Uzman Gözüyle Enerji

Başlarken

M

erhaba…
Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nın Tuna-1 bölgesinde, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesi ile 21 Ağustos 2020 günü tarihe geçti. Ortak sevincimizin üzerinden çok geçmeden, yeni
bulgular çerçevesinde, rezerv hacmi, 85 milyar metreküp ilaveyle toplam 405

milyar metreküp olarak revize edildi.
Dış politikadan üretim sektörlerine, cari açıktan ev ekonomilerine kadar geniş ölçekte etkisi
hissedilecek bu güzel gelişmenin ülke ekonomisinin can damarı niteliğindeki enerji piyasaları
için dönüm noktalarından biri olacağı şüphesiz. Piyasalarda küresel salgın sebebiyle oluşan
dalgalanmaların etkisinin süregeldiği bir dönemde ümidimizi pekiştiren, gücümüze güç katan bu müjdeyi Uzman Gözüyle Enerji’nin kapak konusu olarak belirledik. Hem Karadeniz’deki
hem de Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerimizi dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.
Diğer taraftan Enerji Uzmanları Derneği olarak; sadece yayıncılık faaliyeti ile sınırlı kalmayıp,
ihtiyaç gördüğümüz hususlarda, ülkemiz için katma değer oluşturacağını düşündüğümüz
konulara yoğunlaşmaya, sosyal sorumluluk projeleri üretmeye, yapabileceğimizin en iyisini
yapmaya gayret gösteriyoruz.
Tecrübeleri ile enerji piyasasının her alanında faaliyet gösteren uzmanların katkıları ile yayın
hayatını sürdüren dergimize yapılan katkıları son derece önemli buluyor ve teşvik etmeye devam ediyoruz.
Bu sayımızda yoğun mesaisi arasında Uzman Gözüyle Enerji’ye zaman ayıran ve işin mutfağından en güncel bilgileri bizimle paylaşan EPDK Tarifler Dairesi Başkanı Nedim KORKUTATA
başta olmak üzere kıymetli makale ve incelemeleri ile dergimize katkı sunan tüm yazarlarımıza
özellikle teşekkür etmek istiyorum.
Saygılarımla.

@EnerjiUzmanlari
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Editörden

aradeniz'de bulunan doğal gaz rezervi Uzman Gözüyle Enerji'nin
kapak konusu...
Bu sayımızda, EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı Sn. Nedim KORKUTATA ile yaptığımız zengin bir röportaj bulacaksınız. Yeni uygulama dönemi çalışmalarının hız kazandığı bu süreçte yoğun mesai-

sinde bize vakit ayırıp bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaştığı için kendisine
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Karadeniz’den gelen müjdeli haber sadece enerji piyasaları için değil aynı
zamanda ülkemiz ekonomi politiği açısından hayati önem arz etmekte.
EPDK Başkan Danışmanı Sn. Fakir Hüseyin ERDOĞAN, “Akdeniz’e Karadeniz’den Bakmak” başlıklı yazısı ile bulunan rezervin bölge ölçeğinde ne anlama geldiğine ışık tutuyor…

Grafik Tasarım
Şeyma BURKAN
sburkan@epdk.org.tr

Enerji Uzmanları Sn. Asude KORUCUOĞULLARI ve Sn. Koray KALAYCIOĞ-

Röportaj
Ekrem TORUN

sına ne gibi etkileri olacağına yönelik nesnel bir zemin ortaya koyuyor.

LU’nun ilk elden, en güncel ve doğru bilgilerle kaleme aldıkları makale, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin kısa, orta ve uzun vadede doğal gaz piyasa-
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nunu değerlendirmek üzere Enerji Uzmanları Sn. Rauf Fırat YAŞAR ve Sn.
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enerji dengesinde kendisine bulabileceği yer; teknolojik, ekonomik, çevresel, operasyonel ve hukuki faktörlerinin bir arada değerlendirilmesi ile
doğru tayin edilebilir. Biyodizelin ülkemiz akaryakıt piyasasına entegrasyoÜmit AYGÜN tarafından hazırlanan yetkin bir senaryo analizinin sonuçlarını
okurlarımızla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz…
Otomotiv sektöründe elektrikli araçların yükselişi devam ederken Uzman
Gözüyle Enerji Dergisi olarak konuyu farklı taraflardan değerlendiren görüşleri yayımlamaya gayret ediyoruz. Bu sayımızda Enerji Uzmanı Sn. Muhammet Ali ATEŞ, “Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına İlişkin AB Regülasyonu”
başlıklı kapsamlı bir incelemeyle ülkemiz için de örnek teşkil edebilecek şarj
cihaz ve istasyonlarına yönelik düzenlemeleri ele alıyor…

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

Enerji Uzmanları Sn. Mehmet YALILI ve Sn. Melih YETİŞ’in ayrıntılı çalışma-

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

Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İliş-
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Serdar Burkan
serdarburkan@loopcreativeworks.com
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larında; 25/06/2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
01/07/2020 tarihinde yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Önlisans veya
kin Usul ve Esaslar” ile üretim tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine
ilişkin düzenlemenin uygulamada ne gibi yenilikler getireceği inceleniyor…
Sektöre yönelik dış basın bülteni ve enerji istatistikleri ile Uzman Gözüyle
Enerji’nin bu sayısına katkı sunan yazarlarımıza teşekkürü borç biliyor, dergimize gösterdiğiniz ilginin artarak devam edeceğini umuyoruz.
Sağlıcakla kalın,
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Akdeniz’e
Karadeniz’den
Bakmak

T

ürkiye, denizlerinde yaptığı aramaların ilk
önemli sonucunu dünyaya duyurdu. Karadeniz’de, ilk belirlemelere göre 320 milyar met-

reküp hacminde doğal gaz keşfedildiği, en üst düzeyde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından
açıklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’ya
ruhsatlanan, adı Sakarya olarak belirlenen sahada yine
bizatihi TPAO tarafından açılan Tuna-1 kuyusunda bulunan gaz miktarı, konunun uzmanlarınca dev (giant)
gaz sahası olarak nitelendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih DÖNMEZ’in yapmış olduğu, sahada daha
fazla gaz keşfinin yapılabileceğine dair açıklamalar, gaz
sahasının devden de büyük olma ihtimalini gösteriyor.
Bakan Dönmez, 2020 yılı içinde bu konuda ilave müjdeli
haberler vermeyi umduklarını da açıklayarak, Karadeniz’deki beklentileri yükseltti. Nitekim bulunan gaz miktarı 85 milyar metreküp ilaveyle 405 milyar metreküp
olarak revize edildi.
Denizlerinde Türkiye’nin kendi imkânlarıyla doğal kaynak aramasının neredeyse yarım yüzyıllık bir
geçmişi var. Sismik-1 (Hora) gemisiyle Ege’de yapılan
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çalışmalar bunun ilk örneğidir. Ancak Sismik-1’in ça-

Gönül isterdi ki Türkiye’nin çevresindeki diğer deniz-

lışmaları, daha çok teknik ve kısmen de idari ve ekono-

ler de Karadeniz gibi olsun. Maalesef değil. Doğu Ak-

mik nedenlerden ötürü başarılı sonuçlar vermemiştir.

deniz’in dalgaları Karadeniz’e nazaran daha sakinken,

Akabinde, yabancı ortaklıklar yapmak suretiyle arama

Doğu Akdeniz’in siyasi atmosferi Karadeniz’le kıyaslan-

ve çıkarma yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda, bu konu-

mayacak kadar çalkantılıdır. Bu çalkantı, Akdeniz’in bir

larda yetkinliği ve deneyimi olan ve bazıları çok uluslu

açık deniz olmasının ötesinde dış müdahalelerin fazla-

nitelikte bulunan büyük şirketlerle arama ve çıkarmada

sıyla görülmesinin de bir sonucudur. Dünya deniz trafi-

işbirliği veya ortaklıklar yapılmıştır. Son 5-6 yıla kadar

ğinin üçte birine ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz, son

devam eden bu faaliyetlerden de istenen sonuçlar elde

yıllarda hidrokarbon aramaları ve keşifleriyle de bölge

edilemese de belirli bir yapabilme bilgisi (know-how)

dışı devletlerin ilgisine ve hatta müdahalesine sahne

edinilmesi başarılabilmiştir.

olmaktadır. Bu bağlamda, bir asır önce, zamanın büyük

Doğu Akdeniz’de yapılan keşifler ve bu keşiflere
bağlı olarak görülmeye başlayan politik ve stratejik girişimler ve gelişmeler, bir dizi tarihi kararlar alınmasına
yol açmıştır. Bu kapsamda, denizlerde sismik araştırma
ve delme imkân ve kabiliyetinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine başlanmış ve 2 sismik araştırma ve 3 delme
gemisi edinilmiştir. Bu sayede mavi vatanında Türkiye

devletlerinin yönlendirme ve destekleriyle Anadolu’yu
işgale yeltenenlerin, bugün benzer bir senaryoyu Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’deki mavi vatanında icra etmeye
çalışmalarının beyhude olduğu kadar Doğu Akdeniz’de
ve daha da geniş bir coğrafyada istikrarın bozulmasını
tetiklemesi açısından da ibretlik olduğunu vurgulamak
gerekir.

kendi planlarını, kendi başına icra etmeye başlamıştır.

Doğu Akdeniz’deki bu gelişmelerin gerisindeki gö-

Bu çalışmaların nihayetinde kamuoyunun Doğu Akde-

rünür gerekçe bölgenin sahip olduğu hidrokarbon po-

niz’den beklediği haber Karadeniz’den gelmiştir.

tansiyelidir. Mısır’ın 2000’li yılların arifesinde başlattığı

Karadeniz, Montrö Sözleşmesi sayesinde sesas itibarıyla kıyıdaş ülkelerin donanma dolaştırma hakkı bulunan, dünyanın geri kalanına Türk Boğazları üzerinden
ulaşılan bir nevi iç deniz. Karadeniz’e kıyısı bulunmayan

derin deniz aramaları bölgedeki diğer ülkeleri de harekete geçirmiş ve nihayetinde 2009 yılında İsrail açıklarında keşfedilen doğal gaz, Doğu Akdeniz’in ulaştırma
rotasındaki önemine ilaveten hidrokarbon potansiye-

ülkelerin Karadeniz’e müdahil olma çabalarının, Türk
Ordusu ve Donanmasının basiretli direnci ve Türk diplomasisinin mahareti sayesinde engellenmesi sayesinde
bir barış denizi. Karadeniz’de yaklaşık 35 yıl önce deniz
yetki alanlarının barışçıl müzakerelerle sınırlandırılması ve münhasır ekonomik bölgelerin tespit edilmesinde
dış müdahalelerin olmamasının etkisi yadsınamaz. Bu
nedenle, Karadeniz’deki arama ve delme faaliyetleri
herhangi bir hukuki veya siyasi ihtilafa yol açmaksızın
yapılmış ve nihayetinde dev bir keşif yapılmıştır. Bu durumun yarattığı rahatlığın, üretim sürecini de kolaylaştıracağı açıktır. Kuşkusuz bu süreç, Karadeniz’e kıyıdaş
ülkelerin arama ve üretim çalışmalarını özendirmenin
ötesinde işbirliği yapmalarını da destekleyecektir. Zira
Karadeniz’in dalgaları ne kadar hırçınsa Karadeniz’deki
siyasal ve hukuki koşullar görece daha sakindir.

@EnerjiUzmanlari
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liyle de öne çıkmasına yol açmıştır. Bugüne kadar yarısı

yöntemlerle göstermekten de geri durmamıştır. Doğu

son 10 yılda olmak üzere Doğu Akdeniz’de yaklaşık 5

Akdeniz’deki devlet uygulamaları bu çerçevede kal-

trilyon metreküp gaz keşfi yapılmış olup, bunun yakla-

mış olup, yayılmacı bir politika sergilenmemiştir. Süreç

şık 1,2 trilyon metreküplük kısmı üretilmiştir. ABD Je-

içerisinde bakıldığında Türkiye’nin uygulamalarının ta-

oloji Araştırma Kurumu ve bölgedeki ülkelerce yapılan

rihsel konumu ve durumuyla uyumlu olduğu görülmek-

çalışmalar bölgenin toplam potansiyelinin 15 trilyon

tedir. İlgili tarafların mümkün olanı aramaları ve müm-

metreküp gibi oldukça yüksek miktarlarda olduğuna

kün olan çerçevesinde bir uzlaşıya varmaları en akılcı

işaret etmektedir. Bu potansiyelin harekete geçiril-

yol olacaktır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz’e kıyıdaş olan

mesi üretim ve teslim maliyetlerinin ne olacağına, bu

ülkelerin, bölge dışı aktörlere kulaklarını kapatarak, ba-

bağlamda bölgedeki siyasi istikrar ile genel anlamda

rışçıl bir çözüme ulaşılmasını öngören müzakereler yü-

ekonomik istikrarın nasıl gelişeceğine bağlıdır. Doğu

rütmeleri herkesin çıkarına olacaktır.

Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin, tıpkı Karadeniz örneğinde
olduğu gibi, haksız ve hudutsuz talepler öne sürmekten
kaçınmaları, birbirlerinin hak ve menfaatlerine halel
getirmeyen uzlaşmacı bir siyasi tutum izlemeleri bu
anlamda elzemdir.

Hâlihazırda Akdeniz’in Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü (OPEC)’i olarak sunulan ve nihai olarak 22 Eylül 2020’de imzalanan anlaşma ile bölgesel organizasyon niteliği kazandırılan Kahire merkezli Doğu Akdeniz
Gaz Forumu (EMGF) bölgesel enerji gündeminde öne

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’de öteden beri

çıkmaktadır. Mısır basını tarafından “Mısır bölgenin do-

hakkaniyetli bir çözüme ulaşılması için diyaloğa açık

ğal gaz (kimi yorumcular enerji merkezi olarak niteliyor)

olduğunu dile getirmektedir. Bu kapsamda, bölgesinin

başkenti oluyor” ve açıkça Türkiye karşıtı olarak sunulan

en güçlü ordu ve donanmasına sahip olmasına rağmen,

EMGF bu nedenle bir barış ve istikrar iklimi yaratmak-

egemenliğinden ve uluslararası anlaşmalardan kay-

tan uzaktır. Salt doğal gaza odaklı bir forum olması ne-

naklanan haklarının ötesinde bir talepte bulunmamış;

deniyle de eksiklidir. Başlangıçta Güney Kıbrıs Rum Yö-

hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığını uygun

netimi, İsrail, Mısır ve Yunanistan arasında gayrı-resmi

6
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nitelikte başlayan ve sonrasında sürece Filistin, İtalya

terkoneksiyonları vardır. Doğal gazda kaynak çeşitliliği

ve Ürdün’ün katılımıyla genişleyen EMGF’nin ortaya

en yüksek olan ülke Türkiye’dir. Yetkin bir diplomasiye,

çıkmasında bölge dışı aktörlerin azımsanmayacak rolü

güçlü ordu ve donanmaya sahiptir. Dinamik genç nüfu-

ve destekleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, Fransa’dan

su ve mahir iş dünyası ile atak girişimciliği dikkat çek-

Total S.A., İtalya’dan Eni ve ABD’den Exxon gibi büyük

mektedir. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra irredantist

şirketlerin bu ülkelerle arama ve üretim anlaşmaları

olmayan barışçıl ve diyaloğa açık bir dış politika yürüt-

akdetmiş olmaları hatırda tutulmalıdır. Gelinen süreçte

mektedir.

EMGF’ye Fransa ve ABD’nin gözlemci olmak amacıyla
başvurmuş olmaları, bu forumun alışılagelen uluslararası ilginin ötesinde desteği almış olduğu izlenimini vermektedir. Bununla birlikte, yukarıda ifade edilen
eksikliğe ilaveten bölge dışı güçlü aktörlerin varlığının,
olası çıkar çatışmaları ve dünya genelinde artmakta
olan korumacı politikaların doğurabileceği etkiler, EMGF’nin aynı zamanda hızla kırılganlaşabileceğine işaret
etmektedir. Diğer taraftan, bölgenin en büyük doğal

Dünya, siyasi gerginliklerin ve krizlerin arttığı bir
dönemden geçiyor. Vekâlet savaşlarıyla betimlenen bu
dönemin nereye ve nasıl evrilebileceği konusunda farklı
değerlendirmeler var. Bu noktada, 2. Dünya Savaşı öncesinde geliştirilen Balkan Antatı ve Sadabat Paktının
doğurduğu sonuçlar bilinmektedir. Yukarıda değinilen
Karadeniz’de tesis edilen huzurun çıktıları da bu bağlamda değerlendirilebilir.

gaz tüketicisi olmasına rağmen Mısır’ın doğal gazı esas

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, Türki-

itibarıyla elektrik üretimi amacıyla kullanması ve henüz

ye'nin tanıdığı Doğu Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin, sade-

bir iç doğal gaz piyasasının oluşmamış olması EMGF’nin

ce enerjiye odaklı olmayan geniş kapsamlı bir işbirliği

esas itibarıyla diğer, muhtemelen bölge dışı aktörlerce

modeli (belki bir pakt) oluşturmalarının tartışılmasında

yönlendirilebileceğine işaret etmektedir.

fayda görülmektedir. Böylesine bir fikrin geliştirilerek

Türkiye, Doğu Akdeniz’in en büyük ekonomisidir. En
büyük enerji piyasasıdır. En gelişmiş enerji altyapısına
sahip ülkesidir. Elektrik ve doğal gazda en iyi işleyen
piyasalar Türkiye’dedir. Bütün komşularıyla elektrik en-

@EnerjiUzmanlari

bir politik seçenek olarak ilgili taraflara sunulmasının,
Türkiye’nin çıkarları ve hedefleriyle uyumlu olacağı
düşünülmektedir.
Nelerin, nasıl yapılabileceği ayrı bir yazı konusudur.
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Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırılan alanda
Fatih sondaj gemisi tarafından gerçekleştirildi. Keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv 21 Ağustos 2020
tarihinde kamuoyuna müjdelendi. Sonraki günlerde,
bölgeden yeni iyi haberlerin gelmesi bekleniyordu. Nihayet 17 Ekim 2020 tarihinde aynı bölgede 85 milyar
metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğu haberi
geldi. Böylece bulunan doğalgaz rezervinin 320'den
405 milyar metreküpe yükseldiği ilan edildi. Tuna-1
kuyusunda keşfedilen bu rezerv, 2020 yılında dünyada
yapılan en büyük keşif olma niteliği taşıyor. Söz konusu gaz keşfinin ülkemiz doğal gaz piyasasına çok yönlü
etkisi olacağı açıktır. Bu yazıda, Karadeniz gazının doğal
gaz piyasasına etkileri enerji ithalatına etkisi, doğal gaz
ticaret merkezi olma hedefine etkisi ve tüketiciye etkisi
olmak üzere üç yönden ele alınacaktır.
Enerji İthalatına ve Uzun Dönemli

		

Kontratlara Etkisi
Keşfedilen 405 milyar metreküplük rezervden yıllık
ortalama 10 ila 15 milyar metreküplük bir miktarın sis-
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teme alınması planlanmakla birlikte; ülkemiz tüketim

Ülkemiz doğal gaz piyasasının genel görünümüne

miktarı düşünüldüğünde yalnızca bu kaynağın kullanıl-

bakıldığında 2019 yılında 45,3 milyar standart metre-

dığı varsayımıyla Türkiye’nin yaklaşık 9 yıllık tüketimini

küp (Sm3), 2020 yılında Eylül ayı itibariyle 33.7 milyar

karşılayacak büyüklüktedir. Ancak gelişen şebeke ve pi-

Sm3 gazın tüketildiği piyasamız, Avrupa’nın en büyük

yasa altyapımızda uzun dönemli ve spot LNG’nin kulla-

beş piyasası arasındadır. Bununla birlikte tükettiğimiz

nılması, spot boru gazı ithalatının yapılması, hatta ileri

doğal gazın % 99’u ithalat kaynaklı olup üretimimiz, tü-

vadede hidrojenin doğal gaz şebekelerine karıştırılarak

ketimin neredeyse sadece % 1’ini karşılamaktadır. 2020

kullanılması gibi durumlar ve hedefler doğrultusunda

Eylül ayına bakıldığında aylık doğal gaz ithalatının %

arz çeşitliliği konusunda çok iyi bir noktada olduğumuz

49,85’inin Rusya’dan, % 20,23’ünün Azerbaycan’dan, %

göz önünde bulundurulduğunda, kendi ürettiğimiz do-

13,83’ünün İran’dan, % 7,62’sinin Cezayir’den, % 3,47’si-

ğal gazın tüketimimiz içerisinde belirli bir payı elinde tu-

nin Katar’dan, % 2,86’sının Nijerya’dan ve % 2,13’ünün

tacak olduğu söylenebilmektedir. Dolayısıyla yerli doğal

ABD’den gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yılı ülkemiz

gazın kullanılması, ithalatın tüketim içerisindeki payının

ithalat verilerine göre kaynak ülkeler Grafik 1’de göste-

düşmesi anlamına gelmektedir.

rilmektedir.

Grafik 1. 2019 Yılı Doğal Gaz İthalatı Yapılan Ülkeler ve Miktarları

Miktar (Milyon Sm3)
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Kaynak: EPDK 2019 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu
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Grafik 1’de en büyük paya sahip olan Rusya, İran

% 47’lik bir pay ile ilk sırada yer alırken ABD % 23’lük

ve Azerbaycan, ülkemizin uzun dönemli boru gazı alım

payla ikinci Nijerya % 13’lük pay ile üçüncü sırada yer

sözleşmeleri vasıtasıyla ithalat kaynaklarını oluştur-

almaktadır. Grafik 2’de, 2019 yılında Spot LNG tedarik

maktadır. Nijerya ve Cezayir ise süresi önümüzdeki yıl-

ettiğimiz ülkeleri ve miktarları yer almaktadır:

larda dolacak uzun dönemli LNG sözleşmeleriyle doğal
gaz tedarik ettiğimiz ülkelerdir. Piyasa verilerine bakıldığında geçtiğimiz yıl yapılan 45,2 milyar Sm3 ithalatın
12,7 milyar Sm3’ünün, son yıllarda devreye alınan yüzen LNG santralleri ve mevcut santrallerimizde yapılan
iyileştirmeler sayesinde LNG olarak yapılmış olduğu
göze çarpmaktadır. Azerbaycan, Rusya ve İran gibi ülkelerden yapılan boru gazı ithalatının yanında LNG ithalatının artması ve Katar, Nijerya, ABD gibi ülkelerden bu
yolla gaz tedarik edilmesi, ülkemizde piyasa derinliğinin artırılması bakımından büyük önem arz etmektedir.
Uzun dönemli sözleşmelerle yapılan LNG ithalatının %
73,05’lik kısmını Cezayir ve % 26,95’lik kısmını Nijerya
oluşturmaktadır. Spot LNG ithalatı 2019 yılında toplam doğal gaz ithalatı içinde % 11,63’lük bir paya sahip
olmuştur. Bununla birlikte 8 farklı ülkeden spot LNG
ithalatı gerçekleştirilmiştir. Bu ülkeler arasında Katar

Enerji ithalatımızın büyük payını oluşturan uzun dönemli kontratlara bakıldığında ise söz konusu gaz keşfinin ve gazın kullanıma başlanacağı tarihin, kontratların
sona erme tarihleriyle hemen hemen örtüşüyor olması
doğal gaz piyasamız için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde süresi bitecek Boru
Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve özel sektöre
ait uzun dönemli kontratların toplam büyüklüğü yaklaşık 30 milyar Sm3 civarındadır. Bu anlamda söz konusu
rezervde yer alan doğal gazın kullanıma başlanmasıyla
ithalatımızın tüketim içindeki payını tedrici olarak azalacağı ve cari açığın düşmesine fayda sağlayacağı söylenebilmektedir.
Ülkemiz iletim şebekesi giriş kapasitesinin artırılması yönündeki çalışmaların da hızla devam ediyor olması,
Karadeniz’de keşfi gerçekleştirilen gazın şebekeye sorunsuz olarak verilerek kullanıma sunulması noktasında önem arz etmektedir. BOTAŞ’ın 2023 yılına ait “İle-

Grafik 2. 2019 yılı Spot LNG İthalatı Yapılan Ülkeler ve Miktarları
2019 yılı Spot LNG İthalat Miktarları (Milyon Sm3)
Trinidad ve Tobago
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Kaynak: EPDK 2019 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu

10

Temmuz - Ağustos - Eylül 2020 / Sayı: 18

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

tim Kapasite Projeksiyonu”nda, bölgede yer alan ve
halihazırda kapasite artırımı çalışmaları devam eden
Silivri Yeraltı Deposu ve Marmara LNG Terminali’nin
tam kapasite çalışması durumunda, boru hatları ile
ülkemize günde 61,6 milyon m3 giriş yapılabileceği
öngörülmektedir. Bu rakamın 14,7 milyon/gün m3’ünün (yıllık 5,4
milyar m3) Malkoçlar, 46,9
milyon m3’ünün ise (yıllık
17,1 milyar m3) Türk Akımı
ithalat giriş noktasından
sisteme girişinin yapılması
planlanmaktadır.
Tüm bunların yanında,
söz konusu gaz keşfinin doğal
gaz faturalarına ve tüketicilere etkisinin
ele alınacağı son bölümde belirtildiği üzere bu keşif,
bahsi geçen kontrat müzakerelerinde ülkemizin kullanabileceği bir pazarlık aracı niteliğinde olup yapılacak
yeni kontratlarda şu an olduğundan daha düşük bedelle
doğal gaz alımı fırsatı yaratabilecektir.
Doğal Gaz Ticaret Merkezi
Olma Hedefimize Etkisi
2017 yılında ortaya koyulan ülkemiz Milli Enerji
ve Maden Politikası, enerji arz güvenliğini sağlamak,
enerjiyi yerlileştirmek ve öngörülebilir bir enerji piyasası oluşturmak olmak üzere üç temel kaide üzerine
konumlandırılmıştır. Bu anlamda söz konusu gaz keşfi,
hem yerli enerji kaynağının kullanımı, hem arz güvenliğinin artırılması, hem de doğal gaz piyasasında bu gazın
ticaretinin yapılacak olması bakımından, milli enerji ve
maden politikamızın en önemli adımlarından biri olmuştur.
Ülkemiz; Karadeniz, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu
Akdeniz havzasında doğal gazın uluslararası standartlarda ticaretinin yapılabileceği bir hukuki ve teknik alt
yapıya sahip ilk doğal gaz borsasını faaliyete geçiren
ülke konumundadır. 1 Eylül 2018 tarihinden bu yana
işletilen ve günden güne gelişen piyasamızda kendi
doğal gazımızın da ticaretinin yapılacak olması, ülkemizin tam anlamı ile bir doğal gaz ticaret merkezi olacağının göstergesi niteliğindedir. Bu keşfin enerji ticaret
merkezi olma hedefimize katkısını, EPDK tarafından
hâlihazırda üzerinde çalışılan ve 2021 yılında devreye
alınacak olan Vadeli Doğal Gaz Piyasası ile birlikte ele

@EnerjiUzmanlari

Makale

almak daha doğru olacaktır. Zira vadeli doğal gaz
piyasası, yerli doğal gazın vadeli kontratlarla satılabileceği bir piyasa oluşturulması bakımından
çok büyük önem taşımaktadır.
Avrupa doğal gaz piyasalarına bakıldığında çok sayıda ticaret merkezi
(hub) olmasına rağmen piyasayı yönlendiren hub’ların üretici ülkeler olan İngiltere (NBP) ve Hollanda
(TTF) olduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli
sebebi, bu hub’ların kendi
gaz rezervleri sayesinde
arz kaynağı sıkıntısı yaşamadan ileri vadede doğal gaz satma imkânları bulunmasıdır. Bu ülke
borsalarının ticaret hacimlerine bakıldığında, ticaretin
yaklaşık %30’unun ileri vadeli kontratlara dayanmakta
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 2023 yılında üretime
geçerek kullanıma sunulacak olan doğal gazın söz konusu tarihte hâlihazırda hayata geçmiş bulunacak vadeli gaz piyasasında vadeli kontratlarla satışının, ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine bir adım
daha yaklaştıracağı açıktır.
Yerli doğal gazın üretime geçeceği süre olarak öngörülen 2023 tarihinde işler vaziyette bulunacak vadeli gaz piyasasında bu gazın vadeli kontratlarla satışı
imkânı bulunması, uluslararası boru hatlarında ve LNG
sektöründeki kapasite artışlarımızda yaşanan gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde ülkemizi çeşitli arz
kaynaklarından gelen gazın fiyatlandığı uluslararası bir
pazar haline getirecektir. Bu gelişmeler şüphesiz ülkemizin bölgedeki gücünü ve enerjideki etkinliğini yukarıya taşıyacaktır.
Doğal Gaz Faturalarına ve Tüketiciye Etkisi
Yerli doğal gazın üretime geçeceği tarih olan 2023
öncesinde bazı uzun dönemli gaz alım sözleşmelerinin süresinin dolacağından yukarıda bahsedilmişti. Bu
anlamda söz konusu gaz keşfi, yeni kontrat müzakerelerinde Türkiye’nin elinde bulundurduğu bir koz özelliği taşıyacak ve yapılacak pazarlıklarda fiyatları aşağı
yönde güncelleme fırsatı yaratacaktır. Dolayısıyla yerli
doğal gazın üretimine başlanmadan önce bile doğal gaz
fiyatlarında düşüşe önemli ölçüde etki edeceğini söy-
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lemek mümkündür. Tüketiciler yerli doğal gazın kendisini kullanmadan önce bile bu keşif sayesinde doğal
gaz faturalarında düşüşü net bir şekilde görme imkânı
bulacaktır.
Doğal gaz faturalarındaki en büyük etkenin ithal
kaynaklı gazın fiyatı olduğu düşünüldüğünde, yerli gazın kullanımıyla ithal kaynağa olan bağımlılık azaldıkça
gaz fiyatlarında fark edilir ölçüde düşüş görülecektir.
Söz konusu keşfin Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de
yeni keşiflerle ilerletilecek olması beklentisi kapsamında, doğal gaz arzında yaşanacak bolluğun rekabeti
getireceğini ve bu rekabetin fiyatları aşağı çekeceğini
de söylemek mümkündür. Dolayısıyla 2023 yılında kullanıma sunulması hedeflenen bu rezerv, doğal gaz tüketen her bir hanenin faturalarındaki düşüşün yanı sıra
elektrik üretim santralleri de dâhil olmak üzere sanayi
tüketicilerinin düşen doğal gaz girdi maliyetleri sayesinde endüstriyel ürünler ve elektrik fiyatlarında olumlu
yansımalar yaratacak olup; bütünsel olarak bakıldığında ülkemiz ekonomik kalkınmasına önemli ölçüde destek olacaktır.
Burada belirtmek gerekir ki söz konusu doğal gazın
çıkarılarak üretime sunulması aşamalarında yeni istihdam alanları oluşacaktır. Söz konusu rezervde yapılacak sondaj faaliyetleri için off-shore tesislerinin ve burada üretilen doğal gazın iletim şebekemize bağlantısı
için yapılacak tesis yatırımlarının önemli ölçüde iş gücü
alanı yaratacağı açıktır. Bu kapsamda bahsi geçen doğal
gaz keşfiyle bağlantılı olarak yapılacak operasyonlarda
yer alan sektörlerin gelişerek istihdam yaratılması ve
bu anlamda da ülke ekonomisine katkı sağlanması kaçınılmazdır.
Sonuç
Yerli doğal gazın kullanıma sunulmasının sağlayacağı kaynak çeşitliği, gaz piyasamızdaki likidite bakı-
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mından önemli olduğu kadar, organize piyasada gerek
farklı ve daha ekonomik kaynaklardan gaz ithalatının
özendirilmesi, gerekse yerli gaz kaynaklarımızın uluslararası oyuncuların da olduğu bir piyasada değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Diğer taraftan,
Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve
Esaslarda 2020 Ekim ayında yapılan değişiklikle mevcut kurguda depolama yükümlülüğünden hâlihazırda muaf olan yerli doğal gaz üreten şirketlerden yerli
doğal gaz alıp satışını yapan diğer lisans sahiplerine
de bu yerli doğal gaz satışı kadar depolama muafiyeti
getirilmiştir. Böylece yerli doğal gaz üretimine verilen
destek oranı arttırılmış olup, yerli gazın ticaretinin yapıldığı daha likit bir piyasa hedefine katkı sağlanmıştır.
Bu kapsamda organize doğal gaz piyasası ve 2021 yılı
itibariyle devreye alınacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası,
yerli doğal gazın arz temini sorunu yaşanmadan günlük
olarak ticaretinin yapılabileceği ve/veya vadeli kontratlarla satılabileceği bir piyasa oluşturulması bakımından
ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine bir
adım daha yaklaştıracaktır.
Türkiye tarihinin en büyük ve 2020 yılı için dünyanın
en büyük hidrokarbon rezervi keşfi niteliğinde olan bu
keşifle ülkemiz, doğal gaz üretiminde “Ben de varım!”
demiş ve kaynak ülkeler listesinde adını üst sıralara
taşıma olanağı bulmuştur. İleriki günlerde yine Sakarya sondaj sahasında yer alan Türk Ali-1 kuyusundan ve
hatta Doğu Akdeniz’den gelecek yeni müjdelerle ülkemizin bu iddiası perçinlenmiş olacaktır. Bu çerçevede
2020 yılında yapılan gaz rezervi keşfi, 2021 yılında açılacak vadeli doğal gaz piyasası, 2021 yılı ve sonrasında
müzakere edilecek uzun dönemli kontratlar, spot boru
gazı ithalatında oluşan yeni fırsatlar ve 2023 yılında
yerli doğal gazın kullanıma sunulması bir arada değerlendirilerek takvime oturtulduğunda; doğal gaz piyasamızın her yönden şahlanmakta olduğu bir dönemin
içerisinde olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır.

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Makale

Türkiye Biyodizel
Piyasasında Senaryo
Analizi Çalışması
Rauf Fırat YAŞAR
EPDK / Enerji Uzmanı

Ümit AYGÜN
EPDK / Enerji Uzmanı

B

u makale biyoyakıtların ülkemiz akaryakıt
piyasasına entegrasyonunu değerlendirmek üzere yapılan; piyasanın fiili, hukuki,

tedariki ve sermaye ihtiyacı doğurmaktadır. Bu sebep-

ekonomik, finansal ve çevresel gerçeklerini ve 12 ülke

kaynak ve teknoloji çeşitlendirmesi ve çifte sayım uy-

incelemesini içeren, kapsamlı bir çalışmanın “Senaryo

gulamalarının etkileri ölçülmüştür. Yapılan incelemeler

Analizi” bölümünden oluşmaktadır. Kapsamlı çalışma

ve Türkiye fiili durumu birlikte ele alınarak Türkiye için

gereğince 10 yıllık projeksiyon oluşturularak farklı he-

uygulanabilir hammadde bazlı uygulama senaryoları

deflere biyoyakıtların uyumu araştırılmıştır. Bu makale,

oluşturulmuştur.

bir harmanlama ürünü olan biyodizel üzerinde çalışılan
senaryoların özet olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Konunun kapsamlı değerlendirmesi ile ilgilenen okuyucular ile talep edilmesi halinde raporun belirli
bölümleri paylaşılabilecektir.

le, nihai hedefe kademeli ulaşılmasına ilişkin senaryo
modelleri üzerinde çalışılmıştır. Senaryolar kapsamında

Senaryolarda sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini
sağlamak ve dönemsel volatiliteden korunmak amacıyla hammadde çeşitlendirmesine gidilmiştir. Bu
doğrultuda, hammadde yeterliliği, teknolojik imkânlar,
petrol piyasasının fiili işleyişi ve AB düzenlemeleri göz

Senaryolar oluşturulurken teorik iterasyon yönte-

önünde bulundurularak 3 senaryo oluşturulmuştur:

minden kaçınmak ve fiili durumu yakalayabilmek için

i) Olağan Senaryo, ii) Çeşitlendirme Senaryosu, iii) AB

ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler arasındaki dengeyi

Uyumluluk Senaryosu. Senaryolar için sınıflandırma

hesaba katan yeni bir sayısal model oluşturulmuştur.

yapılırken biyodizel kırılımları kullanılmıştır: i) Birinci

Bu şekilde, piyasanın işleyişinden uzak teorik değer-

Nesil, ii) İkinci Nesil ve iii) İleri Nesil. Biyodizel alt türleri,

lendirmelerden kaçınılmıştır. Çevresel hassasiyetler

Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) ve Hidro-İşlemli Bitkisel

sebebiyle ekonomik temeli olmayan senaryolar veya

Yağ (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) olarak ikiye ayrıl-

uluslararası düzenlemelere uyum için hammadde pi-

mıştır. Hammadde kaynakları ise; i) Yağlı Tohumlardan

yasasına ilişkin fiili durumu dikkate almayan senaryolar

Elde Edilen Bitkisel Yağlar, ii) Atık ve Hayvansal Yağ, iii)

çalışmaya dâhil edilmemiştir.

İleri olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve pek çok diğer ülke bi-

Her üç senaryonun ortaya çıkaracağı sonuçlar aşa-

yoyakıt kullanımında ülkemizden daha yüksek oranlara

ğıdaki Tablo1’de özetlenmiştir. Harmanlama oranların-

ulaşmış durumdadır. Ulusal öncelikler gözetilerek AB

daki değişimlerin sonuçları oluşturulan modelin özellik-

harmanlama oranlarına ulaşmak önemli bir hammadde

leri sebebiyle doğrusal değildir.
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Tablo 1. Özet Senaryolar
Harmanlama
Oranı - 2030

Gerekli İlave
Kapasite
Miktarı (Bin
Ton)

Yatırım
İhtiyacı
(Milyon $)

Olağan

%2

300

50

Çeşitlendirme

%4

550

128

AB Uyum

%8

1.500

320

Senaryolar

Düşük senaryo ile 2030 yılında 100 bin ton bitkisel
atık yağ geri kazanılabilmektedir. Bu durumda, 2030 yılında kullanılması gereken tarımsal kökenli bitkisel yağ
miktarı da 381 bin ton olmaktadır.
Grafik 1. Olağan Senaryo Harmanlama Oranları
2,00%
Birinci Nesil (%)

İkinci Nesil (%)

1,50%

Senaryolarda harmanlama oranları arttıkça çevresel

1,00%

kazançlar artarken gereken finansman ihtiyacı da artmaktadır. Senaryo çalışmalarında amaç optimum noktayı bulabilmektedir.

0,50%

0,00%

Maliyet analizi yapılırken sadece tesisin kurulum
maliyetleri değil ilave kapasitenin getireceği ilave faydalar da hesaplamaya katılmıştır. Maliyet analizi kapsamında; tesis kurulum ve idame maliyetleri, ilave kapasitenin ulusal stoka etkisi ve ithal ikamesi faydası da
hesaba dâhil edilmiştir.
Senaryo 1: Olağan Senaryo
Bu senaryo, mevcut oranlar geleneksel ham maddelere dayanılarak her yıl düzenli bir artış yapılmak
suretiyle 2030 yılına kadar çalıştırılmıştır. Senaryo kapsamında 2030 yılında % 2’lik bir harmanlama oranına
ulaşılabilmektedir. Senaryoda belirleyici olan değişken
geri kazanılması mümkün olan bitkisel atık yağ miktarıdır.
Tablo 2. Olağan Senaryo Özet

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Senaryonun belirlenmesinde yıllar itibari ile oluşan
kullanılmış yemeklik yağ miktarı etkili olmuştur. Her ne
kadar düzenleyici işlemlerle atık bitkisel yağlardan biyodizel üretimi zorunlu kılınmışsa da, atık bitkisel yağların kimyasal olarak üretimde kullanılabilirliği, atık yağ
toplama için gerekli koordinasyon, teşvik ve fiyat oluşumu ile akaryakıt vergi oranları kaynaklı negatif etkiler sürdürülebilir olmayı olumsuz etkilediğinden birincil
nesil üretim ve geleneksel yöntemlere senaryo içinde
ağırlık verilmiştir. İkinci nesil üretim yöntemi daha düşük bir miktar olan 100 bin ton seviyesinde olacaktır.
Yine de senaryo içerisindeki ikincil nesil üretim payı ilgili
kurumların sağladığı atık bitkisel yağ oluşum miktarı ve
toplama miktarı verileri ile bağlantılı bir seviyede olması sağlanmıştır.
Grafik 2. Olağan Senaryo Hammadde Kullanımı
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Bununla birlikte, Grafik 2’de görüldüğü üzere senaryoda belirlenen yıllık hedeflerin gerçekleşmesi için
biyodizel tarımının arttırılması, olağan durumdan çok
daha yüksek seviyelere gelmesi beklenmektedir. Ancak bitkisel yağ fiyatları ve petrol fiyatlarına bağlı ürün
fiyatları ile yağ ithalat bağımlılığı senaryonun gerçekleşmesindeki temel parametredir. Bu nedenle, motorin
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- bitkisel yağ fiyatları arasındaki farkın sıfır veya pozitif,

Olağan senaryo doğrultusunda yapılacak üreti-

önümüzdeki yıllarda teknolojik tarımın geliştiği ve ta-

min engel olacağı ithalat miktarının kümülatif durumu

rımda ithalat bağımlılığının azaltıldığı bir politika izle-

Grafik 4’te gösterilmiştir. İthalata ödenecek faturanın

neceği varsayım olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, senaryo içinde ileri nesil üretime dayalı tesisler ve HVO gibi
teknolojik biyorafineri tesis yatırımlarının yapılmadığı
ve hammaddeye yönelik herhangi bir teşvik uygulamasının geliştirilmediği kabul edilmiştir.

belirleyicisi miktar ve uluslararası petrol fiyatlarıdır.
Miktar değişkeni oluşturduğumuz model çerçevesinde
tahmin edilmektedir. Motorin fiyatları ise düşük, baz ve
yüksek fiyat senaryosu çerçevesinde hesaplamaya dâhil edilmiştir.

Olağan senaryo gereğince ilk olarak 2022 yılında

Grafik 4. Olağan Senaryo İthal Maliyet Azalışı

ilave kapasite ihtiyacı ortaya çıkacaktır. 2022 yılında iş-

(Milyon $)

letmeye girmesi gereken ilave kapasite miktarı hesaplanırken sonraki yıllardaki kapasite gereksinimleri de

$500

hesaba dâhil edilmiştir. Bu kapsamda gerekli kapasite

$400

artışları Grafik 3’te verilmektedir.
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Grafik 3. Olağan Senaryo Kapasite İhtiyacı (Bin Ton)
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Bu çerçevede, 2030 yılına kadar 10 yıllık süreçte
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Olağan senaryo gereğince her yıl düzenli olarak kapasite artırımı yapılması gerekmektedir. Kapasite artırımlarının eşit büyüklükteki tesisler şeklinde yapılacağı
kabul edilmiştir. Bu şekilde, her 50.000 tonluk kapasite

nağın ithalata gitmesi engellenirken, yüksek fiyat senaryosunda bu rakam 2,2 milyar dolara ulaşmaktadır.
Üretilen biyodizel miktarı net motorin ithalatında
azalma yaratacağından aynı zamanda ulusal stok gereksinimini de azaltacaktır.

için 1 tesis kurulması gerektiği varsayılmıştır. Oluşacak

Grafik 5. Olağan Senaryo - Kümülatif Ulusal Stok

tesis ihtiyacı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tesis
maliyetleri ise raporda yapılan fizibilite çalışması doğrultusunda hesaplanmıştır.

Maliyet Azalışı (Milyon $)
$80
Düşük Stok Motorin Fiyat ($/ton) - Kümülatif
Baz Stok Motorin Fiyat ($/ton) - Kümülatif

Tablo 3. Olağan Senaryo Gerekli Tesis Sayısı ve Maliyet

Yüksek Stok Motorin Fiyat ($/ton) - Kümülatif

Tablosu
Yıllar

Yeni tesis sayısı

Maliyet (Milyon $)

2022

-

0

2023

-

0

2024

1

8

2025

1

8

2026

1

8

2027

-

0

2028

1

8

çekleşmesi durumunda 2030 yılına kadar toplam 15,4

2029

2

16

milyon dolar, ulusal stok tutma maliyetlerinde azalma

2030

-

0

sağlaması beklenebilecektir.
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$0

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Olağan senaryonun; i) Düşük motorin fiyatları ile
gerçekleşmesi durumunda 2030 yılına kadar toplam
4,1 milyon dolar, ii) Yüksek motorin fiyatları ile ger-
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Grafik 6. Olağan Senaryo - CO2 Emisyon
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Senaryo gerçekleşmelerinde 10 yıllık süreç içerisinde toplam 192 milyon dolarlık bir sosyal maliyetten
kaçınılırken, aynı zamanda yaklaşık 4,1 milyon ton CO2

salınımı da azaltılmış olacaktır.

Senaryo 2: Çeşitlendirme Senaryosu
Bu senaryoda hâlihazırda kullanılan hammaddelere
ilave olarak ileri nesil hammaddelerin kullanımı öngörülmüştür. Senaryo kapsamında 2030 yılında % 4’lük
bir harmanlama oranına ulaşılabilmektedir. Senaryoda
belirleyici değişken “İkinci Nesil” ve “İleri Nesil” hammaddelerin “Çifte Sayım”a tabi tutulmasıdır. Bu şekilde
miktara bağlı etkilerin yanı sıra ikincil etkiler de gözetilebilmiştir.

Çeşitlendirme senaryosu ile 2030 yılında 143.000
ton bitkisel atık yağ ve hayvansal yağ geri kazanılabilmektedir. Bu durumda, 2030 yılında kullanılması
gereken tarımsal kökenli bitkisel yağ miktarı 435.000
ton olarak sınırlanabilmektedir. Senaryonun en önemli
hammaddesi “İleri Nesil”ler ise 125.000 ton kullanılacaktır.
Çeşitlilik senaryosunun uygulanabilirliği için şirketlerin harmanlama yükümlülükleri hesaplanırken ikinci ve üçüncü nesil olarak kabul edilen hammaddelerin
kullanımı çift sayılmaktadır. Bu şekilde ikinci ve üçüncü
nesilden kullanılan her bir birim hammadde birinci nesilden kullanılan 2 birim hammaddeye eşit olacaktır. Bu
uygulama ile uygulamanın başlangıç döneminde bitkisel atık yağ toplama miktarının artması ve “İleri Nesil”
ham maddelere yönelik çalışmaların da hızlanması
beklenmektedir.
Senaryo kapsamında, 2030 yılında oluşacak yaklaşık 970.000 ton biyodizel ihtiyacının 268.000 tonluk
kısmı ikincil ve ileri nesil hammaddelerden karşılanabilecek ve çifte sayım sayesinde bu miktar 536.000 tonluk bir değer olarak kabul edilebilecektir.
Bu sayede, tarımsal alan kullanımı azalırken bitkisel
atık yağların çevresel etkileri en düşük düzeye çekilecek
ve yeni teknolojilere destek sağlanmış olacaktır.

Tablo 5. Çeşitlendirme Senaryosu Özet
2022

2024

2026

2028

2030

Harmanlama
Oranı

% 1,0

% 1,5

% 2,0

% 3,0

% 4,0

Birinci Nesil
(bin ton)

122

Kısım B
(bin ton)

50

İleri Nesil
(bin ton)

-

16

187

266

310

435

Grafik 7. Çeşitlendirme Senaryosu Harmanlama
Oranları
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Senaryonun belirlenmesinde “İleri Nesil” olarak kabul edilen alg, pome vb. hammaddelerin kullanımının
hızlı bir artış göstereceği beklentisi etkili olmuştur. Yeni
bir teknoloji olarak kabul edilebilecek bu hammaddelerin bulunurluğu ilave destekleyici unsurlara ihtiyaç
duymaktadır. Bu sebeple, AB düzenlemeleri çerçevesinde “İleri Nesil” hammaddelere çifte sayım uygulanmıştır. Bu sayede yeni teknolojinin ilk yıllarında hızlı bir

Senaryo gereğince her yıl kapasite artışlarının yapılması gerekmekte olup geleneksel-HVO tesis ayrımı
doğrultusunda devreye girecek tesis sayısı değişmektedir. Bu şekilde, geleneksel üretim yöntemleri için her
50.000 tonluk kapasite için 1 YAME tesisi kurulması
HVO üretiminin ise her 250.000 ton için yeni bir tesis
gerektirdiği hesaplanmıştır. Oluşacak tesis ihtiyacı Tablo 6’da yer almaktadır.

ilerleme kaydedebileceği değerlendirilmektedir. “İkin-

Tablo 6. Çeşitlendirme Senaryosu Gerekli Tesis Sayısı
ve Maliyet Tablosu

cil Nesil” hammaddelerin durumu da benzer özellikler
sergilediğinden “Çifte Sayım”a dâhil edilebileceği ve bu
sayede bir yandan atık bitkisel yağların çevresel zararları azaltılırken bir yandan da kaynak çeşitlendirmesi
sağlanmaktadır.
Grafik 8. Çeşitlendirme Senaryosu Hammadde
Kullanımı (Bin ton)
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Senaryodaki bir diğer farklılık yurt içinde HVO üretimine başlanacak olması varsayımıdır. Devreye girecek
HVO tesisleri sayesinde arz çeşitliliği daha da artacak
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Çeşitlendirme senaryosu doğrultusunda yapılacak
üretimin engel olacağı ithalat miktarının kümülatif durumu Grafik 10’da gösterilmiştir.

ve yeni teknolojiye uyum sağlanacaktır. HVO yatırımları

Grafik 10. Çeşitlendirme Senaryosu İthal Maliyet
Azalışı (Milyon $)

geleneksel üretim tesislerine göre daha yüksek maliyet
oluşturduğundan yatırımların ölçeği de daha büyük olmaktadır. Bu kapsamda, ilk HVO tesisinin 2028 yılında
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Grafik 9. Çeşitlendirme Senaryosu Kapasite İhtiyacı
(Bin ton)
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Bu çerçevede, 2030 yılına kadar 10 yıllık süreçte
düşük fiyat senaryosunda 740 milyon dolarlık bir kaynağın ithalata gitmesi engellenirken, yüksek fiyat senaryosunda bu rakam 2,9 milyar dolara ulaşmaktadır.
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Grafik 11. Çeşitlendirme Senaryosu - Kümülatif Ulusal
Stok Maliyet Azalışı (Milyon $)

Tablo 7. AB Uyumluluk Senaryosu Özet
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Çeşitlendirme senaryosunun; i) Düşük motorin fiyatları ile gerçekleşmesi durumunda 2030 yılına kadar
toplam 30,4 milyon dolar, ii) Yüksek motorin fiyatları
ile gerçekleşmesi durumunda 2030 yılına kadar toplam 115 milyon dolar, ulusal stok tutma maliyetlerinde
azalma sağlaması beklenebilecektir.
Grafik 12. Çeşitlendirme Senaryosu - CO2 Emisyon
Değerlendirme (Milyon $)
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Senaryoda çift sayım yöntemi kabul edildiğinden
çeşitlendirme senaryosunda olduğu gibi toplanan bitkisel atık yağ miktarında ve yeni teknolojilerin geliştirme
faaliyetlerinde hızlı artış beklenmektedir. Senaryo sonucunda yaklaşık 240.000 tonluk ileri nesil hammadde
ve 191.000 tonluk ikinci nesil hammadde ihtiyacı ortaya
çıkacaktır. Bu miktarların ise sadece yerli kaynaklardan
karşılanması orta vadede mümkün görünmemektedir.
Bu sebeple, hammadde veya doğrudan ürün ithalatı
gerekli olabilecektir.
Grafik 13. AB Uyumluluk Senaryosu Harmanlama
Oranları
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Senaryo gerçekleşmelerinde 10 yıllık süreç içerisinde toplam 256 milyon dolar bir sosyal maliyetten kaçınılırken, aynı zamanda 5,4 milyon ton CO2 salınımı da

azaltılmış olacaktır.

Senaryonun temel motivasyon noktası AB düzenlemelerine tam uyum sağlanmasıdır. Ancak, tam uyumun
getirdiği ekonomik yükün orta vadede taşınabilmesi için
teknolojik gelişme kaçınılmazdır. Üretim teknolojisinin
bugünkü seyrinde devam etmesi durumunda uyumun
sağlanabilmesi için elektrikli araçların geniş pazar payı
alması gerekmektedir.

Senaryo 3. AB Uyumluluk Senaryosu
Bu senaryo, AB düzenlemelerine tam uyum sağlayabilmek için hazırlanmıştır. Senaryonun çalışabilmesi
için kaynak ve teknoloji çeşitliliğinin en üst düzeye çıkartılması gerekmektedir. Senaryo kapsamında 2030
yılında % 8’lik bir harmanlama oranına ulaşılabilmektedir. Bu doğrultuda 2030 yılında 1,9 milyon ton biyodizel
ihtiyacı ortaya çıkacaktır.
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Grafik 14. AB Uyumluluk Senaryosu Hammadde
Kullanımı (Bin ton)
1.600.000

İleri (%) (Kısım A)
Atık ve Hayvansal Yağ (Kısım B)

1.200.000

Yağlı Tohumlardan Elde Edilen Bitkisel Yağlar (1. Nesil)

800.000
400.000

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Senaryo kapsamında ileri nesil üretime dayalı tesisler ve HVO gibi teknolojik biyorafineri tesis yatırımlarının hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Bu derece büyük yatırımların ise devlet
teşviki olmadan yapılması ihtimali günümüz teknolojik
seviyesi ile mümkün değildir.
AB Tam Uyumluluk Senaryosu gereğince ilk olarak
2023 yılında ilave kapasite ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu
kapsamda gerekli kapasite artışları Grafik 15’te verilmektedir.
Grafik 15. AB Uyumluluk Senaryosu Kapasite İhtiyacı
(Bin Ton)
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AB Uyumluluk Senaryosu doğrultusunda yapılacak
üretimin engel olacağı ithalat miktarının durumu Grafik
16’da gösterilmiştir.
Grafik 16. AB Uyumluluk Senaryosu İthal Maliyet
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Bu çerçevede, 2030 yılına kadar 10 yıllık süreçte düşük fiyat senaryosunda 1,3 milyar dolarlık bir kaynağın
ithalata gitmesi engellenirken, yüksek fiyat senaryosunda bu rakam 5,2 milyar dolara ulaşmaktadır.
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Grafik 17. AB Uyumluluk Senaryosu - Kümülatif Ulusal
Stok Maliyet Azalışı (Milyon $)
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AB Tam Uyumluluk Senaryosu gereğince her yıl düzenli olarak kapasite artırımı yapılması gerekmektedir.
Kapasite artırımlarının hem büyük çaplı HVO yatırımları
hem de daha küçük YAME üretim tesisleri şeklinde olması gerekmektedir. Bu şekilde, her geleneksel 50.000
tonluk kapasite için 1 tesis kurulması gerektiği varsayılmıştır. HVO tesisleri için ise her 200.000-250.000
tonluk kapasite için 1 tesis kurulması gerektiği değerlendirilmiştir. Oluşacak tesis ihtiyacı Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8. AB Uyumluluk Senaryosu Gerekli Tesis Sayısı
ve Maliyet Tablosu
Yıllar

Yeni tesis sayısı Yeni tesis sayısı
(YAME)
(HVO)

Maliyet
(Milyon $)

2022

-

-

-

2023

2

-

16

2024

2

-

16

2025

-

1

80

2026

1

-

8

2027

5

-

40

2028

-

1

64

2029

5

-

40

2030
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AB tam uyumluluk senaryosunun; i) Düşük motorin fiyatları ile gerçekleşmesi durumunda 2030 yılına
kadar toplam 97,8 milyon dolar, ii) Yüksek motorin fiyatları ile gerçekleşmesi durumunda 2030 yılına kadar
toplam 369,8 milyon dolar ulusal stok tutma maliyetlerinde azalma sağlaması beklenebilecektir.
Grafik 18. AB Uyumluluk Senaryosu - CO2 Emisyon
Değerlendirme (Milyon $)
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Senaryo gerçekleşmelerinde 10 yıllık süreç içeri-

mına zorunluluk getirilmesi olacaktır ki bu durumunda

sinde toplam 500 milyon dolarlık bir sosyal maliyetten

havacılık sektörü için ayrı bir dış bağımlılık noktası olu-

açınılırken, aynı zamanda 10,5 milyon ton CO2 salınımı

şabilecektir.

da azaltılmış olacaktır.
Değerlendirme

Biyodizel belirli alanlarda pozitif katkı sağlarken belirli alanlarda ise negatif bir etki yaratmaktadır. Arz güvenliği, çevresel etkileri ve oluşturduğu ekonomik fayda
pozitif katkılar olarak değerlendirilirken aynı zamanda
akaryakıt maliyetini artırması ve dolaylı toprak kullanımına sebebiyet vermesi gibi unsurlar ise negatif bir etki
oluşturmaktadır. Bu sebeple, biyodizel harmanlaması
uygulaması analiz edilirken ülkeler bazında bir denge
noktası gözetilmektedir.
AB üye devletleri ve ABD gibi gelişmiş ülkeler ve
Brezilya gibi gelişmekte olan pek çok ülkede biyodizel
harmanlaması ülkemizin çok üstünde uygulanmaktadır. Hatta doğrudan motorin yerine kullanılabilen tam
ikame olarak adlandırılabilecek bir biyodizel çeşidi olan
HVO belirli ülkelerde üretilmeye başlanmıştır. Bu çalışmaların bir sonraki adımının ise biyo-havacılık yakıtları
olacağı aşikârdır.
Biyodizelin stratejik bir yakıt olduğu gerçeğinin anlaşılması gerekmektedir. Ülkemizde hala transesterifikasyon teknolojisi ile üretim yapılmakta iken gelişmiş

Denizcilik yakıtlarında Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization, IMO) kararları
sonrasında yaşanan olumsuzluklara benzer bir tehlikenin havacılık yakıtları için de geçerli olabileceği öngörülmektedir. Uluslararası düzenlemelerin yürürlüğe
girmesi beklendiğinde ne yazık ki ülke olarak teknoloji
geliştirmekte çok geç kalınmış olunabilecektir.
Bu gelişmelerin uzağında kalınması ekonomik ve
çevresel etkilerin ötesinde yeni bir dış bağımlılık noktası oluşturulması riskini içerisinde barındırmaktadır.
Bu sebeple, çalışma kapsamında küresel düzeyde ülke
çıkarları çerçevesinden konuya bakılmasının öncelik olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.
Rapor kapsamında çalışılan her üç senaryonun
farklı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Ancak,
her senaryonun faydasının bugünkü durumdan yüksek
olduğu açıktır. Yukarıda da değinildiği üzere önemli olan
husus denge noktasını bulabilmektir. Oluşturulan senaryolar değerlendirildiğinde;
i) AB uyumluluk senaryosuna geçilmesi için ülke
kaynaklarının (mali, hammadde) yetersiz kalacağı,

ülkeler HVO teknolojisini kullanmaya başlamış olup ya-

bu senaryoya ulaşabilmek için yurtdışından ham-

kın dönem projeksiyonları dâhilinde HVO üretiminin ge-

madde ithal edilmesi gerekeceği, bu durumun ise

leneksel üretimi geçmesi beklenmektedir. Bu durumun

ülke öncelikleri ile tam uyuşmayacağı değerlendiril-

bir adım ötesi havacılık yakıtlarında biyodizelin kullanı-

mektedir.
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ii) Olağan senaryonun olumlu sonuçlar verdi-

lanının ise üreticiler ile yerli teknoloji yatırımcılarına gitmesi beklenmektedir.

ği ancak yeterli kaldıraç etkisini sağlayamadığı bu
sebeple faydanın sınırlandırıldığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, senaryonun tarım ürünlerine

•

•

lamaktadır.
iii) Çeşitlendirme senaryosu diğer senaryola-

düzenlemelerinin uzağında kalınsa da orta vadede

•

•

Çeşitlendirme senaryosunda birincil amaç harmanlama oranını artırırken bunu farklı kaynaklardan
sağlayabilmektir. Bunun için ikincil ve ileri nesil hammaddelerden üretilen biyodizele çift sayım imkânı öngörülürken, tarım bazlı hammadde kaynaklarının da
artırılması hedeflenmektedir. Çift sayım uygulaması
hayata geçtiğinde orijin belgesi uygulamasının da aynı

sağlanabilecektir.
Senaryodaki en stratejik beklenti 2028 yılında devreye girebileceği öngörülen HVO üretim tesisidir. HVO
tesisinin devreye girmesi ile beraber istikrarlı bir hammadde piyasasına sahip olunabilecektir.
Bu kapsamda, piyasada sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynakların artırılabilmesi için öneriler aşağıda sıralanmıştır:
•

nin biyodizel içermesi zorunluluğu getirilebilir.

Çeşitlendirme senaryosunun uygulama alanı bul-

Bu şekilde, farklılaştırıldığı iddia edilen motorin

ması durumunda harmanlama oranının kademeli bir

sürdürülebilir motorin olarak değerlendirilip fi-

artışla 2030 yılında % 4 seviyesine ulaşması beklen% 62’si geleneksel tarımdan, % 20’si atık yağlardan ve

yat primi bu başlık altında sunulabilir.
•

narak birim bazlı bu sözleşmelerin fiyatlarının

nabilecektir. Senaryo kapsamında 2030 yılında üretim

şeffaflığının sağlanması ile bu piyasa likit hale

kapasitesinin 770.000 ton/yıl olması gerekmekte olup

getirilebilir. Bu sayede, harmanlama yükümlülü-

bu rakam 10 yıl içerisinde güncel kapasitenin yaklaşık

ğünün karşılanamaması gibi bir durumun orta-

550.000 ton/yıl artırılması anlamına gelmektedir. Ka-

ya çıkma ihtimali düşecektir. Bu şekilde, idari iş

pasite artışının toplam maliyetinin ise 128 milyon dolar

ve işlemlerin yükü de azalacaktır. Oluşturulacak

olması beklenmektedir. Bu tutarın üzerine ise şüphesiz

ikincil piyasa sistemin derinliğini artıracaktır.

ki Ar-Ge giderlerinin eklenmesi gerekecektir.
•

cak bir mevzuat kapsamında netleştirilebilir. Bu

süre için;

•

şekilde, AB’de de örneklerinin görüldüğü üzere

Yaklaşık 1,5 milyar dolar karşılığı motorin ithalatının önüne geçilecektir.
Bu miktarın yaklaşık yarısının çiftçiye ve geri ka-

@EnerjiUzmanlari

Çift sayım uygulamasının temel taşı olan orijin
belgesi uygulaması ilgili Kurumlarca hazırlana-

daları değerlendirildiğinde ise 2030 yılına kadar olan

•

Harmanlama yükümlülüğünün devrinin kolaylaştırılması için standart sözleşmeler hazırla-

geriye kalan kısmı ileri nesil hammaddelerden karşıla-

Harmanlama oranlarının artırmanın ölçülebilir fay-

Öncelikle biyodizelin sürdürülebilir yakıt olma
özelliği de düşünülerek farklılaştırılmış motori-

anda devreye girmesi gerekmektedir.

mektedir. Bu durumda hammadde ihtiyacının yaklaşık

Yaklaşık 1.000 kişiye doğrudan iş imkânı sağlanırken, sayısız çiftçi ve aracıya dolaylı iş imkânı

Bu sebeple, çeşitlendirme senaryosunun uyguladurulmuştur.

Yaklaşık 250 milyon dolar değerinde sosyal fayda sağlanabilecektir.

önemli sayılabilecek bir gelişme gösterilmektedir.
nabilirliğini artırmak amaçlı düzenlemeler üzerinde

5,4 milyon ton CO2 salınımının önüne geçilebilecektir.

ra nazaran fayda-maliyet anlamında daha uygulanabilir sonuçlar vermektedir. Bu senaryoda AB

Ulusal stok tutma maliyetlerinde 70 milyon dolarlık bir azalma ortaya çıkabilecektir.

olan bağımlılığı ve bunun yarattığı ekonomik ve çevresel olumsuzluklar da senaryonun faydasını kısıt-

Makale

kötüye kullanımın önüne geçilebilecektir.
•

Stratejik değeri olan HVO ürünü, çifte sayımın
ötesinde daha yüksek katsayı ile değerlendiri-
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arttıracağından, hidrojen piyasasının da gelişmesi kaçınılmazdır.
•

Önümüzdeki yıllarda talebinin artması beklenen
sağlık ve hijyen ürünlerinin temel girdisi olan gliserinin arzı artırılmış olacaktır. Hatta fazlalığın
ihraç edilmesine olanak sağlanabilecektir.

•

Atık yağların hammadde olarak kullanımının artması, hem çevresel hem de maliyet açısından
pozitif etki oluşturmaktadır. Kayıt dışı kullanımı
olan atık bitkisel yağlar için legal bir piyasa oluşturularak, kayıt dışılığın önlenmesi için katlanılan maliyet ve bürokrasi doğrudan azalacaktır.
AB’de olduğu gibi UCO endeks fiyatının oluşması, piyasanın yeterince hacim ve likiditeye ulaş-

lebilir. Bu sayede teknolojik gelişmeye destek
sağlanmış olacaktır. HVO tesislerinin ihtiyaç
duyduğu hidrojen ve tesislerin yatırım maliye-

masını sağlayacaktır.
•

kimya sektörü için belirli oranda talep oluştu-

tinin yüksek olmasından dolayı, bu tip tesislerin

racak olup, ülke içinde üretilen kimyasal katali-

rafinerilerde kurulması hem yatırım maliyetini

zörlerin kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Son

ciddi oranda düşürebilir, hem de ihtiyaç duyu-

dönemde yapılan çalışmalarda bor mineralinin

lan hidrojene erişim için kolaylık sağlayabilir.

katalizör olarak kullanılması ve diğer katalizör-

Ayrıca rafinerilerin tedarik noktası olması ürü-

lere göre daha zararsız olması, ülkemizdeki bor

nün pazara sunulmasındaki işlem maliyetini de

madeni için de ilave kullanım alanı oluşturacak-

oldukça düşürebilir. Bununla birlikte, HVO tesisi

tır.

yatırımlarını teşvik etmek için HVO tipi yakıtların
yükümlülük katsayısının 2’nin üzerinde de olabilmesi imkân dâhilindedir.
•

•

için çözüm niteliği taşımaktadır. Özellikle IMO

Atık hayvansal yağların hammadde olarak AB

gibi kuruluşların verdikleri kararlar neticesinde
daha düşük kükürt oranına sahip ürünlerin kul-

sı teşvik edilebilir.

lanılması zorunluluğu, HVO ile yüksek kükürtlü

Biyodizelin farklı harmanlama oranları için var

ürünler karıştırılarak piyasaya sunulması ile aşı-

olan standartlarına uygun ürün piyasaya sürüle-

labilecektir.

rek tüketicinin ürün tercihi portföyü arttırılabilir.
•

Biyodizelin teknik kriterlerini belirleyen parametrelerden bazılarının mevsimsel kullanıma
uygun olarak değiştirilmesi daha ucuz biyodizelin piyasaya sunulmasına olanak sağlayabilir.

•

Yukarıda sıralanan önerilerin uygulanması durumunda ortaya çıkması beklenen doğrudan ve
dolaylı sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır:

•
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HVO tesisi kurulması doğrudan hidrojen talebini
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HVO’nun motorinden daha düşük kükürt içermesi, dünyadaki kükürt azaltma uygulamaları

ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılma-

•

Biyodizelin üretiminde kullanılan katalizörler

•

Tarım sektörü için önemli bir satım potansiyeli
oluşturulmuş olacaktır.

Sonuç olarak, çalışma kapsamında yapılan analizler
doğrultusunda biyodizel üretiminin gelişme sürecini
tamamlayabileceği değerlendirilen 2030 yılına kadar
desteklenmesinin ve piyasa için öngörülebilirliği sağlayan düzenlemeler yapılmasının hem ekonomik hem
çevresel hem de sosyal faydasının maliyetlerin çok
üzerinde olduğu değerlendirilmektedir.

@EnerjiUzmanlari
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konulu makalelerinizi bekliyoruz.
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Nedim KORKUTATA
EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı
Nedim Korkutata 1978 yılında Bingöl’de
doğdu. İlkokul ve ortaokulu Bingöl’de, liseyi
ise Ankara’da tamamladı. ODTÜ Endüstri
Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
ABD'de Indiana Üniversitesi SPEA’da kamu
yönetimi alanında yüksek lisansını yaptı.
Korkutata, öncelikle bir teknoloji firmasında
trafik sistemleri simülasyonu üzerine, daha
sonra BOTAŞ’ta doğal gaz ithalat sözleşmeleri
ile ilgili çalıştı. 2005 yılından bu yana EPDK’da
çalışmakta olan Korkutata; petrol piyasasında
lisanslama, ulusal marker, piyasa izleme, fiyat
izleme ve tarifeler alanlarında, doğal gaz ve
elektrik piyasalarında ise tarifeler alanında
uzman olarak görev yaptıktan sonra Elektrik
Tarifeleri Grup Başkanı olarak çalıştı. 2016
yılından bu yana Tarifeler Dairesi Başkanı
olarak görev yapmaktadır.

Piyasa düzenlemesi denildiğinde ilk akla gelen bileşenlerinden biri de tarifeler... EPDK Tarifeler Dairesi
Başkanlığının temel görevleri nelerdir?
Daire Başkanlığımız genel anlamda düzenlemeye tabi
tarifelere ilişkin mutfak çalışmalarını yapmak ve çalışmalarını, raporlarını Kurul takdirine sunmakla görevlidir. Düzenlemeye tabi tarifeler elektrik piyasasında; dağıtım,
perakende satış, son kaynak, iletim, Elektrik Üretim A.Ş.
(EÜAŞ) toptan satış tarifelerini ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) dağıtım bedellerini içermektedir. Doğal gaz piyasası açısından; yine dağıtım, iletim, depolama tarifeleri
düzenleme konusu edilmektedir. Petrol piyasasında ise;
iletim, iletime bağlı depolama tarifeleri onaya tabi iken,
diğer depolama tarifeleri, rafineri ve dağıtıcı tarifeleri bildirime tabidir. Rafineri ve dağıtıcı tarifeleri bildirime tabi
olmakla birlikte Kanunla çizilen çerçeveye uygun olmak
durumundadır. Bu nedenle, rafineri ve dağıtıcı marjları da
Daire Başkanlığımızca izlenmekte, ihtiyaç duyulması halinde tavan fiyat uygulaması Daire Başkanlığımızca çalışma
konusu edilebilmektedir. Petrol fiyatları ve diğer fiyatlarda
genel bir izleme görevimiz de bulunmaktadır.
Piyasa oyuncuları ve tüketiciler için son derece önem
arz eden bütün bu tarifeler belirlenirken hangi yöntemler esas alınıyor?
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Tarife belirleme yöntemlerinden en yaygınları

Tebliği, Perakende Gelirleri Tebliği, Yatırım Usul ve

gelir tavanı ve fiyat tavanı yöntemleridir. İki yöntem

Esasları ile Planlı Bakım Harcamalarına İlişkin Usul

de “maliyet artı” şeklinde belirlenmemekte teşvik

ve Esaslar görüşe açıldı. İlgili mevzuata ilişkin ka-

esaslı olarak belirlenmektedir. Gelir tavanında şir-

muoyundan görüşler toplandı. Tarifeler Yönetmeliği

ketlerin bir yıl içerisinde elde edebileceği gelir belir-

yayımlandı. Diğer taslak düzenlemelere ilişkin çalış-

lenmekte, fiyat tavanında ise gelir sınırı yerine fiyat

malarımız büyük ölçüde tamamlandı ve Kurul takdi-

sınırı belirlenmektedir. Gelir tavanı yönteminde şir-

rine sunulmaya hazır durumda.

ket gelirleri fazla veya eksik olduğunda düzeltmeler
yapılmaktadır, yani hacim kaynaklı riski yoktur. Fiyat
tavanında ise hacim riski şirkettedir, şirketler satış
hacmini arttırarak gelirlerini öngörülenin ötesine taşımaya çalışmaktadır.
Özellikle piyasa oyuncularının yakından takip
ettiği gibi elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri için 2021-2025 tarife uygulama dönemi
çalışmaları yapılmakta... Çalışmalar hangi aşamada?
Çalışmalara yaklaşık 12-13 ay önce başlandı.
Hangi mevzuatta değişiklik yapılabileceği belirlendi
ve kamuoyunun görüşüne açıldı. Tarifeler Yönetmeliği, Satın Alma Yönetmeliği, Dağıtım Gelirleri

Bunlara ilave olarak planlı bakım bütçelerinin
belirlenmesi, Hedef Kayıp Oranları (HKO) ile ilgili
düzenleme revizyonu gibi ilave bazı süreçlerimiz
de var. Tarife Uygulama Usul ve Esaslarında da revizyon hazırlıklarımız var ve bu düzenlemeye ilişkin
taslak çalışmamızı kısa süre içerisinde görüşe açmayı planlıyoruz.
Kritik tarife parametrelerinin belirlenmesi ise
mevzuat ile paralel yürüyen bir süreç. Bu kapsamdaki konu başlıklarımızı şu şekilde özetleyebilirim:
-

Uygulama dönemi süresi 5 yıl olarak belirlendi.

-

Şirketlerin 2021-2025 yatırım planları da
Kurumumuza sunuldu ve değerlendiriliyor.
Ancak mevzuatın yayımlanmasını müteakip
bazı revizyonların olması kaçınılmaz. Bu sebeple yıl sonuna kadar çalışmaların devam
etmesi gerekebilecektir.

-

Şu aşamada İşletme Maliyeti (OPEX) bütçelerinin belirlenmesine ilişkin veri toplama,
teyit, analiz, normalizasyon aşamalarına da
odaklanmış durumdayız.

-

Bunların yanında Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Oranı (AOSM veya WACC), itfa
süresi, hedef kayıp oranları, kâr marjı gibi
diğer kritik tarife parametrelerinin de belirlenmesi ve yılsonunda önce ilan edilmesi
gerekmekte.

-

En sonunda ise tüm bu kararların rakamlara
dökülmesi ve şirket bazlı tarife tablolarının
yayımlaması gerekiyor.

Yani genel kurgunun yapılması ve bu kurgunun
tutarlı olması yönüyle büyük bir mesafe kat edildi,
ancak özellikle rakamların somutlaşması yönüyle bir
miktar daha çalışmak gerekiyor.

@EnerjiUzmanlari
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kin ayrı bir mekanizma takip ediliyor. Burada şirketlerin EÜAŞ, Organize Toptan Satış Piyasası (OTSP),
ikili anlaşma hacim ve maliyetleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)
maliyetleri, perakende satış gelir tavanı gibi unsurlardan ve brüt kâr marjından hareketle fiyatları belirleniyor. Ayrıca düzelme mekanizması, talep tahmin
performans kontrolü sağlayan katsayılar da var bu
bileşenler içinde.
2021-2025 uygulama dönemine ilişkin temel
talepler, çalışma ve tartışma konuları neler?
Tarife belirleme süreçlerinin evrimsel bir çizgi takip ettiğini söyleyebilirim. Yıllar ilerledikçe aksayan
Bu hummalı çalışma sonucunda ulaşılan rakamlara bakacak olursak şirketlerin bir yılda elde
etmesi öngörülen bir gelir tavanı veya öngörüsü
dikkat çekiyor. Bu gelirin temel bileşenleri nelerdir?

noktalar taraflarca tespit edilmekte, düzeltilerek
ilerlenmekte, yeni sorunlar ortaya çıkmakta ve bunlar da çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak bu konuda
sahip olunan bilgi gün geçtikçe artmakta, diğer ülke
uygulamaları araştırılmaktadır. Kurumumuz ve sektör eskisine göre daha tecrübelidir. Bu da tarafların

Dağıtım şirketleri için İşletme Maliyeti (OPEX),
Yatırım Maliyeti (CAPEX), kayıp enerji maliyetine

talep ve uygulamalarının daha makul gelmesini sağlamaktadır.

ilişkin bileşen ana unsurlardır. Ama bunların yanında

Bu döneme özgü en önemli tartışma konuları ya

AR-GE bütçesi, verimlilik parametresi etkisi, kalite

şu şekilde gerçekleşmiştir veya bir kısmı için gerçek-

faktörü bileşeni etkisi, vergi farkı bileşeni, yatırım

leşmesi beklenmektedir diyebilirim…

farkı düzeltme bileşeni, gelir farkı düzeltme bileşeni

CAPEX bileşeni açısından:

gibi bileşenlerden bahsetmek mümkündür.
Perakende satış şirketlerinin tarifeleri her çeyrekte belirlenen ulusal tarifeler ve dağıtım şirketle-

•

Yeni dönemde yatırım birim bedellerinin ne olacağı, birim bedellerde verimlilik uygulanıp uygu-

rinkine benzer biçimde belirlenen
perakende satış gelir tavanı olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor.
Dağıtım şirketlerinkine benzer biçimde belirlenen perakende
satış gelir tavanı OPEX, CAPEX,
verimlilik parametresi etkisi, kalite
faktörü bileşeni etkisi, gelir farkı
düzeltme bileşeni gibi bileşenlerden oluşuyor.
Her çeyrekte belirlenen ulusal
tarifelerde ise perakende şirketlerinin enerji alım maliyetlerine iliş-
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"Tarife belirleme
süreçlerinde yıllar
ilerledikçe aksayan
noktalar taraflarca
tespit edilmekte,
düzeltilerek
ilerlenmektedir.
Bu konuda sahip
olunan bilgi gün
geçtikçe artmaktadır.
Kurumumuz ve
sektör eskisine göre
daha tecrübelidir."

lanmayacağı,
• % 5’lik şebeke işletim sistemi yatırımları (ŞİS), %
1’lik

yatırım

harcaması

niteliğindeki diğer harcamalar (YHDNH) limitlerinin
durumu,
• WACC’in hareketli olarak
veya yatırım karakteristiği
bazında

farklılaşmasının

söz konusu olup olmayacağı,
• İtfa süresinin ne olacağı,
yatırım karakteristiği bazında farklılaşmasının söz

@EnerjiUzmanlari
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konusu olup olmayacağı,
•

Toplam talep edilen bütçenin ne kadarının Kurul tarafında uygun görüleceği,

•

Vergi farkı uygulamasının
devam edip etmeyeceği,
OPEX bileşeni açısından:

•

Düzenlemeye esas işletme
giderlerinin kapsamı, hangi
giderlerin kapsam dışında
kalacağı,

•

Kontrol edilemeyen işletme
giderlerinin (KEİG) kapsamının ne olacağı,

•

% 7’lik tavana tabi gider
oranının değişip değişmeyeceği,

•

İşletme gideri analizlerine
baz yılların ne olacağı,

•

"Ülkemiz enerji
piyasaları gerek
tüketim hacmi gerekse
yatırım ihtiyacı
noktasında devamlı
büyüme eğilimindedir.
Bu sebeple tarife
mekanizmasının
yatırım odaklı
olduğunu, yatırım
yapanın kazanacağı,
yapmayanın
kaybedeceği ve belki
tüketici şikâyetleri,
kalite sorunları ve
idari yaptırımlarla
yüzleşebileceği bir
mevzuat altyapısı söz
konusudur."

•

Analizlerde kullanılan fiziksel parametreler, bunların anlamlılıkları,

•

Kümeleme yöntemlerinin uygulanıp uygulanmaVerimlilik parametresi belirlenirken diğer ülke
uygulamalarına bakılıp bakılmayacağı, tüm şirketler için geçerli sektörel verimlilik uygulanıp
uygulanmayacağı,

@EnerjiUzmanlari

ne olacağı ve uygulama
esasları,
• Tarife mekanizmasında yer
alan düzeltmelere ilişkin
güncelleme yöntemleri,
Kayıp maliyetleri açısından:
• Hedef kayıp oranlarına ilişkin mekanizmanın değişip
değişmeyeceği,
• Eşik değerin değişip değişmeyeceği,
• Profil ve birim maliyet sapmalarına ilişkin N katsayısının uygulanıp uygulanmayacağı,
Bunların yanı sıra:

leştirilebileceği, gelir tavanına maksimum ve minimum etkileri,
•

Kalite faktörü matrahının hangi bileşenleri içereceği,

•

Genel kalite indikatörü olarak uygulanması önerilen performans parametreleri,

yacağı,
•

bütçesinin

bileşenleri, hedeflerin hangi maliyetlerle gerçek-

Analizlerde esas alınacak yöntemler ve normalizasyon yaklaştırma oranları ve yöntemleri,

bakım

• Kalite faktörünün kapsamı,

Sabit-değişken oranının ne
olacağı,

•

• Planlı

Röportaj

•

Diğer gelirlerin şirket-tüketici arasında ne oranda paylaştırılacağı,
Yalnızca görevli tedarik şirketlerine (GTŞ) bakan

hususlar açısından:
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•

Kâr marjı oranı

•

YEKDEM’in kâr marjı matrahında yer alıp almayacağı,

•

Tahsilat riskine ilişkin yeni
yöntem önerileri
Tarife dönemine ilişkin çalışma

ve tartışmalar bu konular etrafında dönüyor diyebilirim.
Oldukça hacimli ve ayrıntılı
bir tartışma alanı… Sizce yatırımcılar veya finansörler açısından ülkemiz tarife metodolojisine ilişkin bakış nasıl olmalı,
riskler var mı, neler risk olarak
değerlendirilebilir?
Düzenlemeye tabi altyapı şirketlerine yatırım yapanların, makul getiri bekleyen sabırlı yatırımcılar olması gerekmektedir. Yani
elde edilen getiri ve faydalar dönem dönem rekabete açık sektör-

"Geçmiş yıllarda
özellikle yüksek
kayıplı bölgelerin
% 80’lere varan
kayıp oranlarını
% 50’lerin altına
indirdikleri, ülke
ortalama kaybının
da benzer şekilde
ciddi oranlarda
düştüğü ve sosyal
refahın bu yönüyle
belirgin biçimde
arttığı, hedeflerin
gerçekleştirilebilir
hedefler olduğu ve
yatırımcılar açısından
risklerden çok
fırsatları barındırdığı
görülmektedir."

lere göre aşağıda, dönem dönem
ise yukarıda seyredebilmektedir, ancak bu şirketler
açısından getiri riskinin çok az olduğu söylenebilir.
Detaya girersek; elektrik dağıtım şirketlerinin
(EDAŞ) yatırım birim bedelleri gerçekleşme verilerine bakıldığında yatırımı engellemeyecek ve hatta
teşvik edecek seviyededir ve bir risk içermemektedir. Birim bedellerin revizyonu EPEcapex adı verilen
güncelleme endeksi ile yapılmakta, birim maliyetle-

kaybedeceği ve belki tüketici
şikâyetleri, kalite sorunları ve
idari yaptırımlarla yüzleşebileceği bir mevzuat altyapısı söz
konusudur.
Kayıp

maliyetleri

hedef

oranlarla tarifeye yansımaktadır ve oldukça teşvik edici
bir yapıya sahiptir. Bu sebeple geçmiş yıllarda özellikle
yüksek kayıplı bölgelerin %
80’lere varan kayıp oranlarını
% 50’lerin altına indirdikleri, ülke ortalama kaybının da
benzer şekilde ciddi oranlarda düştüğü ve sosyal refahın
bu yönüyle belirgin biçimde
arttığı, hedeflerin gerçekleştirilebilir hedefler olduğu ve
yatırımcılar açısından risklerden çok fırsatları barındırdığı
görülmektedir.
OPEX yönüyle analizlerde

AB ülkelerinden daha detaylı ve çözünürlüğü yüksek yaklaşımların uygulandığı bilinmelidir.
Yeni dönemde talep edilen yatırım bütçelerinin
büyük oranda kabul edildiği ve planlı bakım bütçe
ve esaslarının da belirlendiği düşünüldüğünde önümüzdeki uygulama döneminde tarife mekanizmasının eskisinden de iyi sonuçlar üreteceği açıktır.

ri etkileyen işgücü maliyetleri, emtia maliyetleri,

Mevcut durumda müşteri memnuniyeti

enflasyon, akaryakıt fiyatları bu endeksin he-

ve hizmet kalitesinin şirketlerin temel

saplanmasında dikkate alınmaktadır.
WACC tüm düzenlemeye tabi faaliyetlerimizde oldukça teşvik edici
olagelmiştir. Çünkü ülkemiz enerji piyasaları gerek tüketim hacmi gerekse
yatırım ihtiyacı noktasında devamlı
büyüme eğilimindedir. Bu sebeple tarife mekanizmasının

hedefi olmasına çalışılmakta,
yeni dönem kalite dönemi
ilan edilmektedir.
Şirketlerin piyasa koşullarında meydana gelebilecek

dalgalanmalara

ve mücbir sebeplere
karşı koruyacak dü-

yatırım odaklı olduğunu,

zenleyici enstrü-

yatırım yapanın kaza-

manlar da vardır

nacağı, yapmayanın

ve bunlar kullanıl-
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maktadır. Yani şirketlerin kontrolünde olmayan
sıra dışı hallerde Kurumumuz inisiyatif almakta ve çareler üretmektedir. Yani olağan dışı
haller kaynaklı risklerin de neredeyse olmadığı söylenebilmektedir.
Özelleştirme modeli kaynaklı olarak kur riskini iyi yönetemeyen şirketlerin finansal açıdan daha
iyi planlamalar yapması ve düzenleyici iklimin beklentilerini karşılaması beklenmektedir. Yani düzenleyici alan dışındaki finansal sorunlarını iyi yöneten
şirketler için çok cazip bir piyasa yapısı ve tarife mekanizması vardır.

Son
olarak
2021-2025
dönemine ilişkin
EPDK’nın temel vizyonu nedir?

Ülkemizde özelleştirmeler sonrasında dağıtım
kayıplarında belirgin düşüş olmuştur ve önümüzdeki yıllarda devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca
Doğal gaz dağıtım tarafında söz konusu riskler
yatırım tutarları ciddi biçimde artmıştır. Yapılan yade yoktur. Yalnızca talep tarafı kaynaklı hacim saptırımlar, artan varlık tabanları
maları iyi yönetilmelidir. Zaten
sebebiyle gelirlerin CAPEX
şirketleri aşırı kârlı/zararlı hale
"2021-2025 dönemi
bileşenleri büyümekte olduğu
sokabilecek talep sapmaları da
kalite
ve
müşteri
için dağıtım şirketlerinin gelirdüzeltmeye konu edilmekte,
memnuniyeti dönemi lerinin önceki dönemlere göre
mali riskler ortadan kaldırılmakdaha da iyileşeceği öngörülolarak belirlenmiştir.
tadır.
mektedir. Kalite konusunda
Yeni uygulama
ise AB ülkeleri seviyesine heİletim ve depolama tarafındöneminde daha
nüz yaklaşılmış değildir.
da söz konusu risklerin hiçbirisi
yoktur.
Tedarik tarafında K1 portföyünün küçülmesi GTŞ’ler için bir
risk olabilir ama diğer tedarik
şirketleri ve serbest piyasa için
bir fırsattır.

da artan yatırım
harcamaları ve
planlı bakım
metodolojisi ile kalite
parametrelerinde
birkaç yıl içerisinde
ciddi gelişmeler
olması, bunun müşteri
memnuniyetine de
olumlu yansıması
gerekmekte ve
beklenmektedir."

Hem elektrik dağıtım ve görevli tedarik hem de doğal gaz
tarafında lisans süresinin sonuna ilişkin bir takım düzenlemelere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Şirketler lisans süresinin son
yıllarında yaptıkları ve tarife yoluyla almaları lisans süresi sonrasındaki yıllarda öngörülen itfa ve getirilerini nasıl
elde edeceklerdir? Yeniden ihale edildiğinde ihaleyi
kazanan şirketler bu tutarları tek seferde vermekle
yükümlü olacak mıdır? Yoksa yıllara sâri bir şekilde
itfa ve getiriler önceki şirkete mi aktarılacaktır? Bunun gibi bazı soru işaretleri var ve bunların tez zamanda cevaplanması gerekmekte...

@EnerjiUzmanlari

2021-2025 dönemi kalite ve müşteri memnuniyeti
dönemi olarak belirlenmiştir.
Yeni uygulama döneminde
daha da artan yatırım harcamaları ve planlı bakım metodolojisi ile enerji kesinti süresi ve sıklığı (SAIDI-SAIFI) gibi
kalite parametrelerinde birkaç
yıl içerisinde ciddi gelişmeler
olması, bunun müşteri memnuniyetine de olumlu yansıması gerekmekte ve beklenmektedir. Hizmet kalitesinin
gelirlerle ilişkisi sonraki dönemlerde daha da güçlenecek, kaliteli hizmet vermeyen şirketler üzerinde ciddi baskı oluşturacaktır.
Yeni anlayışı benimseyen ve Kurum beklentilerini
karşılayan şirketler ise düzenleyici teşviklerle pek
çok avantaja sahip olacaktır.
Dergimize vakit ayırdınız, dolu dolu bir söyleşi
oldu, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
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Elektrikli Araç Şarj
İstasyonlarına
İlişkin AB
Regülasyonu
Muhammet Ali ATEŞ
EPDK / Enerji Uzmanı
1. Giriş

Grafik 1’de son on yıldaki küresel elektrikli araç sto-

Elektrikli araçların kullanımı hızla artmaktadır. Sadece 2019 yılında dünya genelinde 2.1 milyon adet
elektrikli araç satışı gerçekleştirilmiş olup bu sayı, 2019
yılındaki toplam araç satışlarının % 2,6’sına tekabül
etmektedir. 2010 yılında 17.000 adet seviyelerindeki
elektrikli araç stoku, 2019 yılı sonu itibarıyla 7.2 milyon
adet seviyelerine ulaşmıştır.1
Grafik 1. 2010-2019 yıllarındaki küresel
elektrikli araç stoku

kunun gelişimi gösterilmiştir.2 Elektrikli araç piyasasının esas itibarıyla Çin’in öncülüğünde, Avrupa ve ABD
pazarlarının desteğiyle büyüdüğü görülmektedir.
Elektrikli araç sayısı dünya genelinde bu şekilde süratle artarken bu araçların ihtiyacını karşılamaya matuf
şarj cihaz ve istasyonlarının sayısı da benzer şekilde
artış göstermektedir. 2019 yılı sonu itibarıyla, hafif
araçlar için (Light Duty Vehicle, LDV) dünya genelindeki kurulu şarj cihazı sayısının 7.3 milyon adede ulaştığı
tahmin edilmektedir. Bunun 6.5 milyon adedini, özel
şahıslara ait yavaş şarj cihazları oluşturmaktadır. Özel
şarj cihazları, ev ve işyerlerinde kurulan ve kamuya açık
olmayan cihazlardır. Evlerde yapılan şarjlar asgarî düzeyde bir altyapıya gereksinim gösterdiği için (uygun bir
priz ve fiş), esasen evlerde bulunan şarj cihazı sayısının
tam ve doğru olarak bilinmesi mümkün görülmemektedir. Kamuya açık şarj istasyonlarının toplam sayısı ise
862.000 seviyelerindedir. Bunların 598.000’ini yavaş
şarj istasyonları, geriye kalan 264.000’ini ise hızlı şarj
istasyonları oluşturmaktadır.3 2013-2019 yılları arasındaki hafif araçlar için küresel şarj cihazı-istasyonu

Kaynak: IEA, Global EV Outlook 2020
12-

stokununun gelişimi aşağıda Grafik 2’de gösterilmiştir.

IEA, Global EV Outlook 2020, s. 10-11.
Grafikte yer alan veriler, % 100 elektrikli araçlar (BEV - Battery Electric Vehicles) ile haricen şarj edilebilir hibrit araçları (PHEV - Plug-In Hybrid Electric Vehicles)
kapsamaktadır. Kendi kendini şarj eden hibrit araçlar (MHEV - Mild Hybrid Electric Vehicles) grafikte ve Uluslararası Enerji Ajansının raporunda kapsam dışında
bırakılmıştır.

3-

30

IEA, Global EV Outlook 2020, s. 74 vd.
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Grafik 2. Hafif araçlar için 2013-2019 yıllarındaki küresel
şarj cihazı-istasyonu stoku

Makale

na yönelik ortak bir çerçeve belirlemektedir. Yönergenin
temel amacı, petrole olan bağımlılığı asgarî seviyeye
indirerek ulaşım sektörünün çevreye olumsuz etkilerini
hafifletmektir. Yönerge, alternatif yakıt altyapısı olarak
sadece elektrik şarj istasyonlarını düzenlememektedir. Yönergede elektriğin yanı sıra doğal gaz, CNG, LNG,
LPG, hidrojen, bioyakıt, sentetik ve parafinik yakıtlar vb.
fosil petrol kaynaklarını ikame eden yakıtlara dayalı altyapılar için asgarî gereklilikler ve ortak teknik özellikler

Kaynak: IEA, Global EV Outlook 2020
Burada bahsedilen hafif araçlara (LDV) yönelik şarj
cihazlarına ilave olarak, dünya genelinde 2019 yılı sonu
itibarıyla elektrikli otobüslere yönelik 184.000 adet şarj
cihazı daha bulunmaktadır.4
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de elektrikli
araçlar ve şarj cihaz ve istasyonlarının sayısı her geçen
gün artmaktadır. % 100 elektrikli araç olarak tasarlanan
millî otomobil projemiz TOGG’un hayata geçirilmesiyle
birlikte, ülkemizde elektrikli araçlara olan rağbetin daha
hızlı artacağı tahmin edilmektedir. Bu bakımından yeterli ölçüde bir şarj altyapısının varlığı giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda şarj cihaz ve istasyonlarının
ve bunların işletmecilerinin tâbi olacağı kural ve kriterlerin net bir biçimde ortaya konması gerekmektedir.
Bu yazımızda Avrupa Birliği (AB)'nin ülkemiz için
de örnek teşkil edebilecek şarj cihaz ve istasyonlarına yönelik düzenlemeleri inceleme konusu yapılmıştır.

düzenlenmektedir (m. 1; m. 2, f. 1). Bununla birlikte, bu
yazımızda Yönergenin yalnızca elektrik şarj altyapısına
yönelik hükümleri inceleme konusu yapılmıştır.
Yönerge, her bir üye devlete, alternatif yakıt altyapılarının geliştirilmesine yönelik bir millî politika çerçevesi
(national policy framework) belirleme görevi yüklemektedir (m. 3, f. 1). Üye devlet tarafından hazırlanan politika çerçevesi asgarî olarak; ilgili devletin şarj alt yapısına
yönelik millî hedef ve amaçlarını, bu amaç ve hedeflere ulaşmaya yönelik alınacak tedbirleri, şayet varsa bu
alana yönelik teşvikleri, kamuya açık şarj altyapısının
kurulacağı şehir ve banliyö kümeleri (urban/suburban
agglomerations) ile nüfus yoğunluğu yüksek diğer bölgelerin tespitine yönelik hususları içermek zorundadır
(m. 3. f. 1).
Yönerge üye devletlere, kabul ettikleri millî politika
çerçevesine uygun olarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar, belirlenen bölgelerde yeterli sayıda kamuya açık

AB’nin şarj istasyonlarına ilişkin temel düzenlemesi,
2014/94 sayılı Alternatif Yakıt Altyapıları Yönergesidir.
Ayrıca 2019/944 sayılı IV. Elektrik Piyasası Yönergesinde de konuya ilişkin bazı hükümlere yer verilmiştir.
2. 2014/94 sayılı Alternatif Yakıt
Altyapıları Yönergesi
2.1. Genel Açıklama
2014/94 sayılı Alternatif Yakıt Altyapılarının Geliştirilmesi Hakkında Yönerge (Directive on the Deployment
of Alternative Fuels Infrastructure), AB’de petrole alternatif olan yakıtlara ilişkin altyapılarının oluşturulması4-

IEA, Global EV Outlook 2020, s. 76.
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için, üye devletlere ve onların bölgesel ve mahallî idarelerine ilave bir malî yük getirilmesi niyeti taşımamaktadır. Bununla birlikte, üye devletlerin, bu alana yatırım
yapmak isteyen özel sektör temsilcileriyle işbirliği içinde düzenleyici veya düzenleyici olmayan geniş yelpazeli teşvik ve tedbirlere başvurmasının mümkün olduğu
vurgulanmıştır (Dibace n. 15). Ayrıca altyapının geliştirilmesi amacıyla yeni teknoloji geliştirmeye ve inovasyona yönelik faaliyetler için bazı AB fonlarından da yararlanılabileceği belirtilmiştir (Dibace n. 16-18).
2.2. Temel Kavramlar
Yönergenin 2. maddesinde Yönerge içinde kullanılan
bazı temel kavramların tanımı yapılmıştır. Buna göre;
şarj noktası kurulmasının sağlanması görevini de ver-

•

sistemine sahip enerji dönüştürücüsü mahiye-

mektedir. Bu kapsamda kurulacak şarj noktası sayısı;

tinde olmak üzere en az bir çevresel olmayan

özellikle 2020 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı muhte-

elektrik motoru ihtiva eden bir güç aktarım or-

mel elektrikli araç sayısına, iyi uygulama örneklerine ve

ganıyla teçhiz edilmiş ve haricen şarj edilebilen

Avrupa Komisyonunun tavsiyelerine göre belirlenecek-

motorlu taşıtı,

tir (m. 4, f. 1). Yönergenin Dibacesinde (n. 23); araçların
tipi, şarj teknolojisi ve özel şarj noktalarının sayısı göz

•

ğı belirtilmektedir.

•

Normal şarj noktası: Gücü 3,7 kW’a eşit ve daha
düşük olan, kamunun erişimine kapalı durumda
bulunan ve özel olarak hanehalkı için tesis edilen

Bu kapsamda özellikle yolcu terminalleri, havaa-

veya temel amacı elektrikli araçların şarj edilme-

lanları, demiryolu istasyonları gibi toplu ulaşım istas-

si olmayan cihazlar hariç olmak üzere, elektriğin

yonlarında yeter sayıda kamuya açık şarj noktalarının

bir elektrikli araca 22 kW’a eşit veya daha düşük

kurulmasının gerekliliği vurgulanmış, ayrıca toplu konut

bir güçle aktarımına izin veren şarj noktasını,

alanları ile işyerlerinin ortak otoparklarında ihtiyaç duyulacak şarj noktalarının geliştirilmesi için, konuyla ilgili

Şarj noktası: Bir elektrikli aracın tek seferde şarj
edildiği veya pilinin değiştirildiği alanı,

önünde tutularak her on adet elektrikli araç için bir adet
kamuya açık şarj noktasının kurulmasının uygun olaca-

Elektrikli araç: Şarj edilebilir bir enerji depolama

•

Hızlı şarj noktası: Elektriğin bir elektrikli araca 22

kamu kurumlarının, mülk sahipleri/bina müteahhitleri

kW’dan yüksek bir güçle aktarımına izin veren

ile bina yöneticilerinin yeterli ölçüde şarj noktası kur-

şarj noktasını,

masını sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtilmiştir (Dibace n. 23).
Yönerge esas itibarıyla kamuya açık şarj istasyonlarına yönelik düzenleme getiriyor ise de m. 4, f. 3’te üye
devletlere, belirledikleri millî politika çerçevesine göre
kamuya açık olmayan şarj noktalarının kurulumunun
desteklenmesi ve kolaylaştırılması için gerekli tedbirleri
alma ödevi de verilmiştir.
Yönerge hükümleri şarj altyapısının geliştirilmesi
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•

Kamuya açık şarj noktası: Ayrımcı olmayacak bir
biçimde AB genelindeki tüm kullanıcıların erişimine açık şarj noktasını (Ayrımcı olmayan erişim;
yetkilendirme, kullanım ve ödeme konusunda
farklı şartları içerebilir.)

ifade etmektedir (m. 2).
Yönergenin Dibacesinde (n. 26) kamuya açık şarj
noktası kavramına açıklık getirilmiştir. Kamuya açık şarj
noktası, özel mülkiyete tâbi olmakla birlikte, bir üyelik
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kartıyla veya ücreti mukabilinde kamunun erişimine

kuşuna yönelik şarj noktaları, L-sınıfı motorlu taşıtlara

açık olan şarj cihazları şeklinde karşımıza çıkabilir. Ben-

yönelik şarj noktaları ve elektrikli otobüslere yönelik

zer şekilde üçüncü kişilerin üye olmak suretiyle yarar-

şarj noktaları için de asgarî teknik gerekliliklerin be-

lanabildiği araç paylaşım organizasyonlarına ait şarj

lirleneceğini hüküm altına almış olmakla birlikte, söz

noktaları veya kamuya açık otoparklarda yer alan şarj

konusu teknik gereklilikler Yönerge hükümlerinde yer

noktaları da bu kapsamda sayılmaktadır. Özel kullanı-

almamış, bunları belirleme yetkisi Avrupa Komisyonu-

cılara izne veya üyeliğe bağlı olarak fizikî erişim imkânı

na devredilmiştir (m. 4, f. 14). AB Komisyonu bu zama-

sağlayan şarj noktaları da kamuya açık şarj noktalarıdır.

na değin sadece L-sınıfı motorlu araçlara yönelik şarj

2.3. Teknik Gereklilikler
Yönergede, şarj noktalarının teknik özellikleri konusunda piyasadaki çeşitlilik ve çok standartlı yapı göz

noktalarına ilişkin asgarî teknik gereklilikleri belirlemiş,
diğer konulara yönelik ise bu alanlardaki teknik standartların henüz oluşturulmadığı gerekçesiyle bir belirlemede bulunmamıştır.

ününde bulundurulmuş ve bu konuda mutlak ve yeknesak bir standart belirlenmesinden kaçınılmıştır (Dibace
n. 33). Bununla birlikte, Yönerge hükümleri şarj noktalarının “müşterek çalışabilirlik (interoperability)” özelliğinin
bulunmasını da şart koştuğundan, bu şartın gereklerini
karşılamaya yönelik olarak şarj noktalarında kullanılan
priz, fiş ve kablolara ilişkin asgarî düzeyde bir standart

Motorlu bisiklet (moped), motosiklet

diğer küçük motorlu vasıtaları kapsayan L-sınıfı araçlara yönelik asgarî teknik gereklilikler, 2019/1745 sayılı
Komisyon Tüzüğü (Comission Delegated Regulation) ile şu
şekilde belirlenmiştir (m. 1):

da getirilmiştir. Yönergenin yürürlük tarihinden önce
kurulan şarj noktaları söz konusu asgarî standarda tâbi
değildir (Dibace n. 33).
Yönergenin Ek-2’sinde, şarj noktalarına ilişkin öngörülen teknik gereklilikler şu şekilde belirlenmiştir:
•

1.

rek çalışabilme özelliğini teminen, en azından aşağıdaki
iki standarttan birini taşımalıdır:
•

(vehicle connectors) ile teçhiz edilmiş olmak (Mod
3 şarjı için),

EN 62196-2 standardında Tip 2 olarak tanımla-

Tip 2’ye uygun olmak kaydıyla, kullanılan prizlerde koruyucu mekanik kapak (mechanical shutter) gibi ek özellikler bulunabilir.
•

Alternatif akımlı (AC) hızlı şarj noktaları, müşterek çalışabilme özelliğini teminen, en azından EN
62196-2 standardında Tip 2 olarak tanımlanan
ara kabloları (connectors) ile teçhiz edilmiş olmalıdır.

•

Doğrudan akımlı (DC) hızlı şarj noktaları, müşterek çalışabilme özelliğini teminen, en azından
EN 62196-3 standardında kombine şarj sistemi
“Combo 2” olarak tanımlanan ara kabloları (connectors) ile teçhiz edilmiş olmalıdır.
Yönerge ayrıca kablosuz şarj noktaları, pil değiş-to-
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EN 62196-2 standardında Tip 3A olarak tanımlanan prizler (socket outlets) ve araç ara kabloları

terek çalışabilme özelliğini teminen, en azından

(vehicle connectors) ile teçhiz edilmiş olmalıdır.

3,7 kVA’ya kadar olan L-sınıfı araçlara yönelik

kamuya açık alternatif akımlı (AC) şarj noktaları, müşte-

Alternatif akımlı (AC) normal şarj noktaları, müş-

nan prizler (socket outlets) veya araç ara kabloları

(motorbike),

arazi araçları (terrain vehicles) ve üç veya dört tekerlekli

•

IEC 60884-1 standardındaki prizlerle (socket
outlets) uyumlu olmak (Mod 1 ve Mod 2 şarj için).
2. 3,7 kVA’dan yüksek L-sınıfı araçlara yönelik ka-

muya açık alternatif akımlı (AC) şarj noktaları, müşterek
çalışabilme özelliğini teminen, en azından EN 621962 standardında Tip 2 olarak tanımlanan prizler (socket
outlets) veya araç ara kabloları (vehicle connectors) ile
teçhiz edilmiş olmalıdır.
Yönerge, şarj noktalarında bazı asgarî teknik özelliklerin bulunmasını şart koşmuştur ki, piyasada kurulan tüm şarj noktalarının azamî ölçüde kullanabilmesi
mümkün olsun. Yönergede bu şekilde asgarî teknik
özellikler belirlenmemiş olsa idi, her bir şarj noktasında farklı teknik özelliklerin uygulanması durumunda,
elektrikli araçların piyasadaki şarj noktalarını verimli ve
sorunsuz bir biçimde kullanması mümkün olmazdı.
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2.4. Elektrik Şebekesine Erişim
Yönerge üye devletlere, dağıtım sistem işletmecilerinin, kamuya açık şarj noktalarını kuran veya işleten
kişilerle ayrımcı olmayan bir temelde işbirliği yapmasını
sağlama görevi vermiştir (m. 4, f. 10). Esasen benzer
bir yükümlülük, kamuya açık olmayan şarj noktaları için
de söz konusudur (m. 4, f. 3). Keza Dibacede (n. 30),

nin güvenli, hızlı ve esnek biçimde işlenebilmesi için de
akıllı sayaç sistemleri büyük önemi haizdir. Uzun vadede, elektrik talebinin yüksek olduğu zamanlarda, elektrikli araçların pillerinin elektrik şebekesini beslemesi
de ihtimal dâhilindedir ki, bu da ancak akıllı şebekelerle
entegrasyonla sağlıklı bir biçimde mümkün olabilir (Dibace n. 28).

şarj altyapısının, elektrik sistemi altyapısıyla olan etki-

Yönerge m. 4, f. 7’de her ne kadar sadece kamuya

leşiminin, AB’nin elektrik piyasası politikası ve Elektik

açık şarj noktalarının akıllı sayaçlarla teçhiz edilmesi

Piyasası Yönergesiyle (2009/72/EC) uyumlu olması ve

gerekliliğinden söz edilmiş ise de Dibacede (n. 29), ka-

şarj noktalarının oluşturulması işinin, rekabete açık bir

muya açık olmayan şarj noktalarının da akıllı sayaçlarla

piyasa olarak tasarlanması gerektiği ifade edilmektedir.

teçhiz edilmesinin oluşturacağı sinerji dikkate alınarak,

Buradan, elektrik şebekelerine üçüncü taraf erişimine

bu noktaların da akılı şebekelerle entegrasyonunun

(third party access) ilişkin kural ve ilkelerin, elektrikli araç

teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığının

şarj noktaları için de aynı şekilde geçerli olduğu sonucu

üye devletlerce araştırılması gerektiği belirtilmiştir.

ortaya çıkmaktadır.

2.6. İstasyon İşletmecisi-Elektrik

2.5. Akıllı Şebekelerle Entegrasyon

Tedarikçisi İlişkisi

Yönerge m. 4, f. 7’ye göre kamuya açık şarj istas-

Yönerge m. 4, f. 8, c.1’e göre kamuya açık şarj noktası

yonları, teknik olarak mümkün ve ekonomik olarak ma-

işletmecileri, mevcut elektrik sözleşmelerindeki kayıt-

kul olduğu ölçüde, 2012/27 sayılı Yönergede tanımla-

ları göz önünde bulundurarak, AB genelindeki herhangi

nan akıllı sayaç sistemlerini kullanmalıdır. Akıllı sayaç

bir elektrik tedarikçisinden elektrik alabilir. Burada, şarj

sistemleri; enerji tüketimini ölçen, geleneksel sayaçlara

noktası işletmecilerinin tedarikçi seçme hakkının altı çi-

göre daha fazla bilgi sağlayan ve elektronik haberleşme

zilmektedir. Bu hükmü desteklemek üzere, Yönerge m.

yoluyla veri ileten ve kabul eden elektronik sistemlerdir

4, f. 12’de de, şarj noktası işletmecisinin, şarj noktasının

(2012/27, m. 2, b. 28). Kamuya açık şarj noktalarında

içinde bulunduğu bina veya tesise elektrik sağlayan te-

akıllı sayaçların kullanımı, teknik imkân ve ekonomik

darikçi ile anlaşma yapmak zorunda olmaksızın başka

makûliyet ölçütlerine bağlanmıştır.

bir tedarikçiden de elektrik enerjisi alabilmesine imkân

Şarj noktaların akıllı şebeke sistemleriyle entegras-

sağlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

yonu, şarj noktalarının elektrik talebinin düşük olduğu

Yönergenin anılan hükümlerinde, şarj noktası işlet-

zamanlarda kullanılmasını teşvik edecek mekanizma-

mecisinin tedarikçi seçme hakkına vurgu yapılması, şarj

ların oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Bu durum,

noktası işletmeciliği işinin AB kanun koyucusu tarafın-

elektrik şebekelerinin kararlığının korunması bakımın-

dan klasik bir elektrik tedarik faaliyeti olarak görülme-

dan ehemmiyet arz etmektedir. Keza tüketim verileri-

diğinin bir işaretidir. Şarj noktası işletmeciliği, klasik bir
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elektrik tedarik faaliyeti işi olarak kabul edilecek olsa
idi, bu işin yapılması zaten elektrik tedarikçilerinin inhisarında olacağından, Yönergede ayrıca tedarikçi seçme
hakkının varlığından söz etmeye gerek olmazdı. Buna
göre istasyon işletmeciliği işinin, elektrik tedarikçisi
sıfatı bulunsun veya bulunmasın, herhangi bir gerçek
veya tüzel kişi tarafından icra edilebilmesi mümkündür.5
Bu noktada ilave etmek gerekir ki Yönerge m. 4, f.
12 hükmünde yer alan, şarj noktasının, içinde bulunduğu bina veya tesisten ayrı olarak başka bir tedarikçiden
elektrik enerjisi alabilmesine yönelik düzenleme, şarj
noktası işletmecileri ve diğer hizmet sağlayıcılarının,
oluşturacakları şarj noktası ağını verimli ve düşük maliyetli bir biçimde işletebilmesi anlamında dikkate değerdir.
2.7. İstasyon İşletmecisi-Hizmet
Sağlayıcı-Müşteri İlişkisi

sadaki farklı iş modellerine işaret edilmekte ve bunlara
yasal bir zemin oluşturulmaktadır. Buna göre örneğin
kamuya açık bir şarj noktası kurarak bunu kendi ad ve
hesabına işleten münferit bir şarj istasyonu işletmecisi,

Kamuya açık bir şarj istasyonu kurma ve işletme

üyelik esasına göre kendine bir müşteri portföyü oluş-

işinin herhangi bir gerçek ve tüzel kişi tarafından yü-

turan başka bir hizmet sağlayıcısı ile bir sözleşme ya-

rütülebilecek bir faaliyet olduğu yukarıda belirtilmişti.

parak, bu hizmet sağlayıcısının üyelerine de onun ad ve

Buna göre bir kimse pekâlâ, ilgili elektrik dağıtım sis-

hesabına şarj hizmeti verebilecektir.

temi işletmecisinin uygun görüşüyle kuracağı şarj noktasında, tedarikçi seçme hakkı kapsamında sözleşme
yaptığı bir elektrik tedarikçisinden elektrik enerjisi satın
alarak müşterilerine (araç kullanıcılarına) şarj hizmeti
sunabilir. Ancak uygulamada şarj istasyonu ağlarının
oluşturulması sürecinde genellikle başka aktörlerin de
rol oynadığı görülmektedir. Gerçekten de istasyon ağları, istasyon işletmecileri ile bu sürece katkı veren diğer

Piyasada oldukça yaygın olan bu tip iş modelleri, Yönergenin temel amaçlarından biri olan şarj noktalarının
“müşterek çalışabilirliği (interoperability)” bakımından
oldukça önemlidir. Müşterek çalışabilirlik için, tüm şarj
noktalarının belirli asgarî teknik özelliklere sahip olması
gerektiği gibi, istasyon işletmecileri ve hizmet sağlayıcıları arasındaki bu tip işbirlikleri de elzemdir.6

hizmet sağlayıcılarının işbirliğine dayanan farklı iş mo-

Yönergede ayrıca kamuya açık tüm şarj noktalarının,

delleriyle yaygınlık kazanmaktadır. Nitekim piyasadaki

araç kullanıcılarına, şarj noktası işletmecisi veya elekt-

bu gerçekliği göz önünde bulunduran AB kanun koyu-

rik tedarikçisiyle önceden yapılmış bir sözleşme olmak-

cusu da bu hususa Yönergede yer vermiş durumdadır.

sızın, talep üzerine (ad hoc based) hizmet vermek zo-

Yönerge m. 4, f. 8, c. 2’ye göre, şarj noktası işletmeci-

runda olduğu da düzenlenmiştir (m. 4, f. 9). Bu hüküm,

sinin müşterilere (elektrikli araç kullanıcılarına), akdî

esasen yukarıda açıklanan hükmü tamamlayıcı nitelik-

esaslar çerçevesinde kendi ad veya hesabına veyahut

tedir. Buna göre araç kullanıcısı, herhangi bir istasyon

da diğer hizmet sağlayıcıları ad ve hesabına şarj hizme-

ağının üyesi olmasa bile, dilediği takdirde kamuya açık

ti vermesi mümkündür. Yönergenin bu hükmüyle, piya-

tüm şarj noktalarından yararlanabilecektir.

5-

Bu konuda ayrıca bkz. Ateş, Muhammet Ali, “Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının ve İstasyon İşletmecilerinin Hukukî Statüsü”, Uzman Gözüyle Enerji, S. 14-15, 2019,
s. 36-40, http://enerjiuzmanlari.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/Uzman-Gozuyle-Enerji_14-15.-Sayi_WEB.pdf (e.t. 29.05.2020).

6-

Bu konuda ayrıca bkz. Turan, Tolga, “Elektrikli Araç Şarj Altyapı Stratejisinde sine qua non: “Interoperabilite”, Uzman Gözüyle Enerji, S. 13, 2019, s. 27-31, http://
enerjiuzmanlari.org.tr/wp-content/uploads/2019/11/Uzman-Gozuyle-Enerji_13.-Sayi_WEB-SON.pdf (e.t. 29.05.2020).
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2.8. Fiyatlara ve Görünürlüğe İlişkin Kurallar
Yönerge m. 4, f. 10’a göre, üye devletler, kamuya
açık şarj noktalarının uyguladığı fiyatların; makul, kolaylıkla ve açıkça karşılaştırılabilir, şeffaf ve ayrımcı
olmayan şekilde belirlendiğinden emin olmalıdır. Bu
hükümle getirilen düzenleme, şarj hizmeti piyasasında
rekabetin sağlanması bakımından büyük öneme sahip
olduğu gibi, araç kullanıcılarının dürüstlük kurallarına aykırı muamelelerle karşılaşmaması açısından da
önem arz etmektedir.
Araç kullanıcıları için şarj hizmetinin fiyatları kadar,
şarj noktalarının bulunduğu coğrafî konum da önemlidir. Bu nedenle Yönerge üye devletlere, şayet kamuya
açık şarj noktalarının bulunduğu coğrafî konuma ilişkin
veriler elde varsa, bu verilerin ayrım gözetmeksizin tüm
kullanıcıların erişimine açık olmasını sağlama görevi
vermiştir. (m. 7, f. 7; Dibace, n. 52). Ayrıca erişime açılan
verilerin mümkünse, şarj noktalarının gerçek zamandaki erişilebilirliği bilgisi ile geçmişe yönelik ve güncel şarj
bilgilerini de ihtiva etmesi gerektiği düzenlenmiştir (m.
7, f. 7).

AB Komisyonu söz konusu hükümlere istinaden 6
Nisan 2020 tarihinde Yönergede değişiklik yapılmasına
yönelik olarak kamuoyuyla bir istişare süreci başlatmıştır. Komisyonun bu kapsamda ilân ettiği Ön Değerlendirme Raporunda7 yine Komisyonca yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatına (The European Green Deal)8 göre
2025 yılı itibarıyla AB genelinde en az 1 milyon adet
kamuya açık şarj noktasına/alternatif yakıt altyapısına
ihtiyaç duyulacağının öngörüldüğü; ancak bugüne kadar üye devletler genelinde yeterli ölçüde şarj noktası
oluşturulamadığı ve üye devletlerin millî politika çerçevelerindeki hedeflere bakıldığında dahi arzu edilen ölçüde bir şarj altyapısının kurulmasının muhtemel görülmediği; mevcut kurulu şarj noktalarının da üye devletler
arasında dengeli bir dağılım göstermediği ve az sayıdaki devletle sınırlı kaldığı; araç kullanıcılarının özellikle
bir ülkeden başka bir ülkeye geçtiklerinde bilgi eksikliği
nedeniyle altyapının bulunduğu noktalara erişimde ve
fiyatlandırma konusunda sorunlar yaşadığı ve nihayet,
artan elektrikli araç filosu ile şarj altyapılarının teçhizatı
arasında uyumsuzluklar gözlemlendiği ifade edilmiştir.
Raporda işaret edilen bu sorunların çözümü için Komis-

2.9. Yönergenin Değiştirilmesine Yönelik

yon tarafından kamuoyuna yönelik bir anket çalışması

Çalışmalar

da yapılmış olup tüm bu istişare ve değerlendirme sü-

Yönergenin m. 4, f. 2 hükmünde, AB Komisyonunun, 2020 yılı sonuna kadar Yönerge hükümlerinin uygulamasını değerlendirerek gerektiği takdirde her üye
devlette 2025 yılı sonuna kadar -en azından şehir ve
banliyö kümelerinde, nüfus yoğunluğu yüksek diğer
bölgelerde ve Trans-Avrupa Ulaşım Ana Ağı (TEN-T Core
Network) üzerinde- yeterli ölçüde bir kamuya açık şarj
altyapısının oluşturulması amacına yönelik olarak Yönergede değişiklik önerebileceği düzenlenmiştir. Keza
Yönergenin m. 10, f. 5 hükmünde de, Komisyonun,
2020 yılı sonuna kadar Yönerge hükümlerinin uygula-

reci neticesinde Komisyonun 2021 yılının ilk çeyreğinde
Yönergenin değiştirilmesine matuf bir değişiklik taslağı
önerisi sunması beklenmektedir.
3. 2019/944 sayılı IV. Elektrik Piyasası Yönergesi
2019/944 sayılı Elektrik İç Piyasası İçin Ortak Kurallar Yönergesi, elektrik piyasasını düzenlemeye yönelik
birbiri yerine yürürlüğe giren yönergelerden üçüncüsü
olan 2009/72 sayılı Elektrik Piyasası Yönergesinin yerine yürürlüğe konmuştur. Bu nedenle uygulamada kısaca IV. Elektrik Piyasası Yönergesi olarak da anılmaktadır.

masını gözden geçirerek gerektiği takdirde Yönergenin

Yönergenin bazı maddeleri için farklı yürürlük tarihleri

kapsamındaki alternatif yakıt altyapılarına ilişkin yeni

öngörülmüş ise de, konumuzu ilgilendiren 33. maddesi

ortak teknik özellikler belirlemeye yönelik olarak Yöner-

ile diğer çok sayıda maddesinin, en geç 31 Aralık 2020

genin değiştirilmesi önerisinde bulunabileceği hüküm

tarihine kadar üye devletlerin kendi iç hukuklarına ak-

altına alınmıştır.

tarılarak uygulamaya sokulması gerekmektedir (m. 71).

7-

European Commission, Inception Impact Assessment, file:///C:/Users/mates/Downloads/090166e5cde47130%20(2).pdf (e.t. 02.06.2020)

8-

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf (e.t. 02.06.2020)
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Yönergenin şarj noktalarıyla ilgili 33. maddesi esas
itibarıyla, şarj noktalarının dağıtım şebekelerine erişimi
konusunu ve şarj noktalarının dağıtım sistem işletmecileri tarafından işletilip işletilemeyeceği ve işletilebilecekse hangi şartlara göre işletilebileceği hususlarını
düzenlemektedir.
Yönerge m. 33, f. 1’de, üye devletlere, kamuya açık
ve özel şarj noktalarının dağıtım şebekelerine bağlantısını kolaylaştırmaya yönelik gerekli yasal çerçeveyi
oluşturma görevi verilmiştir. Ayrıca üye devletler, dağıtım sistem işletmecilerinin, şarj noktası sahibi, işletmecisi, yöneticisi veya geliştiricisi olan tüm müteşebbislerle, şebekeye erişim konusu da dâhil olmak üzere
ilgili konularda, ayrım gözetmeksizin işbirliği yapmalarını sağlamakla görevlendirilmiştir.
Aynı maddenin 2. fıkrasında, dağıtım sistem işletmecilerinin elektrikli araç şarj noktası sahibi, işletmecisi, yöneticisi veya geliştiricisi olamayacağı düzenlenmekte, ancak dağıtım sistem işletmecisinin salt kendi
kullanımı için özel şarj noktası sahibi olabileceği hüküm
altına alınmaktadır.
Maddenin 3. fıkrasında, 2. fıkranın istisnası olarak,
aşağıdaki tüm şartların karşılanması hâlinde dağıtım
sistem işletmecilerinin elektrikli araç şarj noktası sahibi, işletmecisi, yöneticisi veya geliştiricisi olabileceği
düzenlenmektedir:
a. Düzenleyici kurumun gözetim ve onayına tâbi,
açık, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir ihale süreci sonucunda hiç kimse elektrikli araç şarj noktası sahibi, işletmecisi, yöneticisi veya geliştiricisi olmaya hak kazanmamış olmalı veya bu hizmetleri uygun maliyetle ve
süresinde sunamamış olmalı.
b. Düzenleyici kurum (a) bendine göre, ihale sürecinin şartlarını bir ön denetimden geçirmiş olmalı ve ihaleye onay vermiş olmalıdır.
c. Şarj noktalarını, dağıtım sistem işletmecisi, Yönergenin 6. maddesine uygun olarak üçüncü tarafların
erişimine açık olarak işletmeli, kullanıcılar ve kullanıcı
grupları arasında ve özellikle kendiyle irtibatlı işletmeler lehine ayrımcılık yapmamalıdır.
d. Düzenleyici kurumun, dağıtım sistem işletmecilerinin adil bir ihale süreci yönetmelerini sağlamaya

@EnerjiUzmanlari

yönelik rehberler ve ihale şartları hazırlaması mümkündür.
Nihayet maddenin 4. fıkrasında, 3. fıkra kapsamında bir uygulama yapan üye devletlerin, düzenli aralıklarla veya en azından beş yılda bir, şarj noktalarının
sahipliği, işletmeciliği, yöneticiliği veya geliştiriciliği
konusunda diğer tarafların muhtemel ilgilerini yeniden
değerlendirmek üzere kamusal istişare süreci işletmesi gerektiği düzenlenmiştir. İstişare süreci sonucunda,
şarj noktalarının mülkiyetini edinebilecek, işletebilecek,
yönetebilecek ve geliştiriciliğini üstlenebilecek tarafların bulunduğu anlaşılırsa, ilgili üye devlet, 3. fıkranın (a)
bendinde öngörülen bir ihale süreciyle, dağıtım sistem
işletmecisinin bu konudaki faaliyetlerini aşamalı olarak
sona erdirmekle yükümlüdür. Düzenleyici kurumlar, bu
sürecin şartlarının bir parçası olarak, dağıtım sistem işletmecisinin şarj altyapısı yatırımlarının bakiye değerinin itfasına izin verebilir (m. 33, f. 4).
4. Sonuç
Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin AB regülasyonu, gerek AB’ye üyelik hedefimiz, gerekse AB’nin
ülkemizin en büyük ticaret ortağı olması bakımından
ülkemiz açısından da önem taşımaktadır. Bu bakımdan
ülkemizde bu konuya ilişkin mevzuat altyapısı oluşturulurken, AB’nin konu hakkındaki düzenlemelerinin de
göz önünde bulundurulmasında fayda görülmektedir.
Aynı şekilde, AB’nin söz konusu mevzuatta önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı değişikliklerin de yakından takip edilmesinde yarar vardır.
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Elektrik Üretim Tesislerinin Santral
Sahalarının Belirlenmesine İlişkin
Düzenlemenin Getirdiği Yenilikler
Mehmet YALILI
EPDK / Enerji Uzmanı

Melih YETİŞ
EPDK / Enerji Uzmanı

1. Giriş

girmiş olan teknik değerlendirme yönetmeliklerince
belirlenen rüzgâr ve güneş enerji santralleri ile Devlet

28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmî Gaze-

Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) mevzuatı kapsamında

te’de yayımlanan “7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı

belirlenen hidroelektrik santraller hariç olmak üzere

Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

elektrik üretim tesislerinin santral sahalarının belirlen-

Yapılmasına Dair Kanun” ile 6446 sayılı Elektrik Piyasa-

mesine ilişkin bir düzenleme bulunmaması sebebiyle,

sı Kanununun 7 nci maddesine eklenen sekizinci fıkra

uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunların önü-

hükmü kapsamında, birden çok kaynaklı elektrik üretim

ne geçmek amacıyla tüm kaynak türleri ile tesis tiple-

tesislerinin kurulabilmesinin ve bu tesislere önlisans ve

rini içerecek şekilde santral sahalarının belirlenmesine

üretim lisansı verilebilmesinin önü açılmıştır. Bu kap-

yönelik hazırlanan “Elektrik Piyasasında Önlisans veya

samda, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine

Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının

önlisans ve lisans verilmesi ile tadil işlemlerine ilişkin

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” (Usul ve Esaslar)

usul ve esaslar, 08/03/2020 tarihli ve 31062 sayılı

25/06/2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de

Resmî Gazete’de yayımlanan ve 01/07/2020 tarihinde

yayımlanarak 01/07/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş-

yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde

tir. Bu makalede, yürürlüğe giren yeni santral sahası

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında dü-

belirleme yönteminin esasları açıklanarak üretim tesis-

zenlenmiş ve bu kapsamdaki başvurular 01/07/2020

leri açısından uygulamada ne gibi yenilikler getireceği

tarihi itibarıyla EPDK tarafından alınmaya başlanmıştır.

üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinin

2. Usul ve Esaslar Ne Öngörüyor?

mevzuat gereğince önlisans veya lisanslara derç edilen santral sahalarında kurulmasının zorunlu olma-

Öncelikle Usul ve Esasların, sadece birden çok kay-

sı ve mevcut durumda santral sahaları Enerji ve Tabii

naklı elektrik üretim tesisleri kapsamında yardımcı

Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe

kaynak ünitesi kurulabilecek alanların belirlenmesine
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yönelik olduğu algısının hatalı olduğunu belirtmekte

yapılan düzenlemeye uygun şekilde belirlenmesinin te-

fayda vardır. Zira Usul ve Esaslar, yeni yapılacak önli-

min edilerek uygulamada yeknesaklık sağlamak oldu-

sans veya üretim lisansı başvurularında, santral sahası
değişikliğine ilişkin lisans tadil taleplerinde ve birden
çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılacak başvurulardan önce başvuruya konu üretim tesisi sahasının, Usul ve Esaslarda belirlenen yönteme
uygun şekilde önlisans veya lisanslara derç edilmesini
sağlamak amacını gütmektedir. Buradan da Usul ve
Esasların ana fikrinin, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yeni verilecek önlisans ve üretim lisanslarına
konu üretim tesislerinin santral sahalarının ve birden

ğu söylenebilir. Usul ve Esaslar yalnızca lisanslı üretim
faaliyeti kapsamındaki üretim tesislerini kapsamakta
olup lisanssız elektrik üretim tesisleri kapsam dışında
tutulmuştur.
Usul ve Esaslarda yapılan düzenlemeler genel hatlarıyla aşağıda açıklanmaktadır.
• Kaynak türü ve tesis tipi/teknoloji türüne göre,

çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak isteyen tü-

santral sahası belirleme yöntemi belirlenen sant-

zel kişilerin lisanslarına derç edilen santral sahalarının

raller Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Usul ve Esaslarda santral sahası belirleme yöntemi düzenlenen tesis tipleri
Hidroelektrik (HES)

Rezervuarlı
Kanal tipi

Rüzgâr (RES)

Santral sahası; 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı RG’de yayımlanan “Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”in ekinde yer alan “santral sahası belirleme yöntemi”ne göre belirlenir.

Güneş (GES)

Santral sahası; 30/06/2017 tarihli ve 30110 sayılı RG’de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”in ekinde yer alan “santral sahası belirleme yöntemi”ne göre belirlenir.

Jeotermal

Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde teknoloji türü ayrımı yapılmadan, tüm
jeotermal enerji santrallerinde ortak unsurlar olan santral alanı, sosyal alan, şalt sahası, üretim ve re-enjeksiyon kuyuları ile jeotermal akışkan isale hatları dâhil edilerek santral sahasının belirleneceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Doğrudan yakma

Biyokütle

Biyometanizasyon
Gazlaştırma
Piroliz
Konvansiyonel

Termik-kömür yakıtlı

Akışkan yataklı
Süper kritik veya ultra süper kritik
Basit çevrim

Termik-doğal gaz yakıtlı

Kojenerasyon, mikrokojenerasyon veya trijenerasyon
Kombine çevrim
Sanayi tesisi sahasındaki kojenerasyon, mikrokojenerasyon veya trijenerasyon

Nükleer

Nükleer enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulacakları sahalar Nükleer
Düzenleme Kurumu tarafından verilen yer lisansı ile belirlendiğinden, santral sahasının yer lisansına konu saha olarak kabul edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

• Tablo 1'de yer verilen her bir tesis tipi için; santral sahalarının nasıl oluşturulacağını temsilen, ölçeksiz görseller hazırlanarak Usul ve Esasların ekine konulmuş, bu sayede düzenlemenin yatırımcılar tarafından daha
kolay anlaşılması amaçlanmıştır. Ancak söz konusu çizimlerin asgari unsurları içerdiği ve her tesis için farklılık
veya istisnai durumlar oluşabileceğini de vurgulamakta fayda vardır.
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• Her tesis tipinin faaliyeti için gerekli tüm un-

nik gerekler hariç makul mesafelerin fazladan hak

surlar ile bu unsurlara ilişkin ilgili mevzuatına göre

kazanımına neden olmayacak şekilde bırakıla-

emniyet, güvenlik, koruma ve sağlık bandı gibi

bileceği düzenlenmiş, ihtiyaç duyulması halinde

mesafeleri de içeren kapalı bir alan oluşturulma-

santralin işletilmesi ve inşası için gerekli diğer

sına yönelik bir metodoloji benimsenerek yatırım

unsurların da imar planlarına dâhil edilmiş olmak/

maliyetlerinin makul seviyelerde tutulabilmesi,

edilmek kaydıyla santral sahasına eklenebilmesi-

söz konusu sahalar üzerinde hak sahibi olan ger-

ne olanak sağlanmıştır.

çek veya tüzel kişilerin mağduriyete uğramaması
ve yatırımcılara eşit şartlar sağlanması amaçlan-

• Hidroelektrik üretim tesisleri için santral sa-

mıştır.

halarının belirlenmesinde rezervuarlı ve kanal tipi
ayrımı yapılmış olup zorunlu unsurlar ile heyelan

• İhtiyaçtan fazla alanın kamulaştırılması, satın

önleme ve heyelan alanları da dâhil olacak şekilde

alınarak mülkiyetinin edinilmesi ya da kiralama

oluşturulacak kapalı alanın, ilgisine göre DSİ tara-

yoluyla kullanım hakkının elde edilmesi gereksini-

fından belirlenen rezervuar veya regülatör azami

minin ortadan kaldırılarak bu çerçevede oluşabi-

su kotu seviyesi ile diğer unsurlar için kuyruk suyu

lecek mağduriyetlerin önüne geçmek ve uygula-

kotu seviyesine göre projeksiyonu alınmak sure-

mada karşılaşılması muhtemel tesis ve teknoloji

tiyle santral sahası koordinatlarının belirleneceği

tipinden kaynaklanan farklılık ve zorlukları en aza

düzenlenmiştir. Ancak santral sahalarına dâhil

indirmek söz konusu düzenlemenin ana gayesini

edilecek heyelan veya heyelan önleme alanlarında

oluşturmaktadır.

yardımcı kaynağa dayalı ünite kurulamayacaktır.

• Tüm tesis tipleri için önlisans veya lisanslara

• Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerin-

asgari olarak elektrik üretiminin gerçekleştirildiği

de, işletme ruhsat sahasının tamamı ihtiyaçtan

ana yapıları kapsayan “santral alanı”nın derç edi-

fazla alan kullanımına sebep olmakla birlikte hak

leceği, bulunması halinde “şalt sahası”nın, talep

kayıplarına da sebebiyet verebileceğinden sant-

edilmesi halinde ise “sosyal alan”ın da santral sa-

ral sahasına dâhil edilmemiş, bunun yerine ortak

hasına eklenebileceği düzenlenmiştir.

unsurların yanında üretim ve re-enjeksiyon kuyu
alanları ile akışkan isale hatlarını da kapsayacak
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• Bu üç unsur tüm santral tipleri için ortak un-

şekilde oluşturulacak kapalı alan santral sahası

surlar olarak tanımlanmış, unsurlar arasında tek-

olarak tanımlanmıştır.
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• İstisna Durum 1: Jeotermal kaynağa daya-

başlamak üzere yapılacak önlisans sonrası üretim

lı üretim tesislerinin iç ihtiyaç oranının, kömür

lisansı başvurularında ise santral sahalarının Usul

yakıtlı termik santraller hariç olmak üzere diğer

ve Esaslara uygun şekilde düzeltilmesi gerektiği

santral türlerine oranla yüksek olması sebebiy-

şeklinde hükme yer verilmiştir.

le, bu tesislere yalnızca iç ihtiyacın karşılanması
amacıyla santral sahasına bütünleşik ve kayna-

3. Santral Sahalarının Belirlenmesi Yöntemi

ğına bağlı olarak belirli büyüklükte (GES/Fotovol-

Başvuruları Nasıl Etkiliyor?

taik sistem için 1 MW’a karşılık azami 15 dönüm,
diğer kaynaklar için ilgili mevzuatında tanımlanan

Elektrik üretim tesislerinin santral sahalarının be-

yönteme uygun belirlenecek miktarda) ilave arazi

lirlenmesine yönelik yeni yöntem, Usul ve Esasların

kullanılarak yenilenebilir kaynağa dayalı yardımcı

yürürlüğe girdiği tarih olan 01/07/2020 tarihi itibarıyla

kaynak ünitesi kurulabilmesi ve bu ilave kurulacak

uygulanmaya başlanmış olup yeni yöntemin başvu-

ünite ile iç ihtiyacın karşılanabilmesi imkânı tanın-

ru türlerine göre uygulamada doğuracağı sonuçlar ve

mıştır.
• İstisna Durum 2: Yine iç ihtiyaç oranı yüksek
olan bir diğer tesis türü olan kömür yakıtlı termik
santraller için sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş
olanlar hariç olmak kaydıyla, santral sahalarına
bütünleşik veya maden işletme ruhsat sahası
içerisinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek ilave alanda yardımcı veya des-

başvuru türlerine göre izlenmesi gerekli işlem adımları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2’de görüleceği gibi, yeni yöntem önlisans
başvurularını, üretim lisansı başvurularını, birden çok
kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılacak
tadil başvurularını ve santral sahası değişikliği tadil taleplerini etkilemektedir. Diğer taraftan, jeotermal enerji

tekleyici kaynak ünitesi kurulabilmesine olanak
tanınmıştır. Bu sayede kömür yakıtlı santrallere
ilişkin maden işletme ruhsat sahaları içerisinde
yer alan atıl arazilerde de yenilenebilir kaynağa
dayalı ünite kurularak buradan üretilecek elektrik
enerjisinin iç ihtiyaç için kullanılabilmesine imkân
sağlanmıştır.
• İstisna Durum 3: Önlisans veya lisanslara
konu tesislerin mevcut santral sahalarının, Usul
ve Esaslar ile uyumlaştırılmasına dair başvurularda, önceden mülkiyet veya kullanım hakkı edinilmiş ve imar planlarına konu edilmiş arazilerin
de santral sahasına dâhil edilebileceği şeklinde
düzenleme yapılmış, bu sayede lisans sahibi tüzel kişilerin olası hak kayıplarının önüne geçilmesi
amaçlanmıştır.
• İstisna Durum 4: Santral sahası yeni yönteme
göre belirlenmemiş önlisanslı projeler için, mevcut santral sahaları kapsamında yükümlülüklerin
tamamlanarak en geç 31/12/2020 tarihi itibarıyla
mevcut santral sahaları ile üretim lisansı başvurusunda bulunulabileceği, 01/01/2021 tarihinden
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Temmuz - Ağustos - Eylül 2020 / Sayı: 18

41

Makale

Uzman Gözüyle Enerji

Tablo 2. Usul ve Esaslar kapsamında başvuru çeşitlerine göre işlem adımları
•

01/07/2020 tarihinden önce verilen önlisans ve üretim lisansları kapsamında, birden
çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulmak istenmiyorsa herhangi bir işlem gerekli
değildir.

•

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulmak isteniyorsa; öncelikle önlisans veya
üretim lisansına derç edilen santral sahalarının Usul ve Esaslara uygun olup olmadığı
kontrol edilir. Uygun değilse veya santral sahası koordinatları önlisansa veya üretim
lisansına derç edilmemişse (örneğin HES'lerde) öncelikle Usul ve Esaslar uyarınca
belirlenen santral sahası koordinatlarının lisanslara derç edilmesi için EPDK'ya tadil
başvurusunda bulunulur. Bu başvurular 04/08/2020 tarihine kadar yazılı, sonrasında
elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılabilecektir.

•

Santral sahaları Usul ve Esaslara uygun şekilde lisansına derç edilen tüzel kişiler, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak üzere tadil başvurusunda bulunabilecektir.

•

01/07/2020 tarihi itibarıyla, tek kaynağa dayalı veya birden çok kaynaklı elektrik
üretim tesisi kurmak üzere yapılacak önlisans başvurularına konu projelerin santral
sahalarının Usul ve Esaslara göre belirlenmiş olması gerekmektedir.

•

01/07/2020 tarihinden önce verilmiş önlisanslar için 01/01/2021 tarihine kadar
mevcut santral sahaları ile üretim lisansı başvurusunda bulunulabilecek, Usul ve
Esaslara uyum şartı aranmayacaktır.

•

01/01/2021 tarihi itibarıyla yapılacak üretim lisansı başvurularına konu tesislerin
santral sahalarının Usul ve Esaslara uygun şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir.

•

Önlisans veya lisanslar kapsamında, 01/07/2020 tarihinden sonra yapılacak veya
01/07/2020 tarihinden sonra hakkında karar alınacak santral sahası değişikliği tadil
taleplerine konu santral sahalarının, Usul ve Esaslara uygun şekilde belirlenerek sunulması gerekmektedir.

Mevcut önlisans ve
üretim lisansları

Yeni yapılacak
önlisans başvuruları

Yeni yapılacak
üretim lisansı
başvuruları

Santral sahası
değişikliği tadil
talepleri

santralleri ile kömür yakıtlı termik santraller kapsamın-

yasasına getirdiği yeniliklerden bahsedilmiştir. Yapılan

da; iç ihtiyacın karşılanması amacıyla yardımcı kaynak

düzenleme ile daha önce herhangi bir düzenleme dâ-

kurulabilmesi için santral sahasına dâhil edilebilecek

hilinde olmadan santral sahaları oluşturulan tesisle-

ilave arazinin santral sahasına dâhil edilmesi için söz

rin santral sahalarının belirlenmesine yönelik yeni bir

konusu başvurunun, birden çok kaynaklı elektrik üretim

yöntem hayata geçirilmiş, ayrıca birden çok kaynaklı

tesisi kurmak üzere yapılacak tadil başvurusu esnasın-

elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında kullanım

da yapılması gerekmektedir. Bir diğer önemli husus ise

amacına bağlı olarak yardımcı kaynak ünitelerinin kuru-

HES’ler için Usul ve Esaslar uyarınca belirlenecek sant-

labileceği alanlar da dolaylı olarak belirlenmiştir.

ral sahalarının DSİ tarafından onaylanması ve onay belgesinin de santral sahasının derç edilmesi kapsamında

Gerek Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapı-

yapılacak tadil talebi esnasında EPDK’ya sunulması ge-

lan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin

rektiğidir.
4. Sonuç ve Öngörüler

değişiklikler gerekse yeni yayımlanan elektrik üretim
tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine ilişkin
Usul ve Esaslar kapsamında, mevcut santral sahalarına başta güneş enerjisine dayalı olmak üzere her türlü

Bu makalede özetle, 25/06/2020 tarihli ve 31166

kaynağa dayalı ilave ünite kurulabilmesinin önü açıl-

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/07/2020 ta-

mıştır. Böylelikle ülkemizin özellikle yenilenebilir enerji

rihinde yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Önlisans

kaynakları potansiyelinden tüm üretim tesislerinin ya-

veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahala-

rarlanması yönünde imkân yaratılmıştır. Bahsi geçen

rının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın elektrik pi-

ilave üniteler sadece güneş enerjisine dayalı yardımcı
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kaynak ünitesi kurulmasına yönelik olmayıp öncelikle

birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi başvurularının

lisansa konu elektrik üretim tesislerinin kurulu bulun-

elektronik olarak yapılabilmesine yönelik çalışmalar ya-

dukları sahaların kullanılabilir alanlarında ya da birden

kın bir tarihte tamamlanacak olup söz konusu başvuru-

fazla kaynağa ulaşma imkânı olan tesislerde, tesisin

ların yazılı olarak alınması uygulamasına son verilerek

ana kaynağı dışında ulaşılabilecek diğer kaynakların da

EPDK Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden yapılabil-

ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Örneğin,

mesi sağlanacaktır.

çoğunlukla tarım bölgelerinde kurulmuş olan jeotermal

Kaynakça

enerjiye dayalı santrallerde bölgedeki tarımsal atıklar
kullanılarak hem söz konusu atıkların bertaraf edilmesi
hem de elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla

•

Resmî Gazete (2020). Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin

biyokütleye dayalı yardımcı kaynak üniteleri kurulabile-

Santral

cektir. Başka bir örnek vermek gerekirse, kömür veya

Sahalarının

Belirlenmesine

Sayı:31166.

santrallerin kurulu oldukları sahalarda güneş veya bi-

kiler/2020/06/20200625-3.pdf.

yokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının, potansi-

12/07/2020).

dirilmektedir.

•

tarihi:

Resmi

Gazete

Tarih:

02/11/2013

at?MevzuatNo=18985&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5. (Erişim tarihi: 20/07/2020).
•

E-mevzuat (2020b). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetme-

kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılacak

lik. Resmi Gazete Tarih: 01/10/2013 Sayı:28782.

başvurularda tesisin elektriksel gücünün artırılamama-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?Mevzu-

sı ve YEKDEM bedeli düşük olan kaynak üzerinden öde-

atNo=18907&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5.

me yapılması şeklindeki düzenlemeler uyarınca da bu

(Erişim tarihi: 20/07/2020).

yatırımlar sonucunda doğabilecek ilave YEKDEM maliyetlerinin asgari düzeyde tutulabilmesi hedeflenmiştir.

(Erişim

Sayı:28809. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzu-

mında yapılacak ilave ünite yatırımlarıyla esasen tesistelafi edilmesi amaçlanmıştır. Buna ilaveten, birden çok

https://www.resmigazete.gov.tr/es-

E-mevzuat (2020a). Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri kapsalerin toplam veriminin artırılmasıyla üretim kayıplarının

Usul

ve Esaslar. Resmî Gazete Tarih: 25/06/2020

doğal gaz gibi konvansiyonel kaynakların kullanıldığı

yele bağlı olarak birlikte kullanılabileceği de değerlen-

İlişkin

•

EPDK (2020). Birden çok kaynaklı elektrik üretim
tesisi başvurularına ilişkin duyuru. https://www.

Son olarak, yeni yönteme göre belirlenecek santral

epdk.gov.tr/Detay/Icerik/5-8158/birden-cok-kay-

sahalarında yer alan çeşitli unsurların ve santral sahası

nakli-tesislere-iliskin-yazili-basv. (Erişim tarihi:

köşe koordinatlarının veri tabanına kaydedilebilmesi ile

30/06/2020).
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HÜRRİYET DAILYNEWS

IEA Başkanı Fatİh Bİrol: Karadenİz’dekİ
Keşfİn Değerİ 80 Mİlyar DOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta ülke tarihinin en
büyük gaz keşfini açıkladı. Gaz keşfi, Karadeniz kıyısına yaklaşık 170
kilometre mesafede bulunan Sakarya Doğal Gaz Sahası'nda deniz
tabanının 2.100 metre altındaki derinlikte yapıldı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, “Hesaplamalarımıza
göre, sahadaki gazın potansiyel ekonomik değeri mevcut fiyat
trendleriyle 80 milyar dolar seviyesinde. Uluslararası alanda petrol
ve gaz sahaları belli kategorilere ayrılıyor. Sakarya Gaz Sahası,
kategorik olarak dev sahalar arasına giriyor. Ayrıca, Türkiye’nin bu
keşfi dünyada son dönemlerde yapılan en önemli keşiflerden de birisi.
Karşılaştırma yapacak olursak, bu keşif Kuzey Denizi’nde 2010’dan bu
yana Norveç’in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit." bilgisini
paylaştı.
Türkiye’nin Karadeniz'deki son doğal gaz keşfinin Türkiye ekonomisi
ve enerji sektörü için son derece önemli olduğunu belirten Birol, "Bu
büyüklükte bir gazın üretime geçmesi için yaklaşık 6 milyar dolar
yatırım gerekiyor. 2023 yılında üretime geçme hedefi, yatırıma öncelik
verilmesi ve resmi prosedürlerin ivedilikle halledilmesi koşuluyla,
diğer gaz keşiflerinde olduğu gibi imkansız değildir." dedi.

EURONEWS

Mısır ve Yunanİstan
MEB Anlaşması İmzaladı
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Mısır ve Yunanistan'ın arasında
Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgelerini (MEB) belirleyen
bir anlaşmanın imzaladığını duyurdu.
Şükri duyuruyu Kahire'de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile
düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.
Şükri, "Bu anlaşma, her iki ülkenin de münhasır ekonomik bölgelerinde
özellikle gelecek vaat eden petrol ve gaz rezervleri olmak üzere
mevcut kaynakların kullanımını maksimize etmesini sağlayacak" dedi.
Yunan Bakan Dendias ise Mısır ile yapılan deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması anlaşmasının, "meşru" olduğunu ve bölgedeki
meydan okumalar ile mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin
boyutlarını yansıttığını ifade etti. İmzaların atılmasının ardından
konuşan Densias, "Bu, iki dost komşu ülke arasında karşılıklı
tarihlerine saygı duyan bir anlaşma. Türkiye ile Trablus arasında,
bugünkü anlaşmanın imzalanmasından sonra geçersiz ve yasal olarak
temelsiz olan mutabakat zaptının zıttı. Aslında var olmayan TürkLibya mutabakatı, ilk dakikadan itibaren ait olduğu yerde sona erdi:
Çöp tenekesinde!" ifadelerini kullandı.
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Gazprom 2020’nin İlk Yarısında 3,8
Mİlyar Dolar Zarar Ettİ
Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk
yarısında 2019'a göre yüzde 26 azalarak 1,8 trilyon rubleye (yaklaşık
25 milyar dolar) düştüğü belirtildi.
Söz konusu dönemde şirketin Türkiye’ye doğal gaz ihracatının yüzde
42 azalarak 4,7 milyar metreküpe gerilediği aktarılan açıklamada,
Gazprom’un 2020'nin ilk yarısında 277 milyar ruble (yaklaşık 3,8
milyar dolar) zarar ettiği bildirildi.
Açıklamada, şirketin Avrupa’ya doğal gaz ihracatının yılın ilk 6 ayında
yüzde 18 azalarak 78,9 milyar metreküpe düştüğü, Çin’e ise Aralık
2019’da faaliyete geçen Sibirya’nın Gücü boru hattıyla 1,6 milyar
metreküp doğal gaz ihraç ettiği belirtildi.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un bin
metreküp doğal gaz ihracat fiyatı haziranda bir önceki aya kıyasla
yüzde 13 gerileyerek 82 dolara indi.
Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kâr elde edebilmesi için
bin metreküp doğal gaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde
olması gerektiğine işaret ediyor.
IEA tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4
azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.

REUTERS

Endonezya, Yüzde 40 Palmİye Yağı
İçeren Bİyodİzel Araştırmalarını Tamamladı
Endonezya Enerji Bakanlığı Ar-Ge birimi başkanı, dünyanın en büyük
palm yağı ihracatçısı Endonezya'nın yüzde 40 palm yağı içeren
biyodizel araştırmasını Kasım ayına kadar bitirmeyi planladıklarını
söyledi.
Ülke, Temmuz 2021'de B40 olarak da bilinen yüzde 40 oranında
palm yağı içeren biyodizel kullanımını zorunlu tutacak. Ülke böylelikle,
düzenli motorin ithalatını azaltırken yerel palm yağı kullanımını
artırmayı hedefliyor.
Ülke daha önce Nisan ayında B40 için bir yol testi planlamıştı, ancak
koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Endonezya şu anda, palm yağının yağ asidi metil esterinin (FAME)
yüzde 30'unu içeren biyodizeli zorunlu kılıyor. Bu dünyadaki biyodizel
için en yüksek palm yağı bazlı karışım.
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Cezayİr’in Doğal Gaz İhracat 2025’te
26 Mİlyar Metreküpe Düşecek
Cezayir'in mali durumu, temel gelir kaynağı olan ve 2020'deki
45 milyar metreküp seviyesinden 2025'te 26 milyar metreküpe
düşmesi beklenen gaz ihracatının yaratacağı zorluklarla karşı karşıya
bulunuyor.
Söz konusu rakam, yerel basına konuşan enerji bakanı Abdulmecid
Attar tarafından açıklandı. Attar, bu düşüşün, sektöre yapılan düşük
yatırımların yanı sıra durgun üretim ve iç tüketimdeki artıştan
kaynaklandığını söyledi.
İhracat gelirlerinin yüzde 95'ini petrol ve gaz satışlarından elde eden
Cezayir, 2005 yılında 64 milyar metreküp ihracat gerçekleştirdi. Ancak
Cezayir’in petrol ve gaz üretim kapasitesi her yıl küçülüyor. Hükümet,
2016 yılında yeni petrol ve gaz rezervleri arayarak zaman kazanmaya
çalıştı. Devlete ait enerji şirketi Sonatrach, 32 yeni potansiyel arama
bölgesi keşfettiğini iddia etti; bunların çoğunu, hidrolik kırılma için
gereken su kaynaklarının kıtlığı nedeniyle kullanımı sürdürülemez
olan yeni kaya gazı alanları oluşturuyor.
Uluslararası düşünce kuruluşları, son yıllarda Cezayir’in azalan gaz
üretiminin yanı sıra iç tüketimdeki artıştan endişe duyuyor. 2007'den
bu yana Cezayir'in petrol ve doğal gaz tüketimi yüzde 50'nin üzerinde
artarken, petrol üretimi yüzde 25 düştü.
Stratfor danışmanlık, Cezayir'in ekonomik geleceği üzerine hazırladığı
bir raporda, ihracat için daha az petrolün kalması nedeniyle hükümet
gelirlerinin sert bir şekilde etkilendiğini söyledi. Tahminlere göre,
Kuzey Afrika ülkesi yirmi yıl içinde net gaz ithalatçısı olacak.

NSENERGYBUSINESS

Ürdün ve Suudİ Arabİstan Elektrİk
Enterkoneksİyon Projesİ İçİn
Mutabakat Zaptı İmzaladı

Ürdün ve Suudi Arabistan, iki ülkenin elektrik şebekelerini birbirine
bağlamak için bir mutabakat zaptı imzaladı.
Söz konusu mutabakat zaptı, Ürdün Enerji Bakanı Hala Zawati ile
Suudi Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman arasında imzalandı.
Mutabakat zaptı hükümlerine göre, iki ülke yaklaşık 164 kilometre
uzunluğundaki enterkoneksiyon projesinin geliştirilmesi için ortak bir
işbirliği çerçevesi oluşturacak.
Projenin iki ülkenin elektrik şebekelerinin istikrarını ve güvenilirliğini
artırması bekleniyor.
Salman, anlaşmanın iki ülke ilgili makamlarınca yürütülen kapsamlı ve
ayrıntılı bir çalışmanın tamamlanmasının ardından geldiğini kaydetti.

@EnerjiUzmanlari

Dış Basından

BLOOMBERG

Dünyanın En Büyük Enerjİ Depolama
Sİstemİ Kalİfornİya’da Devreye Alındı
LS Power Development tarafından Kaliforniya’da yapılan 230
megavat kapasiteli Gateway enerji depolama sistemi devreye alındı.
Ağustos sonu itibariyle 250 megavat kapasiteye çıkarılması ile proje,
Tesla’nın Avustralya’da kurduğu depolama sisteminden oldukça
büyük.
Söz konusu enerji depolama projesi, geçen hafta elektrik kesintilerine
yol açarak milyonlarca insanı karanlıkta bırakan, Kaliforniya'nın
elektrik şebekesini zorlayan amansız bir sıcak hava dalgasının
yaşandığı günlere denk geldi.
Eyaletin şebeke operatörü, daha fazla depolama kapasitesi
eklemenin, güneş enerjisinin azalmaya başladığı akşamlarda talebi
karşılamaya yardımcı olacağını açıklamıştı.

CARBON BRIEF

Küresel Kömür Santrallerİnİn
Kapasİtesİ Tarİhte İlk Kez Azaldı
Küresel Enerji Takibi isimli düşünce kuruluşu tarafından temmuz
ayında kamuoyuyla paylaşılan en güncel Küresel Kömür Santrali Takibi
(Global Coal Plant Tracker), raporunun sonuçlarına göre, 2020 yılının
ilk altı ayında, küresel ölçekte kömür santrallerinde düşüş yaşandı.
Raporda aynı zamanda Çin’in dışındaki ülkelerde kömür kurulu
gücünün 2018'de pik seviyeye ulaşarak düşüşe geçtiği belirtiliyor.
Rapora göre, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde faaliyete geçen
kömür kurulu gücü, kullanımdan kalkan kapasiteden daha düşük
gerçekleşti. 1 Ocak ile 30 Haziran arasında, 18,3 gigavatlık kurulu
güç devreye alınırken 21,2 gigavatlık santralin kullanımı sonlandırıldı.
Bu durum, küresel ölçekteki kömür kurulu gücünde 2,9 gigavatlık net
düşüş anlamına geliyor.
Çin’in dışındaki ülkelerde, kömür kurulu gücü 2018 yılında zirveye
ulaşarak düşüşe geçmişti. Bu durum, Çin dışındaki ülkelerde
kullanımdan kaldırılması planlanan santrallerin, işletmeye alınması
planlanan santrallere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Küresel ölçekte kömür kurulu gücündeki düşüşün temel sebebi,
2020'de 8,3 gigavatlık santralin devreden çıkarıldığı Avrupa olarak
görülüyor. 2020’nin ikinci yarısında devreden çıkarılması planlanan 6
gigavatlık kömür santraliyle AB, kullanımdan kaldırılan santrallerin en
fazla sayıda gerçekleşeceği yılı yaşıyor.
Küresel Enerji Takibi’nde Kömür Programı Direktörü olarak görev
yapan Christine Shearer “COVID-19 pandemisi, dünya çapında kömür
santrallerinde yaşanan gelişmelerde duraklamaya neden oldu. Salgın
aynı zamanda, ülkelerin enerji planlarını yeniden değerlendirmeleri
ve kömür kurulu gücünü temiz enerjiyle ikame etmeleri için maliyet
etkin seçenekleri değerlendirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.
Temiz enerjiye dayalı bu dönüşüm, ekonomileri canlandırmanın yanı
sıra, yeni istihdam yaratacak ve dünyanın küresel iklim hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2020 EYLÜL

KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ* (MWe)

ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

62.786,67

67,36

EÜAŞ SANTRALLERİ

20.816,99

22,34

2.826,84

3,03

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN

140,28

0,15

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.

6.636,27

7,12

LİSANSSIZ

6026,96

6,619

YAP İŞLET SANTRALLERİ

TOPLAM

93.207,05
2020 EYLÜL

LİSANSLI ÜRETİM*
LİSANSSIZ
ÜRETİM**

LİSANSSIZ KURULU
GÜÇ

100

ORAN
(%)

HİDROLİK

29.789,82

31,96

DOĞAL GAZ

26.001,94

LİNYİT

TOPLAM
ÜRETİM*
(MWh)

217.826.425
MWh
9.027.201
MWh

LİSANSLI KURULU
GÜÇ*

2020 OCAK-EYLÜL

TOPLAM
KURULU
GÜÇ* (MWe)

KAYNAK TÜRÜ

KONU BAŞLIĞI

86.571 MW
6.636 MW

FATURALANAN
TÜKETİM

172.621.302
MWh

FİİLİ TÜKETİM

227.233.554
MWh

ORAN
(%)

İTHALAT

1.767.092
MWh

66.419.189,95

30,53

İHRACAT

1.453.842
MWh

27,90

44.026.916,37

18,01

10.097,31

10,83

27.642.472,65

12,33

EYLÜL AYI
AĞIRLIKLI
ORTALAMA PTF

312,499 TL/
MWh

İTHAL KÖMÜR

8.966,85

9,62

45.735.014,36

20,06

RÜZGÂR

8.077,04

8,67

18.923.551,77

8,44

EYLÜL AYI AĞIRLIKLI ORTALAMA
SMF

373,966 TL/
MWh

GÜNEŞ

6.361,13

6,82

9.015.243,17

3,97

JEOTERMAL

1.514,68

1,63

7.283.082,06

3,28

BİYOKÜTLE

868,85

0,93

3.309.222,13

1,42

TAŞ KÖMÜRÜ

810,77

0,87

2.277.398,96

0,96

ASFALTİT

405,00

0,43

1.722.779,85

0,75

FUEL OİL

305,93

0,33

498.730,64

0,24

NAFTA

4,74

0,01

0,00

LNG

1,95

0,00

MOTORİN

1,04

0,00

TOPLAM

93.207,05

100,00

-Üretim, tüketim, ithalat
ve ihracat değerleri ilgili
yılbaşından itibaren toplam
değerlerdir.
*Serbest üretim şirketleri,
Yap-İşlet, İşletme Hakkı
Devri ve Yap-İşlet-Devret
santrallerinin kurulu güç ve
üretim değerlerini kapsamaktadır.
PTF: Piyasa Takas Fiyatı
SMF: Sistem Marjinal
Fiyatı
**Lisanssız Üretim: 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14 üncü maddesi kapsamında lisans alma
ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf kişilerin
yapmış olduğu üretimdir.

2020 EKİM-ARALIK PERAKENDE SATIŞ VE DAĞITIM
TARİFESİ (kr./kWh)
Enerji

Dağıtım

Fon/Pay/
Vergi

%18 KDV’li

Sanayi OG

52,2106

10,3564

1,0442

75,0612

0,00

Sanayi AG

53,4358

16,0234

1,0687

83,2229

0,00

0,00

Mesken

39,2701

21,2381

3,1416

75,1068

24,09

0,00

Ticarethane

58,2674

21,7152

4,6614

99,8799

100,00

Tar. Sulama

52,5506

17,8429

4,2040

88,0251

226.853.626,00

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Eylül 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)

342,92

32.671,18

33.739,37

389,31

33.014,10

34.128,68

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

Boru Gazı

LNG

Toplam
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Ülke

Miktar

Rusya Federasyonu

8.747,85

İran

3.614,87

Azerbaycan

8.278,41

Cezayir

4.031,58

Nijerya

1.339,70

Diğer

6.658,77

Toplam

20.641,13

12.030,05

32.671,18

@EnerjiUzmanlari
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LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (Ton)
Üretim

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

İhracat

TOPLAM ARZ (Rafineri Üretimi + İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar + İhracat)

722.337

2.269.377

2.916.141

74.641

2.991.714

2.990.782

*Standardize LPG dâhil toplam satış
2020 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

			

Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)

TÜPLÜ

541.702

18,58

DÖKME*

59.637

2,05

OTOGAZ

2.314.802

79,38

Toplam

2.916.141

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü (Ton)
ÜRÜN TÜRÜ

RAFİNERİ ÜRETİMİ

İTHALAT

YURTİÇİ SATIŞLAR
(Tüketim)

İHRACAT

TOPLAM ARZ
(Rafineri Üretimi
+ İthalat)

TOPLAM TALEP
(Yurtiçi Satışlar +
İhracat)

Benzin Türleri

3.006.556

0

1.281.164

1.786.785

3.006.556

3.067.949

Motorin Türleri

12.354.142

6.320.919

2.033.400

18.349.684

18.675.061

20.383.084

Fuel Oil Türleri

-54.286

251.879

0

208.626

197.593

208.626

Havacılık Yakıtları

2.409.056

40.696

1.952.447

545.862

2.449.752

2.498.309

Denizcilik Yakıtları

344.135

99.349

422.030

31.900

443.484

453.930

18.059.603

6.712.843

5.689.041

20.922.857

24.772.446

26.611.898

ABONELİK
FORMU

Toplam

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

@EnerjiUzmanlari #uzmangözüyleenerji
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