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Uzman Gözüyle Enerji Başlarken

1

Merhaba… 

Farklı alanlarda çok çeşitli etkileri görülmekte olan küresel salgın 2020 
gündemini işgal etmeye devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde pande-
minin sosyal, ekonomik ve hatta ekolojik etkilerini araştırabilmek ve 
anlayabilmek için göz önünde bulundurulan önemli konu başlıkların-

dan biri hiç şüphesiz enerjidir. Enerji piyasalarının gerçekleşme verileri pek çok alanda 
yaşanan dalgalanmalara ışık tutar niteliktedir. Bununla birlikte, salgının orta ve uzun 
vadede enerji piyasalarına etkisi başlı başına bir çalışma sahası oluşturacak nitelikte 
bir alan. 

Biz de bu sayımızda salgının enerji piyasalarına etkisini kapak konusu olarak belirledik. 
Bu konuda katkı sunan tecrübeli uzmanların görüş ve önerilerini sizinle paylaşıyoruz. 
Uzman Gözüyle Enerji dergisi, piyasanın her alanındaki bilgi birikimini bir artı değer 
olarak yine piyasaya iletebilmek gayretiyle yayın hayatına devam ediyor. 

Enerji Uzmanları Derneği olarak; sadece yayıncılık faaliyeti ile sınırlı kalmayıp, ihtiyaç 
görülen alanlarda katkı sunabileceğimiz konular üzerine yoğunlaşmaya, projeler üret-
meye, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yetkili makamlarla koordine 
içerisinde birçok alanda sosyal sorumluluk üstleniyoruz. Bu kapsamda salgından olum-
suz etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek adına sahada da faaliyetler yürüttük. 
Emek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyor, bu vesileyle, salgın sürecinin maddi ma-
nevi en az zayiatla bir an önce atlatılması diliyorum. 

Bu sayımızda dergimize zaman ayıran ve değerli öngörülerini bizimle paylaşan OME 
Petrol ve Gaz Direktörü Dr. Sohbet KARBUZ başta olmak üzere kıymetli makale ve ince-
lemeleri ile dergimize katkı sunan tüm yazarlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Saygılarımla.
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Uzman Gözüyle Enerji’nin dosya konusu: Küresel Salgın ve Piyasa-
lar…

Bu sayımız için Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği (OME)’nin 
Petrol ve Gaz Direktörü Dr. Sohbet KARBUZ ile yaptığımız röportaj 
küresel salgının etkilerinin piyasalar üzerinde en yoğun şekilde 

hissedildiği günlerde gerçekleşti. Dergimize zaman ayırıp kıymetli değerlen-
dirme ve öngörülerini bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz.

EPDK Dış İlişkiler Grup Başkanı Mehmet KÜRKÇÜ’nün salgın koşullarında 
uluslararası petrol piyasalarını konu aldığı makalesi, son yılların en derin 
dalgalanmalarına tanık olduğumuz petrol fiyatlarının geleceğine yönelik 
kapsamlı bir inceleme sunuyor.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Genel Müdürü Musa Cem 
ÖNAL, pandeminin doğal gaz dağıtım sektörüne etkisi ve sektör tarafından 
alınan tedbirlere ilişkin makale ile doğal gaz piyasasının nihai tüketiciye te-
mas ettiği dağıtım sektörü üzerinden panoramik bir fotoğraf çekiyor.

Salgın süresince alınan kapsamlı tedbirlerin üretim ve tüketim ilişkilerine 
etkisi çevreye olumlu olarak yansıdı. MEDAŞ Eğitim Uzman Yardımcısı Bey-
za Sude KOÇ, “Pandemi Günlerinde Enerji Talebi ve Karbon Salımı” başlıklı 
makalesi, küre ölçeğinde ve gerçekleşme verilerine dayanarak KOVİD-19 
salgının karbon salımına etkisi hakkında önemli bulgular barındırıyor.

Enerji Uzmanı Emrah SARI’nın bir solukta okunacak makalesinde, yüz yılı 
aşkın süredir birbirinden çok farklı alanlarda kullanım imkânı bulmuş bir 
enerji kaynağı olan LPG’nin ilk 50 yılını konu ediliyor. 

Piyasada faaliyet gösterecek şirketlerin lisans almalarına ilişkin EPDK bün-
yesinde yürütülen iş ve işlemler için Eneji Uzmanı Onur UYANUSTA işin 
mutfağından yenilikçi bir öneri sunuyor: Lisanslama Sürecinin Blokzincir 
Üzerinde Modellenmesi…

Son yapılan değişiklikler çerçevesinde Petrol Piyasası Kanunu ile kamusal 
zararların tahsil ve tazmininde yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi için 
lisans sahiplerinden talep edilecek teminat mektubunun ne olduğu, hangi 
kapsamda ve içerikte alınabileceğine yönelik ayrıntılı bir mevzuat incele-
mesini Enerji Uzmanı Serhat KÜÇÜKÇAPRAZ’ın makalesinde bulabilirsiniz. 

Makina Yüksek Mühendisi Tuğrul ÜÇOK, doğal gaz dağıtım şebekelerinin 
verimliliğini artırabilecek A tipi doğal gaz basınç düşürme ölçüm istasyon-
larında turbo gaz genleştirici kullanımı ile ilgili makalesinde ayrıntılı bir ter-
modinamik analiz sunuyor ve bulgularını paylaşıyor.

Piyasalara yönelik dış basın bülteni ve enerji istatistikleri ile Uzman Gözüyle 
Enerji’nin 17. Sayısı yine dopdolu. Katkı sunan yazarlarımıza teşekkürü borç 
biliyor, dergimize gösterdiğiniz ilginin artarak devam edeceğini umuyoruz. 

Sağlıcakla kalın,

Editörden
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Şekil 1. ABD ham petrol stokları4

Mehmet KÜRKÇÜ
EPDK / Grup Başkanı

2020 yılının ikinci çeyreğinde; dünyada son dö-
nemin en büyük salgınının etkisiyle çok derin 
bir ekonomik durgunluk yaşandı. 187 ülkede 

sokağa çıkma kısıtlamalarına gidilirken, enerji sektörü 
de dünya genelinde ulaşım, ticaret ve ekonomik faa-
liyetleri yavaşlatan bu krizden ciddi şekilde etkilendi. 
Öyle ki, salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma 
ve seyahat kısıtlamalarını tam olarak uygulayan ülke-
lerin enerji talebi yüzde 25 oranında azalırken, bu ted-
birleri kısmen uygulayan ülkelerde dahi enerji talebinde 
yaklaşık yüzde 18 azalma görüldü. Salgına karşı alınan 
tedbirler ulaştırma hizmetlerine ve dolayısıyla petro-
le olan talebi önemli ölçüde baskıladı. Küresel ölçekte, 

2020 yılının Mart ve Nisan aylarında karayolu taşıma-
cılığına olan talep bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yaklaşık yüzde 45, havayolu ulaşımına olan talep ise 
yaklaşık yüzde 60 azaldı1.

Bu süreçte, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 
2020 yılında günlük ortalama petrol talebinin bir önceki 
yıla göre yıllık bazda ortalama 9,3 milyon varil azalacağı 
öngörüldü2. Bu öngörüyü doğrulayacak şekilde, petrol 
talebi 2020 yılının ikinci çeyreğinde günlük 16,4 milyon 
varil azalırken3, petrol fiyatlarını belirleyen önemli bir 
faktör olan ABD’deki ham petrol stokları da bu yılın Ni-
san ayından bu yana son beş yılda gözlenen düzeyinin 
üzerine çıktı (Şekil 1).

Koronavirüs Salgını Koşullarında Koronavirüs Salgını Koşullarında 
Uluslararası Petrol PiyasasıUluslararası Petrol Piyasası

1-  IEA (2020), Global Energy Review 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020 
2-  IEA (2020), Oil Market Report - April 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/oil-market-report-april-2020 
3-  IEA (2020), Oil Market Report - July 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/oil-market-report-july-2020 
4-  US Energy Information Administration, “This Week in Petroleum”, 29 Temmuz 2020, https://www.eia.gov/petroleum/weekly/crude.php#tabs-stocks-us
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Uluslararası petrol fiyatları ise geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında alınan salgın tedbirlerinin sonucunda yavaş-
layan ekonomik aktivite ve buna bağlı olarak düşen talep sonucunda varil başına 27 dolar (Brent) düzeyine kadar 
geriledi (Şekil 2).

Şekil 2. Brent petrol fiyatının 2020 yılı başından itibaren gelişimi5

Bu tabloda, hükumetler Covid-19 salgınının eko-
nomik etkilerini hafifletmek amacıyla bir takım mali 
önlemleri ve destek paketlerini yürürlüğe koyarken, 
salgının küresel petrol piyasasında neden olduğu talep 
düşüşüne bağlı olarak ortaya çıkan fiyat krizi ile de başa 
çıkılması gerekiyordu. Zira bu kriz sonucunda oluşan 
petrol fiyatları, bir yandan konvansiyonel petrol üreti-
cisi ülkelerin milli gelirlerini önemli ölçüde azaltırken, 
diğer yandan başta ABD’de yapılan kaya gazı ve petrolü 
üretimini ekonomik olmaktan çıkarmaktaydı. Bu amaç-
la, petrol fiyatlarındaki çöküşün önlenmesi için bir dizi 
uluslararası girişimde bulunuldu.

Bu kapsamda, ABD Temsilciler Meclisi’nin elli üyesi 
tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed 
bin Selman’a hitaben 8 Nisan 2020 tarihinde kaleme 
alınan mektupta, küresel ham petrol piyasalarına is-
tikrar getirmesi için çağrıda bulunularak Suudi Arabis-
tan’ın ham petrol üretimini azaltıp fiyatların yüksel-
mesini sağlamadığı takdirde, bunun iki ülke arasındaki 
ekonomik ve askeri işbirliğini olumsuz etkileyeceği kay-
dedildi. Mektupta ayrıca, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri 
varlığının sağladığı istikrarın, gerek ABD gerek Suudi 
Arabistan’ın güvenliği bakımından önem taşıdığına işa-

retle, Suudi Arabistan’ın bu suni enerji krizini sonlandır-
maması halinde, ABD Yönetimini uygun şekilde karşılık 
vermeye teşvik edecekleri belirtildi6.

Bu sırada, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Alek-
sander Novak ise yaptığı açıklamada, OPEC üyesi ve 
OPEC üyesi olmayan ülkelerle son günlerde yoğun 
müzakereler yürütüldüğünü, bu görüşmelerde tüm 
tarafların petrol üretiminde Mayıs ve Haziran ayla-
rında toplam 10 milyon varil/günlük kesinti yapılması 
hususunda hemfikir olduğunu, üretim kesintisinin izle-
yen dönemlerde önce 8 milyon varil/gün, daha sonra 6 
milyon varil/gün’e gerileyeceğini, ayrıca piyasaların iz-
lenmeye devam edileceğini ve gerektiği takdirde ilave 
önlemler alınabileceğini, bu çerçevede hem üretici hem 
de tüketici ülkelerin çıkarlarının düşünülmesi gerektiği-
ni kaydetti.

Nihayet, petrol üreticisi ülkeler 12 Nisan 2020 tari-
hinde Rusya, Suudi Arabistan ve ABD’nin koordinasyo-
nunda günlük 9,7 milyon varillik, bu tarihe kadar üzerine 
uzlaşılmış en büyük petrol üretim kısıntısına karar ver-
diler. Ancak bu kararın dahi, petrol fiyatlarının istenen 
düzeyde tutulabilmesi için yeterli olmadığı ileri sürüldü. 

5-  https://www.bloomberght.com/emtia/brent-petrol
6- Gardner, T., “UPDATE 1-Republicans in U.S. House tell Saudi crown prince to tighten oil taps or risk response”, 8 Nisan 2020, https://www.reuters.com/article/global-oil-u-

sa-saudi/update-1-republicans-in-us-house-tell-saudi-crown-prince-to-tighten-oil-taps-or-risk-response-idUSL2N2BW135



6 @EnerjiUzmanlariNisan - Mayıs - Haziran 2020 / Sayı: 17

Makale

ABD kaynaklı sektör temsilcileri tarafından, günlük 10 
milyon varillik kısıntı durumunda dahi piyasada arz faz-
lasının devam edeceği, zira salgın nedeniyle yaşanan 
ekonomik durgunluğun petrol talebinde günlük 25-35 
milyon varil düzeyinde azalışa neden olacağı tahmin 
ediliyordu. ABD’nin, özellikle Texas ve Kuzey Dakota 
bölgesinde kaya petrolü üretiminin sürdürülebilme-
si için de petrol fiyatlarının 40 dolar/varil seviyesinin 
üzerinde kalması gerektiği ifade edildi7. Nitekim, alınan 
üretim kısıntısı kararından sonra da petrol fiyatları dü-
şüşünü sürdürerek, 28 Nisan günü dip noktasına ulaştı 
(Şekil 2).

6 Haziran 2020 tarihinde, başat petrol üreticisi ül-
kelerin Enerji Bakanları video konferans yöntemiyle 

yaptıkları toplantı sonucunda evvelce alınan günlük 
9,7 milyon varillik petrol üretim kısıntısını Temmuz ayı 
boyunca uygulama konusunda anlaştı. Buna rağmen, 
büyük petrol üreticilerinin petrol fiyatlarının akıbeti ile 
ilgili endişeleri tam olarak giderilemedi. Nitekim Suudi 
Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, 
söz konusu toplantıda büyük ekonomilerin normalleş-
me sürecine girmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesi-
ne karşın, darboğazdan henüz çıkılmadığını ifade etti8. 
Yine de, bu kararın ardından, gevşeyen salgın önlemle-
rinin de etkisiyle petrol fiyatlarının varil başına 40 dolar 
üzerinde istikrar kazandığı gözlendi (Şekil 2).

OPEC+ ülkelerinin 15 Temmuz tarihli Birleşik Ba-
kanlar İzleme Komitesi toplantısı öncesinde, petrol üre-
tim kısıntılarının Ağustos ayında hafifletilmesine karar 
verilmesi bekleniyordu. Söz konusu toplantıda, günlük 
2 milyon varillik ilave üretim kararı alındı, ancak bu ka-
rarın salgına karşı önlemlerin tekrar sıkılaştırılması du-
rumunda tekrar gözden geçirileceği de vurgulandı910.

Petrol fiyatlarının geleceğine yönelik beklentiler

Petrole olan talebin ve petrol fiyatlarının geleceğine 
ilişkin öngörüler ortak şekilde 2020 yılının ikinci yarısın-
da toparlanma ve 2021 yılının ilk yarısında genişleme 
şeklinde özetlenebilir.

Birleşik Devletler Enerji Bilgilendir-
me İdaresi (U.S. Energy Information 

Administration, EIA) aylık olarak 
yayımladığı “Kısa Vadeli Enerji Gö-
rünümü”nün (KVEG) Temmuz sü-

rümünde, Haziran ayında gevşeyen 
önlemler sonucunda yükselmeye başla-

yan fiyatlar ve OPEC+ ülkelerinin uygulamaya 
koydukları üretim kısıntılarını Temmuz ayında 

da sürdürme kararı akabinde, Brent petrol fiyatı 
öngörüsünü 2020 yılının ikinci yarısı için varil başına 

ortalama 41 dolar, 2021 için ise varil başına ortalama 

7-  Krauss, C., “The Big Deal to Cut Oil Production May Not Be Big Enough”, 13 Nisan 2020, https://www.nytimes.com/2020/04/13/business/economy/coronavirus-oil-ope-
c-trump.html

8-  Reed, S., “OPEC and Russia Agree to Extend Oil Production Cuts”, 6 Haziran 2020, https://www.nytimes.com/2020/06/06/business/energy-environment/opec-russia-o-
il-coronavirus.html

9-  OPEC, “JMMC sees improving market conditions and conformity levels”, 15 Temmuz 2020,https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6060.htm
10-  Bussewitz, C., “OPEC and allies to ease cuts, allow more oil production”, 16 Temmuz 2020, https://www.washingtonpost.com/business/opec-and-allies-to-ease-cuts-al-

low-more-oil-production/2020/07/15/b9cfa206-c6de-11ea-a825-8722004e4150_story.html
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50 dolara yükseltti11. EIA bir önceki ayın KVEG’inde, 
2020 yılının ikinci yarısı ile 2021 yılı için varil başına sı-
rasıyla 4 dolar ve 2 dolar daha düşük fiyat öngörüsünde 
bulunmuştu.

Mart ayı sonunda ABD’li yatırım bankası Goldman 
Sachs tarafından, petrol talebinde azalışının fiyatlara 
olan etkisinin üretim kısıntılarıyla giderilemeyeceği, bu 
nedenle petrol fiyatlarının (Brent ve WTI) 2020 yılının 
ikinci çeyreğinde 20 dolar/varil civarında gerçekleşe-
ceği öne sürülmüştü. Banka tarafından, Brent petrolün 
ancak 2020 yılının son çeyreğinde keskin bir şekilde va-
ril başına 40 dolar seviyelerine gelebileceği değerlen-
dirilmiş, ancak 2021 yılı için varil başına 52,5 dolarlık 
öngörüde bulunulmuştu12,13. Diğer yandan Goldman Sa-
chs, üretim kısıntılarına ilişkin OPEC+ kararları ve topar-
lanma eğilimine giren talep nedeniyle geçtiğimiz Mayıs 
ayında 2021 yılı için Brent petrol fiyatı öngörüsünü varil 
başına 55,63 dolar olarak revize etti14.

ABD’li bir diğer banka Morgan Stanley tarafından ise 
Mayıs ayı sonunda duyurduğu öngörülerinde 2020 yı-
lının son çeyreğinde petrol talebinin günlük 97 milyon 
varile kadar yükselebileceği iddia edilirken uzun vadeli 
Brent petrol fiyat öngörüsü varil başına 45 dolar olarak 
korundu.

Sonuç olarak, salgına karşı alınan önlemlerin gev-
şetilmesi ile birlikte Temmuz ayı boyunda varil başına 
41-44 dolar bandında tutunabilen petrol fiyatlarının 
yılın kalan kısmında da korunacağı, 2021 yılında ise 50 
dolar seviyesini aşabileceği öngörülüyor. Ancak, her ne 
kadar birçok ülkede salgına karşı alınan önlemler gev-
şetilse de, salgında gözlenebilecek ikinci bir yükseliş 
gevşetilen tedbirlerin tekrar sıkılaştırılması olasılığını 
da barındırıyor. Böyle bir durumda, salgının başlan-
gıcındaki tedbirlere göre daha esnek önlemlerin dahi 
petrol talebini tekrar düşürebileceği değerlendiriliyor. 
Diğer yandan, salgın süresince uygulamaya koyulan 

ofis yerine evde çalışma, yüz yüze toplantı yerine video 
konferans yoluyla görüşme gibi çalışma usulleri ile te-
darik zincirlerinde gerçekleşen değişikliklerin bir takım 
iş kollarında kalıcı olarak benimsenmesinin, başta ha-
vacılık olmak üzere petrol talebinde ağırlığı olan ulaş-
tırma sektörlerinde kalıcı küçülme olasılığı taşıdığı ifade 
edliyor. Bu nedenle,  küresel petrol talebinin geçmişte 
görülen günlük 100 milyon varil düzeyine uzun yıllar, 
hatta hiçbir zaman erişememesi de olasılık dahilinde 
görülüyor15.

11- US Energy Information Administration, “Short-Term Energy Outlook”, 7 Temmuz 2020, https://www.eia.gov/outlooks/steo/
12- Reuters, “Oil demand to plunge by 10.5 mln bpd in March, more in April -Goldman Sachs”, 26 Mart 2020, https://www.reuters.com/article/oil-research-goldman/oil-

demand-to-plunge-by-105-mln-bpd-in-march-more-in-april-goldman-sachs-idUSL4N2BJ2BO
13- Reuters, “The Coronavirus Pandemic Has Changed Oil Markets Forever”, 13 Nisan 2020, https://www.reuters.com/article/us-global-oil-opec-goldman/goldman-sa-

chs-still-sees-crude-prices-falling-after-opec-deal-idUSKCN21V07H
14- Paraskova, T., “Goldman Sachs Predicts $51 Oil in 2021”, 4 Mayıs 2020, https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Goldman-Sachs-Predicts-51-Oil-In-2021.html#:~:text=-

Goldman%20Sachs%20raised%20its%20estimate,support%20oil%20prices%20next%20year.
15- Van der Graaf, T. “The Coronavirus Pandemic Has Changed Oil Markets Forever”, 19 Mayıs 2020, https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28772/covid-19-and-the-o-

il-market-crash-have-changed-the-energy-industry-forever
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Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe 
KOVİD-19 Etkisi ve Alınan ÖnlemlerKOVİD-19 Etkisi ve Alınan Önlemler

meleri hem de işçileri korumak için alınan bazı önlemler 
ele alınacaktır. 

Salgının Avrupa Doğal Gaz Piyasalarına Etkisi

2020 yılında diğer yıllara kıyasla ılık geçen kışın et-
kisi ile Avrupa’da doğal gaz talebi istenilen seviyeye yı-
lın ilk 2 ayında ulaşmamış, Nisan ayı itibariyle Avrupa 
genelinde KOVİD-19 önlemlerinin başlatılması ile ta-
lepte azalma olmuştur. Mart 2020 ortalama sıcaklıkla-
rının mevsim normallerine göre düşük olması sebebiyle 
KOVİD önlemlerine rağmen doğal gaz talebi artmıştır. 

Çin’de ortaya çıkan ve küresel ölçekte insan 
sağlığını tehdit eden KOVİD-19’un Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ni-

telendirilmesiyle birlikte uluslararası ticaret ve küresel 

ekonomi ciddi risk altına girmiştir. Virüsün etkisiyle ge-

len salgın hastalık ve hızlı yayılma trendi dünya gene-

linde küresel ekonomi ve dünya ticaretini ciddi şekilde 

etkilemektedir. 

Bu yazıda, pandeminin ekonomik etkileri karşısında, 

Avrupa ve Türkiye doğal gaz piyasalarında, hem işlet-

Musa Cem ÖNAL
GAZBİR Genel Müdürü
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rine göre Avrupa’da 2020 yılının ilk beş ayında elektrik 
üretimi %7 düşerken, doğal gaz santrallerindeki üretim 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Ay-
rıca, son analizlere göre normalleşme sürecinde üze-
rinden yaklaşık 50 gün geçmesine rağmen hem elekrik 
hem de doğal gaz talebinin geçtiğimiz yıllara göre hala 
düşük seviyede olduğu görülmektedir.

2000 yılından itibaren her yılı yaklaşık 500 BCM 
doğal gaz tüketimi ile tamamlayan Avrupa’nın bu yılın 

Ocak-Mayıs 2020 döneminde Avrupa genelinde 
toplam doğal gaz talebi yaklaşık %10 düşerken, ay bazlı 
doğal gaz talebi incelendiğinde düşüşün en fazla olduğu 
dönem karantina uygulamalarının olduğu Nisan ve Ma-
yıs ayları olmuştur. Nisan ve Mayıs 2020’de Avrupa’da 
doğal gaz talebinde %20’ye yakın bir azalma olmuştur. 

Karantina önemleri kapsamında sanayi üretiminin 
yavaşlaması, sosyal hayatın durma noktasına gelmesi 
ile enerjiye olan talep hızla azalmıştır. ENTSO-E verile-

Avrupa Yıllara Göre Aylık Doğal Gaz Talebi  (Milyar m3)

  Kaynak: Oxford Institute for Energy Studies
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sıra, çalışanların ve tüketicilerin sağlığını korumaya yö-
nelik bir dizi tedbir hayata geçirilmiştir. 

Avrupa’da Uygulamaya Koyulan Tedbirler

Fransa’da enerji dağıtım ve iletim şirketleri, evden 
çalışma düzenine geçmişlerdir. Tesislerde veya saha-
da bulunmaları gereken personel için kişisel koruyucu 
ekipmanlar tedarik edilirken, sosyal mesafe ve hijyen 
kuralları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Personelden herhangi birinde KOVİD-19 pozitif bul-
gusuna rastlanması durumunda, ülkemizde olduğu gibi 
yakın çevresi ve çalışma arkadaşları bilgilendirilerek, 
çalışan ortamının uygun koşullarda temizlenmesi gibi 
gerekli sıhhi önlemler hayata geçirilmiştir.

Özellikle hastane ve kamu binaları gibi kritik öne-
me sahip yerlerin kesintisiz enerji tedarikini sağlamak 
için vardiyalı çalışma düzeni ile ilgili personeller sahada 
çalışmalarını kesintisiz sürdürmüş ve kritik noktalarda 
belirlenen binalara erişim sıkı bir şekilde kontrol edile-
rek belirli bir personel ile sınırlandırılırmıştır. 

sonunda toplam doğal gaz talebinin 450 BCM civarın-
da gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Avrupa’nın en 
çok doğal gaz talebine sahip Almanya, Birleşik Krallık, 
İtalya ve Fransa’da talebin 10 BCM civarında, Hollanda 
ve İspanya’da ise 4 ila 6 BCM arasında düşeceği tahmin 
edilmektedir.

Avrupa Birliği Komisyonu verileri incelendiğinde; 
2020 yılında, Avrupa’da, GSYH’nın %7,4 civarında kü-
çüleceği öngörülmekte, buna paralel olarak doğal gaz 
talebinin %7-8 bandında daralması beklenmektedir. 
2008 ekonomik krizinden sonra Avrupa doğal gaz ta-
lebi yaklaşık %8 azalmıştır. KOVİD-19 etkisi ile talebin 
2008 yılına benzer oranda daralması pandeminin sek-
tör üzerindeki etkisinin bir küresel ekonomik kriz kadar 
büyük olduğunu göstermektedir. 

Pandemi sürecinde tüm sektörlerde olduğu gibi 
enerji sektöründe de bazı tedbirlerin alınması zorun-
luluğu ortaya çıkmıştır. Özellikle insanlarla teması en 
yüksek seviyede olan dağıtım sektöründe ekonomik 
rahatlamayı sağlamak amacıyla alınan tedbirlerin yanı 
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tandaşlarımızın sağlığının korunması hem de verilen 
hizmetin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için bir 
dizi önlemi hayata geçirmiştir. 

Öncelikle doğal gaz dağıtım şirketlerinin çatı 
birliği konumundaki GAZBİR bünyesinde şirketlerin 
acil eylem planları değerlendirilmiştir. Doğal gaz 
dağıtım sektöründe bugüne kadarki tecrübe ve dünya 
uygulamaları örnekleriyle oluşturulmuş olan acil eylem 
planları deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin yanı 
sıra terör saldırısı, kazı çalışmalarında meydana gelen 

Enerji tedarik firmaları müşterilerine video arama 
yoluyla ulaşarak hem süreç bilgilendirmesi hem de ihti-
yaç sahiplerine enerji ve tıbbi yardım sağlamıştır.

Diğer Avrupa ülkelerine göre pandemi sürecini daha 
hafif geçirmekte olan Almanya’da enerji tedarik şirket-
leri operasyonlarında hijyen standartlarını ve sürece 
özel davranış kurallarını sıkılaştırarak enfeksiyon riskini 
azaltmayı hedeflemiştir. Personelin çalışma durumu-
nun el verdiği sürece sosyal mesafeyi koruyarak, katı 
hijyen kurallarının uygulanmasına özen gösterilmiş, 
abone merkezleri kısmen veya tamamen kapatılmıştır. 
Servis talepleri online başvurular ile alınmış, kalibras-
yon ve sayaç değişim işlemleri geçici olarak durdurul-
muştur. 

KOVİD-19 etkilerinin en yoğun görüldüğü Avrupa 
ülkeleri arasındaki İtalya’da pandemi önemlerinin ülke 
genelinde geç alınmasına rağmen birçok enerji tedarik 
şirketi, salgın durumu başlar başlamaz Merkezi Kriz 
Komitesi kurarak, personel güvenliğini ve enerji arzı-
nın sürekliliğini sağlamayı amaçlamıştır. Ülke genelinde 
pandemi önlemlerinin başlaması ile sahadaki operas-
yon personel sayısı asgari güvenlik mesafelerine uyul-
ması için azaltılmıştır. Uzaktan çalışabilecek olan tüm 
personel evden çalışmaya başlamıştır. Aynı zaman-
da şirkette ve müşteri servislerinde çalışmaya devam 
eden bütün personel için maske, eldiven gibi gerekli ko-
ruyucu ekipmanlar temin edilmiştir.

Pandemi Sürecinin Türkiye Doğal Gaz Dağıtım                  
       Piyasası’na Etkisi ve  Alınan Tedbirler

Tüm dünyada günlük hayatı olumsuz yönde etkile-
yen KOVİD-19 vakaları, 10 Mart 2020 tarihi itibariyle 
ülkemizde de görülmeye başlamıştır. Günlük vaka sa-
yılarındaki artış hükümetimizin salgının yayılmasının 
kontrol altına alınmasına yönelik kesin tedbirlerin yanı 
sıra ekonomik bazı desteklerin de vatandaşlarımıza 
sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Türkiye’nin 81 ilinde ve 555 yerleşim yerinde doğal 
gaz dağıtım faaliyeti yapan 72 dağıtım şirketi hem va-
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ödeme, iç tesisat kontrolü, gaz açma-kapama gibi rutin 
işlemleri yerine getirmesi imkansız hale gelebilecektir. 

Bu sebeple hizmet sürekliliğinin sağlanması, çalı-
şanların ve müşterilerin sağlığının korunması amacıyla 
bir dizi tedbir tüm doğal gaz dağıtım şirketleri tarafın-
dan uygulanmaya başlamıştır.

Alınan önleyici tedbirler aşağıdaki şekilde özetlen-
miştir.

•	 Tüm personelin kullanacağı sayıda eldiven, 
maske, gerekli durumda kullanılmak üzere tu-
lum, el temizleme jeli gibi kişisel koruyucu do-
nanımın temin edilmesi ve dağıtımına azami 
şekilde dikkat edilmesi,

•	 Acil koordinasyon yönetici ve yedeklerinin be-
lirlenmesi,

•	 Olası vaka bilgisinin, Sağlık Bakanlığı rehberleri 
doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüklerine ivedi-

hat hasarları gibi senaryoları kapsayacak şekilde ha-
zırlanmıştır. Ancak acil eylem planlarında bugüne ka-
dar karşılaşılmamış bir durum olması sebebiyle salgın 
hastalık sürecine ilişkin bir eylem planı çalışması bu-
lunmadığı görülmüştür. Hızlı şekilde örnek acil eylem 
planları salgın hastalık senaryosuna göre oluşturulmuş 
ve dağıtım şirketlerinin iş süreçleri bu planlara uygun 
hale getirilmiştir.

Doğal gaz dağıtım sektörü verilen hizmetin nite-
liği bakımından vatandaş ile sürekli temasın zorunlu 
olduğu iş süreçlerini kapsamaktadır. Sayaç okuma ve 
faturalandırma, iç tesisat kontrolü, abonelik başlat-
ma ve sonlandırma işlemleri, bakım onarım faaliyet-
leri gibi süreçler salgın döneminde bulaşma riskini 
arttırmaktadır. Özellikle hizmet sürekliliği anlamında 
çalışanların bulaş riskinden korunması büyük önem arz 
etmektedir. Çünkü uygulamada çalışma grupları içinde 
bir kişide virüs tespit edilmesi halinde temas edilen 
tüm çalışanların tedbir amaçlı karantinaya alınması gibi 
bir durum söz konusu olmaktadır. Bu durumda dağı-
tım şirketinin sayaç okuma, müşteri hizmetleri, fatura 
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Abone/Müşteri Merkezlerinin kullanımını azaltımı, 
ödemelerin internet bankacılığı veya alternatif yollar 
ile yapılması, abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden 
gerçekleşmesi, Sağlık Bakanlığının yayımladığı “KO-
VİD-19’la Mücadele” bilgilendirme notlarında yer alan 
kişisel koruma önlemlerinin tüm şirket merkezlerinde 
ve işletmelerinde uygulanması, acil müdahale/ba-
kım-onarım ekiplerine koruyucu ekipmanların temini 
gibi önlemler ile virüsün yayılımının en aza indirilmesi 
hedeflenmiştir.

Alınan tedbirler sayesinde doğal gaz dağıtım sek-
töründe hizmet sürekliliğini durduracak derecede bir 
bulaş seviyesine gelinmemiştir. Ancak münferit vakalar 
tüm sektörlerde olduğu gibi doğal gaz dağıtım sektö-
ründe de görülmüştür. 

likle iletilmesi ve sağlık sağlayıcılar tarafından 
vakanın alınmasına kadar geçen sürede gere-
ken izolasyonun sağlanması,

•	 Çalışma ortamının, ortak kullanım alanlarının, 
servislerin temizlik, dezenfekte ve hijyen 
koşullarının sağlanmasına kullanılan araç 
ve gereçlerin sterilizasyonuna azami gayret 
gösterilmesi,

•	 Ortak kullanım alanlarının (yemekhane, giyim 
odası, dinlenme odası, kreş, mescit, asansör, 
çay ocakları, misafirhane, v.b.) daha az sayıda 
kişinin bir araya gelecek şekilde kullanılmama-
sının sağlanması,

•	 Saha ekiplerinin, diğer ekiplerinden izole ola-
rak, her ekibin diğer ekipler ile herhangi bir 
temastan kaçınacak şekilde çalıştırılması, ça-
lışma ortamlarının bu duruma uygun düzen-
lenmesi, ekipten herhangi birinde vaka görül-
mesi durumlarında oluşturulmuş ekiplerden 
hangilerinin devreye gireceği, kullanılan araç-
ların kimler tarafından dezenfekte edileceği, 
yeni ekibe teslim edeceği gibi hususların plan-
lanması,

•	 Mümkün olduğu ölçüde ekipler ve/veya çalış-
ma gruplarının birbirinden personel değişimi 
yapmamasına dikkat edilmesi,

•	 Vatandaşlarla fiziki teması en aza indirecek 
şekilde hizmeti aksatmamak sureti ile Müşteri 
Merkezlerinin kullanımının azaltılmasına için, 
abonelik, iptal, tahsilat vb. işlemler için va-
tandaşı online başvuru kanallarına (e-devlet, 
internet bankacılığı vb.) yönlendirecek şekilde 
sms, web sitesi gibi iletişim araçlarını kullana-
rak bilgilendirme yapılarak çalışmaların yürü-
tülmesi, 

•	 Sayaç okuma, acil müdahale, bakım onarım 
ekiplerinin izole gruplar halinde evden arıza 
mahalline gidecek şekilde çalışma organizas-
yonlarının planlanması,
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gin şekilde düşmüştür. Doğal gaz dağıtım sektöründe 
normal şartlarda fatura tahakkuk tahsilat oranı yüzde 
99’un üzerinde seyrederken, Mart – Haziran döne-
minde % 82’ye kadar gerilemiştir. Dağıtım şirketlerinin 
tahsil edemediği fatura tutarı 1.5 milyar TL’ye kadar 
yükselmiştir. 

Haziran ayı başından itibaren başlatılan normalleş-
me süreciyle beraber çalışma hayatı da kademeli bir 
normalleşme sürecine girmiştir. Kapalı olan işletmeler, 
küçük ticarethaneler tekrar faaliyete geçmiştir. Nor-
malleşme süreciyle beraber Temmuz ayının başından 
itibaren doğal gaz dağıtım şirketlerinin konut ve küçük 
ticarethaneler için uyguladığı borçtan dolayı gaz arzı-
nın durdurulmaması uygulaması da sonlandırılmıştır. 
Geçmiş 3 aylık dönemde birikmiş borç bakiyesi olan tü-
keticiler için taksitle ödeme imkânı sağlanmış ve müş-
terilerin mağduriyeti önlenmiştir. Temmuz ayı ortası iti-
bariyle doğal gaz dağıtım şirketlerinin fatura tahakkuk 
tahsilat oranı % 95’in üzerine çıkmıştır. Halen 1 milyar 
TL’nin üzerinde tahsil edilememiş fatura tutarı olma-
sına rağmen Nisan ve Mayıs aylarına göre belirgin bir 
düzelme olduğu görülmektedir.

Pandemi sürecinin yaz aylarında nispeten etkisini 
azaltması iş hayatının eskisine yakın bir şekilde nor-
malleşmesini sağlamıştır. Ancak Ekim ayı sonu itiba-
riyle hava sıcaklıklarının kış şartlarına yaklaşması ile 
salgının tekrar yayılması riski kamuoyunda tartışılan bir 
senaryodur. Böyle bir durumda pandeminin yayılmasını 
engellemeye yönelik katı tedbirlerin yeniden uygulan-
maya başlaması halinde Mart-Haziran 2020 dönemin-
de görülen dağıtım şirketlerinin fatura tahsilat riski, ba-
har ve kış aylarındaki tüketim farklılığıyla orantılı olarak 
artabilecektir. 

Gelinen aşamada Mart ayından itibaren başlayan 
pandemi sürecinde doğal gaz dağıtım sektöründe ETKB 
ve EPDK koordinasyonunda alınan tedbirlerin yurtdışı 
uygulamalarıyla uyumlu olduğu ve amaçlanan faydayı 
sağladığı görülmektedir. Temennimiz ülke genelinde 
alınan tedbirlerin sonucu KOVİD-19 salgınının etkilerin 
bir an önce bitmesi ve tekrar görülmemesidir. 

KOVİD-19 Pandemisi sürecinde uygulanan kalaba-
lık ortamlardan uzak durulmasına ilişkin uygulamalar 
özellikle küçük ticarethanelerden başlayarak çalışma 
hayatının bütün alanlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 
Turizm, perakende, ulaşım sektörleri başta olmak üzere  
hemen hemen tüm sektörlerdeki talep daralması hane 
gelirlerinin bir süreliğine de olsa azalması gibi bir sonu-
cu beraberinde getirmiştir. Bu durumda kış döneminin 
sonu olmasına rağmen ısınma ihtiyacının fazla olması 
sebebiyle doğal gaz tüketiminin yüksek olduğu Mart 
ayında faturaların ödenmesinde bazı güçlükler ortaya 
çıkmış, kamuoyunda doğal gaz ve elektrik faturalarının 
ertelenmesi yönünde talepler tartışılmaya başlamıştır.

Doğal gaz dağıtım şirketleri Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı (ETKB) ve EPDK koordinasyonunda 2020 
Mart ayından başlayarak konut ve küçük ticarethane-
lerde borcundan dolayı doğal gaz arzının durdurulma-
ması uygulamasını başlatmıştır. Sayaç okuma ve fatu-
ralandırma süreçleri mümkün olduğu müddetçe devam 
ettirilmiştir. Ancak maddi güçlük vb. sebeple faturasını 
ödeyemeyen tüketicilerin doğal gaz arzına devam edil-
miştir. 

Uygulama sürecinde doğal gaz dağıtım şirketlerinin 
aylık bazdaki fatura tahakkuk – tahsilat oranları belir-
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lüklere ilişkin oluşabilecek kamusal zararların tahsil ve 
tazmininde yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi için 
lisans sahiplerinden teminat mektubu talep edilebile-
ceği ve petrol piyasasında mevzuata aykırı davranışlar 
göstermek için kısa süreli faaliyet gösterme niyeti olan 
firmalara karşı caydırıcılığın artırılması olduğu madde 
gerekçesinde belirtilmiştir.2

2. Teminat Mektubunun Tanımı Ve Unsurları 

2.1. Teminat Mektubu Tanımı

Teminat mektubu, lehtarın muhataba karşı yüklen-
diği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek ama-
cıyla banka tarafından muhataba hitaben verilen mek-
tuplardır.3

Yargıtay’ın tanımına göre; teminat mektubu sözleş-
mesi, “fer’i nitelikte olmayan öyle bir sözleşmedir ki garanti 
veren, garanti alandan bir ivaz elde etmek için değil, fakat 
onu teşebbüs veya iş yapmaya yöneltmek amacıyla ba-

1. Yasal Dayanak 

Petrol piyasasında teminat mektubu uygulamasının 
yasal dayanağını 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu-
nun 3 üncü maddesinde, 14.02.2019 tarihli ve 7164 
sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun1 30 uncu maddesi ile yapılan değişiklik oluş-
turmaktadır. Değişiklik ile 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununa aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Kurum, lisans sahiplerinden bu Kanun kapsa-
mındaki mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak 
üzere Kurulca belirlenecek hususlarda teminat mek-
tubu talep edebilir. Teminat mektubu alınacak lisans 
türleri, teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şart-
larda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca 
yapılacak düzenlemeler ile belirlenir.”

Bu değişikliğin amacının, EPDK’nın katılma payı 
veya 5015 sayılı Kanun kapsamındaki mali yükümlü-

1-Söz konusu Kanun 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2- Bkz. https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1410.pdf
3- Abdurrahman Çetin; Yusuf Dinç, Türkiye’de Teminat Mektupları: Uygulamalar ve Hukuki Sorunlar, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar 

Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2013, 67-92,  s.70.
4- Yargıtay 11. HD., 15.10.1985 T., 4169 E., 5413 K.
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likte garanti sözleşmesi olarak da değerlendirilemez-
ler.6

2.2.1. Garanti Alanın Belirli Bir Hareket Tarzına  
      Yöneltilmiş Olması

Bankanın teminat mektubu düzenlemekle lehdarı 
da belirli bir hareket tarzına yönelttiği bunun için de te-
minat mektubu ilişkisinin neden olacağı riskin yöneldi-
ği kişinin zararlarını tazmin etmeyi taahhüt ettiği ifade 
edilmektedir.7 Bir başka deyişle banka, lehdarı belirli 
bir hareket tarzına yöneltmek için, temel ilişkiden kay-
naklanan riskin gerçekleşmesi halinde, riskin yöneldiği 
kişinin uğrayacağı zararın veya yoksun kalacağı karın 
tazminini taahhüt etmektedir.8 Burada garanti alanı 
belirli bir hareket tarzına yöneltmek amacı, garanti söz-
leşmesini diğer sözleşmelerden ayırmakta ve garanti 
sözleşmesini karakterize etmektedir.9 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu m.3 kapsamında 
talep edilecek teminat mektubunda banka, lehdarı(te-
minat mektubu talep eden firmayı) mali yükümlülük-
lerine uygun davranma hareket tarzına yönlendirmek-
tedir. Banka, firmanın mali yükümlülüklerine uygun 
davranmaması durumunda EPDK’nın uğrayacağı zara-
rın karşılanacağını taahhüt etmektedir.

2.2.2. Belirli Bir Rizikonun Üstlenilmesi

Riski en genel şekilde “korkulan olay” olarak nitelen-
dirmek mümkündür. Teminat mektubunda garanti edi-
len risk ileri bir tarihte gerçekleşecek olan, muhtemel 
bir olayı ifade eder. Bir başka ifade ile taraflarca ger-
çek durumun bilinmemesi risk anlamına gelmektedir. 
Eğer bir olayın meydana gelip gelmeyeceği kesin ise 
riskten söz edilemeyecektir; ancak taraflar objektif bir 
kesinlikten haberdar değillerse taahhüt geçerli olacak-
tır.10 Risk müstakbel ve muhtemel bir olaydır. Bir olayın 

ğımsız olarak söz konusu teşebbüs veya işin tehlikelerini 
kısmen veya tamamen üzerine almaktadır.” 4 

Petrol piyasasında talep edilecek teminat mektup-
ları lisans sahibi firmanın (lehdarın), EPDK’ya (muhata-
ba) karşı yüklenmiş olduğu mali yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini garanti etmek için banka tarafından EP-
DK’ya (muhataba) hitaben verilecektir.

2.2. Teminat Mektubunun Unsurları

Teminat mektuplarının hukuki niteliği garanti söz-
leşmesi olarak kabul edilmektedir.5 Bunun için teminat 
mektubunun aşağıda yer alan garanti sözleşmelerinde 
bulunması gereken unsurları taşıması gerekmektedir. 
Teminat mektupları, garanti sözleşmesinin unsurlarını 
taşımaması halinde tamamen geçersiz olmamakla bir-

5- Banka teminat mektupları ile ilgili 1967 ve 1969 tarihlerinde Yargıtay tarafından önemli kararlar verilmiş, verilen kararlar teminat mektubunun niteliğinin değişmesine 
neden olmuştur. Bu kararlardan ilk talepte tazmin garantisi taşıyan banka teminat mektuplarının başkasının fiilini taahhüt niteliği taşıdığı, garanti sözleşmesi oluşturduğu ve 
kefalet sayılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bkz. Yargıtay İBGK., 13.12.1967 T., 1966/16 E. 1967/7K.; Yargıtay İBGK., 11.06.1969 T., 4 E. 6 K.

6- İzzet Başara, Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 83, 2009, 302-317, s.304.
7- Hilal Coşkun, Banka Teminat Mektuplarında İlgililerin Hak ve Borçları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2012, s.22
8- Ayşe Nilüfer Türkçü, Banka Teminat Mektuplarının Tazmininin İhtiyati Tedbir Kararı Alınarak Durdurulması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

Tezi, 2005, İstanbul, s.11
9- Başara, a.g.m., s.305; Celal Güney, Banka Teminat Mektupları, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.6
10- Güney, a.g.t., s.7
11- Coşkun, a.g.t., s.23
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2.2.3. Temel İlişkiden Bağımsız                                 
       Bir Borç Altına Girilmesi

Garanti sözleşmesi ile garanti veren garanti ala-
na karşı bağımsız bir yükümlülük altına girmektedir.15 
Burada bahsi geçen bağımsızlık kavramından garan-
ti sözleşmesinin herhangi başka bir sözleşmeye bağlı 
olmadığı kendi başına geçerli olduğu anlaşılmaktadır.16 
Yargıtay da garanti sözleşmesinde garanti verenin asıl 
borç ilişkisinden bağımsız bir yükümlülük altına girdiği-
ni kabul etmektedir.17

Banka teminat mektuplarında da lehdarın fiilini 
taahhüt eden bankanın, lehdar ile muhatap arasında-
ki sözleşmeden bağımsız olarak taahhüt altına girdiği 
kabul edilmektedir.18 Banka teminat mektuplarının bu 
özelliği teminat mektuplarının hukuki niteliğinin kefalet 
sözleşmesinden ayrılmasında en önemli kriter olmak-
tadır.19

gerçekleşeceği veya gerçekleşmeyeceği kesinlik taşıyor 
ise risk söz konusu değildir. Risk ile ekonomik açıdan 
zararlı bir olay gerçekleşecektir ya da ekonomik açıdan 
yararlı bir olay gerçekleşmeyecektir. Garanti veren ban-
ka muhatabı gelecekteki bir zarara karşı korumaktadır. 
Risk gerçekleştiğinde muhatabın malvarlığı durumdan 
etkilenecektir.11

Petrol piyasasında öngörülen teminat mektubunda 
risk firmanın mali yükümlülüklerini yerine getirmeme 
ihtimalidir. Firma mali yükümlülüklerini yerine getir-
mezse bu durumdan EPDK’nın mali varlığı etkilenecek-
tir.

Burada öneli olan hususlardan birisi de garanti söz-
leşmesi ile üstlenilen risklerin hangi ilişkiden kaynak-
lanabilecek riskler olduğunun taraflarca riskin gerçek-
leşmesinden önce belirlenmesi gerekliliğidir. Taraflar 
arasında mevcut olan veya kurulacak olan tüm ilişki-
lerden doğacak risklerin tek bir garanti sözleşmesi ile 
garanti altına alınması geçerli kabul edilmemektedir.12 

Teminat mektubu düzenlenirken en azından riskin kap-
samı tahmin edilebilir olmalıdır.13 Dolayısıyla taraflar 
arasında birden fazla hukuki ilişki mevcut ise, her bir 
hukuki ilişkiden doğacak riskler ayrı bir garanti sözleş-
mesi ile güvence altına alınmalıdır.

Mevzuatta öngörülen teminat mektubunun kap-
samı “… bu kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin 
tahsilinde…” denilerek açıkça belirtilmiştir. Firmanın(-
lehdarın), petrol piyasasında birden fazla lisansı varsa 
hangi lisansa ait mali yükümlülüklerin yerine getiril-
mediği takdirde, EPDK’nın teminat mektubunu, banka-
dan(garanti verenden) tahsil edebileceği ikincil mevzu-
atta düzenlenmelidir.

Yargıtay kararlarında da garanti sözleşmesinde ga-
ranti verenin sorumlu olacağı risklerin önceden tespit 
edilmiş olması gerektiği vurgulanmıştır.14

12- Coşkun, a.g.t., s.24
13- Türkçü, a.g.t., s.9.
14- Başara, a.g.m., s.305; Yargıtay 19. HD., 23.09.2002 T., 2001/8061 E., 2002/5973 K.
15- Başara, a.g.m., s.306
16- Güney, a.g.t., s.12
17- Yargıtay 11. HD. 27.12.1990 T., 1989/4046 E., 1990/8459 K.; Yargıtay 12. HD., 07.11.2003 T., 2003/16972 E. 2003/21995 K.
18- Coşkun, a.g.t., s.26
19- Seza Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Bankacılar Dergisi, S.43, 2002, ss.94-100, s.95; Güney, a.g.t., s.13
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mesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmasına 
rağmen, bazı hallerde ivazlı da olabilir.

İsviçre Federal Mahkemesi, kararlarından hareketle 
garanti sözleşmesinin tek tarafa borç yükleyen bir söz-
leşme olmasına rağmen, bazen ivazlı da olabileceğinin 
kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.24

Banka teminat mektubu ile kurulan garanti söz-
leşmesi, banka ve muhatap arasında kurulan ve banka 
açısından asli ve bağımsız bir borç doğuran, tek tara-
fa borç yükleyen hukuki bir işlemdir. EPDK’nın petrol 
piyasasında talep edebileceği teminat mektupları için 
garanti veren bankaya herhangi bir bedel ödemesi söz 
konusu olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında petrol pi-
yasasında talep edilecek teminat mektuplarının ivazsız 
olacağı söylenebilir.

3.  Hangi Alacaklar İçin Teminat İstenebilir

Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ekle-
nen “Kurum, lisans sahiplerinden bu Kanun kapsamındaki 
mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere Kurulca 
belirlenecek hususlarda teminat mektubu talep edebilir.” 
düzenlemesi ile hangi alacaklar için teminat istenebile-

Teminat mektubunun temel ilişkiden bağımsız ol-
masının sonucu, muhatap ve lehdar arasındaki temel 
ilişkiyi ilgilendiren def’i ve itirazların garanti veren ta-
rafından muhataba karşı ileri süremeyecek olması, ga-
ranti verenin, sadece kendisine ait def’i ve itirazları ileri 
sürebilerek ödemeden kaçınabilecek olmasıdır.20

Firmanın mevzuatın öngördüğü mali yükümlülükle-
rine aykırı davranması halinde banka teminat mektu-
bunda öngörülen miktarda parayı garanti alanın (EP-
DK’nın) hesabına aktarmalıdır. Firmanın sahip olduğu 
def’i ve itirazlar banka tarafından EPDK’ya ileri sürüle-
mez. Ancak banka, rücu ilişkisi içerisinde zararını firma-
dan tahsil edebilir.

2.2.4. Kayıtsız Şartsız Ödeme Taahhüdü

Banka teminat mektuplarının unsurlarından birisi 
de belli bir tutarın ödenmesi vaadidir.21 5015 sayılı ka-
nun kapsamında talep edilen teminat mektuplarında 
talep edilen tutar EPDK tarafından ikincil mevzuatta 
belirlenmelidir. 

Garanti veren, muhatap tarafından ödeme talebi 
gerçekleştirildiğinde teminat mektubu metninde yer al-
dığı şekilde itiraz etmeksizin ve müşterisinin rızası olup 
olmadığını dikkate almadan derhal ödeme yapmakla 
mükelleftir. Uygulamada genellikle bankalar ilk yazılı 
talepte lehtar tarafından ileri sürülen riskin doğmadı-
ğı veya sona erdiği iddiaları ile bağlı olmaksızın derhal 
ödeme yapmaktadırlar. Bankanın ödeme yapması yal-
nızca mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararının varlığı 
halinde durdurulabilmektedir.22

2.2.5. İvaz

Garanti sözleşmelerinde ivazın sözleşmenin esaslı 
unsurlarından olup olmadığı doktrinde tartışma konu-
su olmuştur. Bu hususta ileri sürülen bir görüşe göre, 
garanti sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleş-
medir. Garanti veren rizikoyu bir ivaz karşılığında yük-
lenmemiştir.23 Diğer bir görüşe göre ise, garanti sözleş-

20- Türkçü, a.g.t, s.12
21- Güney, a.g.t., s.14
22- Coşkun, a.g.t., s.28
23- Başara, a.g.m., s.306; Coşkun, a.g.t., s.29
24- Güney, a.g.t., s.16;
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da malvarlığının bulunmaması halinde uygulanan idari 
para cezası da caydırıcı olmayacaktır.26

Bu çerçevede söz konusu tüzel kişilerin cezalandı-
rılması ve petrol piyasasına giriş yapmak isteyen tüzel 
kişilerin daha baştan ciddi yatırımcılar olması, ciddi ol-
mayan yatırımcıların ise piyasaya uzak durması açısın-
dan lisans verilmeden önce teminat istenebilecektir. 
Talep edilecek teminatın her şirketin mali gücünün ve 
piyasada oluşacak zararın birlikte değerlendirilerek be-
lirlenmesi yerinde olacaktır. Bu şekilde belirlenecek tu-
tarlar her tüzel kişi tarafından riske edilebilecek tutarlar 
olmamalıdır. 

4. Sonuç

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda, 7164 sayılı 
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile yapılan değişiklik ile petrol piyasasında teminat 
mektubu uygulaması getirilmiştir. Bu düzenleme petrol 
piyasasında mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
riskini azaltmak ve mevzuata aykırı fiillerde bulunmak 
için piyasaya giren firmalar açısından caydırıcılık amacı 
taşımaktadır. 

Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerden 
sonra hangi lisans türleri için teminat mektubu alına-
cağı, teminat mektubunda garanti verenin yükümlene-
ceği miktar, teminat mektubunun türü, teminat mek-
tubunun hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer 
hususlar EPDK tarafından hazırlanacak ikincil mevzu-
atla belirlenecektir. İkincil mevzuat hazırlanırken uy-
gulamada karşılaşılabilecek sorunların önüne geçecek 
açıklıkta hazırlanmasında ve örnek teminat mektubu 
metninin banka yardımı ile hazırlanmasında fayda ol-
duğu kanaatindeyiz.

Teminat mektubu uygulamasının petrol piyasasın-
da art niyetli firmaların piyasaya girişini engelleyecek 
ve firmaların mali yükümlülüklerini yerine getirmesini 
sağlayacak bir araç olması dolayısı ile oldukça olumlu 
sonuçlar vereceği kanaatindeyiz.

ceği 5015 sayılı Kanun kapsamındaki mali yükümlülük-
ler olarak belirlenmiştir. Bu kapsama en başta katılma 
payı ödeme yükümlülüğü girmektedir. Bundan başka 
firmaların 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve ilgili 
mevzuata aykırı davranması halinde uygulanacak idari 
para cezalarının da bu düzenleme kapsamında olduğu 
değerlendirilmektedir.

Petrol piyasasında faaliyet yürütmek için lisans alan 
tüzel kişinin yürüttüğü faaliyet salt ticari nitelikte bir fa-
aliyet değildir. Mevzuata aykırı davranılması halinde sa-
dece tüzel kişi değil fazlasıyla toplumun ortak çıkarları 
zarar görmektedir. Ekonomik kamu düzenini ihlal eden 
idari para cezası gerektirecek fiillerin meydana getirdiği 
olumsuz etkiyi gidermek, teminat mektubu alınması ile 
mümkün olabilmektedir.25 

Petrol piyasasında faaliyet göstermek isteyen fir-
manın, bu piyasada faaliyet göstermeye yetecek mali 
gücünün olması ve yükümlülüklerini yerine getirme ko-
nusunda ciddi olması gerekmektedir. Bu ciddiyeti sağ-
lama konusunda sadece lisans iptali ya da lisansın sona 
erdirilmesi her zaman yeterli olmamaktadır. Zira lisans 
iptali en ağır idari yaptırım olarak gözükse de her tüzel 
kişi için ağır bir yaptırım niteliğini haiz değildir. İdari para 
cezası uygulanan tüzel kişinin cezaya konu olan miktar-

25- Hacı Yusuf Çınar, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Çerçevesinde İdari Yaptırımlar, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010, s.139
26- Çınar, a.g.t., s.139
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Röportaj

@EnerjiUzmanlari

Sohbet Bey; Enerji Uzmanları Derneği-
mizin yayın organı olan “Uzman Gözü 
ile Enerji” dergimizde yer aldığınız için 
teşekkür ediyoruz. Sizinle koronavirüs 

salgınının enerji dünyasına etkilerini konuşmak is-
tiyoruz. Öncesinde, kişisel bir soru ile başlamak is-
tiyorum, sizin enerji alanına yönelmeniz nasıl oldu, 
bizi aydınlatır mısınız? Ayrıca, şu an görev yaptığı-
nız OME’nin enerji alanındaki çalışmaları hakkında 
okuyucularımıza kısaca bilgi verir misiniz?

Ben teşekkür ederim. Enerji sektörüne geçmem 
1996 yılında Uluslararası Enerji Ajansı’na geçmemle 
oldu. Enerji istatistikleri dairesinde OECD üyesi ol-
mayan ülkelerin enerji istatistiklerinden sorumlu bö-
lümün başına geçmemle verilerin arkasına daha çok 
bakar oldum. Sonra ajansta enerji veremliliği indika-
törleri ve enerji teknoloji politikaları bölümünde tek-
noloji modellemesiyle uğraştım. Bu arada petrol ve 
gaz sektörü bende daha çok heyecan uyandırdığından 
gelen bir teklif üzerine halen çalıştığım Akdeniz Ül-
keleri Enerji Şirketleri Birliği’ne (OME) geçtim. Bu ku-
rum, Akdeniz’de faaliyet gösteren büyük şirketlerin bir 
‘Think Thank’ı gibi görebiliriz. Enerji arz-talep modelle-
ri, petrol ve gaz piyasaları, yenilenebilir enerji, elektrik 
ve çevre konularında ileriye yönelik stratejik çalışma-
lar yapıyoruz. Halen OME’de Petrol ve Gaz Direktörü 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü, doktorasını 
Avusturya Viyana Teknik Üniversite-
si bünyesinde tamamlayan Dr. Sohbet 
KARBUZ; ayrıca Viyana’da bulunan İleri 
Araştırmalar Enstitüsü’nde de ekonomi 
eğitimi görmüştür. Türkiye, Almanya, 
Avusturya ve İtalya’da çeşitli kurumlarda 
araştırmacı ve yönetici olarak çalıştıktan 
sonra Paris’te Uluslararası Enerji Ajan-
sı’nda yedi yıl süreyle görev almıştır. 
Hâlen Paris’teki Akdeniz Ülkeleri Enerji 
Şirketleri Birliği’nde (OME) Petrol ve 
Gaz Direktörü olarak görev yapmakta 
olan KARBUZ’un petrol ve gaz piyasa-
ları, enerji güvenliği ve jeopolitiği, enerji 
modelleri gibi temel ilgi alanlarında 
çoğu yurt dışında yayınlanmış birçok 
kitabı ve bilimsel yayını bulunmaktadır.

Dr. Sohbet KARBUZ

Dr. Sohbet KARBUZ
Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği (OME)
Petrol ve Gaz Direktörü
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tesisleri yapımı konusunda alınan 
nihai yatırım karalarında başka bir 
tarihi rekor ve yapım veya geliştirme 
aşamasındaki tesislerin ekleneceği-
ni gördük. Talep cephesinde ise arzu 
edilen büyümenin gerçekleşmediğini 
gördük. İki yıldır nispeten ılıman bir 
kış yaşıyor olmamız bunda önemli 

bir rol oynadı. Bu arada geçen seneden beri ekonomi 
cephesinde de olumsuz mesajlar ardı ardına geliyordu. 
Özellikle Asya piyasalarında. Durum böyle olunca Asya 
piyasalarına gidecek LNG Avrupa piyasalarına yöneldi. 
Öyle ki Avrupa LNG ithalatı bir yıl içinde ikiye katlandı. 
Ancak bu bile LNG arz fazlasını eritmeye yetmemiş ve 
haliyle LNG fiyatlarını aşağı yönlü baskılamıştı. Sonuç 
olarak 2019 yılında Avrupa Hub ve LNG fiyatları ner-
deyse yarıya inmişti. Derken koronavirüs çıktı ve talep 
düşmeye başladı. 

2020 yılında global gaz talebinin % 2 ila % 5 arasın-
da azalması bekleniyor. Avrupa piyasası için beklenti 
de bu yönde. Ancak Avrupa LNG talebinin en az geçen 
seneki kadar veya daha fazla olması bekleniyor. Avru-
pa piyasalarında LNG ithalatında artışın sene başından 
beri devam ettiğini görüyoruz. Boru gazı ithalatında 
ise azalma yaşandı. Haliyle fiyat üstünlüğü nedeniyle 
LNG’ye ağırlık verilmiş oldu. Ancak şu var ki, bu durum 
stokların geçen seneye nazaran daha hızlı dolmasına 
neden oluyor. Geçen sene stoklarda tam kapasiteye 
Kasım ayında ulaşılmış ama ılımlı geçen kış nedeniyle 
eritilememişti. Şimdi ise stokların Kasım ayından çok 
önce tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Haziran ba-
şında stokların doluluk oranı çoktan % 74’e ulaştı. Bu 
yüzden Ukrayna’nın hemen hemen yarısı boş olan stok-
larını kullanmak gündeme gelebilir. Eğer Ukrayna stok 
kapasitesine el atılmaz ise Avrupa’da gaz fiyatlarının 
sıfıra doğru hatta negatife inmesi şaşırtıcı olmaz. Tabii 
ki talepte bir düzelme olmayacağı varsayımı altında… 
Her ne kadar mevcut veriler düzelmeyi gösterse de… 
Elektrikte negatif fiyatlara ise alışır hale gelebiliriz. 

Amerika piyasasında ise kaya petrolü üretiminde-
ki azalmanın kaya gazı üretimini etkilemesinin de et-
kisiyle Mayıs ayında Henry Hub ile Asya spot LNG ve 
benchmark Avrupa Hub fiyatı olan TTF arasındaki ar-
bitraj ortadan kalktı. Mayıs ayının son haftasından bu 

olarak çalışıyorum. Bu kurum aynı za-
manda Akdeniz İçin Birlik Örgütünün 
Gaz Platformumun sekretaryasını yap-
tığından Avrupa Birliği Komisyonu ile de 
yakın işbirliği içeresindeyiz. Şu anda en 
önem verdiğimiz konular arasında kü-
çük ölçekli LNG uygulamaları, doğal gaz 
ve LNG piyasaları, yenilenebilir gazlar, 
gaz arz ve talep güvenliğinden tutun birçok konuda ça-
lışmalarımız devam ediyor. Tabii ki petrol sektöründeki 
gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Fakat bu yıl ve 
önümüzdeki iki yıl süresince doğal gaz ve LNG sektörü-
nü ilgilendiren konulara ve gelişen trendlere çok daha 
fazla ağırlık vereceğiz.

Doğal gaz ile başlamak isterim. Koronavirüs sal-
gınının küresel düzeyde yarattığı talep daralması, 
depolardaki doluluk ve rekabetçi LNG fiyatlarının 
da etkisi ile tüm dünyada doğal gaz fiyatlarında dü-
şüşler yaşandı ve bu bağlamda Avrupa Birliği doğal 
gaz borsalarda tarihin en düşük fiyatlarını görüyo-
ruz? Bu durumun ne kadar süre devam etmesini ön-
görüyorsunuz? 

Doğal gaz fiyatları 2019 yılı başından bu yana düş-
mekte. Arz cephesinde; artan üretim, LNG sıvılaştır-
ma kapasitesinde tarihi rekor, yeni LNG sıvılaştırma 

2020 yılında global 
gaz talebinin % 2 
ile % 5 arasında 

azalması bekleniyor. 
Avrupa piyasası için 
beklenti de bu yönde
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Eğer koronavirüsten bu yıl için-
de kurtulamaz isek gaz piyasalarında 
üretim ve tüketim arasındaki makasın 
daha da açılması beklenebilir. Mısır ve 
bazı başka ülkelerde olduğu gibi ucuz 
fiyatlarla ihracatı önlemek amacıyla 
üretim kısıtlaması yoluna gidilse bile 
bu dengesizlikte önemli bir düzelme 
görülmeyecektir. Hâliyle, bu durumda; 
arama ve üretim cephesinde yatırım-
ların kısıtlanmasına, LNG ve altyapı 
projelerinde nihai yatırım kararlarının 
ertelenmesine ve hatta bazı projelerin 
iptaline, dahası gaz alım satım kont-

ratlarının yeniden müzakerelerine başvurulacaktır. 
Petrol endeksli uzun vadeli kontratlarla spot gaz fi-
yatları arasındaki makasın açılması, alıcılar ile satıcılar 
arasında tatsızlıklara yol açabilir. Fiyat ve kontrat şart-
larının yeniden müzakeresi konuları gittikçe önem ka-
zanıyor. Mesela, LNG kontratlarında pandeminin müc-
bir sebep olarak gösterilip gösterilemeyeceği konusu 
hararetle tartışılıyor. Asya’da bazı alıcılar koronavirüs 
nedeniyle mücbir sebep ilan etmiş ancak satıcılar bunu 
kabul etmemişti. Diğer yandan petrole endeksli LNG 
fiyatları ile spot LNG fiyatları arasındaki makasın ge-
çen seneden beri açılması fiyat müzakereleri konusunu 
gündeme getirmişti. Petrole endeksli fiyat yapısından 
bugüne kadar taviz vermeyen Katar’ın Hindistan’daki 
müşterileri ile sürdürdükleri görüşmelerin sonucu bu 
nedenle tüm piyasa için çok önemli.

Diğer taraftan petrol fiyatlarının tarihi dibi gör-
düğünü biliyoruz, 20 Nisan 2020’de dünya petrol 
piyasasında bir ilk gerçekleşti ve Mayıs teslimli va-
deli sözleşmelerde ham petrolün varil fiyatı -37,63 
$’a geriledi. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirmeliyiz, 
süreç böyle devam eder mi, düşük petrol fiyatları-

nın yeni yatırımlara ve uzun vadeli üretim-tü-
ketim dengesine etkisi nasıl olur?

20 Nisan’da West Texas Intermediate 
(WTI) Mayıs kontratının eksi rakam-
lara inmesi kağıt varil piyasası ile il-
gili bir durumdu. Şöyle ki: 16 Nisan 

2020 tarihi, WTI Mayıs opsiyon kont-
ratı kapanış tarihiydi. Eğer bu tarihten sonra elinizdeki 

yana (7 Haziran 2020 itibariyle) Henry 
Hub fiyatı TTF’in üstüne seyrediyor ki 
forward eğrileri bu durumun önümüz-
deki aylarda da devam edeceğini işaret 
ediyor. Arbitrajın ortadan kalması ve 
Henry Hub fiyatının pahalı kalmasıyla 
Amerikan LNG kargolarının iptal edil-
mesi furyası başladı. Temmuz ayında 
Avrupa’ya Amerikan LNG gelmeye-
bilir. Tam tersine gözler Amerika’nın 
LNG ithal etmesine çevrilebilir. 

Asya almaz ise LNG’yi Avrupa’ya 
veririz beklentisi buhar olursa ve ta-
lepte hızlı bir düzelme görmez isek fi-
yatları üzerindeki baskı devam edebilir. Bu sadece Hub 
ve spot LNG fiyatları için değil aynı zamanda petrole 
endeksli gaz ve LNG fiyatları için de geçerli. Dolayısıy-
la koronavirüsten nasıl ve ne zaman sıyrılacağız soru-
su öne çıkıyor. Bu yılın ikinci yarısında normalleşmeye 
başlasak bile gaz ve LNG fiyatlarının 2019 seviyelerinin 
altında kalmaya devam edeceğini iddia etmek pek 
abes kaçmaz herhalde. Kısacası 2020, LNG için kayıp 
bir yıl olabilir.

Sizce koronavirüs salgınının etkisinin devam et-
tiği dönemde doğal gaz piyasasında fiyat, yatırım, 
üretim, tüketim vb. açılardan nasıl bir durum orta-
ya çıkacaktır?

OPEC+’ın üretimi 
ciddi miktarda kısma 

kararı ve talepte 
canlanma ile birlikte 
yaklaşık 2 ayda -40 
$’dan +40 $’a kadar 

geldik. Bundan sonra 
önemli olan talepteki 
canlanmanın ne hızla 

devam edeceği ve 
stokların ne derecede 

eritilebileceğidir.

Röportaj
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global ekonomi ve ticaretin ne zaman 
raya gireceğine bağlı. Petrol stratejik 
bir ürün olduğundan tabii ki ticaret 
savaşları dâhil uluslararası politika-
daki gelişmelerin yönü de çok önemli. 
Ayrıca, iklim politikaları, ulaşım sektö-
ründe LNG ve elektrik gibi alternatifle-
rin ne hızla yaygınlaşacağı ve petrol 
üreten şirketlerin ne hızla doğal gaz 

ve alternatif enerji türlerine yatırımlarını kaydıracağını 
tahmin etmek oldukça zor… Uzun vadeli petrol üretim 
tüketim dengesi konusunda kantitatif bir çalışmam ol-
maması nedeniyle topu ancak taca atabilirim.

Koronavirüs salgını sonrasında nasıl bir enerji 
dünyası bizi bekliyor. Salgın dönemindeki tüketim 
ve üretimdeki düşüşler, fiyatta yaşanan düşüler ile 
ortaya çıkan tablo salgın sonrasında da devam ede-
cek mi? Salgın sonrasında fosil yakıtlar ve yenile-
nebilir kaynaklar arasındaki rekabet kaldığı yerden 
devam edecek mi, yoksa sistematik değişiklikler mi 
beklemeliyiz? 

Enerji dünyasının genel olarak sübvansiyondan 
arındırılmış liberal bir dünya olmadığını düşündüğüm-
den sorunuza cevabım subjektif olabilir. Politikacılar 
ve politikacıları yönlendirenler nasıl bir düzen empo-
ze edecekler onu görmek gerekir. Salgın ile beraber 
bir kırılma yaşıyoruz genel olarak. Her şey eskisi gibi 
olmayacak çünkü eski diye tabir ettiğimiz ortam bile 
yaşadığımız değişimin bir halkasıydı. Yani enerji siste-
minin karbondan arındırılması adına fosil yakıtların tu 

kontratı tutuyorsanız fiziki teslimata hazırsınız diye 
algılanırsınız. Özellikle 3000 kontrattan fazla pozisyo-
nunuz varsa. 20 Nisan 2020, Mayıs futures kontratının 
sona ereceği günün bir gün öncesiydi. O gün, hâlâ long 
olanlar korkunç sığ bir piyasa ile karşılaştılar. Kontrat-
larını elden çıkaramadılar veya bir sonraki aya kaydı-
ramadılar. Süper contango’dan dolayı. Malı teslim al-
salar bile koyacak yerleri yoktu çünkü stoklar ya dolu 
ya kiralanmış ya da ihtiyat amaçlı tutuluyordu. Depo 
kiralamak için astronomik rakamlar talep ediliyordu. 
Dolayısıyla yapılacak tek şey vardı o da elinizdeki kont-
ratı ne pahasına olursa olsun elden çıkarmak. Üstüne 
para vermek pahasına olsa bile. Endişeler paniğe ne-
den oldu ve olan oldu. Yani piyasanın ters tarafında 
kalan oyuncular pozisyonlarından kur-
tulma telaşındayken fiziki short’çular 
tarafından kapana kısıldı. 

Koronavirüsü nedeniyle talep şoku 
yemiş bir piyasaya 6 Mart’taki OPEC+ 
toplantısı sonrasında Suudi Arabistan 
ve Rusya arasında yaşanan çekişme 
nedeniyle bir de arz şoku eklenince 
fiyatların çakılmasına zaten yol açıl-
mıştı aslında. 20 Nisan’da kağıt varil 
piyasasının kurtları bu durumu çok iyi kullandılar ve 
fiyatı -40 $’a kadar sürüklediler. Bu durum tekrar ya-
şanabilir mi bilinmez ancak şu var ki Bank of China gibi 
oyuncular çok acı bir ders aldı. OPEC+’ın üretimi ciddi 
miktarda kısma kararı ve talepte canlanma ile birlikte 
yaklaşık 2 ayda -40 $’dan +40 $’a kadar geldik. Bundan 
sonra önemli olan talepteki canlanmanın ne hızla de-
vam edeceği ve stokların ne derecede eritilebileceğidir. 
Bu konuda, her geçen gün, bir sürü tahmin yapılıyor. 
Ama şu var ki petrol şirketleri düşük fiyatlar yüzünden 
çok ağır bir darbe yedi. Yatırımlarını erteleme ve büt-
çelerini kısma karaları aldılar. Kemer sıkma politikaları 
çerçevesinde yatırımcılarına temettü ödemekten vaz 
geçtiler ve hatta işten çıkarma yoluna saptılar. Ame-
rika’da birçok şirket iflasın eşiğine geldi. Ancak petrol 
şirketlerinin çok hızlı reaksiyon vermesi ve çok dinamik 
olması göz ardı edilmemelidir. İlk defa düşük petrol 
fiyatlarıyla karşılaşmıyorlar. Yani muhtemel arz açığı 
fiyatları çok yukarılara taşıyabilir şeklindeki argüman-
lara temkinli yaklaşmak gerekir. En önemli konu tale-
bin ne zaman ve nasıl tekrar rayına otaracağıdır. Bu da 

Koronavirüsten 
bu yıl içinde 

kurtulamaz isek gaz 
piyasalarında üretim 
ve tüketim arasındaki 

makasın daha da 
açılması beklenebilir. 
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kilde üretip tüketmek gerekir. Petrol 
ve gaz aramalarını aralıksız sürdürmeye devam et-
meli, mevcut kömür kaynaklarımızı en temiz şekilde 
üretecek yerli üretim santralleri dizayn etmeli ve tüm 
yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan en fazla faydayı 
sağlama kararlığımıza devam etmeliyiz. Eğer tüm bun-
ları yerli insan gücü, yerli teknoloji ve yerli sermayeyle 
eşitlikçi, sübvansiyondan arındırılmış, serbest liberal 
bir piyasa düzeni çerçevesinde yapabilirsek ne ala. Fa-
kat her şeyin temelinde insan faktörü olduğu gözden 
kaçmamalı. Eğitim, araştırma ve geliştirme, bilim… 
Bu üçüne çok önem verilmelidir. 100 küsur üniversi-
temiz olmasına rağmen hâlen linyit kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi konusunda yerli bir temiz teknoloji 
geliştiremiyorsak, % 100 yerli dizayn, teknoloji ve mal-
zemeyle santraller yapamıyorsak, enerji verimliliği ko-
nusunda inovatif konseptler geliştiremiyorsak, dahası 
bunları dış pazarlara sunamıyorsak bir yerlerde yanlış 
yapıyoruz demektir. Güzel gelişmeler de yok değil. 
Mesela, Bor konusunda nihayet çok güzel gelişmelere 
şahit oluyoruz. Denizlerde petrol ve doğal gaz arama 
konusunda bir kaç yıldır yapılan atılımlar takdire de-

ğer. Bunları daha hızlandırmak ve ge-
liştirmek gerekir.

Bu genel çerçeve yanında fırsat 
yaratma kapsamında bazı spesifik 
konulardan da bahsedebiliriz. Mese-
la, düşük petrol ve gaz fiyatlarından 
daha iyi faydalanabilmek için belki 
stratejik petrol ve gaz rezervleri kur-
ma fikri değerlendirilebilir. Yukarıda 
bahsettiğim yeni gaz konsepti konu-
suna ağırlık verilebilir. Denizlerimiz-
de bulunan gaz hidratları nasıl değer-
lendirilebilir konusunda uluslararası 
işbirliği arttırılabilir. Her şeyden önce 
kapsamlı bir uzun vadeli enerji stra-
tejisi geliştirmek gereklidir.

kaka ilan edilerek net sıfır emisyon bayrağı 
altında yenilenebilir enerji kaynaklı % 
100 elektrikli bir sistem hayali peşinde 
koşmak. Hem de 30 yıl içinde. korona-
virüs sonrası dönemde bu hikayeye 
geri döneceğiz. Fosil yakıtlar-
dan petrol ve kömür kan 
kaybına devam edecek 
diye düşünüyorum. “Do- ğ a l 
gaz” isminden “doğal” kelimesini çıkaracağız. Sade-
ce “gaz” diyeceğiz vve bu tanıma; "yenilenebilir gaz", 
"karbondan arındırılmış gaz" ve "düşük karbonlu gaz" 
ifadelerini de ekleyeceğiz. Yenilenebilir enerji ile reka-
beti bu yeni sınıflandırma altındaki gazlar sürdürecek. 
Aslına bakılırsa rekabet kelimesini kullanmak da doğ-
ru olmayacak çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
el ele verecekler. Ancak şu var ki, yeni enerji düzeninde 
ön saflarda yer alacak enerji kaynakları bir teknolojik 
devrimler silsilesiyle ticari manada ucuza üretilemez 
ise fatura yine halka kesilecek. 

Uluslararası petrol ve gaz şirketlerinde de salgın 
öncesi başlayan değişimin kaldığı yerden devam ede-
ceğini bekleyebiliriz. Enerji portföylerinde gazın payı 
gittikçe artmıştı. Bir çok şirket petrolden fazla gaz ha-
kim bir portföye sahipti. Şimdi ise yenilenebilir enerjiye 
doğru bir kayış başladı ve hızla devam ediyor. Yani yu-
karıda bahsettiğim “gaz” kısmı büyürken temiz elekt-
rik payı artacak. Özellikle Avrupalı devlerde. petrolden 
kaçış ise devam ediyor ve edecek. Eskinin dev petrol ve 
gaz şirketleri yeni isimler almaya devam edecek. 

  Son olarak, Türkiye üzerine gö-
rüşlerinizi almak isterim. Özellik-
le fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı 
yüksek olan ve bunu azaltmak için 
de yerli kaynaklara ve bu meyanda 
özellikle yenilenebilir kaynaklara 
yoğunlaşan ülkemiz için koronavi-
rüs sonrası dünyada ne öngörüyor-
sunuz? Sizce Türkiye yaşanan krizi 
fırsata çevirebilmek için ne yapmalı, 
ne yapmamalı? 

Ben yerli kaynaklar arasında fosil ve 
yenilenebilir ayrımı yapmayı pek doğru 
bulmuyorum. Her ikisini de tabiata ve 
canlılara en az zarar veya zararsız şe-

Fosil yakıtlardan 
petrol ve kömür kan 

kaybına devam edecek 
diye düşünüyorum. 

“Doğal gaz” isminden 
“doğal” kelimesini 
çıkaracağız. Sadece 

“gaz” diyeceğiz ve bu 
tanıma; "yenilenebilir 
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arındırılmış gaz" 

ve "düşük karbonlu 
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ekleyeceğiz. 
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konulu makalelerinizi bekliyoruz.

► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr  #uzmangözüyleenerji
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Lisanslama Lisanslama 
Sürecinin Sürecinin 
Blokzincir Üzerinde Blokzincir Üzerinde 
ModellenmesiModellenmesi

“Blockchain 50” listesinin toplamına bakıldığında 2019 
değerinin yaklaşık 5,5 trilyon dolar büyüklüğe eriştiği 
görülmektedir.3  

Kurumsal devlerin blokzincir teknolojisini araştır-
maya devam etmesi muhakkak ki kamu tarafında da 
bazı değişimleri gerektirecektir. Bu kapsamda yazı-
mızda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (yazının 
devamında EPDK ya da Kurum olarak anılacaktır) ana 
yetkili olduğu bir blokzincir önerilecektir. Alan çok geniş 
olduğundan ötürü üretim lisansının blokzincirle veril-
mesi ele alınacaktır. 

Yöntem

EPDK’ nın ana iş kollarından biri olan üretim lisan-
sı verme yetkisi, 1 MW altı lisanssız üretim santralleri 
dışındaki ülkemizde bulunan bütün enerji üretim sant-
rallerine lisans verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kap-
samda 16/03/2020 tarihi itibarı ile EPDK tarafından 
verilmiş 1990 adet üretim lisansı ve önlisans bulun-
makta olup hemen her hafta alınan Kurul Kararları ile 
bu sayı sürekli değişmektedir.

Üretim lisansı verilmesi süreci birçok kamu kurum 
ve kuruluşundan gerekli izi ve onayların alınması ve 
Kurum’un bunu değerlendirerek lisanslamayı uygun 

Giriş

2009 yılında Bitcoin (BTC) ile ortaya çıkan blokzin-
cir teknolojisinin enerji sektöründe kullanım önerileri 
zamanla artış göstermiştir. Özellikle 2017 yılında zirve 
yapan, kamuoyunda “ICO (Initial Coin Offering) Mania” 
olarak adlandırılan süreçte, genel sonucu çok parlak 
görünmese de birçok enerji merkezli blokzincir projesi 
için altyapı oluşturulmuştur. Bu süreçte kurulan blok-
zincir teknoloji şirketleri, teknolojilerini ve kullanım 
alanlarını açıklayarak, blokzincirlerinde üreteceği kripto 
paraları baştan halka arz edip projelerine kaynak sağla-
mış, bu sayede 2018 yılı sonu itibarı ile 11.4 milyar do-
lar gelir elde edilmiştir1. Bu projelerin yaklaşık %86’sının 
kurulduğunda topladığı geliri koruyamadığı %30’unun 
ise değerini tamamen kaybederek işlevsiz hale gelmiş 
olması2 bu şekilde blokzincir geliştirmenin çok da sür-
dürülebilir olmadığı maliyetli ve kötü şöhretli bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde blokzincir geliştirme projeleri, daha 
çok kurumsal blokzincirler denilen ve şirketlerin kendi 
operasyonlarını blokzincir vasıtası ile daha etkin hale 
getirdiği projeler şeklinde ilerlemektedir. Forbes’un 
hazırladığı blokzincire yatırım yapan ve en az 1 milyar 
dolar ciro veya büyüklüğe sahip 50 şirketin yer aldığı 

1- https://cointelegraph.com/news/ico-market-2018-vs-2017-trends-capitalization-localization-industries-success-rate

2- https://www.slideshare.net/ernstandyoung/initial-coin-offerings-icos-the-class-of-2017-one-year-later

3- https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/02/19/blockchain-50/#3296e47d7553

Onur UYANUSTA
EPDK / Enerji Uzmanı
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görmesi gibi hususları içermekle birlikte örnek olarak 
hidroelektrik enerji santrali (HES) lisanslaması ele alı-
nacaktır. 

HES lisanslamasında ana aktörler şu şekildedir:

•	 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul)

•	 Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı (EPD)

•	 Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı (KDB)

•	 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (SDB)

•	 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

•	 Devlet Su İşleri (DSİ)

•	 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM)

•	 Dağıtım Şirketi (DŞ)

•	 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

•	 Şirket

Kurul onayına arz edilmek üzere yürütülen süreçte 
bu aktörlerin oluşturduğu veri ağı Şekil 1’de sunulmak-
tadır. 

Daha küçük aktörler sisteme karmaşıklığı daha çok 

Şekil 1. Üretim lisanslama ana aktörleri
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4- https://www.binance.vision/tr/blockchain/proof-of-authority-explained

5- https://medium.com/coinmonks/public-vs-private-blockchain-in-a-nutshell-c9fe284fa39f

arttırmamak düşüncesi ile yukarıdaki veri ağı göste-
rimine dâhil edilmemiş olup veri aktarıcılar olarak ta-
nımlanacak ve bu yüzden düğüm noktası olarak değer-
lendirilmeyecektir. Bir diğer deyişle bu aktörler düğüm 
noktalarına yardım eden küçük veri aktarım kanalları 
olarak değerlendirilecektir.

Öncelikle lisanslama sürecini üç başlığa bölmemiz 
gerekir. Bunlar:

•	 Değerlendirme süreci

•	 Önlisans 

•	 Lisans 

Bu bölümlendirme ile konsensüs yöntemi otorite 
kanıtı4 ve blokzincir tipi gizli blokzincir5 olarak ön ta-
nımlı seçilen blokzincirimizde, Genesis bloğunu tanım-
lamak gereklidir. Genesis bloğu sisteme ilave edilen ilk 
blok anlamına gelmekte olup blokzincire ilişkin temel 
kural ve kararları içermektedir. Burada her şirketin li-
sanslama sürecinin ilerleme hızı farklı olacağından her 
başvurunun bir çatallanma oluşturması uygun olacak-
tır. Başvuru aşamasında her başvurucuya bir yan zincir 
açılacak bu zincire ilk blok eklenecek, blok kuralları ilk 
olarak başvuru süreci şeklinde uygulanacaktır. 

Veriler güvenilir düğüm noktaları olan ve yukarıda 
belirtilen kurum ve kuruluşlarca aktarılacak, kuralların 
uygulanması süreci mevzuat çerçevesinde EPD tarafın-
dan değerlendirilecek ve süreç, yani blok, paketlenmek 
üzere Kurul onayına sunulacaktır. Önlisans verme veya 
geç başvuruda önlisansın sonlandırılması gibi kesin hü-
kümler akıllı kontratlara tanımlı bitirme süreçlerinde 
EPD veya Kurulun sisteme müdahalesini gerektirmek-
sizin otomatik olarak işleyecek ve işlemler tesis edile-
cektir.

 Başvurucunun durumu hakkında kesin bir netlik 
sağlanamayan süreçlerde (örneğin süre uzatımları), 
Dairenin görüşü, Kurulun önceki bloklarda mevcut ve 
artık kural haline gelmiş içtihatları akıllı kontrat koşul-
larından değerlendirilerek bir makine görüşü ortaya çı-
karılır. İnsan iradesini temsil eden Kurul bu görüşe uy-
mamakta serbest olmakla birlikte makine görüşünü ret 
gerekçesini maddeler şeklinde açıklayarak akıllı kontrat 
yapısının sonraki bloklarda kendini güncellemesini sağ-
lar.

Şekil 2. Lisans blokzinciri 

Kurul onayı ile paketlenen veri grubu artık değiştiri-
lemez durumdadır. Şirketin başvuru sürecinde sunduğu 
veriler önlisans ve üretim lisansında sunulan verilerle 
sürekli olarak doğrulanacak ve herhangi bir uyumsuz-
luk durumunda sistemde blok paketlense bile hata 
Kurum’a iletilecektir. Kurum blokzincirde tam yetkili yö-
netici yetkisini haizdir ve blok paketlenerek değişmez 
şekilde sisteme eklenmiş olsa da ciddi bir durum olduğu 
takdirde ve gerekçe belirtmek şartı ile blokta değişiklik 
yapabilmektedir. İlgili değişiklikler ağdaki diğer düğüm 
noktalarına eş zamanlı olarak yayımlanmaktadır. Du-
rumsal bazda değişiklik yayınında düzenleme yapıla-
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rak başvurucu Şirket düğümünün bağlantısı sahtecilik 
durumlarında kesilerek sorgulamalara ilişkin veri akışı 
Şirket hariç tüm ağa aktarılabilir. 

Blokzincir sadece cezalandırma mekanizmasının 
etkin kılınması için çalışmamaktadır. Diyelim ki, Şirket 
üretim lisansı bloğunda bağlantı noktası tadiline gitmiş 
olsun. Bu tadilin gerçekleşmesi için bir akıllı kontrat baz-
lı iş emri açılacak bu iş emri ağ aracılığı ile ilgili Dağıtım 
Şirketi ve TEİAŞ’a iletilecektir. Dağıtım Şirketi’nin cevabı 
veri paketi olarak TEİAŞ ve Kurum’a iletilecek, TEİAŞ ce-
vabı ile Kurum ağ üzerinden akıllı kontratta tanımlanan 
süreler dahilinde Şirket’e kabul ve taahhüt mesajı ilete-
cektir. Şirket kabul ve tadil bedeli yatırma verisini Ku-
rum’a ağdan iletecek, EPD blokta değişim yapılması için 
gerekli akıllı kontrat verilerinin sağlanıp sağlanmadığını 
kontrol edecektir. Şekil-1’de ortaya konan veri akış gra-
fiğinde verisi belirtilmemiştir zira bankacılık sistemle-
rinin direk olarak Kurum blokzincirine bağlanabilmesi 
yakın zamanda mümkün görülmemektedir. 

Yukarıda bahsedilen örnek dışında blokzincir uy-
gulamasının düzenleyici amaçlarla uygulanabileceği 
birçok süreç mevcuttur. Özellikle organize toptan satış 
piyasaları nazarında güven tesis etmek ve fiyat izleme 
konusunda potansiyel uygulama alanları mevcuttur.

Sonuç

Düzenleyici otoritelerin blokzincir teknolojisinin 
öncüsü olan BTC’ye bakışları yakın zamanda değişiyor 
gibi görülse de ilk blokzincir fikrinin takipçileri, süreci 
düzenleyici otoritelerin varlığını sorgulatacak şekilde 
ilerletmiş ve bu da otoritelerin olumsuz reaksiyon gös-
termesine yol açmıştır. Detaylı olarak incelediğimizde 
ise blokzincir altyapısının eskiyi yıkıp yeniyi inşa ederek 
yükselebileceği kademeli bir dönüşümle de birçok ya-

rarının olabileceği görülmüştür. BTC gibi genelde kripto 
para tabanlı örnekleri göz ardı edersek çeşitli sektörler 
için geliştirilen blokzincir teknolojileri uzun bir süredir 
düzenleme talebinde bulunmaktadırlar. Bu şekilde pro-
jeler için daha fazla kaynak bulunması mümkün olacak, 
çalışmalar hızlanacaktır. Bu kapsamda düzenleyici oto-
riteler kendi bünyelerinde bu değişime öncülük ederek 
blokzincir teknolojisinin geliştirilmesinin bir anlamda 
sigortası olabilirler. 

Yukarıda verilen üretim lisanslama örneğinde de 
süreçlerin hızlanacağı eksik/sahte evrakların etkin bir 
şekilde izlenerek işlemlerin hızla ve kesinlikle yapıla-
bileceği bir sistemin mümkün olduğu öngörülmüştür. 
Halihazırda Kurum içerisinde kullanılan dijital altyapı 
çok fazla insan kararına bağlı olup hatalara açık bir sis-
temdir. Örneğin, lisans hakkında alınan Kurul Kararının 
ortak alan klasörüne kopyalandığı elektronik posta ile 
EPD’ye bildirilmekte, sonrasında ilgili uzman taranan 
kâğıt evrak içerisinde sorumlu olduğu projenin Kurul 
Kararını bulmakta, bu kararı metin tanıma programına 
sokmakta, metin tarama programından çıkan metni 
elektronik belge yönetim sisteminde (EBYS) düzenle-
mekte ve daha sonra ilgili şirkete göndermektedir.

Ayrıca enerji piyasası veri tabanı yönetim sistemin-
de (EPVYS) ilgili kararın tekrar işlenmesi gerekmekte ve 
bu süreç gereksiz bir vakit kaybına sebep olmaktadır. 
Blokzincir entegrasyonu ile işlemlerin daha güvenli ve 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.

İş dünyamızda yüksek teknoloji kullanımında, ku-
rulumu daha hızlı yapılabilecek ve muhtemelen daha 
uygun fiyatlı alternatif çözümler var iken “neden son 
teknoloji olsun ki?” görüşü hakimdir. Bu noktada so-
rumuzu “neden olmasın”a çevirebildiğimiz takdirde bir 
üst ligde ülkece yer alabileceğimiz düşünülmektedir.
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1- https://www.ucsusa.org/resources/short-history-energy

2- Totten, Westbrook, ve Shah,  Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Performance, and Testing.

3- Totten,  Fuels and Lubricants Handbook.

4- İbid.

Emrah SARI
EPDK / Enerji Uzmanı

LPG’nin Tarihi: İlk 50 Yıl LPG’nin Tarihi: İlk 50 Yıl 

Tarih boyunca insanoğlu, ihtiyaç duyduğu 
enerjinin sağlanmasında birbirinden farklı 
kaynaklarını kullanmıştır. Sanayi devrimin-

den önce odun, kuru gübre1 gibi kaynaklar kullanılırken 
bilimsel ilerlemeler ile birlikte ihtiyaç duyulan enerjinin 
sağlanmasında kullanılan kaynakların çeşitliği artmıştır. 
Bu yazımızda, yüz yılı aşkın süredir birbirinden çok fark-
lı alanlarda kullanım imkânı bulmuş bir enerji kaynağı 
olan LPG’nin ilk 50 yılı hakkında bilgi verilmesi amaç-
lanmaktadır.

Sıvı olarak taşınabilmesi ve depolanabilmesi, buna 
karşın gaz fazında kullanılabilmesi LPG’yi günümüzde 
diğer enerji kaynaklarından ayıran önemli özelliklerin 
başında gelmektedir. Bu özellik ayrıca, LPG’nin farklı 
büyüklüklerde veya kapasitelerde çok sayıda uygula-
maya kolayca adapte edilebilmesi sağlayarak yaygın 
kullanımına katkı sağlamaktadır. Ancak, LPG’nin yapı-
sından kaynaklanan bu özelliği, endüstrinin ilk yıllarına 
istenmeyen ürün olmasına neden olmuştur. 

LPG endüstrisinin başlangıcı; Kuzey Amerika’da 
petrol ve doğal gaz üretiminin başladığı 1860’lı yıllar-
dan 40 yıl sonrasına,1900’lü yılların başına dayanmak-
tadır.2 İlk yıllarda sığ formasyonlarda üretilen ham pet-
rol içeriğinde gaz ya da LPG barındırmamıştır. Sondaj 
teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte daha derin formas-

yonlara ulaşılmış ve böylece içeriğinde gaz ya da LPG 
gibi daha hafif hidrokarbonları barındıran ham petrolün 
üretilmesi mümkün olmuştur. 1900’lü yılların başında 
büyük petrol ve gaz sahalarının keşfedilmesi, piyasa ta-
lebinin çok üstünde LPG ve hafif nafta hidrokarbonların 
üretimine yol açmıştır. Yer altından üretilen ve kuru (dry) 
gaz olarak tabir edilen, çoğunlukla metandan oluşmuş 
düşük sülfürlü doğal gaz boru hatları yoluyla dağıtıma 
uygun olduğundan kuyuların bulunduğu bölgeye yakın 
çevrede yer alan şehir ve yerleşim yerlerine dağıtımı 
yapılmıştır. Diğer taraftan bu kuyulardan, ıslak (wet) 
gaz olarak tabir edilen, yüksek oranda propan içeren, 
yüksek sülfürlü ve içeriğinde düşük basınçta sıvılaşan 
hidrokarbon sıvıları barındıran ürünler de üretilmiştir. 
Üretilen bu ıslak gaz (sıvı kondansat, doğal gaz sıvıları 
ya da NGLs) basınçlandırılarak sıvı fazda dağıtımı yapıl-
mıştır. Kondansatlar, çok fazla kullanım alanı olmadığı 
için 50 yıldan uzun süre petrol ve gaz üretiminin yan 
ürünü olarak yakılmış ya da havaya salınmıştır.3 

İlerleyen zamanda, petrol kuyularından tahliye 
edilen gazın, kuyudan üretilebilecek petrol miktarını 
olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. Üretim formas-
yonlardaki yüksek basıncın, petrolün yer yüzeyine çıka-
rılmasına fayda sağladığı fark edilmiştir. Gazın tahliye 
edilmesi formasyon basıncını düşürdüğünden yüksek 
miktarda petrolün üretilemeyerek yer altında kaldığı 
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5- İbid.

6- Totten,  Fuels and Lubricants Handbook.

7- Elgas Ltd, “History of Propane - LPG Gas”.

8- Totten,  Fuels and Lubricants Handbook.

9- Elgas Ltd, “History of Propane - LPG Gas”.

10- Totten,  Fuels and Lubricants Handbook.

gözlemlenmiştir. Ayrıca, farklı işletmelere ait ve yakın 
konumda bulunan petrol sahaları da bu basınç değiş-
melerinden olumsuz etkilendiğinden bu sahalarında 
yapılan üretim faaliyetlerine düzenleme (regülasyon) 
yapma ihtiyacı doğmuştur. Üretim faaliyetlerinde mey-
dan gelen birtakım düzenlemeler, petrol ve gaz kuyu-
larından üretilen doğal gaz sıvıları (NGLs) ve LPG’nin 
sürekli olarak artmasıyla sonuçlanmıştır. Daha derin ve 
daha yüksek basınçlı formasyonlardan yapılan üretim-
lerle de bu oran artmıştır. Bu durum doğal gaz sıvıları ve 
LPG’nin fiyatının da sürekli düşmesine neden olmuştur. 
Diğer taraftan, ortaya çıkan bu ürünleri tüketmeye ye-
tecek büyüklükte bir Pazar, o dönemin şartlarında bu-
lunmamaktadır.4 

Ortaya çıkan doğal gaz sıvıları, yeni pazarlar bulmak 
amacıyla uzun mesafelere transfer edilmiştir. LPG’nin 
küçük kasaba ve şehirlere dağıtımını sağlanması için 
yüzlerce bütan/hava, propan/hava ve LPG dağıtım te-
sisi kurulmuştur. Bu tesislerin birçoğu doğal gaz boru 
hatlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ortadan kalkmıştır. 
Fakat bu tesislerin bir kısmı, izole ve uzak bölgelerde 
varlığını sürdürmüşlerdir (Düşük doğal gaz üretimine 
sahip bazı ülkelerde, ithal edilen LPG’nin buharlaştırı-
larak gaz fazında boru hatları vasıtasıyla dağıtımı da 
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir).5

LPG’nin ticari olarak ham petrol ya da doğal gazdan 
ilk üretimi, 1908 yılından sonra seri üretime geçen oto-
motiv endüstrisi ile filizlenen benzin talebinin dolaylı 
sonucu olarak, 1912 yılında olmuştur. Otomobillerde 
kullanılan benzinin atmosfere açık tanklarda depola-
nabilmesi için yeteri kadar sıvı özellik göstermesi, kar-
büratörde hava ile karıştığında ise buharlaşacak kadar 
uçucu özellik göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle, 
otomotiv endüstrisi, ham petrolden üretilen ağır (yük-
sek yoğunluklu) ürünlere ihtiyaç duyulduğu kadar petrol 
ya da doğal gaz kuyularından üretilen düşük yoğunluklu 
sıvı ürünlere de (kondensat) ihtiyaç duymuştur. Doğal 
gaz üretimi sırasında elde edilen kondensat, kuyubaşı 
benzini olarak tanımlanmış ve tercih edilen bir ürün ha-

line gelmiştir. Özellikle kış aylarında, daha kârlı olması 
nedeniyle, doğal gaz üretimi sırasında elde edilen sıvı-
lar, kuyubaşı benzini olarak satılmaya başlanmıştır. An-
cak bu durum birtakım problemleri de beraberinde ge-
tirmiştir. Propan, benzine karıştırılmak için fazla uçucu, 
doğal gaz hatlarında gaz olarak dağıtımını yapmak için 
ise düşük uçuculuk özelliği göstermektedir. Bu nedenle 
değersiz olan propan ve bütan (LPG), mümkün olduğu 
kadar yüksen oranda kuyubaşı benzinine karıştırılarak 
piyasaya arz edilmeye çalışılmıştır. Propanın yüksek 
uçuculuğu, % 40’ı bulan buharlaşma kayıpları nedeniy-
le ciddi kazaların yaşanmasına neden olmuştur. 1915 
yılında yaşanan bir patlama, çok sayıda insanın ölümü 
ve yaralanmasına neden olduğundan, kuyubaşı benzini 
kötü bir üne kavuşmuş ve kuyubaşı benzininin benzine 
karıştırılarak piyasaya arzı büyük ölçüde durdurulmuş-
tur.6  

1910 yılında, bir motorlu araç sahibinin, satın aldı-
ğı benzinin yarı yarıya azalmasıyla ilgili olarak, kimyacı 
Dr. Walter Snelling’e başvurması, modern LPG endüst-
risinin ortaya çıkmasına önayak olmuştur.7 Dr. Snel-
ling yaptığı çalışmalarda buharlaşan gazların, propan, 
bütan ve diğer hidrokarbonlar olduğunu keşfetmiştir. 
1913 yılında, “Basınç altında bir sıvı gaz formunda en 
uçucu madde veya maddeleri elde etmek” konulu bir pa-
tent ile sonuçlanan ve aşırı basınç ve kalıntı sorununu 
ortadan kaldıran bu buluş, LPG endüstrisi açısından bir 
kilometre taşı olarak kabul edilmektedir.8 Dr. Snelling 
ve üç ortağı (gas men) tarafından, ilk modern sıvılaştı-
rılmış petrol (LP) iş ortaklığı olan, “Amerikan Gasol Co.” 
Kurulmuştur.9 Propan için “gasol”, bütan için “gasolite” 
terimleri kullanılmıştır.10 

1922 yılında ABD’de LPG satışları yaklaşık 850 m3 

seviyesinde iken üç yıl içinde bu rakam yaklaşık 1.500 
m3 seviyesine ulaşmıştır. 1928 yılında ABD’de ilk LPG’li 
araç kullanılmıştır. Aynı yıl ilk LPG kullanılan buzdolabı 
üretilmiştir. Böylece, 1929 yılına gelindiğinde ABD’de 
LPG satışları yaklaşık 38.000 m3 seviyesine ulaşmıştır. 
LPG endüstrisi, 1932 yılına kadar oldukça yavaş geli-
şim göstermiştir. Sektör, depolama tanklarının azlığı, 
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11- İbid.
12- https://gazeo.com/up-to-date/news/2013/History-of-LPG-the-first-100-years,news,6662.html
13- İbid.
14- Görsel Kaynağı: https://gazeo.com/
15- Totten,  Fuels and Lubricants Handbook.
16- İbid.

LPG çeşitleri ve donanımlarının fazlalığı ve rekabet gibi 
nedenler ile engellenmiştir. LPG ile ilgili altyapının yeni 
kuruluyor olması, üretim, taşıma, donanım ve uygula-
mayla ilgili sıkıntıların yaşanması, sektörün yavaş ge-
lişmesine sebep olmuştur. Ayrıca, ürün fiyatının düşük 
olması, taşıma ve donanım maliyetlerinin daha görünür 
olmasına neden olmuştur.11

1932 yılından sonra LPG tüketiminde hızlı bir artış 
gözlenmiştir. 1932 yılında LPG, Los Angales Olimpiyat 
Oyunlarında su ısıtma ve pişirme amacıyla kullanılmış-
tır. Devam eden süreçte propan ve bütan endüstrisi hızlı 
bir gelişim kaydetmiş ve LPG satışları 1934 yılında yak-
laşık 210.000 m3 seviyesine ulaşmıştır.12  Sonraki birkaç 
yıl içinde ABD ve Avrupa arası seyahatlerde kullanılan 
zeplinlerin popüler olması LPG’ye olan talebin önemli 
ölçüde artmasını sağlamıştır.  Ancak, 1937 yılında ya-
şanan bir zeplin kazası ile zeplinlerin dönemi ani bir şe-
kilde kapanmıştır. Neyse ki bu durum LPG kullanımını 
olumsuz etkilememiş, aksine, zeplinler için imal edilen 
çok sayıda LPG tüpünün boşa çıkmasına neden olmuş 
ve tüplü LPG piyasasının gelişmesine ve LPG tüketimi-
nin artmasına yol açmıştır.13 

Şekil 1. Zeplin14

Endüstrinin kurulmaya başladığı ilk yıllarda LPG’nin 
üretilmesi, taşınması ve piyasaya arzında çok sayıda 
ekonomik ve teknik zorluk yaşanmıştır. O dönemde 
herhangi bir standardizasyon ya da düzenleyici otorite 
olmadığından, temel amaç, ortaya çıkan problemlerin 
kısa sürede çözüme kavuşturulması olmuştur. Bu ne-
denle LPG sektörü, donanım üretiminden analitik test 
metotlarına kadar çok sayıda araştırma ve geliştirme 

alanına önayak olmuştur. Ortaya çıkan yeni endüstri, 
ilerleyen yıllarda piyasa ve düzenleyici otoritelerin etki-
siyle piyasa tarafından kabul edilen ürün ve uygulama-
lar ortaya koymuştur. Endüstrinin ilk yıllarında gelişti-
rilen standartlar ve düzenlemelerin birçoğu günümüze 
kadar geçerliliğini korumuştur.15 

LPG’nin sadece yakıt olarak kullanıldığı dönemlerde, 
arz fazlası yaşanmıştır. 1950’den sonra kimya endüst-
risinde yaşanan gelişmeler ile birlikte LPG’ye olan talep 
artmıştır. Devam eden süreçte, LPG, plastik üretimi için 
tercih edilen bir hammadde olmuştur.16 

Sonuç olarak, petrol ve doğal gaz üretiminin yan 
ürünü olarak ortaya çıkan ve uzun süre istenmeyen 
ürün olma özelliğini taşıyan LPG, uzun yıllar boyunca 
düşük talep ve yüksek arz koşulları altında farklı şekil-
lerde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 1910 yılında Dr. 
Snelling yaptığı çalışmalarda, buharlaşan gazların pro-
pan, bütan ve diğer hidrokarbonlar olduğu yönündeki 
keşfi birçok kaynakta LPG sektörü için milat kabul edil-
mektedir. 1900’lü yılların başından itibaren çeşitli şekil-
lerde ve küçük çaplı kullanımı olan LPG için yaklaşık 30 
yıl boyunca ciddi oranda bir talep artışı gözlenmemiştir. 
1932 yılından sonra LPG’nin su ısıtma ve pişirme ama-
cıyla kullanılmasının yaygınlaşması, propan ve bütan 
endüstrilerinin gelişmesini sağlamış ve LPG talebi dü-
zenli olarak artmıştır. 1950 yılından sonra, kimya sek-
töründe yaşanan gelişmeler ile birlikte LPG’nin (yakıt 
olarak kullanılmasının haricinde) farklı kullanım alanları 
da ortaya çıkmış ve bu durum, LPG’ye olan talebin art-
masına yol açmıştır.
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duruma bağlı olarak fosil yakıt kullanımı katlanmıştır. 
Fosil yakıt kullanımı sera gazı salımları için en önemli 
parametrelerden biridir.

Atmosfere insan eliyle yayılan sera gazları içerisinde 
oransal olarak sıralama yapılacak olursa ilk sırayı kar-
bondioksit, ikinci sırayı metan ve son sırayı azot gazları 
almaktadır (Keskin, 2019) . Tablo 1’e bakıldığında 2015 
ve 2018 yılları arasında dünyanın en çok karbondioksit 
salımı yapan ve aynı zamanda ekonomi devi olan ülke-
lerin yıllara göre karbondioksit salım değerleri görül-
mektedir.

Tablo 1. 2015-2018 Yıllarında Ülkelerin CO2 Salım 
Değerleri (MTCO2)

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018

Çin 9.174.6 9.119.0 9.229.8 9.428.7

ABD 5.153.7 5.053.7 5.014.4 5.145.2

Avrupa Birliği 3.501.8 3.514.3 3.549.5 3.479.3

Hindistan 2147.8 2.234.2 2316.9 2.479.1

Dünya Geneli 32.804.4 32.913.5 33.242.5 33.890.8

Kaynak: BP Dünya Enerjisinin İstatistiksel İncelemesi – 
Karbon Salımları 2019 (BP, 2019, s. 57)

Başta karbondioksit olmak üzere, metan ve azo-
toksit gibi sera gazlarının yayılımını tetikleyen unsurlar, 
büyük çaplı enerji talepleri, ulaştırma faaliyetleri, hizmet 
faaliyetleri, imalat ve inşaat faaliyetleri ile büyük yan-
gınlar olarak sıralanmaktadır (Keskin, 2019). Sera gazı 
salımlarının, büyük ölçüde ekonomik faaliyetler ve 

1. Giriş

Küresel şok etkisi yaratan Çin merkezli yeni tip koro-
navirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 
2020’de pandemi olarak ilan edilmiştir.

Ülkeler salgını kontrol etmek amacıyla gönüllü ve 
zorunlu karantinalar başlatmıştır. Kalabalık ortam oluş-
turacak (eğlence merkezleri, AVM’ler vb.) sektörlerde 
ciddi ksısıtlamalara gidilmiş, evden çalışma uygulama-
ları çoğalmış ve ulaşım faaliyetlerine sınırlandırmalar 
getirilmiştir. Salgınla birlikte birçok sanayi kolu dura-
ğanlaşmış, ithalat ve ihracat durma noktasına gelmiş-
tir. Bu durum ekonomik büyüme oranlarını olumsuz 
etkilemiştir.

Küre ölçeğinde Kovid-19 ile yaşanan şokun belki de 
tek olumlu yanı ülkelerin karantina dönemlerinde hava 
kirliliklerinin azaldığının tespit edilmesidir. Aslında bu 
durumun temel sebebi iklim değişikliği ve küresel ısın-
masının artması ile, ekonomik büyüme ve atmosfere 
yayılan sera gazı salımları arasındaki korelasyondur 
(Keskin, 2019). Ülkelerin ekonomik büyümeleri, üretim-
le birlikte artan fosil enerji kullanımı, sera gazı salımları-
nın yayımı ile doğru orantılıdır (Rüstemoğlu, 2016).

Bu yaklaşım çerçevesinde iklim değişikliğinin hız-
lanmasındaki en büyük etmen şüphesiz

18.yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimidir. Sanayi 
devrimiyle birlikte mal ve hizmet üretiminin hızla art-
ması ve bununla beraber teknolojinin gelişmesi sanayi 
odaklı kalkınma anlayışlarının tüm dünyaya yayılmasın-
da önemli rol üstlenmiştir. Özellikle 20. yüzyılda dünya 
nüfusunun artmasıyla birlikte enerji talebi de artmış, bu 
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Şekil 1. 2019 Yılına Kıyasla 2020 Yılında Karayolu Taşımacılığı ve Havacılık Faaliyeti

Kaynak: IEA Küresel Enerji İnceleme 2020

çoğalmasıyla, Çin’e ithalat bağlılığı olan ülkelerin (ABD, 
Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Vietnam vb.) elektrik 
donanım ve parça tedarikini sağlamak amacıyla arayı-
şa girmiş olmaları küresel çapta etki yaratmıştır. Çin’de 
karantina yaşanırken vatandaşların dışarıdaki aktivi-
teleri sınırlandırıldığından (McDonalds, Starbucks, KFC 
vb.) uluslararası şirketler de büyük zarara uğramış; ya 
kapanmış ya da hizmet yoğunluğuna sınır getirmiştir 
(Gökkoyun & Zengin, 2020).

Benzer şekilde salgından etkilenen ABD’de % 4,8 
oranında ekonomik daralma gözlenmiştir (Ekonomist, 
2020). Aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) genelinde de 
bu yıl ekonomik daralmanın % 7,4 olacağı öngörülmek-
tedir (BBC , 2020).

Ülkelerin ulaşım faaliyetlerine getirilen sınırlandır-
malar da ekonomilerinin daralmasındaki bir diğer et-
mendir. Şekil 1’de görülen dalgalanmalar pandemi sey-
rine bağlı olarak ülkelerin karantinada olduğu tarihlerde 
karayolu ve havayolu taşımacılığındaki değişiklikleri 
göstermektedir. Çin’de Mart ayından itibaren yeni vaka 
tespit edilmemesi ile birlikte ulaşım faaliyetlerinde artış 
olduğu görülmektedir.

3. Enerji Talebinin Kaderi

Küresel enerji taleplerinin İspanyol gribi, II. Dünya 
Savaşı, Petrol Krizleri ve 2008 mali krizi ile doğrudan 
etkilendiği Şekil 2’de görülmektedir. Örneğin İspanyol 
gribinin pandemi haline gelmesi ile birlikte ülkelerin sal-
gını kontrol altına almak amacıyla uyguladığı önlemlerin, 
birincil enerji talebini şok etkisiyle azalttığı anlaşılmak-
tadır. Akabinde yaşanan 1929 Büyük Buhran döne-
minden en çok etkilenen ülkeler sanayisi en gelişmiş 

enerji talepleri ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde, Tab-
lo 1’de verilen ülkelerde pandeminin etkileri de bu bağ-
lamda değerlendirilebilir. Çalışmada, Kovid-19 salgını 
etkisi ile küresel ölçekte azalan enerji talebi ve karbon 
salımı ilişkisi incelenecektir.

2. Pandeminin Olumsuz Sonuçları ve                        
       Küresel Ekonominin Domino Taşları

Salgından kaynaklı maliyetler doğrudan ve dolaylı 
maliyetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan mali-
yetler sağlık hizmetleriyle alakalı kullanılan kaynaklar-
dan oluşmaktadır. Ülkeler sağlık hizmetlerini ayakta 
tutabilmek adına bu maliyetlere katlanmak zorundadır. 
Doğrudan maliyetler içerisinde ulaşım maliyetleri de 
yer almaktadır. Dolaylı maliyetler ise, salgın nedeniyle 
üretimdeki kayıplar, hastalanan kişilerin ve bu kişilerin 
bakımını üstlenen bireylerin üretime katılamamaları 
olarak tanımlanmaktadır. Bu maliyetlerle birlikte de-
ğerlendirilen panik maliyetleri ise salgın esnasında hiç 
hastalanmamış ya da taşıyıcı olan kesimin tüm yatırım, 
üretim ve tüketim alışkanlıklarını tebdil etmelerinden 
kaynaklanan maliyetler olarak tanımlanmaktadır. Ör-
neğin panik, gıda maddelerinin stoklanmasına ve üreti-
min yavaşlamasına yol açmaktadır. Tüm bu paramet-
reler çerçevesinde de ülkelerde ekonomik daralmalar 
görülür (Demir, 2020).

Salgının merkez üssü olan Çin’de vaka sayılarının 
patlamasının ardından tedarik zinciri ciddi şekilde etki-
lenmiştir. Salgın, Çin’in ihracat etkinliğini zedelemiştir. 
Aslında bu durumun en önemli sebebi birçok ülkede 
olduğu gibi imalat, tekstil ve otomotiv fabrikalarının ka-
panmasıdır. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında vakaların 
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me 2020 raporuna göre, 2019 Aralık ayından bu yana 
farklı dönemlerde karantinada olan ülkeler, küresel 
enerji taleplerinin değişmesinde büyük rol oynamıştır. 
Bunun temel sebebi Çin, AB ülkeleri ve Hindistan’ın 
küresel enerji talebinin üçte birini; ABD’nin küresel bi-
rincil enerji tüketiminin % 53’ünü oluşturuyor olmasıdır. 
Küresel ekonomik faaliyetlerin ve hareketliliğin kısıtlan-
masının, küresel enerji talebini geçen yılın ilk çeyreğine 
göre % 3,8 azalttığı değerlendirilmektedir (IEA, 2020, s. 
5,11).

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, 2020 ilk çey-
reğinde pandemi sebebi ile küresel petrol talebi yakla-
şık % 5 oranında düşmüştür. Şekil 1’de görüleceği üzere 
seyahat kısıtlamaları, bireysel araç kullanımı ve uçuşla-
rın azalması talebi sert şekilde düşürürken, ekonomik 
kısıtlamalar da nakliye sektöründeki akaryakıt kullanı-
mının hızını kesmiştir. 2020’nin ilk çeyreğinde küresel 
doğal gaz talebinin % 2 düştüğü; bu düşüşlerde Çin, AB 
ve ABD’nin önemli talep azalması olduğu ve küresel 
yenilenebilir enerji kullanımının % 1,5 oranında arttığı 
öngörülmektedir (IEA, 2020, s. 12).

ülkeler olarak kayda geçmiştir. Bu dönemde yaşanan 
ekonomik çöküntü nedeniyle, dünya genelinde üretim 
ve ticaret durma noktasına geldiğinden birincil enerji 
talebi de düşmüştür (Buluş & Kabaklarlı, 2010). I. Pet-
rol Krizinde birincil enerji talebinin düşmesi, OPEC ülke-
lerinin petrol üretimini kısarak fiyatları yükseltmesi ve 
bunun sonucunda petrole dayalı sektörlerde üretimin 
yavaşlamasından kaynaklanmaktadır. II. Petrol Krizinin 
tetikleyicisi İran-Irak Savaşından sonra dünya petrol 
üretimi azalmış, ülke ekonomileri bu anlamda dura-
ğanlaşarak enerji talebini olumsuz yönde etkilemiştir 
(Arzova, 2019). 2008 mali krizinde yaşanan likidite da-
ralmaları yine enerji talebini azaltmıştır (Apaydın & To-
katlıoğlu, 2013). Mali krizden itibaren küresel birincil 
enerji talebinin en sert düşüşünün ise 2020 pandemi 
yılı olarak kayda geçtiği görülmektedir. Özellikle, dünya 
ticaret yapısında ithalatı ve ihracatı en çok yapılan ürün 
olan petrolün, pandemi etkisiyle fiyat düşüşü yaşaması 
ve kömür kullanımı yaygın ülkelerde kömüre olan tale-
bin azalması birincil enerji talebinin ciddi oranda düş-
mesine yol açmıştır.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Küresel Enerji İncele-
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Şekil 2. Küresel Birincil Enerji Talebindeki Değişim Oranları, 1900-2020

Kaynak: IEA Küresel Enerji İnceleme 2020

Şekil 3. 2019 Yılına Kıyasla 2020 Yılında Yakıtlar Açısından Birincil Enerji Talebinde Öngörülen Değişiklik

Kaynak: IEA Küresel Enerji İnceleme 2020
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Şekil 4. Küresel CO2 Salımları ve Yıllık Değişim, 1900-2020

Kaynak: IEA Küresel Enerji İnceleme 2020

Mart ve 10 Nisan tarihine göre % 29 oranında azalmış-
tır. 10 Mart-10 Nisan 2020 dönemlerinde AB’nin enerji 
üretiminin % 46’sını yenilenebilir kaynaklardan karşıla-
dığı gözlenmiştir (Keating, 2020).

4. Pandeminin Sera Gazı Salımına Etkisi

İklim değişikliği odağında, sera gazı salımının etkisi-
ni azaltmak adına 1970’li yıllardan beri küresel boyut-
ta çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların asıl hedefi 
küresel ısınmayı sınırlandırabilmek ve geleceğe her açı-
dan sürdürülebilir bir çevre bırakmaktır.

İklim değişikliğiyle mücadelede adından çokça söz 
ettiren anlaşmalardan biri 1977 yılında imzalanan 
Kyoto Protokolü’dür. Bu protokolün ana amacı, sanayi 
alanında gelişmiş ülkelerin 2008’den 2012 yılına kadar 
karbon salımlarını % 5 oranında düşürmek, öte yandan 
fosil kaynak kullanımının azaltılıp alternatif kaynaklara 
yönelimi arttırmaktır (Kaya, 2018). Ancak Kyoto Proto-
kolü de dâhil olmak üzere yapılan çalışmalar sera gazı 
salınımını azaltmaya yeterli olmamıştır. Bu çerçevede, 
Kyoto Protokolünün yerini alacak Paris Anlaşması 2015 
yılında imzalanmıştır. Anlaşma ile fosil yakıtların kulla-
nımının azaltılması ve yenilenebilir enerji teknolojileri-
nin payının arttırılması amaçlanmaktadır. Ana hedef ise 
dünya sıcaklık artışını 2 °C derecenin altında tutarak 1,5 
°C dereceye sabitleyebilmektir (Topçu, 2018, s. 116).

Tablo 1’de sunulan karbon salım değerlerinin 2015-
2018 yılları arasında hedefler doğrultusunda azalma-
ması, anlaşmaların büyük oranda başarısızlıkla sonuç-
landığının bir göstergesidir. Dünya genelinde karbon 
salımlarının artmasındaki ana faktör ise yoğun kömür 
ve petrol kullanımıdır.

Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Rusya’nın arz kı-
sıtlamasına gidilmesi hususunda anlaşamaması petrol 
stoklarının dolmasına yol açtığından petrol fiyatları şok 
etkisiyle düşmüştür. Bu yüzden ABD, Çin, OECD Avrupa 
Ülkeleri ve Hindistan’da kapasiteler doluluk arz etmiştir 
(AA, 2020).

IEA yıl boyunca birincil enerji talebinin % 6, kömür 
talebinin % 8, petrol talebinin ise % 9 oranında düşme-
sini beklemektedir. Şekil 3’e bakıldığında fosil yakıt kul-
lanımlarında öngörülen değişimlerin yenilenebilir enerji 
kullanımı üzerindeki olumlu etkisi görülebilmektedir 
(IEA, 2020, s. 14).

Aslında fosil enerji talebinin bu denli düşmesinde 
incelenmesi gereken ülkeler yine ABD, Çin ve Hindis-
tan’dır. Kömür bazında en büyük tüketiciler sırasıyla 
Çin, Hindistan ve ABD’dir. En büyük petrol tüketicileri 
sırasıyla ABD, Çin, Hindistan’dır (BP, 2019, s. 20,45). Bu 
bağlamda ABD, Çin ve Hindistan’da azalan kömür ve 
petrol kullanımı tüm dünyayı etkilemiştir.

Carbon Brief analizlerine göre Çin’de 3 Şubat 
2020’de başlayan dört haftalık dönemde, günlük ve-
rileri rapor eden santrallerdeki ortalama kömür tüke-
timinin dört yılın en düşük seviyesine gerilediği ortaya 
konmuştur (Myllyvırta, 2020).

Hindistan’da da benzer şekilde salgın sebebiy-
le elektrik talepleri azalmaktadır. Araştırmalara göre 
elektrik tüketimi Mart 2020’de % 9,2 oranında düşme 
eğilimine geçmiştir (ESA, 2020).

Öte yandan AB’de salgın sebebi ile elektrik talebi 
azaldığından fosil kaynaklı enerji üretimi de düşmüştür. 
Özellikle kömür bazlı elektrik üretimi bir önceki yılın 10 
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•	 Hindistan’ın bazı şehirlerinde 25 Mart -20 Nisan 
arası dönemde salım kapasitesinin geçen yılın 
aynı dönemine göre % 40 ila % 50 oranında düş-
tüğü belirlenmiştir (ESA, 2020).

5. Değerlendirme ve Sonuç

Enerji talebinin artması ekonomik büyümeyi, eko-
nomik büyümenin artması enerji talebini olumlu yön-
de etkilemektedir. Ancak enerji kullanımı ve ekonomik 
büyüme arasındaki bu ilişkinin sonucunda atmosfere 
yayılan karbon salımı arttığından çevre olumsuz yönde 
etkilenmektedir (Ergün & Polat, 2015). Yeni tip koro-
navirüs salgınının kısa sürede küre ölçeğinde sağlık ve 
ekonomi krizine dönüşmesi atmosferdeki karbon sa-
lımını azaltmıştır. 2020 yılında karbon salımının enerji 
talebinden daha fazla düşmesindeki en önemli etmen 
fosil yakıta olan talebin azalmasından kaynaklanmak-
tadır (Avşaroğlu, 2020). Fosil yakıtlar, üretim sürecinin 
temel girdilerindendir. Bu bağlamda pandemi sürecinde 
sanayi sektörü üretiminin yavaşlaması ve ulaşım faa-
liyetlerinin zorunlu olarak sınırlandırılması hava kirlili-
ğini önemli oranda azaltmıştır. Öte yandan 2008 mali 
krizinin etkilerinden sonra hem küresel enerji talebi 
hem de karbon salımları yükselişe geçmiştir. Kovid-19 
salgınının etkilerinin 2008 mali krizinden bile kat kat 
büyük olacağı tahmin edilmektedir. Bu anlamda salgın 
tehlikesi geçtiğinde ülke ekonomilerinin hızlı iyileşme 
süreçlerinin petrol ürünlerine talebi arttıracağının ön-
görülmesi küresel sera gazı salımları açısından tehdit 
oluşturmaktadır. Aslında, Kovid-19 salgını nedensel 
olarak iklim değişikliğiyle kesin olarak ilişkilendirilmese 
de iyileşen hava kalitesi iklim değişikliğiyle mücade-
lede pozitif yönlü bir projeksiyon sunmaktadır. Dünya 
enerji üretiminin yeşil ekonomiye dayandırılmasının 
ve pandemi sürecinde artan yenilenebilir enerji talebi-
nin küresel çapta sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, 
karbon salımlarının düşürülmesinde büyük role sahip 
olacağı düşünülmektedir. Bu anlamda özellikle ekono-

Şekil 4’te küresel karbondioksit salım değerleri ile 
dünyada yaşanmış olan büyük çaplı krizler arasında 
korelasyon olduğu görülmektedir. Örneğin 1929 Bü-
yük Buhran ve 2008 Mali Krizinde yaşanan enflasyon 
baskısı ve üretimin azalması, II. Dünya Savaşı’nın dünya 
çapında yarattığı siyasi ve ekonomik kaos, Petrol Kriz-
lerinde petrol fiyatların artması gibi etkenler ile enerji 
talebi düştüğünden, o tarihlerde karbon salımları da 
azalış eğilimine geçmiştir. Yeni tip koronavirüs salgını 
ile ülkelerin fosil yakıt kullanımlarının azalması ve Şe-
kil 3’te görüleceği üzere yenilenebilir enerji taleplerinin 
artması, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması’nın 
bile tam anlamıyla başaramadığı “küresel ısınma için sera 
gazı salımını düşürme” hedefini uzun yıllar sonra gerçek-
leştirmiştir. IEA Küresel Enerji İnceleme raporuna göre, 
2020 yılı salımlarının kömür, petrol ve doğal gaz kulla-
nımının azalmasından dolayı 2019’a kıyasla toplamda 
% 8 daha düşük olacaktır. 2010’dan bu yana karbon sa-
lımlarının bu kadar düştüğü hiç gözlenmemiştir. Bu dü-
şüşün 2008 mali krizinden altı kat daha büyük olacağı 
vurgulanmaktadır (IEA, 2020, s. 17).

Araştırmalar neticesinde çalışmada bahsi geçen at-
mosferi en çok kirleten ülkelerin salgın sonrası salım 
değerlerinin ne şekilde düştüğüne aşağıda yer veril-
miştir:

•	 Çin’de 2020 yılında karbon salım değerlerinin % 
25 oranında düştüğü tahmin edilmektedir (My-
llyvırta, 2020).

•	 AB’de kısıtlanmaların başladığı tarihte salım de-
ğerlerinin 10 Mart-10 Nisan tarihlerinde bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre % 20 oranında azal-
dığı değerlendirilmektedir (Keating, 2020).

•	 ABD’de ağırlıklı olarak araç kullanımının ve hava 
yolu trafiğinin azalması sebebiyle ortaya çıkan 
salımların yaklaşık % 50 azalacağı öngörülmek-
tedir (McGrath, 2020).
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mik büyümeleri ve enerji 
talepleri yüksek olan 
Çin, ABD, AB ve Hindis-
tan’ın, uzun yıllardan 
sonra ilk defa karbon 
salımlarının istenilen 
seviyelere geriledi-
ği bilinciyle hareket 
etmeleri küresel ısın-
ma tedbirlerine yönelik 
önem arz etmektedir.
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özellikleri kontrol hacmi içerisinde bir noktadan diğe-
rine farklılık gösterebilir, fakat verilen bir noktada za-
manla değişmez. Sürekli sözcüğü zamanla değişmeyen 
anlamında kullanılmıştır. [3]

Genel bir sürekli akış sistemi için kütlenin korunumu 
aşağıdaki eşitlik (1) ile verilmiştir.

     (1)

Tek girişi ve tek çıkışı olan sürekli açık bir sistem için 
kütlesel debi denklem (3) ile verilmiştir.

    (2)

    (3)

Birim kesitten birim zamanda geçen akışkan hacmi, 
hacimsel debi olarak anılacaktır ve eşitlik (4) ile veril-
miştir. 

    (4)

Sürekli akışlı sürekli açık sistemlerde, kontrol hac-
mindeki toplam enerji sabittir. Bu durumda;

     (5)

Böylece kontrol hacmindeki toplam enerji değişimi sıfır 
olur.

     (6)

Kontrol hacmine giren ısı, iş ve kütle ile kontrol hacmin-
den çıkan ısı, iş ve kütle eşit olur.

    (7)

Sürekli akışlı sürekli açık sistemlerde, kontrol hacmin-

1. Giriş

Sürdürülebilirlik hedefleri için en önemli şartlardan 
biri de enerji verimliliğidir. Verimliliğin artırılabilmesi 
adına, mevcut potansiyellerin araştırılması ve sisteme 
kazandırılması için yürütülen çalışmalar hızlı bir şekilde 
çoğalmakta ve kayıp olarak nitelendirilen yelpaze hızla 
büyümektedir. 

Bu kapsamda; Türkiye ulusal doğal gaz iletim şebe-
kesinde 35-75 barg mertebesinde akışına devam eden 
doğal gazın basıncı; A tipi basınç düşürme-ölçüm is-
tasyonları (RMS-A) aracılığı ile 12-19 barg veya 19-25 
barg mertebesine düşürülmektedir. A tipi istasyonlar 
aracılığı ile yapılan basınç düşümü esnasında potansi-
yel farktan faydalanılmamakta ve bu potansiyel, regü-
lasyon işlemi ile kaybedilmektedir. 

Aktif ve monitör çalışan bu yapıya entegre edile-
cek Turbo Gaz Genleştirici (Turbo Ekspander) marifeti 
ile ilgili potansiyel, genleşme türbini ve şaft aracılığı 
ile jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülebilir. İlgili 
potansiyelin araştırılması ve Türkiye genelinde bulunan 
A tipi istasyonlar genelinde uygulanabilmesi için süreç 
termodinamik olarak irdelenerek bir seçim abağı (chart) 
oluşturulmuştur. 

2. Turbo Gaz Genleştiricilerin Termodinamiği 

Mühendislik hesaplarında türbin, kompresör vb. 
makinaların çalıştıkları sürelerde giriş, çıkış ve bazı di-
ğer koşulları değişmediği kabulü yapılır. Sürekli akış 
makinaları ile ilgili teknik çözümleme sürekli akışlı sü-
rekli açık sistem modeli ile gerçeğe yakın çözümlenebi-
lir. Sürekli akışlı sürekli açık sistemde akışkanın kontrol 
hacminden, sürekli bir akışı söz konusudur. Akışkanın 

Tuğrul ÜÇOK
Makina Yüksek Mühendisi
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      (13)

birim kütle için eşitlik (14) kullanılarak bulunur.

    (14)

    (15)

olduğundan;

    (16)

Eşitlik (16) şeklinde ifade edilebilir. Birim kütle için iş 
ifadesi türbin için düşünülürse ve kütlesel debi dikka-
te alınarak  değeri yani turbo gaz genleştirici çıkışında 
elde edilebilecek faydalı iş değeri bulunabilir. Bir akış-
kanın giriş ve çıkış arasındaki entalpi değişimi giriş ve 
çıkış halleri için özellik tablolarından veya mükemmel 
gaz kabulü ile eşitlik (17) elde edilir.

    (17)

Turbo gaz genleştirici, ön ısıtma eşanjörü ve gen-
leşme türbini şematik gösterimi üzerinden Şekil 2 ile 
verilmiştir. 

Şekil 2. Turbo gaz genleştirici ve ön ısıtma eşanjörü 
şematik gösterimi [1]

Şekil 2’deki (1) durumundan ısı eşanjörüne giren 
doğal gaz, ısınarak (2) durumunda eşanjörden çıkar ve 
Joule-Thompson etkisi ile basıncı düşen doğal gaz için 
oluşan sıcaklık düşümü, ön ısıtma sayesinde giderilmiş 
olur. Sıcaklık düşümü yaşanmadan önce doğal gaz ısıtı-
lır. Genleşme türbini ile çevre arasında ısı transferi ger-
çekleşmediği kabulü ile (2) ve (3) durumları arasındaki 
basınç kaybı, türbin vasıtası ile işe dönüşür.

deki toplam enerji sabit veya enerji değişimi sıfır oldu-
ğundan eşitlik (8) geçerlidir. 

     (8)

Birim zamanda kontrol hacmine giren, ısı, iş ve küt-
le; birim zamanda kontrol hacminden çıkan, ısı, iş ve 
kütleye eşittir. Akışkanın birim kütlesinin enerjisi eşitlik 
(9) ile verilmiştir.

    (9)

Sürekli akışlı sürekli açık sistemde ısı, iş ve kütle ile ak-
tarılan enerji için enerjinin korunumu denklemi, denk-
lem (10)’daki halini alır.

      (10)

veya denklem (11)’de görüleceği gibi

                                (11)

şeklinde ifade edilebilir. Giriş için iş etkisi niteliğinde bir 
etki olmayan sistem için: Giriş ve çıkış durumunda hız 
ve kot farkı ihmal edilerek ve sistem ile çevresi arasında 
ısı geçişi olmadığı -yani adyabatik- kabul edilerek işlem 
yapılırsa, denklem (12) halinde ifade edilebilir (Çengel, 
2008). Turbo gaz genleştirici şematik gösterimi Şekil 1 
ile verilmiştir.

Şekil 1. Turbo gaz genleştirici şematik gösterimi [1]

    (12)

Daha sade bir ifade ile;
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𝑤𝑤𝑤𝑤Ç = 𝑊𝑊𝑊𝑊Ç

�̇�𝑠𝑠𝑠
̇     (15) 
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∆ℎ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑇𝑇𝑇𝑇ç − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔�   (17) 
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denklem (22) ve (23) esasında kazan ve eşanjör verim-
leri dikkate alınmadan ön ısıtma  için enerji ihtiyacı he-
saplanabilir. Isı eşanjörü ve kazanın verimi dikkate alın-
dığında ise kazandan sağlanması gereken enerji eşitlik 
(24) ile bulunabilir.

     (24)

Doğal gazın alt ısıl değeri 2017 spesifik istasyon ve-
rileri dikkate alındığında, incelenen istasyonlar için, gaz 
kromotograf değerlerinden 8 500-8 770 kCal/Sm³ ara-
lığında olmasına rağmen toleranslı bölgede kalabilmek 
adına hesaplamalarda 8 250 kcal/sm³ alınmıştır. [1]

       (25)

3. İzentropik Durum ve İzentropik Verim

Sabit bir kütlenin entropisi sadece ısı geçişi ve ter-
sinmezlikler sonucu değişebilir. Bu nedenle belirli bir 
kütlenin entropisinin, içten tersinir ve adyabatik bir hal 
değişimi sırasında değişmeyeceği açıktır. Bu tür bir hal 
eğişimi aynı zamanda sabit izentropik (sabit entropili) 
hal değişimi olarak adlandırılır ve sıcaklık-entropi (T-S) 
diyagramında dikey bir doğru olarak gösterilir.

Genleşme türbinleri adyabatik olarak çalışırlar, en 
yüksek verime sürtünme ve benzeri tersinmezlikler en 
aza indirildiğinde ulaşırlar. Bu nedenle izentropik hal 
değişimi, gerçek hal değişimi için uygun bir modeldir. 
Ayrıca, izentropik hal değişimlerini bu makinelerde ger-

    (18)

Üretilen güç miktarı; mekanik verim kabulü altında eşit-
lik (19) ile bulunabilir.

    (19)

Yıllık elde edilebilecek elektrik enerjisi yük faktörü % 95 
kabul edilerek denklem (20) esasında kWh olarak bu-
lunabilir. 

    (20)

Doğal gazın basıncının düşmesi sonucu, azalan 
sıcaklık bazı istenmeyen durumlara yol açabilir. Jou-
le-Tompson etkisi ile basınç düşümü sonucu sıcak-
lık düşer ve kristalleşmelere ve hidrat oluşumuna yol 
açabilir. Eşanjör çıkışı doğal gaz basıncı ile türbin girişi 
doğal gaz basınç değerinin aynı olduğu kabulü ile işlem 
yapılmıştır.

       (21) [5]

Şekil 2 ve 3’ün (4) ve (5) durumları arasında ön ısıt-
ma için kazan dairesinden gelen kapalı sistem devresi 
marifeti ile (1) ve (2) devresi arasındaki doğal gaz ısıtılır.

Şekil 3. Ön ısıtma eşanjörü şematik gösterimi [1]

     (22)

       (23-a)

     (23-b)
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4. Hidrat Oluşumu ve Etkisi 

Boru içerisinde iletim ve dağıtım sırasında işleyiş-
lerde istenmeyen hidrat oluşumu gerçekleşebilir. Bu 
durumdan korunmak ve etkilerinden kurtulmak ve kur-
tulma olanağı yok ise de bu etkileri ortadan kaldırmak 
gerekmektedir. Gaz hidrat oluşum koşulları çeşitli yak-
laşımlara göre hesaplanabilir. Bu yaklaşımlara göre gaz 
hidrat oluşum sıcaklık ve basınç koşulları ile değişim 
eğilimleri Şekil 5 ile verilmiştir. [9]

Şekil 5. Gaz hidrat oluşum koşulları basınç ve sıcaklık 
değişimi [9]

Kısılma vanası yerine gaz genleşme prosesi kullanıl-
dığında, Joule-Thompson etkisi ile çıkış sıcaklığı düşük 
olacaktır. Bu durum hidrat bileşiklerinin oluşumunu, sıvı 
hidrat ve sıvı halde su oluşumunu, buzlanma ve benzer 
olumsuzlukları oluşturmaktadır. RMS-A’larda sistem 
gazı kullanılarak işleyişine devam eden gaz için ön ısıt-
ma yapılmaktadır (Rahman, 2010). 

    (29)

   (30)

İşletme koşulları devam eden bir istasyonun giriş 
ve çıkış değerlerinin termodinamik bir analizi yapılarak, 
herhangi bir istasyon için birim zamanda üretilebilecek 
güç değerlerine ulaşmak mümkündür. 

Giriş basınç değeri, iletim hatlarında genellikle 35-
75 barg aralığında dalgalı bir seyir izlemekte ve bu du-
ruma yerel dağıtım şirketi ise müdahale edememek-
tedir. Giriş yoğunluk değerinin 0,73 kg/Sm³ kabulü, 
giriş sıcaklık ve çıkış sıcaklık değerlerinin 15 ˚C değerine 
sabitlenmesi, değişken giriş basınçlarına ve hacimsel 
debilere karşılık 12 barg çıkış basıncı için üretilebilecek 
güç değerleri, Şekil 6’ da, 19 barg çıkış basıncı için üre-
tilebilecek birim güç değerleri Şekil 7’de ve 40 barg çıkış 
basıncı için üretilebilecek birim güç değerleri Şekil 8’de 
verilmiştir.

çekleşebilecek hal değişimlerinin üst sınırı kabul edile-
rek verim tanımlamaları yapmak olanaklıdır. İzentropik 
hal değişimleri için kullanılacak tek bağıntı,

               (kJ/kg °K)  (26)

olmaktadır. Tersinir adyabatik bir hal değişimi izentro-
pik olmak zorundadır, fakat izentropik bir hal değişimi-
nin mutlaka tersinir adyabatik olması gerekmez.

Şekil 4’te verilen adyabatik bir genleşme türbinin 
izentropik ve gerçek durumunu gösteren entalpi-ent-
ropi grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre izentropik verim 
tanımı;

    (27)

şeklinde yazılabilir.

Şekil 4. Adyabatik türbinde gerçek ve izentropik hal 
değişimlerinin gösterilmesi [1]

Türbinden geçen akışkanın kinetik ve potansiyel 
enerjisindeki değişimler, genellikle entalpi değişimine 
oranla çok daha küçüktür, dolayısıyla ihmal edilebilir. 
Bu nedenle adyabatik bir türbinin işi entalpi değişimine 
eşit olacaktır. Bu durumda denklem (28); 

    (28)

Doğal gazın basıncının düşmesi sonucu, azalan 
sıcaklığı bazı istenmeyen durumlara yol açabilir. Jou-
le-Tompson etkisi ile basınç düşümü sonucu sıcaklık 
düşer ve kristalleşmelere ve hidrat oluşumuna yol aça-
bilir. 
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𝜂𝜂𝜂𝜂𝑇𝑇𝑇𝑇 = ℎ2−ℎ3
ℎ2−ℎ3𝑖𝑖𝑖𝑖

  (28) 

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 8.9𝑃𝑃𝑃𝑃0.285    (29) 
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Şekil 6. Değişken giriş basınçlarına karşılık çıkış basıncı 12 
barg olan sistem [1]

Şekil 7. Değişken giriş basınçlarına karşılık çıkış basıncı 19 
barg olan sistem [1]

Şekil 8. Değişken giriş basınçlarına karşılık çıkış basıncı 40 
barg olan sistem [1]

5. Sonuç 

Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’ de 35 barg ile 75 barg ara-
lığında dalgalı bir seyir izleyen RMS-A giriş basıncı ve 
saatlik ortalama hacimsel debi değerleri dikkate alına-
rak, Türkiye genelinde kurulması düşünülen turbo gaz 
genleştiricili RMS-A’ların tasarımında ara değerler için 
iterasyon yapılması sonucunda güç değerlerine ulaş-
mak mümkündür.

Turbo gaz genleştirici birim güç değerleri için 
önemli parametrelerin; giriş basıncı, giriş sıcaklığı, ha-
cimsel debi, çıkış basıncı, çıkış sıcaklığı olduğu görül-
mektedir. Bu parametrelerin kararlı ve giriş değerleri 
için en büyüklenmesi, çıkış değerleri için ise en kü-
çüklenmesi, turbo gaz genleştiricinin ilk yatırım kararı 
aşamasında önem arz etmektedir.

Türkiye için yıllık ihraç edilen doğal gaz miktarı 
düşünülerek potansiyelin değerlendirmesi yapılabilir. 
Fakat; yetki, sorumluluk ve mevzuat açısından değer-
lendirme çalışmalarının yapılması gerekliliği ayrıca; 
Temel Teknik Kriterler ile Mühendislik Yaklaşımları 
Esasları değerlendirilerek ve ekonomik analizler ile 

araştırma ve gelişme çalışmalarının yapılabileceği dü-
şünülmektedir. [1]
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Hırvatistan Enerji ve Çevre Bakanı Tomislav Coric, Hırvatistan'ın 
Krk adasındaki yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin 1 
Ocak 2021'de faaliyete geçeceğini ve önümüzdeki birkaç yıl için tam 
kapasite rezerve edileceğini açıkladı.

Coric: “Bu proje ile Hırvatistan için doğal gaz arz güvenliğini sağlıyoruz 
ve Avrupa Birliği arz güvenliğine de katkıda bulunuyoruz. Gaz 
piyasasındaki yüksek rekabet nedeniyle Hırvatistan'da gaz fiyatlarının 
düşmesini bekliyoruz.” dedi.

Krk LNG terminalinin kapasitesi yılda yaklaşık 2,5 milyar metreküp. 
Projeyi yürüten şirket LNG Hrvatska, terminalin Ekim 2023'e kadar 
tüm kapasitesinin rezerve edildiğini, Ekim 2027'ye kadarki sonraki dört 
yıl boyunca da yıllık yaklaşık 2,1 milyar metreküp gaz kapasitesinin 
rezerve edildiğini açıkladı.

Sonatrach ve TOTAL, LNG 
Anlaşmalarını Uzattı

OILANDGAS360.C
Gazprom Export tarafından yapılan açıklamada, Gazprom’un 
2017’den bu yana ülkeye verilen gazın maliyetini geriye dönük olarak 
artırmak için Polonya’nın en büyük gaz şirketi PGNiG ile görüşmelerde 
bulunulduğu belirtildi.

Gazprom Export, fiyatları yükseltmek için ne gibi bir argümanı 
olduğunu belirtmezken, ancak spot gaz fiyatlarının önemli ölçüde 
değiştiği veya piyasada başka gelişmelerin yaşandığı dönemlerde 
sözleşme fiyatlarının geriye dönük olarak değiştirilmesinin nadir 
olmadığı belirtiliyor.

İki şirket, fiyatlandırma konusunda anlaşmazlık yaşamaktaydı ve 
Mart ayında uluslararası bir tahkim mahkemesi Gazprom’un, Polonya 
devlet gaz şirketi PGNiG'ye 1 Temmuz'a kadar yaklaşık 1,5 milyar 
dolar ödemesi gerektiğine karar vermişti.

Gazprom Export PGNiG ile fiyatları geriye dönük olarak artırmak için 
anlaşmaya varırsa, bu durum Polonyalı şirkete ödemesi gereken 
miktarı azaltabilir. Rus şirket, "Sözleşmeye uygun olarak şirketler, 
2017 yılına kadarki fiyatları revize etmek için görüşmelerde bulunuyor. 
Gazprom Export, fiyatın yukarı doğru revize edilmesi için yeterli zemin 
olduğuna inanıyor." açıklamasında bulundu.

Gazprom, Geçmİşe Dönük Polonya’ya Sattığı 
Gaz Fİyatını Artırmayı Hedeflİyor

REUTERS

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) yıllık doğal gaz raporunda, koronavirüs 
krizi ve Kuzey Yarımkürede çok ılıman geçen kışın küresel doğal gaz 
talebinde en büyük yıllık düşüşü hızlandırdığını söyledi.

Küresel gaz talebinin bu yıl yüzde 4 veya 150 milyar metreküp 
düşmesi bekleniyor. Bu miktar, 2008 küresel mali krizinden sonra 
yaşanan talep düşüşünün iki katı olarak hesaplanıyor.

Büyük küresel gaz piyasalarında, COVID-19 salgını sırasında alınan 
karantina önlemleri ve azalan sanayi üretimi ile doğal gaz talebinin 
düşmesi nedeniyle fiyat düşüşleri yaşandı.

Petrol ve gaz endüstrisi harcamalarını kısıyor ve yatırım kararlarını 
erteliyor. 2021 yılında talepte bir toparlanma beklenmesine rağmen, 
UEA kriz öncesi seviyelere hızlı bir geri dönüş öngörmüyor.

UEA İcra Direktörü Fatih Birol: “Küresel gaz talebinin önümüzdeki iki yıl 
içinde kademeli olarak toparlanması bekleniyor, ancak bu her zamanki 
gibi talebin hızla geri döneceği anlamına gelmiyor. COVID-19 krizinin 
gelecekteki piyasa gelişmeleri üzerinde kalıcı bir etkisi olacak, ülkelerin 
ekonomik büyüme oranlarını düşürecek ve piyasadaki belirsizlikleri 
artıracak.” dedi.

Rapora göre, sıvılaştırılmış doğal gazın, küresel gaz ticaretindeki 
büyümenin ana itici gücü olması bekleniyor, ancak talebin geçmiş 
yatırım kararları ile yeni ihracat kapasitesinde yaşanacak artışa göre 
beklenenden daha yavaş gerçekleşecek olması nedeniyle uzun bir 
dönem ihracat kapasitesi fazlası riski ile karşı karşıya kalınacak.

Çin'in 2020 yılında geçen yıla göre ham petrol üretimini yüzde 1 ve 
doğal gaz üretimini yüzde 4,3 artırmayı hedefliyor.

Ulusal Enerji İdaresi (NEA) tarafından yayınlanan yıllık üretim planına 
göre, dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 2020 yılında günde 
3,85 milyon varil (193 milyon ton) ham petrol ve 181 milyar metreküp 
doğal gaz üretimi hedefliyor.

Çin, geçen yıl yaklaşık 191 milyon ton ham petrol ve 173,62 milyar 
metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirmişti.

Yıllık plan ayrıca 2020 yılında 900 GW fosil olmayan elektrik kurulu 
gücüne ulaşmayı ve birincil enerji karışımında da kömürün payını yüzde 
57,5'e düşürmeyi hedefliyor. Kömürün Çin’in enerji tüketimindeki payı 
2019 yılında yüzde 57,7’ye gerilemiş, ancak kömür kullanımı tonaj 
bazında yıllık yüzde 1 artmıştı.

NEA rakamları, hidro, güneş, rüzgar ve nükleer enerjiden oluşan fosil 
olmayan yakıt enerjisi üretim kapasitesinin 2019'un sonunda 820 
GW'ın biraz altında olduğunu gösteriyor.

Çİn, Doğal Gaz ve Petrol Üretİmİnİ 
Artırmayı Hedeflİyor

Küresel Gaz Talebİ 2020’de En 
Yüksek Yıllık Düşüşünü Yaşayacak

REUTERS REUTERS
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Yenilenebilir enerji, yılın ilk üç ayında Birleşik Krallık elektrik 
üretiminin neredeyse yarısını oluştururken, yeni rekorun 
kırılmasında rüzgar santrallerinden elde edilen üretim artışı 
etkili oldu.

Hükümetin resmi verileri, yenilenebilir enerjinin yılın ilk 
üç ayında İngiltere'nin elektrik üretiminin yüzde 47'sini 
oluşturduğunu ve yüzde 39’luk önceki rekoru kırdığını ortaya 
koydu.

Açık deniz rüzgâr çiftliklerinin elektrik üretimi, yenilenebilir 
enerjide yılın ilk çeyreğinde yaşanan bu büyük artışının 
temelini oluştururken bir önceki yıla göre yüzde 53 artarken, 
kara rüzgâr üretimi beşte bir oranında arttı.

Toplamda, rüzgar enerjisi Birleşik Krallık’ın ilk çeyrekte 
elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu karşılarken ve 2019'un son 
çeyreğinde gerçekleşen yüzde 22,3'lük bir önceki rekoru da 
kırmış oldu.

Bİrleşİk Krallık Elektrİk İhtiyacının 
Yarısını Yenİlenebİlİrden Karşıladı

Uzman Gözüyle Enerji

Alman Hükümeti, 130 milyar avroluk ekonomik iyileşme paketi 
kapsamında, elektrikli otomobillerde tüketicilerin şarj endişelerini 
gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için akaryakıt istasyonlarına 
şarj yerleri koyulmasını mecburi hale getirmeye hazırlanıyor.

Söz konusu teşvik paketinde, elektrikli araç almak isteyenler için 6 
bin avroya kadar teşvik verilirken, içten yanmalı yüksek hacimli spor 
arabalar için ilave vergiler getirilmesi planlanıyor.

Elektrikli otomobiller için müşteri talebi, sınırlı araç kullanım menzili 
ile ilgili endişelerle kısıtlanıyor. Geçen yıl ülkede trafiğe yeni kayıt 
yaptırılan otomobillerin sadece yüzde 1,8’i elektrikli araçlardan 
oluştu. Dizel otomobillerin payı yüzde 59,2 olarak gerçekleşmişti.

Mart 2020 itibariyle, Almanya Enerji ve Su Endüstrisi Derneği’ne 
(BDEW) göre, ülkede 27.730 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor.

BDEW'e göre elektrikli otomobiller için kitlesel bir pazar elde etmek 
için en az 70.000 şarj istasyonu ve 7.000 hızlı şarj noktası gerekiyor.

Elektrikli araç performansı, son on yılda, batarya tasarımındaki ve 
hücre kimyasındaki gelişmeler sayesinde yaklaşık yüzde 40 oranında 
iyileşti.

Almanya, Akaryakıt İstasyonlarında 
Şarj Yerlerİ Olmasını Zorunlu Hale 
Getİrecek

THEGUARDIAN

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador üç 
düzenleyici kurumu tek bir çatı altına alacak öneriyi desteklerken, 
muhalefet bu hamleyi denetimi ve izlemeyi tehlikeye atabilecek bir 
güç kopması olarak eleştiriyor.

Lopez Obrador’un Ulusal Yenilenme Hareketi’nin (MORENA) senato 
lideri Ricardo Monreal, enerji düzenleyicisi CRE, anti-tekel izleyicisi 
Federal Ekonomik Rekabet Komisyonu (COFECE) ve telekom 
düzenleyicisi IFT'yi tek bir kurum altında birleştiren planını sundu.

Lopez Obrador düzenli günlük haber konferansında, “Para 
biriktireceksek, ben bunu desteklerim. Birçok düzenleyici organın 
oluşturulması çok fazla israfa sebep oluyor.” açıklamasında bulundu.

Lopez Obrador, yoksullar ve amiral gemisi projeleri için daha fazla 
kaynak ayırmak amacıyla kamu harcamalarını azaltmaya söz 
vermişti.

Monreal tarafından sunulan bir belgeye göre, düzenleyicilerin tek bir 
çatı altına alınacağı kuruluş Ulusal Piyasalar ve Refah için Rekabet 
Enstitüsü olarak adlandırılacak, beş kurul üyesi olacak ve yıllık 500 
milyon pezo (22,4 milyon dolar) tasarruf sağlayacak.

Meksİka, Düzenleyİcİ Kurumları Tek 
Bİr Çatı Altına Toplayacak

REUTERS

REUTERS

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, 
ABD elektrik tüketiminin 2020'de koronavirüs bağlantılı işyeri 
kapanmaları nedeniyle yüzde 5,7 oranında düşeceğini açıkladı.

EIA’nin tahminine göre toplam ABD elektrik talebi, 2019'daki 3.896 
milyar kWh seviyesinden, 2020'de 3.675 milyar kWh'e düşecek. 
2021 yılında ise 3.711 milyar kWh'e yükselecek.

Elektrik tüketimi 2020'de beklendiği gibi düşerse, 2012'den bu yana 
ilk kez toplam talep iki yıl üst üste düşmüş olacak.

EIA, doğal gazın üretim payının 2019'da yüzde 37'den 2020'de yüzde 
41'e çıkacağını, gaz fiyatlarının artmasıyla 2021'de yüzde 36'ya 
düşeceğini, kömürün payının ise 2019'da yüzde 24'ten 2020'de 
yüzde 17'ye düşeceğini ancak 2021'de tekrar yüzde 20’ye çıkacağını 
tahmin ediyor.

Nükleer enerjinin payı 2019'da yüzde 20'den 2020'de yüzde 22'ye 
yükselirken, yenilenebilir enerji kaynakları ise 2019'da yüzde 17'den 
2020'de yüzde 21'e ve 2021'de yüzde 23'e yükselecek. Hem nükleer 
hem de yenilenebilir enerji elektrik üretiminde ilk kez 2020'de 
kömürün payını geçmiş olacak.

ABD’nin Elektrİk Tüketİmİ 2020’de 
Rekor Sevİyede Düşecek

WHTC.COM
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Haziran 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)

231,81 22.483,47 24.304,37 203,03 22.715,28 24.507,4

2020 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 4.678,66

12.152,86İran 2.029,21

Azerbaycan 5.444,99

LNG

Cezayir 2.991,67

10.330,61Nijerya 709,96

Diğer 6.628,98

Toplam   22.483,47

2020 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

KONU BAŞLIĞI -Üretim, tüketim, ithalat 
ve ihracat değerleri ilgili 
yılbaşından itibaren top-
lam 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 Ka-
nununun 14 üncü maddesi 
kapsamında lisans alma 
ve şirket kurma yüküm-
lülüğünden muaf kişilerin 
yapmış olduğu üretimdir.

LİSANSLI ÜRETİM* 136.179.223 
MWh

LİSANSSIZ ÜRE-
TİM** 5.316.407 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ* 85.616 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ 6.482 MW

FATURALANAN 
TÜKETİM

107.265.996 
MWh

İTHALAT 1.436.310 MWh

İHRACAT 942.831 MWh

HAZİRAN AYI 
AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

293,567 TL/
MWh

HAZİRAN 
AYI  AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF 

312,456 TL/
MWh

KURULUŞ TÜRÜ
2020 HAZİRAN

KURULU GÜÇ* (MWe) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 62.437,89 67,80

EÜAŞ SANTRALLERİ 20.200,29 21,93

YAP İŞLET SANTRALLERİ 2.826,84 3,07

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 150,48 0,16

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL. 6.481,70 7,04

LİSANSSIZ 6026,96 6,619

TOPLAM 92.097,20 100

KAYNAK TÜRÜ

2020 HAZİRAN 2020 OCAK-HAZİRAN

TOPLAM 
KURULU 

GÜÇ* (MWe)

ORAN 
(%)

TOPLAM     
ÜRETİM* 

(MWh)

ORAN 
(%)

HİDROLİK 29.154,10 31,66 47.158.189,25 33,33

DOĞAL GAZ 25.959,20 28,19 21.731.004,45 15,36

LİNYİT 10.097,31 10,96 17.830.754,93 12,60

İTHAL KÖMÜR 8.966,85 9,74 27.835.133,70 19,67

RÜZGÂR 7.876,94 8,55 11.634.859,50 8,22

GÜNEŞ 6.166,58 6,70 5.262.338,96 3,72

JEOTERMAL 1.514,69 1,64 5.019.578,27 3,55

BİYOKÜTLE 832,10 0,90 1.638.618,07 1,16

TAŞ KÖMÜRÜ 810,77 0,88 2.191.687,13 1,55

ASFALTİT 405,00 0,44 1.042.288,28 0,74

FUEL OİL 305,93 0,33 151.177,48 0,11

NAFTA 4,74 0,01 0 0,00

LNG 1,95 0,00 0 0,00

MOTORİN 1,04 0,00 0 0,00

TOPLAM 92.097,20 100 141.495.630,00 100

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

2020 TEMMUZ-EYLÜL DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/
kWh)

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

Sanayi OG 48,9238 10,2502 0,9785 70,9799

Sanayi AG 49,8371 15,8592 0,9967 78,6977

Mesken 36,2671 21,0205 2,9014 71,0230

Ticarethane 54,2120 21,4926 4,3370 94,4490

Tar. Sulama 48,9642 17,6601 3,9171 83,2389
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PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2020 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü (Ton)

ÜRÜN TÜRÜ RAFİNERİ ÜRETİMİ İTHALAT İHRACAT YURTİÇİ SATIŞLAR 
(Tüketim)

TOPLAM ARZ  
(Rafineri Üretimi 

+ İthalat)

TOPLAM TALEP 
(Yurtiçi Satışlar + 

İhracat)

Benzin Türleri 1.912.591 0 967.069 999.996 1.912.591 1.967.065

Motorin Türleri 7.679.923 3.840.172 1.541.209 10.907.521 11.520.095 12.448.730

Fuel Oil Türleri -34.233 179.454 0 155.417 145.221 155.417

Havacılık Yakıtları 1.764.076 2.614 1.451.035 333.731 1.766.691 1.784.765

Denizcilik Yakıtları 209.100 87.449 308.835 19.622 296.549 328.458

Toplam 11.531.457 4.109.690 4.268.148 12.416.287 15.641.147 16.684.435

*Standardize LPG dâhil toplam satış

2020 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 347.089 19,88

DÖKME* 40.051 2,29

OTOGAZ 1.358.707 77,83

Toplam 1.745.846 100

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

2020 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü(Ton)

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

453.279 1.317.357 1.745.846 62.625 1.770.636 1.808.471
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Enerjiye dair çekmiş olduğunuz fotoğrafları dergimizde görmek ister misiniz? 
Evet diyorsanız bize ulaşın  ► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr 

Sosyal medyada paylaşmayı da unutmayın! 
#uzmangözüyleenerji

enerjiyi fotoğrafla
sen de katıl

@EnerjiUzmanlari
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/ck-enerji-bogazici-elektrik

İNTERNET
BANKACILIĞI

e-Devlet  
Kapısı

İNTERNET
BANKACILIĞI

Online İşlem 
Merkezi

İNTERNET
BANKACILIĞI

İnternet  
Bankacılığı

İNTERNET
BANKACILIĞI

Mobil  
Uygulama

Elektrik aboneliğine ait işlemlerinizi Müşteri Hizmet  

Merkezlerimize gelmeden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Biz evinizdeki hayatınızın kolaylaşması için  

elektriğe ihtiyacınız olduğu

‘HER AN SİZİNLEYİZ’


