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Uzman Gözüyle Enerji

Başlarken

M

erhaba…
Dünya genelinde ve ülkemizde etkisi devam eden salgına karşı mücadelenin
de uzun soluklu olması gerektiğini yakinen idrak ediyoruz. İlk günlerdeki belirsizliklerin yerini yeni normal koşullarına uyum çalışmaları almaya başladı.
Bu süreçte güçlü piyasa yapısının da ne denli önem arz ettiğini bir kez daha

tecrübe ettik. Sahada büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren enerji sektörü çalışanları başta
olmak üzere, enerji piyasasının tüm bileşenleri bu süreçte oldukça başarılı bir sınav veriyor. Bu
zor günleri en az zayiatla atlatacağımıza güvenle, güçlü bir ekonomi olma yolunda ülkemizin
enerjisini hep daha yüksek tutacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle hastalarımıza acil şifalar, haya-

tını kaybedenlere de bir kez daha rahmet diliyorum.
Enerji piyasalarının hareketli yapısı içinde, elektrik dağıtım ve perakende sektörü yeni tarife
uygulama dönemine başlıyor. Dördüncü uygulama dönemi için yenilenen mevzuatın da odak
noktalarından biri olan tüketici memnuniyeti ve kalite, değişmez bir gündem maddesi olmayı
sürdürüyor. Piyasamızdaki tüm faaliyetlerin esas amacının insana hizmet olduğunun, daha kaliteli bir hizmet sunumu ile tüketici memnuniyetine paha biçilemeyeceğinin bilinci içinde, yeni
uygulama döneminin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Dernek olarak biz de piyasaya ilişkin pek çok alanda insan odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Enerji alanında yayıncılığın öneminin farkındayız. Enerji piyasalarına temas eden geniş bir çerçevede, Türkçe literatüre zengin bir referans kaynak oluşturabilmek için gayret sarf ediyoruz.
Sanal âlemde daha etkin bir şekilde yer almasını amaçladığımız dergimiz, tecrübeleri ile piyasanın her alanında faaliyet gösteren enerji uzmanlarının katkıları ile yayın hayatını sürdürmekte.
Bu bağlamda dergimize yapılan katkıları son derece önemli buluyor ve teşvik etmeye devam
ediyoruz.
Sektörün tüm bileşenleri tarafından takip edilen ve katkı sunulan dergimizin bu sayısında, bizi
kırmayarak kıymetli değerlendirmelerini paylaşan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi ODYAKMAZ
başta olmak üzere katkıları ile dergimizi zenginleştiren tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.

@EnerjiUzmanlari
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U

zman Gözüyle Enerji’nin 19. Sayısı ile huzurunuzdayız…

Bu sayımızda, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) İcra Başkanı
Dr. Necmi ODYAKMAZ röportajını okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. Gerek kamu gerek özel sektör tecrübesini kuşatan geniş
ve parlak bir kariyer yelpazesinin verdiği tecrübe ile piyasaya
ilişkin görüş ve öngörülerini dergimizle paylaştığı için kendisine teşekkür
ediyoruz.

Elektrik dağıtım ve perakende sektörleri için, 2021 yılı itibariyle yeni bir uygulama dönemi başlıyor. Yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. Mevzuat, müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı olarak yenilendi. Enerji Uzmanı
Mustafa YAAVUZDEMİR, dağıtımında kalite için belirlenen yeni kriterleri ele
aldığı makalesini ile merak edilen pek çok hususa ilişkin doyurucu bilgiler
veriyor.
Enerji Uzmanı Serhat KÜÇÜKÇAPRAZ’ın makalesinde de elektrik abone sözleşmelerinin hukukî niteliği ve bu sözleşmeler kapsamında sağlanan hizmetin hangi durumlarda ayıplı olarak değerlendirilebileceğine ilişkin kapsamlı
bir inceleme sunuluyor.
Enerji piyasasında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi her geçen
gün daha derinden anlaşılıyor. Dışa bağımlılığı azaltacak, verilen hizmeti
daha verimli kılabilecek yeni teknolojilerin; hem ülke ekonomisi, hem piyasa oyuncuları ve hem de tüketiciler için hayati önem arz edeceği bir döneme giriyoruz. Enerji Uzman Yardımcısı Merve BİLDİRİCİ’nin “Neden Ar-Ge
ve İnovasyon?” başlıklı makalesi bu önemli konuya dair merak edilen temel
bilgileri bulabileceğiniz yetkin bir çalışma…
Elektrik piyasasında oldukça yeni varlık gösteren Yenilenebilir Enerji Kaynak
Garanti (YEK-G) Sistemi’nin; üretici, tedarikçi ve tüketici tarafları esasındaki
işleyişini ele alan makalesi ile Enerji Uzmanı Onur UYANUSTA, bu yapının
yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin arttırılması hedefini
nasıl daha ileriye taşıyabileceğine ilişkin değerli görüşlerini paylaşıyor.
Alt yapı şebekesinin hızla geliştiği ülkemizde, doğal gaz dağıtım sistemi işletmecilerinin sık yaşadıkları önemli bir sorun da kazı kaynaklı boru hattı
hasarları… Makina Mühendisi Serkan UÇAR’ın saha tecrübeleri ışığında kaleme aldığı çalışmada, kullanıcıların can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu hayatî konuya ilişkin ilk elden çözüm önerileri sunuluyor.
Doğal gaz dağıtım şebekesinin güvenli işletilmesi için hayatî önemi haiz bir
diğer teknik konu da polietilen boru hatlarının bağlantı ve kaynak işlerinin
doğru yapılması... Makina Yüksek Mühendisi Tuğrul ÜÇOK, bu konuda sahada yaşanan sorunları, ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde ele alıyor.
Enerji Uzmanı Oğuzhan SOY’un, nüfusu belli bir sayının üzerinde olan ilçelere doğal gaz arzına ilişkin 10023 sayılı Kurul Kararı’yla belirlenen Usul ve
Esaslar’a ilişkin incelemesi, piyasalara yönelik dış basın bülteni ve enerji istatistikleri ile Uzman Gözüyle Enerji’nin bu sayısı yine dopdolu. Katkı sunan
yazarlarımıza teşekkürü borç biliyor, dergimize gösterdiğiniz ilginin artarak
devam edeceğini umuyoruz.
Sağlıcakla kalın,
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Kazı Kaynaklı Doğal Gaz
Boru Hattı Hasarları
Serkan UÇAR / Makina Mühendisi

Özet
Türkiye’de altyapı şebekesi büyük bir ivmeyle gelişmektedir. Doğal gaz dağıtım sistemi kapsamındaki hat
uzunluğu da günden güne büyük artış göstermektedir.
Altyapı şebekelerini yenileme ve genişletme faaliyetindeki artış, altyapı hizmeti işletmeciliği açısından
bazı tehlike ve riskleri de beraberinde getirmektedir.
Şebekelerin işletme ve güvenliğini olumsuz şekilde etkileyebilecek en büyük tehditlerden biri de doğal gaz
boru hattı hasarlarıdır. Bu türden hasarlar doğal gaz dağıtım sektörü için kronik bir sorun olmakla birlikte, can,
mal ve çevre emniyetini büyük ölçüde tehlikeye düşürmesinin yanı sıra, hasara uğrayan altyapı şebekesinden

Bilgi sistemleri ile yönetilemeyen ve güncel halde
tutulmayan altyapı şebekelerinin gerek işletici kuruluşlar açısından gerekse diğer altyapı şebeke işleticileri için
yüksek seviyede riskleri bulunmaktadır.
Kazı kaynaklı boru hattı hasarlarında, hızlı müdahale
uygulamaları veya bu uygulamaların geliştirilmesinden
çok kazı hasarlarının oluşmaması için gereken teknik,
idari ve hukuki tedbirlere odaklanılması gerektiği değerlendirilmektedir.
1. Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Şebeke Yapımı
Uygulama Usulleri
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin şebeke imalatına

hizmet alanlara verilen hizmette de kesinti veya kısıntı

ilişkin her türlü faaliyeti; Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

ile sonuçlanabilmektedir. Ayrıca, diğer altyapı kuruluş-

rumu (EPDK) tarafından yayımlanan ve şebeke uygu-

larının doğal gaz boru hatlarına verdiği hasarlar nede-

lamaları için esas alınması zorunlu olan; ilgili mevzuat,

niyle ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı şekilde

temel teknik kriterleri içeren lisans şartnamesi, ulusal

sonuçlanan olaylar meydana gelebilmektedir.

ve uluslararası standartlar ile dağıtım kuruluşlarının iç

İzinsiz ve kontrolsüz kazılar, sondaj vb. çalışmalarda, doğal gaz dağıtım şebekesinde delinme, yırtılma, kı-

teknik şartnameleri ve prosedürleri esas alınarak yürütülmektedir.

rılma ile birlikte yüksek basınçta kontrolsüz gaz çıkışları

Altyapı kuruluşlarının veya alt yüklenici firmalarının,

veya yangın meydana gelebilmektedir. Bu nedenle can,

diğer altyapı kuruluşunun altyapı şebekesini izinsiz şe-

mal ve çevre emniyeti ile konut, ticari ve endüstriyel

kilde açma veya kapatma işlemi yapması kabul edile-

sanayi kuruluşlarının doğal gaz arzı tehlikeye girmekte,

mez bir durumdur. Doğal gaz hatlarının kontrolsüz ve

ülkemiz için büyük maddi kayıplara sebebiyet verebil-

uygun olmayan dolgu malzemesi ile kapatılması veya

mektedir. Türkiye’deki doğal gaz dağıtım şebekesinde

uygun olmayan ölçülerde geçilmesi, zaman içerisinde

meydana gelen izinsiz kazı kaynaklı hasarların sayısı-

boru hatlarında deformasyona, kaynağı bulunması güç

na bakıldığında acil müdahale ve onarım çalışmalarının

olan gaz sızıntılarına, menhollere ve diğer kapalı alan-

doğal gaz dağıtım şirketlerinin rutin işletme faaliyetine

lara sirayet ederek parlama, patlama vb. istenmeyen

dönüştüğü görülmektedir.

olayların meydana gelmesine sebep olabilmektedir.

4

Ekim - Kasım - Aralık 2020 / Sayı: 19

@EnerjiUzmanlari

Makale

Uzman Gözüyle Enerji

Şehir içi yollar - Altyapı tesislerinin planlama ve yerleştirme kuralları (TS 1097) standardında belirtilen altyapı hatlarının birbirleriyle olan emniyetli geçiş mesafeleri standart içeriğindeki tablolarda gösterilmektedir.
Metal ve metal olmayan doğal gaz boru hatlarının diğer
altyapı hatlarıyla olan paralel ve düşey yerleştirme asgari emniyet mesafelerinde; altyapı işletme emniyeti
ve kazı güvenliği açısından doğal gaz dağıtım sektörünün görüş, öneri ve tecrübeleri doğrultusunda güncellenmesi önemli ve gerekli görülmektedir.
2. Türkiye’de Doğal Gaz Boru Hattı
Hasarlarındaki Durum

		

Türkiye’de altyapılara yönelik hasar sayısı azımsanmayacak ölçüde olmakla birlikte, bu hasarlar nedeniyle hizmet kesintileri, yüksek onarım maliyetleri, işgücü
kaybı, hasar veren ve hasara müdahale eden çalışanlar
ile çevre emniyetinin, araç ve ekipmanların riske girmesi, ekonomik kayıplar gibi doğrudan ve dolaylı birçok
olumsuz etki meydana gelmektedir. Bu türden ciddi
olaylar can, mal ve çevre emniyetini riske ederken, doğal gaz kullanıcılarını da tedirgin etmekte ve uzun süreli
hizmet kesintilerine sebebiyet verebilmektedir.
Türkiye’de 55 il, bağlı ilçeler ve yerleşim yerlerini kapsayan doğal gaz dağıtım sistemine ait 2017 ve
2018 yılı boru hattı şebekesi hasar verileri incelenmiştir. İncelenen dağıtım bölgesi şehirlerinde aktif çelik
boru hattı uzunluğu 2017 yılı için yaklaşık 9.400 km, PE
hat uzunluğu ise yaklaşık 87.000 km, 2018 yılı için aktif
çelik boru hattı uzunluğu yaklaşık 10.200 km, PE hat
uzunluğu ise yaklaşık 94.000 km’dir. 2017 yılında 100

km’lik şebekedeki boru hattı hasar sayısı 12 adet iken
2018 yılında 8 adet olarak gerçekleşmiştir.
2017 ve 2018 yılında çelik ve PE şebekede meydana
gelen gaz çıkışlı/çıkışsız hasar sayıları Tablo 1’de gösterilmektedir. 2018 yılında şebeke hasar sayısının 2017
yılına göre düşük seviyede gerçekleşmesinin en önemli
nedenlerinden biri diğer altyapı kuruluşları ve doğal gaz
dağıtım kuruluşlarının şebeke yatırımlarının ekonomik
etkiler nedeniyle kısıntıya gitmesi ve bu nedenle proje
uygulama saha faaliyetlerindeki hareketliliğin azalması
olarak değerlendirilmektedir.
Tablo 1: 2017-2018 Yılı Türkiye’deki (55 İl) Doğal Gaz
Boru Hattı Hasar Sayıları [1]
Boru Hattı Hasarı Sayısı
(ad.)

Yıl

Toplam (ad.)

Gaz Çıkışlı

Gaz Çıkışsız

2017

5.870

4.966

10.836

2018

4.628

3.735

8.363

Tablo 1’de gaz çıkışlı olarak görülen boru hattı hasarları nedeniyle havaya verilen gaz miktarı 2017 yılı
için 5,6 milyon Sm3 iken, 2018 yılında 4,3 milyon Sm3
olarak hesaplanmıştır. Yine aynı tabloda belirtilen hasar
sayılarına göre toplam hasar onarım maliyeti incelendiğinde, 2017 yılında 19,7 milyon TL, 2018 yılında ise
13,7 milyon TL olarak hesaplanmıştır. [1]
Tablo 2’de 2017 ve 2018 yıllarında doğal gaz boru
hatlarında hasar oluşumuna sebebiyet veren altyapı
çalışma faaliyeti kırılımlı hasar verileri yer almaktadır.

Tablo 2: 2017-2018 Yılları Türkiye (55 İl) Doğal Gaz Boru Hattı Hasar Sayıları [1]
Altyapı Çalışması Türü

2017

2018

Hasar Sayısı Oran (%)

Hasar Sayısı

Oran (%)

Belediye Yol, Köprü, Bordür vb. Çalışmaları

1.205

11

899

11

Elektrik Alt Yapı Çalışmaları

1.588

15

870

10

Karayolları Yol, Köprü vb. Çalışmaları

155

1

91

1

Su, Kanalizasyon Alt Yapı Çalışmaları

3.542

33

2.997

36

Şahıs Kazı Çalışması

1.579

15

1.434

17

790

7

538

6

Diğer (Kimliği Belirsiz, Art Niyetli, Afet, Operasyonel vb.)

1.977

18

1.534

18

TOPLAM

10.836

100

8.363

100

Telekomünikasyon Alt Yapı Çalışmaları

@EnerjiUzmanlari
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3. Dağıtım Şebekesi Hasarlarına

nıp bu çerçevede tatbikat ve şebeke eğitim organizas-

Müdahale Prensibi

yonları düzenlenebilir.

Doğal gaz şebeke hasarlarında acil müdahale uygulamalarından çok bu türden hasarların oluşmasının
önlenmesine dair tedbirlere yoğunlaşmak en ideal yaklaşım olacaktır. Türkiye’de şehirlerin büyümesi ile altyapılar gelişmekte, bununla birlikte altyapı işletmeciliği
tehlike ve risk seviyeleri de artmaktadır. Doğal gaz dağıtım işletmeciliğinde de risk değerlendirme çalışmalarının çok büyük önemi bulunmakla birlikte, İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu gereği de tüm iş yerleri için yapılması
zorunludur.
Doğal gaz dağıtım hatları ve yerüstü tesislerde meydana gelebilecek hasar olayları veya yaz/kış sezonunda
yaşanabilecek kesinti durumlarına karşı emniyetli, hızlı
müdahale ve çözüm usulleri konusunda görevli ekiplerin
her an hazırlıklı olması amacıyla haberli veya habersiz
şekilde eğitim ve tatbikatlar düzenlenmelidir. Ayrıca her

3.1. Hasar Maliyeti Hesabı ve Sigorta Süreçleri
EPDK mevzuatı gereği tüm dağıtım şirketlerinin
varlıklarını sigortalatması (all-risk) gerekmektedir. Dağıtım şebekesi hasarlarının artışı; rizikonun yükselmesine bağlı olarak dağıtım şirketi sigorta poliçelerinde
sigorta prim maliyetleri ile muafiyet kesinti bedellerinin
artmasına da sebebiyet verebilmektedir.
Bir hasar meydana gelmesi durumunda; işletme ve
çevre emniyetinin temini ve/veya hasarın daha büyümesini engellemek amacıyla acil işlem ve onarım yapılması gerekiyorsa derhal gerçekleştirilmesi, hasara
sebebiyet verdiği tespit edilen varsa altyapı kuruluşu
veya üçüncü kişilerin tanımlanması ve olayla ilgili delil
teşkil edecek tüm kayıtların (tutanaklar, fotoğraf, video
vb.) tutulması gereklidir.

tatbikat sonunda, belirlenen performans göstergeleri-

3.2. Doğal Gaz Altyapı Şebeke Güvenliği Ve

ne göre ekipler test edilmeli, eksik görülen hususların

Kontrolü İçin Önemli Ek Hususlar

geliştirilmesi için teorik-uygulamalı eğitim programları
organize edilmelidir. Gerektiğinde ilgili kurum, kuruluşların ve sertifikalı firmaların da tatbikat programlarına
dâhil edilmesinde fayda görülmektedir. Birbirine yakın
bölgelerde hizmet veren dağıtım şirketleri arasında ve

•

Acil 187 ihbarlarında aynı mahalleden belirli

sürede üç veya daha fazla kesinti vb. ihbar gelmesi durumunda alarm durumuna geçilmesi,
•

Diğer altyapı menhollerinden (kanalizasyon,

sertifikalı firmalar ile afet ve acil durumlarda işbirliği ve

telekomünikasyon, elektrik vb.) tespit edilen metan ga-

koordinasyon görevlerinin yer aldığı protokoller imzala-

zının doğal gaz kaynağından olup olmadığının netleşti-
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rilmesi için özel tespit analiz dedektörleri kullanılması,
•

Şebeke gaz kaçak tarama periyotlarının gaz

kaçağı yoğunluğuna, şebeke özelliklerine ve bölgenin
stratejik önemine göre sıklaştırılması,
•

Şehir içinde özellikle ana arterlerdeki kanali-

zasyon vb. menhollerde tarama dönemlerinde numune
ölçümlerin alınması veya ilgili altyapı kuruluşları tarafından periyodik ölçüm alınması,
•

Altyapı kuruluşu çalışanları ve iş makinası ope-

ratörlerine kazı ve altyapı uygulamaları güvenliği konularında vaka analizi ile teorik ve uygulamalı eğitimlerinin verilmesi,
•

Kazısız ve yatay sondaj tekniğiyle kablo/boru

yerleştirme işlemlerinde derin geçiş yapılsa dahi ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde geçiş
güzergahının belirlenmesi,

Makale

ve sürüş faaliyetlerini doğru bir şekilde tahmin etme
doğruluğu oranları sırasıyla % 87, % 80 ve % 85 olarak
tespit edildiği görülmüştür. [2]
5. İş Makinası Operatörlüğünde Yetkinlik
Doğal gaz boru hattı hasarları, çoğunlukla asıl kazı
işini yürüten iş makinası (ekskavatör, beko loder, zemin
delgi araçları vb.) operatörleri aracılığıyla meydana gelmektedir. İş makinalarını kullanan iş makinası operatörleri, ilgili mevzuat kapsamında "Operatörlük Belgesi" almaları zorunludur. Karayolu, cadde ve sokaklarda
yapılacak çalışmalarda ise ek olarak, uygun iş makinası
kategorisine haiz G Sınıfı ehliyetine sahip olmadan altyapı çalışmalarında görev alınması yasaktır. Ancak G
sınıfı iş makinası ehliyeti de hasarların önlenmesi açısından yeterli görülmemektedir. Hasara sebebiyet veren teknik kök neden olan iş makinası ve operatörleri,
altyapı çalışmalarında dikkat edilecek kriterler, altya-

Altyapı kuruluşlarının kendi işlettikleri altyapı

pı şebekesi özellikleri, tehlike ve riskleri, iletişim, kazı

şebekesi menhollerinde yapacakları çalışmalarda em-

alanı refakati ve kazı güvenliği konularında ilgili kurum

niyet için uygun ölçüm dedektörü kullanmaları,

kuruluşlar tarafından özel olarak eğitime tabi tutul-

•

•

Tüm altyapı kuruluşları kendi aralarında en

fazla altı ayda bir güncel şebeke ve menhol bilgilerinin
yer aldığı dijital haritalarının paylaşımı,
4. İş Makinası Kaynaklı Hat Hasarlarının
Azaltılmasında Teknoloji Kullanımı
Altyapı hasarları ve etkileri yalnızca Türkiye’deki

maları ve bilinçlendirilmeleri çok önemlidir. İş makinası
çalışma izni ve teorik-uygulamalı eğitim süreçleri ilgili
belediye kuruluşuna bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ve benzeri birimlerin koordinasyonunda
yürütülmesi faydalı görülmektedir. Eğitim değerlendirmelerinde yeterliliği tespit edilen operatöre "Operatör
Çalışabilirlik Kartı" verilebilir.

şehirler için değil, küresel ölçekte tüm şehirlerde tüm
altyapı işleticilerinin karşı karşıya olduğu önemli bir sorundur. Kazı hasarları riskinin önemli ölçüde azaltılması
çözümü amacıyla, Gaz Teknoloji Enstitüsü (GTI) tarafından yeni bir teknolojik proje geliştirilmiştir. 2018 yılında
Kaliforniya Enerji Komisyonu tarafından desteklenen
ve GTI tarafından geliştirilen “Kazı İşlemleri Küresel
Konumlandırma Bildirim Sistemi” projesi final raporu
yayınlanmıştır.
Bu proje ile teknolojiyi kullanmanın faydaları; Kaliforniya’daki birinci ve ikinci taraf kuruluşlara ait iş makinalarının neden olduğu olayların % 12’sinin hasar olarak
sonuçlanmaması hedeflenmiş ve yıllık yaklaşık 1,5 milyon USD kayıp engellenmiştir. Geliştirilen sistemin test
çalışmalarında, iş makinasının rölantide, kazı işleminde
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Sonuç ve Değerlendirmeler
Doğal gaz boru hatlarının dış etkilere karşı korunması herkesin sorumluluğundadır. Buna boru hattı işletmecileri ve çalışanları ile yerel yönetimler, altyapı
kuruluşları ve yüklenicileri, iş makinası operatörleri,
emniyet birimleri, halk, arazi sahipleri gibi paydaşlar
da dahildir. Doğal gaz boru hattı çevresinde yapılacak
planlı kazı çalışmalarının resmi yazıyla, tüm altyapı kuruluşlarının kullanabileceği kazı çalışmalarının bildirim
yazılım sistemiyle veya Türkiye’nin her yerinde standart
hizmet numarası olan 187 Doğal Gaz Acil hattı aracılığıyla haber verilmesi gerekmektedir.

masına ve bu konuda ülke genelinde kamuoyunun ve
ilgili tarafların farkındalığının arttırılmasına ağırlık verilmelidir.
AYKOME koordinasyonunda yürütülebilecek teknolojik izleme ve takip sistemleriyle altyapı kuruluşlarının
haberli/habersiz kazı çalışmalarının yakından izlenebileceği bir izleme ve kontrol sistemi geliştirilebilir.
Kazı kaynaklı boru hattı hasarlarına kök neden teşkil
eden İş makinası operatörlerinin farkındalıklarının teorik ve uygulamalı eğitimlerle arttırılması çok önemlidir.
Ayrıca şebeke hasarlarının kontrol altına alınması için
müdahale eden çalışanların etkin ve hızlı müdahalesi
için periyodik eğitim ve tatbikatlar düzenlenmelidir.

Kamu, kurum, kuruluş veya üçüncü şahıslar tarafından doğal gaz dağıtım boru hatları güzergahı yakınında
yapılacak proje çalışmalarında (yol geçişi, trafo bağlantısı,
hafriyat alanı, enerji nakil hattı, su/kanalizasyon hattı, te-

Doğru ölçülmeyen veri ile doğru değerlendirme ve
sahada iyileştirme yapmak çok da olanaklı değildir. Bu
yüzden doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında karşılaşılan olaylar detaylı şekilde kayıt altına alınmalı, kaza

lekomünikasyon hattı yapımları, sondaj çalışmaları, kalker/

araştırması ve kök neden analizi kurumlarda iş kültürü

kum ocağı açılması, bina yapımı, jeolojik etüt, her türlü alt/

haline gelmeli, istatistiki veriler tutulmalı ve izlenme-

üst yapı kazı, dolgu, montaj çalışmaları vb.) öncesinde

lidir.

Dağıtım Şirketlerinden izin alınması, çalışmaların teknik
personel nezaretinde yapılması hem can, mal ve çevre
emniyetinin temini açısından hem de doğal gaz arz güvenli açısından hayati öneme sahiptir.
Şebeke hasarlarının en aza indirilebilmesini temi-

Kaynakça
•

[1] Mayıs 2019, Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Şirketi
Verileri

•

[2] Haziran 2018, California Energy Commission,
Global Positioning System Excavation Encroach-

nen, maddi cezai uygulamaların yanında, teknolojik

ment Notification System Implementation Final

yatırımlarla birlikte önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alın-

Project Report
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Neden Ar-Ge ve
İnovasyon?
Merve BİLDİRİCİ
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı

Ü

ç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci
kısmında Ar-Ge ve inovasyon kavramları
ele alınacak olup çalışmanın ikinci kısmında

büyüme süreçleri ve büyümenin kaynakları alanında

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesi kapsa-

ana akım teoriye yönelik olarak geliştirdikleri eleştiriler

mında güncel kavramlara, uygulamalara, teşviklere ve

üzerine bina edilir. İçsel büyüme teorileri de neoklasik

bilhassa start-up ekosistemlerinin gelişimine odakla-

teorinin aksine ölçülmesi çeşitli zorluklar barındıran

nılacaktır. Üçüncü bölümde ise enerji piyasası özelinde

teknolojik ilerlemeler, beşeri sermaye, kamusal mü-

Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma,

dahaleler, kültürel ve dinsel değişkenler, dışsallıklar,

Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine

sağlık politikaları, bilgi üretimi, Araştırma ve Geliştirme

İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında piyasaya yönelik Ar-

(Ar-Ge, Research and Development, R&D) faaliyetleri ve

Ge faaliyetlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(Kurum) tarafından nasıl desteklendiği ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir.
Ekonomik büyüme olgusu ülkelerin gelişmişliklerinin, toplumların refah düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul görmektedir. Tarih boyunca
toplumlar, refah düzeylerini artırmanın çeşitli yollarını
araştırmışlardır. Tüketilen mal ve hizmetlerin miktarı

birçok büyüme modeli geliştirilmiştir. Söz konusu büyüme modelleri genellikle, ilgili modellerden bir önceki

yenilik üretimi gibi değişkenlere verdikleri önem ile ön
plana çıkmaktadır. İçsel büyüme teorileri ekonomik büyümenin, ekonominin kendi iç unsurlarına bağlı olduğunu ve içsel faktörlerce belirlendiğini ileri sürmekte olup
içsel büyüme teorilerinin en önemli ortak noktalarından biri iktisadi büyüme süreçlerinde “bilgi”ye verdikleri
önemdir. Şekil 1’de içsel büyüme modelleri kapsamında
iktisadi büyümenin belirleyicileri ve birbirleri arasındaki ilişkiler yer almaktadır. Bu kapsamda iktisadi büyü-

ile ölçülebilen toplumsal refah düzeyini artırmanın en

me için beşeri sermaye ve teknolojik altyapı düzeyinin

temel yollarından biri, üretilen mal ve hizmetlerin mik-

yanında bunların etkileri sonucu oluşan Araştırma ve

tarındaki artış olarak tanımlanan ekonomik büyümenin

Geliştirme (R&D), Bilgi Üretimi (Teknolojik Gelişme) ve

gerçekleştirilmesidir. Ekonomik büyümenin sistema-

Yenilik (İnovasyon) faaliyetleri büyük önem arz etmek-

tik bir şekilde ele alınma tarihinden itibaren ekonomik

tedir.
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Bu kapsamda hem firmaların ekonomileri ile ilişki-

tırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden

lendirilen mikro sistemler hem de ülkelerin ekonomileri

oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç,

ile ilişkilendirilen makro sistemler açısından yükselen

sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için

değer olarak insan hayatına giren teknolojinin temel

sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre

yapı taşları, "Ar-Ge" ve "Yenilik" faaliyetleridir. Bu makalede Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerine ilişkin kavramlar
ele alınmaktadır.
Ar-Ge denilince herkesin aklında farklı tanımlar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden Ar-Ge’nin net bir tanımı

uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında
bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel,
bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,” olarak ifade
edilmektedir. Ayrıca ilgili kavram Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından, Ar-Ge, bilgi dağarcığını

olmamakla birlikte 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı

artırmak ve mevcut bilginin yeni uygulamalarını tasarla-

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-

mak için yapılan yaratıcı ve sistematik çalışmalar” olarak

teklenmesi Hakkında Kanunda, Ar-Ge faaliyeti, “Araş-

tanımlanmıştır.

Şekil 1. Yeni Modeller Çerçevesinde İçsel Büyüme ve Belirleyicileri

Kaynak: Kibritçioğlu, A. 1998
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1963 yılında ilk baskısı yapılan ve adını ilk toplantısının gerçekleştiği yer olan İtalya’nın Frascati şehrinden alan Bilimsel, Teknolojik ve Yenilik Faaliyetlerinin

Makale

Ar-Ge faaliyeti olması için beş temel kriteri karşılaması
gerekir. Bu kriterler aşağıda sıralanmaktadır:
•

Yenilik (Novel)

•

Yaratıcılık (Creative)

kelerinin araştırma, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin ve

•

Belirsizlik (Uncertain)

buna bağlı oluşturulan projelerin geçerlilik kriterlerinin

•

Sistematik (Systematic)

•

Transfer Edilebilirlik ve/veya Tekrar Üretilebi-

Ölçülmesi başlıklı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Kapsamında Veri Toplama ve Raporlama Yönergelerini içeren Frascati Kılavuzu (Frascati Manual) OECD ül-

belirlendiği bir dokümandır. Söz konusu kılavuz ile bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin temel düzeyde
ölçülmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle ilgili kılavuzun
yayımlanmasının ardından tüm dünyadaki Ar-Ge yatırımlarının sistematik olarak teşvik edilmesine ve izlenmesine olanak sağlanmaktadır.
2015 yılında 7. baskısı yapılan Frascati kılavuzuna göre Ar-Ge uygulamaları farklı alanlarda faaliyet
gösteren farklı icracılar tarafından gerçekleştirilse bile
genel anlamda Ar-Ge faaliyetleri birçok ortak özelliğe
sahiptir. Örneğin Ar-Ge, her zaman orijinal kavramlara,
bu kavramların yorumlarına veya hipotezlere dayanan
yeni bulgulara odaklanır. Ayrıca Ar-Ge faaliyetleri, öznel
veya nesnel hedeflere ulaşmayı amaç edinebilir. Ar-Ge
projelerinin uygulama aşamasından önce, genellikle
gereken zaman ve kaynak miktarı hakkında nihai sonuç, büyük ölçüde belirsizdir. Proje kapsamında süre

lirlik (Transferable and /or Reproducible)
Bir Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirildiğinde bu beş kriterin tümünün, sürekli veya ara sıra olmak üzere her
seferinde karşılanması gerekmektedir.
Diğer taraftan Ar-Ge faaliyetleri Frascati kılavuzunda üç temel başlık altında ele alınmaktadır:
Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması ya da kullanımı bulunmayan, öncelikli olgu ve
gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler
edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmadır.
Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün çalışmadır. Belirli bir pratik amaca
veya hedefe yöneliktir.

ve bütçe planlanır ve uygulama sürecinde gerçekleşen

Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik

gelişmelere bağlı olarak proje süresinde ve/veya pro-

deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak

je bütçesinde revizyon gerçekleştirilebilir. Bir faaliyetin

yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye;

@EnerjiUzmanlari
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yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali
hazırda üretilen veya kurulanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelen sistemli çalışmadır.
Ar-Ge faaliyetlerini; doğa bilimleri, mühendislik, tıp,
tarım, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve sanat gibi bilgi

•

Beşerî Bilimler ve Sanat

Böylece hayatın her alanında Ar-Ge faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi yadsınamaz bir gerçektir. Ar-Ge
ile ilişkili olan ve ekonomik büyümeyi belirleyen bir diğer kavram ise Yenilik (İnovasyon) kavramıdır.

alanına göre sınıflandırmak genellikle yararlıdır. Son yıl-

İnovasyon kavramı Türk Dil Kurumu (TDK) tarafın-

larda dünya çapında özellikle yazılım, mühendislik, tıp

dan “yenileşim” olarak tanımlanmakta olup kelimenin

alanlarında Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilse de birçok

kökenine bakıldığında Latince yenilemek, değiştirmek,

alanda Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir. Nitekim

restore etmek anlamına gelen innovare kelimesinden

Frascati kılavuzuna göre Ar-Ge çalışmaları 6 temel uygulama alanında sınıflandırmaktadır. Bunlar sırayla;

türetilmektedir. Yani inovasyon var olan herhangi bir
ürün veya sürecin değiştirilmesi ve yeni bir ürüne veya
sürece dönüştürülmesi anlamına gelir. Ayrıca 5746

•

Doğa Bilimleri

•

Mühendislik ve Teknoloji

•

Tıp ve Sağlık Bilimleri

pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar ya-

•

Tarım ve Veterinerlik

iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin netice-

•

Sosyal Bilimler

sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunda, Yenilik kavramı,
“Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut
ratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya
lerini,” olarak tanımlanmaktadır.
İlk baskısı 1992 yılında yayımlanan ve Bilimsel, Teknolojik ve Yenilik Faaliyetlerinin Ölçülmesi başlıklı Yenilikle İlgili Verilerin Toplanması, Raporlanması ve Kullanılmasına İlişkin Yönergeleri içeren Oslo Kılavuzunda
(Oslo Manual) inovasyon kavramı derinlemesine ele
alınmaktadır. 2018 yılında 4. ve son baskısı yapılan kılavuz, OECD ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından ortaklaşa yayımlanmaktadır. Söz konusu kılavuzda
kapsamlı bir yaklaşımla yeniliğinin nasıl kavramsallaştırılacağı ve ölçüleceği konularına odaklanılmaktadır.
Oslo kılavuzunun önceki baskısında inovasyon faaliyetleri “işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir
pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmakta olup inovasyon; ürün yenilikleri, süreç yenilikleri, pazarlama
yenilikleri ve organizasyon yenilikleri olarak dört farklı
alanda ele alınmıştır. Ancak ilgili kılavuzun son baskısı
ile inovasyon kavramı “herhangi bir birimin önceki ürünlerinden veya süreçlerinden (veya bunların birleşimlerinden) önemli ölçüde farklı olan, potansiyel kullanıcılara veya
birimlere sunulan, yeni veya iyileştirilen ürün veya süreç”
olarak tanımlanarak inovasyon; ürün yenilikleri ve iş sü-

12

Ekim - Kasım - Aralık 2020 / Sayı: 19

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

reci yenilikleri olmak üzere iki ana alan kapsamında değerlendirilmektedir.
Ayrıca Oslo kılavuzundaki başlıca İnovasyon faali-

Kaynakça
•

Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri

•

Alper, F. O. (2019). Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği. Fis-

yetleri aşağıda yer almaktadır:
•

Makale

caoeconomia, 3(1), 202-227
•

Kibritçioğlu, A. (1998). İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşe-

Mühendislik, tasarım ve diğer yaratıcı çalışma

ri Sermayenin Yeri, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi

faaliyetleri

Dergisi, s. 207-230.

•

Pazarlama ve marka değeri faaliyetleri

•

Fikri mülkiyet ile ilgili faaliyetler

rım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun.

•

Mesleki eğitim faaliyetleri

Resmi Gazete Tarih: 12/03/2008 Sayı:26814.

•

Yazılım geliştirme ve veri tabanı faaliyetleri

•

Maddi varlıkların edinilmesi veya kiralanması ile
ilgili faaliyetler

•

İnovasyon yönetimi faaliyetleri

•

E-mevzuat (2021). Araştırma, Geliştirme ve Tasa-

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5746&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
(Erişim tarihi: 16/01/2021).
•

OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines
for Collecting and Reporting Data on Research and

Bu kapsamda inovasyon faaliyetleri bir inovasyona

Experimental Development, The Measurement

neden olabilir, devam edebilir, ertelenebilir veya terk

of Scientific, Technological and Innovation Ac-

edilebilir.

tivities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en.

Özetlemek gerekirse; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkelerin ekonomik büyümeleri açısından büyük
önem arz etmekte olup OECD’nin yayımladığı Frascati

•

sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.

kılavuzu ile OECD ve Eurostat’ın müşterek yayımladığı

tr/

Oslo kılavuzunda bilimsel, teknolojik ve yenilik faaliyetlerinin ölçülmesi kapsamında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ve bu faaliyetlerin uygulamalarına ilişkin yönergeler yer almaktadır. Söz konusu uygulamalara ilişkin

İnovasyon. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe

•

OECD & European Union (2018). Oslo Manual
2018: Guidelines for collecting, reporting and using

çalışmalarda ilgili kılavuzların takip edilmesinin yararlı

data on innovation. Organisation for Economic

olacağı değerlendirilmektedir.

Co-operation and Development OECD.
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Serhat KÜÇÜKÇAPRAZ
EPDK / Enerji Uzmanı

1. Elektriğin Niteliği
Elektrik alımını konu edinen abonelik sözleşmelerinin tarafları arasında herhangi bir uyuşmazlık çıktığında, uyuşmazlığın çözümü konusunda öncelikle
sözleşme hükümleri uygulanır. Ancak sözleşmede
uyuşmazlığın çözülmesi konusunda yeterli bir hükmün
bulunmaması durumunda abonelik sözleşmesine hangi hükümlerin uygulanacağı elektriğin niteliğinin belirlenmesine bağlıdır.1
Elektriğin niteliğine ilişkin mevzuatımızda açık bir
düzenleme yer almamaktadır. Ancak elektriğin hukuki
niteliği Türk Medeni Kanunu (TMK) m.762’de yer alan

Konusu Elektrik
Olan Abonelik
Sözleşmelerinde
Ayıp Hükümlerinin
Uygulanması
sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır.” şeklindeki düzenlemelere
göre tespit edilebilir. Buna göre, taşınmaz kapsamına
girmeyen doğal güçlerden sayılan, mülk edinmeye elverişli bulunan doğal gaz ve elektrik taşınır mülkiyetine konu olabilecektir. Bu nedenle elektrik alım satım
sözleşmeleri de taşınır satış sözleşmeleri kapsamında
değerlendirilecektir.2 Elektriğin doğal güçlerden olan
taşınır olarak kabul edilmesinin sonucu olarak elektriğin satışını konu alan sözleşmelere de taşınır satışına
ilişkin hükümlerin uygulanmasını gerekir.3 Yargıtay’ın
görüşü de bu doğrultudadır.4

“Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabi-

Elektriğin hukuki niteliği taşınır mal olmakla birlikte

len maddi şeyler ve edinmeye elverişli olup, taşınmaz mül-

abonelere elektriğin ulaştırılması iletim ve dağıtım sis-

kiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir” şeklindeki

temi üzerinden taşınması, ücret karşılığında ifa edilen

düzenleme ve Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.209’da yer

bir hizmettir. Bu anlamda elektrik iletim ve dağıtımı da

alan “Taşınır satışı, Türk Medeni Kanunu uyarınca taşınmaz

hizmet özelliği taşımaktadır.5

1- Hasan Ayrancı, Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s.143.
2- Aylin Yıldırım Dindar, Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 2019, s.35.; Sara Aliyeva, Karşılaştırmalı Hukukta Doğal Gaz Sözleşmelerine Uygulanan “Al ya da Öde” Klozu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.37.; Neşe Günal, Enerji Sağlama Sözleşmelerinde İfa Engelleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020,
s.28-29.
3- Ayrancı, a.g.e., s.141.
4- Yargıtay HGK, 21.02.2018 tarih, 2017/1367 E., 2018/249 K. Sayılı Kararı; Avrupa Birliği (AB) Hukukunda ve üye devletlerin hukuk sistemlerinde de elektrik taşınır
mal olarak kabul edilmektedir. Bkz. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur, Avrupa Birliği Elektrik Piyasasında Tüketicinin “Ayıba” Karşı Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, c.13, S.1, Y.2011, ss.95-125, s.98
5- Döğerlioğlu Işıksungur, a.g.m., s.99
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2. Elektrik Alımını Konu Edinen
Abonelik Sözleşmeleri
Abonelik sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) 52 nci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, “Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli
aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.” şeklinde
tanımlanmıştır. Enerji alım sözleşmesinde alıcı taraf
TKHK’da tanımlanan tüketici olabileceği gibi tanıma
uygun olmadığı için tüketici olmaması da mümkündür.
Alıcının TKHK kapsamında tüketici olarak kabul edilmesi halinde TKHK hükümlerinin taşınır mal satışına ilişkin
hükümleri elektrik abonelik sözleşmelerine de uygulanacaktır.
Abonelik sözleşmesi, tüketici kavramından ayrı olarak, alıcı ve satıcı tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları sonucu, satıcı tarafın elektrik veya doğal
gazı belirli olmayan bir süre için alıcı tarafa sağlama ve
alıcı tarafın da toplu olarak veya dönemler halinde ücret
ödemeyi üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen ivazlı
bir sözleşme olarak tanımlanabilir.6
Elektrik piyasasında abonelik sözleşmesi, perakende satış şirketleri ile tüketici arasında akdedilen perakende satış sözleşmeleridir. Elektrik piyasası abonelik
sözleşmelerinin (perakende satış), genel hükümlerin
yanında kendine has özellikleri vardır.7 Abonelik sözleşmesinin unsurları, elektrik tedarik eden firma ile alıcı
tarafın (genellikle tüketicinin) anlaşması, elektrik veya

Makale

doğal gaz hizmetinin sunulması ve alıcının ücret ödemeyi üstlenmesidir.8
Elektrik satışını konu alan abonelik sözleşmesinde
taraflar, elektrik satışı yapan taraf ile abonedir. Elektrik
satışı yapabilecek kimseler Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) düzenlemeleri uyarınca lisans almış tüzel kişiler olmalıdır.9 Elektrik satışını konu alan abonelik
sözleşmesinin hukuki niteliği, sürekli borç doğuran, tam
iki tarafa borç yükleyen, sebebe bağlı, standart ve rızai
bir sözleşme olmalarıdır.10
Elektrik piyasası abonelik sözleşmesi, görevli perakende satış şirketi ile abone (serbest olmayan tüketici
ve son kaynak tedarikçisi) arasında kurulan ve önceden
hazırlanan sözleşme hükümlerini ihtiva eden bir sözleşmedir.11
Abonelik sözleşmesinin iki taraflı sözleşme olmasının sonucu olarak tarafların karşılıklı hak ve borçları vardır. Elektrik satışı yapan tarafın borçlarından en önemlisi sözleşme konusu elektriği sürekli olarak sözleşmede
öngörülen süre boyunca sağlamasıdır.12 Abonelik sözleşmelerinde yer alan haksız şartlar TKHK m.5 uyarınca
kesin hükümsüz olacaktır.13 TKHK m.4/2’de “Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.” hükmü sonucu olarak sözleşmede
yer alan kayıtların abone (alıcı) aleyhine değiştirilmesi
de mümkün değildir. Alıcının temel borcu satıcı tarafından sağlanan elektriğin bedelinin ödenmesidir. Satıcı
tarafın, alıcının borcunu ödemede temerrüde düşmesi

6- Sümeyye Türker, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Abonelik Sözleşmeleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2020, ss.16-17.; Ayrancı, a.g.e., s.209.
7- Yıldırım Dindar, a.g.t., s.28.
8- Türker, a.g.t., s.18.; Ayrancı, a.g.e., s.214.
9- Elektrik satışı yapabilecek olan lisans sahipleri Görevli Tedarik Şirketleri, Üretim Lisansı sahipleri ve Tedarik lisans sahibi olan şirketlerdir. Üretim ve Tedarik lisansı
sahibi şirketler sadece serbest tüketici statüsünde bulunan şirketlere satış yapabilirler.
10- Türker, a.g.t., ss. 30-31.
11- Yıldırım Dindar, a.g.t., s.31. İltihaki sözleşme, hukuki yahut fiili bir tekele dayanarak topluma kamu hizmeti olarak nitelendirilebilecek mal ve hizmetleri sağlayan
tarafça hazırlanan ve bu mal ve hizmetten yararlanan kişilere sunulan, tekel konumunda bulunan tarafın başvuruda bulunanların tamamı ile sözleşme yapmak
zorunda olduğu sözleşmeler olarak ifade edilebilir. Yıldırım Dindar, a.g.t., s.29-31.
12- Elektrik açısından evrensel hizmet olması ve devletin de bu sebeple regülasyon yolu ile elektriğin herkese ulaştırılmasında rolü devam etmektedir. Ayrıntısı için
Bkz. Ayrancı, a.g.e., s.234.
13- Haksız şart TKHK m.5’te “tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı
düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlar…” şeklinde tanımlanmıştır.
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halinde TBK m.120 uyarınca, faiz ve masrafları talep

mında tanımlanmış ve diğer sözleşmelerde bu tanım-

etme hakkı vardır.

Abonelik sözleşmelerinde borca

dan yararlanılması yoluna gidilmiştir. TBK m.219’da

aykırılık nedeniyle, tarafların uğrayacakları muhtemel

“Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği nitelikle-

zararlar, götürü olarak belirlenmektedir. Hukukumuzda

rin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi,

bu durum aboneden güvence bedeli alınması yoluyla

nitelik veya niteliği etkileyen niceliğe aykırı olan, kullanım

belirlenmektedir. Sözleşmenin sona ermesi halinde,

amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği fay-

ödenmiş olan bu güvence bedelleri tüm borcun öden-

daları ortadan kaldıran ve önemli ölçüde azaltan maddi,

14

miş olması şartıyla, güncelleştirilerek ilgili aboneye geri
verilmektedir.
Elektrik satışını konu alan sözleşmelerin taşınır satış sözleşmesi olarak kabul edilmesinin sonucu olarak
elektrik satışı yapan tarafın ayrıca taşınır satışına ilişkin
ayıp hükümleri ve zapt hükümleri uyarınca da sorumluluğu bulunmaktadır. Bu hükümlerin elektriğin niteliği
gereği uygulanması mümkün olanlar abonelik sözleşmeleri için de uygulanacaktır. Zapt hükümlerinin elektriğin niteliği gereği uygulanması mümkün değildir.
3. Elektrik Abonelik Sözleşmelerinde Ayıp
Ayıp, hukukumuzda çeşitli kanunlarda tanımlanmış
olmakla birlikte TBK’da sadece satış sözleşmesi kapsa-

hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından sorumlu
olur.” denilerek ayıp tanımı yapılmıştır. TKHK’un 8 inci
maddesinin birinci fıkrasında ”Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da
modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye
aykırı olan maldır” şeklinde ayıp tanımı yapılmıştır. Bu
tanımlardan yola çıkılarak elektrik abonelik sözleşmelerinde ayıp, elektrik kullanımından beklenen faydanın
elde edilebilmesi için gerekli olan niteliklerin veya satıcı
tarafından sözleşmede vaat edilen niteliklerin bulunmaması hali olarak tanımlanabilir.
Elektrik sağlamakla görevli olan şirketlerin sunmuş
oldukları elektriğin kalitesinden de Elektrik Piyasasında
Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite
Yönetmeliği (HKY)’ne göre sorumlu olmaları karşısında
ayıplı hizmetten de söz etmek gerekir. TKHK m.13’te
“Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif
olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan
hizmettir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Elektrik sağlanmasının ayıplı olması durumunda elektriğin taşınır
mal olarak kabul edilmesi yanında
aynı zamanda hizmet sağlanması
da söz konusu olduğu için ayıplı mal ve
ayıplı hizmet kavramları aynı anda gündeme
gelmektedir. Ayıplı hizmet sağlanması durumunda
TKHK’da tüketiciye hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp
oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme
seçimlik hakları ile tazminat hakkı tanınmıştır. Bu haklardan elektriğin niteliğine uygun olanları tüketici tercih
edebilecektir.

14- Güneş Koca, (Tüketicinin Korunması Açısından) Abonelik Sözleşmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004, s.82.
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Satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun şartla-

lir.17 Sözleşmede belirtilen hizmet kalitesinin sağlana-

rı doktrinde maddi şartlar ve şekli şartlar olarak ikiye

maması durumu kalite standartlarına uygun hizmetin

ayrılmaktadır. Satıcının ayıptan sorumlu tutulabilmesi

sağlanmaması şeklinde ortaya çıktığı için mevzuatta

için gerekli olan maddi şartlar; satılanda bir ayıbın bu-

belirtilen standartlara uygunluk ayıbın belirlenmesinde

lunması, satılanın ayıp sebebiyle sözleşmede öngörü-

önem arz etmektedir.18 Kalite standartlarının tespitin-

len kullanıma elverişli olmaması, ayıbın açık ayıp ol-

de kesinti sayısı, süresi, voltaj seviyesi gibi hususlarda

maması, tarafların sorumsuzluk anlaşması yapmamış

da mevzuatta belirtilen standartlar belirleyici rol oyna-

olması ve alıcının ayıbın oluşmasında kusurunun bu-

maktadır.19

15

lunmamasıdır.16 Satıcının ayıptan sorumlu tutulabilmesi için gerekli olan şekli şartlar; inceleme ve bildirimdir.
Bu şartlar elektrik abonelik sözleşmesine uygulanacak
olursa; elektriğin ayıplı olması, elektriğin ayıplı olması
sebebiyle kullanımdan beklenen faydanın elde edilememesi, abonenin ayıbın oluşmasında kusurunun bulunmaması ve satıcı şirkete bildirimdir.

Elektrik abonelik sözleşmelerinde ayıplı hizmet,
HKY amaç maddesi uyarınca; elektrik enerjisinin tedarik sürekliliğinin sağlanamaması, ticari ve teknik kaliteye uygun olmaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Bu şekilde ayıplı elektrik hizmeti sunulması durumunda ayıplı hizmetten etkilenen kullanıcılar HKY’de kendilerine tanınmış olan haklardan yararlanabileceği gibi

Elektrik abonelik sözleşmelerinde ayıp, abonelik

TKHK ve genel hükümlere de başvurabileceklerdir. HKY

sözleşmesinde vaat edilen nitelik ve kalitede hizmetin

m.18’de tedarik sürekliliği tazminatlarının hesaplan-

sağlanamaması şeklinde ortaya çıkabilir. Satıcı, abone-

ması düzenlenmiştir. Bu maddeye göre hesaplanacak

lik sözleşmesinde belirli bir teknik kalitedeki elektriğin

tazminat abonenin zararını karşılamazsa abone TBK’na

sürekli olarak aboneye sağlanması borcunu üstlendiği

dayanarak aşkın zararını da talep edebilir.

için bu hizmetin yeterli kalitede ve sürekli olmaması du-

4. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Sonuçları

rumu ayıp olarak değerlendirilebilir. Bu duruma örnek
olarak elektriğin, abonelere dağıtıcı aracılığıyla ulaştırı-

Ayıptan doğan şartların gerçekleşmesi halinde alıcı-

lırken voltajının makul seviyelerin altına düşmesi veya

nın seçimlik hakları vardır. Bunlar, TBK m.227 uyarınca

yükselmesi şeklinde meydana gelebilir. Bu bağlamda

sözleşmeden dönme, satış bedelinin indirilmesi, ayıplı

verilmesi gereken voltajdan daha düşük veya yüksek

malın tamir edilmesi veya aşırı masraf gerektirmiyorsa

voltajla elektrik verilmesi sonucu ayıp meydana gelebi-

malın değiştirilmesidir. Bunun dışında satıcı kusurlu ise

15- Eren, 2019, s.333.
16- Günal, a.g.t., s.97.
17- Ayrancı, a.g.e., ss.203-204; Döğerlioğlu Işıksungur, a.g.m., s.109; Günal, a.g.t., s.98.
18- Döğerlioğlu Işıksungur, a.g.m., s.110
19- Ülkemizde bu standartlar HKY’de belirtilmiştir. Belirtilen standartlara uygun olmayan elektrik sağlanması durumu ayıplı hizmet olarak kabul edilebilir.
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ifa edilmesi mümkün değildir. Aynı sebeple ayıplı malın
misli ile değiştirilmesi de mümkün değildir.22 Bununla
birlikte satıcının kusurlu olması halinde tazminat talep
edilmesinin de elektrik abonelik sözleşmelerine uygulanması mümkündür. Ancak elektrik piyasasında fiyatların taraflarca serbestçe belirlenmeyip kamu otoritesi
tarafından düzenlenmesi faturada indirim yapılması
imkânını da ortadan kaldırmaktadır. Bu açıdan ayıplı
elektrik hizmeti sağlanması durumunda aboneye sağlanacak haklar kapsamında zararın giderilmesi yanında
fatura bedelinde indirime gitme hakkının da tanınması
şeklinde düzenleme yapılması yerinde olacaktır.23
5. HKY’de Tanınan Haklar
Elektrik alıcısı olan abonenin ayıplı elektrik sağlanması dolayısı ile bir teçhizatında hasar oluştu ise HKY
alıcının tazminat talep edebilme hakkı da vardır.20 Alıcısı
tüketici olan sözleşmelerde TKHK’nun uygulanması da
mümkündür. TKHK’da da aynı seçimlik haklar tanınmış
olmakla birlikte satıcının TBK’dan farklı olarak ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların aşağıda belirtileceği üzere konusu elektrik olan abo-

m.26’ya göre, kendisine tanınan hakları da kullanabilir.24 Bu haklar dağıtıcı firmaya seçimlik olarak tanınmış
olan teçhizatın tamir işini üstlenme ve teçhizatın tamir
masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini isteme haklarıdır. Bu hakların abone tarafından kullanılabilmesi için;
•

Dağıtım şebekesinden kaynaklı olarak kullanı-

nelik sözleşmelerine uygulanması mümkün olmadığı

cıya ait teçhizatta bir hasar ortaya çıkmış ol-

için TBK için yapılan açıklamalar TKHK için de geçerlidir.

malıdır.

Elektrik abonelik sözleşmelerinde de ayıptan doğan

•

lanmamalıdır.

sorumluluk hükümlerine başvurulabilir. Ancak elektriğin
niteliği gereği bu hükümlerden bazılarına başvurmak
mümkün değildir. Elektrik alım sözleşmesinde, elektri-

•

Hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı

ğin ayıplı olması halinde sözleşmeden dönme hüküm-

tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde

lerinin uygulanması mümkün değildir. Zira elektrik alım

talepte bulunulmalıdır.

sözleşmelerinin sürekli borç ilişkisi niteliği taşımasından dolayı kural olarak sözleşmeden dönülemeyecek,

Hasar kullanıcının kendi hatasından kaynak-

•

Dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırı-

ancak sözleşme ileriye etkili olarak feshedilebilecek-

lacak inceleme ve değerlendirme neticesin-

Ayıplı malın tamirine ilişkin hükümlerin uygulan-

de söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden

ması da mümkün değildir. Elektriğin ifasından sonra

kaynaklandığının tespit edilmiş olması gerek-

ayıplı olduğu için ayıbın giderilerek tekrar aynı elektriğin

lidir.

tir.

21

20- Kadir Berk Kapancı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri, 12 Levha
Yayıncılık, İstanbul, 2012, ss.42-43.
21- Ayrancı, a.g.e., s.203.; Döğerlioğlu Işıksungur, a.g.m., s.115; Yıldırım Dindar, a.g.t., s.114.
22- Döğerlioğlu Işıksungur, a.g.m., s.115
23- Döğerlioğlu Işıksungur, a.g.m., s.116
24- Yıldırım Dindar, a.g.t., s.112.
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HKY m.26/4 (a) alt bendi c.2 uyarınca “…teçhizatın garanti haklarının korunması kaydıyla onarım, cihazın
bulunduğu yerde veya başka bir yerde yapılabilir. Onarım,
kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren
azami 15 (on beş) gün içerisinde gerçekleştirilir.”
Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat en geç
10 işgünü içerisinde tamamlanır. Süre, kullanıcı başvurusunun haklı bulunmasından itibaren hesaplanır. Dağıtıcı tarafından tamir masrafının karşılanması tercih
edildi ise kullanıcı tamir masrafına ilişkin faturayı ibrazından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, kullanıcının
istediği şekilde (nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) ilgili
tutar ödenmelidir.
HKY m.26/5 uyarınca, “Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından
tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel
kullanıcıya ödenir.” Bu düzenleme ile dağıtım şirketinin
seçimlik hakkına rağmen teçhizatın tamir edilememesi
durumunda seçimlik hak yerine rayiç bedelin geçeceği
düzenleme altına alınmıştır.
HKY abonelere ödenecek tazminatın hesaplanmasında ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler TBK ve TKHK düzenlemelerinden daha ayrıntılı
ve özel hükümler niteliğinde olduğu için öncelikle bu
hükümlere göre ayıplı mal/hizmet dolayısı ile abonenin
zararı hesaplanacak ve bunlar abonenin talebi dahi olmadan ödenecektir. Ancak abonenin yönetmeliğe göre
hesaplanandan daha fazla zararı varsa bunu da TBK
hükümlerine göre talep edebilecektir.
6. Sonuç ve Değerlendirme
Elektriğin niteliğinin belirlenmesi elektrik alımını konu edinen abonelik sözleşmelerine hangi kanun
hükümlerinin uygulanacağının belirlenmesi açısından
önem arz etmektedir. Elektriğin niteliğine ilişkin açık
bir düzenleme bulunmasa da TMK m.762 ve TBK m.
209’da yer alan düzenlemelerden, elektriğin taşınır mal
olduğu doktrinde kabul edilmektedir. Elektriğin taşınır
mal olmasının sonucu olarak da elektrik satışını konu
edinen abonelik sözleşmelerine de taşınır satışına ilişkin hükümlerin uygulanması mümkündür.

@EnerjiUzmanlari

Makale

Elektrik alımını konu edinen abonelik sözleşmelerinde alıcı taraf çoğunlukla TKHK kapsamında tüketici
olduğu için bu sözleşmelere aynı zamanda TKHK hükümlerinin de uygulanması mümkündür. Ayrıca elektriğin ayıplı olması dolayısı ile abonenin teçhizatında bir
hasar oluştu ise HKY’ye başvurulması da mümkündür.
Elektrik abonelik sözleşmeleri, abone ile satıcı şirket
arasında kurulan tam iki tarafa borç yükleyen, sürekli,
sebebe bağlı, rızai bir sözleşmedir.
Elektrik abonelik sözleşmelerinde ayıp, elektrik kullanımından beklenen faydanın elde edilebilmesi için
gerekli olan niteliklerin veya satıcı tarafından sözleşmede vaat edilen niteliklerin bulunmaması hali olarak
tanımlanabilir. Bu durum elektrik abonelik sözleşmelerinde süreklilik kalitesinin sağlanamaması yani sürekli elektrik kesintisi olması, voltaj değişikliği sebebiyle
beklenen faydanın sağlanamaması şeklinde ortaya çıkabilir. Ayıbın tespitinde de mevzuatta uyulması gerekli
standartlardan yararlanılabilir. Satıcının ayıptan sorumlu tutulabilmesi için gerekli şartlar; elektriğin ayıplı
olması, elektriğin ayıplı olması sebebiyle kullanımdan
beklenen faydanın elde edilememesi, abonenin ayıbın
oluşmasında kusurunun bulunmaması ve satıcı şirkete
bildirimdir. Elektrik abonelik sözleşmelerinde ayıp, gerilimin makul olmayan şekilde sürekli düşüp yükselmesi,
HKY’de belirtilen teknik kalitede olmayan ve sürekliliği
zedeleyecek derecede kesinti içeren elektrik hizmeti
verilmesi şeklinde olabilir.
Ayıptan doğan şartların gerçekleşmesi halinde alıcının seçimlik hakları vardır. Bunlar, TBK m. 227’de ve
TKHK m.10 ’da belirtilmiştir. Elektrik abonelik sözleşmelerinde de ayıptan doğan sorumluluk hükümlerinden sınırlı da olsa faydalanılabilir. Elektriğin niteliği gereği sözleşmeden dönme, ayıplı malın tamiri ve misli ile
değiştirme haklarına elektrik abonelik sözleşmesinin
sürekli nitelik arz etmesinden dolayı başvurmak mümkün değildir. Bununla birlikte satıcının kusurlu olması
halinde tazminat talep edilmesinin uygulanması mümkündür. Ancak tazminat talebi için de HKY’de hesaplanandan daha fazla bir zararın oluşması gerekmektedir.
HKY m. 26 uyarınca elektriğin ayıplı olarak sağlanmasından dolayı kullanıcının teçhizatında bir hasar
oluştu ise kullanıcının talebi üzerine bu hasarın dağıtım
şirketi tarafından karşılanması gerekmektedir.
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DR. NECMİ ODYAKMAZ
SEDAŞ İcra Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümünden mezun olan Dr. Necmi
ODYAKMAZ, yüksek lisansını yine ekonomi
alanında New York Üniversitesinde,
doktorasını ise iktisat alanında Hacettepe
Üniversitesinde tamamladı. Başbakanlık
Dış Ticaret Müsteşarlığında uzun yıllar
çalıştıktan sonra Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunda Enerji Uzmanı olarak görev
aldı. Ardından, E.ON Holding’te Regülasyon
ve Ekonomik Değerlendirme Müdürlüğü,
E.ON Ruhrgas Doğal Gaz Yönetim Kurulu
Üyeliği ve E.ON Türkiye’de Enerji Politikaları
ve Regülasyon Müdürlüğü görevlerini
üstlendi. 2013–2016 yılları arasında
ENERJİSA Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de
Market Analizi ve Regülasyon Departmanı
Müdürü, ENERJİSA Holding’te Kurum
İlişkileri ve Regülasyon Direktörü, ENERJİSA
Dağıtım Şirketlerinde Regülasyon Müşteri
Teknik Servisleri ve Ar-Ge Direktörü olarak
görev yaptı. Sonrasında, Sakarya Elektrik
Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Genel Müdürü olan
ODYAKMAZ, 2019 yılından bu yana SEDAŞ
İcra Başkanı olarak vazife yapmaktadır.
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Necmi bey; hem Kurumumuzun ilk Enerji Uzmanlarındansınız hem de Derneğimizin ilk
üyelerindensiniz… Mesleğe
başlarken kariyer planlamanız nasıldı, bize biraz bilgi
verir misiniz? Öte yandan, bu
birikimle bugün enerji sektörüne adım atacak gençler için
ne tür önerileriniz olur?
Benim enerji sektöründeki
kariyer yolculuğum EPDK’da
başladı. Bu anlamda sektörün kalbinin attığı noktadan
başlangıç yapmak büyük bir
şanstı diyebilirim. Ekonomi
ve iktisat bölümlerindeki eğitimlerimde edindiğim bilgi
birikimini mevzuat ve düzenlemelerin oluşturulması ve bu
konudaki yorumlamalara yan-

sıtabilme fırsatı yakaladım.
Sonrasında ise regülatif alanda masanın diğer tarafına geçerek farklı şirketlerde görev
aldım. SEDAŞ ’ta ise sektörde yetişen bir çalışan olarak
2019’dan beri İcra Başkanlığı
görevini yürütüyorum.
Enerji sektöründeki gelişimi
göz önünde bulundurduğumuzda; sürekli gelişen ve
teknolojiye bağımlılığın arttığı bir dünyada, talebin karşılanması ve tedarik sürekliliği
oldukça önemli. Teknolojik
gelişmelerle paralel sistemlerin üretilmesi ve yenilikçilik
temel prensip olmalı. Enerji
sektöründe kariyer planı yapan gençlerin kendi uzmanlık
alanlarının dışındaki alanlara
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da merak duyarak bütünleşik
bir bakış açısı kazanmaları çok
önemli olacaktır.
Elektriğe ulaşımın günümüzde
her ev için zaruri hale geldiğini ve dünyada evrensel hizmet

Enerji sektöründeki
gelişimi göz önünde
bulundurduğumuzda;
sürekli gelişen ve teknolojiye
bağımlılığın arttığı bir
dünyada, talebin karşılanması
ve tedarik sürekliliği oldukça
önemli. Teknolojik gelişmelerle
paralel sistemlerin üretilmesi
ve yenilikçilik temel prensip
olmalı.

olarak

değerlendirilmekte

olduğunu biliyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi,
ağır kış koşulları, doğal afetler
gibi istenmeyen olaylarda gerek elektriğe ulaşımın, gerek
bununla ilgili yan hizmetlerin
aksatılmadan yürütülmesi açısından yapılanlar ve yapılması
gerekenler hakkında neler düşünüyorsunuz?
Doğru ve yerinde planlamanın önemi burada öne çıkıyor.
Ofiste yapılan planların saha
koşullarına uygun olması gerekir. Sahada değişen koşullara
uygun dinamik bir planlama
yöntemi hizmetin devamı açısından çok önemli.
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Bu noktada saha ve ofis entegrasyonu sağlayacak dijital
çözümler üretilmesi ve verimliliğin artırılması mühim diye düşünüyorum. SEDAŞ’ta devreye
aldığımız Sentinel Projesi bu
alanda atılacak büyük bir adım.
Değişen şartlara uyum sağlayarak hızlı çözümlerin üretildiği bir sistemden söz ediyoruz.
Hem operasyonel verimlilik
hem de müşteri memnuniyeti
açısından çıktıları hem SEDAŞ
hem de sektör ‘know-how’ı açısından büyük katkı sağlayacaktır.
Tarifelerin, enerji regülasyonunun en önemli ayaklarından
biri olduğu malum… Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Teksas
eyaletinde, soğuk geçen kış
nedeniyle, enerji altyapılarının başarılı regüle edilememesinden kaynaklanan bir kriz
basına yansıdı. Gerek tarifeler
özelinde gerek regülasyonun
geneli açısından regülasyon
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Değişen trendler ile birlikte
kaynaklarda yenilenebilir
enerji vurgusunun öne çıkacağı
biliniyor. Pandemi döneminde
öne çıkan tedarik ve lojistik
problemlerine karşı yerli üretim
felsefesinin, yapılandırılmış
projeler ve Ar-Ge çalışmaları
ile daha etkin bir şekilde
kullanılacağını düşünüyorum.

ve deregülasyon konusunda
izlenmesi gereken yol sizce
nasıl olmalıdır?
Regülasyon hayatımızın her
alanında var diyebiliriz. Osmanlı’da uygulanan düzenlemelerden tutun da yiyecek
içecek vergilerine kadar birçok
örnek sayabiliriz.
Enerji sektöründe ise piyasa
faaliyetlerine göre regüle ve
deregüle edilecek faaliyetler
belli olmasına rağmen bu konuda tek bir doğru uygulamadan bahsetmek güç. Regülasyon ve deregülasyon, ülkelerin
kendi piyasa kimliklerine ve bu
kimliğin beraberinde getirdiği özelliklere göre şekil alıyor.
Kimi zaman iç içe geçen bu süreçler, ardışık bir düzende de
uygulanabiliyor.
Bunu bir nevi antibiyotik gibi
düşünebilirsiniz; nasıl ki değişik hastalıklarda ve bünyelerde bu ilaçlar farklı etkiler
yaratıyorsa regülasyon ve deregülasyon konusunda da ül-
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kenin kendi koşullarına tarihsel bir perspektiften bakarak
uygun bir düzen kurulabilir.
Bunun ötesinde, aslında serbestleşme yani deregülasyon
ve özelleşmenin sırası biraz
daha önemli diye düşünüyorum. Tabii bu da yine ülkelere
göre değişiklik gösterebilir.
Türkiye’de bu süreç 1910’larda
başlayıp sırasıyla devletçilik,
serbestleşme ve yine bir planlı
döneme geçiş şeklinde seyrediyor. En son 2001 öncesinde;
özelleştirmeler odağında piyasada yoğun bir deregülasyon
süreci yaşandı.
Hem doğal gaz, hem elektrik
piyasasında çalışmış bir uzmanın bakış açısıyla, iki sektörün Türkiye’deki yapısı ve
gelişimi hakkına ne gibi farklar gözlemliyorsunuz?
Doğal gaz sektörü elektriğe
göre daha yeni bir alan ve tabi
elektrik piyasasında öğrenilen
dersler doğal gaz açısından
önemli çıkarımlar yapılmasını
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sağlıyor. Aradaki temel farkı
kısa bir anektod ile aktarmak
istiyorum:

2021 yılından itibaren, yerli
otomobile yönelik batarya
depolama çalışmaları ile
birlikte, enerji sektöründe
yeni bir pencere daha açılmış
olacak. Bu alanda atılan
adımların hızlanacağını
öngörüyoruz.

“Dünyanın en ünlü kalp doktoru
ve cerrahı olan Michael De Bakey’ın arabası bozulmuş, arabasını tamire götürmüş. Ünlü cerrahı karşısında gören tamirci;
Bakey’e, bu kadar başarılı kalp
ameliyatlarını nasıl yaptığını
sormuş. Bakey; tamirciye, kalbin çalışma prensibini ve ameliyatları kısaca anlattıktan sonra
tamirci, Bakey’e dönerek; ‘Neredeyse aynı işleri yapıyoruz. Mesela ben şimdi itina ile kaputu
açacağım bir bakışta problemin
nerede olduğunu anlayacağım,
kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını
değiştireceğim, hatta çok gerekli
ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım… Söylesenize nasıl
oluyor da siz milyon dolarlar
kazanıyorsunuz?’ Bakey’in verdiği cevap ise aslında en can alıcı
farkı ortaya koymuş; ‘Haklısın.
Ama tüm bunları araba çalışırken yapabilir misin?’”
Elektrik ve doğal gaz sektörü
de biraz buna benziyor. Elektrikte biz araba giderken regülasyon ve deregülasyon çalışmalarını yapmaya çalıştık. Bu
da tabii süreci doğal gaza nazaran daha zorlayıcı kılıyor.
2021 yılı için Türkiye ve Dünya enerji piyasaları açısından
neler söyleyebilirsiniz, bizleri
nasıl günler bekliyor?
2020 yılında gerçekleşen COVID-19 salgını etkisiyle tüm
piyasalarda yaşanan şok etkisi
ve dalgalanmalar; 2021 yılında
aşı çalışmalarındaki atak ile bir
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toparlanma evresine girecektir.
Değişen trendler ile birlikte kaynaklarda yenilenebilir
enerji vurgusunun öne çıkacağı biliniyor. Pandemi döneminde öne çıkan tedarik ve lojistik
problemlerine karşı yerli üretim felsefesinin, yapılandırılmış projeler ve Ar-Ge çalışmaları ile daha etkin bir şekilde
kullanılacağını düşünüyorum.
Yerli kaynak kullanımı elektrik
tedarikinde ve fiyatlandırmada
dengenin oluşması açısından
da çok kritik.
2021 yılından itibaren, yerli
otomobile yönelik batarya depolama çalışmaları ile birlikte,
enerji sektöründe yeni bir pencere daha açılmış olacak. Bu
alanda atılan adımların hızlanacağını öngörüyoruz. Hizmet
ve tedarik şirketlerinde de bu
amaca hizmet edecek altyapı
çalışmaları gündemde olacaktır.
Doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerindeki artış ile birlikte
oluşturulabilecek
kaynaklar
Türkiye’yi enerji açısından
daha güçlü bir konuma getirecektir. Doğal gazda yaşanan arz fazlalığına bağlı olarak fiyatlarda görülen düşme
eğiliminin yanı sıra; spot LNG
fiyatlarının gaz fiyatlarının altında seyretmesi nedeniyle
LNG ithalatında ivme devam
edecektir. Bu durum ise doğal
gaz ithalatında güç dengelerini
değiştirecek, özellikle Türkiye
gibi, doğal gaz ve petrol arama
çalışmalarında ciddi ilerleme
kaydeden ülkeleri fiyatları müzakere edebilme anlamında
rahatlatacaktır.

Ekim - Kasım - Aralık 2020 / Sayı: 19

23

Makale

Uzman Gözüyle Enerji

Onur UYANUSTA
EPDK / Enerji Uzmanı

Giriş
Yenilenebilir enerji sertifika (YES) sistemleri yaklaşık 20 yıldır kullanımı süren sistemler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Genel anlamda maddi değeri olan bir enerji
türev ürünü şeklinde tanımlanmasının yanında, karbon
salımlarının sınırlanmasına yönelik tartışmaların dozunun giderek arttığı günümüzde YES’lerin salt yeşil
enerji göstergesi ürünlerden oyun değiştirici araçlara
evirilebileceği değerlendirilmektedir.
Bu yazıda ilk olarak YES’lerin temel prensiplerine
ilişkin genel dünya uygulamaları incelenmiş, ardından
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın görev
alanı kapsamındaki mevzuatta YES’lerin yeri ve bunun
üzerine inşa edilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sisteminin dinamikleri açıklanmış ve YEK-G
sisteminin geleceği ele alınmıştır.
1. Yeşil Sertifika ve Sistemleri
Yenilenebilir enerji sertifikası, yenilenebilir elektrik
üretiminin çevresel, sosyal ve diğer elektrik enerjisi dışı
niteliklerine ilişkin mülkiyet haklarını temsil eden, piyasaya dayalı bir araç olarak tanımlanmaktadır1. Diğer bir
deyişle, YES’ler yenilenebilir üretim santrallerinin (YÜS)
şebekeye sunduğu elektrik enerjisinin kolektif faydası-

Yenilenebilir Enerji
Kaynak Garanti
(YEK-G) Sistemi:
Geçmiş, Sistem ve
Gelecek
nın takip edilmesini sağlayan bir piyasa aracıdır.
Bu piyasa aracı fiziksel bir zorunluluktan ortaya çıkmıştır. Çünkü elektrik enerjisi, fiziksel olarak heterojen
hale getirilmesi mümkün olmayan homojen bir yapıya
sahiptir. Herhangi bir elektrik üretim santralinden çıkıp
şebekeye akan 1 amperlik bir akım beraberinde saniyede saniyede 6,24x1028 adet eş elektronu sisteme
akıtır. Bu elektronların çıkış sayaçlarından ulusal şebekeye geçmelerinden sonra hangi santralden geldiğinin
tespiti ise mümkün değildir. Parçacık fiziğinde yeni bir
gelişme olmadığı müddetçe tüm elektronlar kaynağından bağımsız olarak aynı kabul edilmektedir. Bu
nedenle, Ohm Kanunu gibi elektrik kanunları ile üretim
kaynağından çıkan elektrik akımının yüklere doğru yolculuğundaki yollarda oluşacak elektronun toplam trafiği (farklı iletim hatlarındaki akım şiddeti) öngörülebilse
de atomik seviyede elektrik enerjisi takip edilemez ve
kaynağı belirlenemez. Bir başka örnek olan kimyasal
enerjinin takibi ise geçmişte yapılan bilimsel çalışmalarla günümüzde mümkün hale gelmiştir. Günümüzde
akaryakıt ürünlerine eklenen “marker” kimyasalları ile
akaryakıtın kaynağı izlenebilmektedir.
Yenilenebilir enerjiye olan talebin artışı özellikle Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 1997 yılı sonrası

1- Renewable Energy Certificates (RECs), https://www.epa.gov/greenpower/renewable-energy-certificates-recs#:~:text=A%20renewable%20energy%20certificate%2C%20or,attributes%20of%20renewable%20electricity%20generation.
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süreçte ciddi bir ivmelenme göstermiştir. Bu noktada
bazı tüketiciler sadece yenilenebilir kaynaktan üretilen elektrik enerjisi talep etmeye başlamıştır. Yukarıda
bahsedilen fiziksel imkânsızlık gereği bu etiketleme
probleminin çözümü için araştırmalar başlamıştır. En
doğrudan yol olan YÜS’lerle doğrudan iletim hattı tesisi
çözümü, hem maliyet hem de baz yük temini sorunlarından ötürü tercih edilmemiştir. Sonuç olarak, YÜS’lerin santral sayaçlarının takip edilerek şebekeye verilen
her 1 MWh enerjinin çevreye verdiği yararı temsilen
eşsiz, sonlu ve ticareti yapılabilir sertifikaların üretilme
fikri kabul görmüştür.
YES’ler sadece 1 MWh’lik bir üretimi değil o üretimin
geçmişine ilişkin birçok bilgiyi de içermektedir. Örneğin,
Avrupa Birliği (AB)’nin 11/12/2018 tarihli Yenilenebilir
Enerji Direktifi (RED-II) madde 19/7’de bir menşe garanti belgesinin (AB’nin YES sistemi) asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesine karar verilmiştir:
“… Menşe garantisi en azından şunları belirtecektir:
(a) Enerjinin üretildiği enerji kaynağı ve üretimin başlangıç
ve bitiş tarihleri,
(b) Aşağıdaki kaynaklar ile ilgili olup olmadığı:
(i) Elektrik,
(ii) Hidrojen dahil gaz, veya
(iii) Isıtma veya soğutma,
(c) Enerjinin üretildiği tesisin kimliği, yeri, tipi ve kapasitesi,
(d) Tesisin yatırım desteğinden yararlanıp yararlanmadığı
ve enerji biriminin herhangi bir ulusal destek programından başka bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı ve destek
programının türü,
(e) Tesisin faaliyete geçtiği tarih ve
(f) Veriliş tarihi ve ülkesi ve benzersiz bir kimlik numarası …”
AB müktesebatında belirtilen asgari YES verileri günümüzde YEK-G sistemi dahil olmak üzere birçok YES
sistemine esas bir altyapı oluşturmuştur.
2. Mevzuat Altyapısı
YES tanımı ülkemiz enerji mevzuatında AB müktesebatına uyum çerçevesinde 2005 yılı gibi YES sistemlerinin çıkışına oldukça yakın bir tarihte yer almıştır.
18/05/2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmî Gazete’de
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(RG) yayımlanarak yürürlüğe giren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun’un 5 inci maddesinde;“Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç
piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi
tüzel kişiye EPDK tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynak
Belgesi” (YEK Belgesi) verilir. … YEK Belgesi ile ilgili usul ve
esaslar yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.
01/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı RG‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in (YEKBDY) 24 üncü maddesinde Elektrik Piyasası
Kanunu’nun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen “Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi”nin
nitelikleri belirlenmiş ve bu kapsamda;
“(1) YEK belgesi;
a) Lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından
üretilebilir elektrik enerjisinin ulusal ve/veya uluslararası
piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi,
b) Lisansı kapsamındaki üretim tesisinde bu Yönetmelik
kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen
elektrik enerjisi için YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanılması,
c) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde
üretilen elektrik enerjisinin emisyon ticareti kapsamındaki
piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için kullanılması
amaçlarıyla verilir.
(2) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere verilen lisans belgesi, lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin, ulusal ve/veya
uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi ile YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi olarak lisans süresince geçerlidir.”
hükümleri eklenmiştir.
Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerine ek olarak 26/03/2020 tarihli ve 31080 mükerrer
sayılı RG’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27 nci maddesi
ile 5346 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesine “Yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Meka-
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nizması kapsamındaki diğer gelirlerin değerlendirilmesine
ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” şeklinde bir fıkra eklenmiştir.
Aynı kanunun 36 ncı maddesine ise; 6446 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü
cümlesine “grupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi
amacıyla ayrı tarifeler” ibaresi ve aynı fıkranın üçüncü
cümlesinden sonra gelmek üzere; “Tüketiciler talep etmeleri halinde yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifelerden faydalanabilir.” şeklinde bir cümle eklenmiştir.
6446 ve 5346 sayılı Kanun hükümleri ile yenilenebilir kaynaktan elektrik üreten tesislerin daha şeffaf ve
izlenebilir bir şekilde kaynak ifşasının gerçekleştirilebilmesi için YEK belgesi adlı bir modelin çerçevesi çizilmiş;
YEKDEM Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ile YEK belgesine YEKDEM’den yararlanmak için kullanılan bir kaynak teşhir belgesi özelliği getirilmiştir. İlgili hüküm kapsamında yenilenebilir
kaynaktan üretim yapan/yapacak olan üretim lisansı
sahiplerinin lisanslarına derç edilen “yenilenebilir enerji
kaynak kullanma” ifadesi ile üretim lisansları YEK Belgesi olarak geçerli sayılmaktadır.
Görüldüğü üzere YES belgeleri, YEK Kanunu ve YEKDEM Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere geçmişte bu
gelişmelerin varlığı gözetilerek konulan hükümler ilgili
dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş
ve bu düzenlemeler sonucu YEK belgesi olarak kabul
edilen üretim lisansları YEKDEM’den yararlanmak için
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bir ön izin belgesi olarak değerlendirilmiş ve değerlendirilmeye aktif olarak devam edilmektedir. Ancak bu
kullanımın yanında birinci bölümde bahsedilen teknik
gereksinimleri karşılamak için AB standartlarında yeni
ve dijital bir altyapının kurulması elzem hale gelmiştir.
3. YEK-G Sistemi
Avrupa ülkelerinde yapılan incelemelerde düzenleme kurumu, iletim veya dağıtım şirketleri veya piyasa
işletmecisinin YES sistemlerini işlettiği görülmüştür.
Ülkemizde ise YEK-G sistem işletimi için yapılan görüşmeler ve istişareler dahilinde Enerji Piyasaları İşletme
A.Ş. (EPİAŞ)’ın sistem işletmecisi olmasına karar verilmiştir. EPİAŞ ile istişare halinde yapılan çalışmaların
neticesinde 14/11/2020 tarihli ve 31304 sayılı RG ile
YEK-G Yönetmeliği yayımlanmıştır. İlgili yönetmelik ile
ilk aşamada lisans sahibi tüzel kişilerin bu piyasaya girişi uygun görülmüştür. Bu durum, özellikle başta güneş
enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan üretici kesimler tarafından eleştirilmiştir. Lisanssız üreticilerin bu
aşamada sisteme dahil edilememesinin sebebi, birinci
bölümde belirtilen YES belgelerinde bulunması gereken
asgari enerji üretim verilerinin piyasa işletmecisine halihazırda iletilmemesidir. Halihazırda görevli tedarik şirketleri lisanssız elektrik üretimini kümülatif olarak EPİAŞ’a bildirmekte ve uzlaşmasını gerçekleştirmektedir.
Toplu veride YEK-G belge özgünlüğünün sağlanamayacak olması sebebiyle lisanssız üreticiler ilk aşamada
kapsam dışı bırakılmıştır. YEK-G sisteminin ana iskeleti
ve işleyişi Şekil-1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.
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Şekil 1. YEK-G sistemi ve işleyişi

Şekil-1’de görüleceği üzere YEK-G sisteminin 3

EPİAŞ tarafından yapılacaktır. İtfa edilmiş YEK-G belge-

ana tarafı bulunmaktadır. Bu taraflar üretici, tedarikçi

leri, tedarikçinin portföyündeki ilgili tüketicisine çeşitli

ve tüketici olarak sınıflandırılabilir. Üretici tarafı (5346

yöntemler kullanılarak kanıtlanacaktır. Bu işleme de kı-

sayılı Kanun’da belirtilen enerji kaynaklarından elektrik

saca ifşa denilmiştir.

enerjisi üreten üreticiler) talep etmeleri halinde üretimleri nispetinde YEK-G belgesi sahibi olmaya hak
kazanmaktadır. Her ayın 15’inde uzlaştırması yapılan
YEK üretim santrali ilerleyen süreçte geçmiş üretimine
ilişkin EPİAŞ’a YEK-G belgelendirmesi talebinde bulunmakta, EPİAŞ da gerekli doğrulamayı yaptıktan sonra
belgeleri üreticinin YEK-G hesabına tanımlamaktadır.
Bu işlem mevzuatta ihraç olarak tanımlanmıştır. Üretici bu belgeleri tedarikçi vasfı ile doğrudan tüketiciye
sunabilmekte veya başka bir tedarik lisansı sahibi hesabına transfer edebilmektedir. Transfer sayısının çokluğu her ne kadar piyasa gelişmişliğinin bir göstergesi
olarak değerlendirilse de YEK-G belgelerinin kullanım
ömrü üretim tarihinden itibaren 12 ay olarak sınırlandırılmıştır.

Yukarıda aktarılan döngüyü daha net anlayabilmek
için sistemin işleyişini bir hikâye haline getirelim. Serbest tüketici olan Mesut yeşil enerji kullanmak isteyen
bir tüketici olsun. Mesut tedarik şirketlerinin sunduğu
YEK-G teminli tarifeleri araştırır. A Tedarik A.Ş’nin teklifini beğenir ve taraflar ikili anlaşma imzalar. Bu anlaşma
hükümlerine göre A Tedarik A.Ş., Mesut’un tüketiminin
%100’üne denk (bu oran değişebilir) YEK-G belgesi vermeyi taahhüt eder. Bu noktada Mesut’un yeşil elektrik
temin ettiğinin tespitine ilişkin temin ve ifşa yükümlülüğü artık A Tedarik A.Ş. tarafından yapılır. A Tedarik
A.Ş., anlaşmada belirlenen zaman dilimleri kapsamında
Mesut’un tüketimini o tüketim tarihlerinde son kullanma tarihi geçmemiş YEK-G belgelerini bulmak sureti ile
“yeşillendirir”. Bu yeşillendirme neticesinde A Tedarik

Ticarete konu bu belgeler, el değiştirmeler sonu-

A.Ş., Mesut’un faturasına bir yeşil enerji işareti koyar ve

cu tüketici adına yok edilmesi amaçlanan belgeler-

ilgili fatura ile Mesut diğer taraflara yeşil enerji kullan-

dir. Bu işlem mevzuatta itfa olarak tanımlanmıştır. Bu

dığını gösterebilir. Diğer taraftan verilen örnekte tüke-

yok etme işlemi, tedarikçinin itfa bildirimi sonucunda

tici Mesut yerine Mesut A.Ş. olarak K Spor Kulübü’ne
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Tablo 1. YEK-G sisteminin piyasaya getirebileceği yenilikler
Üretici
• Belge satışı ile ek
gelir imkânı
• YEKDEM sonrası
santral mali
sürdürülebilirliğinde
artış

Tedarikçi

Tüketici

• Sadece sertifika

• Sanayi kullanımında

ticareti yapan

ürünün yeşil enerji

tedarikçiler

ile üretiminin

• Yeni serbest tüketici tarifeleri:
o

% 50 YETA,

o

% 100 YETA,

o

% 100 Rüzgar
Enerjisi vb.

belgelenmesi ve bunun
ihracata olumlu katkısı
• Sürdürülebilirlik
raporlarında
kullanılabilecek bir
yeşil sertifika
• Gelişmeler
dahilinde karbon
yükümlülüklerine
katkı*
* Bu konuda istişareler

forma üretip ihraç eden bir firma olma durumunu düşünürsek ilgili formaların üretiminde girdi olarak yeşil
enerjinin kullanıldığı belirtilebilir ve bu üretime ilişkin
itfa edilmiş YEK-G belgelerinin kanıtı EPİAŞ veri tabanından A Tedarik A.Ş. aracılığı ile sağlanabilir.
Burada akla gelebilecek bir soru “Mesut normal bir
tarife kullansaydı enerjisinin büyük bir kısmı zaten yeşil
değil miydi?” olacaktır. Bu çok yerinde bir sorudur. Bahsedilen husus AB’de enerji terkibi (residual mix) olarak
adlandırılmaktadır. Bu hususta şebekedeki toplam yeşil enerji payının paylaşımı konusu ve bu noktada ilk
bölümde de bahsedilen belgelendirmenin gerekliliği
sorusuna bir gerekçe olmaktadır. Enerji terkibi konusu
benzer gelişim hikayesinden geçen AB ülkelerinde olduğu gibi YES sisteminin kurulup oturmasından sonra
değerlendirilecek bir husus olarak planlanmıştır.
Yukarıda bahsedilen örnek Mesut’un serbest tüketici olması durumunda geçerli olup serbest olmayan
tüketici durumunda ise Tablo-1’de belirtilen Yeşil Tarife
(YETA) kullanımı söz konusu olacaktır. YETA halihazırda
tüketicilere YEK-G belgeleriyle kanıt sunan bir sistem
olmayıp 01/06/2021 tarihinde YEK-G piyasasının açılması YETA’nın devreye girdiği 01/08/2020 tarihinden
01/06/2021 tarihine kadar enerji tüketimleri toplu bir
şekilde YEK-G belgeleri ile ilişkilendirilerek kanıtlanacaktır.
YEK-G sistemi sistem katılımcıları ve yararlanıcıları
ekseninde birçok yenilik sunacaktır.
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devam etmekte olup farklı
uygulamalar mevcuttur

4. Sonuç ve Gelecekte Yapılacak İşler
Özet olarak; YEK-G sistemi, ülkemizin treni doğru zamanında yakalamış olduğu alanlardan biri olan
“yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin
arttırılması” hedefinin daha ileri götürülmesinde lokomotif unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Buna ek
ve daha önemli olarak YEK-G belgelerinin uluslararası
akreditasyonlarının sağlanması sonucunda karbon yükümlülüklerinin ifasında alabileceği rol öne çıkmaktadır.
Bu noktada yakın zamanda Avrupa YES kuruluşu Association of Issuing Bodies (AIB) ile temas sağlanmış ve
YEK-G entegrasyonu hakkında görüş alışverişi sağlanmıştır. Ayrıca EPİAŞ sürdürülebilirlik raporlama kuruluşları ve YEK-G’ nin tanınırlığın arttırılması için gerekli
çalışmalara başlamış vaziyettedir. Tüketiciye sistemin
tanınırlığı için YEK-G tüketici bilgilendirme toplantısı
icra edilmiş olup benzeri çalışma ve tanıtımların devam
etmesi beklenmektedir. Yakın gelecekte yayımlanacak
YEK-G sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Usul Esasları ile sistemin teknik prensipleri mevzuatta tanımlanacak olup 01/06/2021 tarihinde sistem işletmeye
girecektir. Sistemin ana hedefi AB merkez olmak üzere
geçerli bir yeşil sertifika ekosistemi kurarak hem tüm
piyasa katılımcılarının hem de ihracat sanayi üreticisi
gibi elektrik piyasası dışında olup doğrudan piyasadan
etkilenen tarafların fayda görmesini sağlamaktır.
Yapılan çalışmalar ile Türkiye’nin, yenilenebilir enerjiden enerji üretimi hikayesinde olduğu gibi, bu yeni treni de doğru istasyonda yakalaması için gereken girişimler tüm hızıyla devam etmektedir.
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konulu makalelerinizi bekliyoruz.
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Polietilen Bağlantı Parçası ve
Boruların Kaynak Hataları
Tuğrul ÜÇOK
Makina Yüksek Mühendisi

Giriş
Polietilen (PE); mekanik özellikleri, montaj kolaylığı,
korozyon direnci ve ekonomiklik gibi pek çok nedenle
tercih edilen bir malzemedir. PE dış ortam uygulamaları için oldukça iyi potansiyele sahiptir [1]. Modern alt
yapı sistemleri imalatında, özellikle doğal gaz dağıtım
uygulamalarında PE borular tercih edilmektedir [2]. Bu
konuda yapılan teknik ve ekonomik analizler sonucu,
PE malzemeler tercih edilmektedir. PE borular şebeke
tasarımında önemli hale gelmiştir. Doğalgaz dağıtım
sektöründe PE boruların birleştirilmesinde elektro füzyon yöntemi kullanılır. Elektrofüzyon yöntemi; boru dış
yüzeyi ile onun üzerine geçirilen bağlantı parçası iç yüzeyi arasına spiral olarak sarılarak yerleştirilen iletken
tellere elektrik enerjisi verilerek telin ısınması ve çevresindeki polietilenin erimesi, belli bir süre sonra enerjinin
kesilmesiyle birlikte soğuyarak katılaşması ve boru ile
bağlantı parçasının yekpare hale gelmesi esasına dayanır [3]. PE bağlantı parçaları ve boruların birleştirilmesi
ile oluşan şebeke bölümleri, süreç kontrolleri ve gözle

durumun gerekli olmadığı değerlendirilmekte ve ilgili
süreçler bu şekilde işletilmektedir. Plastik malzemelerin düşük ses hızına sahip olması ve akustik özelliklerindeki zayıflama sebebi ile incelenebilirliği, ultrasonik
açıdan zordur. Buna rağmen son yıllarda, Phased Array
Ultrasonik Teknolojisi (PAUT), elektrofüzyon (EF) ve alın
kaynağı (BF) kaynak bütünlüğünü değerlendirmek için
uygulanan tahribatsız muayene yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
1. Elektrofüzyon Kaynağı
Elektrofüzyon kaynak hataları genellikle; ilgili standartlar, şartnameler, prosedürler ve yönetim sistemindeki kalite adımlarında yapılan hata ve ihmallerin
sonuçlarıdır. Yapılan kaynak hatalarının bir kısmı, pnömatik testlerde ortaya çıkar. Fakat bazı kaynak hataları,
hatların işletmeye alınmasından sonra, zamanla ortaya
çıkabilir. Pnömatik, mukavemet ve sızdırmazlık testi
sonuçlarının olumlu olması durumunda dahi kaynak
hataları yapılmış olabilir.

muayene dışında bir tahribatsız teste tabi tutulma-

Elektrofüzyon bağlantı parçası, hassas tasarlanmış

dan, pnömatik test için basınçlandırılırlar. Çelik borula-

bir direnç teli ısıtma bobini mekanizması ile ısıtacak

rın hacimsel kaynak hatalarının incelenmesinde çeşitli

şekilde üretilmiştir. Isıtma bobini tel, PE ile kaplan-

tahribatsız muayene yöntemi kullanılarak, kontrolleri

mıştır ve fiting füzyon yüzeyinin hemen altında bulu-

en ideal şekilde yapılabilmektedir. PE borular için bu

nur. Elektrofüzyon işlemi, ısıtma bobinine kontrollü bir
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elektrik voltajı vererek çalışır ve bu da bağlantı parçası

gesiz kişilerin kaynak yapması, izlenebilirlik açısından

ve boru yüzeylerini eritmek için ısı üretir. PE yüzeyler

önemli sonuçlar doğurabilir. Kaynakçı, kaynak işlemi

eridikçe, boru ve bağlantı parçası arasındaki boşlukları

sonrası, boru yüzeyine marker kalem ile isim-soyisim,

kapatmak için hacim olarak genişler. Boşluklar kapa-

kaynakçı numarası, kaynak tarihi, soğuma süresi vb.

tıldıktan sonra, devam eden eriyik genleşmesi, ısıtılan

bilgileri yazmalıdır. Alt grupları ile son altı ay içinde fiili

bölgeler içinde basınç oluşturur. Genişleyen eriyik, eri-

olarak kaynak yapan, akredite kurum tarafından kalifi-

yiğin ön kenarlarının soğuduğu ve katılaştığı bağlantı

kasyonu belgelenmiş TS EN 13067 sertifikalı kaynakçı-

parçası içindeki “soğuk bölgelere” ulaşır, böylece diğer

lar kaynak yapabilirler.

erime hareketlerini veya kaçışlarını engeller. Bu aşama
indikatörler aracılığı ile izlenir. Basınç altındaki erimiş

2.2. Ortam Sıcaklığı

yüzeyler moleküler seviyede birleşirler. Isıtma aşama-

Ortam sıcaklığının düşük veya yüksek olması kay-

sının tamamlanmasından sonra, erimiş malzemeler
soğumaya başladığında ve boru ile bağlantı parçası
arasında tek bir homojen monolitik yapı halinde birlikte kristalleşmeye başladığında, pozisyoner sabitlenmiş
olmalıdır. Soğumanın tamamlanması ile yüzeyler kalıcı
olarak birleşir ve ayrılamaz [4].

nak kalitesini ve ömrünü azaltan bir faktördür. Boru ve
bağlantı parçasının sıcaklığı dış ortam sıcaklığıyla aynı
olarak kabul edilir ve kaynak süreleri buna göre üretici
tarafından belirlenir. Kaynak bölgesi soğuk ortamdan,
yağmurdan ve kardan korunmalıdır. Üretici firma tarafından tavsiye edilen ortam sıcaklığı dışında kaynak yapılması icap ederse, gerekli tedbirler alınarak uygulama
yapılmalıdır.
Ø125 mm çapında PE100 polietilen boruların birleştirilmesi için yapılan deneyde; ortam sıcaklığının
dışındaki tüm parametreler eşit tutulmuştur. Hazırlanmış olan numunelere TS ISO 13954, TS ISO 13955, TS
ISO 13956 ve TS EN 1555-3 standartları çerçevesinde

Şekil 1. Füzyon Alanı ve Soğuk Bölge
Füzyon döngüsünün ısıtma aşaması kadar eşit de-

testler ve ölçümler uygulanmıştır [5].
Tablo 1. Birleştirme Ortam Sıcaklığının Tahribatlı
Muayene Sonuçları [5].

recede önemli olan soğutma fazı da elektrofüzyon işleminin önemli bir parçasıdır. Bağlantılar, erimiş PE’nin
istemeden bozulmalara karşı koruma sağlamak için,
füzyon ve soğutma işlemi sırasında, şebeke unsurları mukavemetini tekrar kazanana kadar pozisyonerler
aracılığı ile sabitlenmelidir.

Birleştirme Ortam
Sıcaklığı
(⁰C)

Ayrılma
(%)

Kaynak
Kabiliyeti
(%)

30

%0-%5

%100-%95

24

%0-%2

%100-%98

2.1. Kaynakçı Kalifikasyonu

18

%0

%100

Diğer tüm uygulamaların aynı nitelik ve nicelikte

12

%0

%100

6

%0

%100

0

%0

%100

2. Elektrofüzyon Kaynak Hataları

olması için hazırlanan ve referans teşkil edecek olan
"Kaynak Prosedürü", tüm kaynak parametrelerini belirleyen bilgileri içeren formdur.
Akredite kurumdan belgesi olmayan, yetkisiz kişiler
tarafından kaynak yapılması hatalı kaynak oluşumunun
sebeplerindendir. Kaynak sonucu olumlu dahi olsa; bel-

@EnerjiUzmanlari

-6

%0

%100

-12

%0

%100

-18

%0

%100

-24

%10-%15

%90-%85

-30

%25-%40

%75-%60
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Kaynak yapılırken boru etrafında ölçülen sıcaklık
için, PE boru ve bağlantı parçası üreticileri ile elektrofüzyon kaynak makinesi üreticilerinin tavsiyeleri göz
önünde bulundurulmalıdır. Üretici firmaların katalog
bilgilerine göre kaynak yapılacak ortam ısısı için tavsiye
edilen aralıklardan bazıları şunlardır;
• -5 ila + 35 ⁰C arası
• -10 ila + 45 ⁰C arası
• +5 ila + 50 ⁰C arası
• -10 ila +50 ⁰C arası [6].

2.4. Yarım Kalmış Kaynak İşlemi ve
Yeniden Füzyon İşlemi
Elektrofüzyon kaynak işleminde elektrik kesilmesi,
kaynak makinası başlıklarının çıkması vb. sebeplerle
kaynak işlemi tamamlanamayabilir. Bu durumda bağlantı parçası ve borular şebekeden çıkartılarak; işlem
yeni boru ve/veya bağlantı parçası ile yenilenmelidir.
Bu işlem yapılırken indikatörlerin durumu önemlidir.
Ergime başlamış ve boru ve bağlantı parçası grubunda;
birleşmenin başlamış olması, kristal yapının da değişmesine işaret etmektedir. Kaynak işlemi başlangıcından itibaren; kristalin bölgeden amorf bölgeye doğru

2.3. Ortamın Nem, Su ve Tozdan Arındırılması

hareket eden kristaller, uygun kaynak soğuma süresi-

Füzyon birleştirme yöntemlerinde, füzyon yüzeylerine ulaşabilen, borunun içinde veya altında akan su
bulunmamasını gerekir. Tranşe kesitinde bulunan veya
boru hattı içerisinde bulunan suyun füzyona ulaşmasını ve birleştirilecek yüzeyleri kirletmesini önlemek için
alanın sudan temizlenmesi gerekebilir. Boru hattının
içerisinde su bulunması durumunda; mutlaka tahliye
edilmelidir. Çalışma alanında, tranşe kesitindeki su kaçınılmaz ve kabul edilebilir olabilir, ancak füzyon işlemi
sırasında hazırlanan füzyon yüzeylerine veya boru ve
bağlantı düzeneğine kaynak süresince ulaşmamalıdır.
Aşırı tozlu ortam, bağlantı parçası ve boru yüzeyleri
temizlenmiş dahi olsa; kaynak sürecini olumsuz etkileyebilir.

kat bu döngü sonunda tamamen kristalin hal alamaz

nin ardından tekrar kristalin bölgeye doğru yönelir. Fave her ısıl işlem bu düzensiz yapıyı daha da arttırabilir.
Düzensiz yapının artması ise, kaynak kalitesini etkileyebilir.

Şekil 2. PE malzemenin Molekül Yapısı [11].
Amorf yapı kristalin yapıya göre daha yumuşak ve
tok olup erime sıcaklığı, çekme mukavemeti ve yoğunluğu daha düşüktür. Amorf yapılı polimerlerin üretim
teknolojileri daha kolaydır, Katkı maddelerinin ilavesiyle, özelliklerinde fazla değişiklik görülmez [8].
Şartname ve Talimatlarda, yasaklanmamışsa ve
yeniden füzyon döngüsü; aynı bağlantı parçası ve boru
grubu ile tekrarlanması yönünde karar alınmışsa aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
I.

Boru ve bağlantı parçası grubunun tamamen
soğuması için gerekli süre beklenmelidir.

II.

Bağlantı parçası ve boru sıcaklığı ile ortam
sıcaklığının dengelendiğinden –termal ölçüm
sağlanarak- emin olunmalıdır.

III.

Başarısız füzyon döngüsü girişimindeki süreleri dikkate almadan, tekrar füzyon döngüsü
başlatılmalıdır [4].
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2.5. Mekanik Zorlamalar ve Pozisyoner Kullanımı
Kaynak ve soğuma süresince boru ve bağlantı parçası herhangi bir yüke maruz kalmamalıdır. PE80 yoğunluklu borular kangal halinde olduğu için kaynaktan
önce pozisyoner yardımıyla düzeltilmesi gerekir. Boru
ve bağlantı parçası pozisyoner üzerinde sabitlenmelidir. Kaynak işlemine soğuma süresi dahil olduğu için
soğuma süresi tamamlanıncaya kadar pozisyoner sökülmemelidir.
Boru ve bağlantı parçası arasında oluşan tolerans
sınırlarının üzerindeki boşluklar ve sıkı geçmeler, kaynak bölgesinin homojen olarak kaynamasını engelleyebilir. Mikro yapı düşünüldüğünde, kaynak mukavemet
değerlerinin olumsuz etkileneceği iç gerilmelerde lineer
olmayan dağılım oluşabilir.

Şekil 3. Pozisyoner Kullanılmayan Boru-Manşon
Bağlatısında Oluşan Mekanik Gerilmeler

Şekil 5 ve 6. Maksimum Eğri Kesim Toleransı [4].

Tablo 2. Maksimum Eğri Kesim Toleransı [6].

Şekil 4. Pozisyoner Kullanılan Boru-Manşon Bağlatısı
2.6. PE Boru Ağızlarının Arasındaki Açıklık
Boru alınlarının ağızları arasında açıklık kalması

Dış Çap

20

32

40

63

125

A (mm)

2

2

2

3

6

Tablo 3. İki Boru Arasındaki Maksimum Boşluk [6].
Dış Çap
A (mm)

20

32

40

Dayalı Dayalı Dayalı

63

125

7

13

kaynak işlemi sırasında eriyiğin bu kısımlara akmasına

Eğri kesim toleransları işaretlemenin bağlantı par-

neden olur. Bu durum kaynak mukavemetinin düşme-

çasının tek tarafına ayrı ayrı yapılarak, tüm montajın ta-

sine neden olur. Fakat boru çapına ve et kalınlığına bağlı

mamlanması –elektrofüzyon işlemi öncesi- işaretleme

olarak kabul edilebilir eğri kesim ve iki boru arasındaki

kontrolü ile yapılmalıdır. Bu aşamada eğri kesim veya

açıklık değerleri vardır.

montaj kusurları tespit edilerek, önlemler alınmalıdır.
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2.7. PE Boruların Bağlantı Parçası İçine
Gereken Uzunlukta Sürülmemesi
Bağlantı parçası içerisine borunun fazla veya az sürülmesi rezistanssız olarak imal edilen kısmın kaymasına yol açar. Bu hatalı işlemin sonucunda ergiyik madde
boru içine akabilir. İşaretleme yapılarak bu durum ortadan kaldırılabilir. Elektrofüzyon işlemi öncesi, bütünsel
olarak, ilgili bağlantı parçalarının ve işaretli boruların
kontrolü yapılmalıdır.

Şekil 8. Boşluklu Geçme ve Sıkı Geçme Yapılmış Boru
Manşon Bağlantısı
PE bağlantı parçası ve boruların boşluklu geçmesi
ve bağlantının özel durumlardan dolayı düşey düzlemde yapılması, yerçekimi etkisi ile boru-bağlantı parçası
arasındaki malzeme akışını mikro düzeyde arttırabilir.
2.9. Kullanılan Bağlantı Parçalarından
Kaynaklanan Hatalar
Rezistansları kopmuş olan bağlantı parçalarında
kaynak işlemi gerçekleşmez. İmalat sırasında rezistanslar birbirine yakın yerleştirilmişse kaynak başladıktan kısa bir süre sonra kısa devre sonucu teller kopar
ve kaynak yarıda kalır. Karşılaşılan bir diğer hata ise
boruların oval olması gibi bağlantı parçalarının standart
dışında bir ovalliğe sahip olmasıdır. Ara stok sahaların-

Şekil 7. Kısa Kesim ve İşaretleme Hatası Yapılmış Boru
ile Manşon Bağlantısı

da karşılaşılan benzer durumlar kalifikasyonu sağlamış
kaynakçılar tarafından önlenebilir. İndikatörlerin izlenmesi, bu aşamada kalifikasyon sahibi kaynakçının mut-

2.8. PE Boruların Bağlantı Parçası İçine

laka izlemesi gereken bir muayene metodudur. Kulla-

Sıkı veya Boşluklu Geçmesi

nılan bağlantı parçalarının raf ömürleri ve kullanılacak

Kaynak bağlantılarında, bağlantının sıkı olarak geçmesi halinde ergiyik kısmın basınçla yayılması gerekli
alan azalmaktadır. Boru ile bağlantı parçası arasında
müsaade edilenden daha fazla boşluk olması halinde;
borunun ergimesi için gerekli ısı boruya verilemeyeceğinden dolayı boru yeterince erimez, kaynak hatası oluşur ve mukavemet düşer. Boru hattı gazlandıktan sonra
kaynak noktasına gelen iç basınç kaynağın kopmasına
sebep olabilir. Elektrofüzyon kaynak tekniğinde TS EN
1555-2 standartında belirtilen ve atıf yapılan şekilde

olan kaynak işlemi sırasında ambalajından çıkarılması
da takip edilmeli ve ilgili mekanizmalar işletilmelidir.
2.10. Temizlik ve Solvent Uygulamaları
Çamur, kir vb. malzemeler boru yüzeyinden temizlenmelidir. İlk temizlik işlemi su kullanılarak yapılabilir.
Sonraki aşamalarda yapılan ardıl temizlik işlemleri için
kazıma yüzeyi ve bağlantı parçası kaynak yüzeyleri Etil
Propil Alkol veya İzo Propil Alkol kullanılarak temizlenmeli ve bu uygulama esnasında parçacık bırakmayan
bez kullanılmalıdır. PE boru kaynakçılığında ergime böl-

boyutsal ölçüler, toleranslı bağlantı parçası kullanılır. Bu

gelerinin temizliği gereğince yapılmadığı zaman kaynak

durum ilgili bağlantının sıkı veya boşluklu geçmesi ile

kalitesi önemli ölçüde etkilenebilir.

direk ilgilidir. Sıkı veya boşluklu geçme durumu indikatörlerden izlenebilir. Saha imalatları, stok veya kaynak
öncesi aşamalarda boru et kalınlığını olumsuz etkileyebilecek durumlar oluşabilir.
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2.11. Oval Boru Kullanılması
PE borular oval şeklinde olabilmektedir. Bu durum;
imalat, taşıma, depolama, sahaya aktarma veya kesme
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işlemi esnasında meydana gelmiş olabilir. İmalat hatası
dışında oval borular kaynaktan önce bir mengene veya
boğma aparatı yardımıyla düzeltilebilir. Bu durum indikatörlerden takip edilebilir. Ovalite, [(d1-d2)/Dort]x100
şeklinde tanımlanır.

Tablo 4. TS EN 1555-2 Borular için Ortalama Dış
Çaplar, Yuvarlaklıktan Sapma, Ovalite

Anma
Çapı

Dış Çap
(mm)

En Küçük
Ortalama
Dış Çap

En Büyük
Ortalama
Dış Çap

dem en az

dem en çok

(mm)

(mm)

Ovalite
(mm)

20

20

20

20,3

1,2

32

32

32

32,3

1,3

40

40

40

40,4

1,4

63

63

63

63,4

1,5

125

125

125

125,8

2,5

Makale

oluşabilir. EN 12007-2 standardı göz önünde bulundurularak, et kalınlığının %10 ve fazlası derinliğe sahip hasarlarda ilgili kısım kesilerek çıkarılmalıdır [9].
2.13. Kaynak Parametrelerinin Sağlanması
Kullanılan bağlantı parçasına ait kaynak parametreleri, ilgili bağlantı elemanı etiketine kodlanmıştır.
Malzemeye ait ve genellikle bağlantı parçası yüzeyinde
bulunan barkot okutulmalı veya elektrofüzyon makinasına değer girilmesi durumunda; ilgili bağlantı parçası
parametreleri girilmelidir. Doğru olmayan kaynak parametreleri; eriyik malzemenin amorf veya kristalin yapısının kaynak esnasında, istenilen bölgede olmaması
sonucu doğuracaktır. Bu durum ise; kaynak kalitesini
direkt olarak etkileyebilir.
2.14. Yeterli Soğuma Süresi
İmalatı yapılmış boru-bağlantı parçası kaynağında,
bağlantı parçası soğuma süresi, boru soğuma süresinden daha uzun olduğu için; üretici firma verileri dikkate
alınarak soğuma süresi mutlaka verilmelidir. Soğuma
süresi tamamlandıktan sonra pozisyoner sökülmelidir.
Servis tee bağlantısı yapılmışsa, delme işlemine soğuma süresinden sonra geçilmeli; pnömatik test yapılacaksa, ilgili süre sonunda şebeke test basıncına kadar
basınçlandırılmalıdır.

Şekil 9. Oval Boru ile Bağlantı Yapılmış Bağlantı
2.12. Kazıma Uygulamaları
Boru üzerinde kalem ile bağlantının yapılacağı kazıma alanı işaretlenmelidir. Muhtemel oksit tabakası
kazıma bıçağı ile temizlenmelidir. Homojen bir yüzey
kazıma için boru çapı DN 63 mm altındaki borularda
yaklaşık 0,1 mm ve DN 63 mm ve üzerindeki borularda 0,2 mm derinlikte ilgili yüzey boyunca kazınmalıdır.
Doğru bir kazıma işlemi için kazıma bıçağı işaretlenen
alanın gerisinden başlayıp boru ucunda bitecek şekilde
tek seferde çekilmek suretiyle kullanılmalı işlem sonunda boru ucunda toplanan PE malzeme kazıma bıçağı vasıtasıyla temizlenmelidir. Kazıma bıçağı haricinde
herhangi bir teçhizat kullanılmamalıdır.
PE boruların üretiminden kaynak işlemine kadar
olan süreç içerisindeki sevk işlemleri sırasında, hasarlar
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3. PE Hatların İşletme ve Bakımı
Saha imalatları ve kaynak işlemleri sonrasında, işletme yılları boyunca; sismik hareketler, diğer altyapı
kuruluşlarının kazı ve imalatları sırasında çekme kuvvetine maruz kalan PE doğalgaz şebekesi, PE şebekede meydana gelen hat hasarları, özel geçişlerde zaman

PE şebekenin tamamı düşünüldüğünde, "En İyi Uygulama" örneğinden sapmaların yaşandığı kaynak, şebekenin zayıf unsuru konumundadır.
Kaynakça
•

Field Joining of 12 Inch and Smaller Polyethyle-
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•
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“Kaliteli” Dağıtım
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Giriş
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul)
14/12/2020 tarihli toplantısında “4. Tarife Uygulama

4. Tarife Uygulama Dönemi Kalite Faktörünün bileşenleri;
•

Tedarik sürekliliği kayıt sistemini kurma, veri ve
raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
ile tedarik sürekliliği performansında gerçekleştirilen iyileştirmeler (PuanTSP),

•

Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenmiş teknik kalitenin
ölçülmesi, veri ve raporlama yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi ile teknik kalite performansında gerçekleştirilen iyileştirmeler (PuanTK),

•

Kullanıcı memnuniyeti performansı (PuanKMP),

•

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin performans (PuanİSG),

Dönemi Dağıtım Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulamasına
İlişkin Usul ve Esaslar” (Usul ve Esaslar) kabul edilmiş
ve 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
Usul ve Esasların önceki tarife uygulama döneminde yürürlükte olan Usul ve Esaslardan en büyük farkı;
kalite faktörünün dağıtım şirketlerinin gelir tavanına
sadece pozitif olarak etki etmemesi, performansı kötüleşen dağıtım şirketlerinin gelir tavanına negatif yönde
de etki etmesinin yürürlüğe konulmuş olmasıdır. Yani
sadece ödül sisteminden, ödül ve ceza sistemine geçilmiştir. Bir diğer önemli husus ise 3. Tarife Uygulama
döneminde kalite faktörü kapsamı dışında gelir tavanına etki eden “iş sağlığı ve güvenliği” ve “çağrı merkezi

olmak üzere 4 ana başlıkta toplanmıştır.

performansı”, 4. Tarife Uygulama döneminde kalite fak-

Yani bu uygulama döneminde elektrik dağıtım şir-

törü uygulaması içerisine dâhil edilmiştir. Ayrıca bu ta-

ketlerinin “t” yılına ilişkin Dağıtım Faaliyeti Kalite Faktörü

rife uygulama döneminde Kalite Faktörü bileşenlerinin

Puanı (PuanKF);

puanlamasına esas tüm veri ve raporlamaların elektrik
dağıtım şirketleri tarafından Elektrik Dağıtım Veri Am-

PUANKF=PUANTSP+PUANTK+ PUANKMP+PUANİSG

barı ve Raporlama Sistemi (EDVARS) üzerinden Enerji

olarak hesaplanacaktır. Yazının bundan sonraki bölü-

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na sunulması bir

münde bu dört ana bileşen daha ayrıntılı bir şekilde

zorunluluk haline getirilmiştir.

açıklanacaktır.

@EnerjiUzmanlari
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1. Tedarik Sürekliliği Performansı
3. Tarife Uygulama Dönemi Kalite Faktörü bileşenleri arasında da yer alan Tedarik Sürekliliği Kayıt Sistemi
(TSKS), bu uygulama döneminde puanlamadan çıkarılarak ön koşul haline getirilmiştir. Bu tarife uygulama

dayalı teşvik sisteminin Türkiye ortalama kesinti sıklığı ve süresi değerlerinin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) ortalamasına yaklaşmasına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
2. Teknik Kalite Performansı

dönemine ilişkin Tedarik Sürekliliği Performans Puanı
(PuanTSP) 3 alt bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; Ortalama Kesinti Süresi Göstergesi Performans Puanı (PuanOKSÜRE), Ortalama Kesinti Sıklığı Göstergesi Performans Puanı (PuanOKSIK) ve Ortalama Dağıtılmayan
Enerji Göstergesi Performans Puanıdır (PuanODE).
PUANTSP=PUANOKSÜRE+PUANOKSIK+PUANODE
Bu göstergelerden OKSIK ve OKSÜRE, 3. Tarife Uygulama Döneminde de tedarik sürekliliği performans
göstergeleri arasında yer almış olup bu uygulama dö-

3. Uygulama Döneminde sadece “teknik kalitenin
ölçülmesi” şeklinde kalite faktörü parametrelerinde yer
alan “teknik kalite” bu uygulama döneminde daha ayrıntılı ve geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Bu uygulama döneminde elektrik dağıtım şirketlerinin,
“t” yılına ilişkin Teknik Kalite Performans Puanı (PuanTK), dağıtım sisteminde teknik kalitenin ölçülmesi
ve ölçüm sonuçlarının Kuruma sunulması, kullanıcılar
tarafından talep edilen teknik kalite ölçümlerinin yapılması ile ölçüm sonuçlarına ilişkin performans puanı ve

neminde hesaplama metodolojisi değiştirilmiştir. Yeni

teknik kalite performans iyileştirmesinden oluşmakta-

metodoloji, Türkiye ortalamasına göre daha iyi göster-

dır.

ge değerlerine sahip şirketlere, daha yüksek sabit puanı ve düşük iyileştirme hedefini, Türkiye ortalamasına

PUANTK=PUANTKÖ+PUANKTTKY+PUANTKPİ

göre daha kötü gösterge değerlerine sahip şirketlere

Elektrik Dağıtım Sistemi Teknik Kalite Performans

daha düşük sabit puan ve yüksek iyileştirme hedefini

Puanının hesaplanmasında, Elektrik Dağıtım Siste-

içermektedir. "Ortalama dağıtılmayan enerji" göster-

minin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslarda be-

gesi ise ilk defa bu uygulama döneminde uygulamaya

lirlenen esaslara göre yapılan ve sonuçları raporlanan

başlanacak olan bileşenler arasında yer almaktadır. Te-

teknik kalite ölçümleri dikkate alınacaktır. Teknik Kalite

darik Sürekliliği göstergelerine ilişkin bu performansa

Performans Puanının hesaplanmasında ölçüm yapılan
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noktalardaki etkin gerilim değeri (EGD), gerilim denge-

seviyesi, memnuniyet oranı, servis seviyesi ve cevap-

sizliği (GD) ve gerilim çökmesi (GÇ) teknik kalite para-

lama oranındaki gerçekleşmeler dikkate alınmaktadır.

metreleri dikkate alınacaktır.

Çağrı merkezi performansı 3. Tarife Uygulama döne-

3. Kullanıcı Memnuniyeti Performansı
Elektrik dağıtım hizmetinde her geçen gün daha
önemli hale gelen kullanıcı memnuniyeti bu tarife uygulama döneminde de bir önceki uygulama dönemine
göre gelir tavanına etkisi artırılarak kalite faktörü bileşenleri arasında yer almıştır.
Bir önceki uygulama döneminde yer alan “kullanıcı memnuniyeti” bileşeninin içinde sadece şikâyet
göstergesi yer alırken, bu uygulama döneminde üç alt
bileşen tanımlanmıştır.
Elektrik dağıtım şirketlerinin, “t” yılına ilişkin
Kullanıcı Memnuniyeti Performans Puanı (PuanKMP), bağlantı hizmeti göstergesi performans puanı,
şikâyet göstergesi performans puanı ve çağrı merkezi
göstergesi performans puanı adı altında 3 alt bileşenden oluşmaktadır.
PUANKMP=PUANBHG+PUANŞG+PUANÇMG

minde kalite faktörü kapsamı dışında sistem işletim
gelir tavanına etki etmekteyken, bu uygulama döneminde gelir tavanına etkisi azaltılarak kalite faktörü bileşenleri içerisine alınmıştır.
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı
Bir önceki uygulama döneminde genel kalite indikatörü (GKİ) olarak tarifede yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) bu uygulama döneminde kalite faktörü bileşenlerinin arasında yer almıştır. 3. Uygulama Döneminde
GKİ, "ölümlü iş kazası yaşanmaması" olarak belirlenmiş
(5998-3 sayılı Kurul Kararı) ve 2018 yılından başlayarak
sistem işletim gelir tavanına GKİ’nin etkisi % 0,5 olarak
uygulanmıştır.
4. Uygulama Döneminde her yıl her bir dağıtım şirketi için İSG performans puanı hesaplanacaktır. Elektrik
dağıtım şirketinin İSG Performans Puanının hesaplanmasında, şirkette ve şirketin hizmet alımı yaptığı yüklenicilerde bir önceki yılda gerçekleşen ölümlü iş ka-

Bu alt bileşenlerden Bağlantı Hizmeti Göstergesi
Performans Puanı (PuanBHG) Bağlantı Görüşü Oluşturma endeksi puanı (PuanBGOE), alçak gerilimden
(AG’den) bağlantı talebini karşılama endeksi puanı ve
orta gerilimden (OG’den) bağlantı talebini karşılama
endeksi puanının toplamından (PuanBTKE) oluşmaktadır. Bu endeksler ise bağlantı başvurusuna ilişkin olarak
dağıtım şirketinin bağlantı görüşü oluşturma süresi ile
kullanıcının bağlantı talebinin karşılanma sürelerini baz
almaktadır.
Diğer bir alt bileşen olan Şikayet Göstergesi Performans Puanının hesaplanmasında ise (PuanŞG) temel olarak tüketicilerin yazılı olarak farklı kanallardan
(CİMER, ETKB, EPDK internet sitesi, EPDK evrakı vb.)
yaptığı ve EPDK’ya ulaşan toplam başvuru sayısı ile dağıtım şirketindeki toplam kullanıcı sayıları ve bunların
değişimi baz alınmaktadır.
PUANBHG=PUANBGOE+PUANBTKEAG+PUANBTKEOG
Çağrı Merkezi Performans Puanının hesaplanmasında da ilgili Usul ve Esaslarda yer alan ulaşılabilirlik
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zaları, kalıcı uzuv kayıplı iş kazaları ve diğer iş kazaları

ların getirdiği en önemli değişiklik bir önceki uygulama

nedeniyle oluşan kayıp gün süresi dikkate alınacaktır.

döneminde sadece ödül sistemini içeren uygulamanın

Kayıp gün süresine ilişkin hem Türkiye ortalamasına

hem ödül hem cezayı içerecek şekilde genişletilerek de-

göre hem de şirketin iki yıl önceki kayıp gün süresi ile

ğiştirilmiş olmasıdır.

karşılaştırma yapılarak puanlama yapılacaktır. Hizmet
alımı kapsamındaki personeller ve ilgili yıl çalışmış ancak daha sonra işten ayrılan personel de hesaplamalara dâhil edilmektedir.
Enerji sektöründe kazaların önlenmesi, İSG, sürdürebilirlik ve enerji güvenliği sorunlarının genel değerlendirmesinde temel bir konudur. Elektrik dağıtım
şirketlerinde, her yıl basit yaralanmalardan ciddi vücut
yaralanmalarına hatta ölüme kadar ciddi sonuçlar doğuran birçok kaza meydana gelmektedir. İş kazaları,
eğitim, uygulama ve iletişim eksikliği ile yetki ve sorumlulukların karışıklığından kaynaklanabilmektedir.
Yönetim ve çalışanların iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi, güvenlik kültürünün olgunlaşması ile elektrik dağıtım sektöründe can ve mal güvenliği sağlanacak, işgücü ve zaman kayıpları azalacaktır. Hali hazırda
mevcut İSG mevzuatı olmasına ve işyerlerinde güvenli
çalışma uygulamalarının gerçekleştirilmesine rağmen
elektrik dağıtım sektöründe halen önemli sayıda iş
kazaları meydana gelmektedir. Bu kazaların bir nebze
önüne geçebilmek adına yeni uygulama döneminde kalite faktörü bileşenleri arasında İSG Performansına yer
verilerek elektrik dağıtım şirketlerinin bu konuda azami
özen göstermesi teşvik edilmiştir.
Değerlendirme ve Sonuç
Yazının başında da ifade edildiği üzere Usul ve Esas-
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2021-2025 dönemi aslında temel olarak “tedarik
sürekliliği kalitesi ve müşteri memnuniyeti” dönemi
olarak belirlenmiştir. Dağıtım faaliyeti kalite faktörü
puanının önemli bir kısmı (% 78) tedarik sürekliliği performansı ve kullanıcı memnuniyeti performansından
oluşmaktadır. (Tablo-1). Yeni uygulama döneminde
daha da artan yatırım harcamaları, planlı bakım metodolojisi ile enerji kesinti süresi ve sıklığı (OKSÜRE,
OKSIK) gibi tedarik sürekliliği parametrelerinde birkaç
yıl içerisinde önemli iyileşmeler olması, bunun müşteri
memnuniyetine de olumlu yansıması hedeflenmektedir. Elektrik dağıtım şirketlerinin hizmet kalitesinin gelirlerle ilişkisinin sonraki uygulama dönemlerinde daha
da güçlenmesi, kullanıcılara kaliteli hizmet vermeyen
şirketler üzerinde giderek artan bir baskı oluşturacak
ve tüm şirketlerin hedefi olması gerektiği gibi “kaliteli
dağıtım hizmeti” sunmak olacaktır.
24/12/2020 tarihli ve 9867-1 sayılı Kurul Kararı ile
bu uygulama döneminde her bir elektrik dağıtım şirketi için yıllık hesaplanacak olan dağıtım faaliyeti kalite
faktörü puanının sistem işletim gelir tavanına yüzdesel
etkisinin PuanKF x 0,0005 olmasına karar verilmiştir.
Yani tüm kalite faktörü bileşenlerinden tam puan alabilen dağıtım şirketinin sistem işletim gelir tavanı % 5
artacakken tüm bileşenlerden minimum puan alan dağıtım şirketinin sistem işletim gelir tavanı yaklaşık % 3
azaltılacaktır.
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Tablo 1. Uygulama Dönemleri Kalite Faktörü Bileşenleri ve Puan Karşılaştırması
3. UYGULAMA DÖNEMİ
KALİTE FAKTÖRÜ BİLEŞENLERİ

4. UYGULAMA DÖNEMİ
ÖDÜL

KALİTE FAKTÖRÜ BİLEŞENLERİ

ÖDÜL

CEZA

(Max)

(Min)

45

-22,5

1- TEDARİK SÜREKLİLİĞİ KAYIT
SİSTEMİ KURULUMU

20

2- TEDARİK SÜREKLİLİĞİ
PERFORMANSI

20

OKSÜRE

20

-10

OKSÜRE

10

OKSIK

20

-10

OKSIK

10

Ortalama Dağıtılmayan Enerji

5

-2,5

10

-5

Teknik Kalitenin Ölçülmesi

3

-1,5

Kullanıcı Talepli Teknik Kalitenin Ölçülmesi

1

-0,5

Teknik Kalite Performans İyileştirmesi

6

-3

33

-23

Bağlantı Hizmet Göstergesi Performansı

20

-10

Şikayet Göstergesi Performansı

6

-3

Çağrı Merkezi Performansı

7

-10

12

-6

100

-56,5

1- TEDARİK SÜREKLİLİĞİ PERFORMANSI

2- TEKNİK KALİTE PERFORMANSI
3- TEKNİK KALİTE ÖLÇÜMLERİ

4- KULLANICI MEMNUNİYETİ
İYİLEŞTİRME

5- YATIRIM HARCAMALARI
TOPLAM PUAN

10

3- KULLANICI MEMNUNİYETİ
PERFORMANSI
20

30

4- İSG PERFORMANS PUANI

100

Son olarak, Usul ve Esasların 25 inci maddesinde
şirketlerin dağıtım faaliyeti kalite faktörü puanının hesaplanmasına esas bileşenler ve/veya bileşenlerin puanlamasının, kalite faktörü temel bileşenlerine ilişkin
verilerin analizi neticesinde uygulama döneminin üçüncü yılında Kurul tarafından yeniden belirlenebileceği
hüküm altına alınmıştır. Bu hükümle esasen sektördeki

@EnerjiUzmanlari

TOPLAM PUAN

verilerin analizinden sonra ortaya çıkacak performansa göre Usul ve Esaslardaki yöntem ve parametrelerin
değiştirilebileceği sinyali verilerek uygulamaya esneklik
sağlanmıştır. Bu esneklik belirsizlik olarak görülmemeli
düzenleyici kurumun tarife uygulama döneminin nispeten uzun olması nedeniyle aldığı bir karar olarak düşünülmelidir.
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KURUL KAR ARL ARI İNCELEMELERİ

İLÇELERE DOĞAL GA Z UL A ŞTIRILMA SI HAKKINDA
11/02/2021-10023 TARİH-SAYILI KURUL KAR AR İNCELEMESİ
Oğuzhan SOY / EPDK - Enerji Uzmanı

Doğal gaz kullanılmayan ve nü-

Usul ve Esaslar 11/02/2021 tarih-

fusu belli bir sayının üzerinde olan il-

li ve 10023 sayılı Kurul Kararı’yla

çelere, Boru Hatları İle Petrol Taşıma

(Kurul Kararı) onaylanmış, 16 Şubat

A.Ş. (BOTAŞ) tarafından şehir besle-

2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmî

me hattı yatırımı yapılmasına dair

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

alınan 2016/9382 sayılı Bakanlar

girmiştir.

Kurulu Kararı 22 Ekim 2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Alınan bu Karar doğrultusunda, yatırımların hangi usul ve esaslarda
gerçekleştirileceğini belirleme görevi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
(EPDK)’ya verilmiş, EPDK tarafından
konuya dair çıkarılan Usul ve Esaslar
ile de söz konusu yatırımlarda uygulanacak yöntem belirlenmişti.
Gelinen aşamada ise; 2016/9382
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılarak ilçelere doğal gaz
ulaştırılması amacıyla BOTAŞ’ın görevlendirildiği 23/09/2020 tarihli ve
2953 sayılı yeni bir Cumhurbaşkanı
Kararı (Cumhurbaşkanı Kararı), 24
Eylül 2020 tarihli ve 31254 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yatırımlarla ilgili
izlenecek yöntemin belirlenebilmesi adına, EPDK tarafından çıkarılan
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Yatırım programına alınacak ilçelerin tespiti ve bu ilçelere dair yatırımların hangi yöntemle gerçekleştirilmesi hakkında söz konusu Kurul
Kararı’yla belirlenen süreç incelendiğinde, temel olarak şu başlıklar
öne çıkmaktadır:
1.

İlçelerin merkez nüfusu ve-

rilerinin tespiti,
2.

Şehir besleme hattı yatırımı

ihtiyacı olduğu değerlendirilerek yeterlilik sağlayan ilçeler,
3.

Yürürlükten

kaldırılan

2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı dönemindeki ilçeler,
4.

Merkez nüfusu ilerleyen

dönemlerde 20.000 ve üzerine çıkan ilçelerin durumu,
5.

Yapılacak yatırımlara ilişkin

düzenlemeler.

1. İlçelerin Merkez Nüfusu
Verilerinin Tespiti
Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği 24 Eylül 2020 tarihi
itibariyle merkez nüfusu 20.000 ve
üzerinde olan ilçelerin tespiti için
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü (NVİGM) vb. resmi nüfus verisi üreten kurum/kuruluşların
verileri esas alınacaktır. Bu veriler
BOTAŞ tarafından talep edilecek ve
nüfus yeterliliğini sağlayan ilçeler
yine BOTAŞ tarafından EPDK’ya bildirilecektir. Burada yer alan “merkez nüfus” ifadesi ise, ilçenin köy
ve belde nüfuslarından arındırılmış
olan nüfusunu temsil etmektedir.
2. Şehir Besleme Hattı
Yatırımı İhtiyacı Olduğu
Değerlendirilen İlçeler
“Şehir besleme hattı” ifadesi,
şehir giriş istasyonunu ulusal iletim
hattına bağlayan yüksek basınçlı
boru hattı anlamına gelmektedir. Bir
başka şekilde ifade etmek gerekirse,
yeterlilik sağlayan bir ilçenin yatırım
programına alınması durumunda,
bu ilçeye doğal gaz arzı sağlayacak dağıtım şebekesi ve şehir giriş

@EnerjiUzmanlari
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istasyonu ile mevcut ulusal iletim
hattı arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattı olarak da tanımlamak
mümkündür.
BOTAŞ tarafından EPDK’ya sunulacak merkez nüfusu 20.000 ve
üzerindeki ilçe listesi, EPDK tarafından teknik ve ekonomik olarak
incelenerek bu ilçelerden, şehir besleme hattı yatırımı ihtiyacı olduğu
değerlendirilen ilçeler gerekçeleriyle
birlikte BOTAŞ’a gönderilecektir. Bu
aşamada ise EPDK’nın değerlendirmeleriyle birlikte Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) onayına sunulacak ilçeler, gerekli onayın
alınmasını takiben yatırım programına alınmış olacaktır.
3. Yürürlükten Kaldırılan
2016/9382 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı Dönemindeki
İlçeler
2016/9382

Bir ilçenin yatırım programı-

yapılarak EPDK’ya sunulması ve

na alınabilmesi için öncelikli kriter

EPDK’nın da bu mesafeler doğrul-

merkez nüfusunun Cumhurbaşkanı

tusunda hangi ilçenin şehir besleme

Kararının yürürlüğe girdiği 24 Ey-

hattının kim tarafından yapılacağını

lül 2020 tarihi itibariyle 20.000 ve

belirlemesi gerekecektir.

üzerinde olması şeklinde belirlenmiştir. Ancak bu durum, merkez nüfusu ilerleyen dönemlerde 20.000
ve üzerine çıkan bir ilçenin yatırım
programına kesinlikle alınmayacağı
anlamına gelmemektedir.

Bakanlar

Kurulu Kararı döneminde yatırım
programına alınmış toplam 72 ilçe
bulunmaktadır. Mevcut durumda
bu ilçelerden 38’i için gerekli şehir
besleme hattı yatırımları tamamlanmıştır. Geri kalan 34 ilçeye dair
yatırımlardan bir kısmı projelendirme bir kısmı ise fizikî yatırım aşamasında yer almaktadır.
Cumhurbaşkanı Kararı ve Usul ve
Esasların ilgili hükümleri gereğince,
yatırımı henüz tamamlanmamış 34
ilçe de yatırım programında kalmaya devam edecektir. Bu ilçelerle ilgili
yatırımlarda izlenecek yöntem ise

durumunda, talep sahibi mesafe
kriterine bakılmaksızın herhangi bir
yapabilecek veya ilçenin doğal gaz

sayılı Kurul Kararı’yla yapılan dü-

arzını doğrudan dağıtım şebekesin-

zenleme sonucunda, BOTAŞ merkez

den sağlayabilecektir.

nüfusu sonradan 20.000 ve üzerine
çıkan bu tür ilçeleri de belirleyebilmek adına her yıl Mart ayı sonuna
kadar TÜİK, NVİGM gibi kurumlardan bilgi talep edecek ve bu tür ilçelerin tespit edilmesi halinde bu
ilçeler için de yukarıdaki süreç izlebelirlenen yöntem dinamik bir hâl
almış olacaktır.

Ayrıca, yapılacak yatırımlarla ilgili itiraz veya ihtilaf mekanizması da
Kurul Kararı’nda detaylı olarak belirtilmiş ve yaşanabilecek bu tür itiraz
veya ihtilafların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına dair gerekli
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
Özetlemek

gerekirse,

11/02/2021 tarihli ve 10023 sayılı Kurul Kararı’yla uygun bulunan

5. Yapılacak Yatırımlar

ve 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397

Yeterlilik sağlayan ilçelerin ni-

sayılı Resmî Gazete’de yayımlana-

haî olarak belirlenmesinin ardından

rak yürürlüğe giren “İlçelere Doğal

bu ilçeler için gerekli şehir besleme

Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan

hattı yatırımlarının nasıl gerçekleş-

23/09/2020 Tarihli ve 2953 Sayılı

tirileceği hususu ortaya çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararının Uygu-

Kurul Kararıyla yapılan düzenleme

lanmasına Dair Usul ve Esaslar”

sonucunda;

ile birlikte;İlçelere doğal gaz ulaş-

•

İmarlı alanlar sınırlarının

iletim hattına mesafesi 5 km’nin
üzerinde olan ilçeler için BOTAŞ,
•

İmarlı alanlar sınırlarının

iletim hattına mesafesi 5 km ve al-

doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

tında olan ilçeler için ise dağıtım şir-

Dönemlerde 20.000 ve

rafından bu talebin uygun görülmesi

11/02/2021 tarihli ve 10023

yine Kurul Kararıyla belirlenen ilkeler

4. Merkez Nüfusu İlerleyen

Ancak BOTAŞ ya da dağıtım şirketlerinin talep etmesi ve EPDK ta-

ilçenin şehir besleme hattı yatırımını

necektir. Böylece, Kurul Kararı’yla
sayılı

Kurul Kararları

ketleri,

olan “şehir besleme hattı” ve “şehir
içi dağıtım şebekesi” yatırımlarının
mevzuat çatısı altında belirli bir sistem üzerinden yürütülmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, bu ilçeler
için yapılacak yeni boru hatlarıyla
birlikte bu hatlar üzerinde bulunan
ve doğal gaz götürülme imkânı bu-

konusu

lunan diğer ilçelerin de doğal gaz ar-

Üzerine Çıkan İlçelerin

mesafelerin ne olduğuna dair ge-

zının sağlanabileceği düşünülmek-

Durumu

rekli tespitin ise BOTAŞ tarafından

tedir.

@EnerjiUzmanlari
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HELLENICSHIPPINGNEWS

Asya Spot LNG Fİyatları Son Altı Yılın
Zİrvesİne Çıktı
Ticaret kaynakları, Asya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) spot fiyatlarının
altı yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyeye yükseldiğini ve bu
duruma artan nakliye oranlarının, arz sıkışıklığının ve yüksek ısınma
talebinin neden olduğunu açıkladı.
Kaynaklar, Kuzeydoğu Asya LNG-AS'ye Şubat teslimatı için ortalama
LNG fiyatının, bir önceki haftaya (11,20 dolar) göre 1,30 dolar artışla
milyon İngiliz ısı birimi (mmBtu) başına yaklaşık 12,50 dolar olarak
tahmin edildiğini söyledi.

BIGNEWSNETWORK

Çİn’İn Doğal Gaz Üretİmİ 186 Mİlyar
Metreküpü Geçecek
Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua, Çin'in üst üste dört yıl
boyunca yıllık doğal gaz üretimini 10 milyar metreküpten daha fazla
arttırdığını ve bu yılki üretimin de 186 milyar metreküpün üzerine
çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Zhang, ülkenin ham petrol üretiminin bu yıl 194 milyon tona çıkacağını
ve geleneksel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının büyük çapta
tüketiminin yeni büyüme noktaları olacağını söyledi.

Refinitiv Eikon'dan alınan hava durumu verilerine göre, Asya kışı
ısıtma gazı talebini artırmaya devam etti ve Pekin, Tokyo, Şangay
ve Seul'deki sıcaklıkların önümüzdeki iki hafta boyunca ortalamanın
altında olması bekleniyor.

Zhang'a göre Çin ayrıca doğal gaz rezervlerinin ölçeğini istikrarlı bir
şekilde genişletecek ve kaynağın üretimini, arzını, depolanmasını ve
satışını iyileştirecek. Hedefe ulaşmak için, ülkenin çeşitli bölgelerinde
büyük gaz depolama tesislerinin inşası aktif olarak teşvik edilecek.

Tüccarlara göre, Malezya, Endonezya, Norveç, Nijerya ve Katar'daki
arz kıtlığı, dünyanın en büyük ikinci süper soğutulmuş yakıt ithalatçısı
Çin'i ABD'den tedarik etmeye yöneltti. İhracat tesislerine akan ABD
gazı miktarı rekor seviyelerde. MmBtu başına 3 doların altındaki ABD
yerel gaz fiyatları, sıvılaştırmayı kârlı hale getiriyor ve 2021'de yeni
projeler için beklentileri artırıyor.

Zhang ayrıca, ülkenin petrol ve gaz arama ve geliştirme çabalarını
sürekli artırdığını bununla birlikte kış aylarında Çin'in kuzey kesiminde
temiz ısınmayı teşvik etmede önemli ilerleme kaydedeceğini söyledi.
Zhang'a göre, Çin'deki toplam enerji tüketiminin yüzde 15,8'i fosil
olmayan kaynaklardan karşılanıyor.

DÜNYA

Gazprom’un Doğal Gaz İhracat Gelİrİ
Yüzde 44 Azaldı
Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, Ocak-Ekim
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalarak 19
milyar dolara geriledi.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru
hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise yılın 10 ayında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 159 milyar metreküpe düştü.
Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı ekimde
bir önceki aya kıyasla yüzde 17,9 artarak 145 dolara çıktı. Analistler,
şirketin doğal gaz ihracatından kâr elde edebilmesi için bin metreküp
doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine
işaret ediyor.
Gazprom'un net kârı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak
1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti. Dünyanın
en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre
ülkenin boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi
konumunda bulunuyor.
Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine göre, küresel doğal gaz
talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.
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GOV.UK

Bİrleşİk Krallık, Temİz Enerjİ
Planını Açıkladı
Birleşik Krallık, iklim hedefi kapsamında önümüzdeki on yılda 220
bin istihdam yaratarak yeşil bir ekonomik iyileşmeyi sağlayacak
karbonsuzlaştırma planını açıkladı.
İngiltere hükümeti, ülkenin enerji sistemini karbonsuzlaştırmayı
amaçlayan enerji sunuş belgesini yayınladı. Energy White Paper,
önümüzdeki on yıl içinde İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da
yeşil bir ekonomik iyileşmeyi ortaya çıkaracak.
2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu vaadinde bulunan İngiltere
hükümeti, bu stratejinin 230 milyon ton emisyon düşürmek
için spesifik adımları belirlediğini, 220 bine kadar yeni istihdamı
desteklediğini ve faturaların uygun fiyatta sürmesini sağlayacağını
vaat etti.
Plan ile önümüzdeki on yılda 7,5 milyon benzinli aracın trafikten
çekilmesine eşdeğer olan 230 milyon ton emisyonun düşürülmesi
hedefleniyor.
Belgeye göre, Birleşik Krallık’ın temel hedefi elektrik üretimini
kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan arındırarak tamamen
karbonsuzlaştırmak. Birleşik Krallık bu kapsamda; yeni nükleer
projeler, karbon yakalama teknolojileri, hidrojen üretimi ve elektrikli
araçlar için şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasına odaklanacak ve
destek verecek.

@EnerjiUzmanlari
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EURACTIV

AB, 2030 Yılı İtİbarİyle 30 Mİlyon
Elektrİklİ Araç Hedeflİyor
Taslak bir AB belgesine göre Birlik, üye ülkeleri fosil yakıta dayalı
ulaşımdan uzaklaştırmaya çalışırken, 2030 yılına kadar yollarında en
az 30 milyon sıfır emisyonlu araç bulundurmayı hedefleyecek.
Bu hafta yayımlanacak bir strateji belgesinde, Avrupa Komisyonu
tarafından ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonlarla mücadele
için önlemler belirlenecek. Ulaşım, AB'nin sera gazı emisyonlarının
neredeyse dörtte birini ve karbondioksit emisyonlarının neredeyse
yüzde 30'unu oluşturuyor ve bunun yüzde 72'si karayolu
taşımacılığından geliyor.
Belgeye göre, Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşmak için 2030 yılına
kadar "en az" 30 milyon sıfır emisyonlu araç gerekecek.
Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi'ne göre, geçen yılın sonunda
Avrupa'da kayıtlı 1,8 milyon elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç
olması nedeniyle bu hedef çok büyük bir adım. Fransa ve Slovenya
gibi ülkeler yeni fosil yakıtlı otomobillerin satışı için bitiş tarihlerini
belirlerken, Avrupa'da düşük emisyonlu araç satışları, küresel
salgınının etkilerine rağmen, hızla artıyor.

BIANET

Portekİz Yıl Sonunda Kömürden
Elektrİk Üretİmİnİ Terk Eden
Dördüncü Avrupa Ülkesİ Olacak

Portekiz’in son iki termik santralından biri olan Sines Termik Santrali,
14 Ocak 2021’de santralin sahibi EDP şirketinin kararıyla kapandı.
Portekiz’in çalışmaya devam eden tek termik santrali Pego’nun ise
önümüzdeki Kasım ayında kapatılması planlanıyor.
Portekizli enerji şirketi EDP’nin karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında
santrali 2030 yılında kapatması bekleniyordu. EDP, 1.296 MW’lık
kurulu güce sahip santralin kapanış tarihini önce 2023 daha sonra da
2021 olarak güncelledi. Şirketin bu kararı sayesinde Portekiz bugüne
kadarki en büyük sera gazı azaltımını gerçekleştirmiş oldu.
EDP yaptığı açıklamada, kömürden çıkışını hızlandırmasının; “Avrupa
karbonsuzlaşma hedefleri ve Portekiz’in yenilenebilir enerjiyi merkeze
alan ulusal enerji ve iklim planı ile ortaya çıkan enerji dönüşümü sürecinin
doğal bir sonucu olduğunu" söyledi.
Erken kapanışların ardında kömürlü termik santral işletme
maliyetlerinin giderek artması ve güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir
enerji teknolojilerinin kömürden çok daha ucuz hale gelmesi yatıyor.
Böylelikle Portekiz; Belçika, Avusturya ve İsveç’in ardından kömürden
elektrik üretimini terk eden dördüncü Avrupa ülkesi olacak.
Portekiz’e ek olarak 2025 yılına kadar; Fransa (2022), Slovakya
(2023), İngiltere (2024), İrlanda (2025) ve İtalya’nın (2025) da
kömürden çıkışlarını tamamlaması bekleniyor.

@EnerjiUzmanlari
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Amazon, Google’ı Geçerek Dünyanın En
Büyük Kurumsal Yenİlenebİlİr Enerjİ
Alıcısı Oldu
Çevrimiçi perakende devi Amazon, sekiz ülkede 26 rüzgar ve güneş
projesini kapsayan 3,4 gigavatlık temiz enerji satın alımının ardından
şu anda dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji alıcısı
olduğunu açıkladı.
ABD merkezli grup, söz konusu anlaşmaların toplam yenilenebilir
enerji tedarik portföyünü 6,5 gigavata çıkardığını açıkladı. İnternet
sitesindeki en son rakamlara göre, Amazon böylelikle küresel olarak
5,5 gigavatlık kapasiteye sahip olan diğer teknoloji devi Google'ı
geride bırakmış oluyor.
Amazon’un yenilenebilir enerji portföyüne en son eklediği projeler,
Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Afrika, İsveç, Birleşik
Krallık ve ABD'deki yer alıyor. Böylelikle Amazon, dünya çapında
şebeke ölçekli 59 rüzgar ve güneş santrali dahil olmak üzere 127
projede pozisyona sahip.
Yeni anlaşmalar arasında Orsted'in 2025 yılında devreye girecek
900 megavat kapasiteli Borkum Riffgrund 3 Alman offshore rüzgar
çiftliğinin 250 megavatlık kısmının satışı da yer alıyor. Danimarkalı
geliştirici, bu anlaşmanın Avrupa açık deniz rüzgâr piyasasında
şimdiye kadarki en büyük kurumsal elektrik anlaşması olduğunu
söyledi.
Amazon, küresel veri merkezlerinde, depolarında ve ofislerinin enerji
ihtiyacını karşılamak için temiz enerjiyi kullanacak.
Amazon, anlaşmayı, şirketin 2019'da kurduğu The Climate Pledge adlı
girişim kapsamında 2040 yılına kadar kurumsal net sıfır emisyon
durumuna ulaşma planlarında önemli bir adım olarak duyurdu.

DÜNYA

Elon Musk En İyİ Karbon Yakalama
Teknolojİsİne 100 Mİlyon Dolar Ödül
Vereceğİnİ Duyurdu
Elon Musk, yaptığı sosyal medya paylaşımında geliştirilen en başarılı
karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağını
açıkladı.
Yakın zamanda Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u geçerek dünyanın
en zengin adamı ünvanını alan Elon Musk, yaptığı sosyal medya
paylaşımında geliştirilen en başarılı karbon yakalama teknolojisine
100 milyon dolar bağış yapacağını ve konu ile ilgili detayları gelecek
hafta açıklayacağını duyurdu.
Musk’ın bağış planına yakın bir kaynak; söz konusu bağışın, teknolojik
gelişmeler ve yenilikleri destekleyen kâr amacı gütmeyen Xprize
Foundation aracılığıyla yapılacağını belirtti.
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

2020 ARALIK

KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ* (MWe)

ORAN (%)

KONU BAŞLIĞI

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ

64.680,92

67,45

EÜAŞ SANTRALLERİ

21.419,09

22,34

2.826,84

2,95

LİSANSSIZ
ÜRETİM**

140,28

0,15

89.067 MW

LİSANSSIZ

6.823,47

7,12

LİSANSLI KURULU
GÜÇ*

TOPLAM

95.890,60

100

LİSANSSIZ KURULU GÜÇ

6.823 MW

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN
YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.

2020 ARALIK

LİSANSLI ÜRETİM*

2020 OCAK- ARALIK

TOPLAM
KURULU
GÜÇ* (MWe)

ORAN
(%)

HİDROLİK

30.983,91

32,31

78.160.075,39

26,69

DOĞAL GAZ

26.041,93

27,16

69.459.176,47

21,78

LİNYİT

10.119,92

10,55

38.291.704,32

12,48

KAYNAK TÜRÜ

TOPLAM
ÜRETİM*
(MWh)

ORAN
(%)

İTHAL KÖMÜR

8.986,82

9,37

62.456.692,08

20,31

RÜZGÂR

8.832,40

9,21

24.809.557,33

8,05

GÜNEŞ

6.667,41

6,95

11.253.067,21

3,85

JEOTERMAL

1.613,19

1,68

9.936.852,06

3,24

BİYOKÜTLE

1.115,59

1,16

4.820.465,61

1,55

TAŞ KÖMÜRÜ

810,77

0,85

3.341.739,66

1,09

ASFALTİT

405,00

0,42

2.223.040,02

0,75

FUEL OİL

305,93

0,32

577.077,26

0,2

NAFTA

4,74

0,00

0

0

LNG

1,95

0,00

0

0

MOTORİN

1,04

0,00

24,09

0

TOPLAM

95.890,60

100,00

305.329.471,50

100,00

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

294.083.730 MWh
11.245.741 MWh

FATURALANAN
TÜKETİM

233.436.615 MWh

FİİLİ TÜKETİM

304.835.682 MWh

İTHALAT

1.888.286 MWh

İHRACAT

2.483.990 MWh
295,352 TL/MWh

ARALIK AYI
AĞIRLIKLI
ORTALAMA PTF

280,751 TL/MWh

ARALIK AYI
AĞIRLIKLI
ORTALAMA SMF

-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 veüretim 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 kişilerinyapmış
olduğu üretimdir.

2021 OCAK-MART PERAKENDE SATIŞ VE DAĞITIM TARİFESİ
(kr./kWh)
Fon/Pay/
Vergi

Enerji

Dağıtım

%18 KDV’li

Sanayi OG

54,4844

12,0172

0,9262

79,5648

Sanayi AG

55,2276

18,5931

0,9389

88,2163

Mesken

39,7629

24,6441

3,0617

79,6131

Ticarethane

59,9118

25,1976

4,6132

105,8727

Tar. Sulama

54,1959

20,7044

4,1731

93,3066

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü (Milyon Sm3)

Üretim
441,27

İthalat

Yurtiçi Satış
(Tüketim)

48.125,51

47.987,48

İhracat
577,52

TOPLAM ARZ (Üretim +
İthalat)

TOPLAM TALEP (Yurtiçi
Satışlar + İhracat)

48.566,77

48.565,00

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

Boru Gazı

LNG

Toplam
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Ülke

Miktar

Rusya Federasyonu

4.678,66

İran

2.029,21

Azerbaycan

5.444,99

Cezayir

2.991,67

Nijerya

709,96

Diğer

6.628,98

Toplam
33.047,16

15.078,35

48.125,51

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Enerji İstatistikleri

LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü(Ton)
Üretim
970.363

İthalat

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

3.004.507

3.865.259

İhracat
118.250

TOPLAM ARZ (Rafineri

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar

Üretimi + İthalat)

+ İhracat)

3.974.870

3.983.510

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

Satış (ton)

TÜPLÜ

718.341

Pay (%)
18,58

DÖKME*

85.544

2,21

OTOGAZ

3.061.374

79,20

Toplam

3.865.259

100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2020 Yılı Aralık 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

4.165.297

0

1.867.319

2.357.984

4.165.297

4.225.303

Motorin Türleri

16.704.341

8.639.335

2.678.560

25.160.967

25.343.676

27.839.527

Fuel Oil Türleri

-41.941

341.098

0

307.239

299.157

307.239

Havacılık Yakıtları

2.920.877

127.136

2.431.553

699.482

3.048.013

3.131.035

Denizcilik Yakıtları

519.356

120.978

602.988

41.826

640.334

644.814

24.267.930

9.228.547

7.580.420

28.567.498

33.496.477

36.147.918

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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