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Uzman Gözüyle Enerji Başlarken

Merhaba;

2021 yılının ilk sayısı ile karşınızdayız. Küresel salgının, maddi-manevi, her 
türlü olumsuz etkisinden arınacağımız bir toparlanma yılı bizi bekliyor. Yeni 
yılın hepimiz için; sağlık, barış ve esenliğe vesile olmasını temenni ediyoruz. 

2021 yılının piyasamız için de çok önemli bir yıl olacağını söylemek yanlış 
olmaz kanısındayım. Elektrik dağıtım sektöründe yeni bir tarife uygulama dönemi başlıyor. 
Mevzuat altyapısı ile birlikte gerekli her türlü teknik/finansal hazırlık tamamlandı… Doğal 
gaz dağıtımında da benzer çalışmalara hız verilmekte… Diğer taraftan, Vadeli Elektrik ve 
Vadeli Doğal Gaz Piyasalarının devreye girmesi ile daha güçlü bir enerji piyasasına adım 
atıyoruz. Ülkemiz, iyi işleyen ve olgun bir enerji ticaret merkezi olma hedefine artık çok 
daha yakın. Geniş kapasiteli ve bölgesel/küresel etkin bir enerji piyasası ile çok daha güçlü 
bir ekonomik yapıya kavuşacağımıza inancımız tam. Bu inanç ve kararlılıkla çalışmalarımızı 
sürdürüyor, Uzman Gözüyle Enerji’nin yeni sayısını beğenilerinize sunuyoruz. 

Enerji alanında yayıncılık da piyasa ile birlikte gelişiyor, kökleşiyor… Bilgi kirliliği ve dezen-
formasyonun küresel bir problem olarak tartışıldığı günümüzde; yetkin, güvenilir, açık, an-
laşılır ve erişimi kolay bilgi kaynaklarının sektör için çok değerli olduğu kanısındayız. Biz de 
Enerji Uzmanları Derneği olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyor, siz değerli 
okurlarımızın desteği ile hep daha güzele ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Derneğimizin 
internet sayfasında zengin bir Uzman Gözüyle Enerji arşivi oluşmuş durumda. El birliği ile 
bu arşivi geliştirmek, Türkçe literatüre daha çok katkı sağlayacak bir hale getirmek azmi ve 
kararlılığındayız. 

Sektörün tüm bileşenleri tarafından takip edilen ve katkı sunulan dergimizin bu sayısında 
bizi kırmayarak kıymetli değerlendirmelerini bizimle paylaşan EPDK Başkan Yardımcısı Sn. 
Yılmaz TAMER başta olmak üzere katkıları ile dergimizi zenginleştiren tüm yazarlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.
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Uzman Gözüyle Enerji’nin 20. Sayısı huzurlarınızda…

Bu sayımızda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan 
Yardımcısı Sn. Taner YILMAZ röportajını okurlarımızın dik-
katine sunuyoruz. Enerji piyasasında geçmişten günümüze 
gelinen noktayı ve güncel gelişmeleri, bilgi ve tecrübe ışığın-

da incelikle değerlendirip kıymetli öngörülerini okurlarımızla paylaştığı, 
dergimize zaman ayırdığı için kendisine teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Yeni yılın bu ilk sayısında; Enerji Uzmanları Ayşen Büşra UZUN ve Mert 
Ş. DEMİR elektrik piyasası için, S. Funda BEDİR ve Emre KAYA ise doğal 
gaz piyasası için birer panorama hazırladılar. İlk elden, geçmiş yıl gerçek-
leşme verileri ışığında, kapsamlı incelemeler ve nitel değerlendirmeler 
içeren bu makaleler, aynı zamanda güvenilir birer kaynak niteliği taşıyor.

Ülkemizin enerji tarihi yazılırken, hiç şüphesiz, doğal gaz piyasasının hızlı 
gelişimine de önemli bir başlık açmak gerekecektir. Vadeli alım-satıma 
imkân sağlayan ileri tarihli fiziksel teslimatlı işlemlerin gerçekleştirebi-
leceği bir doğal gaz ticaret zemini, 2021 yılının son çeyreğinde faaliyete 
başlıyor. Türkiye, güçlü bir doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine bir 
adım daha yaklaşıyor. Doğal gaz piyasası için yeni bir dönemin başlan-
gıcı sayılabilecek bu önemli adıma ilişkin ayrıntıları Enerji Uzmanı Asude 
KORUCUOĞLULLARI ve Enerji Uzman Yardımcısı Burak DEMİRCİ’nin ma-
kalesinde bulabilirsiniz.

Yenilikçi fikir ve teknolojilerin ekonomilere katkısı her geçen gün daha 
derinden anlaşılıyor. Dışa bağımlılığı azaltacak, verilen hizmeti daha 
verimli kılabilecek yeni teknolojilerin; hem ülke ekonomisi hem ilgili pi-
yasa oyuncuları hem de tüketiciler için paha biçilemez olduğu örnekler 
çoğalıyor. Enerji Uzman Yardımcısı Merve BİLDİRİCİ, önceki sayımızdan 
devamla, Ar-Ge ve inovasyon konularına ışık tutmaya devam ediyor: 
“Start-Up ve Girişimcilik Faaliyetleri” başlıklı makale, bu günlerde sık sık 
duyduğumuz fakat anlamlarına derinlemesine vakıf olamadığımız pek 
çok terime yetkin tanım ve açıklamalar getiriyor.

En az Ar-Ge kadar hayati bir diğer konu da enerji verimliliği… Çevresel 
sorunların birbiri ardınca dünya gündemini meşgul ettiği günümüzde, 
artan enerji talebini dengelemek için alınacak ideal tedbirlerden biri de 
verimliliği artırmak… EÜAŞ Genel Müdürlüğü Müşavirlerinden Sn. Müca-
hit SAV’ın makalesi, enerji verimliliğini alternatif bir enerji kaynağı olarak 
ele alıyor.

Uluslararası enerji piyasalarına yönelik dış basın bülteni ve enerji istatis-
tikleri ile Uzman Gözüyle Enerji’nin bu sayısı yine dopdolu. Katkı sunan 
yazarlarımıza teşekkürü borç biliyor, dergimize gösterdiğiniz ilginin arta-
rak devam edeceğini umuyoruz. 

Sağlıcakla kalın,

Editörden
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S. Funda BEDİR
EPDK / Enerji Uzmanı

Emre KAYA
EPDK / Enerji Uzmanı

Doğal Gaz Piyasası Doğal Gaz Piyasası 
PanoramasıPanoraması

tim şebekesine enjeksiyon ve depo stok kapasitesi ya-
tırımlarını sürdürmektedir. İkinci aşamada Türkiye, ithal 
doğal gaz ağırlıklı bir enerji sektöründen, yerli kömür ve 
yenilenebilir kaynaklara dayanan bir enerji sektörüne 
geçmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü aşamada ise Türkiye, 
ilk iki aşamanın uygulanması sonucunda doğal gazda 
arz fazlasına erişebileceği ve gereken miktarı aşan ga-
zın ticaretini gerçekleştirebileceği bir doğal gaz ticaret 
merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır. 

Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) ter-
minallerinin devreye girmesi, Boru Hatları İle Petrol Ta-
şıma A.Ş. (BOTAŞ)’a ait yer altı depolarından Tuz Gölü 
Deposu’nun faaliyete başlaması ve Kuzey Marmara 
Deposu’nun stok kapasitesi arttırılması neticesin-
de 2020 sonu itibariyle doğal gaz yer altı depolarının 
kapasitesi toplamda 3.691 milyon Sm3’e, LNG termi-
nallerinin LNG depolama kapasitesi ise 0,964 milyon 
m3’e ulaşmıştır. Bu stok kapasitesi 2020 yılı tüketimi-
nin %8,96’sını oluşturmakta olup doğal gaz piyasasını 
kısa süreli şoklardan koruyacak oldukça önemli bir stok 
kapasitesine ulaşılmıştır. Aylık depo stok miktarlarının 
yıllara göre karşılaştırması yapıldığında özellikle Tuz 
Gölü Deposu’nun faaliyete geçtiği Haziran 2017 döne-
minden itibaren stoklarda fark edilir derecede bir artışın 
yaşandığı görülmektedir.

Türkiye doğal gaz piyasası için 2020 yılı, pek 
çok olumlu gelişmenin yaşandığı hareketli bir 
yıl olmuştur. Doğal gaz piyasasında yaşanan 

gelişmeleri anlamak için öncelikle Türkiye’nin planladığı 
ve uyguladığı enerji politikalarının anlaşılması ve doğal 
gaz piyasasının ulaştığı seviyenin iyi bilinmesi gerekir. 

Fosil yakıt kaynaklarının yetersizliği ve enerjide 
(özellikle doğal gazda) büyük oranda dışa bağımlı olma-
sı, ekonomik ve stratejik olarak Türkiye’yi tedbir almaya 
yöneltmektedir. Bu sebeple Türkiye, enerji piyasaların-
da önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirmiştir ve he-
defleri doğrultusunda da yapısal değişimlerini devam 
ettirme niyetindedir. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda 
uygulanması öngörülen politikalar üç aşamaya ayrıla-
bilir1.

İlk olarak Türkiye, %99 oranında dışa bağımlı olduğu 
doğal gazda alt yapısını geliştirmek ve kaynaklarını 
çeşitlendirmek istemektedir. Özellikle ithalatının 
yarısından fazlasını tek başına karşılayan Rusya’ya olan 
bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, bir 
taraftan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 
(TANAP) gibi yeni ithalat projelerine imza atarken diğer 
taraftan son yıllarda küresel bir bolluk yaşanan Sıvılaş-
tırılmış Petrol Gazları (LNG) ile arz kaynaklarını çeşitlen-
dirmektedir. Ayrıca talebin fazla olduğu aylarda önceki 
yıllarda olduğu gibi bir arz sorunu yaşamamak için ile-

1- Gulmira Rzayeva, Gas Supply Changes in Turkey, The Oxford Institue for Energy Studies, January 2018.
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rallerinin kullandığı gaz arzında kesintiye gidilmiştir. 
Türkiye, aynı sıkıntıları tekrar yaşamamak adına iletim 
şebekesi kapasitesi yatırımlarını sürdürmektedir. 
Bu yatırımlar; yeraltı depolarının stok ve geri üretim 
kapasitelerinin arttırılmasını, FSRU tesisleri ile sistemin 
desteklenmesini ve yeni kompresör istasyonlarının 
inşasını kapsamaktadır. Yapılan yatırımlar neticesinde 
maksimum günlük gaz çekiş miktarı 2019 Ocak ayında 
245,34 milyon Sm3’e ulaşmıştır. 2017-2020 yılı Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Doğal Gaz Piya-
sası Sektör Raporları incelendiğinde günlük maksimum 
gaz çekiş miktarlarının yılın en soğuk ayları olan Aralık, 
Ocak ve Şubat aylarında yüksek olduğu görülmektedir.

Şekil 2.2. 2017-2020 En Yüksek Günlük Çekiş 
Miktarlarının Aylık Dağılımı

Şekil 2.1. Yıllara Göre Ay Sonu Doğal Gaz Stok 
Miktarları (Milyon Sm3)

Doğal gazda tamamen dışa bağımlı bir ülke ola-
rak depo stok kapasitelerinin arttırılması, Türkiye’nin 
bir enerji merkezi olması ile sonuçlanacak aşamaları 
başarı ile geçmesi için önemli adımlardandır. Bu min-
valde atılan adımlar sadece depo stok kapasitelerinin 
değil iletim şebekesine gaz giriş ve çıkış kapasiteleri-
nin arttırılmasını da kapsamaktadır. Çünkü Türkiye’nin, 
önceki yıllarda ithal edecek doğal gazı bulsa bile iletim 
şebekesindeki kısıtlar sebebiyle iç talebi karşılayama-
yacak noktalara geldiği olmuştur. Bunun yakın zaman-
daki en bariz örneği 2016-2017 kışında yaşanmıştır 
ve talep karşılanamadığı için doğal gaz elektrik sant-
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Tablo 2.1. 2010-2020 Yılları Doğal Gaz İthalat Miktarları (Milyon sm3)

Ülke Rusya İran Azerbaycan Cezayir Nijerya Diğer* Toplam Bir Önceki 
Yıla Göre 

Yüzde 
DeğişimYıllar Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar

2010 17.576 46,21 7.765 20,41 4.521 11,89 3.906 10,27 1.189 3,13 3.079 8,09 38.036 6,08

2011 25.406 57,91 8.190 18,67 3.806 8,67 4.156 9,47 1.248 2,84 1.069 2,44 43.874 15,35

2012 26.491 57,69 8.215 17,89 3.354 7,3 4.076 8,88 1.322 2,88 2.464 5,37 45.922 4,67

2013 26.212 57,9 8.730 19,28 4.245 9,38 3.917 8,65 1.274 2,81 892 1,97 45.269 -1,42

2014 26.975 54,76 8.932 18,13 6.074 12,33 4.179 8,48 1.414 2,87 1.689 3,43 49.262 8,82

2015 26.783 55,31 7.826 16,16 6.169 12,74 3.916 8,09 1.240 2,56 2.493 5,15 48.427 -1,7

2016 24.540 52,94 7.705 16,62 6.480 13,98 4.284 9,24 1.220 2,63 2.124 4,58 46.352 -4,28

2017 28.690 51,93 9.251 16,74 6.544 11,85 4.617 8,36 1.344 2,43 4.804 8,7 55.250 19,2

2018 23.642 47,02 7.863 15,64 7.527 14,97 4.521 8,99 1.668 3,32 5.061 10,21 50.282 -8,99

2019 15.196 33,61 7.736 17,11 9.585 21,2 5.678 12,56 1.756 3,88 5.260 11,63 45.211 -10,08

2020 16.166 33,59 5.321 11,06 11.548 24,00 5.573 11,58 1.358 2,82 8.159 16,95 48.126 6,45

* 2020 yılına kadar Spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeleri, 2020 yılında spot LNG/boru gazı ithalatının yapıldığı ülkeleri                         
temsil etmektedir.
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Türkiye’de ithal fosil yakıt tüketiminin azaltılma-
sına ve yerli kaynak kullanımına öncelik verilmesine 
yönelik politikalara uyumlu olarak doğal gaz ithalatı 
2018 ve 2019 yılında sırasıyla 8,99 ve 10,08 oranında 
düşüş göstermiştir. 2020 yılında ise doğal gaz ithala-
tı bir önceki yıla göre %6,45 oranında artmış olmasına 
rağmen 2017 yılına kıyasla %12,9 daha az ithalat 
gerçekleşmiştir. 

İthalatta gözlenen önemli bir gelişme spot ithalatın 
payının artış eğiliminde olmasıdır. LNG’de son zaman-
larda küresel olarak arz fazlalığının bulunması, spot 
sözleşmelerin yaygınlık kazanması ve FSRU tesisleri-
nin devreye alınması gibi iç ve dış kaynaklı nedenlerden 
ötürü son dört yıldır artan spot ithalat 2020’de bir ön-
ceki yıla kıyasla %55,1 artarak 8,16 milyar m3 ile top-
lam ithalatın %16,95’ine ulaşmıştır. Öte yandan, 2020 
yılında ilk defa 12,04 milyon Sm3 spot boru gazı ithalatı 
gerçekleştirilmiştir.

Dikkate değer diğer bir değişiklik ise uzun yıllar bo-
yunca %50’nin üzerinde seyreden Rusya’dan ithal edi-
len gazın oranının son iki yılda %33 seviyelerine indiril-
miş olmasıdır. Önceki senelerde ikinci en büyük doğal 
gaz tedarikçisi konumundaki İran, 2019 ve 2020 itiba-
riyle yerini Azerbaycan’a bırakmıştır. 2020 yılında Azer-
baycan’dan ithal edilen 11,55 milyar m3 doğal gaz top-
lam ithalatın %24’ünü karşılamıştır. İthalatta bir diğer 
önemli ülke Cezayir ise 5,57 milyar m3 ile 2020 yılında 
Türkiye’nin üçüncü doğal gaz tedarikçisi konumundadır. 

2020’de İran’dan ithal edilen gaz bir önceki yıla göre 
%31,2 azalarak 5,32 milyar m3’e gerilemiş böylece İran 
doğal gaz ithal edilen ülkeler sıralamasında dördüncü 
sıraya gerilemiştir.

Şekil 2.3. 2013-2020 Doğal Gaz İthalatının Ülkelere 
Göre Dağılımı (Milyon Sm3)

Geçtiğimiz birkaç yılda giriş noktası ve kaynak çe-
şitlendirmesi kapsamında önemli gelişmeler olmuştur. 
2017 yılında 8 olan giriş noktası sayısı 2018 itibariyle 
TANAP’ın devreye girmesi ve 2020 yılında da Kıyıköy 
giriş noktasıyla birlikte 10’a yükselmiştir. Ayrıca 2017 
yılında 12 olan ithalat gerçekleştirilen ülke sayısı 2020 
yılında 15’e ulaşmıştır. Bu durumun, ithalatta Rusya’nın 
payının %33 seviyelerine indirilmesiyle birlikte değer-
lendirildiğinde, doğal gaz arz güvenliğine önemli bir 
katkı sağladığı düşünülmektedir.
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Tablo 2.2. 2013-2020 Yılları Arasında İthal Edilen Doğal Gazın Türüne Göre İthalat Miktarları                                         
(Milyon Sm3) ve Payları (%)

Gazın Türü BORU GAZI LNG TOPLAM

Yıllar Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Miktar

2013 39.419,44 87,08 5.849,54 12,92 45.268,98

2014 41.981,41 85,22 7.280,87 14,78 49.262,28

2015 40.778,11 84,21 7.648,96 15,79 48.427,08

2016 38.724,48 83,54 7.627,68 16,46 46.352,17

2017 44.484,67 80,52 10.765,28 19,48 55.249,95

2018 39.032,13 77,63 11.249,92 22,37 50.282,05

2019 32.517,40 71,92 12.694,07 28,08 45.211,47

2020 33.047,16 68,67 15.078,35 31,33 48.125,51
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%99 oranında ithalata bağımlı olan ve üretim ile ih-
racat kapasitesi sınırlı olan bir piyasada ithalat miktarı 
doğrudan tüketimle ilişkilidir. 2017’de ithalatta oldu-
ğu gibi doğal gaz tüketiminde de 53,86 milyar Sm3 ile 
rekor kırılmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında ise elektrik 
üretiminde kullanılan gazın önemli ölçüde azalmasıyla 
birlikte, konut tüketiminde yaşanan artışa rağmen, top-
lam tüketimde düşüşler meydana gelmiştir. 2020’de 
elektrik üretiminde kullanılan gaz miktarı 13,65 milyar 
Sm3 olarak gerçekleşmiştir. 2020’de konut tüketimin-
deki gaz miktarı ise 15,61 milyar Sm3 ile ilk defa elektrik 
üretiminde kullanılan gaz miktarını geçmiştir. 

Şekil 2.6. 2020 Yılı Aylık Doğal Gaz Sektörel Tüketim 

Seyri (Milyon Sm3)

2020 yılında yaşanan ve halen devam eden Co-
vid-19 pandemisinin etkisiyle sanayi sektöründe kulla-
nılan doğal gaz 2020 Nisan ve Mayıs aylarında düşüş 
gösterse de ilerleyen aylarda tekrar eski seviyesine 
ulaşmıştır. 2020 yılında hizmet sektöründe kullanılan 
doğal gazın azalmasının da pandemi etkisiyle olduğu 
değerlendirilmektedir.

Yeni LNG tesislerinin devreye girmesiyle boru gazı 
ithalatının toplam ithalat içindeki oranının sürekli azal-
dığı, LNG ithalatının ise arttığı gözlenmektedir. 2013 
yılında %87,08 olan boru gazının payı 2017’ye gelin-
diğinde %80,52’ye, 2020’de ise %68,67’ye gerilemiştir. 
2020’de LNG ithalatı ise 15,08 milyar Sm3 olarak ger-
çekleşmiş olup %31,33 ile toplam ithalatın yaklaşık üçte 
biri LNG olarak ithal edilmiştir. 

Şekil 2.4. LNG Kapasitesi ile LNG İthalatının Değişimi                  
(Bin m3 LNG- Milyar Sm3)

Şekil 2.5. Sektörlere Göre Tüketimin Yıllara Göre 
Karşılaştırması
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Tablo 2.3. Elektrik üretiminde doğal gazın ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payları

Yıllar Elektrik üretiminde yenilenebilir 
kaynakların payı* (%)

Elektrik üretiminde doğal 
gazın payı (%)

Elektrik santrallerinin doğal 
gaz tüketimi     (milyon Sm3)

2017 29,50 36,82 20.536,52

2018 29,83 30,12 18.191,64

2019 43,97 18,59 11.258,00

2020 42,40 22,69 13.645,29

* Lisanssız üretim dahil edilmiştir.

Enerjide ithalat bağımlılığının azaltılması ve yerli 
kaynak kullanımının artırılması hedefi doğrultusunda 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımların des-
teklenmesi elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza 
düşüş olarak yansımıştır. Bu sebeple 2017’de elektrik 
üretiminde kullanılan gaz miktarı 20,54 milyar Sm3 

iken, 2019 yılında 11,26 milyar Sm3’e kadar düşmüştür. 

2020 yılında hidrolik santrallerin elektrik üretimlerinde 

yaşanan düşüşten dolayı tekrar artış gerçekleşmesine 

rağmen elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi 2017 

yılındaki rekor tüketimin altında seyretmektedir.

2019 yılında 81 il merkezinin tamamına doğal gaz 
arzı sağlanması hedefine ulaşılmıştır. 2020 yılı sonu 
itibariyle ise 554 ilçe ve 35 beldeye doğal gaz arzı sağ-
lanmıştır. Dağıtım hattı yatırımlarının yıldan yıla artarak 
dağıtım şebekesinin büyümeye devam ettiği ve neti-
cesinde doğal gaz tüketici sayılarının arttığı gözlen-
mektedir. 2020 sonu itibariyle dağıtım şebekesi çelik 
boru hattı uzunluğu 14.924 km’ye, polietilen boru hat-
tı 101.496 km’ye ulaşmış olup 16.846.604 abone ve 
655.464 serbest tüketici olmak üzere doğal gaz tüketici 
sayısı 17.502.068’e ulaşmıştır.

Öncelikli olarak nüfusu 20.000 ve daha sonra 10.000 
üzerinde olan bütün ilçelere doğal gaz ulaştırılması 
hedefi çerçevesinde yeni ilçe ve beldelere doğal gaz arzı 
sağlandıkça konutlarda tüketilen doğal gazın artışının 
devam edeceği söylenebilir. 

Tablo 2.4. Dağıtım şebekesine ilişkin bilgiler ve tüketici sayıları

Yıllar Çelik Boru Hattı 
Uzunluğu (km)

Polietilen Boru Hattı 
Uzunluğu (km)

Servis Hattı 
Uzunluğu (km)

Servis Hattı 
Sayısı

Abone                
Sayısı

Serbest 
Tüketici Sayısı

2017 12.326 81.478 33.023 3.310.151 13.572.231 551.988

2018 13.486 90.140 35.942 3.594.917 14.755.011 601.348

2019 14.149 95.180 38.340 3.792.051 15.865.809 623.930

2020 14.924 101.496 40.748 4.007.545 16.846.604 655.464
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Tablo 2.5. Ortalama Sıcaklığın Konut Tüketiminde 
Kullanılan Gaz Miktarına Etkisi 

Ortalama Sıcaklık 
(˚C)

Konut Tüketimi              
(milyon Sm3)

2017 13,7 13.515

2018 15,1 12.625

2019 14,4 14.396

2020 14,6 15.613

2018 yılı hariç olmak üzere konutlarda kullanılan 
doğal gaz tüketiminde artış gözlenmektedir. Konut tü-
ketiminde kullanılan gaz miktarlarının Türkiye yıllık or-
talama sıcaklık değerleri2  ile ilişkili olduğu, 2018 yılında 
konut tüketimindeki düşüşün ortalama sıcaklık değeri-
nin bir önceki yıla göre 1,4 ˚C yüksek gerçekleşmesine 
bağlı olduğu değerlendirilmektedir. 

Şekil 2.7. OTSP İşlem Hacmi (Milyon Sm3)

Son yıllarda doğal gaz piyasasında meydana gelen 
önemli gelişmelerden biri ise Organize Toptan Doğal 
Gaz Satış Piyasası (OTSP)’nın 01/09/2018 tarihinde 
faaliyete başlamış olmasıdır. Böylece doğal gaz iletim 
sistemi kullanıcılarının sürekli ticaret esasına göre (alış 
ve satış tekliflerinin anlık olarak eşleştiği bir ticaret me-
kanizması) ticaret yapabilmelerine ve dengesizliklerini 
giderebilmelerine imkânı tanınmıştır. Ülkemiz, bölge-
sinde günlük olarak doğal gaz ticareti yapılabilen bir 
borsayı açan ilk ülke olmuştur. Gazın rekabetçi bir piya-
sa içerisinde objektif ve şeffaf koşullar altında fiyatlan-
masıyla oluşan Türkiye doğal gaz referans fiyatı (GRF), 
ülkemizde yapılacak yeni yatırımlar açısından önemli 
bir sinyal niteliği taşıyacak ve ülkemizin doğal gaz ti-

caret merkezi olma hedeflerine çok büyük katkı sağ-
layacaktır. OTSP’de 2019 yılında 1.275,07 milyon Sm3 
olan işlem hacmi 2020 yılında %63,9 artarak 2089,61 
milyon Sm3’e yükselmiştir.

Sonuç olarak, son yıllarda doğal gaz piyasasında 
TANAP’ın yürürlüğe girmesi, depolama tesislerinin 
devreye alınması, OTSP’nin devreye girmesi gibi önemli 
gelişmeler yaşanmış, ithalatta giriş noktası ve kaynak 
çeşitlendirilmesi ile arz güvenliğinde önemli mesafeler 
katedilmiştir. İlerleyen senelerde de Karadeniz’de Tür-
kali-1, Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında bulunduğu 
açıklanan toplam 540 milyar m3 doğal gazın çıkarılması 
ve tüketime sunulmasıyla birlikte, ithalat bağımlılığının 
azaltılması ve arz güvenliği noktasında ilerlemeler kay-
dedileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, yeni 
ilçe ve beldelerin doğal gaza kavuşturulmasıyla tüketi-
min daha da yaygınlaşması ve gelecekte de doğal gaz 
sektöründeki atılımın devam etmesi öngörülmektedir.

Kaynakça

• EPDK Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporları 
(2017-2020)

• EPDK Elektrik Piyasası Sektörel Gelişim Rapor-
ları (2017-2020)

• Gulmira Rzayeva, Gas Supply Changes in Turkey, 
The Oxford Institue for Energy Studies, January 
2018.

• Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://mgm.gov.
tr/FILES/resmi-istatistikler/parametreAnalizi/
Turkiye-Ortalama-Sicaklik-2020.pdf
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elektrik talebinde gerçekleşen yüzde 0,8’lik artışla sal-
gından en az etkilenen ülkeler arasında olmuştur.

Son yıllarda, elektrik üretiminde, ithal kaynaklar 
yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
özendirilmesini hedefleyen yapısal düzenlemeler, pi-
yasalarda Covid-19 salgını esnasında yaşanan ve so-
nucunda ortaya çıkan gelişmelere rağmen sonuçlarını 
göstermeye devam etmiştir. Bu bağlamda, 2019 yılında 
toplam elektrik kurulu gücünde %45,4 olan yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payı 2020’de %48’e yükselmiştir.

Bu çalışmada; elektrik piyasasının yakın geçmi-
şi, gerçekleşme verileri üzerinden değerlendirilecek, 
sektörel bazda gelişmeler incelenirken Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Mayıs ayında 
yayınlanan Elektrik Piyasası 2020 Yılı Piyasa Gelişim 
Raporu esas alınacaktır.

Arz ve Talep Bağlamında Gerçekleşmeler

Ülkemizde, artan enerji talebini karşılamak üzere 
hızla gelişen elektrik üretim sektörü, kurulu güç ve yıllık 
üretim miktarları üzerinden değerlendirilebilir. Bilindi-
ği gibi talebin esas göstergelerinden biri gerçekleşen 
tüketim iken elektrik piyasasının sağlıklı işlemesi için 
ölçülmesi olmazsa olmaz bir diğer unsur ise puant yük-
tür. Tablo 1.1 incelendiğinde, 2019 yılına kıyasla 2020 
yılında lisanslı kurulu güç, lisanssız kurulu güç, puant 
talep, lisanssız üretim, faturalanan ve fiili tüketimin 
arttığı, lisanslı üretim, ithalat ve ihracatın ise azaldığı 
görülmektedir. 

Giriş

Nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, 
küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları, yükselen 
enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda gelişen du-
yarlılık; dünya genelinde, doğal kaynaklara ve enerjiye 
olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Talep artışı ile 
birlikte enerjide, ülkemiz gibi dışa bağımlı ülke ekono-
milerinde, ithalatın payı da artmaktadır. 

Fosil ve geleneksel yakıtların yüksek maliyetlerinin 
yanı sıra politik ve ekonomik olarak büyük riskler barın-
dırmaları, sürdürülebilirlikten uzak olmaları ve çevresel 
etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının öne-
mi her geçen gün daha da artmaktadır.

Türkiye hızla gelişmekte, ülke ekonomisi büyümek-
tedir. Ekonomik büyüme ile enerji sektörünün büyümesi 
arasında benzer ilişki (pozitif korelasyon) olduğu bilin-
mektedir. 2013’te yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu çerçevesinde ikincil düzenlemelere 
ağırlık verilen dönemde, hazırlanan birçok yönetmelik 
ve diğer mevzuat ışığında, 2020 yılına gelindiğinde pi-
yasanın; daha serbest, rekabetçi, şeffaf ve öngörülebi-
lir şekilde işlediği bir yapıya dönüştürülmesi yönünde 
önemli mesafe kat edilmiştir.

Ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden 
olan elektrik talebinde, Covid-19 salgınını önlemek için 
uygulanan tedbirlere bağlı olarak büyük dalgalanmalar 
yaşanmıştır. Bu kapsamda alınan tedbirlerin ekono-
mik aktiviteyi yavaşlatmasının etkisi, yıl sonu itibarıy-
la elektrik talebinde de görülmüştür. Türkiye, 2020 yılı 
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) li-
sanslı kurulu güç içerisindeki payı 2019 yılında %45,4 
iken 2020 yılında bu oran %48,04’i bulmuş, lisanslı 
elektrik üretimi içerisindeki payı ise 2019 yılında %42,1 
iken 2020 yılında %40,2 seviyelerinde kalmıştır. 

2020 yılında lisanslı kurulu güç geçen yıla oranla 
%4,8 artarak 89.067,1 MW’a ulaşmıştır. Lisanslı elekt-
rik üretim miktarı ise, 2019 yılına göre %0,1 azalarak 
294.084,7 GWh miktarında gerçekleşmiştir. 

Tablo 1.2. 2017-2020 Yılları Kaynak Bazında Kurulu Güç ve Üretim Dağılımı

KAYNAK 

TÜRÜ

TOPLAM KURULU GÜÇ* (MW) TOPLAM KURULU ÜRETİM* (MWh)

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

GÜÇ
ORAN 

(%)
GÜÇ

ORAN 

(%)
GÜÇ

ORAN 

(%)
GÜÇ

ORAN 

(%)
ÜRETİM

ORAN 

(%)
ÜRETİM

ORAN 

(%)
ÜRETİM

ORAN 

(%)
ÜRETİM

ORAN 

(%)

DOĞAL GAZ 26.400 31,2 25.887 29,3 26.267 28,8 26.045 27,2 108.839.390 36,8 91.228.260 30,0 56.522.700 18,6 69.277.540 22,7

İTHAL 
KÖMÜR 8.936 10,6 8.939 10,1 8.967 9,8 8.987 9,4 51.172.220 17,3 62.949.640 20,7 60.381.300 19,9 62.466.470 20,5

HİDROLİK 27.265 32,2 28.293 32,0 28.505 31,2 30.983 32,3 58.413.536 19,8 59.972.181 19,8 88.884.638 29,2 78.114.947 25,6

LİNYİT 9.267 10,9 9.597 10,8 10.101 11,1 10.120 10,6 40.581.020 13,7 45.055.290 14,8 46.893.700 15,4 38.163.850 12,5

RÜZGÂR 6.514 7,7 6.994 7,9 7.591 8,3 8.741 9,1 17.896.815 6,1 20.003.360 6,6 21.749.858 7,2 24.680.827 8,1

JEOTERMAL 1.064 1,3 1.283 1,4 1.515 1,7 1.613 1,7 5.969.480 2,0 7.611.580 2,5 8.929.700 2,9 9.929.410 3,3

TAŞ KÖMÜR 616 0,7 616 0,7 811 0,9 811 0,8 3.453.870 1,2 3.005.550 1,0 3.518.900 1,2 3.415.830 1,1

ASFALTİT 
KÖMÜR 405 0,5 405 0,5 405 0,4 405 0,4 2.394.640 0,8 2.328.500 0,8 2.324.000 0,8 2.222.880 0,7

BİYOKÜTLE 506 0,6 670 0,8 800 0,9 1.106 1,2 2.078.377 0,7 2.615.902 0,9 4.521.787 1,5 5.501.946 1,8

MOTORİN 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1.008.830 0,3 980 0,0 1.000 0,0 1.000 0,0

FUEL OİL 703 0,8 709 0,8 306 0,3 306 0,3 957.860 0,3 957.980 0,3 732.900 0,2 313.040 0,1

GÜNEŞ 2.998 3,5 5.099 5,8 5.995 6,6 6.667 7,0 2.860.733 1,0 7.925.326 2,6 9.620.311 3,2 11.242.482 3,7

NAFTA 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 - - - - - - - -

TOPLAM 84.680 100 88.498   100 91.269 100 95.790 100 295.626.771 100 303.654.549 100 304.080.794 100 305.330.222 100

* Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

Makale

Tablo 1.1. Lisanslı ve Lisanssız Kurulu Güç (KG), Puant Talep, Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretimi, Tüketim,                             
İthalat ve İhracat Verileri

 Birim 2017 2018 2019
Değişim (%) 
2018-2019

2020
Değişim (%) 
2019-2020

Lisanslı Kurulu Güç MW 81.506,4 83.187,0 84.960,0 2,1 89.067,1 4,8
Lisanssız Kurulu Güç MW 3.173,3 5.310,6 6.309,3 18,8 6.823,5 8,1
Puant Talep MW 48.831,8 49.515,7 49.281,4 -0,5 49.851,9 1,2
Lisanslı Üretim GWh 292.595,4 295.402,3 294.251,3 -0,4 294.084,7 -0,1
Lisanssız Üretim GWh 3.031,3 8.212,8 9.829,4 19,7 11.245,5 14,4
Faturalanan Tüketim GWh 225.830,2 233.610,0 229.597,9 -1,7 233.436,6 1,7
Fiili Tüketim GWh 292.003,5 302.772,3 301.977,5 -0,3 304.394,9 0,8
İthalat GWh 2.729,1 2.466,0 2.211,5 -10,3 1.888,3 -14,6
İhracat GWh 3.300,1 3.073,6 2.788,7 -9,3 2.484,0 -10,9
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Yıl

Fiili Elektrik 
Tüketim 
Miktarı 
(TWh)

Değişim                            
(%)

Kişi Başı 
GSYH (TL)

Değişim                     
(%)

Sanayi 
Üretim 
Endeksi

Değişim                    
(%) TÜFE Değişim 

(%)

2017 292,00 7,34 38.660,08 17,50 112,6 8,90 327,41 11,9
2018 302,77 3,69   45.463,00 17,60 114,00 1,25 393,88 20,30
2019 301,98 -0,26   51.834,00 14,01 113,32 -0,60 440,50 11,84
2020 304,39 0,80   60.537,00 16,79 115,79 2,18 504,81 14,60

Tablo 1.3. 2019 ve 2020 Yılları Faturalanan Elektrik Tüketiminin Dağılımı

Tüketici Türü

Dağıtım Gerilim Seviyesinden 
Bağlı Tüketicilerin Tüketim 

Miktarı (GWh)

İletim Gerilim Seviyesinden 
Bağlı Tüketicilerin Tüketim 

Miktarı (GWh)
Toplam (GWh)

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Abone 134.409,69 103.709,28 1.278,91 808,04 135.688,60 104.517,32
Serbest Tüketici 41.494,79 73.676,50 52.414,53 55.242,79 93.909,32 128.919,29
Genel Toplam 175.904,48 177.385,78 53.693,43 56.050,83 229.597,91 233.436,61

 Tablo 1.4. Fiili Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Göstergeler

viyesinden bağlı tüketicilere faturalandırılmıştır (Tablo 
1.3). Ayrıca, 233.436,61 GWh’lik tüketimin 128.919,29 
GWh’lik kısmı serbest tüketicilerin, 104.517,32 GWh’lik 
kısmı ise serbest tüketici olmayan tüketicilerin tüketimi 
olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1.4’te, Fiili Elektrik Tüketimine kıyasla; Kişi 
Başı Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYH), Sanayi Üretim En-
deksi ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerinin 
yıllara göre değişimlerinin bir kesit (2017-2020) veril-
mektedir. Fiili elektrik tüketim miktarı ile GSYH, Sanayi 
Üretim Endeksi ve TÜFE arasındaki korelasyon katsa-
yıları 0,86 olarak hesaplanmıştır. Bu katsayı söz konu-
su parametreler arasında yüksek doğru orantı ilişkisi 
(yüksek pozitif korelasyon) olduğunu göstermektedir. 
2020 yılında fiili elektrik tüketimi %0,80 oranında, GSYH 
%16,79 oranında, Sanayi Üretim Endeksi %2,18 oranın-
da ve TÜFE ise %14,60 oranında artış göstermektedir.

Tablo 1.2’ye göre, birincil kaynak bazında; doğal 
gazın 2017’de elektrik kurulu gücü içinde %31,2 olan 
payı yıllar itibariyle düşerek 2020 yılında %27,2 ola-
rak gerçekleşmiştir. Elektrik üretiminde ise 2017’de 
%36,8 olan doğal gaz payı kurulu güce kıyasla daha 
keskin bir düşüş göstermekte 2020 yılına gelindiğinde 
%22,7 gerçekleşme kaydetmektedir. Doğal gaz payın-
daki bu düşüşe paralel olarak yenilenebilir enerji kay-
naklarının hem kurulu güçteki hem de üretimdeki payı 
artış göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
elektrik kurulu gücünde 2017 yılında %45,3 olan payı 
2020 yılında %51,3’e; elektrik üretiminde ise bu oranlar 
%29,5’tan % 42,4’e yükselmiştir.

2020 yılında faturalanan elektrik tüketimi bir önce-
ki yıla göre %1,7 artarak 233.436,61 GWh seviyesinde 
tahakkuk etmiştir. Bu miktarın 56.050,83 GWh’lik kısmı 
iletim gerilim seviyesinden bağlı tüketicilere, geri ka-
lan 177.385,78 GWh’lik kısmı ise dağıtım gerilim se-
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Şekil 1.1’de görüldüğü gibi elektrik enerjisi talebi 
son 20 yılda sadece 2009 ve 2019 yıllarında azalmış-
tır. Ülkemizin büyümesiyle doğru orantılı olarak elektrik 
enerjisi talebi de artış eğilimindedir. 2020 yılında Co-
vid-19 salgını kapsamda alınan kapanma tedbirlerinin 
ekonomik aktiviteyi yavaşlatması nedeniyle talepteki 
artış %0,8 oranında gerçekleşmiştir.

Fiyat Oluşumuna İlişkin Gerçekleşmeler

Bilindiği üzere elektrik fiyatları; Enerji Piyasaları 
İşletme A.Ş. (EPİAŞ) yetki ve sorumluluğunda faaliyet 
göstermekte olan Gün Öncesi Piyasası (GÖP) bünye-
sinde piyasa katılımcıları tarafından sunulan teklifler 
doğrultusunda oluşmaktadır. EPİAŞ tarafından saatlik 
bazda ilan edilen piyasa takas fiyatı (PTF) ile Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından işletilmekte olan 

Şekil 1.1. Yıllar İtibariyle Elektrik Enerjisi Talebi ve Artış Oranı (GWh-%)

Dengeleme Güç Piyasasında (DGP) oluşan sistem mar-
jinal fiyatı (SMF) piyasada alım-satıma konu elektrik 
enerjisi için gösterge fiyat niteliği taşımaktadır. 

Şekil 1.2’de 2020 yılı boyunca oluşan PTF’nin saatlik 
gerçekleşmeleri görülmektedir. 2020 yılında PTF genel 
olarak 150 ila 350 TL/MWh aralığında seyretmiştir. PTF 
için en yüksek değeri olan 982,00 TL/MWh’ye 17 Eylül 
2020 tarihinde saat 16.00’da ulaşmıştır. 2020 yılında 
toplam 34 saat için PTF 0 TL/MWh olarak gerçekleş-
miştir. 

GÖP’te oluşan ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyat-
larının yıllar itibariyle gelişimi ise Şekil 1.3’de gösteril-
miştir. 2020 yılında PTF ağırlıklı ortalamasının 2019’a 
göre %6,48 artarak 286 TL/MWh’ı bulduğu görülmek-
tedir.

Şekil 1.2. 2020 Yılı Ağırlıklı Ortalama Piyasa Takas Fiyatı ile Piyasa Takas 
Fiyatının Saatlik Gelişimi (TL/MWh)
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Şekil 1.3. Yıllara Göre Ağırlıklı Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (TL/MWh)

Şekil 1.4. 2020 Yılı Sistem Marjinal Fiyatının (SMF) Saatlik Gelişimi (TL/MWh)

 

 

 

 

samında 2011 yılından bu yana uygulanan YEKDEM ile 
yatırımcılar için yenilenebilir enerji kaynakları daha ca-
zip hale gelmiştir. 

Tablo 1.5’te görüldüğü gibi yıllar itibariyle lisanslı 
YEKDEM santrallerinin kurulu gücü artmış 2020 yılı-
na gelindiğinde toplam 21.146,1 MW kapasiteye ula-
şılmıştır. 2020 yılı verileri esasında, YEKDEM kurulu 
gücünün kaynak türüne göre dağılımına bakıldığında; 
12.434,7 MW ile hidrolik santrallerin en yüksek paya 
sahip olduğu, 6.440,0 MW ile rüzgâr santrallerinin ise 
ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca lisanssız 
elektrik üretimi kapsamında 2020 yılı sonu itibariyle 
6.420,80 MW’lık kurulu güç de YEKDEM kapsamında 
işlem görmektedir. Lisanssız santraller de dahil olmak 
üzere YEKDEM kapsamındaki kurulu gücün ülkemizin 
toplam kurulu gücüne oranı 2019 yılında %22,92 iken, 
2020 yılında %22,07 olmuştur.

Diğer taraftan, GÖP’te oluşan fiyatlara benzer şekil-
de DGP’de oluşan fiyatlar da 2020 yılında genel olarak 
150 ila 350 TL/MWh arasında gerçekleşmiştir. Fiyat en 
yüksek 3 Eylül 2020 tarihinde saat 16.00’da 2.000 TL/
MWh olarak kaydedilmiş, yıl içinde toplam 354 saat 
için 400 TL/MWh ve üzerine çıkmıştır. DGP’de 2020 yılı 
boyunca, 256 saat için SMF 0 TL/MWh olarak gerçek-
leşmiştir. DGP’de fiyatın yıllık ağırlıklı ortalamasının bir 
önceki yıla oranla %12,88 artarak 282,47 TL/MWh ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 1.4).

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme             
       Mekanizması (YEKDEM)

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve 
sürdürülebilir bir enerji portföyü sağlamak hedefleriy-
le, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kap-
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Türü 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Güneş - - - - - - 12,9 13,9 81,7 162,7
Hidrolik 21 930 217 598 2.116,3 9.960,0 11.096,3 11.706,4 12.588,5 12.434,7
Rüzgar 469 685 76 825 2.732,1 4.319,8 5.238,7 6.200,0 6.495,6 6.440,0
Jeotermal 72 72 140 228 389,9 599,2 752,1 996,8 1.252,7 1.437,5
Biyokütle 45 73 101 147 185,2 203,7 300,0 349,2 503,1 671,2
Genel Toplam 608 1.760 534 1.798 5.423,6 15.082,7 17.399,9 19.266,3 20.921,5 21.146,1 

 

 

kanizmasının maliyetinde son yıllarda artış gözlendiği, 
üretim tarafındaki yatırımların yanı sıra iletim ve dağı-
tım yatırımlarının da büyüyen piyasaya paralel olarak 
arttığı ve kayıpların azaltılarak altyapı iyileştirmelerinin 
devam ettiği, yapılan mevzuat çalışmaları sonucunda 
tüketici memnuniyetinde de kayda değer bir artış sağ-
landığı ifade edilebilir.

Kaynakça

• EPDK Elektrik Piyasası Sektörel Gelişim Rapor-
ları (2017-2020)

• TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi Raporları, 2017-
2020

• TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla Bülten-
leri, 2017-2020

• TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi Bültenleri, 2017-
2020

• TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi Bültenleri, 2017-
2020

Tablo 1.5. Yıllar İtibariyle Lisanslı YEKDEM Santrallerinin Kurulu Gücü (MW)

2020 yılı için YEKDEM’de yer alan santrallerin tabi 
oldukları teşvik miktarları ve YEKDEM Ortalama Fiya-
tı, Şekil 1.5’te yer almaktadır. GÖP’te oluşan PTF’lere 
kıyasla söz konusu teşviklerle oluşan YEKDEM Ortala-
ma Fiyatlarına bakıldığında, en düşük teşvik miktarının 
bile GÖP fiyatının üstünde gerçekleştiği görülmektedir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretimin 
mevsimsel değişkenlik arz etmesi sebebiyle bahar ay-
larında oluşan YEKDEM fiyatı ile PTF arasındaki farkın 
açıldığı gözlenmektedir.

Sonuç

Elektrik piyasasının son yıllardaki gelişimi bir pa-
norama olarak seyredilirse; serbestleşme yönünde 
büyümenin devam ettiği, yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımının her geçen yıl arttığı, ülkemizin büyü-
mesiyle doğru orantılı olarak elektrik enerjisi talebinin 
de sürekli artmakla birlikte Covid-19 salgını kapsamda 
alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatmasının 
sonucunda enerji talebi artışının 2020 yılında sınırlı 
kaldığı değerlendirilebilir. Bunun yanında YEKDEM me-

Şekil 1.5. YEKDEM ve GÖP Fiyatlarının 2020 Yılı Ortalaması (Kr./kWh)
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Start-Up ve                 Start-Up ve                 
Girişimcilik FaaliyetleriGirişimcilik Faaliyetleri

var olan çözümlerinin yanında yeni çözümler üretmeyi 
hedeflerken; start-up’lar çözümü henüz bulunamayan 
sorunlara çözüm bulmaya çalışır ve bu amaçla Ar-Ge 
çalışmaları yapar. Türkçede tam bir karşılığı bulunma-
yan start-up kelimesini; sıfır noktasında işe başlayan 
şirket, girişim veya yeni girişim olarak tanımlamak 
mümkündür. Bir start-up şirketi kurulduğu andan iti-
baren faaliyet gösterdiği alanda, gözle görülür bir deği-
şikliği muazzam bir büyüme hızıyla gerçekleştirmek için 
çaba gösterir. Bunun yanında, sadece söz konusu ama-
ca sahip, yeni kurulan şirketlerin start-up olarak değer-
lendirilebileceği; örneğin kuruluşundan itibaren 10 yılı 
tamamlayan bir şirketin start-up olarak değerlendirile-
meyeceği yaygın görüş olarak kabul edilmektedir. 

Start-up ekosistemi ise start-up’ların oluşturulma-
sına ve geliştirilmesine yardımcı olan bir ağdır. Bu eko-
sistemde, girişimlerin büyümesi amacıyla; risk (girişim) 
sermayesi yatırımcıları, büyük şirketler, araştırma ku-
rumları ve yerel yönetimler farklı şekillerde start-up’la-
ra destek sağlayabilmektedir. Ayrıca bu ekosistem-
lerde, girişimler mevcut kaynakları kullanarak işlerini 
büyütür ve ekosistemde bulunan topluluğu da yeniliğe 

Uzman Gözüyle Enerji’nin 19. sayısında ya-
yımlanan “Neden Ar-Ge ve İnovasyon?” 
başlıklı makalenin devamı niteliğindeki bu 

çalışmada, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine ilişkin 
güncel kavramlar ile uygulama alanlarına odaklanıl-
makta olup bilhassa start-up ve girişimcilik faaliyet-
lerinin gelişimi ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü ve 
son kısmında ise enerji piyasası özelinde Elektrik ve 
Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme 
ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar kapsamında piyasaya yönelik Ar-Ge faali-
yetlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) 
tarafından nasıl desteklendiği ile ilgili değerlendirmeler 
yer alacaktır.

Girişimcilik ve start-up kavramları birbirinden ta-
mamen bağımsız olmamakla birlikte en kapsamlı tanı-
mıyla girişimcilik, belirli bir risk durumunda kâr elde et-
mek amacıyla iş kurmak, olarak tanımlanabilir. Start-up 
tabiri ise tüm dünyada, genellikle; yenilikçi bir hizmet, 
ürün veya yeni teknolojilerle bir tür sorunu çözmek 
için bir girişimci veya bir grup insan tarafından kurulan 
şirketler için kullanılmaktadır. Girişimler, problemlerin 

Merve BİLDİRİCİ
EPDK / Enerji Uzman Yardımcısı
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eder. Aynı zamanda kuluçka merkezleri ürün-pazar 
uyumu üzerinde çalışır ve start-up’lar ile yatırımcılar 
arasında köprü kurar. Ayrıca ürünün piyasaya sürül-
düğü anda, ilk müşterileri memnun etmek ve olumlu 
geri bildirimlerin alınması için yeterli özelliklere sahip 
yeni ürünlerin geliştirilmesi aşamasında yardımcı olur. 
Diğer taraftan start-up’lara ekipman desteği, ofis hiz-
meti, yönetim desteği gibi hizmetler açısından da katkı 
sağlar. 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde, Kuluçka Merke-
zi (İnkübatör),“Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştir-
mek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman 
desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş 
ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden 
sağlandığı yapılar…” olarak tanımlanmakta olup ayrıca 
söz konusu mevzuatta, yönetici şirket tarafından des-
teklenen kuluçka firmalarının en fazla 3 yıl önce kuru-
lan, genç ve yeni işletmelerden oluşmasına ve bunun 
yanında ilgili firmalara kuluçka merkezinde en fazla 36 
ay olmak üzere proje süresine göre yer tahsisinin yapıl-
masına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Hızlandırma programları ise belirli bir aşama-
ya gelmiş ancak henüz erken dönem evresinde olan 
start-up’lara genellikle 3-6 ay gibi sınırlı bir süre bo-
yunca mentorluk ve yoğunlaştırılmış eğitim sağlayarak 
girişimlerin hızlı büyümelerine ve başarılı olmalarına 
yardımcı olur. Bu programlar, start-up ekosistemlerin-
de hayati rol oynar.

teşvik eder. Dünyanın en iyi ekosistem sıralamasında 
yer alan Silikon Vadisi, binlerce yeni girişime ev sahipliği 
yapmaktadır.

Özellikle genç ve yeni kurulan start-up’lara; geliş-
meleri ve büyümeleri için destek veren iki tür program 
vardır: Kuluçka merkezleri ve hızlandırma programları. 
Bu iki programı incelemeden önce mentor ve mentee 
kavramlarına değinilmesinde fayda görülmektedir. 
Mentor kavramı Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “yön-
der” olarak tanımlanmakta olup kelimenin kökenine 
bakıldığında Fransızca eğitmen, akıl hocası anlamına 
gelen mentorat kelimesinden türetilmektedir. Mentee 
kavramı ise bir mentor tarafından eğitilen, tavsiye veya 
danışmanlık verilen kişi olarak tanımlanabilmekte olup 
başarılı bir mentor-mentee ilişkisinde hem mentorun 
hem de mentee’nin öğrendiği ve deneyimler kazandığı 
bir ortamın oluşması beklenmektedir. Böylece men-
torluk süreci kapsamında tarafların beklentilerine ve 
hedeflerine ulaşmaları amacıyla mentee ve mentorun 
sorumluluklarına ilişkin hususların, sürecin başında be-
lirlenmesi ile olumlu yönde gelişim gösterilmektedir.

Dilimize “incubator” kelimesinden çevrilen kuluçka 
merkezleri, start-up’ların fikirlerinin başlangıç aşama-
sına gelmeden önce iyileştirilmesi amacını taşıyarak 
girişimlere destek verir. Yani start-up’ların gelişimi açı-
sından en hassas dönem olan başlangıç aşamasında; 
şirketin yoluna devam edebilmesi, gelişebilmesi ve bü-
yümesi için kuluçka merkezleri, start-up’lara rehberlik 
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yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münha-
sıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 
on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, 
yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler…” olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu merkezlerin 
teşekkülü için organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim 
şeklinde örgütlenmesi, iki merkez için ayrı ayrı belirle-
nen asgari personel sayısının istihdam edilmesi ve ilgili 
faaliyetlerin yurt içinde yürütülmesi gerekmektedir.

Teknolojik bilgiyi üretmenin yanında ticarileştiril-
mesinin sağlanması amacıyla; üniversiteler, araştırma 
kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliği doğ-
rultusunda teknoloji transferinin arttırılması, yüksek/
ileri teknolojiyi oluşturacak yabancı sermayenin ülkeye 
girişini hızlandıracak teknolojik alt yapının sağlanma-
sı için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmaktadır. 
06/7/2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri Kanunu’nda Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge), 
“Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere 
yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek tekno-
loji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün ola-
naklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/
geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem 
veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikle-
ri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukla-
rı, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge 
merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akade-
mik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu 
özelliklere sahip teknopark..” olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusun-
da tesis edilen Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, yöne-
tim ve işletim faaliyetlerini yürüten bir yönetici şirketin 
kurulması gerekmektedir. Yönetici şirket; Bölgeye ait 
planlamaların yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hiz-
metlerini de içeren her türlü hizmetlerin yürütülmesi, 
kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin kurul-
ması, Ar-Ge veya tasarım projelerinin değerlendirilmesi 
ve projesi uygun görülen girişimlere Bölge içerisinde 
yer tahsis edilmesi, Bölgenin ilgili mevzuatta belirlenen 
amaca uygun olarak yönetilmesi, Bölgedeki hizmet ve 
imkânlardan yararlanan girişimcilerin ve üçüncü şahıs-

Ülkemizde, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin des-
teklenmesine ilişkin Ar-Ge merkezlerinin ve tasarım 
merkezlerinin kurulması durumunda ilgili merkezlerde 
faaliyet gösteren firmalar çeşitli indirim, istisna, destek 
ve teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Bu kap-
samda Ar-Ge merkezinin ve tasarım merkezinin kuru-
lumuna ve işleyişine ilişkin hükümler 12/3/2008 tarihli 
ve 26814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyet-
lerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer almakta 
olup söz konusu mevzuatta Ar-Ge merkezi, “Ar-Ge ve 
yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe 
dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini ger-
çekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Tür-
kiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de 
bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde 
ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli 
tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli 
Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler…” olarak; tasarım 
merkezi ise, “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçeve-
sinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetle-
rini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurum-
ların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi 
Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon 
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lerinin ya da projelerinin sunumunu yapar. Ardından 
sunumlar, jüri tarafından değerlendirilmeye alınarak 
oylanır. Jüri değerlendirmesi ile başarılı olanların hedi-
ye, burs veya para ödülü kazandığı yarışmada, sadece 
sorunların çözümüne yönelik yeni fikirler geliştirilmekle 
kalınmaz aynı zamanda fikir sahiplerine istihdam ola-
nakları hususunda katkı sağlanmaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile bilgi üretimi, tek-
nolojik gelişmeler ve yenilikler gerçekleşmekte olup söz 
konusu çıktılar sonucunda yeni bir buluş yapılabilmek-
tedir. İlgili buluşun sınai mülkiyet hakkının alınması kap-
samında yetkili mercilere başvurulmasıyla patent veya 
faydalı model belgeleri alınabilmektedir. Ancak Araştır-
ma ve Geliştirme Faaliyetleri Kapsamında Veri Toplama 
ve Raporlama Yönergelerini içeren Frascati Kılavuzu’n-
da (Frascati Manual) yer alan; sadece Ar-Ge çalışmaları 
ile doğrudan bağlantılı olan patent çalışmalarının Ar-Ge 
olarak değerlendirilebileceği bunun dışındaki patent 
çalışmalarının Ar-Ge faaliyeti olmadığı hususu dikkat 
edilmesi gereken önemli bir noktadır.

Tüm bunların yanında ülkelerin Ar-Ge harcamaları-
nın, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içerisindeki oranı 
Ar-Ge faaliyetlerine verilen önemin başlıca göster-
gelerinden biridir. Bu kapsamda Şekil 1’de Ekonomik 
Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development, OECD) ülkelerinden 
örnekleme usulüyle seçilen bazı ülkelerin 2015-2019 
yılları arasındaki Ar-Ge harcamalarının, GSYİH içindeki 
oranlarının bulunduğu grafik yer almaktadır.

ların belirlenen amaca aykırı davranışlarının önlenmesi 
ve gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür. Bunların 
yanında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde desteklenen 
girişimcilerin, ilgili bölgedeki faaliyetlerine devam ede-
bilmeleri için; projelerinin tamamlanma tarihinden iti-
baren mezkûr mevzuat hükümlerinde belirlenen şart-
lar dahilinde yeni bir proje sunmaları ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü olduk-
ları bilgi ve belgeleri, süresi içerisinde iletmeleri gerek-
mektedir. Aksi halde, girişimci ile Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi arasındaki sözleşmenin fesih olmuş sayılacağı 
hüküm altına alınmıştır. Bundan dolayı ilgili girişim artık 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstereme-
mektedir.

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine ilişkin güncel 
kavramlardan bir tanesi de Hackathon kavramıdır. Ha-
ckathon, ekiplerin bir yazılım projesinde iş birliği yaptığı 
yarışmadır. İngilizce Hacking (hacklemek) ve Marathon 
(maraton) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilen bu 
kavram, çok sayıda insanın iş birliği içerisinde bir araya 
gelerek bilgisayar programcılığı yapmak için buluştuğu 
etkinlik olarak da tanımlanmaktadır. Yarışma öncesi du-
yurulan konu başlıkları kapsamında katılımcılardan ye-
nilikçi fikirler geliştirmeleri beklenmektedir. Söz konusu 
etkinlikte fiziksel olarak aynı ortamda bir araya gelen 
katılımcılar, belirli ortak amaçlar çerçevesinde ekipler 
oluşturmaktadır. Daha sonra oluşturulan ekipler 24, 36 
veya 48 saat gibi önceden belirlenen sınırlı sürelerde, 
fikir ya da proje üretmek için yarışırlar. Yarışmanın so-
nuna doğru ekipler, fikirlerinin bir prototipini oluşturur 
ve alanında uzman kişilerin oluşturduğu jüriye fikir-
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Bu kapsamda ülkelerin büyük çoğunluğunda Ar-Ge 
faaliyetlerine ilişkin harcamaların GSYİH içerisindeki 
oranının ilgili yıllar boyunca arttığı görülmektedir. 

Özetlemek gerekirse; Ar-Ge ve inovasyon uygula-
malarının yaygınlaşması açısından son yıllarda gittikçe 
gelişim gösteren start-up ve girişimcilik faaliyetleri, bir-
çok farklı destekleme programı içerisinde çeşitli mer-
kezlerde yürütülebilmektedir. Söz konusu programlara 
genellikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından teşvik 
verilmekte iken özel sektör tarafından da ilgili çalışma-
lar yürütülebilmektedir. 2015 yılından itibaren birçok 
OECD ülkesinin Ar-Ge harcama bütçelerinin GSYİH için-
deki oranları artmakta olup yaşanan gelişmeler ve veri-
len teşvikler doğrultusunda söz konusu oranların daha 
da artabileceği değerlendirilmektedir.
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YILMAZ TAMER

›› Özellikle Türkiye’nin son on yılına bakıldığında 
enerji politikamızın temel ilkeleri nelerdir?

Piyasa reformu ve enerji güvenliği, Türk enerji politi-
kasının temel ilkeleri olmaya devam ediyor. Kurumu-
muz da kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık yirmi 
yıllık süre zarfında bu ilkeler doğrultusunda faaliyetle-
rini sürdürmektedir.

Son yıllardaki hızlı ekonomik büyüme ve nüfus artışı, 
yalnızca enerji talebinde güçlü bir büyümeye neden 
olmakla kalmadı, aynı zamanda ithalat bağımlılığında 
da buna bağlı bir artışa neden oldu. Enerji talebinde-
ki bu artışa cevap vermek, tüketiciler için sürdü-
rülebilir enerji arzını en uygun fiyat düzeylerinde 
sağlamak ve enerji ithalatı büyüme hızını yavaş-
latmak amacıyla ülkemizdeki enerji piyasası yeni-
den yapılandırılmıştır.

Petrol ve gaz ithalatına olan yoğun bağımlılığı ışığın-
da Türkiye, enerji stratejisinin temel direklerinden 
biri olarak enerji arz güvenliğine öncelik vermiştir. Bu 
alandaki politikamız, yerli petrol ve gaz arama ve üre-
timini artırma, petrol ve gaz tedarik kaynaklarını ve 
ilgili altyapıyı çeşitlendirme ve artan enerji verimliliği 
yoluyla enerji tüketimini azaltma çabalarını içeriyor. 
Ülkemiz, özellikle; yeni gaz keşifleri, boru hatları, LNG 

1971 yılında Gaziantep’te doğan Yılmaz TAMER; Ortaokul, 
Gaziantep Ticaret Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Atılım Üniversitesi (MBA) İşletme Yüksek Lisansın-
dan, Okul-Lise-Fakülte ve MBA birincisi olarak mezun oldu.

2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 2014 yılında 
da Bağımsız Denetçi unvanını aldı.

İşletme Değerleme Yöntemleri, Organizasyon Değişim Mü-
hendisliği, Firmalarda İşgören Seçimi ve Oryantasyon, İthalat 
ve İhracatla Uğraşan İşletmelerin Kur Risklerinden Korunma 
Yöntemleri, Firmaların Hedefli Pazarlama Stratejileri, Türki-
ye’deki Enerji Sektörü ve Elektrik Enerjisi Sektöründeki Fiyat, 
Dış Ticaret ile Finansman ve Teşvikler konusunda akademik 
araştırma ve çalışmalar yaptı.

2000-2001 döneminde Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araş-
tırma A.Ş. Garanti Onay Komisyon Üyesi, 2006-2007 döne-
minde de Türk-İtalya Hükümetleri Arasındaki İzleme Komitesi 
Üyesi olarak görev yaptı.

Çalışma hayatına 1994 yılında Halk Bankası A.Ş.’nde, Müfet-
tiş Yardımcısı olarak başladı. Aynı Bankada Müfettiş, Fon Kre-
dileri -Teşvik Uygulama-, KOBİ Pazarlama Müdür Yardımcısı 
olarak görev yaptı.

2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda Enerji 
Uzmanı olarak görev yaparken memuriyetten ayrılarak 2004-
2009 döneminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinde Genel Müdür ve 
Şekerbank Grubunda Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

2009 yılında tekrar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 
döndükten sonra, Enerji Uzmanı ve Başkan Danışmanı ola-
rak görev yaptı.

2016 yılında LPG Piyasası Dairesi Başkanı, 16/03/2017 ta-
rihinden itibaren de Denetim Dairesi Başkanlığı görevlerini 
yürüttü.

18/02/2021 tarihinden bu yana EPDK Başkan Yardımcısı ola-
rak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
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terminalleri ve artan depola-
ma yoluyla gaz tedarik seçe-
neklerini genişletmede büyük 
ilerleme kaydetti. Ayrıca, bina-
lar için enerji verimliliği politi-
kalarının geliştirilmesinde de 
önemli bir adım olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Türkiye’nin son on yılda bi-
rincil enerji tedarikini önemli 
ölçüde çeşitlendiğini görmek-
ten memnuniyet duyuyorum. 
Özellikle hidrolik, güneş ve 
rüzgâr öncülüğünde yenilene-
bilir elektrik üretiminin dönem 
içinde üç katına çıkmasıyla et-
kileyici bir büyüme kaydedil-
di. Yine de sadece elektrikte 
değil, aynı zamanda ısıtma 
sektöründe de sahip olduğu 
muazzam kaynak donanımı 
göz önüne alındığında, ülke-
mizin yenilenebilir enerjide 
çok daha fazla büyüme sağla-
yabileceği kanaatindeyim.

Modern, rekabetçi ve çevre 
dostu enerji ekonomisi mo-
deli bir ekonomi elde etmek 
için enerji sektörünün sür-
dürülebilirliğine ve uzun va-
deli karbon ayak izimize çok 
dikkat etmemiz gerekiyor. 
Sanayi politikamızı temiz 

enerji geçişinin bir sonraki aşa-
masına yönlendirmek de kana-
atimce aynı derecede önemlidir. 
Bu amaçla; elektrikli araçlar, 
enerji depolama ve dijital tekno-
lojiler gibi alanlarda inovasyonu 
teşvik edecek politikaların ha-
yata geçirilmesinin büyük önem 
arz ettiğini düşünüyorum.

Türkiye, son on yılda enerji piyasala-
rının serbestleştirilmesinde önemli 
ilerleme kaydederek, fiyatlandır-
mada öngörülebilirliği ve şeffaflığı 
başarılı bir şekilde güçlendirmiştir. 
Kurumumuz tarafından alınan ve 
alınacak düzenleyici tedbirlerin, ül-
kemizin enerji güvenliğini daha da 
güçlendirmesine ve gelecekte ener-
ji piyasasına ilişkin zorlukları ve fır-
satları ekonomik açıdan en etkin ve 
sürdürülebilir şekilde yönetmesine 
yardımcı olacağına inancım tamdır.

››  Yenilenebilir ve yerli enerjiden 
bahsettiniz, Türkiye’nin yerli 
enerji üretimini artırma 
stratejisinin temel unsurları 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye son on yılda başta güneş, 
rüzgâr ve jeotermal olmak üzere 
yenilenebilir kaynaklarda, elverişli 
kaynak tedariki, güçlü enerji talebi 
büyümesi ve destekleyici politikalar 
sayesinde etkileyici bir büyüme ya-
şadı. Özellikle yenilenebilir elektrik 
üretimi son on yılda neredeyse üç 
katına çıktı ve toplam elektrik üre-
timindeki payı 2020’de %43’e ulaştı. 
Bu itibarla, Türkiye, 2019-2023 yıl-
larını kapsayan On Birinci Kalkınma 
Planı kapsamında belirlenen yeni-
lenebilir kaynaklardan elektrik üre-
timinin %38,8’lik hedefini şimdiden 
aştı. Kurum olarak, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının genişletilmesi-
ni teşvik etmeye devam etmeyi he-
defliyoruz ve 2017-27 döneminde 
her biri 10 Gigawatt (GW) olan ilave 
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Türkiye son on yılda 
başta güneş, rüzgâr 
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güçlü enerji talebi 
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yaşadı. 
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nin iyileştirilmesi temel hedef-
lerimizden biridir. Binalardaki 
enerji tüketiminin büyüklüğü 
düşünüldüğünde, henüz kulla-
nılmayan jeotermal ve ısı pom-
pası uygulamaları gibi diğer ye-
nilenebilir kaynaklar için önemli 
bir potansiyel de mevcuttur.

Enerjide dışa bağımlılığın azal-
tılması, kaynak çeşitliğinin ar-
tırılarak enerji arz güvenliğinin 
güçlendirilmesi, yerli enerji 
tarımının ve sanayisinin des-
teklenmesi ve fosil yakıtların 
çevresel etkilerinin sınırlandırıl-
ması amaçları doğrultusunda 
geçtiğimiz on yıllık süreç içinde 
yenilenebilir enerji ve yerli kay-
nakların kullanımı konusunda 
akaryakıt sektöründe de önemli 
kazanımlar sağladık. Kurumu-
muz 2013 yılından itibaren ben-
zine, 2018 yılından itibaren de 
motorine biyoyakıt harmanlama 
zorunluluğu getirmiş bulunmak-
tadır. Dağıtıcılar ve rafinericiler 
benzine %3 oranında yerli tarım 
ürünlerinden elde edilen etano-
lü harmanlama ile yükümlü kı-
lınmışken benzer şekilde dağıtı-

güneş ve rüzgâr kapasitesinin 
devreye alınmasını planlıyoruz.

Bilindiği üzere, Yenilenebi-
lir Enerji Destek Mekanizması 
(YEKDEM) kapsamında rüzgâr, 
güneş, biyokütle, hidro ve jeo-
termal dahil olmak üzere yeni-
lenebilir enerji santralleri için 
alım ve fiyat garantisi sunuluyor. 
Tesis bileşenlerinin Türkiye’de 
üretilmesi durumunda ek des-
tek de Kurum tarafından sağ-
lanmaktadır. 18 Eylül 2020’de 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’ne göre, YEKDEM 
planının uygulama süresi, CO-
VID-19 pandemisinden kaynak-
lanan inşaat gecikmeleri nede-
niyle 30 Haziran 2021’e kadar 
altı ay uzatıldı. Yani yenilenebilir 
elektrik üreticileri, 30 Haziran 
2021 tarihinden önce işletmeye 
alınmaları ve garantili fiyat için 
Kuruma başvurmaları halinde 
YEKDEM’den yararlanabilecek-
ler. Buna ek olarak, 2016 yılında 
yenilenebilir enerji üretimi için 
uygun görülen bölgelerindeki 
daha büyük ölçekli yenilenebi-
lir enerji projeleri için bir ihale 
süreci olan Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları (YEKA) Mode-
linin uygulaması da devam et-
mektedir. 

Elektriğin ötesinde, ısıtma için 
kullanılan hem güneş hem de 
jeotermal enerji son on yıl içinde 
iki katından fazla arttı. Bu alan-
da doğrudan bir sübvansiyon 
veya destek olmamasına rağ-
men, ülkemiz güneş enerjili su 
ısıtıcı sistemlerinin kurulumun-
da lider ülkeler arasında yer alı-
yor. Özellikle ülkemizin coğrafi 
konumu ve elverişli koşulları 
göz önüne alındığında, potansi-
yelimizi en üst düzeye çıkarmak 
için teknoloji ve altyapı kalitesi-

cıların %0,5 oranında yerli tarım 
ürünlerinden veya bitkisel atık 
yağdan elde edilen biyodizeli 
motorine harmanlamasına iliş-
kin zorunluluk bulunmaktadır. 
2020 yılı içinde yaklaşık olarak 
84.000 m3 biyodizel ve 67.000 
m3 etanol, akaryakıtlara eklen-
mek suretiyle, tüketiciye sunul-
muştur. Böylelikle, bir yandan 
yüz milyonlarca liralık kaynağın 
ülkemizde kalması sağlanırken, 
öte yandan da biyoyakıtlara 
hammadde üretimini gerçek-
leştiren çiftçilerimizi ve bu ham-
maddeyi mamul ürüne çeviren 
sanayicilerimizi de desteklenmiş 
olduk. 

›› Ülkemizin enerji piyasasının 
serbestleşmesi konusunda 
gelinen noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Daha önce de değindiğim gibi, 
ülkemizin enerji stratejisinin 
en önemli bileşenlerinden biri 
enerji piyasalarının serbestleşti-
rilmesi sürecini devam ettirmek 
ve fiyatların öngörülebilir ve şef-
faf bir şekilde oluşmasını sağla-
maktır.
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Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu'nun yürürlüğe 

girmesinden önce 
yalnızca altı ilimizde 
tüketicilere sunulan 

doğal gaz bugün tüm 
ülke geneline yayılmış 

ve tüketicilere çok daha 
konforlu bir yaşam 

imkânı yanında daha 
yüksek bir hava kalitesi 

de sunmuştur.
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2001 yılında elektrik piyasasının ser-
bestleştirilmesi ve takip eden özelleş-
tirilme uygulamalarının ardından, bu-
gün itibari ile elektrik üretimi, dağıtımı 
ve arzı özel şirketlere açıldı ve halen bu 
faaliyetler hem özel hem de kamuya 
ait şirketler tarafından yürütülüyor.

Organize toptan elektrik piyasaları 
2009 yılından bu yana Türkiye Elektrik 
İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından işletil-
mekteydi. Elektrik ve doğal gaz piya-
salarının serbestleştirilmesi yolunda 
önemli bir adım olan Elektrik Piyasa-
ları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 2015 yılında 
kuruldu. Elektrik toptan satış piya-
saları 2015 yılından bu yana EPİAŞ 
tarafından işletiliyor, Eylül 2018 
tarihinde ise doğal gaz toptan alım 
satım platformu faaliyete geçti. Bu 
piyasalar yatırımcılara fiyat sinyal-
leri vermekte ve fiyat oluşum sü-
recindeki şeffaflığı artırmaktadır. 
Piyasa derinliğinin, likiditesinin ve 
öngörülebilirliğinin 01 Haziran 2021 
günü hayata geçirilen vadeli elekt-
rik piyasasının da etkisiyle hızla ar-
tacağı kanaatindeyim.

Kurum olarak tüm piyasa faaliyetleri-
nin yeni oyunculara açık olduğu liberal 
ve rekabetçi bir doğal gaz piyasasının 
kurulmasını sağlayacak düzenlemeler 

yapmaya da devam edeceğiz. Sürekli 
ticaret platformuna artık dengeleyici 
olarak giren iletim sistemi operatörü 
tarafından şebekenin dengelenmesi-
nin gerçekleştirildiği yeni dengeleme 
yöntemi fiyatların objektif ve şeffaf 
bir şekilde belirlenmesine yardımcı ol-
maktadır.

›› EPDK’nın yaptığı düzenlemeler 
vatandaşların gündelik hayatını ne 
şekilde etkilemektedir?

Mart 2021 itibari ile, toplam kurulu 
gücümüz 97 bin MW’ı, toplam elekt-
rik enerjisi üretimimiz ise 2021 yılı ilk 
üç ayında 79 TWh’i geçmiştir. Kuru-
lu gücümüzün %67’si serbest üretim 
şirketleri tarafından sağlanmaktadır. 
Elektrik piyasasında 21’i dağıtım şirketi 
olmak üzere toplam 2.496 lisanslı pi-
yasa oyuncusu mevcuttur. Doğal gaz 
piyasasına baktığımızda, 72’si dağıtım 
şirketi olmak üzere toplam 334 piyasa 
oyuncusu olduğunu görüyoruz. Petrol 
piyasasında lisanslı şirket sayısı 52’si 
dağıtıcı olmak üzere 13.525; LPG pi-
yasasında ise 88’i dağıtıcı olmak üzere 
11.212’dir. Kurum tarafından lisans 
verilen, faaliyetleri düzenlenen ve 
denetlenen bu şirketler bugün sayı-
sı 46 milyonu aşan elektrik, 17 mil-
yonu aşan doğal gaz tüketicisi ile 24 
milyon motorlu taşıt kullanıcısına 
hizmet vermektedir.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun yü-
rürlüğe girmesinden önce yalnızca 
altı ilimizde tüketicilere sunulan 
doğal gaz bugün tüm ülke geneline 
yayılmış ve tüketicilere çok daha 
konforlu bir yaşam imkânı yanın-
da daha yüksek bir hava kalitesi 
de sunmuştur. Kurum olarak Pet-
rol ve LPG piyasalarında yaptığımız 
çalışmalar neticesinde ise ürün ka-
litesinin uluslararası standartlara 
yükseltilmesi, ülkemizdeki kurulu 
kapasitenin geliştirilmesi ve fiyat 
oluşumunun şeffaf ve öngörülebilir 
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ve Hindistan’dan olmak üzere 
ithal etmektedir. Özellikle moto-
rin talebi, ekonomik büyümeye 
bağlı olarak son yıllarda önemli 
ölçüde artış göstermiştir.

Ülkemizdeki petrol tüketiminin 
neredeyse üçte ikisi genelde 
motorin kullanılan ulaşım sektö-
ründen kaynaklanmaktadır. Bu 
tüketimi ve dolayısı ile dışa ba-
ğımlılığı azaltmak için toplu taşı-
manın, yakıt tasarruflu araçların 
teşvik edilmesi ve fosil yakıtlar-
dan elektrik veya hidrojen gibi 
daha temiz alternatiflere geçişi 
hızlandıracak politikalar gelişti-
rilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Petrol ürünlerindeki dışa 
bağımlılıktan kaynaklanan 
riskleri en aza indirmek için 

ulusal acil durum petrol 
stokları bulunmaktadır. Hem 

rafineriler hem de petrol 
ve LPG piyasasında faaliyet 

gösteren dağıtıcı lisansı 
sahipleri bir önceki yıla ait 

arzlarının en az 20 güne denk 
gelen miktarını akaryakıt 

stoku olarak bulundurmak 
zorundadır.

Uzman Gözüyle Enerji Röportaj

bir şekilde gerçekleşmesi ko-
nularında önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir.

Tüm bu saydıklarım birlikte de-
ğerlendirildiğinde Kurumun son 
yirmi yıl içinde gerçekleştirdiği 
faaliyetlerin vatandaşlarımı-
zın hayat kalitesini arttırmada 
önemli bir paya sahip olduğunu 
düşünüyorum.

Ülkemizin özellikle petrol ürün-
lerinin tedarikinde dışa bağımlı 
olmasını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Türkiye’nin toplam enerji tüke-
timi içinde petrolün payı %32 
civarında olup kömür ve doğal 
gazın paylarına yakındır. Petrol 
tüketimi, özellikle ulaşım sektö-
ründen gelen yüksek talep ne-
deniyle 2014’ten bu yana yakla-
şık %35 arttı. Talep edilen temel 
petrol ürünleri; motorin, benzin, 
LPG, jet yakıtı ve gazyağıdır. 

Türkiye’de yerli petrol üretimi ta-
lebin ancak %6’sını karşılıyor ve 
bu nedenle tüketilen akaryakıtın 
çoğunun ithal edilmesi gereki-
yor. Ana petrol ürünleri tedarik-
çilerimiz Irak ve Rusya’dır. ABD 
yaptırımları nedeniyle İran’dan 
yapılan ithalat 2018 yılında 
önemli ölçüde düşmüş ve Mayıs 
2019 itibarıyla tamamen dur-
muştur. Yerli ham petrol üretimi 
2017 ile 2019 arasında %17 arttı. 
Ülkemizde dördü TÜPRAŞ’a, biri 
SOCAR’a ait olmak üzere günlük 
toplam 860 bin varil işleme ka-
pasiteli beş rafineri bulunmakta 
ve bu rafineriler ülkemizin pet-
rol ürünleri talebinin yaklaşık 
%80’ini karşılayacak düzeyde 
üretim yapmaktadırlar. Ülkemiz-
de tüketilen motorinin %41’i ve 
LPG’nin %74’ü başta ABD, Rusya 

Ayrıca ülkemizin biyodizel ve 
etanol potansiyelinin de gerek 
arz güvenliğinin artırılması ve 
kaynak çeşitliliğinin sağlanması 
gerekse dışa bağımlılığın azaltıl-
ması çerçevesinde büyük önem 
taşıdığını düşünüyorum.

Petrol ürünlerindeki dışa ba-
ğımlılıktan kaynaklanan riskleri 
en aza indirmek için ulusal acil 
durum petrol stokları bulun-
maktadır. Hem rafineriler hem 
de petrol ve LPG piyasasında 
faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı 
sahipleri bir önceki yıla ait arzla-
rının en az 20 güne denk gelen 
miktarını akaryakıt stoku olarak 
bulundurmak zorundadır. Ulus-
lararası anlaşmalardan kaynak-
lanan 90 günlük net ithalat yü-
kümlülüğüne ulaşmak için kalan 
stok seviyesi ise rafinerilerde 
tamamlayıcı stok olarak tutul-
maktadır. 

›› EPDK’nın düzenleme ve 
denetleme fonksiyonlarını 
icra etmeye başladığı ilk 
piyasa olan elektrik piyasası 
özelinde baktığınızda 20 
yıllık süreçte gerçekleşen 
değişim ve dönüşümü nasıl 
değerlendirirsiniz?
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çarpıcı bir değişim ile karşı kar-
şıyayız. Yenilenebilir kaynaklar-
dan üretilen elektrik enerjisinin 
payında istikrarlı bir atış meyda-
na gelmiş ve sadece son 10 yılda 
3 katından fazla bir gelişme kay-
dedilmiştir. Bu ivmede YEKDEM 

mekanizması önemli olmakla 
birlikte EPDK’nın yenilenebilir 
enerji kaynakları için sağladığı 
sürekli destek ve oluşturduğu 
güvenilir yatırım iklimi de önem-
li bir paya sahiptir. Her yıl rekor 
üstüne rekor kıran kurulu güç 
artışı sayesinde bugün 100 bin 
MW’a dayanmış olan ülkemiz 
toplam kurulu gücünün yarı-
sı yenilenebilir kaynaklardan 
sağlanmaktadır.

Son 20 yılda ülkemizin toplam 
elektrik üretimi 2 katı aşan bir 
artış göstermiştir. Ancak bun-
dan daha çarpıcı bir dönüşüm 
ise piyasa yapısında meydana 
gelmiştir. Kurumumuz ilk kurul-
duğunda gerek üretim gerek-
se de dağıtım ve satış alanında 
kamu ağırlıklı bir görünüm ile 
karşı karşıya iken bugün dağıtım 
ve satış alanı tamamen özel sek-
tör eliyle, üretim alanı ise büyük 
oranda özel sektör eliyle yürü-
yen bir piyasa yapısına sahibiz. 
Yerli ve yabancı yatırımcıların 
Türkiye elektrik piyasalarına 
olan bu teveccühlerinde Kuru-
mumuzun gerek düzenleme-
leri gerekse de yönlendirme-
leriyle yaratmış olduğu güven 
ikliminin etkisi yadsınamaz. 
20 yıllık süreçte elektrik üreti-
minde özel sektörün payı dü-
zenli olarak artış göstermiş ve 
bugün itibariyle ülkemiz kurulu 
gücünün %67si özel sektör tara-
fından işletilir hale gelmiştir.

Aynı dönem için elektrik üre-
timinin kaynak türlerine göre 
dağılımına baktığımızda da yine 

Elektrik piyasasındaki bu deği-
şim ve dönüşümden en büyük 
payı ise ülkemizin elektrik şe-
bekesi altyapısı almıştır. 20 yıl 
önce yaşlanmış ve yorulmuş bir 
elektrik şebekemiz varken her 
yıl artan oranda gerçekleşen alt-
yapı yatırımları ile bugün ülke-
mizin elektrik şebekesi çok daha 
güvenilir bir noktaya ulaşmıştır. 
2016-2020 arası elektrik dağıtım 
şebekemizde gerçekleşen yatı-
rım yaklaşık 37 milyar TL olur-
ken aynı dönemde iletim şebe-
kemize de 22 milyar TL yatırım 
yapılmıştır. Dördüncü uygulama 
dönemi ile birlikte ise sadece 
dağıtım sektörümüz için öngö-
rülen yatırım miktarı 66 milyar 
TL’dir.

Görüleceği üzere Kurumumuz 
kurulduğundan bugüne; elektri-
ğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük 
maliyetli ve çevreyle uyumlu bir 
şekilde tüketicilerin kullanımına 
sunulmasına imkân veren bir 
elektrik piyasasının oluşturul-
ması temel ilkesi çerçevesinde 
hiç durmaksızın çalışmış ve ge-
lecekte de aynı azim ve kararlı-
lıkla çalışmaya devam edecektir. 
Bu bağlamda içinde bulundu-
ğumuz salgın sürecinin bütün 
olumsuz etkilerine rağmen 2021 
yılı hem elektrik sektörümüz 
hem de Kurumumuz açısından 
çok önemli yeniliklere şahitlik 
etmektedir.

›› Bize biraz bu yenilikler ve 
geleceğe dair öngörülerinizden 
bahseder misiniz?

Kurumumuz tüm iş ve işlem-
lerinde tüketici menfaatlerini 
odak noktasına koymuştur. 
2021 yılı ile birlikte başladığı-
mız dördüncü uygulama döne-
minde bunu bir adım daha ileri 

Uzman Gözüyle EnerjiRöportaj

Yerli ve yabancı yatırımcıların 
Türkiye elektrik piyasalarına 

olan bu teveccühlerinde 
Kurumumuzun gerek 

düzenlemeleri gerekse de 
yönlendirmeleriyle yaratmış 
olduğu güven ikliminin etkisi 

yadsınamaz.
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olmak üzere tüm tüketicile-
rimizin aldığı hizmetin kalite-
sini doğrudan etkileyeceğini 
ve bu etkiyi de önümüzdeki 
süreçte bizzat tüketicilerin 
kendilerinin de tecrübe ede-
ceklerini düşünüyorum.

Diğer yandan 2021 yılı sektörün 
tedarik ayağında da önemli ye-
nilikleri getirmiştir. Enerji ticare-
tinde önemli bir dönüm noktası 
olduğunu düşündüğüm vadeli 
elektrik piyasamızın açılışını 1 
Haziran tarihinde gerçekleştir-
dik. Böylece geleceğe dönük fi-
yat beklentileri daha sağlıklı bir 
zemine kavuşmuş ve piyasanın 
öngörülebilirliği daha da artmış-
tır. Kısa bir süre sonra devreye 
alınacak YEK-G sistemi de yeni-
lenebilir enerji alanında önemli 
bir dönüm noktası olacaktır. 
YEK-G sertifikası ile tüketicilere 
kullandıkları elektriğin yenile-

taşıyoruz. Öncelikle uzun süre-
dir elektrik dağıtım sektörünün 
gündeminde olan önemli bir 
konu Kurumumuz tarafından 
çözüme kavuşturulmuştur. Geç-
tiğimiz Kasım ayında yayımladı-
ğımız Planlı Bakım Usul ve Esas-
ları ile birlikte elektrik dağıtım 
şirketleri için yıllık yaklaşık 2,2 
milyar TL gibi bir bakım bütçesi 
öngörülmüş olup bu bütçenin 
elektrik dağıtım şirketlerimiz 
tarafından Kurumumuza sunu-
lan bakım planları çerçevesinde 
kullanılması beklenmektedir. 
Şüphesiz ki bu alandaki yatı-
rımların tüketicilerin maruz 
kaldığı kesinti süre ve sık-
lıkları üzerinde azaltıcı etki 
yapacağı açıktır. Hedefimiz 
ülkemizdeki kesinti süreleri-
ni OECD ortalamasının altına 
indirmektir.

Bu bağlamda elektrik dağıtım 
ve görevli tedarik şirketlerini 
ilgilendiren kalite faktörü uygu-
lamasında önemli değişikliklere 
gidilmiştir, özellikle tüketicile-
ri doğrudan ilgilendiren farklı 
konu başlıklarında ödül ve ceza 
mekanizması içeren yeni kalite 
faktörü uygulaması ile birlikte 
müşteri memnuniyetinde kayda 
değer bir iyileşme beklemekte-
yiz.

Yine elektrik dağıtım şirketleri-
mizin Ar-Ge yatırımlarını teşvik 
etmek ve başta akıllı şebekeler 
olmak üzere sektörün muhtelif 
konu başlıklarındaki inovatif çö-
zümler için Ar-Ge bütçelerinde 
önemli oranda artışa gidilmiş, 
5 yıllık dönemde yıllık ortalama 
200 milyon TL’lik bütçe belirlen-
miştir.

Tüm bu yeniliklerin başta kır-
sal kesimlerdeki tüketiciler 

nebilir kaynaklardan üretildiği 
garanti edilecek ve yatırımcılar 
için yeni bir gelir imkânı ortaya 
çıkacaktır.

Kurum olarak bugüne kadar tü-
ketici memnuniyeti arttırmak ve 
piyasa mekanizması içerisinde 
yatırım iklimini iyileştirmek için 
üzerimize düşeni hep yaptık 
bundan böyle de yapmaya de-
vam edeceğiz.

›› Tüketici memnuniyetini 
arttırmaya yönelik yeni 
düzenlemelerden bahsettiniz. 
Peki muhtelif sebeplerle 
tüketicilerin aldıkları 
hizmetten memnun olmadıkları 
durumlar karşısında EPDK’nın 
konumu hususundaki 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

Kurum Başkanımız Sayın Mus-
tafa YILMAZ beyin pek çok kez 
vurguladığı ve Kurum olarak 
bize belirlediği vizyonumuz 
nettir: “Tüketiciyi üzeni biz de 
misli ile üzeriz.” Tabii ki, 46 mil-
yondan fazla aboneye hizmet 
götüren bir sektörde müşteri 
şikâyetleri olmuştur, olacaktır. 
Ancak yaptığımız inceleme ve 
denetimlerde müşterilerin siste-

Uzman Gözüyle Enerji Röportaj

YEK-G sertifikası ile tüketicilere 
kullandıkları elektriğin 

yenilenebilir kaynaklardan 
üretildiği garanti edilecek ve 
yatırımcılar için yeni bir gelir 

imkânı ortaya çıkacaktır.
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matik olarak mağdur edildiğinin sap-
tanması halinde Sayın Başkanımız ve 
Kıymetli Kurul Üyelerimizden oluşan 
Kurulumuz, ilgili şirketlere mevzuatta 
öngörülen yaptırımları uygulamaktan 
geri durmamıştır. Bu kapsamda yürü-
tülen soruşturmalar neticesinde top-
lamda milyonlarca Türk Lirasını bulan 
bir tutarın müşterilere iade edilmesi ya 
da tazminat olarak ödenmesi sağlan-
mıştır. Bundan sonraki süreçte de aynı 
hassasiyetle inceleme ve denetimleri-
mize devam edeceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın.

Benzer şekilde akaryakıt piyasasında 
da tüketicinin en kaliteli yakıtı en ma-
kul fiyatlarla erişmesi en önemli ön-
celiklerimizden başında gelmektedir. 
Akaryakıt istasyonlarında ve depolar-
da bulunan akaryakıtın kontrol edil-
mesine ilişkin kurulan AKİS (Akaryakıt 
Kalite İzleme Sistemi) ve DAKİS (Depo-
lardaki Akaryakıt Kalitesi İzleme Sis-
temi) sonuçlarının son derece olumlu 
olduğunu görmekteyiz. Özellikle mar-
ka değeri yüksek şirketlerin akaryakıt 
sektöründeki varlığı oluşan sorunların 
yerinde ve hızlı bir şekilde çözülmesi-
ne katkı sağlamaktadır. Kurumumu-
za ulaşan düşük şikâyet sayısı da bu 
durumun en önemli kanıtını oluştur-
maktadır. Teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıtın piyasa faaliyetlerine konu 
edilmesi durumunda ilgili lisans sahip-
lerine son derece caydırıcı idari para 
cezaları uygulanmakta olup saha de-
netimlerimiz önümüzdeki süreçte de 
yoğun bir şekilde devam edecektir. 

›› Kurumumuz enerji alanında uzman 
yetiştiren yegâne Kurum, bu anlamda 
uzman yardımcılığı eğitimi gibi 
mesleki birikimin oluşumuna katkı 
sağlayan süreçler hakkında bilgi verir 
misiniz?

Geçtiğimiz haftalarda on beşinci grup 
Enerji Uzman Yardımcılarımız, Kuru-
mumuzdaki görevlerine başladı. Gel-
diğimiz noktada Kurumumuz artık 
kendi meslek memurlarını yetiştirmek 
konusunda kendi birikim ve kültürünü 
oluşturmuş durumda. Meslek perso-
nelimizi hem Kurum içinde yoğun bir 
eğitim sürecinden geçirerek meslek 
hayatına hazırlıyor hem de hizmetleri 
süresince yurtiçi ve yurtdışı eğitim ola-
naklarından faydalandırarak sürekli 
gelişimlerini temin ediyoruz. Bununla 
birlikte kurum personelimizi de aynı 
imkanlardan faydalandırarak hem ku-
rumsal kültürümüzü tamamlıyor hem 
de kurumsal bakış açımızı zenginleşti-
riyoruz. Bu sayede personelimiz gerek 
enerji sektörünün bilgi ve eğitim ihti-
yaçlarını karşılayacak düzeye ulaştığını 
gerekse Kurumumuzu uluslararası ku-
ruluşlar nezdinde temsil edecek kapa-
siteye de ulaştığını büyük bir memnu-
niyetle görüyorum.

›› Salgının etkilerinin bu yıl içerisinde 
yavaşlayacağı öngörüsü ile 2021 
yılı için enerji piyasalarına yönelik 
Kurumsal öncelikleriniz neler 
olacaktır?

Pandemi sürecinde özellikle başta 
akaryakıt olmak üzere enerjiye olan 
talep azaldı. Ancak, gelir kaybı yaşayan 
tüketicileri de dikkate alarak gerekli 
düzenlemeleri yaptık ve tüketicilerin 

Meslek personelimizi 
hem Kurum içinde 

yoğun bir eğitim 
sürecinden geçirerek 

meslek hayatına 
hazırlıyor hem de 

hizmetleri süresince 
yurtiçi ve yurtdışı 

eğitim olanaklarından 
faydalandırarak sürekli 

gelişimlerini temin 
ediyoruz. 

Uzman Gözüyle EnerjiRöportaj
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rak ilerlemeyi planlıyoruz. Ben-
zer şekilde, toptan doğal gaz fi-
yatları ve serbest tüketiciler için 
perakende doğal gaz fiyatları 
serbest piyasada taraflar arasın-
da belirlenmektedir. Petrol ve 
LPG sektörleri ise uzun süredir 
tamamen serbest piyasa koşul-
ları altında faaliyet göstermekte 
olup fiyatlar piyasa koşullarında 
şeffaf bir şekilde oluşmaktadır.

Kurumumuz aradan geçen yir-
mi yılda belirlediği hedeflerine 
yönelik büyük ilerleme kaydet-
miştir. Elektrik üretiminde özel 
mülkiyetin payı 2002’de %40 
iken bu oran bugün itibari ile iki 
kat artarak %80’ler civarına ulaş-
mıştır. Bu süreçte, desteklenen 
yenilenebilir enerjide güçlü bir 
büyümeye şahit olduk. Gelece-
ğe bakıldığında, yerli ve yenile-
nebilir enerjinin rolünü artırma 
konusunda ülkemizin 2017-27 
yılları arasında her biri 10.000 
MW olmak üzere ilave güneş 
ve rüzgâr kapasitesini devreye 
alma hedefi bulunmaktadır. Ay-
rıca 7.500 MW’lık yeni yerli kö-
mür santrali kapasitesinin inşa 
edilmesi planlanmaktadır. Bu 

enerji harcamalarını ertelemele-
rine yönelik tedbirleri yürürlüğe 
koyduk. Tüketicilerin korunma-
sının yanı sıra, düzenlemeleri-
mize tabi sektörlerin pandemi 
sürecini güçlü mali yapıları sa-
yesinde gayet iyi yönettiğini de 
memnuniyetle gözlemliyoruz.

Pandemi sürecinden içinde 
bulunduğumuz yılın ikinci ya-
rısında çıkmayı umuyoruz. Bu, 
küresel enerji talebi ile birlikte 
bizim de enerji talebimizin eski 
düzeyine ulaşması, yatırımların 
hızlanması anlamına geliyor. Bu 
süreç, tüm dünyada iklim deği-
şikliğiyle mücadele ve enerji dö-
nüşümü için de bir fırsat olarak 
görülüyor. Bizim de düzenledi-
ğimiz sektörlerden beklenti-
miz, pandemi sonrası koşulla-
ra uygun olarak yatırımlarını 
hızlandırmaları, bunu yapar-
ken de ülkemizin enerji dönü-
şümüne ivme kazandırmaları, 
enerji dönüşümünde ağırlığı 
fazla olan alanlarda inovasyo-
na ve sürdürülebilirliğe önce-
lik vermeleridir.

›› Son olarak, tüketicilerin 
bütçesinde önemli bir yere 
sahip olan enerji fiyatları 
ve fiyat oluşum sürece ile 
ilgili ve varsa, belirtmek 
istediğiniz diğer konulardaki 
değerlendirmelerinizi alabilir 
miyiz?

Diğer ülkelere kıyasla ülkemiz-
deki doğal gaz ve elektrik fiyat-
ları daha düşük düzeylerdedir. 
Bugün itibari ile, yıllık tüketimi 
1.200 kWh’in altında olan son 
kullanıcıların tarifeleri düzenle-
mekte olup, Kurum olarak bu 
eşiği zaman içinde sürekli düşü-
rerek maliyeti yansıtan bir tarife 
sistemine doğru kademeli ola-

nedenle, 2023 yılına kadar yeni 
enerji kapasitesinin %84’ünün 
yerli kaynaklardan gelmesini ve 
bunun %76’sının yenilenebilir 
olmasını, 2027 yılına kadar ise 
%82’sinin yerli kaynaklardan 
gelmesini ve bunun %61’inin ye-
nilenebilir olmasını bekliyoruz.

Sonuç olarak, EPDK yirmi yıllık 
özverili bir çalışma sonucunda; 
enerji sektöründeki ürün ve hiz-
met kalitesi anlayışı ile tüketici-
lerin; şeffaf, eşitlikçi, rekabete 
dayalı, istikrarlı ve sürdürüle-
bilir piyasa anlayışı ile sektör 
oyuncularının; düzenleme, 
yönlendirme, gözetim ve dene-
time dayalı sosyal sorumluluk 
anlayışı ile milletimizin güve-
nini kazanmıştır. Ben ve Kuru-
mumuzda görev yapan tüm 
çalışma arkadaşlarımın bu bi-
linçte olduklarını biliyor ve görü-
yorum. Kıymetli Başkanım ve 
Kurul Üyelerimizin vizyonları 
ile oluşturdukları bu güven 
duyulan Kurumda görev yap-
maktan dolayı hissettiğimiz 
manevi mutluluğu kelimeler-
le ifade etmek de mümkün 
değildir.

Uzman Gözüyle Enerji Röportaj
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Makale Uzman Gözüyle Enerji

önemli ana amaçlarından biri de enerjiyi verimli kullan-
maktır.  

Enerji verimliliği; ülkelerin çevre olayları ve iklim 
değişikliğiyle ilgili taahhütlerini yerine getirebilmek için 
geliştirdikleri en az maliyetli seçeneklerin başında gel-
mektedir. Dolayısıyla dünyada iklim ve enerji politikası, 
ağırlıklı olarak “mümkün olduğunca daha fazla” enerji 
verimliliği üzerine kurgulanmaktadır.  

Enerji verimliliğinin en önemli göstergelerinden 
birisi, “Enerji Yoğunluğu”dur. Bir ülkenin gelişmişlik 
düzeyi, enerji açısından iki temel göstergeyle izlenebi-
lir: Bunlardan biri kişi başına enerji tüketimi, diğeri ise 
enerji yoğunluğudur. Enerji yoğunluğu; bir birim Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) üretmek için kullanılan enerji 
miktarı anlamına gelmektedir. Bir ülkede enerji açısın-
dan gelişmişliğin ideal şartı, kişi başı enerji tüketiminin 
yüksek ve enerji yoğunluğunun düşük olmasıdır. Yük-
sek enerji yoğunluğu, bir birim GSYİH oluşturmak için 
kullanılan enerjinin yüksek olması anlamına gelmek-
tedir ki bu oranı düşürmek temelde enerji verimliliği-
ni arttırmak ile sağlanabilmektedir. Çünkü bir bakıma, 
enerji verimliliği enerji yoğunluğunun tersidir ve tek-
nolojik gelişme ile çok yakından ilişkilidir. Bu nedenle, 
genellikle, gelişmiş ülkelerdeki enerji yoğunluğu, daha 
verimli teknolojilerin kullanılmasından dolayı, az geliş-
miş ülkelerdekine göre daha düşüktür. Türkiye’de enerji 
yoğunluğu veya bir başka deyişle birim GSYİH başı-

Enerji verimliliği, en basit şekilde, aynı miktarda 
işin daha az enerji tüketilerek yapılması olarak 
ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle; binalar-

da yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel 
işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne 
yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tü-
ketiminin azaltılmasıdır. Enerjide sürdürebilirliğin sağ-
lanması ve dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik ça-
lışmaların başında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de enerjinin verimli kullanılması gelmektedir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Bakanlık, ETKB) son yıl-
larda ki enerji politikalarının başında, enerji üretiminde 
ve tüketiminde çevre dostu yöntemleri uygulamak ve 
israftan kaçınılarak, enerjiyi daha verimli kullanmak 
gelmektedir. 

Enerji verimliliği sağlayan ürün gruplarının başın-
da; elektrikli araçlar, akıllı şehirler kapsamı içerisinde 
yer alan her türlü akıllı evler, akıllı ulaşım, akıllı arıtma, 
akıllı enerji gibi örnekler gelmektedir. Ayrıca bu ürünleri 
geliştirirken yapılan yatırım miktarları ve maliyetler de 
önem arz etmektedir. 

Elektrik sektörünün serbestleşerek özel sektöre 
açılması neticesinde; istihdamın ve kayıp ve kaçakların 
düşmesi, kaliteli ve sürekli arz sunumu için kullanılan 
teknolojik gelişmelerin etkin kullanılması, enerji sektö-
ründeki özelleştirmelerin neticesidir. Son yıllarda ülke-
lerin enerji politikalarında yer alan özelleştirmelerin en 
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li cihazların kullanımına geçerek, kullanmadıkları fazla 
enerjiyi (yani ürettikleri negawatt’ları) satıp, alüminyum 
satışından daha fazla kar elde etmektedirler. Bu tür sis-
temlerin yaygınlaşmasıyla tüketiciler enerji giderlerini 
azaltırken, üreticiler de daha az üretim yaparak karbon 
salımlarının azalmasına neden olabilmektedir.

Enerji Verimliliği konusunda dünyada öne çıkan ül-
keler arasında; Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere gibi 
Avrupa ülkeleri gelmektedir. Bu ülkleri Japonya takip et-
mektedir. Sıralamada özellikle gelişmiş ülkeler en baş-
ta yer almaktadır. Söz konusu ülkelerin enerji tüketim 
miktarlarının ve kişi başı elektrik tüketimlerinin yüksek 
olması da enerjiyi daha verimli kullanma yönünde ha-
reket etmelerini gerektirmektedir. Türkiye ise böyle bir 
tabloda, gelişmekte olan bir ülke olarak ortalarda yer 
almaktadır. Türkiye’nin 2019 yılında 83,15 milyon nü-
fusla, kişi başına enerji tüketimi 1,736 Ton petrole eş-
değerken, kişi başı elektrik tüketimi de net 3.094 kWh 
olmuştur. Yıllar itibarıyla Türkiye’nin enerji yoğunluğu 
indeksi 3 ve 4 (Ton Eşdeğer Petrol/ABD Doları) değerleri 
arasında değişim göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle 
Türkiye’de 1 birim GSYİH elde edebilmek için 3 veya 4 
birim enerji tüketilmektedir (Kaynak: SETA). Bu verilere 
göre Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde yer alan diğer ülke-
lere göre alt sıralarda yer almaktadır. 

Türkiye’nin 2023 yılı ulusal strateji hedefleri ve enerji 
politikalarının en önemli bileşenlerinden biri; enerji arz 
güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılık risklerinin 
azaltılması ile çevrenin korunması ve iklim değişikliğine 
karşı mücadelenin arttırılması için enerji verimliliğinin 
sağlanmasıdır. 

Türkiye’deki enerji verimliliği çalışmaları Bakanlık 
tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte enerji ve-
rimliliğinde elektrik tüketen cihazlar gibi bazı alanlarda 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (STB) binaların enerji 
tüketimi ve çevreyle ilgili konularda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın (ÇŞB) da ilave sorumlulukları bulunmak-
tadır. 2019 yılında, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik 
ve iklim değişikliği konularındaki çalışmaları yürütmesi 
amacıyla Bakanlık bünyesinde Enerji Verimliliği ve Çev-
re Dairesi Başkanlığı (EVÇED) kurulmuştur. EVÇED, top-
lumda enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik 
ve çevre konularında farkındalığın artırılarak tüketim 

na tüketilen enerji miktarı oranlarında, yıllar itibariyle 
düşüş eğilimi görülmektedir. 1990 yılında 1 birim milli 
gelir elde etmek için 7,67 birim enerji tüketimi gerçek-
leşirken bu rakam 2017 yılında yaklaşık 5 birim seviye-
sine gerilemiştir. Ve bu düşüş her yıl gerilemeye devam 
etmektedir.

Tablo 1. Birincil Enerji Yoğunluğu Ortalamaları                       
(Ton Eşdeğer Petrol/Bin ABD Doları)

Yıl Türkiye AB OECD Dünya

2005 0,169 0,121 0,137 0,203

2010 0,172 0,111 0,127 0,198

2015 0,149 0,096 0,113 0,181

2016 0,153 0,095 0,111 0,178

2017 0,151 0,094 0,109 0,175

2018 0,145 0,091 0,107 0,174

2019 0,145 - - -

Kaynak: ETKB

Son yıllarda tasarruf edilen enerji birimi olarak “Ne-
gawatt” kavramı piyasalarda yer almaya başlamıştır. 
Kurulu gücün birimi olan megawattın artırılması ye-
rine geliştirilen negawatt terimi, enerji politikalarının 
belirlenmesinde giderek daha çok fazla kullanıldığı 
görülmektedir. Negawatt üretmenin en ucuz ve ko-
lay yollarından biri enerji verimli cihazları kullanmak-
tan geçmektedir. Örneğin 100 watt’lık bir lambayı, 15 
watt gücünde yüksek verimli lambalarla değiştirdiği-
mizde, 85 watt’lık kazanılan fark negawatt olmaktadır. 

Teknolojilerin gelişmesiyle birlikte enerjideki arz ve 
talebi dengelemek adına kamu ve özel şirketler ne-
gawatt üretmeye yönelik adımlarını hızlandırmıştır. 
Mesela İngiltere’de peak saatlerde büyük çapta tüke-
ticilerin enerji kullanımını azaltması durumunda, Dev-
let bu şirketlere çeşitli teşvikler sağlamaktadır. Yine 
ABD’de üretilen negawatt’ların alınıp satıldığı borsalar 
ortaya çıkmıştır. Öyle ki alüminyum üreticileri verim-
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alışkanlıklarının pozitif yönde değiştirilmesi 
amacıyla çeşitli faaliyetler yü-
rütmektedir.

Bu çerçevede enerji üreti-
minden tüketimine her aşa-
mada verimliliği sağlamak 
amacıyla 2007 yılında Enerji 
Verimliliği Kanunu çıkartılmış-
tır. Bununla da yetinilmeye-
rek, yayımlanan genelgelerle, 
kamu kuruluşlarında alınması 
gereken önlemler belirlen-
miş olup, Enerji Verimlili-
ği Hareketi başlatılmıştır. 
Ayrıca Enerji Verimliliği 
Strateji Belgesi ile ve-
rimlilik artırıcı projeler 
belirlenerek kamu 
kuruluşlarının bina 
ve tesislerinde, yıllık 
enerji tüketiminin 2023 
yılına kadar 2011 yılına göre en az 
yüzde 20 azaltılması öngörülmüştür. Ayrı-
ca enerji verimliliği, 23/07/2019 tarihli Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nda da (2019-
2023) yer almaktadır. Plana göre; enerji sektörü başta 
olmak üzere, imalat sanayi, makine-elektrikli teçhizat, 
tekstil-giyim, lojistik ve ulaştırma gibi birçok sektörde 
enerji verimliliğinin destekleneceği ifade edilmektedir.

Türkiye’nin ilk enerji verimliliği eylem planı olan 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 
02/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6 farklı sek-
törde bulunan 55 adet eylemin hayata geçirilmesi ile 
2023 yılına kadar 10,9 milyar ABD Doları yatırım ile 
kümülatif olarak 23,9 milyon Ton Eşdeğer Petrol enerji 
tasarrufu sağlaması beklenmektedir. Bu da 2023 yılın-
da Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde yüzde 14 ora-
nında bir azalmaya denk gelmektedir. 2033 yılına kadar 
sağlanması beklenen tasarruf karşılığı ise 30,2 milyar 
ABD Dolarıdır. Bakanlığın 2021 yılı Ocak ayında yap-
tığı açıklamaya göre; Türkiye’de 2017-2019 yılların-
da enerji verimliliğinden elde edilen tasarruf miktarı 1 
milyar ABD Dolarına yaklaşmıştır (Kaynak: www.enerji.
gov.tr). 

 Ayrıca, 25/01/2020 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 
Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile enerji verimliliği etütlerine tabi tüketicilerin sayısı-
nın artırılması, etüt süreçlerinin kolaylaştırılması, enerji 
yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi 
kurmakla yükümlü olan tesisler için ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi kurma zorunluluğu getirilmesi karar-
ları alınmıştır.

 Son olarak Türkiye’de enerji verimliliğinin teşvik 
edilmesine yönelik yapılan bir diğer çalışma; Verimlilik 
Artırıcı Projeler (VAP) ve Gönüllü Anlaşmalar gibi çeşit-
li destek mekanizmalarının uygulanmasıdır. Başlatılan 
bu çalışma ile Bakanlılça enerji verimliliği yatırımlarına 
yüzde 30 hibe destek sağlanmaktadır. Başvurular 2009 
yılında alınmaya başlanmış olup, uygulama süresi 2 
yıl olduğu için ödemelere 2011 yılında başlanmıştır. 
Bu kapsamda, 2011-2021 yılları arasında toplam 308 
adet Verimlilik Artırıcı Proje desteklenmiştir.

Makale Uzman Gözüyle Enerji
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Tablo 2. Bakanlıkça Desteklenen VAP’lar ve Gönüllü Anlaşma Destekleri

UYGULAMASI TAMAMLANAN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER

Yıl Proje Sayısı Yatırım Tutarı (TL) Destek Tutarı (TL) Enerji Tasarrufu 
(TEP/Yıl)

Parasal Tasarruf 
(TL/Yıl)

2011 13 3.588.345 643.214 7.198 6.393.563

2012 8 3.260.258 528.366 4.405 3.124.698

2013 1 432.950 33.678 69 46.028

2014 6 1.724.310 299.607 4.250 4.278.078

2015 7 6.296.549 771.099 9.780 8.215.185

2016 30 12.827.893 3.362.386 12.738 17.480.204

2017 72 26.900.393 7.503.565 10.050 20.751.931

2018 24 10.105.019 2.551.032 4.690 6.911.655

2019 67 38.133.846 9.171.744 10.855 21.484.987

2020 80 45.042.847 11.003.834 18.492 29.876.772

Toplam 308 148.312.410 35.868.525 82.527 118.563.101

UYGULAMASI DEVAM EDEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER

2020 109 131.172.963 38.875.900 16.156 43.622.087

Toplam 417 279.485.373 74.744.425 98.683 162.185.188

GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEKLERİ

Gönüllü 
Anlaşmalar Anlaşma Sayısı Yatırım Tutarı (TL) Destek Tutarı (TL) Enerji Tasarrufu 

(TEP/Yıl)
Parasal Tasarruf 

(TL/Yıl)
Çalışmaları 

Tamamlanan 7 5.171.478 700.000 4.608 4.129.366

Çalışmaları 
Devam Eden 14 40.563.969 12.400.000 4.264 16.286.398

Toplam 21 45.735.447 13.100.000 8.872 20.415.764

Kaynak: ETKB
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duyurulmamaktadır. Bu nedenle bu tür işlemlerde ge-
leceğe yönelik fiyat tahmini yapılması oldukça güçtür. 
Ayrıca tezgâh üstü piyasa işlemlerinde karşı taraf riski 
mevcut olup alacakları güvence altına alan tüm alıcıla-
ra karşı satıcı, tüm satıcılara karşı ise alıcı olarak görev 
yapan merkezî bir karşı taraf müessesesi bulunma-
maktadır. Piyasada gerçekleşen işlemler sonucu oluşan 
tüm verilerin yayınlandığı, standardize edilmiş kontrat-
lar dahilinde teminat gereksiniminin sağlandığı bir or-
tamda ticaretin icra edildiği, kısaca organize bir şekilde 
kurulmuş olan vadeli piyasalarda ise piyasa katılımcı-
ları, geleceğe yönelik fiyat beklentilerini tahmin etme 
ve bu sayede fiyat riskinden korunma (hedging) imkânı 
bulmaktadır. Bu kapsamda spot ve vadeli piyasaların 
birbirini tamamlamasının yanında, piyasada ihtiyaç du-
yulan seviyede bir likiditenin ve derinliğin sağlanması 
için spot piyasaların tek başına yeterli olmayacağını 
söylemek mümkündür.

Spot piyasalarda genel itibarıyla işlemler, cari işlem 
günü için arz ve talebe göre belirlenen fiyat üzerinden 
gerçekleşmekte olup yükümlülükler, anlaşmanın ku-
rulmasının ardından anlık olarak yerine getirilmektedir. 
Fiziksel teslim şartlı vadeli işlem piyasalarında ise spot 
piyasalarda olduğu gibi anlaşma bugünden kurulmak-
ta, ancak spot piyasaların aksine yükümlülükler gelecek 
bir vadede yerine getirilmektedir. Bu kapsamda anlaş-

1. Giriş

Doğal gaz piyasasında 2018 yılına kadar yalnızca ikili 
anlaşmalarla yürütülen doğal gaz ticaretine ilave olarak 
organize bir piyasada alış-satış işlemlerinin gerçekleş-
tirilmesine imkân veren Organize Toptan Doğal Gaz Sa-
tış Piyasası (OTSP), 1 Eylül 2018’de devreye alınmıştır. 
Doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine giden yolda en 
önemli adımlardan birinin vadeli işlemlere cevaz veren 
bir piyasa olduğu şuuruyla Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), vadeli doğal gaz piyasasının oluşturul-
masını daha o günlerde vizyon olarak benimsemiştir.

Bu yazıda; vadeli alım-satım işlemlerinin gerçekleş-
tirilmesine imkân sağlayan ileri tarihli fiziksel teslimatlı 
piyasalara neden ihtiyaç duyulduğundan kısaca bahse-
dilecek, vadeli doğal gaz piyasasının kuruluşu sürecinde 
EPDK tarafından yürütülen iş ve işlemlere yer verilecek 
ve vadeli doğal gaz piyasasına ilişkin mevzuatın temel 
esaslarından söz edilecektir.

2. Vadeli Piyasalara Niçin İhtiyaç Duyulmaktadır?

Spot piyasalarda piyasa katılımcıları kendi portföy-
lerini dengeleyerek fiziksel optimizasyon yapabilme 
imkânı bulmaktadırlar. Tezgâh üstü piyasalarda ticaret 
ikili anlaşmalarla gerçekleştirilmekte olup bu şekilde 
gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler diğer katılımcılara 
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Sağlıklı bir piyasanın olmazsa olmazları niteliğindeki 
piyasa öngörülebilirliği, piyasa likiditesi ve derinliği ile 
fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin ortadan kal-
dırılması gibi hedeflere, vadeli piyasanın kurulmasıyla 
ulaşılabileceği öngörüsü doğrultusunda; Türkiye doğal 
gaz piyasasında da vadeli kontratların işleme açılma-
sının önemi büyüktür. Bu kapsamda ileri tarihli fiziksel 
teslimat gerektiren yenilikçi ürünlerin de organize piya-
sada sunulmasının, organize piyasada faaliyet gösteren 
oyunculara kendi pozisyonları açısından alternatif bir 
hareket esnekliği sağlaması, risk yönetimi imkânı sun-
masının yanı sıra piyasa likiditesi ve derinliğinin arttırıl-
ması, ileriye dönük belirsizliklerin ise en aza indirilmesi 
ve arz güvenliğinin sağlanması konusunda katkısı çok 
büyük olacaktır. Özellikle yakın dönem gelişmelerinden 
olan Karadeniz’deki doğal gaz rezervi keşfiyle birlikte 
üretici ülke konumuna geçecek olan ülkemizin kendi 
gaz rezervleri sayesinde arz kaynağı sıkıntısı yaşama-
dan ileri vadede doğal gaz satma imkânı bulacağından 
bahisle; organize piyasada vadeli kontratlarla doğal gaz 
satışının, ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi olma he-
define bir adım daha yaklaştıracağı açıktır.

3. Vadeli Doğal Gaz Piyasası’na Uzanan Süreç

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetme-
liği’nin (OTSP Yönetmeliği) ve Organize Toptan Doğal 
Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nın (PUE) 
hazırlanması sürecinde EPDK vizyonu, spot piyasanın 
belirli bir olgunluğa ulaşması sonrasında vadeli piya-
sanın da açılması idi. Bu nedenle süreç içerisinde atı-
lan her bir adım, aşama aşama vadeli piyasaya giden 
yola döşenen taşları oluşturmuştur. Doğal gaz sürekli 
ticaret piyasasının devreye alınması öncesinde, Serma-
ye Piyasası Kurulunun görüşleri çerçevesinde; Avrupa 
Birliği düzenlemelerinde bir işlemin spot veya vadeli 
sayılmasının kriterleri bakımından çeşitli süreler öngö-
rüldüğü, öngörülen sürekli ticaret piyasası modelinde 
7 güne kadar teslim koşullu nitelikteki işlemlerin spot 
olarak kabul edilebileceği değerlendirilmiştir. Bu çer-
çevede ilk aşamada gün öncesi, gün içi ve gün sonrası 
olmak üzere üç günü içerecek 54 saatlik ticaret aralığını 
kapsayan sürede yapılacak doğal gaz ticaretine imkân 
veren OTSP, 1 Eylül 2018 tarihinde devreye alınmıştır. 

manın kurulması anında sahip olunmayan bir emtianın 
teslimine ilişkin vade tarihinde hangi fiyattan ticarete 
konu olacağı hususundaki belirsizliklere maruz kalın-
masını önlemek için vadeli işlem sözleşmeleri vasıta-
sıyla sözleşmenin kuruluşu anındaki fiyat üzerinden 
vade tarihinde teslimat gerçekleştirilmektedir. Böyle-
likle gelecekteki fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risk-
lerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Vadeli doğal gaz piyasası, diğer vadeli işlem piyasa-
larında olduğu gibi iki temel fonksiyona sahiptir. Bunlar, 
riskten korunma ve arbitraj olarak nitelendirilebilir. Va-
deli işlem sözleşmeleri, bugünden yapılan işlemlerle pi-
yasada gelecekte ortaya çıkabilecek beklenmeyen fiyat 
değişimlerine karşı korunma imkânı sağlar. Diğer yan-
dan piyasa katılımcılarına piyasadaki fiyat farklılıkların-
dan yararlanmak suretiyle gerçekleştireceği alım-satım 
işlemleri aracılığıyla kâr elde etme fırsatı da sunar. 

Avrupa’da faaliyet gösteren belli başlı doğal gaz 
ticaret merkezlerinde oluşan işlem hacimlerinin piya-
salarda sunulan ürün türleri bazında dağılımına bakıl-
dığında, piyasa el değiştirme oranı ve likiditesinin yük-
sek olduğu ticaret hacmi büyük hub’larda oluşan işlem 
hacimlerinin büyük bir kısmının vadeli ürünler aracılı-
ğıyla elde edildiği dikkat çekmekte olup vadeli ürünle-
rin önemini gösterir niteliktedir. Şekil 1’de, ürün tipine 
göre başlıca ticaret merkezlerindeki işlem hacimleri 
gösterilmektedir.

Şekil 1. Avrupa Hub’larında Oluşan İşlem Hacimlerinin 
Ürün Türleri Bazında Dağılımı

Kaynak: European Traded Gas Hubs: A Decade of 
Change, 2019
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vadede yerine getirildiği fiziksel teslimat şartlı vadeli 
doğal gaz piyasasının kurulmasının öneminin farkında-
lığıyla ve gerekli zeminin oluştuğu düşüncesiyle Enerji 
Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından hazırlanarak 
EPDK’ya sunulan “Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim 
Usul ve Esasları” (VGPUE) taslağı, EPDK tarafından 
sektör paydaşlarının görüşlerine açılmış ve Ağustos 
2020 - Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
geniş katılımlı çevrimiçi çalıştaylarla Vadeli Doğal Gaz 
Piyasasına (VGP) kurgusuna yön verilmiştir.

Diğer yandan; 02/12/2020 tarihli ve 31322 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 6’ncı maddesi ile 4646 sayılı Doğal Gaz Pi-
yasası Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasına 
eklenen OTSP bünyesinde işletilecek piyasalara ilişkin 
hükümlerin yansımalarını içerecek şekilde, OTSP’de ile-
ri tarihli fiziksel teslimat gerektiren yenilikçi ürünlerin 
işleme sunulmasını teminen Vadeli Doğal Gaz Piyasa-
sı’nın açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında; “Va-
deli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları”nda yer 
alan temel kavramların ve kurgunun hukuki dayanağını 
tesis etmek amacıyla Organize Toptan Doğal Gaz Sa-
tış Piyasası Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılması 
gereği hasıl olmuştur. Bu çerçevede söz konusu Yönet-
melik'te vadeli doğal gaz piyasasına ilişkin kavramları 
kapsayacak şekilde değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır. 
Öte yandan, OTSP bünyesinde işletilen piyasalarda 
piyasa izlemeye yönelik düzenleme yapılmasına işaret 
eden bir hüküm ilave edilmiş ve organize piyasalarda 

OTSP, kuruluşundan bugüne geride kalan 2,5 yılda, 
doğal gazın; rekabetçi bir ortamda, objektif ve şeffaf 
koşullar altında fiyatlanmasına büyük katkı sağlamış ve 
piyasadaki likiditenin ve derinliğin artması hususunda 
olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. 2021 Mayıs ayı sonu 
itibarıyla organize piyasadaki toplam işlem hacmi 6,6 
milyar TL, piyasada işlem gören doğal gaz miktarı 4,6 
BCM olarak gerçekleşmiştir. Bu süreçte 51 piyasa ka-
tılımcısı tarafından yapılan işlemlerle yaklaşık 30 bin 
eşleşme gerçekleşmiştir.

Mevcut piyasa şartlarının olgunlaşmasıyla birlikte 
yedi güne kadar uzayabilen teslim koşullu satış işlem-
lerinin devreye alınmasını teminen 29/01/2020 tarihli 
ve 31023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PUE deği-
şikliği kapsamında 01/06/2020 tarihi itibariyle OTSP’de 
haftalık ürünler devreye alınmıştır. Bu kapsamda ya-
pılan PUE değişikliğinde Hafta Sonu Ürünü; Hafta içi 
ürünü ve Haftalık ürünler devreye alınmış; tıpkı mevcut 
PUE’de var olan Günlük Referans Fiyat (GRF) gibi kesin-
leşmiş eşleşmelerin fiyatlarından ve teslim gününden 
hareketle belirli bir haftaya ilişkin tüm haftalık ürünle-
rin (hafta içi ürünü, hafta sonu ürünü ve haftalık ürün) 
fiyatlarının ağırlıklı ortalamasıyla bir Haftalık Referans 
Fiyat (HRF) oluşması öngörülerek, bu fiyatın ileri vadeli 
teslim koşullu ürünler bakımından ülkemz piyasası için 
bir gösterge niteliği taşıması hedeflenmiştir.

Ülkemizin bölgesel bir doğal gaz ticaret merkezi 
olma hedefi doğrultusunda atması gereken adımlardan 
biri olan ve spot ticaretin yanında anlaşmanın bugünden 
yapıldığı ancak teslimat yükümlülüklerinin ileri bir 
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VGPUE uyarınca vadeli işlem sözleşmeleri en geç 
01/10/2021 tarihinde devreye alınacak olup VGPUE’de 
genel olarak; piyasa işletmecisinin, merkezî uzlaştırma 
kuruluşunun ve piyasa katılımcılarının vadeli piyasaya 
ilişkin hak ve yükümlülüklerine, vadeli doğal gaz piya-
sasında gerçekleştirilecek işlemlere, uzlaştırma, fatura 
ve ödeme işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile 
temerrüt garanti hesabı gibi birtakım hususlara ilişkin 
usul ve esaslara yer verilmiştir. Usul ve Esaslar'da yer 
alan temel hususlara aşağıda kısaca yer verilmektedir.

4.1. VGP'de Kontratlar ve Basamaklandırma

VGP bünyesinde işlemler, piyasa işletmecisi tarafın-
dan işleme açılan kontratlar vasıtasıyla yürütülmekte-
dir. VGP’de işleme açılan kontratlarda teslimat dönemi, 
bir diğer deyişle fiziksel teslimat yükümlülüğünün 
yerine getirileceği zaman belirlenmektedir. Teslimat 
dönemi bazında; aylık, çeyreklik ve yıllık olmak üzere 3 
ayrı kontrat tipi bulunmaktadır. VGP’de aynı anda bir-
birini takip eden; aylık kontratlarda 12 adet, çeyreklik 
kontratlarda 4 adet ve yıllık kontratlarda ise 1 adet 
kontrat işleme açık olmaktadır. VGP’de işlem görecek 
kontratlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

fiyatların izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması 
da piyasa işletmecisinin görevi olarak sayılmıştır. 
OTSP Yönetmeliği’nde yapılan söz konusu değişiklikler, 
12/01/2021 tarihli ve 31362 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yukarıda açıklanan titiz çalışmaların sonucunda 
Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları, 
12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. VGP’ye ilişkin sanal uy-
gulamanın 30/6/2021 tarihine kadar başlatılması, va-
deli işlemlerin ise 01/10/2021 tarihine kadar devreye 
alınması öngörülmektedir.

4. VGPUE’nin Getirdikleri

Ülkemizde hem elektrik hem doğal gaz piyasaların-
da piyasa katılımcılarına kendi portföylerini dengeleye-
rek fiziksel optimizasyon yapabilme imkânı sağlayan 
spot piyasalara ilaveten, piyasalarda ticaret miktarı ve 
işlem hacminin artması ile gelinen aşamada, piyasa ka-
tılımcılarının farklı ihtiyaçlarına cevap verecek vadeli pi-
yasaların kurulmasına ilişkin mevzuat altyapısı VGPUE 
ile oluşturulmuştur.

Tablo 1. VGP’de işlem görecek kontratlar

Kaynak: EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı Sunumu
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VGP’de seans dönemi ise işleme açık olan iş günlerinde, 
saat 13.00 ila 16.00 arasındaki zaman diliminden oluş-
maktadır. Seans dönemi içerisinde piyasa katılımcıları; 
teklif girişi yapabilir, aktif ve pasif tekliflerinin miktar 
ve fiyatlarını değiştirebilir, aktif tekliflerini iptal ede-
bilir veya pasif hale getirebilir veya belirlenen süreler 
içerisinde işlemlere ilişkin itiraz hakkını kullanabilirler. 
VGP’nin işleme açık olduğu iş günlerinde, saat 16.00 ila 
16.45 arası zaman dilimi de seans sonrası dönem ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu dönem içinde; tüm kontratlar 
ilgili gün için işleme kapatılır. Yeni teklif girişlerine ve 
mevcut tekliflerin güncellenmesine izin verilmez. Eş-
leşmemiş teklifler ise askıya alınır. Her bir işlem günü-
ne ait seans sonrası dönemin bitmesiyle birlikte her bir 
kontrat için piyasa katılımcılarının sahip oldukları pozis-
yonlar için bulundurmaları gereken teminatın hesap-
lanmasında ve ilgili kontratın bir sonraki gün için işlem 
görebileceği fiyat aralığının tespitinde kullanılacak olan 
günlük gösterge fiyatı (GGF) hesaplanmaktadır. GGF’nin 
ilanını müteakip saat 17.00’ye kadar piyasa işletmecisi 
tarafından gün sonu işlemleri gerçekleştirilmek sure-
tiyle günlük iş akışı tamamlanmış olur.

Piyasa işletmecisi tarafından işleme açılacak olan 
yıllık ve çeyreklik kontratların teslimat dönemlerinden 
belli bir süre önce sonlandırılarak yıllık kontratlardaki 
açık pozisyonların çeyreklik kontratlara, çeyreklik kont-
ratlardaki açık pozisyonların aylık kontratlara aktarıl-
ması işlemleri ise “kontratların basamaklandırılması” 
olarak adlandırılmaktadır. Aylık kontratların aktarıla-
bileceği daha kısa vadeli bir kontrat tipi olmadığından 
basamaklandırma işlemi yapılmamaktadır.

4.2. Günlük İş Akışı ve Seanslar

VGP’de günlük iş akışı içerisinde; seans öncesi 
dönem, teminat mektuplarının ibrazı, teminat kontrolü, 
seans, seans sonrası, günlük gösterge fiyatının ilanı 
ve gün sonu işlemleri yer almaktadır. Seans öncesi 
dönemde piyasa katılımcıları, ilgili Sürekli Ticaret Plat-
formu (STP) ekranlarına erişim sağlamak suretiyle; te-
minat durumlarını, açık pozisyonlarını, önceki tekliflerini 
sorgulayabilir ya da önceki günlerinden kalan tekliflerini 
iptal edebilir veya pasif hale getirebilmektedirler. Ancak 
aktif teklif girişi ve eşleşme işlemi gerçekleştiremezler. 

Şekil 2. VGP’de Günlük İş Akışı Şeması

Kaynak: EPİAŞ



39@EnerjiUzmanlari Ocak - Şubat - Mart 2021 / Sayı: 20

Uzman Gözüyle Enerji Makale

saplanmasında kullanılmak üzere belirlenen fiyat ola-
rak tanımlanmaktadır. GGF ise, her bir kontrata ilişkin 
seans sonunda piyasa katılımcılarının sahip oldukları 
pozisyonlar için bulundurmaları gereken teminatın he-
saplanmasında ve ilgili kontratın bir sonraki gün için 
işlem görebileceği fiyat aralığının tespitinde kullanılan 
fiyat olarak tanımlanmaktadır. GGF’nin, VGP’de be-
lirtilen parametreler aracılığıyla herhangi bir sebeple 
hesaplanamaması durumunda ise devreye teorik fiyat 
hesaplama yöntemi girmektedir. Bu yöntem, kontrata 
ilişkin olarak GGF hesaplanamaması durumunda, varsa 
ilgili kontrat ile aynı gaz günlerini kapsayan diğer kont-
ratlara ait GGF’ler dikkate alınarak söz konusu kontra-
tın teorik fiyatının hesaplandığı bir metodolojiye dayan-
maktadır. Buna ek olarak, VGP’de günlük fiyat değişim 
oranı, artış veya azalış yönünde açılış fiyatının yüzde 5’i 
olarak belirlenmiştir.

4.5. Pozisyon Limitleri

VGP’de piyasa pozisyon limiti, işlem miktarlarına 
göre piyasa katılımcılarının pozisyonlarının değerlen-
dirilmesi için bir kriter olarak kullanılır. Piyasa pozisyon 
limiti, tüm kontratlar için piyasadaki kısa veya uzun açık 
pozisyonların herhangi birinin toplamından oluşmak-
tadır. Söz konusu limitin hesaplanması ise şu adımlar 
oluşur: Türkiye doğal gaz piyasasının geçmiş 3 yılı içeri-
sinde gerçekleştirilen tüketim miktarının ortalamasının 
yüzde 5 fazlasının dörtte biri kadar açık pozisyon oluş-
turulabilecek miktar, her bir yıl için piyasa pozisyon limi-
ti olarak hesaplanır. Aylık piyasa pozisyon limitleri belir-
lenirken ise yıllık piyasa pozisyon limitleri dikkate alınır. 
EPDK’nın doğal gaz piyasası yıllık sektör raporunda yer 
alan en güncel üç yıla ait aylık tüketim miktarlarına göre 
profillendirilerek, her bir ay için günlük pozisyon limit-
leri hesaplanmaktadır. Piyasa işletmecisi tarafından 
işletilen ve dengesizliklerin uzlaştırması yapılan doğal 
gaz piyasasında ilk kez işlem yapacak piyasa katılımcı-
larının pozisyon limiti ise 500.000 Sm3/gün’dür. Bunun 
yanında, piyasa işletmecisi tarafından işletilen ve den-
gesizliklerin uzlaştırması yapılan doğal gaz piyasasında 
hâlihazırda işlem yapan piyasa katılımcıları için hesap-
lanacak pozisyon limitleri, ilgili piyasa katılımcısının fi-
ziki ve sanal doğal gaz giriş-çıkış miktarları ile VGP’de 
gerçekleştirdiği alış-satış miktarlarının da referans 
alındığı detaylı bir formül aracılığıyla belirlenmektedir.

4.3. Teklifler ve Teklif Tipleri

VGP’de piyasa katılımcıları, teslimat dönemi bazın-
da işlem yapabilmek amacıyla teklifler sunabilmektedir. 
Verilen tekliflerde fiyatlar, 0,01 TL ve katları olup birimi 
TL/1000 Sm3’tür. Her bir kontrat için STP aracılığıy-
la sunulabilecek azami teklif büyüklüğü 10.000.000 
Sm3’tür. En iyi fiyat; satış tekliflerinde en düşük fiyatı, 
alış tekliflerinde ise en yüksek fiyatı ifade etmektedir. 
Teklifin geçerli olabilmesi ve deftere kaydının yapılabil-
mesi için; teklif fiyatının günlük fiyat değişim limitleri 
içerisinde kalması, azami teklif büyüklüğünü aşmamış 
olması, yeterli teminatın sunulmuş olması ve pozisyon 
limitini aşmamış olması gerekmektedir. Bununla birlik-
te, VGP’de teklifler aktif veya pasif olarak verilebilmek-
tedir. Henüz eşleşmemiş, teklif defterinde bekleyen 
teklifler aktif teklif olarak tanımlanmaktadır ve piyasa 
katılımcıları tarafından pasif hale getirilip iptal edilebilir. 
Pasif olarak kaydedilen ve teklif defterinde yer alma-
yan teklifler ise pasif teklif olarak tanımlanmaktadır ve 
piyasa katılımcıları tarafından aktif hale getirilip iptal 
edilebilir. Buna ek olarak VGP’de verilebilecek teklif tip-
leri; kontrat kapanış zamanına kadar geçerli standart 
teklif, süresi dolana kadar geçerli teklif, olanı eşle ve 
yok et teklifi ve tamamını eşle veya yok et teklifi ola-
rak belirlenmiştir. Piyasa bozucu veya haksız menfaat 
elde etmeye yönelik olduğu tespit edilen ya da piyasa 
işletmecisinden kaynaklı bilgisayar, yazılım veya diğer 
teknolojik altyapılardan kaynaklanan hataların ortaya 
çıkması gibi durumlarda tekliflerin tamamı veya bir kıs-
mı piyasa işletmecisi tarafından iptal edilebilmektedir.

4.4. Fiyatlar

VGP’de; açılış fiyatı, baz fiyat, günlük gösterge fiyatı 
veya günlük gösterge fiyatının belirlenememesi halin-
de devreye girecek olan teorik fiyat hesaplama yönte-
mi gibi bazı fiyat ve yöntemler tanımlanmaktadır. Açılış 
fiyatı, seans başlangıcında sunulan teklifler için günlük 
fiyat değişim limitleri kontrolünün uygulanmasında 
ve teminat hesaplarında kullanılan fiyat olarak tanım-
lanmaktadır. Baz fiyat, her bir kontratın işleme açıldığı 
ilk gün için veya bir kontratın işlem görmesinin geçici 
olarak durdurulması halinde yeniden işleme açılması 
sırasında teklif girilebilecek fiyat aralığının ve piyasa 
katılımcılarının bulundurmaları gereken teminatın he-
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rıca, VGP’de katılımcıların temerrüde düşmesi halinde 
oluşabilecek zararların ilgili katılımcıların teminatlarını 
aşan kısmı için kullanılmak üzere tüm katılımcıların kat-
kı payları ile oluşturulan bir temerrüt garanti hesabının 
kurulması da hüküm altına alınmış ve kurulacak olan 
temerrüt garanti hesabına katılım zorunlu tutulmuştur.

5. Sonuç

Organize piyasalarda likiditenin artırılması için daha 
kısa vadede piyasa oyuncularına yeni seçenekler suna-
rak piyasadaki esnekliği artıracak olan yedi güne kadar 
teslim opsiyonlu spot ürünlerin geliştirilmesinin yanı 
sıra; piyasa katılımcılarının fiyat riskinden korunma 
ve geleceğe yönelik fiyat beklentilerini görme imkânı 
sağlaması beklenen ileri tarihli fiziksel teslimatlı işlem 
piyasalarının da devreye alınması için düğmeye basıl-
mıştır. En geç 01/10/2021 tarihinde devreye alınması 
beklenen VGP kurgusu uyarınca işlemler teslimat dö-
nemi bazında gerçekleştirilmekte olup VGP’de açık olan 
tüm kontratlar seans süresince sürekli ticaret yöntemi-
ne göre işlem görecektir. İlgili kontratın kapı kapanış za-
manına kadar teklif verilebilecek, verilen teklifler eşleş-
mediği sürece güncellenebilecektir. Piyasa katılımcıları 
tarafından sunulan teklifler anlık olarak değerlendirilip 
karşı yöndeki tekliflerle karşılaştırılarak eşleşme kural-
larına uygun olması halinde eşleştirilecektir. Eşleşen 
teklifler piyasa katılımcısı için teslimat dönemi içinde 
fiziksel olarak doğal gazın iletim sistemine teslim edil-
mesi ya da iletim sisteminden teslim alınması yüküm-
lülüğü doğuracaktır. İlgili kontrat işleme kapanmadan 
önce açık pozisyon kapatıldığında, piyasa katılımcısının 
fiziksel teslimat zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Ayrı-
ca, gerçekleşen her bir eşleşmede piyasa işletmecisi, 
ilgili piyasa katılımcısına karşı taraf olacaktır.

VGP’nin 2021 yılının son çeyreğinde devreye alın-
masıyla birlikte Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir do-
ğal gaz ticaret merkezi olma hedefine ulaşması adına 
önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Söz konusu va-
deli piyasanın, piyasa katılımcılarına; gerek risk yöne-
timi kapsamında esnek bir şekilde portföylerini yöne-
tebilme imkânı sunması, gerekse fiyat farklılıklarından 
yararlanmak suretiyle aktif bir şekilde doğal gaz ticare-
tine imkân veren bir yapıda olması ile piyasanın likidite 
seviyesini artıracağı ve yerli veya yabancı yeni oyuncu-
ların da piyasaya katılımını teşvik edeceği değerlendi-

4.6. Teminatlar, Temerrüt ve                                                             
      Temerrüt Garanti Hesabı

Piyasa işletmecisi tarafından işletilen VGP’de işlem 
yapan piyasa katılımcılarından teminat alınmaktadır. 
Alınan teminatlar; piyasa katılımcılarının piyasa işlet-
mecisi tarafından işletilen doğal gaz piyasalarına ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, pi-
yasa işletmecisinin merkezi karşı taraf olarak üstlendi-
ği risklerin yönetilmesinde, diğer piyasa katılımcılarının 
alacaklarının güvence altına alınmasında ve temerrüt 
yönetimi kapsamında piyasa işletmecisi tarafından açık 
pozisyonların kapatılmasında kullanılacaktır. Piyasa iş-
letmecisi tarafından başlangıç teminatı ile finansal dö-
nem ve fiziksel döneme ilişkin olarak istenen teminat-
lar, toplam VGP teminatını oluşturmaktadır. Teminat 
olarak; TL, döviz, süreli ve süresiz teminat mektupları, 
devlet iç borçlanma senetleri ve Eurobond’lar gibi çok 
çeşitli varlıklar kabul edilebilmektedir. VGP’de piyasa 
katılımcılarının; her iş günü teminat kontrol saatinde 
yapılan kontrolde ilgili gün için hesaplanan toplam VGP 
teminat tutarına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirme-
mesi, birbirini takip eden üç iş günü boyunca teminat 
kontrol saatinde yapılan kontrolde bulundurduğu mev-
cut TL cinsinden nakit ve/veya toplam temerrüt garanti 
hesabı katkı payı tutarının bulundurması gereken TL 
cinsinden nakit ve/veya toplam katkı payı tutarını kar-
şılayamaması ve VGP faturasına dair ödeme yükümlü-
lüklerini belirlenen sürelerde yerine getirememesi gibi 
durumlarda temerrüde düştüğü kabul edilecektir. Ay-
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konulu makalelerinizi bekliyoruz.

► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr  #uzmangözüyleenerji
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Mısır Petrol Bakanlığı, Fransa'nın bölgenin gaz piyasasını geliştirmeyi 
amaçlayan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak istediğini açıkladı.

Forum, Doğu Akdeniz'i büyük bir enerji merkezine dönüştürme çabalarının 
bir parçası olarak geçen yıl kurulmasının ardından Kahire'de üçüncü 
toplantısını yaptı.

Diğer üyeler arasında Kıbrıs, Mısır, İsrail, Yunanistan, İtalya ve Ürdün 
bulunuyor. Mısır Petrol Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD de 
daimî gözlemci sıfatıyla Foruma dahil olmak için 13 Ocak’ta başvuruda 
bulundu.

Forum, diğer amaçlarının yanı sıra, altyapı maliyetlerini düşürmeyi ve 
bölgedeki doğal gaz için rekabetçi fiyatlar sağlamayı hedefliyor. 

Fransa ve ABD, Doğu Akdenİz Gaz 
Forumu’na Katılmak İçİn Başvuruda 
Bulundu

REUTERS

Yunanistan ve Bulgaristan, iki ülkenin Rus gazına bağımlılığını azaltacak üç 
doğal gaz projesinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Yunanistan parlamentosu 26 Ocak'ta, Bulgaristan-Yunanistan 
Enterkonektörü (IGB) için iş birliği anlaşması ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu 
(EMGF) kuruluş anlaşmasını onaylarken, iki gün sonra Bulgaristan'ın gaz 
şirketi Bulgartransgaz, Alexandroupolis LNG alma, depolama ve yeniden 
gazlaştırma (FSRU) tesisini geliştiren Yunan Gastrade şirketinin yüzde 
20’sini devralmak için bir anlaşma imzaladı. 2023'te faaliyete geçmesi 
beklenen LNG tesisinde ayrıca Yunanistan gaz şirketi DEPA ve GasLog da 
yüzde 20 hisseye sahip.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’ndan, 26 Ocak'ta gönderilen bir 
notta, mevcut koşullar altında IGB boru hattının 2021 sonuna kadar 
tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Boru hattının, Yunanistan'daki başlangıç noktasında Trans-Adriyatik Boru 
Hattı'na (TAP) ve Yunan doğal gaz iletim operatörü DESFA'ya bağlanarak 
ve sonunda Bulgar gaz operatörü Bulgartransgaz'ın sistemine bağlanması 
ile Yunanistan ve Bulgaristan'ın Rus gazına olan bağımlılığını azaltması 
bekleniyor. Yunanistan Enerji Bakanlığı, "IGB, ek bir giriş kaynağından gaz 
tedariki sağlayarak Güneydoğu Avrupa'da arz güvenliğini artıracak." dedi. 

Bulgarİstan ve Yunanİstan’ın Rus Gazına 
Bağımlılıklarını Azaltacak Doğal Gaz                 
Projelerİ Devam Edİyor

NEWEUROPE

Asya piyasasında artan enerji talebini karşılayacak stokların düşüklüğü ve 
diğer yapısal sorunlar nedeniyle Asya spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
fiyatları Ocak ayında rekor seviyelere ulaştı.

Japonya'da artan talep, aşırı soğuk hava, azalan stoklar ve yetersiz nükleer 
kapasite nedeniyle Asya spot LNG fiyatları, pandemi dönemindeki en 
düşük fiyatına (mmBtu başına 1,8 ABD Doları) kıyasla 16 kattan fazla 
artarak 13 Ocak’ta mmBtu başına 32,5 ABD Dolarına yükseldi ve tüm 
zamanların rekorunu kırdı.

Talebi karşılayacak stokların düşüklüğü nedeniyle pek çok ülke, özellikle 
de yetersiz nükleer güç ve gaz kapasitesi yüzünden gerekli enerjiyi tedarik 
etmede ciddi sorunlar yaşayan Japonya spot LNG kargolarını kullanmak 
zorunda kaldı.

EnerStrat Consulting'in kurucu direktörü ve ABD merkezli enerji politikası 
düşünce kuruluşu EPRINC'in üyesi Ashutosh Shastri, "Japonya'da hızla 
düşen elektrik rezerv marjları, gün öncesi elektrik fiyatlarında bir artışa neden 
oldu ve bu olağanüstü soğuk hava ile birleştiğinde sorunu daha da kötüleştirdi. 
Bunlar, LNG fiyat endeksi Japonya Kore Marker (JKM) fiyatına hızla yansıdı." dedi. 
Shastri ayrıca, "JKM'deki kuantum ve artış hızı, gemi kiralama fiyatlarında, 
tipik olarak Atlantik nakliye ücretlerinde alışılmadık bir artışa neden olmuş gibi 
görünüyor" dedi.

Gemi kiralama fiyatları, büyük ölçüde JKM'de Atlantik havzası kargoları 
için sunulan arbitraj nedeniyle yüzde 250 artış gösterdi. Pekin'de ve 
Asya Pasifik bölgesinde yaşanan rekor düşük sıcaklıklar, LNG fiyatlarının 
şişmesine katkıda bulunan bir diğer faktör oldu. 

Platts tarafından hazırlanan infografik Ocak ayında yaşanan bu özel 
durumu kapsamlı bir şekilde özetliyor.

Asya Spot LNG Tarİhİnİn En Yüksek 
Fİyatlarını Gördü

AA

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'nin Ocak-
Kasım döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 41,8 azalarak 22 
milyar ABD Dolarına geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla 
doğal gaz ihracat hacmi geçen yılın 11 aylık döneminde yıllık bazda yüzde 
10,5 azalarak 178,4 milyar metreküp oldu. 

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri ise yüzde 41,8 azalışla 22 
milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı Kasım 
2020'de bir önceki aya kıyasla yüzde 7 artarak 155 ABD Dolarına yükseldi. 
Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kâr elde edebilmesi için bin 
metreküp doğal gaz fiyatının 90-100 ABD Doları bandının üzerinde olması 
gerektiğine işaret ediyor.

Gazprom'un net kârı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 
trilyon Rubleye (yaklaşık 17 milyar ABD Dolarına) gerilemişti. Dünyanın 
en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre ülkenin 
boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi konumunda 
bulunuyor. 

Gazprom’un Doğal Gaz İhracat 
GelİrİNDE Sert DüşÜŞ

HÜRRİYET
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Petrol Bakanı Tarık el-Molla, Mısır'ın toplam 1 milyar ABD Doları değerinde 
dokuz petrol ve gaz arama anlaşması imzaladığını söyledi. "Mısır, gaz ve petrol 
arama alanında yeni uluslararası yatırımları cezbetmeyi ve öncelikli olarak büyük 
şirketlerle anlaşmalar yapmayı amaçlıyor" dedi.

Anlaşmalar, doğu ve batı Akdeniz'in yanı sıra Kızıldeniz'deki bölgeleri 
kapsıyor. El-Molla; Exxon Mobil, Chevron ve Total dahil olmak üzere altı yerel 
ve uluslararası şirketin 17 kuyu sondajına katılacağını da sözlerine ekledi. 

İmzalanan bu dokuz anlaşma, Mart 2020'den bu yana, 23 kuyu sondajı için 
1,4 milyar ABD Doları olarak tahmin edilen asgari yatırımla 12 anlaşmayı 
hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası durumunda. Anlaşmalardan 
dokuzu Akdeniz'deki ve geri kalan üçü ise Kızıldeniz'deki sahaları kapsıyor.

El-Molla, Mısır'ın cazip yatırım fırsatları ve istikrarlı ekonomik koşullara sahip 
bir ülke olarak konumunu güçlendirmesinde petrol ve gaz ortaklıklarının 
önemine dikkat çekti. 

Mısır, 1 Mİlyar ABD Doları Değerİnde 
Petrol ve Gaz Arama Anlaşmaları 
İmzaladı

Uzman Gözüyle Enerji

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmen mevkidaşı 
Raşit Meredov ile bir araya gelerek "Dostluk" petrol yatağında keşiflerin, 
işletmenin ve kullanımın iki ülke tarafından ortak yapılması konusundaki 
anlaşmaya imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbangulu Berdimuhammedov da video konferans yöntemiyle imza 
törenine katıldı.

İki ülke dışişleri bakanlarının imza attığı törende konuşan Aliyev, Azerbaycan 
ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde ilk kez ortak yatak işleteceğini 
belirterek, "Bu, tarihi bir anlaşmadır." dedi.

Aliyev, yatağın ortak işletilmesinin iki ülkeyi daha da yakınlaştıracağını ve 
halklarına fayda sağlayacağını vurgulayarak, "Bugünkü anlaşma Hazar'ın 
hidrokarbon kaynaklarının kullanılmasında yeni bir sayfa açıyor. Bu proje 
hem ülkelerimizin hem de komşularımızın enerji güvenliğini güçlendirecek. Bu 
proje, ihracat için büyük fırsatlar yaratacak ve böylece halklarımızın refahının 
yükselmesine olanak sağlayacak. Biz sadece Hazar'daki bir yatak konusunda 
anlaşma imzalamıyoruz, ilişkilerimizin gelecek gelişimi için önemli bir adım 
atıyoruz." dedi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da anlaşma ile Hazar 
Denizi'nde Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin yeni 
bir aşamaya geçtiğini belirtti. Bunun için siyasi irade, teknik altyapı, kadro ve 
petrol alanındaki tecrübe dahil gerekli her şeye sahip olduklarını vurgulayan 
Berdimuhammedov, başarılı iş birliğinin temelinde iki halk arasında 
yüzyıllara dayanan sağlam kardeşlik bağlarının bulunması olduğunu söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 
anlaşmanın Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak 
projelerin de önünü açması temennisinde bulunuldu.

Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismiyle bilinen yatağın 
hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında 
diplomatik sorunlara neden oluyordu. Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve 
Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 
milyon ton petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Azerbaycan ve Türkmenİstan, 
Hazar’dakİ ‘Dostluk’ Petrol Yatağının 
Ortak İşletİlmesİ Konusunda Anlaştı

OILANDGASMIDDLEEAST.COM

Hindistan Federal İçişleri Bakanı Amit Shah, Hindistan'ın önümüzdeki on 
yılda temiz kömür projelerine 4 trilyon Rupi (54,5 milyar ABD Doları) yatırım 
yapmayı planladığını, çünkü yerel enerji kaynaklarından yararlanarak ithalatı 
azaltmaya çalıştığını söyledi.

Shah, yeni madenlerin geliştirilmesi için düzenlenen imza töreninde, 
yatırımın kömür gazlaştırma ve kömür yatağı metanları da dahil olmak 
üzere temiz kömür tesislerine yapılacağını söyledi.

Shah ayrıca kömürün, Hindistan'ın 5 trilyon ABD Doları büyüklüğünde bir 
ekonomi olma hedefine ulaşmasının anahtarı olduğunu ve kömürden 
kaynaklanan emisyonların daha temiz hale getirilebileceğini ancak 
tamamen yok edilemeyeceğini belirtti.

Dünyanın en büyük üçüncü sera gazı yayıcısı olan Hindistan, küresel 
ısınmaya ve hava kirliliğine sebep olmakla suçlanan ve dünyanın büyük 
bir kısmının uzak durduğu en kirli fosil yakıt olan kömürün ilerleyen 
yıllarda hâkim enerji kaynağı olarak kalacağını tahmin ediyor. Güney Asya 
ülkesi yakıt kullanımını savunurken, temiz enerjiye geçiş için büyük ölçekli 
yenilenebilir enerji projelerini de hayata geçiriyor.

Shah, "5 trilyon ABD Doları büyüklüğünde bir ekonomi olma hedefine 
ulaşmalıyız ve bunun için kömür rezervlerimizi kullanmalıyız. Ekonomik büyümeyi 
hızlandırmak için önümüzdeki otuz yıl içinde yer altındaki kömür rezervlerimizi 
değerlendirmeliyiz. Alternatif enerji kaynaklarındaki hızlı büyümeye bakarsak, bu 
rezervleri ne kadar erken kullanırsak bizim için o kadar iyi.” dedi. 

Hİndİstan Önümüzdekİ 10 Yılda Temİz 
Kömüre 55 Mİlyar ABD Doları Yatırım 
Yapmayı Planlıyor

BLOOMBERG.COM

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 rüzgâr 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. 

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

BIANET.ORG
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Akdeniz Ülkeleri İletim Sistemi İşleticileri Birliği (MED-TSO) 19 ve 20 Ocak 
tarihlerinde Akdeniz Bölgesi elektrik enterkoneksiyonlarının geleceğinin 
incelendiği Akdeniz Master Planı 2020'nin ana sonuçlarını iki web semineri 
düzenleyerek açıkladı.

Söz konusu Master Plan, 21 Akdeniz İletim Sistemi İşletmecisinin; altyapı 
planlama ve optimizasyon, piyasa senaryoları, piyasa entegrasyonu ve 
şebeke geliştirme açısından 2030'a kadar şebekenin gelişimi hakkında 
görüşlerini toplayarak 15 yeni enterkoneksiyon projesinin nicel ve nitel bir 
analizini içeriyor.

Planda yer alan bu projeler, farklı olgunluk derecelerine sahip 
olsalar da, hepsi Akdeniz bölgesindeki enterkoneksiyon seviyesini 
güçlendirmeyi amaçladığından plana dahil edilmiş durumda. Med-TSO 
tarafından desteklendiği üzere, İletim Sistemi İşleticileri arasında artan 
enterkoneksiyonlar ve güçlendirilmiş işbirliği, bölgedeki enerji geçişini 
sağlamak için kilit öneme sahip.

MED-TSO 2020 Akdenİz Elektrİk 
Enterkoneksiyonları Master 
Planını Açıkladı

MED-TSO

Ember ve Agora Energiewende tarafından yayımlanan yıllık rapora göre, 
2020’de ilk kez Avrupalılar elektriklerinin çoğunu yenilenebilir kaynaklar-
dan elde ettiler.

2015'ten beri AB elektrik sektörünü inceleyen rapor, yenilenebilir kaynak-
ların fosil yakıtların yüzde 37’lik oranına kıyasla 2020’de elektrik ihtiyacı-
nın yüzde 38'ini karşıladığını ortaya koyuyor.

• Yenilenebilir enerji, 2020'de Avrupa elektriğinin yüzde 38'ini karşılarken 
(2019'da bu oran yüzde 34,6 olarak gerçekleşmişti), yüzde 37 bandındaki 
fosil yakıtlı üretimini ilk kez geride bırakmış oldu. Ülke düzeyinde, Almanya 
ve İspanya (ve ayrıca İngiltere) da bunu ilk kez başardı.

• Covid-19 tüm ülkelerde etkili olurken, fosil yakıtlardan yenilenebilir 
enerjiye yönelen genel eğilim üzerindeki etkisi oldukça sınırlıydı. Yenile-
nebilir enerjideki artış, salgına rağmen güven verici derecede güçlüydü. 
Elektrik talebindeki hızlı toparlanma ile nükleerlerin rekor derecede kötü 
yılı olmasaydı, fosil yakıtlardan elde edilen elektrikteki düşüş daha da dra-
matik olabilirdi.

• Rüzgar ve güneş, Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselişi-
ne öncülük ettiler. 2020'de rüzgar üretimi yüzde 9, güneş enerjisi üretimi 
ise yüzde 15 arttı. 2020'de iki kaynak toplamda Avrupa elektriğinin beşte 
birini sağlamış oldu. 2015'ten beri, biyoenerji büyümesinin durması ve 
hidroelektrik üretiminin değişmemesi nedeniyle, rüzgar ve güneş Avru-
pa'nın yenilenebilir enerjideki tüm büyümesini sağladı.

• Kömürden elektrik üretimi 2020'de yüzde 20 düştü ve 2015'ten bu yana 
yarı yarıya azaldı. Kömür üretimi neredeyse her ülkede düştü ve kömürün 
Covid-19'dan önce de mevcut olan çöküşü devam etti. 2020'deki düşüşün 
yarısı, Covid-19'un etkisiyle yüzde 4 azalan elektrik talebinden, diğer yarısı 
ise ek rüzgar ve güneş üretiminden kaynaklandı. 2021'de elektrik talebi 
geri dönerken, kömürde yaşanan son düşüşlerin devam etmesi için rüzgar 
ve güneş enerjisinin daha hızlı artması gerekecek.

• Pandemiye rağmen doğal gazdan elektrik üretimi 2020'de sadece yüzde 
4 oranında azalma gösterdi. 2020'de fosil kaynakların payındaki düşüşün 
çoğu gaz yerine kömürde gerçekleşti, zira güçlü karbon fiyatı, gaz üreti-
minin en ucuz fosil kaynaklı üretim şekli olması anlamına geliyordu; hatta 
bazı aylarda ilk kez linyitten bile daha avantajlı durumdaydı. Nükleerden 
elektrik üretimi 2020’de -muhtemelen şimdiye kadarki en büyük düşüş- 
yüzde 10 düştü ve bu da gazdan (ve daha az ölçüde kömürden) elektrik 
üretiminin daha da düşmesini engelledi.

•  Bu ise, 2020'de Avrupa'nın elektriğinin 2015'e göre yüzde 29 daha 
temiz olması anlamına geliyor. Karbon yoğunluğu, 2015'te kilovat saat 
başına 317 gram karbondioksitten, 2020'de 226 grama düşmüş oldu. Kö-
mür üretimi o dönemde neredeyse yarı yarıya azalmış olsa da kömürdeki 
düşüşün yüzde 43'ü artan gaz üretimi ile dengelendi ve bu da karbon yo-
ğunluğundaki azalmayı yavaşlattı. 

Tarİhte İlk Kez Avrupa’da Yenİlenebİlİr 
Kaynaklardan Üretİlen Elektrİk Fosİl                 
Yakıtlardan Üretİlenİ Gerİde Bıraktı

EMBER-CLIMATE

2020'nin başlarında Covid-19 salgınının ortaya çıkması ve ardından 
dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde kapanmalar uygulanması nedeniyle, 
küresel otomobil satışları benzeri görülmemiş bir düşüş yaşadı. 

İlerleyen dönemlerde yaşanan kademeli toparlanmaya rağmen, erken 
pazar verileri, 2020'de küresel otomobil satışlarının bir önceki yıla göre 
yüzde 14 oranında daraldığını gösteriyor. 

2020'de küresel otomobil satışlarında yaşanan düşüş, 2007-2009 küresel 
mali krizinde gözlemlenenden bile önemli ölçüde daha fazlaydı.

Salgın 2020'nin başlarında artmaya başladığında, elektrikli otomobil 
piyasasının genel otomotiv sektöründen daha dirençli olacağına dair genel 
bir beklenti vardı, ancak yine de genel otomobil satışlarından daha küçük 
de olsa elektrikli otomobil satışlarında da bir düşüş bekleniyordu. Ancak 
UEA salgına rağmen küresel elektrikli otomobil satışlarında hafif bir artış 
olacağını tahmin etmiş ve ek teşvik önlemleri alınırsa bu artışın daha 
yüksek olabileceğini öne sürmüştü.

2020 yılında elektrikli otomobil satışları bu beklentileri aştı. Mevcut politika 
desteği ve ilave teşvik önlemleri ile desteklenen elektrikli araçlara ilişkin 
UEA’nın ilk tahminleri, dünya çapında elektrikli otomobil satışlarının 3 
milyon adetin üzerine çıktığı ve yüzde 4'ün üzerinde bir pazar payına 
ulaşarak 2020'yi elektrikli mobilite için rekor bir yıl haline getirdiği yönünde. 

Bu, 2019'da satılan 2,1 milyon adet elektrikli otomobile göre yüzde 
40'ın üzerinde bir artış yaşandığını gösteriyor ve 2010-2018 döneminde 
gözlemlenen iki haneli büyüme oranlarına bir geri dönüş anlamına geliyor. 
Sonuç olarak, bugün dünya çapında 10 milyondan fazla elektrikli otomobil 
yollarda. Etkileyici olmakla birlikte, elektrikli araçların toplam otomobil 
satışları içindeki payı hala geleneksel SUV satışlarının yalnızca onda biri 
seviyesinde.

UEA: Küresel Elektrİklİ Araç 
Satışları 2020’de Yüzde 40 Arttı

IEA.ORG
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Wood Mackenzie'nin son petrol görünümü raporu, 2021'de petrol 
piyasalarının ve rafinaj sektörünün dengelenmesinin üç ana değişkene 
bağlı olduğunu gösteriyor: OPEC+ üretimi, Covid-19 gelişmeleri ve enerji 
dönüşümü.

Covid -19 salgını sırasında 2020’nin benzeri görülmemiş petrol talebi şokunun 
ardından Wood Mackenzie, 2021 toplam petrol talebinin 2020’dekinden 6,3 
milyon varil/gün daha fazla gerçekleşerek günlük ortalama 96,7 milyon varil 
seviyesinde olacağını bekliyor.

Wood Mackenzie Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, “Kısa vadeli tahminimiz, 
aşı dağıtımının 2021 boyunca hızlanacağını varsayarken, küresel ekonominin 
geçen yılki yüzde 5,4 daralmasının ardından küresel GSYİH'de beklenen yüzde 5'lik 
büyüme ile destekleniyor. Küresel petrol talebindeki iyileşmenin hızı ve gücü, Covid 
-19 aşı dağıtımının hızına ve küresel ekonomik iyileşmeye bağlı olacaktır." şeklinde 
konuştu. 

Wood Mackenzie Petrol Pİyasası 
Görünümünü Yayınladı

Uzman Gözüyle Enerji

Dünyanın en büyük kirleticisi Çin, 2060 itibariyle ekonomisini 
karbonsuzlaştırma yönünde adımlar atarken Çin Çevre Bakanlığı, Çin’in 
gecikmiş karbon ticaret sisteminin Şubat ayında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Pekin Çevre Bakanlığı 5 Ocak Salı günü, eyalet yönetimlerinin büyük enerji 
işletmeleri için ilk defa kirlilik sınırları koymasına izin veren kuralları yayımladı.

Kurallara göre firmalar, daha düşük karbon ayak izine sahip diğer firmalardan 
kirletme hakkını satın alabiliyor, ancak programın bunları üretmeyi daha 
maliyetli hale getirerek genel emisyonları azaltması bekleniyor.

Euractiv’in haberine göre, emisyon ticareti konusunda hükümete danışan Çin 
Çevre Savunma Fonu Başkan Yardımcısı Zhang Jianyu, “Bu, dünyanın en büyük 
karbon piyasası için en heyecan verici gelişmelerinden biri” dedi.

Bununla birlikte, iddialı yenilenebilir enerji hedeflerine rağmen, Çin’deki 
enerjinin yüzde 60’ı hâlâ kömürden sağlanıyor ve uzmanlar, güçlü kömür 
lobisinin kendilerine uygun karbon azaltım politikaları için baskı yapacağı 
konusunda uyarıyor.

Yeni kurallara göre, yılda 26 bin tonun üzerinde sera gazı yayan 2.200’den 
fazla firma, 1 Şubat’tan itibaren emisyon kotalarını işlemeye başlayabilir.

Çin’in ülke çapındaki sisteminin Avrupa Birliği sistemini gölgede bırakarak 
dünyanın en büyük emisyon ticaret sistemi haline gelmesi bekleniyor.

Pekin, emisyonları 2030’dan önce zirveye çıkarma ve 30 yıl sonra karbon 
nötr hale gelme sözü verdi. Ancak havacılık, çelik ve petrokimya üretimi de 
dahil olmak üzere diğer yedi endüstriden kaynaklanan emisyonları azaltmak 
için ilk planlarını geri aldı.

2019’da, küresel emisyonların yaklaşık yüzde 29’unu oluşturan Çin’in sera 
gazı emisyonlarının 13,92 milyar ton olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası Karbon Eylem Ortaklığı’na göre, sistem tamamen faaliyete 
geçtiğinde, Çin’in ulusal emisyonlarının yaklaşık üçte birini karşılayacak. 
Çin’in enerji sektörü dışındaki işletmeleri sisteme dahil edip etmeyeceği 
ise belli değil. Planda yer alan bu projeler, farklı olgunluk derecelerine 
sahip olsalar da, hepsi Akdeniz bölgesindeki enterkoneksiyon seviyesini 
güçlendirmeyi amaçladığından plana dahil edilmiş durumda. Med-TSO 
tarafından desteklendiği üzere, İletim Sistemi İşleticileri arasında artan 
enterkoneksiyonlar ve güçlendirilmiş işbirliği, bölgedeki enerji geçişini 
sağlamak için kilit öneme sahip

Çİn, Karbon Emİsyonu Tİcaret 
Sİstemİnİ Başlatıyor

OILFIELDTECHNOLOGY.COM

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na 
katılmak istemesi halinde memnuniyet duyacağını ve bunun ticari ilişkiler 
için iyi olacağını söyledi. 

Steinitz, CNBC kanalına verdiği röportajda, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Geçen yıllarda gündeme gelen ve İsrail gazının Türkiye'ye ihraç edilmesini 
öngören projeye değinen Steinitz, "Yaklaşık 5,5 yıl önce Enerji Bakanı 
olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’da 
bir araya gelmiştik. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsrail gazını bir boru 
hattıyla (Leviathan-Ceyhan) Türkiye'ye ihraç etme olasılığını konuştuk. Enerji 
Bakanlığı uzmanlarıyla da görüşmelerimiz oldu. Ancak maalesef sonuçsuz kaldı.” 
ifadelerini kullandı.

İsrail gazının Türkiye'ye ihraç edilmesi projesini yeniden görüşmeye hazır 
olduğunu belirten Steinitz, "Şahsen umuyorum ki Türkiye pozisyonunu, 
komşularıyla bölgesel iş birliğine doğru yönlendirir. Bu açıdan Türkiye bölgesel 
iş birliğinin bir parçası olarak Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak isterse 
bundan memnuniyet duyarım." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun ticari ilişkiler için de iyi olacağını kaydeden İsrailli Bakan, "Doğu 
Akdeniz Gaz Forumu için Türkiye’ye kapıyı hiçbir zaman kapatmadık." dedi.

İsraİl Enerjİ Bakanı Steinitz: Türkİye Doğu 
Akdenİz Gaz Forumu’na Katılmak İsterse 
Memnunİyet Duyarım

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, ayağının tozuyla hükümet araçları için yeni 
karar aldı. Yeni başkanın kararına göre, federal hükümetin kullandığı tüm 
araçlar ABD'de üretilen ve elektrikle çalışan araçlar ile değiştirilecek. 

ABD hükümetinin filosunda 2019 yılı itibariyle 645 bin aracın yer aldığı 
belirtiliyor. Federal hükümetin söz konusu araçları değiştirmek için Tesla, 
Ford, General Motors, Rivian, Lordstown ve Fisker gibi üreticilerden bir ya da 
birkaçının kapısını çalması bekleniyor.

CNBC ve TechCrunch gibi ABD merkezli haber kaynaklarına göre, söz konusu 
adımın ülkenin otomotiv endüstrisi açısından yeni bir ivme yaratacağı 
belirtiliyor. Biden'ın söz konusu kararla otomotiv sektöründe 1 milyon yeni 
iş yaratma hedefi bulunuyor.

Biden'ın kararı ülkedeki en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'nın tarihinde 
ilk defa devlet tarafından kullanılmasına yol açabilir. Fakat uzmanlar 
Tesla'nın araçlarının pahalılığına ve şirket çalışanları arasında sendikalaşma 
oranın düşük olmasına işaret ederek, fedaral hükümetin diğer üreticilere 
yönelebileceğini kaydediyor.

Ülkedeki diğer üreticiler Ford ve General Motors'un hali hazırda büyük 
miktarlarda elektrikli araç üretimi bulunmuyor. Fakat her iki şirketin de 
federal hükümetin kararını etkileyecek sendikaları bulunuyor.

General Motors'un kısa bir süre önce 27 milyar ABD Doları değerinde yatırım 
ile elektrikli araçlara ağırlık vereceği biliniyor. Bu kapsamda şirketin 2025 
yılına kadar 30 adet elektrikli aracı piyasa sürecek olması Biden tarafından 
tercih edilmesine yol açabilir. 

ABD'de Federal Hükümetİn Tüm 
Araçları Elektrİklİ Olacak

HABERTÜRK
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2021 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü (Milyon Sm3)

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

İthalat)
TOPLAM TALEP (Yurtiçi 

Satışlar + İhracat)

99,18 17.923,79 18.729,06 89,53 18.022,97 18.818,59

2021 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 7.635,00

13.165,86İran 2.372,89

Azerbaycan 3.157,97

LNG

Cezayir 2.119,89

4.757,93Nijerya 861,23

Diğer 1.776,82

Toplam   17.923,79

2021 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

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

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

PTF: Piyasa Takas 
Fiyatı SMF: Sistem 
Marjinal Fiyatı

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

LİSANSLI ÜRETİM* 77.179.246 MWh

LİSANSSIZ 
ÜRETİM**

2.261.448 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ*

90.062,42 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ

7.007 MW

FATURALANAN 
TÜKETİM

59.940.037 MWh

FİİLİ TÜKETİM 78.925.276 MWh

İTHALAT 240.742 MWh

İHRACAT 756.161 MWh

MART AYI AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

312,986 TL/MWh

MART AYI AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

356,294 TL/MWh

KURULUŞ TÜRÜ
2021 MART

KURULU GÜÇ* (MWe) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 65.675,82  67,66 

EÜAŞ SANTRALLERİ 21.428,55  22,08 

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 2.831,26  2,92 

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL. 126,78  0,13 

LİSANSSIZ 7.007,28  7,22 

TOPLAM 97.069,7 100,00

KAYNAK TÜRÜ

2021 MART 2021 OCAK- MART

TOPLAM 
KURULU 

GÜÇ*

ORAN 
(%)

TOPLAM 
ÜRETİM*

ORAN 
(%)

HİDROLİK 31.327,01 32,27 14.513.207,90 18,27

DOĞAL GAZ 26.064,06 26,85 23.112.719,49 29,09

LİNYİT 10.119,92 10,43 9.986.330,56 12,57

İTHAL KÖMÜR 9.360,63 9,64 7.903.988,11 9,95

RÜZGÂR 8.986,85 9,26 14.959.220,18 18,83

GÜNEŞ 6.963,95 7,17 2.831.027,30 3,56

JEOTERMAL 1.623,94 1,67 2.829.405,00 3,56

BİYOKÜTLE 1.147,93 1,18 1.708.844,58 2,15

TAŞ KÖMÜRÜ 810,77 0,84 939.061,61 1,18

ASFALTİT 405 0,42 590.247,23 0,74

FUEL OİL 251,93 0,26 79.470,12 0,10

NAFTA 4,74 0,00 0 0,00

LNG 1,95 0,00 0 0,00

MOTORİN 1,04 0,00 0 0,00

TOPLAM 97.069,7 100 79.453.522,08 100

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

2021 NİSAN-MAYIS PERAKENDE SATIŞ VE DAĞITIM TARİFESİ 
(kr./kWh)

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

Sanayi OG 54,4373 12,0651 0,9254 79,5648

Sanayi AG 55,1547 18,6672 0,9376 88,2162

Mesken 39,6717 24,7423 3,0547 79,6131

Ticarethane 59,8186 25,2980 4,6060 105,8727

Tar. Sulama 54,1193 20,7869 4,1672 93,3066
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PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2021 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü (Ton)

ÜRÜN TÜRÜ RAFİNERİ ÜRETİMİ İTHALAT İHRACAT YURTİÇİ SATIŞLAR 
(Tüketim)

TOPLAM ARZ  
(Rafineri Üretimi 

+ İthalat)

TOPLAM TALEP 
(Yurtiçi Satışlar + 

İhracat)

Benzin Türleri 778.078 0 318.301 519.060 778.078 837.361

Motorin Türleri 3.316.362 2.118.902 563.813 5.614.933 5.435.265 6.178.747

Fuel Oil Türleri -82.011 76.474 0 84.814 -5.537 84.814

Havacılık Yakıtları 563.728 11.573 432.688 179.225 575.301 611.912

Denizcilik Yakıtları 141.081 28.645 142.641 9.884 169.726 152.525

Toplam 4.717.238 2.235.594 1.457.443 6.407.916 6.952.832 7.865.358

*Standardize LPG dâhil toplam satış

2021 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 157.778 18,88

DÖKME* 24.701 2,96

OTOGAZ 652.949 78,16

Toplam 835.428 100

                *Standardize LPG dâhil toplam satış

AB
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LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2021 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (Ton)

Üretim İthalat Yurtiçi Satış* (Tüketim) İhracat 
TOPLAM ARZ  (Rafineri 

Üretimi + İthalat)
TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar 

+ İhracat)

199.134 657.041 835.428 73.827 856.175 909.255

2021 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

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

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

PTF: Piyasa Takas 
Fiyatı SMF: Sistem 
Marjinal Fiyatı

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

LİSANSLI ÜRETİM* 77.179.246 MWh

LİSANSSIZ 
ÜRETİM**

2.261.448 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ*

90.062,42 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ

7.007 MW

FATURALANAN 
TÜKETİM

59.940.037 MWh

FİİLİ TÜKETİM 78.925.276 MWh

İTHALAT 240.742 MWh

İHRACAT 756.161 MWh

MART AYI AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

312,986 TL/MWh

MART AYI AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

356,294 TL/MWh

Dergimizin 19. sayısında yayımlanan, Enerji Uzmanı Mustafa YAVUZDEMİR’in “Kaliteli Dağıtım” başlıklı makalesinde sehven yer almayan                    
Kaynakça aşağıdaki sıralanmaktadır:
1-   4. Tarife Uygulama Dönemi Dağıtım Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
2-   Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar (Mülga)
3-   Türkiye’de Elektrik Dağıtım Sektöründe Kaza Kök Neden Analizi ve Nedensellik İlişkisi, Final Raporu, ELDER, Ocak 2020.
4-   EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığınca ilgili mevzuat düzenlemesine ilişkin müzekkere çerçevesinde hazırlanan sunum.

NOT:
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Enerjiye dair çekmiş olduğunuz fotoğrafları dergimizde görmek ister misiniz? 
Evet diyorsanız bize ulaşın  ► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr 

Sosyal medyada paylaşmayı da unutmayın! 
#uzmangözüyleenerji

enerjiyi fotoğrafla
sen de katıl

@EnerjiUzmanlari






