusal çapta yeni bir heyecana vesile olan yerli
otomobilimizin tanıtımı sonrasında ülkemiz gündemine üst sıralardan giren şarj
istasyonlarının yaygınlaştırılması konusu bu alandaki çalışmaları daha önemli hale getirmekte.

Önümüzdeki süreçte verimli, sağlam, geniş kapasiteli ve yaygın bir şarj istasyonu ağı kurma
hedefimizi adım adım gerçekleştireceğimize hiç şüphe yok. Bu inançla, dergimizde de elektrikli araç teknolojisinin sektöre temas eden tarafları hakkında haber ve makalelere yer vermeye devam ediyoruz. Enerji Uzmanları Derneği olarak; sadece yayıncılık faaliyeti ile sınırlı
kalmayıp, ihtiyaç gördüğümüz konularda piyasanın ve tüketiciler için katma değer oluşturacağınız düşündüğümüz konular üzerine yoğunlaşmaya, projeler üretmeye, yapabileceğimizin
en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz.
Sanal âlemde daha etkin bir şekilde yer almasını amaçladığımız dergimiz, tecrübeleri ile piyasanın her alanında faaliyet gösteren enerji uzmanlarının katkıları ile yayın hayatını sürdürmekte. Enerji piyasalarına temas eden geniş bir çerçevede referans kaynak niteliği ile yayın hayatını sürdüren Uzman Gözüyle Enerji’ye yapılan katkıları son derece önemli buluyor ve teşvik
etmeye devam ediyoruz.
Bu sayımızda dergimize zaman ayıran ve deneyimlerini bizimle paylaşan Sabancı Holding
Enerji Grup Başkanı Kıvanç ZAİMLER başta olmak üzere kıymetli makale ve incelemeleri ile
dergimize katkı sunan tüm yazarlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.
Saygılarımla.

@EnerjiUzmanlari
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Editörden
zman Gözüyle Enerji yeni sayısı ile huzurlarınızda...
Bu sayımızda; enerji piyasasının önemli paydaşlarından Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Sn. Kıvanç ZAİMLER ile yaptığımız röportaj yer
alıyor. Dergimize zaman ayırıp değerlendirmelerini bizimle paylaştığı
için kendisine teşekkür ediyoruz.

Şebekelerin en hassas noktalarından birini oluşturan sayaçlar tüketilen doğal gazın
âdil bir şekilde faturalandırılabilmesi için önem arz ediyor. Enerji Uzmanı Ali Osman
KAYA’nın, geçtiğimiz sayılardan devamla yayımladığımız, Türkiye’de Doğal Gaz Ölçümü başlıklı makalesinin üçüncü ve son bölümü bu konuda kapsamlı bir inceleme
sunuyor.
Otomotiv sektöründe elektrikli araçların yükselişi devam ederken fosil yakıtların yerini alacak pil teknolojileri ve şarj istasyonları sıcak bir gündem oluşturuyor. Enerji
Uzmanı Muhammet Ali ATEŞ, Şarj İstasyonlarının ve İstasyon İşletmecilerinin Hukukî Statüsü hakkında kapsamlı bir çalışma ile dünyadan örnekleri inceliyor ve Türkiye için önerilerde bulunuyor.

Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni düzenleme ile "Enerji Piyasasında Bağımsız Dış
Denetim"in kapsamı yeniden belirlendi. Enerji Uzmanı Serhat KÜÇÜKÇAPRAZ, bu
düzenlemeyi incelediği makalesi ile genelde bağımsız denetim yükümlülükleri ve
özelde bu yükümlülüklerin enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlere nasıl yansıyacağı hususuna ışık tutuyor.
Sentetik doğal gaz üretimi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi nihai tüketici için
daha ucuz doğal gaz erişimi, ithalatçı ülkeler için ise farklı bir arz güvenliği enstrümanı olma ümidi barındırıyor. Enerji Uzmanı Emrah SARI’nın makalesi, LPG’nin hava
ile belli oranda karıştırılması yoluyla elde edilebilecek doğal gaza eşdeğer ürün ve
bu ürünün doğal gaz kullanılan sistemlerde doğrudan ya da doğal gaz ile birlikte
kullanılabilme imkânı hakkında önemli bulgulara yer veriyor.
Artan enerji talebinin karşılanabilmesi için en çevreci yöntem hiç şüphesiz verimli
sistemler kurmak ve mevcut sistemleri verimli hale getirmekten geçiyor. Endüstri
ve ulaşımı takiben en önemli enerji tüketim alanlarından biri olan binalar için de
verimlilik başlıca bir hedef. Uluslararası uygulamaları, ulusal çalışmaları ve sertifikasyon modellerini konu edinen Enerji Uzmanı Mehmet YALILI’nın makalesi Yeşil
Binalar konusunda geniş bir çerçeve çiziyor.
Elektrik piyasalarında bilhassa dağıtım sektörü için hareketli bir yıl bizi bekliyor.
Üçüncü tarife uygulama döneminin sona ermesi, yeni dönemin başlaması, yeni
beklentiler, yeni hüküm ve şartlar anlamına geliyor. Enerji Uzmanı Abdul Cebbar
KARAOĞLU’nun makalesi, tarife uygulama dönemi arifesinde, "Elektrik Piyasasında
Uygulama Dönemi Ne demektir?" sorusuna yetkin bir cevap teşkil ediyor.
Herhangi bir onaya tabi olmaksızın enerjinin taraflar arasında diğer emtialar gibi
serbestçe alınıp satılmasını sağlayan ikili anlaşmalar toptan elektrik piyasasındaki
ticaret hacminin yarısından fazlasını oluşturmakta. Enerji Uzmanı Sevim KALKAN,
özel hukuk hükümlerine tabi olan ikili anlaşmaların Türk Borçlar Kanunu Uyarınca
Yeni Koşullara Uyarlanması meselesini uzman gözüyle ele alıyor.
Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda 7 Güne Kadar
Teslim Koşullu Ürünlerin Uygulamaya Alınmasına İlişkin 23/01/2020 tarih ve 9138
Sayılı Kurul Kararı incelmesi, sektöre yönelik dış basın bülteni ve enerji istatistikleri
ile Uzman Gözüyle Enerji’nin bu sayısı yine dopdolu.
Katkı sunan yazarlarımıza teşekkürü borç biliyor, dergimize gösterdiğiniz ilginin artarak devam edeceğini umuyoruz.
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Türkiye’de Doğal
Gaz Ölçümü (3)
Ali Osman KAYA
EPDK / Enerji Uzmanı

M

akalenin ilk iki 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 sorunlar
ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştu. Bu kapsamda; ekipman seçiminin doğru yapılamaması, tesisatın
doğru projelendirilememesi, sürekli gaz geçişinin olmadığı kesintili tüketim yapılan durumlarda türbinmetre kullanımının sakıncaları, sayaçların montajının
doğru yapılmaması, türbinmetrelerde akış rejiminin
bozulması, sayaçlarda kalibrasyonun ve sayaçların bakımlarının doğru veya zamanında yapılmamasının etkileri, regülatörlerin ölçüm üzerine etkisi, şehrin farklı
noktalarından dağıtım şebekesine giriş yapan doğal
gazın âdil faturalandırılmasında yaşanan sıkıntılar gibi
hususlara değinilmişti.
Yazının üçüncü ve son bölümünde de doğal gaz

4

Temmuz - Aralık 2019 / Sayı: 14 - 15

ölçümünde yaşanan bu gibi sorunlar ve çözüm önerileri
aşağıda ele alınmaktadır.
K Katsayısının Hesaplanmasında Kullanılan Parametrelerin Faturalandırmaya Etkisi
300 mbar ve altında doğal gaz tüketen müşterilerin
Otomatik Hacim Düzeltici (OHD) kullanmaları mevzuat gereğince zorunlu olmadığından sayaçtan ölçülen
faturalandırmaya esas hacim değerinin tespiti EPDK
tarafından yayımlanan Faturalandırma Tebliğinde yer
alan hükümlere göre yapılmaktadır. K katsayısı hesabında 10 yıllık ortalama basınç ve sıcaklık değerlerinin
kullanılması ile, özellikle son yıllarda yaşanan ve müteakip yıllarda daha da fazla yaşanabilecek mevsimsel
farklılıklar nedeniyle doğal gazın tüketildiği dönemdeki sıcaklık ve basınç verileri ile geçmişe dönük 10 yıllık
veriler arasında büyük farklılıklar yaşanabilmektedir.
Örnek verilecek olursa Tablo 1’de Gördes şehrinin son
11 yılının Ocak ayına ait toprakaltı 50 cm ve 100 cm
sıcaklık değerleri görülmektedir.

@EnerjiUzmanlari
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Tablo 1. Ocak Ayına Ait Gördes Şehrinin Toprakaltı Sıcaklık Değerleri
Ocak Ayı

50 cm Toprakaltı
Sıcaklıları (°C)

100 cm Toprakaltı
Sıcaklıları (°C)

2007

8,7

10,2

2008

7,3

9,7

2009

8,6

10,7

2010

10,7

12,6

2011

10.0

12,3

2012

7,5

9,7

2013

9,6

11,5

2014

9,7

11,1

2015

8.0

10,4

2016

8,3

10,5

2017

6,3

8,8

2017 Yılı 75 cm Toprakaltı

7,55

2016-2007 Yıllarına Ait On Yılın Ortalaması

8,8

2016-2007 Yıllarına Ait On Yılın Ocak Ayı 75 cm Toprakaltı
Sıcaklığı (°C)

10,87
9,84

Kaynak: “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü”, 2018

2017 yılının Ocak ayında Gördes şehrinde doğal gaz
kullanan bir abonenin tüketim faturası düzenlenirken
Faturalandırma Tebliği uyarınca 2016-2007 yıllarına ait
on yılın Ocak ayı 75 cm toprakaltı sıcaklığı, 9,84 °C olarak dikkate alınmaktadır. Ancak 2017 yılı 75 °C toprak
altı sıcaklığının 7,55 °C olduğu görülmektedir. K katsayısı hesaplamalarında sıcaklık değerinin Kelvin olarak
kullanılması nedeniyle bu iki farklı sıcaklık değerinin K
katsayısı etkisi % 0,8 civarında olmaktadır. Faturalandırma tebliğine göre son on yılın verileri kullanılarak
Ocak ayında 500 metreküp doğal gaz kullandığı tespit
edilen bir abonenin aslında yaklaşık olarak 4 metreküp
daha fazla tüketim yaptığı ortaya çıkmaktadır. Bu örnekte âdil olmayan faturalandırmanın müşterinin lehine olduğu görülse de farklı senaryolar ile müşterinin
aleyhine durumlar da ortaya çıkabilmektedir.
Benzer şekilde sıcaklık değerlerinin tespitinde olduğu gibi basınç değerlerinin tespitinde de yaşanan benzer sıkıntılar yaşanmaktadır.
Söz konusu etkinin en aza indirilebilmesi için günlük
sıcaklık ve basınç değerlerinin meteorolojiden edinilmesinin gerektiği mütalaa edilmekte olup bunun sağlanabilmesi için meteorolojiden elde edilen verilerin online (çevrimiçi) olarak dağıtım şirketlerine aktarılabilmesi

@EnerjiUzmanlari

ve EPDK tarafından rahatlıkla takip edilebilmesi veya
alternatif bir yöntem olarak K Katsayısının meteoroloji
tarafından her ilçe için belirlenerek dağıtım şirketlerine
ve EPDK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
Yükseklik/Rakım Farkı
Faturalandırma Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde, faturalandırmada; doğal gazın müşterilere
1,01325 bar basınçta teslim edilmesi durumundaki
fiyatlar kullanılmasına rağmen müşterilerin her zaman
1,01325 bar basınçta doğal gaz kullanamamaları nedeniyle sayaçlarından ölçülen hacim değerinin, OHD’nin
bulunmadığı durumlarda düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak düzeltilmiş hacme çevrilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede doğal gaz abonelerinin tükettikleri
doğal gazın faturalandırılmasında sayaçtan geçen gazın basıncının yanı sıra Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü (MİM)’nün bulunduğu bölgedeki atmosferik basınç
değeri kullanılmaktadır. Ancak MİM’in bulunduğu yerin
rakım değerinden daha yüksekte veya daha alçakta
oturan abonelerin, ölçüm basıncının yani faturalandırmaya esas basınç değerinin tespitinde MİM’den alınan
atmosferik basınç değerinin kullanılması kimi abonelerin aleyhine kimi abonelerin lehine olabilmektedir.
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Örnek verilecek olursa; bir şehrin MİM’inin rakım
değeri 800 metre, doğal gaz tüketim faturasının hesaplanacağı abonelerin ikamet ettiği mahallenin ortalama rakım değeri 950 metre, söz konusu mahallenin
bir yıllık tüketim değeri 5.000.000 m3, ilgili yılın ortalama atmosferik basınç değeri 925 mbar olduğu kabul
edildiğinde; atmosferde 1 metre yüksekliğin 0,12 mbar
basınç düşümüne sebebiyet vereceğinden MİM’in rakımı ile mahallenin rakım farkı 150 metrede, atmosferik
basınç farkı 18 mbar (150x0,12) olmaktadır. Bu da mahallenin gerçek tüketiminin, atmosferik basıncın 925
mbar olarak alındığında tespit edilen 5.000.000 m3 lük
tüketim değeri yerine; mahallenin gerçek atmosferik
değerinin 18 mbar daha az olduğu 907 mbar değerinde hesaplanan 4.904.862 m3 lük tüketim olduğu tespit
edilebilmektedir. Bu durumda gerçekte mahallede
95.137 m3 daha az tüketim olmasına rağmen yaklaşık
% 2 oranında hatalı faturalandırma yapılmaktadır. Bununla birlikte söz konusu örnekler çoğaltıldığında, hata
eğiliminin müşterilerin aleyhine olabileceği gibi dağıtım
şirketlerinin de aleyhine olabileceği görülebilecektir.
Regülatörde Basınç Düşüşünün Sıcaklığa Etkisi
Gaz basınç ve sıcaklığını formüle bağlayan bilimsel
yasalar gereğince, ani basınç düşümünde doğal gazın
sıcaklığı da düşmektedir. 1 bar basınç düşümünde sıcaklık, 0,4 – 0,6 °C aralığında düştüğünden doğal gazın
4 bar basınçtan 21 mbar’a düşmesi ile sıcaklığın da 2
°C düşeceği kabul edildiğinde; regülatör sonrası sıcaklık düşüşlerinin de faturalandırmada dikkate alınması gerekmektedir. Tablo 2’de örnek bir basınç düşümü
esnasında meydana gelen K katsayısındaki değişiklikler
görülmektedir.
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Tablo 2. Regülatörde Basınç Düşümünün Sıcaklığa Etkisi
Toprak Altı Sıcaklık (°K)

279,15

Sıcaklık (Regülatör Sonrası) (°K)

277,33

K Katsayısı

0,91687

Sıcaklık Düşüşü Dikkate Alındığında
Gerçek K Katsayısı

0,92348

Sıcaklık Düşüşü Dikkate Alınmadan
Hesaplanan Aylık Konut Tüketimi (m3)

58.000.000

Sıcaklık Düşüşü Dikkate Alınsaydı
Hesaplanacak Gerçek Miktar (m3)

58.418.140

K Katsayısı Nedeni ile Oluşan Fark
(m3)

418.140

Hata Oranı

% 0,72

Regülatörlerdeki çekiş vb. diğer değişkenlerin sabit
kaldığı ve statik-dinamik basınç değişiminin olmadığı
varsayılarak regülatörde basınç düşümünün sıcaklığa
etkisi Tablo 2’de yer alan örnek üzerinde incelendiğinde;
279,15 °K değerindeki toprak altı sıcaklığında bulunan
doğal gazın, regülatörde meydana gelen 4 barlık basınç
düşümü ile 277,33 °K’e düşmesi ile K katsayısındaki
değişim oranı % 0,7’den fazla olmaktadır. Bu durumda
da söz konusu sıcaklık düşümünün dikkate alınmaması
durumunda % 0,7’den fazla hatalı ölçüm ortaya çıkabilmektedir.
Toprakaltı Sıcaklığı ve Dış Ortam Sıcaklığının
Etkisi
Doğal gaz topraktan çıktıktan sonra bina içine girene kadar dış ortamda yaşanan ısı kaybının da faturalandırmaya etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu ısı kaybına

@EnerjiUzmanlari
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etki eden faktörler ise; dış cephe kolon hattı uzunluğu,
iç tesisat projelendirmesinde kullanılan doğal gaz akış
hızı, boru çapı, yer altı toprak sıcaklığı, hava sıcaklığı vb.
olarak sıralanabilmektedir. Toprak altından çıktıktan
sonra kolon hattından geçerek sayaca ulaşan doğal gazın faturalandırmasına ilişkin tebliğde 75 cm toprakaltı
sıcaklık değeri esas alınmaktadır. Bu kapsamda doğal
gazın toprakaltı sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta
sayaca girmesi durumunda faturalandırılan miktardan
çok daha fazla moleküle sahip doğal gazın sayaçtan
geçerek yakıcı cihaza ulaştığı bilinmektedir. Bununla
birlikte apartman içerisinde bir miktar ısınarak da giriş
yapabileceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. OHD
maliyetli olması nedeniyle her abonenin doğal gaz tüketiminde kullanılamamaktadır.
Bu etkinin azaltılabilmesinde; kolon tesisatının
doğru projelendirilmesi veya doğal gaz borularının düşük maliyetli olması şartıyla ısı yalıtımının yapılması bir
miktar da olsa fayda sağlayabilecektir.
Faturalandırmada Ortalama Hacimsel Ağırlıklı Üst
Isıl Değer Kullanımının Etkileri
Dağıtım şebekesi girişinde elde edilen günlük doğal
gaz ısıl değerlerinin (kcal/m3), günlük hacimsel çekiş
miktarı (m3) ile çarpılması sonucu elde edilen değerlerin toplamının günlük çekiş miktarlarının toplamına
bölünmesi ile faturalandırmada kullanılacak ortalama
fiilî üst değer hesaplanmaktadır. Abonelerin günlük
doğal gaz tüketim miktarları bilinemediğinden halihazırda uygulanan ortalama hacimsel ağırlıklı üst ısıl değer belirleme yöntemi kullanılmak zorunda kalınmıştır.
Bununla birlikte haberleşme sisteminin zorunlu olduğu
müşteriler için üst ısıl değer tayininde ağırlıklı ortalama
metodu kullanılmasına gerek kalmadan günlük tüketim
miktarları ile ilişkilendirilerek hesaplanması daha adaletli faturalandırmaya imkân sağlamaktadır.
İstasyon Topraklama Eksiklikleri
Doğal gaz hattının ölçüm yapılacak noktasından
sensörler ile alınan sıcaklık ve basınç değerleri OHD’ye
miliamper veya direnç cinsinden aktarılmaktadırlar. Doğal gaz hattında var olan statik elektrik yüklerinin hatalı
topraklama sebebiyle toprağa tam olarak aktarılmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Bu istenmeyen durumlarda sensörle gelen basınç ve sıcaklık değerlerinde
sapmalar meydana gelmektedir. Büyük ölçüm hatalarına neden olmamak için doğal gaz ölçüm istasyonlarında topraklamanın düzgün yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda dağıtım şirketlerinin personelinin
topraklama konusunda yeterli bilgi ve yetkiye sahip ol-

@EnerjiUzmanlari

madığının düşünülmesi
durumunda Elektrik Mühendisleri
Odası ile müşterek bir çalışma
başlatılarak
tüm
topraklama
ihtiyacı
bulunan istasyonların
gözden geçirilmesinin ve
topraklama işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılarak ölçüm sonuçlarının raporlanmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Regülatörlerin de Sayaçlar Gibi Periyodik Olarak
Kalibrasyonunun Yapılması Gerekmektedir.
OHD kullanılmasının zorunlu olmadığı yerlerde regülatörlerin doğru ölçüm üzerine etkisinin büyük olması
nedeniyle regülatörlerin de kalibrasyonu en az sayaçlar
kadar önemlidir. Mevzuatta regülatörlerin kalibrasyonuna ilişkin herhangi bir zorlayıcı hüküm bulunmamasına rağmen regülatör ölçümlerinin sağlıklı yapılması
için regülatörlerin numune bazında kalibrasyonlarının
yapılması yerinde olacaktır.
En doğru ve net ölçümün yani ideal ölçümün sağlanabilmesi için yukarıda yer alan tüm gereksinimlerin
sağlanabilmesi gerekmektedir. Hatta her bir tüketim
noktasına ayrı ayrı gaz kromotograf cihazı tesis edilmesi ve akış bilgisayarları ile net miktarının ölçümünün
yapılması gerekmektedir. Ancak bunun sağlanması
teknik ve ekonomik olarak mümkün değildir.
Bu çerçevede, ideal ölçümün sağlanabilmesi kısa
vadede mümkün görülmese de, ideal ölçüme en yakın
ölçümün yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan bu mevzuat çalışmaları, ilerleyen teknoloji,
yeni standartlar ve artan bilinç ve farkındalık seviyeleri
ile ölçüm hatalarının mümkün olduğunca önüne geçilmesine çalışılmaktadır.
Kaynakça
Tem. A., Keleşer. S. ve Say. S., S. (t.y). Doğalgazda Ölçüm Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Teknik ve Mali Yansımalarının İncelenmesi International Gas Conference
of Southeast Europe,
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2018
Kaya, A., O. (2018). Doğal Gaz Dağıtım Faaliyetlerinde Ölçüme Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu. Uzmanlık Tezi
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Tarife 101: Elektrik
Piyasasında
Uygulama Dönemi
Abdul Cebbar KARAOĞLU
EPDK / Enerji Uzmanı

T

arife sistemi ile ilgili konularda sıkça duyduğumuz “Uygulama Dönemi” 2020 yılına yeni
bir başlangıç yaptığımız bu günlerden sonra

ihtiyaç duyulması halinde mevzuat revizyonu yapılır ve

da daha da artarak duymaya devam edeceğiz. Tarife

lında söz konusu olguyu; yapılacak tarife çalışmalarında

talepleri, normalizasyonlar, işletme giderleri, yatırım

izlenecek yöntemin, çalışmaların işleyişinin ve düzenle-

harcamaları ve reel makul getiri oranı, kalite gibi bir-

yici zihniyetin belirleneceği yapı olarak da tanımlamak

çok tanımı da uygulama döneminin beraberinde işitiriz.

teşbih açısından bir hata teşkil etmeyecektir. Yabancı

Özellikle 2020 yılı itibariyle Dağıtım ve Görevli Tedarik

kaynaklarda bu süreç düzenleyici periyot3 olarak adlan-

Şirketlerinin 3. Uygulama Döneminin (2016-2020)1 so-

dırılmaktadır.

verilerin analizinde kullanılması öngörülen yöntemler
ile uygulanacak genel tarife metodolojisi belirlenir. As-

nuna yaklaşılması ve 4. Uygulama Dönemi çalışmalarının (2021-2025)2 hız kazanması söz konusu ifadenin
daha fazla kullanılmasına yol açmıştır. Pekala nedir bu
uygulama dönemi? Neden bir süre belirlemek zorundayız? Söz konusu süre daha uzun ya da kısa olabilir mi?
Bu yazıda temel itibariyle bu sorulara cevap bulmaya
çalışacağız.
1.

Uygulama Dönemi Nedir?

Ülkemizde uygulama dönemi, elektrik dağıtım şirketleri ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) için 2006
yılı itibariyle başlamış olup halen devam etmektedir. Bu
itibarla “uygulama dönemi” ülkemiz çalışmaları için çok
yeni bir ifade değildir. Mevzuatta yer alan tanıma göre
uygulama dönemi ifadesi İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve Dağıtım Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde aynı ifadeyle “Uygulama dönemi:
Tarife parametrelerinin geçerli olduğu bir yıl ve üzerinde

Özellikle enerji piyasasında tarifeler ve bu tarifelerin

bir zamanı kapsayan süre” olarak tanımlanmıştır.4 Fa-

uygulanmasında esas alınan parametreler dönemler

kat zaman bakımından iki sistem için farklı süreler

bazında belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Söz konusu

öngörülmüştür. Başka bir istisnası olmamakla birlikte

dönemde, düzenlenen şirketin fiziksel ve finansal veri-

bu süre; İletim şirketi için 3, dağıtım şirketlerinde ise 5

leri düzenleyici kurum tarafından edinilir, bu minvalde

yıl olarak belirlenmektedir.

1- 18/11/2015 tarihli ve 5875/2 sayılı Kurul Kararı ile 3. Uygulama Dönemi süresi belirlenmiştir.
2- 25/7/2019 tarihli ve 8750 sayılı Kurul Kararı ile 4. Uygulama Dönemi süresi belirlenmiştir.
3- Regulatory Period
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2.

Neden Bir Süre Belirlenir?

Uygulama dönemlerinde tarife hesaplamalarında
dikkate alınacak yöntemler (fiyat tavanı-gelir tavanı,
referans şirket, vb.) belirlenir ve bu doğrultuda şirketlerin, gelir düzenlemesi kapsamında uyması gereken
mevzuat ile gelir düzenlemesinde kullanılacak parametreler netleştirilir. Böylece şirket bu süre boyunca,
maliyetlerini düşürebildiği ya da yaptığı yatırımların itfaya konu olduğu tutar oranında kâr elde edebilir. Söz
konusu süre boyunca belirli yatırım veya işletme gideri
hedefleri, kayıp oranı hedefleri, verimlilik ve kalite gibi
hedefler belirlenmekte ve şirketleri zaman içerisinde bu
hedeflere ulaşmaları beklenmektedir.
Tarife yöntemleri çerçevesinde belirli bir uygulama
dönemine yönelik olarak planlama yapılır. Bu kapsamda, öncelikle bir talep tahmini yapılarak, ilgili talebin
karşılanmasına yönelik yatırım ve işletme planları geliştirilir. Bu planların maliyeti ve dolayısıyla uygulanması için gerekli gelir ihtiyacı yıllar bazında tespit edilir.
Gelir ihtiyacının belirlenmesi aşamasında, yurt içi ve
yurt dışındaki uygulamalarla kıyaslamalar yapılarak ve-

Makale

olarak kabul edersek, pek tabii piyasanın gelişmesi ve
istenilen düzene oturması zaman alacaktır. Diğer bir
husus ise şirketlere verilecek hedeflerin belli periyotlarla revize edilmesi gerekliliğidir. Ayrıca uygulamada
görülen eksikliklerin giderilmesi parametrelerde oluşan
değişiklere söz konusu yapının cevap verebilmesi ihtiyacı da bu sürenin belli aralıklarla revize edilmesi ya da
sınırlanması ihtiyacını gündeme getirmiştir.
3.

Uygulama Dönemi Süresinin Önemi:

Uygulama döneminin süresinin uzunluğu ya da kısalığı birden çok parametre gözetilerek belirlenmesi
gereken bir olgudur. Her bir uç yöntem; farklı sonuçlara
sebep olabilecektir. Bu çerçevede süreye ilişkin aşağıdaki dört ana faktörün gözetilmesi önem arz edecektir.
1) Şirketlerin verimlilik artışı sağlamalarının teşvik
edilmesi (Düzenleme dönemlerinin uzun tutulması, şirketlerin verimlilik artışlarına bağlı olarak elde
ettikleri faydaları daha uzun süre tutmalarına imkân tanıdığı için, verimlilik artışı sağlanması teşvik
edilmiş olur.),

rimlilik hedefleri belirlenir ve maliyetler (işletme gider-

2) Elde edilen verimlilik artışlarının tüketicilere

leri, amortismanlar ve sermaye maliyeti) bu hedeflere

yansıtılması (Düzenleme dönemlerinin uzun tutul-

uygun olarak hesaplanır.

ması, elde edilen verimlilik artışlarının tüketicilere

Her uygulama dönemi sonunda, şirketlerin kârlarını

yansıtılmasını geciktirir.),

maksimize edebilmek amacıyla azaltmış oldukları ma-

3) Şirketlerin finansmanı sağlayabilmesi ve orta-

liyet tutarları analiz edilerek gelecek uygulama dönemi

uzun vadeli değişikliklerle kendi yol haritasını

için talep tahminleri doğrultusunda gelir gereksinimleri

çizebilmesinin

hesaplanır. Bu yöntemle, içinde bulunulan uygulama

hedeflerini tutturması, faaliyetlerinde verimlili-

döneminde; artan verimlilikten kaynaklanan kâr şirke-

ğin sağlanması, iç kontrol mekanizmasının temin

tin bünyesinde kalırken, maliyet azalışı bir sonraki uy-

edilebilmesi ve kreditör kuruluşlardan finansman

gulama döneminde fiyatların düşmesini sağlar.

sağlanmasında nispeten orta ve uzun vadeli bir uy-

Bu kurguyu anlamak için aslen şirketlerin libera-

sağlanması

(Şirketlerin

kalite

gulama döneminin daha uygundur.),

lizasyon mantığının temeline inmek gerekmektedir.

4) Ekonomik konjonktür ve ülkenin genel ekono-

Doğal tekel yapısı ihtiva eden elektrik iletim ve dağıtım

mik yapısı ile uyumlu olacak şekilde belirlenmesi

faaliyetinde serbestleşme ve bu doğrultuda düzenle-

(Ekonomik parametrelerin tahmin edilenin ötesinde

menin temel hedefi sektörü rekabete açmak, verimli-

dalgalanması, finansman sorunu gibi olası durum-

lik, etkinlik ve yatırımların hızlanmasının sağlanmaktır.5

larda uygulama döneminin kurgusu etkilenebilmek-

Bu noktada düzenlemenin başladığı tarihi “0” noktası

tedir.),

4- İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Md 4 Bent ş, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Md 4 Bent ııı.
5- Türkmen Efe, Elektrik Piyasası ve Tarifeler Y. Lisans Tezi, 2014,s26
6- CEER, Şubat 2019, Incentive Regulation and Benchmarking Work Stream Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks.
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Yukarıda yer alan 4 temel maddeden uygulama
döneminin ne çok uzun, ne de çok kısa süreçleri kapsaması gerektiği, aslen birkaç kollu terazinin dengede
tutulmasına benzer şekilde dönemin uzunluk veya kısalığının farklı sonuçlara yol açabileceği değerlendirilebilir. Bu noktada hem düzenleyici kurum hem de şirketlerce yapılacak tahminlerin sağlıklı sonuçlar içermesi de
fiyat-maliyet ilişkisinde yaşanacak bir kopukluğun önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir. Türkiye’de
dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin uygulama
dönemleri bu düsturdan hareketle orta vadeli (5 yıl)
olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de iletim sistemi işleticisi ve kamu teşekkülü olan TEİAŞ, Avrupa içerisindeki en büyük hat uzunluğuna sahip 3. Şirkettir (67.273 km).6 Bu büyüklükte
bir şirketin üretim-tüketim noktaları çok dinamik bir
şekilde değişebilmekte olup bu şirketin tahmin mekanizmasını ciddi bir şekilde etkileyebilecektir. Söz konusu durumun bölgesel tarife yapısında sapmalara yol
açabilmesi durumu göz önüne alındığında yıllık olarak
bölgesel tarifelerde yaşanması muhtemel yüksek
oranlı değişiklikler yatırım maliyetlerine dayalı fiyatlandırma modeli kapsamında fiyat sinyallerini bozucu
etki yaratabilecektir. Bu nedenle TEİAŞ için söz konu-

su süre ilk uygulama döneminden itibaren 3 yıl olarak
öngörülmüştür.
AB ve ERRA uygulamalarına bakıldığında ise iletim
ve dağıtım şirketleri için farklı sürelerin baz alındığı görülmekle birlikte genel itibariyle sürelerin 3-5 yıl çevresinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Çok uzun periyotlar
uygulanan ülkeler de mevcut olduğu gibi (İngiltere ve
İtalya 4+4=8 yıl, Nijerya 10 yıl) söz konusu ülkelerde de
belli sürelerde değerlendirmeye esas parametrelerde
revizyona gidildiği bilinmektedir.7
Sonuç olarak uygulama dönemlerinin, şirketlerin
orta vadeli planlama yapabilmeleri, finansman açısından belirsizliklerin giderilmesi, kalite uygulamalarının
ve yapılacak verimlilik analizlerinin tarifelere yansıması açısından orta vadeli olarak belirlenmesi gerekirken;
uzun vadede ekonomide oluşabilecek olası dalgalanmaların finansal piyasalara tezahür edebilecek etkilerinin tarifelere dinamik olarak yansıtılabilmesi, şirketlerin
tahminlerinde yaşanılacak olası sapmaların tarifeleri
olumsuz etkileyecek olması, kısa vadede belirlenecek
bir uygulama dönemi süresinin geçmişten gelen veriler
vb. nedeniyle son kullanıcı tarifelerine olası bir yük
getirebilecek olması nedeniyle sürenin bahsi geçen
sorunlara cevap verebilecek şekilde kısa olması gerekmektedir.

7- CEER Report, (Ocak 2019, Incentive Regulation and Benchmarking Work Stream Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks
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Elektrik Piyasasında
İkili Anlaşmaların Yeni
Koşullara Uyarlanmasına
İlişkin Hukuki Bir
Değerlendirme
Sevim KALKAN
EPDK / Enerji Uzmanı

1. Giriş

Tablo 1. 2018 yılı aylar itibarıyla ikili anlaşma miktarları
Ay

Toplam İkili Anlaşma

(2018 yılı)

(MWh)

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda ikili anlaşmaların herhangi bir onaya tabi olmaksızın elektrik
enerjisi ve/veya kapasitesinin taraflar arasında diğer

Ocak

23.099.293

Şubat

20.898.788

laşmalar olduğu ve özel hukuk hükümlerine tabi ol-

Mart

24.265.124

duğu düzenlenmiştir. Uzun dönemli bir piyasa olan

Nisan

19.429.984

ikili anlaşmalar piyasası toptan elektrik piyasasındaki

Mayıs

20.674.738

ticaret hacminin büyük çoğunluğunu oluşturmakta-

Haziran

20.056.082

Temmuz

24.473.958

Ağustos

20.138.184

Eylül

16.799.935

Ekim

16.524.068

Kasım

16.784.952

Aralık

18.904.099

emtialar gibi serbestçe alınıp satılmasını sağlayan an1

2

dır. Ülkemizde 2018 yılında elektrik piyasası hacminin
% 60,1’ini ikili anlaşmalar, % 37,1’ini gün öncesi piyasası,
% 2’sini dengeleme güç piyasası ve % 0,7’sini gün içi piyasası oluşturmuştur.3

Toplam

242.049.205

1- Anlaşma ile sözleşme kavramları benzer olmakla beraber aynı değildir. Her ikisinde de tarafların iradelerinin uyuşması söz konusuyken anlaşmadan farklı olarak
sözleşmede taraflar yapılan işlemle hukukî sonuç doğurmayı amaçlar. Bu farklılığa rağmen iki kavram zaman zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır. Nitekim
Elektrik Piyasası Kanununda anlaşma kavramına yer verilse de ikili anlaşmanın Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan, hukukî sonuç doğurmaya yönelik olarak
yapılan bir sözleşme olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır. Elektrik Piyasası Kanununda ikili anlaşma kavramının kullanılmasının ise Anglo-Sakson hukukunda yer alan düzenlemelerden yola çıkılarak elektrik piyasası mevzuatına dâhil edilirken tercümeden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
2- Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde ikili anlaşma “gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar” şeklinde tanımlanmıştır.
3- 2018 yılı EPİAŞ Elektrik Piyasası Özet Bilgiler Raporu, s.33.
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2. Genel Olarak İkili Anlaşmalar Ve İkili

2018 yılı Temmuz ayında doğal gazdan elektrik üreten santrallere sağlanan doğal gaz fiyatındaki artışlar

Anlaşmaların Feshi
İkili anlaşmaların tarafları talep ve fiyat tahminleri
doğrultusunda uzun dönemli anlaşmalar yaparak piyasada oluşacak fiyat dalgalanmalarına karşı kendilerini
güvence altına almayı amaçlamaktadır. Bununla bera4

sonrasında elektrik piyasasında çok sayıda ikili anlaşma feshedilmeye başlanmıştır. Tablo 1’de de görüleceği
üzere, 2018 yılı Ağustos ayında ikili anlaşma miktarı
20.138.184 MWh iken yaşanan fesihlerle 2018 yılı Eylül ayında bu değer 16.799.935 MWh olarak gerçekleş-

ber anlaşmanın tarafları bazı durumlarda anlaşmayla

miştir.5 Konu ile ilgili olarak 2017-2018 yılları arasında

kararlaştırılan edimleri ifa etmemekte ve çeşitli gerek-

aylık ortalama piyasa takas fiyatındaki (PTF) değişiklik

çelerle anlaşmayı feshedebilmektedir.

Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. 2017-2018 Yılları Aylık Ortalama PTF’deki Değişiklikler6
4- Zengin, Y. (2012). Elektrik Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda İşlem Görmesi. Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, s.79.
5- 2018 yılı EPİAŞ Elektrik Piyasası Özet Bilgiler Raporu, s.33.
6- 2018 yılı EPİAŞ Elektrik Piyasası Özet Bilgiler Raporu, s.10.
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Şekil 1’deki aylık PTF ortalamaları incelendiğinde,
Temmuz ayına kadar 2018 yılı PTF’leri 2017 yılı ortalamalarıyla benzer şekilde seyrederken döviz kurunda
yaşanan dalgalanma ve doğal gaz fiyatındaki artışlarla
birlikte 2018 yılı Ağustos ayından itibaren aylık ortalama PTF’ler artarak 2017 yılına göre çok daha yüksek
gerçekleşmiş ve 2017 yılına göre PTF oranlarındaki en
fazla artış Ekim ayında gerçekleşmiştir. Söz konusu aylar için PTF öngörüsünde bulunarak ikili anlaşmalarda
bedel kararlaştıran piyasa katılımcıları 2018 yılı Ağustos ayıyla birlikte PTF’nin artmasıyla çok daha yüksek
fiyatlarla gün öncesi piyasasında işlem yapmak için ikili
anlaşmaları feshetmeye başlamıştır.
İkili anlaşmaların feshedilmesi sonucu hem anlaşmanın karşı tarafı hem de piyasa olumsuz etkilenmiş,
elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticaretinde güven
sorunu yaşanmaya başlanmıştır. Elektrik piyasasında
güvenli ticaret ortamının oluşması için ikili anlaşmaların ekonomik sebeplerle feshedilmesi yerine ayakta tutulması önem arzetmektedir. Bu bağlamda, Türk
Borçlar Kanununun 138 inci maddesinde yer alan ve
sözleşmenin feshine bir alternatif olarak düzenlenen
sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması kuramının ekonomik koşulların değişmesi sonucu ikili anlaşmalara
uygulanıp uygulanamayacağı konusunun incelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.7

Makale

olaylar sözleşmenin karşı tarafı için aşırı ifa güçlüğüne
yol açmalıdır.
Türk Borçlar Kanunundaki söz konusu düzenlemeyle hâkimden yeni koşullara uyarlamanın istenebileceği
hüküm altına alınmış olmakla beraber borçlu öncelikle
karşı taraftan uyarlama talebinde bulunur.8 Karşı tarafın bu talebi kabul etmemesi hâlinde borçlunun önünde
iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sözleşmenin uyarlanmasını hâkimden talep etmek, ikincisi ise
sözleşmeyi feshetmektir.9
Konuya ilişkin Yargıtay kararları incelendiğinde,
açılan davaların genel olarak dövize endeksli kira ve
kredi sözleşmelerine dair olduğu görülmüştür.10 Yargıtay tarafından verilen bu kararlarda genel olarak Türkiye ekonomisinden ve Türk parasının yabancı paralar
karşısındaki durumundan, ülkemizde meydana gelen
devalüasyonlardan bahsedilerek ülkemizdeki ekonomik

3. Sözleşmenin Yeni Koşullara Uyarlanması
Kuramı ve Yargıtay Kararları
Sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması kuramının,
borçlunun şartları ne olursa olsun sözleşmeye uymasını zorunlu kılan ahde vefa kuramını sınırlamak üzere
ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu kuramın uygulanabilmesi için; sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan
olaylar taraflar bakımından öngörülebilir, beklenebilir,
olağan ve hesaba katılabilir nitelikte olmamalı ve bu
7- Türk Borçlar Kanununun 138 inci maddesinin birinci fıkrası “Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek
derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu,
hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural
olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.” hükmünü amirdir.
8- Baysal, B. (2012). Aşırı İfa Güçlüğü, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler-Tebliğler, Derleyen: Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu, İstanbul, s.137 vd.
9- Aybay, M. E. (2016). Sözleşmenin Değişen Koşullara Göre Uyarlanması (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı İncelemesi), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Araştırmaları Dergisi 22(3), s.336.
10- Örnek kararlar: Yargıtay 13. HD., E. 2014/48085 K. 2015/12546 T. 16.04.2015, Yargıtay HGK., E. 2014/1614 K. 2014/900 T. 12.11.2014; Yargıtay 13.HD., E.
2013/1042 K. 2013/31247 T. 12.12.2013; Yargıtay 19. HD., E. 2017/1239 K.2019/2251 T. 03.04.2019.
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ğişkenliklerin herkeste aynı etkiyi doğurduğunun kabul
edilmesinin yerinde olmadığı şeklinde eleştiriler bulunmaktadır.13 Nitekim, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin
12/12/2013 tarihli ve E. 2013/1042, K. 2013/31247
sayılı kararındaki muhalefet şerhinde yer alan; “… Uyarlama konusu borç miktarının aşırı ifa güçlüğüne yol açıp açmadığı taksit tutarlarına ve kişilerin ödeme güçlerine göre
değişkenlik göstereceğinden her somut olayda, o olayın
özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir…” ifadeleriyle de çeşitli bilirkişi raporları alınarak ülke genelinde
geçerli olan ekonomik değişikliklerin her bir sözleşme
tarafı üzerindeki etkilerinin incelenmesinin daha uygun
olduğu belirtilmiştir.14
4. Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak ikili anlaşmaların değişen ekonomik koşullar
sebebiyle yeni koşullara uyarlanmasının, Yargıtay’ın
yerleşik içtihatları sebebiyle mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak Yargıtay kararlarına ilişkin
doktrinde yer alan eleştirilerde de vurgulandığı üzere;
ekonomik koşulların taraflar üzerindeki etkisinin her
bir durum özelinde, bilirkişi incelemeleriyle araştırılarak
Türk Borçlar Kanununun 138 inci maddesindeki şartların
dalgalanmaların tahmin edilebileceği değerlendirmesi
yapılmış ve uyarlama için gerekli olan öngörülemezlik
şartının gerçekleşmediğine hükmedilmiştir.11 Yine Yargıtay tarafından doğal gaz fiyatlarında % 20 oranında
yapılan zammın aşırı ifa güçlüğüne yol açmadığı değer-

gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirmesinin yapılmasının daha uygun bir yaklaşım olacağı ve buradan
hareketle ikili anlaşmaların değişen koşullara uyarlanmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca
ikili anlaşmaların taraflarınca sözleşme kapsamında
getirilecek düzenlemelerle nelerin öngörülemeyecek

lendirmesi yapılarak bu zammın Türk Borçlar Kanunu-

ve aşırı ifa güçlüğüne sebep olacak bir durum olarak

nun 138 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeye-

kabul edilebileceğine yer verilerek (maliyetlerin ifa tari-

ceğine hükmedilmiştir.

hinde % x oranında artması öngörülemeyecek ve aşırı ifa

12

Ancak doktrinde, olağanüstü ekonomik değişikliklerin Türk Borçlar Kanununun 138 inci maddesi kapsamına girmesi bakımından yerleşmiş şekilde Yargıtay
tarafından ülkedeki ekonomik durumların sonuçlarının

güçlüğüne sebep olabilecek bir durumdur gibi) Yargıtay’ın
öngörülemezlik ve aşırı ifa güçlüğü şartlarının oluşmadığı görüşünün aşılıp ikili anlaşmaların yeni koşullara
uyarlanabileceği değerlendirilmektedir. Aksi durumda,
ahde vefa ilkesi gereği sözleşme devam ettirilmeye ça-

sözleşmenin tarafları üzerindeki sübjektif değerlen-

lışılırsa sözleşmenin bir tarafı, sözleşme feshedilirse de

dirmesinden kaçınılması ve ülke ekonomisindeki de-

diğer tarafı zarar görecektir.15

11- Yargıtay HGK., E. 2014/1614 K. 2014/900 T. 12.11.2014.
12- Yargıtay 19. HD., E. 2017/1239 K.2019/2251 T. 03.04.2019.
13- Baysal, B., s.257.
14- Aybay, M. E., s.346-347.
15- Kalkan, Sevim (2019). Elektrik Piyasasında İkili Anlaşmalar, Uzmanlık Tezi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ankara, s.100-101.
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konulu makalelerinizi bekliyoruz.
► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr
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16

Temmuz - Aralık 2019 / Sayı: 14 - 15

Kıvanç ZAİMLER, 1991 yılında İstanbul
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@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

2

Makale

019 yılı enerji piyasasındaki gelişmeleri ülkemiz ve global

konu üzerinde çalışıldı. Bu başlıklarda ülkemizin geleceği için iyileş-

ölçekte değerlendirebilir mi-

dağıtımındaki gelişmeler, yeni YEKA ihaleleri, son kaynak tarifelerinin

siniz?

aşağı yönlü hareketi, piyasa açıklığının özellikle son yarıda artması

2019 yılı enerji sektöründe finansal sürdürülebilirlik, öngörü-

tirmemiz gereken noktalar olmakla birlikte, halihazırda sağladığımız
arz güvenliği, yerli enerji kullanım teşvikleri, doğal gaz üretim, iletim,

gibi bardağın dolu tarafında çok sayıda gelişme olduğunu düşünüyorum.

lebilirlik ve verimlilik kavramların

Biz geleceğin bir enerji sektörünü ülkemizde inşa etmek için ça-

odağımızdan düşmediği, deği-

lışırken global ölçekte de bilhassa kentselleşme, ilerleyen yaşam

şimlerin ve temponun yüksek

ömrü ve teknoloji gibi yeni trendler doğrultusunda önemli ilerlemeler

olduğu bir dönem oldu. Sektör

ve adaptasyonlar görüyoruz. Dünyada enerji sektörü dijitalleşme,

paydaşları olarak ülkemiz ve

dağıtık üretim, karbon azaltımı gibi bir çok trend ışığında dönüşü-

globaldeki finansal gelişmele-

yor. Enerji ile sanayi, çimento, çelik gibi çok sayıda sektör arasındaki

ri yakinen takip eder olduk. Bu

bağlar güçlenmeye devam etti. Elektrik yoğun bir dünyaya ilerlerken,

sene özel sektör, kamu ve finans

yenilebilir enerji, hidrojen ve depolama gibi teknolojilerdeki çalışma

dünyasını bir arada mesai yap-

e yatırımların artıyor. Tüm bu gelişmelerin yanında enerjide global

tığı özel bir sene oldu. Bilhas-

odaklardan birisi olan iklim ve karbon konusunda, yerel ve uluslara-

sa enerji sektörüne sağlanan

rası adımların atıldığı önemli bir sene oldu.

kredilerin geri dönüşü, yüksek
hidrolojinin de etkisi ile piyasa
fiyatlarının seyri, doğal gaz santrallerinin

geleceği,

yenilebilir

enerjide büyüme ve teşviklerin
geleceği, e-mobilite dönüşümü,
inovasyon, perakende tarifeleri ve piyasa açıklığı gibi birçok

Biz geleceğin bir
enerji sektörünü
ülkemizde inşa etmek
için çalışırken global
ölçekte de bilhassa
kentselleşme,
ilerleyen yaşam
ömrü ve teknoloji
gibi yeni trendler
doğrultusunda
önemli ilerlemeler
ve adaptasyonlar
görüyoruz.
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2020 yılı özel sektörün enerji piyasasında öncelikleri sizce
nasıl olacak?
2020 enerji sektörü için belirleyici bir yıl olarak görüyorum. Bu
seneye çevre ve iklim konularında alınan kararlar ile girdik. Önümüzdeki dönemde de enerji politikalarımızda elektron ve karbon
sürdürülebilirliğini birlikte gözeten
bir anlayış sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Yerel politikaların yanı sıra uluslararası alanında,
bilhassa doğal gazda alanındaki
görüşme ve gelişmelerin sektör
geneline önemli etkisi olacak.
Üretimin yanı sıra ticaret alanında
da fiyat ve hacimlerin önemli göstergesinden birini oluşturan doğal
gazı kaynağından ucuzlatılması
durumunda sektör için olumlu bir
etki yaratılacaktır. Geçen yıllarda
yaşadığımız ticaret hacimleri ve fiyatlardaki dalgalanmaları da daha
öngörülebilir bir yapıya kavuşturmamız durumunda çok daha
sağlıklı bir sektör işleyişi yakalayabiliriz. Yaşanan finansal çevrim
problemleri sadece oyuncuların
üzerinde kalmıyor, kamudan beklentiler, finansman mekanizmaları
ve imkanları, dış yatırımcı intibası
ve sektörün genel işleyişi olumsuz yönde etkileniyor. 2020, özel
sektör için çevreyi koruyan uygulamaların, finansal öngörülebilirlik
ve sürdürülebilirliğin, yenilebilir
enerjide büyümenin, enerjideki
dönüşümün öncelikli olarak güçlendirileceği bir yıl olacaktır.

2020 özel sektör için
çevreyi koruyan
uygulamaların,
finansal
öngörülebilirlik ve
sürdürülebilirliğin,
yenilebilir enerjide
büyümenin, enerjideki
dönüşümün
öncelikli olarak
güçlendirileceği bir yıl
olacaktır.

nin, operasyonel kalite ve performansın ön plana çıkartılmasına,
yatırımların sürdürülmesine için
çerçeve güçlendirilecek. Enerjide
yaşadığımız teknolojik dönüşümü
de kapsayan bir regülasyon zenginleştirmesi ile Türkiye’nin enerji
alanında sahip olduğu yüksek
potansiyeli

gerçekleştirebilecek

konumda olduğuna inanıyorum.
Doğru adımları doğru zamanda

atmamız gerekiyor. Enerji alanında kamu, özel sektör ve akademinin yakın çalışmasını sürdürerek
sahip olduğumuz fırsatı ve hayalleri gerçeğe dönüştürebiliriz.
Türkiye’nin bölgesinde bir
ticaret merkezi olarak yer aldığı bir noktaya ulaşması için
özel sektör perspektifi ile atılan
adımlar ve kat edilmesi gereken
yol hakkındaki düşünceleriniz
neler?
Stratejik ve geniş etki alanına
sahip bir sektörde yer alıyoruz.
Geçmişten bugüne Türkiye enerji sektöründe önemli gelişmeler
kaydedildi. Kamunun yol göstericiliğinde özel sektörümüz bu
güne kadar elini taşın altına koyarak 100 milyar doların üzerinde
yatırım yaptı. Bugün geldiğimiz
noktada gerek elektrik gerekse
de doğal gazda arz güvenliğini
sağlamış bir ülkeyiz.
Halihazırda önemli bir güç ve
ticaret merkezi olan ülkemiz, bu
başarının bir ön şartı olarak ener-

Bu doğrultuda en kritik mihenk
taşlarından birisi olarak elektrik
dağıtım ve perakende alanlarında
önümüzdeki 5 seneyi şekillendirecek dördüncü tarife dönemine
gireceğiz. Müşteri memnuniyeti-
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jinin her alanında güçlenmeyi
ve dışa bağımlılığı azaltacak
politikalarını sürdürecektir. Özel
sektör olarak sürdürülebilir bir
ekonomik büyüme ve kalkınmayı bizler enerji sektörü nasıl
daha fazla destekleyebiliriz ve
nasıl ek katma değer yaratabiliriz sorusu kendimize sürekli
sormamız gerekiyor. Nitekim
Türkiye’nin demografik ve jeopolitik parametrelerde sahip
olduğu potansiyel; teknoloji,
şehirleşme, elektrifikasyon gibi
küresel trendlerin enerji alanındaki talep ve uygulamaları arttırması ile daha da büyüyor. Artan
talep ile birlikte verimlilik de ön
plana çıkıyor. Kaynakların sürdürülebilirliği ve etkin bir piyasaya sahip olabilmek için değer
zincirinin tamamında verimliliği
artırıcı uygulama ve gelişmelere
de ağırlık vermeliyiz. Bahsettiğimiz enerjideki dönüşümünü
gerçekleştirmek bugünden çok
daha fazlası yatırımı hayata geçirmemiz gerekli. Özel sektörün
geleceğin enerjisinin inşasında
yine kritik bir rol üstleneceğine
inanıyorum.
Bu yolda yürürken de özel
sektör olarak bu güne kadar
edindiğimiz tecrübeleri unutmamalı, hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Finansman ve risk
yönetimi, proje seçimimi, operasyonel mükemmellik odağımızı iyileştirerek gelecek odaklı ve
sürdürülebilir yatırımları hayata
geçirerek yol kat edebiliriz.
Yabancı ortaklı bir şirket
olarak yabancı yatırımcıların
Türkiye enerji sektörüne bakış
açış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

@EnerjiUzmanlari
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Enerjideki temel büyüme parametrelerini ve gelişim ihtiyacını
değerlendirdiğinizde, Türkiye yabancı yatırımcılar için gelişmekte
olan ülkeler içerisinde açık ara
önde bir potansiyele sahip. Bu
bakımdan ortağımız E.ON için
de Türkiye önemli bir büyüme
hikayesi oluşturuyor. Ortağımız,
Türkiye ve enerji sektörünün geleceğine güvendiklerini, pozitif
demografik ve ekonomik trendler
ile büyüme potansiyelinin yüksek
olduğuna inandıklarını dile getiriyor. Benzer şekilde katıldığımız
yatırımcı görüşmeleri, söyleşi ve
konferanslarda Türkiye büyük ilgi
ve merak uyandırıyor. Yatırımcıların potansiyelimizin farkında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz,
soruları ise bu potansiyelin nasıl
hayata geçirileceği, öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği üzerine.
Bu sorular ile risk algılarını ifade
ederken, aldıkları cevaplar yatırım
kararı için belirleyici oluyor.

Dünyanın her yerinde enerji için-

Bu noktada Türkiye enerji
sektöründeki kamu otoritelerinin
profesyonelliğini ve saygınlığını
önemli bir artı olarak görüyorum.

Biz gerek sektörümüzde ge-

de regülasyonun etkisi büyük. Yatırımcılar da bunu biliyor. Bununla
birlikte iyi performans gösteren
şirketlere yatırım yapmayı amaçlayan dış yatırımcılar, piyasadaki
öngörülebilirlik sinyallerini ve serbest piyasa mesajlarını yakından
takip ediyorlar. Bugünün ve gelecekteki potansiyelin ekonomimize ve tüm paydaşlara yaratacağı
değeri arttırmak ve dış yatırımcıyı
Türkiye Enerji Sektörüne çekmek
için öngörülebilirliği daha da güçlendirilmiş, sürdürülebilir, verimli
ve rekabetçi bir enerji piyasasına
sahip olmamızı önemsiyorum.
EBRD’nin enerji sektöründe
Türkiye’de ilk defa TRREF fiyatı ile kredi sağladığı projenin
paydaşısınız, finansal açıdan
bu gelişmenin hem şirketinize
hem de enerji sektörüne ne gibi
katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz?

rekse de ülkemizdeki özel şirketler
içerisinde en yüksek kredi notuna
sahip şirketlerden birisiyiz. Bunu
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EPDK’nın sektörel
düzenlemenin
yanı sıra sektörün
bilgilendirmesi ve
eğitilmesi adına
gerçekleştirdiği
faaliyetler sektörü
daha iyi noktalara
taşıyor.

uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz
sağlıklı bilanço ve borç yönetimine, risklerimizin operasyonel ve
finansal anlamda dikkatli takibine borçluyuz. Finans kuruluşları
bu tür anlaşmalar öncesinde bu
alanlarda birçok değerleme ve
risk analizi yapıyor. Bu bakımdan
uzun süreli güçlü bir operasyonel
ve finansal performansa sahip olmak önemli.
Geçtiğimiz sene yaşananlar açıkça gösterdi ki, gerek finansman bulmak gerekse de finansmanı yönetmek enerji işinin
önemli bir parçası. Artık bankalar
krediyi veririm deyip kenara çekilemiyor, şirketler de krediyi aldım
deyip finansman ve risk yönetimi
yapmadan sürdürebilirliği sağlayamıyor.
Yakın dönem içerisinde EBRD
ile TRREF fiyatı ile anlaşmaya
vardığımız kredi, sektörümüzdeki
farklı araç ve yöntemlerin kullanılabileceğinin gösterilmesi bakımından bir ilk. Aynı zamanda
finans kuruluşları ve enerji sektörü arasında işbirliğinin gelişimi
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konusunda da başarılı bir gösterge. Bu anlaşmayı enerji sektörü
için daha öngörülebilir bir finansal aracın kullanımını teşvik edip
yaygınlaşmasında öncü olmak
için gerçekleştirdik. Bu çerçevede
anlaşmayı, enerji sektörümüzün
ihtiyaç duyduğu finansal araçların
çeşitlendirilip zenginleştirilmesine, finans kuruluşları ile özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlenmesine, şirketlerin sağlıklı bilanço
ve risk yönetimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görüyorum.
Eğitim ve enerji sektörü arasında bir bağ kurularak sinerji
oluşturulması konusunda nasıl
bir geri dönüş alacağını düşünüyorsunuz?
Türkiye ve enerji sektörü olarak gelecek için güçlü hedeflere
sahibiz. Teknolojinin etkisiyle hızla dönüşen enerji ekosistemimiz
için “insan” faktörü kritik derecede önemli. Kamu-sanayi-üniversite “üçlü sac ayağı” modeli ile
yaratılacak sinerji bizi enerjide
geleceğe taşıyacak. Bugün olduğumuz nokta ile gelecek arasındaki boşluğu doldurmak için
değer zincirinin her noktasındaki

ihtiyacı karşılayacak nitelikli insan
gücüne sahip olmamız gerektiği
konusunda sektör paydaşları da
hemfikir.
Nitekim TÜSİAD bünyesinde
Türkiye Enerji sektöründe faaliyet
gösteren 30’un üzerindeki şirketin katılımı ile ortaya koyulan sonuçlar, insan kaynağı gelişimi için
önemli bir ihtiyacı ortaya koydu.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın himayesindeki arama
konferanslarında "İnsan Kaynakları" için bir araya gelen sektörümüz, inşan kaynakları alanında
arttırmamız gereken sinerji için
mevcut faaliyetlerini ve gelişim
önerilerini paylaştılar. Bakanlığımız bünyesinde bu konuda somut çalışmaların sürdürüldüğünü
ve oluşturulacak yeni politikaların
sektör tarafından sahiplenileceğine inanıyorum.
Global ölçekte baktığımızda
enerji sektörü için düzenleyici
kurumlar hayati öneme sahip.
Türkiye enerji sektörü olarak bakanlığımızın yanında düzenleyici
kurumumuz olan EPDK’nın gerek
sahip olduğu nitelikli insan kaynağı gücü, gerekse de sektörel yetenek ve istihdamın güçlendirilmesi
adına attığı adımları çok değerli
buluyorum. EPDK’nın sektörel
düzenlemenin yanı sıra sektörün
bilgilendirmesi ve eğitilmesi adına
gerçekleştirdiği faaliyetler sektörü
daha iyi noktalara taşıyor.
Ülkemizin aydınlık geleceği
için enerji alanında kamu, özel
sektör ve akademiyi bir araya getirecek; eğitim, insan kaynakları,
teknoloji, finansman, sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik başta olmak üzere atılacak her adım muhakkak olumlu geri dönüş alarak
desteklenecektir.
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E

nerji, tarihin her döneminde hayatın önemli
bir parçası olmuş, yüzyıllar boyunca çok farklı
türden kaynaktan üretilerek insanoğlu tara-

fından kullanılmıştır. İhtiyaç duyulan enerjinin üretiminde kullanılacak kaynak seçiminde ise, maliyet, çevresel
etkiler, kullanım kolaylığı gibi faktörler belirleyici olmuştur. Doğal gaz, fosil yakıt olmasına rağmen çevreye verdiği zararın oldukça düşük olması1, uzun süre yetecek
rezervlere sahip olması2, son tüketiciye sağladığı kul-

Emrah SARI
EPDK / Enerji Uzmanı

lanım rahatlığı3 gibi nedeniyle dünya genelinde birçok
ülkede kullanılmaktadır. Doğal gaz rezervleri genellikle tüketimin gerçekleştirileceği pazarlara oldukça uzak
olduğundan, iletim, doğal gaz işinin önemli bir parçası

LPG’den Sentetik
Doğal Gaz Üretimi
ve Kullanımı

olmuştur. Doğal gaz, üretildiği kaynaktan metropollere,
boru hatları ile güvenilir ve ekonomik bir şekilde nakledilmektedir. Ancak, tüketimin görece düşük olduğu ve
mevcut doğal gaz şebekesine uzak konumda bulunan
bölgelere doğal gaz iletimi, teknik veya ekonomik nedenlerle boru hattı ile sağlanamamaktadır4.
Diğer taraftan, mevcut durumda doğal gaz iletimi
boru hatları ile sağlanan bölgelerde ise, boru hatlarında meydana gelebilecek arıza ya da tasarım aşamasında öngörülemeyen ilave tüketim ihtiyacı oluşması
gibi durumlarda, boru hatları yetersiz kalabilmektedir.
Bu durum da yedekleme ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Doğal gazın boru hattı ile taşınabilirliğinde ortaya
çıkan bu kısıtlar, farklı taşıma yöntemlerinin ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Bu yöntemlerden ikisi, ülkemizde de kullanılmakta olan, doğal gazın soğutularak sıvı
hale getirildiği sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve soğutma maliyetini ortadan kaldıran sıkıştırılmış doğal gaz
1- “Natural Gas Is The Cleanest Fossil Fuel”, Uluslararası Gaz Birliği, Erişim: 03
Temmuz 2018, https://www.igu.org/natural-gas-cleanest-fossil-fuel.
2- “How long will natural gas reserves last?”, Flogas Britain Ltd., Erişim: 03
Temmuz 2018, https://www.flogas.co.uk/frequently-asked-questions/howlong-will-natural-gas-reserves-last.
3- “Natural Gas Improves Lives”, Uluslararası Gaz Birliği, Erişim: 03 Temmuz
2018, https://www.igu.org/natural-gas-improves-lives.
4- Mokhatab, Handbook of Natural Gas Transmission and Processing Principles
and Practices, 24.
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LPG ve doğal gazın yanma özellikleri (ısıl değer, yoğunluk vb.) birbirinden farklıdır. Bu farklılık, LPG’nin doğal gaz için tasarlanmış bir cihazda veya brülörde doğrudan kullanılmasına engel olmaktadır. Ancak, LPG’nin
hava ile belirli oranda karıştırılmasıyla elde edilen sentetik doğal gaz (SNG), doğal gaz ve LPG’nin aynı yakma
sisteminde (brülör, ocak vb.), hiçbir değişikliğe ihtiyaç
duyulmadan doğrudan birbirinin yerine kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır9.

(CNG) teknolojileridir5. Ülkemizde, mevcut durumda
boru hatları ile doğal gaz ulaşmayan şehirlerimize
LNG ve CNG olarak doğal gaz kullanımının sağlanması
için gerekli düzenlemeler EPDK tarafından 2016 yılı
içerisinde hayata geçirilmiştir6. Doğal gazın, CNG ve
LNG olarak iletimi, boru hattına olan ihtiyacı ortadan
kaldırsa da taşıma, depolama, tesis kurulumu gibi yeni

Sadece LPG ve doğal gaz ile sınırlı kalmamakla birlikte, gaz fazında kullanılan bütün yakıtlar, farklı yanma
karakteristikleri nedeniyle doğrudan birbirinin yerine
kullanılamamaktadır. Ancak belli şartlar altında farklı gaz yakıtlar, kullanıldığı ekipmanda hiçbir değişikliğe
ihtiyaç duyulmadan doğrudan birbiri yerine ya da karıştırılarak kullanılabilmektedir. Gaz yakıtların değiştirilebilirliği (birbiri yerine doğrudan kullanılabilirliği) ile
ilgili olarak "Wobbe Sayısı" olarak ifade edilen bir ölçüt
kullanılmaktadır10. Başka bir ifadeyle, aynı Wobbe sayısına sahip gaz yakıtlar birbiri yerine kullanılabilmektedir. Uluslararası Gaz Birliği (International Gas Union),
tarafından gaz yakıtlar, özelliklerine göre kategorilere
ayrılmıştır. Her grupta, Wobbe sayısı +% 5 ve - % 5 oranında yakınlık gösteren gazların, yanmanın gerçekleştiği ekipmanda hiçbir değişikliğe ihtiyaç duyulmadan,
birbiri yerine kullanılabileceği ifade edilmiştir11.

nin de görece olarak LNG ve CNG’den düşük olmasını

Bu kapsamda, LPG’nin belirli oranda hava ile harmanlanmasıyla üretilen SNG’nin Wobbe sayısı değeri,
farklı karışım oranları kullanılmak suretiyle istenilen seviyeye ayarlanabilmektedir (düşürülebilmektedir). Böylece, yanma özellikleri açısından doğal gaza benzer bir
gaz yakıt elde edilmektedir. Böylece, LPG’nin karayolu
ile taşınarak kurulacak tesislerde SNG dönüşümünün
sağlanması, doğal gaza eşdeğer ürün elde edilmesine
imkân sağladığından, doğal gazın boru hatları ile iletilemediği bölgelere gaz yakıt sağlanmasında SNG kulla-

sağlamaktadır8.

nılabilmektedir.

maliyet kalemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bu noktada; sıvı olarak depolanabilen, gaz olarak
kullanılabilen, erişilebilirliği yüksek, çevreci7 bir enerji
kaynağı olma özelliklerini taşıyan LPG dikkat çekmektedir. LPG’nin ortam sıcaklığında ve görece olarak düşük
basınçta sıvı hale gelebilmesi, LPG depolama maliyeti-

5- İbid, 24-27.
6- “Doğal Gaz Piyasası 2016 Yılı Sektör Raporu”, EPDK, Erişim: 10 Nisan 2018, http://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-94-1007/dogal-gazyillik-sektor-raporu.
7- “About LPG”, Dünya LPG Birliği, Erişim: 8 Aralık 2017,
https://www.wlpga.org/about-lpg/.
8- Costa, Santos, Faga ve Costa, “Technical Procedures For Using Synthetic Natural Gas”, 38.
9- İbid.
10- G.G. Nasr, N.E. Connor, Natural Gas Engineering and Safety Challenges, (İsviçre: Springer, 2014), 10.
11- İbid.
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SNG ifadesi, kömür ya da biyokütle gibi katı yakıtların çeşitli işlemlerden geçirilerek gaz haline getirilmesiyle elde edilen ürünler için de kullanılabilmektedir. Ancak bu çalışmada LPG’nin belli oranda hava ile
karıştırılması yoluyla üretilen ürünü ifade etmektedir.
Ayrıca, SNG üretiminin gerçekleştirildiği sistemlere de
(tesislere) propan-hava, LPG-hava, LPG karıştırma sistemi, yedekleme sistemi gibi adlandırmalar da mevcuttur12.

Makale

SNG’nin doğal gaza ikame ürün olarak kullanılması
üç farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar;
(i)

Temel yakıt (Base-Load) sistemleri: Doğal

gazın mevcut olmadığı ya da ileride doğal gaz arzının
sağlanması muhtemel bölgelerde “doğal gaz eşdeğeri”
köprü yakıt olarak kullanılan sistemlerdir15 (Bu sistemler, söz konusu bölgelere doğal gaz ulaştırılmasından
sonra ise doğal gaz talebinin yüksek olduğu dönem-

SNG’nin ilk kullanımı LPG sektörünün ilk yıllarına
kadar uzanmaktadır. 1930’lu yıllarda ABD’de petrol ve
gaz kuyularından elde edilen doğal gaz sıvılarının (propan ve bütan içeren düşük basınçta sıvılaştırılabilen gaz
karışımları) küçük yerleşim yerlerine dağıtımını yapmak
için çok sayıda bütan/hava, propan/hava tesisi kurulmuştur13. Bu tesislerin amacı, LPG’nin boru hatlarında
doğal gaz gibi iletiminin ve kullanımının sağlanması
olmuştur. Bu tesislerden birçoğu doğal gaz iletim hatlarının yaygınlaşmasıyla ortadan kalkmış, bir kısmı ise
izole ve doğal gaz erişim hatlarına uzak olan bölgelerde

lerde dengeleyici olarak ya da doğal gaz kesintilerinde

varlığını sürdürmüştür .

larını karşılamak amacıyla kullandıkları sistemlerdir17.

14

yedek olarak kullanılabilmektedir.).
(ii)

Yedekleme (Back-Up) sistemleri: Endüstriyel

doğal gaz müşterilerinin, doğal gaz kesintisi yaşadığı
durumlarda sistemleri kesintiye uğratmadan çalışmaya
devam etmesini sağlayan sistemlerdir16.
(iii) Dengeleme (Peak-Shaving) sistemleri: Hem
yerel dağıtım şirketlerinin hem de endüstriyel gaz tüketicilerinin yoğun talep dönemlerinde doğal gaz ihtiyaç-

Şekil 1. Tipik bir SNG Üretim Tesisinin Şematik Görünümü18
12- TransTech Energy, “Synthetic Natural Gas / Propane-Air System Design & Implementation”.
13- Totten, Westbrook, ve Shah, Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Performance, and Testing, 25.
14- İbid.
15- Eaton, “Peak Shaving With SNG”, 3.
16- İbid.
17- İbid.
18- “Propane Standby an Overview”, Standby Systems Inc, Erişim: 10 Ocak 2018, https://standby.com/sites/default/images/PDF/propane_standby_overview.pdf.
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Gazlı cihazlarda bir gaz kompozisyondan diğerine
geçildiğinde aynı yanma özelliklerinin muhafaza edilmesi istenmektedir. Bunu sağlamak için birkaç faktör
göz önüne alınmalıdır. Ancak bunlardan en önemlisi, bir
kontrol valfi boyunca belli bir basınç düşümü için brülörde aynı ısı salınımının sürdürülmesidir19. Bu yanma
karakteristiği, gazın üst ısıl değerinin, bağıl yoğunluğun
kareköküne bölümü olarak tanımlanan Wobbe sayısı
ile ölçülmektedir20. Wobbe sayısı, bir gaz sabit bir besleme basıncında yakıldığı zaman ortaya çıkan ısı salımı olarak tanımlanmaktadır21. Diğer bir ifadeyle, farklı
kalorifik yoğunluk değerlerine sahip gazlar aynı Wobbe
sayısı değerine sahip olmaları durumunda aynı oranda ısı salınımı meydana getireceklerdir22. Wobbe sayısı
aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır:

Doğal gaz ve LPG’nin Wobbe Sayısı değerlerinin hesaplanmasında TS EN ISO 6976 Doğal gaz - Isı değerlerinin, yoğunluğun, bağıl yoğunluğun ve Wobbe indisinin gaz
bileşiminden hesaplanması23 standardı kullanılmaktadır.
Örnek olarak alınan bir LPG ve doğal gaz kompozisyonu
kullanılarak hesaplanan değerler Tablo 1'de tabloda
gösterilmektedir.
Tablo 1. Tipik Bir LPG için Hesaplanan Ortalama Isıl Değer,
Bağıl Yoğunluk ve Wobbe Sayısı Değerleri
Özellik

Doğal Gaz

LPG

Üst Isıl Değer

40,012 MJ/Sm3 110,499 MJ/Sm3

Bağıl Yoğunluk (Hava=1)

0,612

Wobbe Sayısı
(Hacimsel)

51,146

Doğal Gaz;
Üst ısıl Değer: 40,012 MJ/ Sm3
Bağıl Yoğunluk: 0,612
%55,5 LPG + %44,5 Hava;
Üst ısıl Değer: 61,326 MJ/ Sm3
Bağıl Yoğunluk: 1,438

1,789
MJ/Sm3 82,623

MJ/Sm3

Örnek olarak, 110.499 MJ/ Sm3 üst ısıl değere sahip
tipik bir LPG örneğinin, yaklaşık % 55,5 LPG, % 44,5 hava
şeklinde harmanlandığında elde edilen SNG’nin üst ısıl

Şekil 2. Doğal gaz ve SNG’nin birbirine eşit Wobbe
Sayısı değerleri
19- Kidnay ve Parrish, Fundamentals of Natural Gas Processing , 20.
20- İbid.
21- Mobley, Plant Engineering Handbook, 300.

değeri, 61,326 MJ/ Sm3 ve Wobbe Sayısı değeri de tipik

22- İbid.

bir doğal gazın Wobbe sayısı değeri olan 51,146 MJ/Sm3

23- “TS EN ISO 6976, Doğal gaz-Isı değerlerinin, yoğunluğun, bağıl yoğunlu-

değerine eşit olmaktadır (Şekil 2).

ğun ve wobbe indisinin gaz bileşiminden hesaplanması”, TSE, Aralık 2016.
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Sonuç olarak, LPG’nin hava ile belli oranda karıştırılması yoluyla doğalgaza eşdeğer ürün elde edilebilmekte ve bu ürün doğal gaz kullanılan sistemlerde
doğrudan ya da doğal gaz ile birlikte kullanılabilmektedir. Ancak, son tüketiciler açısından kullanılacak yakıtın
seçimi noktasına gelindiğinde ekonomik faktörler de
devreye girerek maliyetin düşük olduğu alternatifler
tercih edilmektedir. Ülkemizde, doğal gazın yaygınlığı
SNG’nin kullanım alanını oldukça kısıtlamakla birlikte,
doğal gazın kullanıldığı birçok işletme de (cam fabrikaları vb.) yedekleme (back-up) amacıyla kullanım imkânı
bulabilmektedir.

Makale

Transmission and Processing Principles and Practices, 3.
Baskı, ABD: Elsevier, 2015.
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Serhat KÜÇÜKÇAPRAZ
EPDK / Enerji Uzmanı

B

u makalede, enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin denetlenmesine ilişkin olarak hazırlanan 03/03/2015 tarihli ve 5507

sayılı “Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve
Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında” Kurul Kararının dayanağı,

1. 5507 sayılı Kurul Kararının Mevzuat Dayanağı,
Bağımsız Denetim Amaç ve Faydaları
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu kavramlarının
açıklanmasında fayda görülmektedir. Buna göre; Bağımsız denetim, Bağımsız Denetim Yönetmeliği (BDY)

bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşlarının

m.4/1 (b)’de; "Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin,

tanımı, bağımsız denetimin amaç ve faydaları anlatıla-

finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğrulu-

caktır. Ayrıca 5507 sayılı Kurul Kararına uygun bağımsız
denetim yaptırmakla yükümlü olan şirketlerin hangileri
olduğu ve hangi şirketlerin bu kapsamda bağımsız denetim yaptırmaktan muaf oldukları 26/09/2019 tarih
ve 8857 sayılı Kurul Kararı ile değiştirilmiş güncel hali
ile ortaya koyulacaktır. 5507 sayılı Kurul Kararı ile öngörülen bağımsız denetimin kapsamı ve özellikle Türk
Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yaptırılması zorunlu
olan bağımsız denetime ilişkin raporların mezkûr Ku-

ğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun
bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim
tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması
faaliyeti" olarak tanımlanmıştır.
Bağımsız denetim kuruluşu ise BDY m.4/1 (ç)’de;
"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen ortakları yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali

rul Kararı ile öngörülen rapor olarak kabulü için gerekli

müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan

şartların neler olduğu üzerinde durulacaktır. Bağımsız

sermaye şirketleri" olarak tanımlanmıştır.

denetim yükümlülüğünün ve buna ilişkin bildirim yü-

Bağımsız denetimin temelde iki amacından bah-

kümlülüğünün ihlali halinde uygulanacak mevzuattan

sedilebilir: Nihai amaç ve işlevsel amaç. Bağımsız de-

da konumuz kapsamında bahsedilecektir.

netimde nihai amaç, kamunun aydınlatılması suretiyle

1- Bağımsız Denetim Yönetmeliği, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanarak 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve ni-

sayıda şirket için bağımsız denetim öngörülmüştür. Bu

hayet, güven duyulan, açık ve kararlı piyasaların oluş-

bağımsız denetim TTK kapsamında yapılan bağımsız

turulmasıdır. Bağımsız denetimin işlevsel amacı ise,

denetimden farklıdır. Ancak bu bağımsız denetim ra-

denetlenen işletmeyle ilgili bağımsız denetçinin görüş

porları da aşağıda ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz şart-

bildirmesini sağlayarak ilgili finansal tabloların uygun-

ları sağlamaları halinde EPDK tarafından geçerli kabul

luğu ve doğruluğunu tespit etmektir.2

edilmektedir.

Bağımsız denetimin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
• Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin,
analiz, denetim ve rapor hazırlama gibi konular üzerinde, geleceğe ait kararların saptanmasında yol
göstericidir.

03/03/2001 tarihli ve 24335 Mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 20/02/2001 tarih ve 4628 numaralı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığı” başlıklı 5 inci maddenin yedinci fıkrasında Kurulun görevleri arasında, “Pi-

• Kredi veren kurumlara kredi verme konusunda

yasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin denetlenmiş mali

karar verirken denetlenmiş mali tablolar yardımcı

tablolarını incelemek veya incelettirmek” yer almaktadır.

olur.

Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde de Denetim Dairesi

• Gerçeği dürüst bir şekilde ifade eden tablolar
sayesinde işletme çalışanları, yöneticiler ile yapacakları toplu görüşmelerde, işletme yöneticilerinin
iddialarını değerlendirirken işletmenin gerçek mali
durumunu göz önünde bulundurabilir.
• Bağımsız denetim finansal tabloların güvenirliliğini artırır, çalışanların finansal tablolarda hile
yapmalarını önler.
• Bağımsız denetim, işletmenin muhasebe kayıtlarındaki maddi hataları ortaya çıkartarak gelir ve
giderlerin doğru bir şekilde gösterilmesini sağlar.
• Bağımsız denetim işletme yöneticilerinin görevlerini de önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti sayesinde, işletmeyi ilgilendiren tehlikelerin tespiti ve olası zararların önüne
geçilmesi mümkündür.
• Bağımsız denetimden geçen finansal tablolar
işletmelerin gerçek mali durumlarını ortaya koyduğundan, kayıt dışılığı ve bu nedenle oluşan vergi
kaybının azalmasını sağlayarak; vergi denetimine
de katkıda bulunur.3
Bağımsız denetimin yukarıda sayılan amaç ve faydaları da gözetilerek enerji piyasasında yer alan sınırlı

Başkanlığının görev ve yetkisi; “Kurumun faaliyet gösterdiği piyasalarla ilgili kanunlar ve ikincil mevzuat uyarınca
yapılması gereken inceleme ve denetimleri yapmak veya
yaptırmak, gerektiğinde bu hususlarla ilgili yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak, piyasalarda görülen aksaklıklara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak”
olarak belirtilmiştir. Kurul bu amaçlar doğrultusunda
18/03/2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 03/03/2015 tarihli ve 5507 sayılı “Enerji
Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi
Hakkında” Kurul Kararı almıştır. Bu Kurul Kararı ile Kurul
kendisine verilen denetim görevini tarafsız bir şekilde
hazırlanacak bağımsız denetim raporları aracılığı ile ifa
etmektedir.
2. 5507 sayılı Kurul Kararı Gereği Bağımsız Denetim Yaptırmakla Yükümlü Olan Şirketler ve İstisnalar
5507 sayılı Kurul Kararı 01/10/2019 tarihli ve
30905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/09/2019
tarih ve 8857 sayılı Kurul Kararı ile değişikliğe uğramıştır. Değişiklik sonrası bağımsız denetim yaptırmakla
yükümlü olan enerji şirketlerinin kapsamı daraltılmıştır.
Buna göre elektrik piyasasında bağımsız denetim yaptırma yükümlüsü olan şirketler üç grupta incelenebilir:
• Elektrik Üretim Lisansı sahipleri (5507 sayılı

2- Betül Çataloluk, Anonim Şirketlerde Bağımsız Dış Denetim, (2014), Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, s.20.
3- Çataloluk, a.g.t., ss.25-28.
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Karar, Elektrik Üretim Ön Lisans sahiplerini de içermekte iken bu yükümlülük değiştirilmiştir),
• Dağıtım Lisansı sahipleri,
• Tarifesi Düzenlemeye tabi olan Tedarik Lisansı
sahipleri (5507 sayılı Karar’da tüm tedarik lisansları, Toptan Satış Lisansı ve Perakende Satış Lisansı
sahipleri yer almakta iken değişiklikle çerçeve sınırlandırılmıştır).
Doğal Gaz Piyasasında bağımsız denetim yaptırma
yükümlüsü olan şirketler ise;
• Dağıtım Lisansı sahipleri,
• Tarifesi düzenlemeye tabi olan Depolama Lisansı sahipleri (5507 sayılı Karar’da tüm Depolama
Lisansı sahipleri tarifesi düzenlemeye tabi olsun olmasın bağımsız denetim yaptırmakla yükümlü iken
yeni düzenlemede tarifesi düzenlemeye tabi olmayanlar yükümlülük kapsamından çıkarılmıştır),
• İletim Lisansı (boru hattı) sahipleri (Doğal gaz
piyasasında boru hattı ile taşıma yapma hakkına
sahip tek iletim lisansı sahibi BOTAŞ’tır. Ancak BOTAŞ’ın da 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olması
dolayısı ile bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında BOTAŞ
dışında özel bir şirket boru hattı ile doğal gaz taşımak için iletim lisansı almadıkça bu düzenlemenin
uygulama alanı olmayacaktır)
olarak sınıflandırılabilir.
Doğal gaz piyasasında 8857 sayılı Kurul Kararı ile
bağımsız denetimden muaf tutulan diğer lisans sahipleri ise Toptan Satış Lisansı, İthalat Lisansı ve İhracat
Lisansı sahipleridir.
Ancak bazı ölçütler kullanılarak bazı lisans sahipleri bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğünden muaf
tutulmuştur. Bunlar 5507 sayılı Kurul Kararının 2 nci
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
• Elektrik piyasasında faaliyet gösteren üretim
lisans sahiplerinden, tesis bazında kurulu gücü 100
megavat (mekanik) ve altında olan Üretim Lisansı sahibi tüzel kişiler,
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• Elektrik piyasasında faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve OSB Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişiler bağımsız denetim yaptırmakla yükümlü değildir.
5507 sayılı Kurul Kararının 8 inci maddesinde, aynı
tüzel kişi tarafından aynı tür piyasa faaliyeti için alınan
birden fazla lisans için tek bir bağımsız denetim yaptırılabilmesi kolaylığı getirilmiştir. Ancak bu mahiyetteki
bağımsız denetim raporunda, her bir lisans kapsamındaki piyasa faaliyeti için ayrı bir bölümün yer alması zorunluluğu da getirilmiştir.
3. Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğünden
Muaf Tutulan Şirketler
5507 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesi ile 233
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olup, elektrik
veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere
Kurumdan lisans almış olan teşebbüs, müessese ve
bağlı ortaklıklar ile bunlardan 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olarak özelleştirme kapsam ve programına alınanlar, bağımsız denetim
yaptırma yükümlülüğü dışında tutulmuştur. Bu kapsamda bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğünden
muaf tutulan şirkete BOTAŞ örnek verilebilir.
5507 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi ile elektrik veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere
Kurumdan lisans almış olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri
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layısıyla ya da herhangi bir mevzuata bağlı olmaksızın
yaptırdığı bağımsız denetim ve bu denetim sonucu düzenlenen raporlar;
• Bağımsız denetimin Kamu Gözetimi Denetim
ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından
yapılmış olması
• Denetlenene ait faaliyetlerin, uygulamaların,
işlem, hesap ve mali tabloların; ilgili mevzuata uygun ve denetlenenin sahip olduğu lisansın ayrılmaz
parçasını oluşturan genel ve özel hükümlere uygunluğunun denetlendiğini gösteren ek bir rapor düzenlemesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde
5507 sayılı Kararın 7 nci maddesi gereği Kurumca
da geçerli sayılmaktadır.
ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme
birimleri ve varlıklarının 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca özelleştirilmesi halinde, bağımsız denetim yükümlülüğü devir
edildikleri yılı takip eden hesap döneminden itibaren
başlar. Bu kapsamda bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğünden muaf tutulan firmalara, EÜAŞ, TEİAŞ,
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, TPAO, Türkiye Taşkömürü Kurumu örnek gösterilebilir.
4. Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğünün
Kapsamı ve Başlangıcı
Bağımsız denetimin kapsamı, 5507 sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesinde bağımsız denetime tabi şirketlerin faaliyetleri, uygulamaları, işlem, hesap ve mali
tablolarının ilgili mevzuata uygun olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yürürlüğe konulan yükümlülüklere ait düzenlemeler ve sahip oldukları lisansların
ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümlere
uygunluğunun denetlenmesi olarak belirtilmiştir.
Bu firmaların 5507 sayılı Kurul Kararı kapsamında
bağımsız denetim yükümlülüğü Kararın 5 inci maddesi uyarınca lisans alınmasını takip eden yıldan itibaren
başlayacaktır.
5. TTK Uyarınca Bağımsız Denetim Yaptıracak
Olan Şirketlerin Durumu
5507 sayılı Kurul Kararı ile bağımsız denetim yaptırmakla yükümlü olan şirketlerin diğer bir mevzuat do-
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Bu düzenleme ile TTK kapsamında murakıplık sisteminin kaldırılması ile öngörülen bağımsız dış denetim
yaptırmakla yükümlü olan firmalara iki ayrı bağımsız
denetim raporu hazırlattırılmasının önüne geçilmiştir.
Ayrıca TTK veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi olmadığı halde bağımsız denetimin faydalarını kullanmak için bağımsız denetim yaptıran firmalara
da tekrardan bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü
yüklenmemiştir.
TTK uyarınca bağımsız denetimin bu çalışma kapsamına giren hususlarına bakılacak olursa 2012/4213
sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı m.3/2’de belli şirket
grupları için özel ölçütler belirlenmiş olduğu görülmektedir. Düzenlemeye göre, Ekli (II) sayılı listede yer alan
şirketlerin, tek başlarına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte (II) sayılı listede belirtilen sınırlamalar
dikkate alınarak, üç ölçütten ikisini sağlamaları halinde,
TTK ve 660 sayılı KHK kapsamında bağımsız denetime
tabi olmaları söz konusudur. Bu düzenlemede Elektrik,
Doğal Gaz, Petrol ve LPG Piyasaları Kanunu ve Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi
sahibi şirketlerin;
• Aktif toplamı 175 milyon ve üstü Türk Lirası
• Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk
Lirası
• Çalışan sayısı 250 ve üstü
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kriterlerinden ikisini sağlamaları halinde 5507 sayılı
Karardan bağımsız olarak bağımsız denetim yaptırma
yükümlülükleri bulunmaktadır.
6. Bağımsız Denetim Raporu Bildirimi
8857 sayılı Kurul Kararı ile değişik 5507 sayılı Kurul
Kararı ile bağımsız denetim yaptırmakla yükümlü olan
bu şirketlerin, denetim sonucunda düzenlenen raporu
takip eden hesap dönemi içerisindeki Mayıs ayının on
beşine kadar Kuruma bildirme yükümlülüğü vardır.
Bildirimde 5507 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesi
gereği bağımsız denetim kuruluşları Karar ekinde yer
alan denetlenen şirketin faaliyette bulunduğu piyasaya
göre, “Elektrik Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme
Formu” veya “Doğal Gaz Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu”nu düzenleyerek bağımsız denetim
raporlarına dâhil edecek ve dâhil edilen form ile düzenlenen bağımsız denetim raporları lisans sahibi tarafından Kuruma bildirim sistemi aracılığı ile gönderilecektir.
7. Bağımsız Denetim Yükümlülüğünün İhlali
5507 sayılı Kurul Kararı ile bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü elektrik ve doğal gaz piyasalarında
yer alan ve sınırlı şekilde sayılmış bulunan şirketler için
öngörülmüştür. Kararda bağımsız denetimin yaptırılmaması halinde yaptırım öngörülmemiştir. Bu yüzden
bağımsız denetime ilişkin yükümlülüğün ihlali halinde
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu m.16 ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu m.9’a göre denetim ve
yaptırım işlemi uygulanacaktır.
TTK uyarınca bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda TTK m.397/6 uyarınca bu şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporu düzenlenmemiş hükmünde olacaktır. Bu düzenleme ile yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlerin
genel kurul kararları geçersiz sayılabilecek, yöneticiler
sorumlu tutulabilecek, bankalar geçersiz olan finansal
tablolar dolayısı ile kredi vermekten imtina edebilecektir.

Sonuç
Bağımsız denetim, şirketlerde organ olarak yer alan
murakıplık sisteminin kaldırılması ile 6102 sayılı TTK
ile hukuk hayatımıza girmiştir. İlk başta tüm sermaye
şirketleri için bağımsız denetim öngörülmekle birlikte sonradan bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin
belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna4 verilmiştir. Bu
kapsamda Bakanlar Kurulu 2012/4213 sayılı Karar ile
bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirlemiştir.
Konumuz açısından enerji piyasasında yer alan şirketler için de bağımsız denetim bazı koşullara bağlı olarak
öngörülmüştür.
5507 sayılı Kurul Kararı ile kapsamı farklı bundan
başka bir bağımsız denetim de öngörülmüştür. Bu
kapsamda bağımsız denetim yaptıracak olan şirketler
sınırlı olarak belirtilmiş ve bu şirketlerin bağımsız denetim sonucunda düzenlenecek olan raporu da Kuruma bildirmesi öngörülmüştür. Ancak TTK kapsamında
yapılacak olan bağımsız denetim raporunun yukarıda
zikredilen koşulları sağlaması halinde Kurum tarafında
da geçerli kabul edileceği ve ikinci bir bağımsız denetim
raporu istenmeyeceği 5507 sayılı Kararda düzenlenmiştir.
5507 sayılı Karar’da öngörülen bağımsız denetim
yaptırma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde şirketler piyasasına göre Elektrik Piyasası Kanunu
m.16 ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu m.9’a göre denetim ve yaptırım işlemi ile karşı karşıya gelecektir. TTK
uyarınca öngörülen bağımsız denetim yükümlülüğünün
ihlali halinde ise şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş kabul
edilecektir.
Bağımsız denetim, şirketlerin içinde bulundukları
durumun tüm ilgililerce şeffaf olarak görülmesini sağlayan bir araçtır. 5507 sayılı Kararda ayrı bir bağımsız
denetimin öngörülmüş olması bu yükümlülüğe tabi
şirketlerin Kurumca öngörülen yükümlülüklerini yerine
getirip getirmedikleri, şirketlerin finansal durumunu ortaya koyması ve alınması gereken önlemler varsa bunların zamanında alınmasını sağlaması açısından oldukça önemlidir.

4- Daha sonraki yapılan düzenlemeler ile Bakanlar Kurulunca kavramı Cumhurbaşkanınca olarak değiştirilmiştir.
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Çevre Dostu Yeşil
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Durum ve Gelecek
Öngörüleri
2.

İlgili Mevzuat

Küreselleşen dünyada gün geçtikçe artan enerji
talebi, enerjinin yaşamın her alanında etkin ve verimli
kullanımı konusunu son derece önemli hâle getirmiştir.
Bu bağlamda, enerjinin ve suyun tasarruflu kullanıldığı, atık ve emisyonların en aza indirildiği çevreye ve
sosyal yaşama duyarlı, yapımında doğal malzemeler
kullanılan ve tüketilen elektriğin üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarından âzamî seviyede yararlanılan
yüksek teknolojili sürdürülebilir yapılar “yeşil bina” ya da
uluslararası literatürdeki karşılığıyla “greenbuilding” olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda popüler hâle gelen bu yapılar; inşaat, enerji, mimarlık, çevre,
yapı tasarımı gibi sektörleri, gelişen teknolojiler çerçevesinde bir araya getirerek kompakt bir tasarım süreci
sonrasında hayata geçirilmekte, ayrıca iklim değişikliği sorununun çözümünde de önemli bir alternatif alan
oluşturmaktadır. Bu binalarda genellikle ısıtma, soğutma, havalandırma ve elektrik ihtiyaçlarında sürdürülebilir enerji çözümlerinden; verimli ampul, musluk, duş
başlıkları ve akıllı klozetlerden, evsel atık suların arıtmasından sonra bahçe sulamasında değerlendirilmesinden, yeraltında bulunan sıcaklığın bina içerisinde
aktarılmasında ısı pompalarından, yağmur sularının
arındırılmasında yeşil çatı uygulamasından, rüzgar veya
güneş enerjisinden yararlanılabilmektedir8.

2/5/2007 tarihinde yayımlanan 5627 sayılı Enerji
Verimliliği Kanununda, enerji verimliliği kavramı; “binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel
işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol
açmadan enerji tüketiminin azaltılması” şeklinde tanımlanmış; sanayi alanlarında üretim faaliyeti yürütülen,
planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, ibadet yeri
olarak veya yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altındaki binalar, koruma
altındaki bina veya anıtlar ile tarımsal binalar ve atölyeler söz konusu Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.
Ayrıca binalar için, asgarî olarak enerji ihtiyacı ve enerji
tüketim sınıflandırmasının, yalıtım özelliklerinin, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren
“Enerji Kimlik Belgesi” düzenleneceğine hükmedilmiştir.

Bu makalede, söz konusu yapıların Türkiye’de ne
zaman gelişim göstermeye başladığı ve günümüzde
hangi aşamada olduğu ilgili mevzuat ve çeşitli örnekler
kapsamında irdelenecek, yeşil binalara ilişkin en yaygın
kullanılan sertifikasyon sistemleri açıklanarak bu yapıların ülkemizdeki geleceği değerlendirilecektir.

 Binaların mimari tasarımında ısıtma, soğutma, doğal havalandırma ihtiyacı en düşük seviyede tutularak güneş, nem ve rüzgar etkisinin de göz önünde
bulundurulmasıyla doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma olanaklarından âzamî düzeyde
faydalanılması,
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Bu Kanuna istinaden çıkarılan ve mesken amaçlı
kullanılan, ticari binalar veya hizmet binalarında uygulanmak amacıyla mimarî tasarım, ısıtma/soğutma,
ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma
gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konulardaki
standartları, süreçleri ve asgarî performans kriterlerini düzenleyen “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”
5/12/2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Yönetmelik kapsamında binalarda enerjinin verimli kullanımına ilişkin;
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başarıyla tamamlamış personel bulunduran tüzel
kişiler veya ilgili personel bulunduran kamu kurum ve
kuruluşları tarafından kendi binaları için verilebileceği,
söz konusu belgenin düzenlenme tarihinden itibaren
10 yıl süreyle geçerli olacağı ve Enerji Kimlik Belgesi
alınmamış binalar için ilgili idareler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilmeyeceği,
 Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım,
satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji
Kimlik Belgesi düzenlenmesinin 1/1/2020 tarihinden
itibaren zorunlu olduğu

 Binanın yapılacağı yere ilişkin yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı, hava, toprak veya su
kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümlerinin araştırılarak oluşturulacak
raporların mimarî tasarımda öncelikle dikkate alınması,

gibi hususlar düzenlenmiştir. Konuya ilişkin bir diğer
ikincil düzenleme olan 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te ise, endüstriyel işletmelerde, ticari
binalarda, hizmet ve kamu binalarında enerjinin verimli
kullanılmasından ve enerji yönetiminden sorumlu olacak enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim
birimi kurulmasına ilişkin hususlar belirlenmiş, ayrıca
binalarda enerji verimliliğini artırıcı önlemler sıralanmıştır.

 Binaları dış havadan, topraktan veya düşük iç
hava sıcaklığına sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeylerinin TS 825 standardında belirtilen asgarî ısı yalıtım şartlarına uygun şekilde yalıtılması,
 Binaların havalandırması, iklimlendirmesi, ısıtma ve soğutması ile sızdırmazlık tasarım hesaplamalarında belirtilen standartlara uyulması,
 Binaların aydınlatılmasında, gün ışığından
âzamî düzeyde yararlanıp gereksiz aydınlatmadan
kaçınmak için gün ışığıyla bağlantılı foto elektrikli anahtarlardan, telefon, kızılötesi, sonik ve ultrasonik kontrollü uzaktan kumandalı anahtarlardan, ortamda kimse
bulunmadığında mekânın boş olduğunu algılayabilen
ve aydınlatmayı kapatan otomatik anahtar ve sistemlerden veya zaman ayarlı anahtarlardan birinin veya
birkaçının kullanılması
 Yapılabilirliği uygun olan mekânlarda, hareket,
ısı veya ışık duyarlı ekipmanların kullanılması, özellikle
merdiven boşluklarında ve çalışma ortamlarında bulunan tuvalet, lavabo, koridor gibi mekânlarda sensörlü
lambaların kullanılması ve gereksiz kullanımların önüne
geçilmesi,
 Enerji Kimlik Belgesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yetkilendirilmiş gerçek kişiler,
bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini
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Şekil 1. Örnek Bir Bina için Enerji Kimlik Belgesi9
Diğer taraftan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
hazırlanarak 23/12/2017 tarihinde yürürlüğe giren
“Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği”
kapsamında, bina ve yerleşmelerin doğal kaynaklar ve
enerjiyi verimli kullanarak çevreye olumsuz etkilerin
azaltılması için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, mevcut veya yeni bina ve yerleşmelerin teknik özellikleri dikkate alınarak çevresel,
sosyal ve ekonomik performansı ile sürdürülebilirliğinin
ölçülmesi ve belgelendirilmesi, söz konusu belgelendirme için ÇŞB tarafından yayımlanacak bir “değerlendirme kılavuzu” ile performans ölçütleri ile puan yüzde-
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lerinin belirleneceği, yeşil sertifika alınmasının isteğe
bağlı olacağı ve söz konusu sertifikayı almak için bina/
yerleşme sahipleri veya temsilcilerinin ÇŞB tarafından
yetkilendirilecek değerlendirme kuruluşlarına başvuru
yapacağı hususları düzenlenmiştir. Bu bağlamda, ÇŞB
tarafından yeşil bina ölçüm kriterlerinin ve puan yüzdelerinin belirleneceği değerlendirme kılavuzu hazırlama
aşaması hâlen devam etmekte olup yakın bir gelecekte
hedeflenen sertifikalandırma sisteminin uygulanmaya
başlanacağı öngörülmektedir.
3. Sertifikasyon Modelleri ve Türkiye’den Uygulama Örnekleri
Binaların yeşil bina olarak tanımlanabilmesi için,
sürdürülebilir arazi planlaması, su, enerji ve çevreye duyarlı malzeme kullanımı, iç ortam hava kalitesi,
kullanıcı sağlığı ve konforu, atık yönetimi, ses, gürültü
ve kirlilik vb. kriterlerde belirli standartları karşılaması
gerekmektedir. Bu kapsamda, farklı ülkeler tarafından
bahsi geçen çeşitli ölçütlere dayalı sertifika sistemleri
geliştirilmiş ve dünyada yaygınlıkla uygulanagelmiştir.
Bu sertifika sistemlerinden en önemlilerine ilişkin bilgiler ve puanlama kriterleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Makale

Dünya’da en yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifika sistemleri LEED ve BREEAM olup Türkiye’de de bu
sertifikaları alan bina sayısı özellikle son on yıl içerisinde
ciddi bir artış göstermiştir. Türkiye’de 2019 Aralık ayı
itibariyle sertifikalı yeşil bina sayısı 400’ün üzerinde
olup Avrupa ülkeleri arasında birinci ve dünyada ise
altıncı sıraya yükselmiştir12. LEED sertifikasına sahip
bazı bina örnekleri: TBMM Başkanlık Konutu-Türkiye’nin
ilk LEED-NC Kamu binası, Rönesans Tower-LEED Platin,
Türkiye Müteaahhitler Birliği Binası-LEED Platin, Ankara
Yüksek Hızlı Tren Garı Binası-LEED NC, Gama Holding Merkez Binası-LEED EB şeklinde; diğer yeşil sertifikalı binalar
ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-BREEAM-Mükemmel,
Forum Kayseri AVM-BREEAM-Olağanüstü sertifikalı ilk
bina, Forum Erzurum AVM-Türkiye’nin ilk BREEAM-Çok İyi
dereceli binası, Küçükçekmece ve Zeytinburnu Belediye
binaları, Piri Reis Üniversitesi-BREEAM-Çok İyi sertifikası’dır. Görüleceği üzere, gerek kamu gerekse de çeşitli
özel sektör binaları gönüllü olarak alınan yeşil bina sertifikalarını almışlar ve çevreci yeşil binaların Türkiye’de
gelişiminde öncü rol oynamışlardır.

Tablo 1. Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri1,3,6
LEED

BREEAM DGNB

Ortaya Çıktığı Ülke

ABD

İngiltere

Almanya Kanada Avustralya

Japonya Türkiye

Türkiye

Türkiye

Ortaya Çıkış Yılı

1998

1990

2009

1996

2003

2004

2013

2013

2014

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Enerji
CO2 emisyonu
Ekoloji

*

Puan Kriterleri

Ekonomi

SBTool

*

*

Sağlık ve Refah

*

*

İç Mekan Çevre
*
Kalitesi

*

*

*

İnovasyon

*

*

*

*

Arazi Kullanımı *

*

*

*

Yönetim

*

Malzeme

*

*

Çevre Kirliliği

*

*

*

Yenilenebilir
Teknoloji

*

*

Ulaşım

*

*

Atık
Su

GREENSTAR CASBEE

TSE Güvenli Mimar Sinan
B.E.S.T. (ÇEDBİK
Üni. Seeb-Tr
Yeşil Bina
Konut Sertifikası)
Sertifikası
Belgesi

Sertifika Tipi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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4.

Şekil 2. (a) TBMM Başkanlık Konutu-Türkiye’nin ilk LEED
Sertifikalı Kamu binası6
(b) Gama Holding Merkez Ofis-Türkiye’nin ilk LEED-EB Gold
Sertifikalı binası6
(c) Gaziantep Büyükşehir Belediye binası- BREEAM-Excellent
Sertifikalı binası11
(d) Quasar İstanbul- Türkiye’nin ilk DGNB-Gold Ön Sertifikalı
binası10
Türkiye’de yeşil binaların gelişimi için faaliyet gösteren en önemli sivil toplum örgütü olan Çevre Dostu
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), inşaat sektörünün sürdürülebilir bir çerçevede devamını ve mevcut yapıların
bu yönde dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 2007 yılında Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC: World Green
Building Council) altında kurulmuştur. Dernek bu kapsamda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmekte,
konuya ilişkin eğitim, panel ve konferanslar düzenleyerek sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve yeşil binalar
ile enerji verimliliği konularında kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, çeşitli kamu
kurumlarına, özel sektöre ve eğitim kurumlarına örnek
projeler ve çalışma modelleri geliştirmektedir. Ayrıca
ÇEDBİK yaptığı çalışmalar neticesinde; sağlıklı toplum,
yaşanabilir çevre ve gelişmiş ekonomi yaratmak amaçlarıyla, Türkiye’nin ihtiyaç ve koşullarına uygun B.E.S.T
(ÇEDBİK-Konut Sertifikası) sistemini oluşturmuş ve
2013 yılında ÇŞB ile imzalanan protokol kapsamında,
ÇEDBİK’in hazırladığı “Yeşil Konut Sertifika Kılavuzu”nun referans olarak kabul edilmesine ve ülkemizde yeşil konutlara dair sertifika çalışmalarının ÇEDBİK tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
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Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Türkiye’de ve dünyada giderek artan nüfus ve enerji
talebi, çevrenin ve havanın kontrolsüz bir şekilde kirletilmesi ve ekosistemin tahribatı, sera gazları emisyonu
nedeniyle ozon tabakasının incelmesi ve iklim değişikliği problemlerinin oluşmasında inşaat sektöründe geleneksel binaların kullanımının etkisi azımsanmayacak
seviyededir. Dolayısıyla geleceğimiz için, enerji verimliliği sağlayan ve çevreye duyarlı yeşil binaların hem
ulusal hem küresel boyutta yaygınlaşması son derece
kritik önem taşımaktadır. ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından yapılan bir çalışmada; yeşil binalarda enerji kullanımının % 24 ila % 50 arasında, sera gazı salımlarının
% 30, su kullanımının ise % 40 oranında azaltılabileceği
savunulmaktadır13. Bu verilerden de görüleceği üzere,
bina ile yerleşimlerin yeşil bina tanımı çerçevesinde tasarlanması ve mevcut binaların bu yapıya dönüştürülmesi sürdürülebilirlik açısından elzemdir. Bu kapsamda,
“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelik”in 31 nci maddesinde yer
alan “Kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımı 2010 yılına göre, 2023 yılında en az % 20 oranında
düşürülür.” hükmü ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi, kamu kurumlarının özel
ve hizmet sektörüne öncü olması ve pilot uygulamalar geliştirmesi, binaların yenilenerek yeşil bina haline
getirilmesi ve sertifikalandırılması için gerekli teknik
çalışmaların yapılması, her kesimin sürdürülebilir çevre bakımından bilinçlenmesi adına büyük önem arz
etmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017-2023 yılları arasını kapsayan “Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem Planı” ile Yüksek Planlama Kurulu
tarafından hazırlanan “2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” kapsamında, mevcut binaların Enerji Kimlik
Belgesi sahiplik oranının artırılması, sürdürülebilir yeşil binalar ile yerleşmelerin belgelendirilmesi ve yeni
binalarda enerji verimliliğinin özendirilmesi, mevcut
kamu binalarında enerji performansının iyileştirilmesi,
binalarda yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, binalara âzamî
enerji ihtiyacı ile emisyon sınırlaması getirilmesi, kamu
kesimi binalarında verimlilik artırıcı uygulamaların
Enerji Performans Sözleşmeleri ile gerçekleştirilmesi
gibi amaç, hedef ve eylemler tanımlanmıştır. Bu kapsamda, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca
yürütülecek çalışmalar ile yakın gelecekte yeşil bina-
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ların ülkemizde yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca
yeşil binaların ülkemizde daha hızla yaygınlaşması için
çeşitli teşvik ve vergi indirimleri ile kredi imkânı sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Yine çeşitli kamu ve özel sektör binalarında (meskenler için 10 kW’a kadar) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 5 MW’a
kadar güneş enerjisine dayalı çatı/cephe uygulaması
yapılarak veya lisanssız rüzgar enerji santrali kurularak
öz tüketim ihtiyacının bu yöntemle karşılanıp üretilen
ihtiyaç fazlası elektriğin de sisteme verilebilmesinin
aylık mahsuplaşma yapılarak gerçekleştirilmesine olanak tanınmıştır. Dolayısıyla, mevcut veya yeni kamu ve
özel sektör binalarında elektrik ihtiyacının karşılanması
amacıyla, yeterli potansiyel bulunması halinde lisanssız
elektrik üretim yoluyla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim faaliyeti yürütülebilecektir. Bunun
dışında, yine lisanssız üretim faaliyeti kapsamında, ısı ve elektriğin eş zamanlı
üretimine olanak sağlayan mikrokojenerasyon veya Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek verimlilik değerini
sağlayan kojenerasyon tesisleriyle enerji
verimliliğinde büyük
oranda artış sağlanabilmektedir.
Sonuç olarak, doğaya verilen zarar ile
enerji sarfiyatının asgarî
seviyeye indirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için
inşaat sektörünün geleneksel anlayıştan uzaklaşıp yeni yapılacak yapıların
yeşil bina olarak tasarlanması ve mevcut binaların da
yeşil binalara dönüştürülmesi, temiz ve sürdürülebilir
bir gelecek adına son derece önemlidir.
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Elektrikli Araç Şarj
İstasyonlarının
ve İstasyon
İşletmecilerinin
Hukukî Statüsü
Muhammet Ali ATEŞ
EPDK / Enerji Uzmanı
1. Giriş
Son yıllarda pil teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, otomotiv sektörünün yapısını ve geleceğini
esaslı bir biçimde etkilemiştir. Pil teknolojisindeki maliyetlerin görece azalması, elektrikli araçları, fosil yakıtlara dayalı araçlara karşı ciddi bir alternatif olarak ortaya
çıkarmıştır. Fosil yakıtlara dayalı araçların oluşturduğu
çevre kirliliği ve iklim değişikliği tehdidiyle birlikte artan
çevre hassasiyeti de elektrikli araçlara olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bugün pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, trafikteki elektrikli araç sayısının
hızlı bir biçimde artmakta olduğu gözlemlenmektedir.
Tablo 1. Elektrikli araç sayıları ve hedefleri

Tablo 1’de bazı ülkelerdeki 2015 yılındaki trafikteki elektrikli araç sayıları ve bu ülkelerin 2020 hedefleri
görülmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için pek çok
ülkede elektrikli araçlar için önemli teşvik ve kolaylıklar
sağlandığı bilinmektedir. Önümüzdeki yıllarda pil teknolojisindeki maliyetlerin daha da azalacağı beklentisiyle birlikte, elektrikli araç sayılarının daha da hızlı artış
göstereceği tahmin edilmektedir. Hatta öyle ki, bugün
bazı ülkeler, çok da uzak olmayan bir gelecekte fosil yakıtlı araçları piyasadan tamamen çekmeyi ve tümüyle
elektrikli araç kullanımına geçmeyi hedeflemektedir.
Elektrikli araçların yaygınlaşması, buna ilişkin yeterli
altyapının oluşturulmasını da gerekli kılmaktadır. Araç
sahiplerinin araçlarını şarj edebilecekleri yeterli ölçüde
bir istasyon ağı oluşturulmadıkça, elektrikli araçların
yaygınlaşması beklenemez. Bu çalışmada elektrikli araçların yaygınlaşmasının ön koşulu olan elektrikli
araç şarj istasyonları ele alınacak, söz konusu istasyonların ve bunların işletmecilerinin hukukî statüsü inceleme konusu yapılacaktır.
2. İstasyonun ve İşletmecisinin Hukukî Statüsü

Kaynak: Enerji Panorama, Ocak 2017, s. 33
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Elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli araçların
şarj edilebilmesini sağlayan cihazlardır. Elektrikli araçların şarj ihtiyacı; ev, iş yeri, alışveriş merkezi, otopark,
dinlenme tesisi gibi alanlara kurulan şarj istasyonlarıyla karşılanmaktadır. Elektrikli araçların, farklı yerlerde
başkalarına ait alanlarda şarj edilmesi gerçeği, bu şarj
istasyonlarının statüsünde ve bu istasyonlar üzerinden
gerçekleştirilen işlemlerin niteliğinde tereddüt yaşanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda cevaplanması
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gereken iki soru ortaya çıkmaktadır: 1) Elektrik şarj is-

etmektedir. Aşağıdaki açıklamalar, aksi belirtilmedikçe,

tasyonu bir dağıtım tesisi mi, yoksa bir tüketim tesisi

kamuya açık şarj istasyonlarının durumuna ilişkin ola-

midir? 2) Elektrik şarj istasyonunda elektrikli araç sa-

caktır.

hiplerine sunulan hizmetler, klasik anlamda bir elektrik
piyasası faaliyeti midir, burada elektrik enerjisi satışı mı
söz konusudur? Ya da başka bir deyişle, istasyon işletmecisi elektrik tedarikçisi midir, yoksa tüketici midir?
2.1. Şarj İstasyonunun Hukukî Statüsü
Şarj istasyonlarının statüsü, diğer ülkelerde de tartışma konusu olmuş ve bu konuda çeşitli görüşler öne
sürülmüştür. Şarj istasyonlarının statüsü üzerindeki tartışmalar, genellikle istasyonun kuruluş amacına
göre şekillenmektedir. Şarj istasyonları, kuruluş amaçlarına göre; özel kullanım amaçlı istasyonlar ve kamuya
açık istasyonlar olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Özel
kullanım amaçlı istasyonlar, genellikle evlerde kurulan
ve üçüncü kişilerin kullanımına kapalı olan tesislerdir.
Kamuya açık istasyonlar ise, herkesin erişebileceği yerlerde kurulan ve herkesin kullanımına açık olan tesislerdir. Özel kullanım amaçlı istasyonlar, evlerde kullanılan herhangi bir elektrikli aletten (buzdolabı, bulaşık

Şarj istasyonunun dağıtım tesisi olduğunu ileri süren düşünceye göre, şarj istasyonları elektrik dağıtım
şebekesinin bir parçasıdır, bu nedenle bu istasyonların
kurulumu ve işletimi ilgili dağıtım şirketinin görevidir.
Dağıtım şirketi tarafından kurulan ve işletilen istasyonların maliyeti tarifelere yansıtılacak ve istasyonların finansmanı bu şekilde dağıtım tarifesi yoluyla
tüketicilerden sağlanacaktır. Şarj istasyonlarının niteliğini dağıtım tesisi olarak kabul eden bu görüş, özellikle
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bazı eyaletlerinde
taraftar bulmuştur. ABD’de bu konu her bir eyalet bazında müstakilen ele alınmakla birlikte, Texas gibi bazı
eyaletlerde dağıtım şirketlerine bu konuda münhasır
yetki verilmiş, Oregon gibi bazı eyaletlerde ise dağıtım
şirketleri bu konuda tek yetkili kuruluş sayılmamakla
birlikte, bu işlerin regülasyona tâbi olmayacak şekilde
dağıtım şirketleri tarafından da gerçekleştirilebileceği
düzenlenmiştir1.

makinesi vb.) çok da farklı değildir; bu istasyonların bi-

ABD’nin bazı eyaletlerinde kabul edilen bu düzenle-

rer tüketim tesisi olduğunu belirtmek gerekir. Özel kul-

me tarzı, ABD’nin diğer eyaletlerinde ve

lanım amaçlı istasyonlarda tesis, tesis sahibinin kendi
ihtiyacı için kullanıldığından, burada bir dağıtım veya
satış ilişkisi söz konusu değildir. Bu nedenle, bu
istasyonlar hakkında tartışma konusu edile-

özellikle

inceleyebildiğimiz

Avrupa ülkelerinde benimsenmemiştir.

cek bir husus bulunmamaktadır. Bu istasyonlarla ilgili temas edilecek belki de tek
husus, şarj istasyonu kurulması
için dağıtım şirketine başvurulması gerekliliği olabilir.
Örneğin hâlihazırda var
olan ve elektrik bağlantısı bulunan bir
konutta bir şarj istasyonu kurulacaksa, bu işlem
için kapasite artışına bağlı olarak
anlaşma gücünün yükseltilmesi talebiyle dağıtım şirketine müracaat edilmesi
gerekebilir. Buna karşılık, kamuya açık şarj istasyonlarının durumu daha karmaşık bir görünüm arz
1- Young, A. Christopher/Machlin, Marc D./Dressler, Erica Hall, “Why Your Local Electric Vehicle Charging Station Doesn’t (And Shouldn’t) Look Like Your Local Gas Station”, Pratt’s Energy Law Report,
V. 16, N. 8, September 2016, s. 299.
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Esasında bu düzenleme tarzının, kendi içerisinde bazı
üstün tarafları yok değildir. Bu konuda mahallî şebekeye ve teknik konulara hâkim olan dağıtım şirketinin
yetkili olması, şarj istasyonlarının güvenli olarak işletilmesi ve bu istasyonların şebekede oluşturabileceği sorunların daha kolay yoldan çözümü için bir avantajdır2.
Buna karşılık, şarj istasyonlarının dağıtım tesisi olarak
nitelendirilemeyeceğine dair görüşlerin arkasında da
oldukça haklı gerekçeler yatmaktadır. Buna göre, şarj
istasyonlarında sunulan hizmetler, sadece araç pillerinin doldurulmasından ibaret değildir. İstasyon işletmecisi, elektriğin yanında müşterilerine her şeyden
önce araç park hizmeti de sunmaktadır. Bunun yanı
sıra, istasyon işletmecisinin müşterisine bilgi-iletişim
hizmetleri veya sair ilave hizmetler sunması da mümkündür. Dolayısıyla aslında burada istasyon işletmesinin sunduğu tek bir edimden değil, bir edimler demetinden söz etmek gerekir3. Elektrik dağıtım şirketlerinin
tek görevi, dağıtım hizmeti sunmak olduğundan, şarj
istasyonlarını elektrik dağıtım tesisi olarak nitelemek

ve bunları dağıtım şirketlerinin uhdesine bırakmak,
şarj istasyonlarında sunulan hizmetlerin çeşitliliği ile
bağdaşmayacaktır. Diğer taraftan, şarj istasyonlarının
dağıtım tesisi olarak kabul edilmesi ve bu işin dağıtım
şirketlerine bırakılması durumunda, dağıtım şirketlerinin elektrikli araç piyasanın ihtiyacına yeterli ölçüde
cevap verip veremeyeceği konusunda bazı tereddütler
bulunmaktadır. Dağıtım şirketleri neticede regülasyona
tâbi kuruluşlardır ve yatırımlarını belirli idarî süreçlerden geçerek gerçekleştirirler. Bu durum dağıtım şirketlerinin esnekliğini belirli ölçüde sınırlayan bir faktördür.
İstasyonların; genellikle alışveriş merkezleri, otoparklar, restoranlar, iş yerleri, dinlenme tesisleri gibi alanlarda kurulduğu dikkate alındığında, bir istasyon kurmak
için bu işletmelerin muvafakatini almak gerekecektir.
İstasyon işletmeciliği işi, regülasyonlar gereği belirli
sınırlamalara tâbi olan dağıtım şirketlerine bırakılmak
yerine bağımsız müteşebbislere bırakılırsa, bu müteşebbisler ile istasyonun kurulacağı yeri işleten işletmecilerin serbest piyasada oluşturabileceği esnek iş modelleriyle istasyon sayılarının çok daha hızlı bir biçimde
artabileceği değerlendirilmektedir. İşte bu ve benzeri
mülahazalarla, ABD’de aralarında New York, California,
Illinois gibi büyük eyaletlerin de bulunduğu çok sayıda
eyalette, şarj istasyonları işinin regülasyona tâbi bir iş
olmadığı, dolayısıyla istasyonların niteliğinin dağıtım
tesisi değil, tüketim tesisi olarak kabul edildiği görülmektedir4. Benzer bir yaklaşımın Avrupa ülkelerinde de
geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin Alman kanun koyucusu, 2016 yılında Enerji Endüstrisi Kanununda (Energiewirtschaftsgesetz) yaptığı değişiklikle, şarj
istasyonlarının tüketim tesisi olduğu kabulüyle hareket
ederek bu istasyonların çektiği enerjisinin nihaî elektrik
tüketimi sayılacağını öngörmüştür.
Şarj istasyonlarının, dağıtım tesisi değil de tüketim
tesisi sayılması en makûl çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Esasen dağıtım faaliyeti bakımından hukukî
ayrıştırma uygulaması yapıldığından, şarj istasyonları
dağıtım tesisi olarak kabul edilse bile, dağıtım şirketleri
burada enerji ticareti yapamayacaklarından, bu istas-

2- Young/Machlin/Dressler, s. 300.
3- Boesche, Katharina Vera, “Sind Ladepunkte für Elektrofahrzeuge Letzverbraucher?”, Recht der Energiewirtschaft, 10-11/2015, s. 451; Harendt, Bertram/Wolf, Catharina, Energierechtliche Einordnung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Information über geplante Änderungen des Energierechts im Jahre 2016, s. 4.

4- Young/Machlin/Dressler, s. 300-301.
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yonların dağıtım tesisi sayılması hem hukukî hem de

satışını düzenleyen 1989 tarihli Elektrik Kanununun

iktisadî perspektiften uygun görünmemektedir. Buna

(Electricity Act of 1989) 44 üncü maddesi çerçevesinde

karşılık, istasyonu dağıtım şebekesine bağlayan bağ-

ele almıştır. Anılan Kanun hükmü düzenleyici kuruma,

lantı hattının dağıtım tesisi olduğu noktasında bir te-

yetkili tedarikçiler tarafından satın alınan elektriğin ye-

reddüt bulunmamaktadır.

niden satışı için azamî fiyat belirleme yetkisi vermekte-

2.2. İstasyon İşletmecisinin Hukukî Statüsü

dir. OFGEM 14 Mart 2014 tarihli kararıyla, söz konusu
Kanun hükmü kapsamında belirlenen azamî fiyat limit-

Şarj istasyonunun hukukî statüsü netleştirildikten

lerinin, yetkili bir tedarikçi tarafından şarj istasyonlarına

sonra istasyon işletmecisinin de hukukî statüsünün

sağlanan elektrik enerjisinin, bu istasyonlarda elektrikli

belirlenmesine ihtiyaç vardır. Şarj istasyonu tüketim

araçlara yeniden satılması durumunda uygulanmaya-

tesisi olarak nitelendirildiğinde, istasyon işletmecisinin

cağına hükmetmiştir5. OFGEM bu kararıyla şarj istas-

de “tüketici” olarak nitelendirilmesi beklenir. Ancak is-

yonu işletmeciliği işini, elektrik tedarik faaliyeti olarak

tasyon işletmecisinin müşterilerine nihaî tahlilde elekt-

görmediği gibi, bu kapsamda yapılan mal ve hizmet su-

rik enerjisi sunuyor olması bu konuda tereddütlere yol

numlarının da herhangi bir fiyat limitine tâbi olmadığını

açmaktadır.

açıklamıştır.

Yukarıdaki başlıkta da değinildiği üzere, şarj istas-

Almanya’da ise bu konu kanun değişikliği ile çözüme

yonlarında sunulan mal ve hizmetlerde elektrik temini

kavuşturulmuştur. 2016 yılında Enerji Endüstrisi Kanu-

edimi ön plana çıkıyor olmakla birlikte, burada istasyon

nunda (Energiewirtschaftsgesetz) yapılan değişiklikle

işletmecisinin diğer edim yükümlülükleri de söz konu-

şarj istasyonlarının tüketim tesisi ve tüketici olduğu

sudur. İstasyon işletmecisi, elektriğin yanında müşteri-

kabul edilmiş ve böylece istasyon işletmecilerinin faa-

lerine her şeyden önce araç park hizmeti sunmaktadır.

liyeti, klasik anlamdaki elektrik tedarik faaliyetinin tâbi

Bunun yanı sıra, istasyon işletmecisinin müşterisine

olduğu düzenlemelerin kapsamından çıkarılmıştır.

bilgi-iletişim hizmetleri veya sair ilave hizmetler sunması da mümkündür. Dolayısıyla burada klasik anlamda bir elektrik tedarikinden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle, istasyon işletmecilerinin statüsünün
belirlenmesinde farklı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Şarj istasyonlarında sunulan mal ve hizmetlerin
çeşitliliği, bu konuya klasik elektrik tedarik faaliyetinin
dışında bir yaklaşım gerektirmektedir. İstasyon işletmecilerinin tüketici sayılması ve bunların elektrik tedarikçilerine özgü düzenlemelerin kapsamından çıkarıl-

İngiliz düzenleyici kurumu OFGEM (Office of Gas and

ması en makûl ve pratik çözüm olarak gözükmektedir.

Electricity Markets) bu konuyu, yetkili tedarikçiler tara-

Bunun için de ülkemizdeki mevzuat altyapısının öneri-

fından tüketicilere satılan elektrik enerjisinin yeniden

len bu kurguya göre düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

5- https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2014/03/mrp_decision.pdf (e.t. 05.06.2019).
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müşterilerinin kullanımı için bir şarj istasyonu kurmaya
niyetlendiğinde, bu kişinin bu işe girişirken KDV haricinde en az üç farklı malî yükümlülüğün altına gireceğini
ve bunun için her ay en az üç farklı kurum ve kuruluşla
muhatap olması gerektiğini göz önünde bulundurması
icap edecektir. Bu ihtimalde, örnekteki işverenin/restoran işletmecisinin, bu şarj istasyonunu kurmakta çok da
hevesli olmayacağını tahmin etmek zor değildir. Hâlbuki istasyon işletmecisi, tüketici sayılırsa, burada sözü
edilen malî yükümlülükler bakımından ilgili kurum ve
kuruluşların muhatabı, istasyon işletmecisine elektrik
temin eden elektrik tedarikçisi olacak, istasyon işletmecisi buradaki bürokratik süreçlerle uğraşmak zorunda kalmayacaktır7.
3. Hukukî Statünün Belirlenmesinin Önemi
İstasyonların ve istasyon işletmecilerinin hukukî
statüsünün netleştirilmesi, her şeyden evvel bu alana
yatırım yapacak müteşebbislerin kafasında oluşabilecek soru işaretlerinin giderilmesi için gereklidir.
Elektrik piyasası mevzuatı bakımından istasyonların
tüketim tesisi, istasyon işletmecilerinin de tüketici olarak kabulü en pratik ve uygulanabilir çözüm olarak görünmektedir. Bu durumda, lisans vb. yükümlülükler de
söz konusu olmayacağından, bu alana yatırım yapacak
kişilere idarî ve malî açıdan daha az külfetli bir seçenek
sunulmuş olacaktır.
Diğer taraftan istasyon işletmecisinin tüketici sayılması, elektrik üzerinden alınan vergi ve diğer yasal
yükümlülükler bakımından da oldukça mühimdir. Ülkemizde elektrik üzerinde KDV hariç olmak üzere, elektrik
tüketim vergisi, enerji fonu ve TRT payı adı altında üç
farklı vergi ve diğer yasal yükümlülük söz konusudur. Bu
malî yükümlülüklerin nihaî taşıyıcısı elektrik tüketicileri
olmakla birlikte, bunların tüketicilerden tahsil edilerek
ilgili kurum ve kuruluşlara yatırılmasından elektrik tedarikçileri sorumludur. Şarj istasyonu işletmecisi, elektrik tedarikçisi sayılacak olursa, istasyon işletmecisinin
vergisel anlamda da birçok yasal sorumluluğu söz konusu olacaktır. Bu durumda, istasyon işletmeciliği işinin
cazibesinin azalacağı bir vakıadır6. Örneğin bir işveren
veya bir restoran işletmecisi, işyerinde çalışan işçiler ile

Nitekim bu konu ülkemizdeki elektrik tüketim vergisine benzer şekilde “elektrik vergisi (Stromsteuer)”
adı altında, elektrik üzerinden KDV haricinde vergi uygulayan Almanya’da da bu şekilde düzenlemiştir. 2016
yılında Enerji Endüstrisi Kanununda (Energiewirtschaftsgesetz) yapılan değişikliğe paralel olarak, Elektrik
Vergisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde (Verordnung
zur Durchführung des Stromsteuergesetzes) yapılan
değişiklikle, elektrik vergisinin uygulaması bakımından
istasyon işletmecilerinin tedarikçi değil, tüketici olduğu
düzenlenmiştir (m. 1a, f. 2).
Bununla birlikte, şarj istasyonu işi bir serbest piyasa faaliyeti olarak düzenlendiğinde, şarj istasyonu,
aynı zamanda tedarik (veya üretim) lisansına sahip bir
tedarikçi tarafından kurulup işletilirse, burada tedarikçi ve istasyon işletmecisi sıfatı aynı şahısta birleşmiş
olacağından, buradaki istasyon işletmecisinin tüketici
sayılması mümkün olmayacaktır. Böyle bir ihtimalde,
elektriğin tüketimine bağlanan sonuçlar, istasyon işletmecisi/tedarikçi ile elektrikli araç sahibi/kullanıcısı
arasındaki ilişkiden doğacaktır8.
Sonuç olarak, şarj istasyonu piyasasının gelişimi için
gerek bu alanda lisans vb. yükümlülükler doğurmamak,
gerekse vergi ve diğer yasal yükümlülükler bakımından
potansiyel yatırımcıların bürokratik süreçlerden uzak
tutulması adına şarj istasyonlarının tüketim tesisi, istasyon işletmecilerinin de tüketici olarak kabul edilmesi
ve konuya ilgili mevzuatın buna göre düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

6- Harendt/Wolf, s. 2.
7- Bu durumda istasyon işletmecisi sadece, tedarik zincirinin her aşamasında her mal teslimi ve hizmet ifasında doğan KDV’nin tahsili ve vergi dairesine yatırılmasından sorumlu olacaktır ki, bu
sorumluluk örnekteki işverenin/restoran işletmecisinin yabancısı olduğu bir iş değildir; bu şahıs muhtemelen yürüttüğü asıl işi nedeniyle zaten vergi dairesinin bu anlamda muhatabıdır.

8- Aynı yönde bkz. Boesche, s. 454.

40

Temmuz - Aralık 2019 / Sayı: 14 - 15

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Kurul Kararları

KURUL KAR ARL ARI İNCELEMELERİ
ORGANIZE TOPTAN DOĞAL GA Z SATIŞ PIYA SA SI İŞLE TIM USUL
VE ESA SL ARI’NDA (PUE) 7 GÜNE KADAR TESLIM KOŞULLU
ÜRÜNLERIN UYGUL AMAYA ALINMA SINA İLIŞKIN 23/01/2020
TARIH VE 9138 SAYILI KURUL KAR ARI
Asude KORUCUOĞULLARI / EPDK - Enerji Uzmanı

Organize Toptan Doğal Gaz Sa-

rüşlerinin alınması aşamasında pi-

devreye alınmasını teminen gerekli

tış Piyasası Yönetmeliği ve Organi-

yasa tasarımında yedi güne kadar

çalışmalar yürütülmeye başlanmış-

ze Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası

uzayabilen teslim koşullu ürünler de

tır. Bilindiği üzere mevcut kurgu-

İşletim Usul ve Esasları (PUE) ile

yer almakta idi. Bu süreçte Avrupa

da belli bir gaz günü (G) teslimatı

hukuki altyapısı oluşturulan Organi-

Birliği düzenlemeleri incelendiğinde

yapılan günlük ürünlerin ticareti,

ze Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası

işlemin spot veya vadeli sayılma-

ilgili gaz gününden bir önceki gün

(OTSP), 01/09/2018 tarihinde faa-

sının kriterleri bakımından çeşitli

(G-1) saat 8:00’da başlayıp gaz gü-

liyete başlamıştır. Piyasa Katılımcı-

süreler öngörüldüğü, EPİAŞ tara-

nünden sonraki gün

ları/Sistem Kullanıcıları’nın Sürekli

fından öngörülen piyasa modelinde

14:00’da biten 54 saatlik ticaret

Ticaret Platformu’nda (STP) işlem

teslim koşulunun yedi güne kadar

aralığında yapılmaktadır. Spot işlem

yapabilmelerine ve/veya iletim sis-

uzamasının öngörüldüğü dikkate

temelli yeni ürünleri içeren değişik-

temi üzerindeki dengesizliklerin gi-

alınarak yedi güne kadar olan bu

likte piyasaya tanıtılan haftalık ürün,

derilmesine imkân veren OTSP’de

nitelikteki işlemlerin spot olarak

hafta içi ürünü ve hafta sonu ürünü

faaliyetler, 01/09/2018 tarihinden

kabul edilebileceği ve dolayısıyla

ticareti ise, teslimata konu hafta-

beri yürütülmekte olup, piyasada-

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı

dan bir önceki hafta (H-1) Pazartesi

ki likiditenin ve derinliğin artması

dışında değerlendirilebileceği ifade

günü saat 08:00’da başlayıp Cuma

hususunda olumlu gelişmeler kay-

edilmiştir. Ancak ilgili dönemde EPİ-

günü 16:00’da biten ticaret aralığın-

dedilmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla

AŞ ile yapılan istişareler kapsamın-

da yapılabilecektir. Yedi gün sonraya

organize piyasadaki toplam işlem

da, piyasanın belli bir derinliğe ulaş-

kadar teslim koşullu satış işlemleri

hacmi 2,84 milyar TL, piyasada iş-

tıktan sonra söz konusu bu ürünlerin

gibi yenilikçi ürünlerin de organize

lem gören doğal gaz miktarı 1,87

devreye alınması hususuna ilişkin

piyasada sunulmasının, OTSP’de fa-

bcm olarak gerçekleşmiştir. 44 aktif

bir uzlaşıya varıldığından bu ürün-

aliyet gösteren oyuncular açısından

piyasa katılımcısı tarafından yakla-

lerin bir sonraki aşamada sisteme

piyasa öngörülebilirliğini arttırması

şık 30 bin teklif verilerek piyasanın

entegre edilmesi planlanmıştır.

ve böylelikle kendi pozisyonları açı-

ilk 16 ayında 10 binden fazla eşleşme gerçekleşmiştir.

Mevcut piyasa şartlarının olgunlaşmasıyla birlikte söz konusu

(G+1) saat

sından alternatif bir hareket esnekliği sağlaması beklenmektedir.
Bu kapsamda yapılan PUE de-

EPİAŞ’ın faaliyet alanına doğal

ürünlerin hayata geçirilebilmesinin

gazın eklenmesi sürecinde Ener-

mümkün olduğu değerlendirilmiş

ğişikliğinde

ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve

olup, yedi güne kadar uzayabilen

başlayıp bir sonraki pazartesi günü

Sermaye Piyasası Kurulu’nun gö-

teslim koşullu satış işlemlerinin

08:00’a kadar süren zaman aralığı

@EnerjiUzmanlari

Pazartesi

08:00’dan
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Hafta olarak nitelendirilmiş; belirli bir haf-

- Hafta içi ürününde teslimat

lüğü olan taraflar dikkate alına-

tanın Cumartesi sabah 08:00’dan başla-

dönemi ticaret kapanış zamanını

rak yapılan bu değişiklikte iletim

yıp Pazartesi 08:00’da sona eren zaman

takip eden ilk Pazartesi, Salı, Çar-

sistemine giriş yapan taşıtanlara

diliminde teslimatı yapılabilen ürünü

şamba, Perşembe ve Cuma gaz

Hafta Sonu Ürünü; belirli bir haftanın Pa-

verilen %10 pay ile Piyasa Katı-

günleridir.

lımcılarına verilen payın %10’luk

zartesi sabah 08:00’dan başlayıp Cumartesi 08:00’da sona eren zaman diliminde
teslimatı yapılabilen ürünü, Hafta içi ürünü; belirli bir haftanın Pazartesi sabah
08:00’dan başlayıp bir sonraki Pazartesi
08:00’da sona eren zaman diliminde teslimatı yapılabilen ürünü Haftalık ürün olarak tanımlanmıştır. Tıpkı mevcut PUE’de
var olan Günlük Referans Fiyat (GRF) gibi,
kesinleşmiş eşleşmelerin fiyatlarından ve
teslim gününden hareketle belirli bir haftaya ilişkin tüm haftalık ürünlerin (hafta
içi ürünü, hafta sonu ürünü ve haftalık
ürün) fiyatlarının ağırlıklı ortalamasıyla
bir Haftalık Referans Fiyat (HRF) oluşması öngörülerek, bu fiyatın ileri vadeli teslim koşullu ürünler bakımından ülkemz
piyasası için bir gösterge niteliği taşıması

Diğer yandan, PUE’deki teminat ve avans ödemeleri kurgusunda da haftalık ürünlere entegrasyonun sağlanmasını teminen
bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Bununla beraber, piyasa katılımcılarının günlük işlem teminatını çekme işlemleri için EPİAŞ ile
merkezi uzlaştırma kuruluşu olan
TAKASBANK’ın mevcut kurguda
günde bir kez haberleşmesi, işlem derinliğinin arttığı OTSP’de
ihtiyaçları tam olarak karşılamamaya başladığından söz konusu
haberleşme sayısı günde üç defaya çıkarılmıştır.

kısmı İletim Sisteminden çıkış
yapan taşıtanlara aktarılmıştır.
Dolayısıyla BAST dağılımı, İletim
Şirketi’ne %10, İletim Sisteminden çıkış yapan taşıtanlara %60,
Piyasa Kullanıcılarına %30 pay
verilecek şekilde oluşmuştur.
Söz konusu PUE değişiklikleri 23/01/2020 tarih ve 9138
Sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiş olup 29/01/2020 tarihli ve
31023 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Bu karar uyarınca EPİAŞ tarafından STP altyapısı; hafta içi ürünleri, hafta sonu
ürünleri ve haftalık ürünler en geç

Bununla birlikte iletim şir-

1/6/2020 tarihine kadar piyasa-

ketinin ilave dengeleyici sıfatıy-

da işleme sunulacak şekilde hazır

Haftalık ürünlerde (hafta içi ürünü,

la iletim sisteminin dengesinin

hale getirilecektir.

hafta sonu ürünü ve haftalık ürün) ger-

sağlanması için gerçekleştirdiği

çekleşen eşleşmeler, ilgili ürüne ait tesli-

işlemlerden dengeleme gazı fi-

mat dönemi içerisindeki her bir gaz günü

yatlandırması sebebiyle kar/za-

için eşleşmeye konu miktar kadar doğal

rar etmemesi esası çerçevesin-

gazın teslim edilmesi ya da teslim alın-

de, dengesizliklerin uzlaştırılması

ması yükümlülüğü doğurmaktadır. Haf-

sonucu oluşan bakiyenin ay so-

talık ürünlerde teslimat dönemleri aşağı-

nunda günlük bazda Sistem Kul-

daki gibidir:

lanıcılarına, Piyasa Katılımcılarına

hedeflenmiştir.

- Haftalık üründe teslimat dönemi ticaret kapanış zamanını takip eden ilk Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma,

ve İletim Şirketine dağıtılmasını
öngören Bakiye Sıfırlama Tutarı’nın (BAST) dağılımında da re-

Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle, kısa vadede piyasa
oyuncularına OTSP’de yeni seçenekler sunularak piyasadaki
esnekliğin ve dolayısıyla piyasa
derinliğinin arttırılması, ileriye
dönük belirsizliklerin ise en aza
indirilmesi

hedeflenmektedir.

OTSP’de 7 günü aşan fiziksel
teslimatlı vadeli ürünlerin haya-

vizyona gidilmiştir. 7 güne kadar

ta geçirilmesine ilişkin çalışmalar

teslim koşullu satış işlemlerinin

ise devam etmekte olup bu ürün-

- Hafta sonu ürünlerinde teslimat dö-

devreye alınmasıyla birlikte sis-

lerin de en geç 2021 yılı içeri-

nemi ticaret kapanış zamanını takip eden

tem dengesizliklerinin azalacağı

sinde STP’de işleme sunulması

ilk Cumartesi ve Pazar gaz günleri,

kanaatiyle ve denge yükümlü-

öngörülmektedir.

Cumartesi ve Pazar gaz günleri,
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Kasım Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2019 KASIM

KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ* (MWe)

KONU BAŞLIĞI

ORAN (%)

-Üretim, tüketim, ithalat

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

61.850,76

67,93

LİSANSLI ÜRETİM*

EÜAŞ SANTRALLERİ

19.581,88

21,51

LİSANSSIZ

3.446,86

3,785

ÜRETİM**

YAP İŞLET SANTRALLERİ

0

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.

150,48

0,165

6026,96

6,619

TOPLAM
2019 TEMMUZ
KAYNAK TÜRÜ

0

91.056,94

LİSANSSIZ KURULU
FATURALANAN

DOĞAL GAZ

26.207,89

28,78

49.941.941,40

18,05

BARAJLI HİDROLİK

20.642,52

22,67

61.887.843,02

22,36

LİNYİT

10.101,03

11,09

42.512.019,30

15,36

İTHAL KÖMÜR

8.966,85

9,85

54.249.649,27

19,60

AKARSU

7.859,77

8,63

21.904.910,19

7,91

RÜZGÂR

7.544,03

8,28

19.873.877,64

7,18

JEOTERMAL

1.514,69

1,66

8.050.972,85

2,91

FUEL OİL

810,77

0,89

3.177.140,52

1,15

TAŞ KÖMÜRÜ

803,78

0,88

3.132.494,84

1,13

BİYOKÜTLE

408,99

0,45

684.615,65

0,25

405

0,44

2.102.804,26

0,76

5783,91

6,35

9.236.357,16

3,34

NAFTA

4,74

0,005

LNG

1,95

0,002

MOTORİN

1,04

0,001

TOPLAM

91.056,94

100

210.579.472
MWh

TÜKETİM

2019 OCAK-TEMMUZ

ORAN
(%)

GÜNEŞ

6.030 MW

GÜÇ

TOPLAM
KURULU
GÜÇ* (MWe)

ASFALTİT

85.030 MW

GÜÇ*

100

TOPLAM
ÜRETİM*
(MWh)

9.518.028 MWh

LİSANSLI KURULU

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN

LİSANSSIZ

267.237.597
MWh

ORAN
(%)

İTHALAT

1.912.020 MWh

İHRACAT

2.599.487 MWh

AYLIK AĞIRLIKLI

301,83 TL/
MWh

ORTALAMA PTF

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

AYLIK AĞIRLIKLI

301,28 TL/MWh

ORTALAMA SMF

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

2020 OCAK-MART DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)

Enerji

Dağıtım

Fon/Pay/
Vergi

%18 KDV’li

Sanayi OG

47,9493

11,2441

0,9590

70,9798

0,00

Sanayi AG

52,2826

17,3969

1,0457

83,4557

0,00

Mesken

34,38

23,0585

2,7504

71,0229

998,91

0,00

Ticarethane

54,3673

23,5764

4,3494

97,1058

276.755.625,00

100

Tar. Sulama

47,3788

19,3723

3,7903

83,2389

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2019 Yılı Kasım 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)

434,6

39.791,27

39.590,65

658,12

40.225,87

40.248,77

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

Boru Gazı

LNG

Toplam
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Ülke

Miktar

Rusya Federasyonu

13.307,53

İran

6.883,43

Azerbaycan

8.657,89

Cezayir

5.064,99

Nijerya

2.135,34

Diğer

3.742,09

Toplam

28.848,85

10.942,42

39.791,27

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

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Rafineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

999.386

2.862.824

3.849.421

86.573

3.862.210

3.935.994

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

			

Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)

TÜPLÜ

674.585

17,52

DÖKME*

86.777

2,26

OTOGAZ

3.088.059

80,22

Toplam

3.849.421

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

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

RAFİNERİ ÜRETİMİ

İTHALAT

İHRACAT

YURTİÇİ SATIŞLAR
(Tüketim)

TOPLAM ARZ
(Rafineri Üretimi
+ İthalat)

TOPLAM TALEP
(Yurtiçi Satışlar +
İhracat)

Benzin Türleri

4.834.295

0

2.694.745

2.227.689

4.834.295

4.922.434

Motorin Türleri

12.387.049

10.048.704

1.828.151

22.791.594

22.435.752

24.619.745

Fuel Oil Türleri

367.709

512.628

585.510

349.979

880.337

935.489

Havacılık Yakıtları

5.478.336

354.256

4.571.717

1.099.409

5.832.592

5.671.127

Denizcilik Yakıtları

2.282.765

16.368

2.344.005

37.710

2.299.133

2.381.715

25.350.153

10.931.955

12.024.129

26.506.380

36.282.109

38.530.510

ABONELİK
FORMU

Genel Toplam

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

@EnerjiUzmanlari #uzmangözüyleenerji
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