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Uzman Gözüyle Enerji Başlarken

Merhaba;

Enerjideki dönüşüm, gündemin sıcak konularından biri olma vasfını uzun 
yıllar korudu. İklim değişikliğine yönelik öngörülerin de etkisiyle, enerji üre-
tim ve tüketim teknolojilerinin sürdürülebilirlik odağında geliştiği ve adeta 
yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Küresel Covid-19 salgını ise 

her alanda olduğu gibi enerjide de bir başka dönüşümün; dijitalleşmenin hızlanmasını te-
tikledi… 

Piyasanın paydaşları olarak bizler bu değişimin/dönüşümün şöyle ya da böyle hep içinde 
yer aldık. İnsan algısı, kendi dışında cereyan eden değişimi çok daha hızlı kavrarken içinde 
bulunduğu değişimin farkındalığına daha geç ulaşıyor. Kendi çocuklarımızın ne kadar büyü-
düğünü, çok sık görüşmediğimiz bir arkadaşın çocuklarını görünce daha iyi idrak ediyoruz. 

Uzman Gözüyle Enerji’nin bu sayısı, enerjide dönüşüm konusunu kapağa taşıyor. Çok yönlü 
yaşanan bu değişime hem içerden hem de dışardan bakabilmemizi sağlayacak bir içerik 
sunuyor…  

Yayıncılık faaliyetinin piyasamız için çok değerli olduğu kanısındayız. Biz de Enerji Uzmanları 
Derneği olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmaya, siz değerli okurlarımızın desteği ile 
hep daha güzele ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Parlak bir gelecek için; doğru, yetkin, 
anlaşılır ve erişebilir bilginin olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Bu inançla; enerji piya-
sasının her alanına temas edecek geniş bir çerçevede, zengin bir başvuru kaynağı oluştur-
mak istiyoruz. İnternet sitemizde, hatırı sayılır bir dergi arşivi erişime açık. El birliği ile bu 
arşivi geliştirmek için dergimize sunulan her katkıyı son derece önemli görüyor ve teşvik 
ediyoruz. 

Uzman Gözüyle Enerjinin bu sayısında bizi kırmayarak kıymetli değerlendirmelerini bizimle 
paylaşan EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Sn. Deniz DAŞTAN başta olmak üzere ka-
tkıları ile dergimizi zenginleştiren tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,
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Uzman Gözüyle Enerji’nin dosya konusu: Enerjide Dönüşüm…

Bu sayımızda, EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Sn. De-
niz DAŞTAN’ın derin bilgi ve tecrübesi ile piyasadaki gelişmeleri 
yorumladığı, zengin bir röportajla karşınızdayız. Dergimize za-

man ayırıp kıymetli değerlendirme ve öngörülerini bizimle paylaştığı için 
kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

EPDK’da uzun yıllar görev yapan Emekli Grup Başkanı Dr. Mustafa GÖ-
ZEN’in “Enerji Dönüşümünün Stratejik Bir Boyutu: Kritik Mineral Bağımlılığı” 
başlıklı makalesi; enerji dönüşümünde ihtiyaç duyulan kaynaklara, bu 
kaynakların teminine ve potansiyel risklere ilişkin kapsamlı bir değerlen-
dirme barındırıyor. 

Enerji Uzmanı Mustafa OKTAR’ın makalesi ise Ulusal e-Devlet Stratejisi 
ve Eylem Planı çerçevesinde, EPDK uhdesinde sürdürülen iş ve işlemlere 
yönelik devam edegelen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında “Taşın-
maz Temini İşlemlerinde E-Başvuru Usulü”ne ışık tutuyor.

Pazarlama ve Marka Danışmanı Dr. Meriç YILMAZ; enerji piyasalarının 
gelişmekte olan yeni dijital kültürün etki alanından kaçamayacağını, tek-
noloji odaklı değil kullanıcı odaklı dijital dönüşümün enerji sahasında 
faaliyet gösteren sektörlere nasıl uyarlanabileceğini, söz konusu dönü-
şümün ticari ilişkilere nasıl yansıyacağını konu alan çalışması dijital dö-
nüşüme ilişkin nitelikli bir panorama sunuyor.

Elektrik dağıtım şirketleri için 2021 ila 2025 yıllarını kapsayan Dördüncü 
Uygulama Dönemi başlarken mevzuatta da önemli değişiklikler yapıldı. 
Enerji Uzmanı Abdul Cebbar KARAOĞLU’nun “Dağıtım Tarifesinin Düzen-
lenmesi Hakkında Tebliğ Neler Getirdi?” başlıklı makalesi yeni dönemde 
uygulanacak hususlara önemli açıklamalar barındırıyor.

Enerji Uzmanı Nurullah ÇAKMAK ise toptan elektrik piyasalarında uzlaş-
tırma işlemleri üzerine genel bir inceleme ile bu sayımıza katkı sunuyor. 
“Uzlaştırmaya Temelden Bir Bakış” başlıklı makalede, mevzuat hükümleri 
ve karmaşık formüller bir kenara bırakılarak kapsayıcı bir bakış açısı ile 
uzlaştırmanın esasları ele alınıyor. 

Enerji Uzmanı Merve BİLDİRİCİ’nin Ar-Ge ile ilgili makale serisinin üçün-
cü ve son bölümü; Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştır-
ma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar kapsamında piyasaya yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin EPDK tarafın-
dan desteklenmesine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler içeriyor.  

Dış Basın Bülteni olarak ilgiyle takip edilen bölümümüz bundan böyle 
“Dünya Enerji Gündemi” adıyla okuyucularla buluşacak. Etkinlik haberle-
ri, analizler ve enerji istatistikleri ile Uzman Gözüyle Enerji’nin 21. Sayısı 
yine dopdolu. Katkı sunan yazarlarımıza teşekkürü borç biliyor, dergimi-
ze gösterdiğiniz ilginin artarak devam edeceğini umuyoruz. 

Sağlıcakla kalın,

Editörden
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Uzman Gözüyle EnerjiBizden

ikinci haftasında ise Doğal Gaz Piyasa-
sının Tarihçesi ve Yapısı, AB Gaz Direkti-
fi, Dağıtım Faaliyetleri, Organize Toptan 
Satış Piyasaları, Fiyat Oluşumu ve Ta-
rifeler, Müşteri Hizmetleri ve Hidrojen 
Entegrasyonu ve Sürdürebilirlik konula-
rında eğitim verilmiştir.

Bu eğitim organizasyonunun, enerji sek-
töründe geleceğin aktörleri olma ya aday 
öğrencilerimizin kariyerlerin de önemli 
bir basamak olması temenni ediyoruz. 
Katılımcılara, bundan sonraki eğitim ve 
çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz.

Bilindiği üzere, Enerji Uzmanları Der-
neği olarak, sistemli eğitim planlarıyla 
piyasaların verimini ve bilgi simetrisini 
sağlamayı hedefliyoruz. Söz konusu eği-
timlere katılım için Derneğimizle irtibata 
geçebilirsiniz.

Derneğimiz tarafın-
dan Atılım Üniversitesi 
Enerji Sistemleri Mü-
hendisliği Bölümü öğ-
rencilerine yönelik 
olarak Ankara Meyra 

Palace Otel’de 18-19 Haziran 2021 ta-
rihlerinde “Elektrik Piyasası Eğitimi” 
ve 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde 
de “Doğal Gaz Piyasası Eğitimi” veril-
miştir.

EPDK Yönetici ve Enerji Uzmanlarının 
eğitimci olarak yer aldığı bu organi-
zasyonun ilk haftasında,  Elektrik Pi-
yasasının Tarihçesi ve Yapısı, AB Enerji 
Politikaları, Lisans işlemleri, Tarife ve 
Bağlantı İşlemleri, YEKDEM Mekaniz-
ması, Tüketici Hizmetleri,  Organize 
Toptan Satış Piyasaları, Elektrik Depo-
lama  ve Siber Güvenlik konularında, 

Enerji Sektöründe Geleceğin Aktörleri   Enerji Sektöründe Geleceğin Aktörleri   
Eğitimlerle Kariyerlerine Bir Basamak Daha Yaklaşıyor
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Bizden
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Makale Uzman Gözüyle Enerji

1. Giriş

Enerji sektöründe rüzgâr türbini ve güneş panelin-
den iletim ve dağıtım şebekesine, enerji depolamaya, 
elektrikli araç şarjına ve diğer alanlara kadar uzanan 
enerji değer zincirinin her aşamasında dönüşüm ve de-
ğişim kaçınılmaz görünmektedir. Artık sektörde üzerin-
de uzlaşılan bir konu, enerji dönüşümünün ön planda ve 
merkezi bir konumda yer aldığının genel kabul görme-
sidir (Forbes, 2021). Enerji alanında etkin bir işleyiş için 
kaynak, teknoloji, piyasa tasarım ve işleyişi, iş ve yatı-
rım modelleri, karar destek mekanizması ve yönetim 
gibi faktörler kritik öneme sahiptir. Söz konusu faktör-
lerin ele alınma biçiminin enerji dönüşümünün geleceği 
ve başarısında belirleyici olacağı düşünülmektedir. Bu-
nunla birlikte, enerji dönüşümünde üretim tesisi, altya-
pı ve sıfır karbon teknolojisi için girdi olarak kullanılan 
metal ve nadir toprak elementlerine (mineral/maden 
ürünlerine)1 ihtiyaç duyulacağı bilinmektedir.

Söz konusu maden ürünlerine olan talebin büyüklü-
ğü, diğer hususlar yanında büyük ölçüde sera gazı salı-
mını azaltmaya ilişkin politikaya ve kararlılıkla uygulan-
masına bağlıdır. Ancak her durumda maden ürünlerine 
olan talebin artması beklenmektedir. Sera gazına ilişkin 
2 °C veya daha az bir azalma seçeneğinde önümüzdeki 
20 yıl içinde elektrik kurulu gücünde iki kattan fazla ar-
tış olması gerektiği ifade edilmektedir (Forbes, 2021).

Enerji Enerji 
Dönüşümünün Dönüşümünün 
Stratejik Stratejik 
Bir Boyutu: Bir Boyutu: 
Kritik Mineral Kritik Mineral 
BağımlılığıBağımlılığı

Dr. Mustafa GÖZEN
EPDK / E. Grup Başkanı - Enerji Uzmanı

1- Bu makalede maden ürünlerinin metal ve nadir toprak elementi olarak 

iki gruba ayrılmasının nedeni, her iki grup madenin farklı özellik ve piyasa 

işleyişine sahip olmasıdır. Ayrıca bu makalede “mineral” ve “maden” ibareleri 

birbiri yerine kullanılmıştır. Mineral ibaresi “homojen veya homojen görünüşlü 

doğal olarak değişik şekillerde oluşmuş ve insanoğlunun kullanımı için yerka-

buğundan elde edilen ve genellikle katı olan maddelerdir.” şeklinde tanımlanabilir 

(Yüksel vd., 2001).
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MakaleUzman Gözüyle Enerji

3. Dönüşümde İhtiyaç 
Duyulan Maden Ürünleri

Hiç kuşkusuz fosil yakıta dayalı bir 
yapıdan yenilenebilir enerji sistemine geçiş 

farklı özellikteki malzemeler ile yapılabilecek 
ve özellikle dönüşümde kullanılacak teknolojiyi 

üretmek ve geliştirmek için maden ürünlerine ihti-
yaç olacaktır (Moreau vd., 2019). Enerji dönüşümünde 
kilit rol oynayacak beş metalin bakır, alüminyum, nikel, 
kobalt ve lityum olacağı belirtilmektedir. Özellikle ne-
odimyum, praseodim, terbiyum, telluryum ve dispros-
yum gibi nadir toprak elementlerinin rüzgâr türbini ve 
güneş paneli üretimi için gerekli olduğu vurgulanmak-
tadır (Metabolic, 2020). Nadir toprak elementlerinden 
özellikle neodimyum, praseodim ve terbiyumun iklim 
krizi ile mücadelede ve yeşil enerjiye geçişte ön plana 
çıkacağı anlaşılmaktadır (Alves Dias vd., 2020).

Diğer taraftan, gelecekte en fazla büyüyen sektö-
rün elektrikli araçlar olacağı ve sera gazına ilişkin 2 °C 
veya daha az azalmaya ilişkin bir seçenek izlenmesi 
halinde, bugün 5 milyon adet olan elektrikli araç tale-
binin 2030 yılına kadar en az 80 milyon adete artacağı 
tahmin edilmektedir (Forbes, 2021). Elektrikli aracın 
ağırlığını en aza indirmek için büyük ölçüde alüminyu-
ma ve kablolama için bakıra ihtiyaç olacaktır. Elektrikli 
araçlar için batarya ve enerji depolamanın lityum, nikel 
ve kobalta olan talebi artırması beklenmektedir. Ayrıca 
bakır ve alüminyum, güneş paneli ile elektrik şebeke-
lerinin genişletilmesi için kritik öneme sahiptir (Forbes, 
2021). Sera gazına ilişkin 3 °C seçeneği uygulanırsa, 
baz senaryoda bile talep artışının önemli olacağı, bu 
çerçevede bakır ve alüminyum talebinin 2040 yılına ka-
dar yaklaşık üçte bir, nikelin üçte iki, kobalt ve lityumun 
sırasıyla iki ve altı kat artması tahmin edilmektedir. Kal-
dı ki sera gazına ilişkin 2 °C veya daha az bir seçenek-

Diğer taraftan, madencilik sektöründe cevherin çı-
karılması, yeraltı (kapalı ocak) 2 ve yerüstü (açık ocak) 
olmak üzere iki farklı yöntemle yapılabilmektedir. Her 
iki üretim yönteminin seçiminde madenin bulunduğu 
bölgenin topoğrafik, jeolojik ve sosyo-ekonomik yapısı 
ile çevrenin korunmasına ilişkin belirli kriterlerin dikkate 
alınması gerekmektedir. Madencilik faaliyetinin göre-
celi olarak büyük ölçekli olduğu, fazla yatırım gerektir-
diği, özellikle açık ocak yönteminde faaliyet tamamlan-
dıktan sonra rekültivasyon3 ve doğanın onarım ihtiyacı 
olduğu (Şimşir vd., 2007), çoğu durumda yerleşim yer-
lerinden uzakta doğal yaşamın içinde duyarlılıkla yürü-
tülmesi gerektiği dikkate alınmalıdır.

Bu itibarla, enerji dönüşümü için madencilik sektö-
rüne ihtiyaç duyulacağı ve bu çerçevede nadir toprak 
elementleri ile bazı metallere olan talebin artacağı bek-
lenmektedir. Bu makalede enerji dönüşümü, madenci-
lik sektörü ile olan etkileşimi dikkate alınarak incelen-
miştir.

2. Enerji Dönüşümü

Enerji dönüşümü geniş anlamda karbonsuz bir ya-
pıya geçişe karşılık gelmektedir. Dar anlamda ise Paris 
İklim Anlaşması çerçevesinde 2050 yılına kadar enerji 
arz ve talebinde karbonsuzlaşmanın sağlanması, elekt-
rik üretiminin sadece yenilenebilir enerji kaynakların-
dan yapılması ve nihai tüketimde karbonsuz bir yapıya 
geçilmesi anlaşılmaktadır. Bunun yanında, enerji dönü-
şümünün yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı, enerji-
nin tüketim yerinde üretiminin yoğunlaşması ve enerji 
verimliliği şeklinde boyutlarının olduğu da söylenebi-
lir. Bu dönüşümün; ekonomi, sanayi, teknoloji, tarım, 
ulaştırma, şehircilik, politika ve çevre olmak üzere çok 
boyutlu bir dönüşüm olacağı açıktır. Bu nedenle enerji 
dönüşümü, dönüşüm sürecinde kullanılacak yukarıda 
sayılan faktörler ile finansman kaynakları gibi konula-
rı da kapsayan ve çok boyutlu bir dönüşüm politikasını 
gerekli kılan bir konu olmaktadır.

2- Çözelti madenciliği kapalı ocak kapsamında ele alınabilir.

3- Rekültivasyon için farklı tanımlar yapılmakta ve bu kapsamda bu kavrama farklı anlamlar yüklenebilmektedir. Bununla birlikte, en genel deyişle bu kavram; 

madencilik faaliyeti yapılan bir sahanın, faaliyet tamamlandıktan sonra kullanıma hazırlanmasına yönelik iş ve işlemleri ve bu kapsamda faaliyet yapılan sahanın 

doğal haline veya daha uygun kullanıma dönüştürülmesini kapsadığı ifade edilebilir (Şimşir vd., 2007).
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tirme ve işletmeye alma süreci uzun 
yıllar alabilmektedir. Ayrıca 

üretime konu madenin 
rezervi ve kalitesi ön-

ceden tam olarak bili-
nememektedir. Bu nedenle, 
enerji dönüşümüne ilişkin 

yapılacak bir değerlendirmede 
madencilik sektörüne özgü risk unsurlarının dikkate 
alınmasında yarar görülmektedir. Maden ürünleri te-
dariği bakımından olası risk faktörlerini bilmenin ve ön-
ceden gerekli tedbirleri almanın enerji dönüşümünün 
başarısını etkileyeceği söylenebilir.

Jeolojik belirsizlik: Enerji dönüşümü için gerekli 
madenlerin rezervinin yeterli olup olmadığı ve rezervin 
kalitesi önem arzetmektedir. Jeolojik belirsizlikler ne-
deniyle hiçbir zaman bir madene ilişkin rezerv miktarını 
ve kalitesini tam olarak bilmek mümkün olmamaktadır. 
Ayrıca rezervin yapısı ve dağılımı, ekonomik madenci-
lik faaliyeti yapılıp yapılamayacağını belirleyen bir fak-
tör olmaktadır. Böyle bir durumda, tüm dünyada enerji 
dönüşümü için yeterli maden rezervinin olup olmadığı 
ve kalitesi üzerinde durulması gerekmektedir. Nitekim 
bu konuda araştırmaların yoğunlaştığı görülmektedir. 
Almanya’nın 2050 yılına kadar elektrikli araç bataryası 
için gerekli maden ürünleri ihtiyacı farklı senaryolar al-
tında incelendiğinde, özellikle lityum, nikel ve kobaltta 
arz darboğazı beklenebileceğine işaret edilmiştir (Bon-
gartz, 2021).

Yüksek konsantrasyon: Enerji dönüşümü için ge-
rekli olan metal ve nadir toprak elementleri kömür veya 
petrol gibi dünya üzerinde yaygın bulunmamaktadır 
(IEA, 2021). İhtiyaç duyulan madenler belli başlı ülke-
lerde bulunmakta ve bu madenlerin çıkarılması, zen-
ginleştirilmesi ve rafine edilmesi de sadece birkaç ül-
kede yoğunlaşmış durumdadır (Metabolic, 2020). Nadir 
toprak elementleri birçok ülkede bulunmasına rağmen 
dünya çapında genellikle düşük konsantrasyonlarda 
bulunmakta ve çıkarılması zor olmaktadır (O’Sullivan 
vd., 2017). Bu niteliklere sahip madenleri mevcut tek-
noloji ile çıkarmak ve işlemek ekonomik olmayacaktır 
(Overland, 2019). Bu nedenle, maden ürünleri tedari-
ğinde politik riskin olduğu ve tekelleşme olasılığı ihmal 
edilmemelidir.

te, bu büyüme oranlarının ikiye katlanacağı 
vurgulanmaktadır (Forbes, 
2021).

2050 yılına kadar 
mevcut güneş PV tekno-
lojisinin değişmeyeceği tah-
min edilmekte olup bu kapsamda söz 
konusu teknoloji için gümüş, bakır, indiyum, galyum, 
selenyum, silika, kadmiyum, telluryum ve alüminyum 
olmak üzere 9 farklı maden ürünü girdi olarak kullanıl-
maya devam edilecektir (Giurco vd., 2019). Ayrıca rüz-
gâr türbini için neodimyum, disprosyum, bakır, alümin-
yum ve çelik olmak üzere 5 farklı madenin, lityum-iyon 
batarya ve elektrik araçlarda ise lityum, grafit, nikel, 
manganez, kobalt, bakır, alüminyum, çelik, neodimyum 
ve disprosyum olmak üzere 10 farklı madenin kullanıl-
dığı bilinmektedir (Giurco vd., 2019).

Dünya Bankasının (The World Bank, 2017) enerji dö-
nüşümü için gerekli mineraller ve rezervlerine ilişkin 
değerlendirmeleri aşağıda özetlenmiştir. Rüzgâr, gü-
neş ve enerji depolama dikkate alındığında, söz konusu 
teknolojiler için gerekli olup talebinde artış olması bek-
lenen madenler alüminyum (temel hammaddesi boksit 
dâhil), kobalt, bakır, demir cevheri, kurşun, lityum, nikel, 
manganez, platin metal grubu, nadir toprak elementleri 
(kadmiyum, molibden, neodimyum ve indiyum dâhil), gü-
müş, çelik, titanyum ve çinko olarak sayılmıştır. Rezerv 
açısından bakıldığında, Latin Amerika ülkelerinin (Şili, 
Brezilya, Peru, Arjantin ve Bolivya) önemli bir konumda 
bulundukları söylenebilir. Bu ülkeler; bakır, demir cev-
heri, gümüş, lityum, alüminyum, nikel, manganez ve 
çinkoda stratejik avantaja sahiptir. Afrika kıtasının ise 
platin, manganez, boksit ve kromda öne çıkacağı be-
lirtilmektedir. Asya kıtasında ise Çin Halk Cumhuriyeti 
(Çin) temiz enerji teknolojisi için gerekli olan minerallere 
ilişkin hem rezerv hem de üretim açısından küresel dü-
zeyde ön planda yer almaktadır. Hindistan demir-çelik 
ve titanyumda, Endonezya ise boksit ve nikelde önemli 
rezervlere sahiptir.

4. Maden Ürünlerine İlişkin Temel Risk Kaynakları

Madencilik sektörü diğer sektörler ile karşılaştırıldı-
ğında yapısı ve işleyişi gereği riskli bir sektördür. İlk ya-
tırım tutarı yüksektir. Madenin bulunması, proje geliş-
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için önümüzdeki 15 yıl içinde 1 trilyon ABD Dolarından 
fazla yatırım gerektiği tahmin edilmektedir (Forbes, 
2021). Söz konusu dönemde metal bazında yatırım ih-
tiyacı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Metal bazında yatırım ihtiyacı

Metal Milyar ABD Doları
Bakır 525
Alüminyum 335
Nikel 150
Lityum   50
Kobalt     5

Kaynak: (Forbes, 2021)

Tablo 1’e göre en fazla yatırım ihtiyacı sırasıyla ba-
kır, alüminyum ve nikel için öngörülmektedir. Bunun 
yanında, lityum ve kobalt için öngörülen yatırım tutar-
ları, kobalt arzında 6 kat ve lityumda 15 kat arz artışına 
karşılık gelmektedir (Forbes, 2021).

Madencilik sektöründe döngüsel süreç: Mevcut 
durumda maden ürünleri piyasasında bakır gibi bazı is-
tisnalar dışında düşüş yaşanmakta ve talep ve fiyat, Co-
vid-19 salgınının neden olduğu ekonomik etkiler nede-
niyle zayıflamış durumdadır. Yeni arz için yatırımı teşvik 
edecek ekonomik canlanma ve daha yüksek fiyatlara 
ulaşılması için 2 ila 3 yıl gerektiği tahmin edilmektedir. 
Madencilik sektörü özellikle metaller her zaman dön-
güsel bir süreç içinde olmakta ve günümüzde yaşanan 
aşağı yönlü döngüde sektör sermaye disiplinini ön 
planda tutmaktadır. Bu tür bir ortam, sektörde 
yatırım yapma iştahını azaltmaktadır.

Talep belirsizliği: Enerji 
dönüşümü, madencilik 
sektörü için çok uy-
gun bir fırsat olsa da 
yukarıda bahsedilen 
dönüşüm metal-
lerine olan talebin 
ne zaman toparla-
nacağı belirsizliğini 
korumaktadır. Ta-
lepteki bu belirsizlik 
yeni arz yatırımı için ser-
maye tahsis edilmesini 

İşleme ve rafinasyonda Çin’in yüksek payı: Ulus-
lararası Enerji Ajansına (IEA, 2021) göre lityum, kobalt 
ve nadir toprak elementleri için dünyanın en büyük 3 
üretici ülkesi, dünya üretiminin dörtte üçünden fazlasını 
kontrol etmektedir. IEA (2021) baz alınarak ülke ve me-
tal bazında konsantrasyon bilgileri aşağıda özetlenmiş-
tir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Kongo) ve Çin, 2019 
yılında dünya kobalt ve nadir toprak elementleri üreti-
minin sırasıyla yaklaşık %70 ve %60’ını gerçekleştirmiş-
tir. Dönüşüm için gerekli maden ürünlerinin işleme ve 
rafinasyonunda piyasa konsantrasyon seviyesi daha da 
yüksektir. Çin'in işleme ve rafinasyondaki payı nikel için 
yaklaşık %35, lityum ve kobalt için %50-70 aralığında 
ve nadir toprak elementleri için yaklaşık %90 merte-
besindedir. Çinli şirketler ayrıca Avustralya, Şili, Kongo 
ve Endonezya’daki madenlere de ciddi anlamda yatırım 
yapmışlardır. Üretim bazında lityumda Avustralya, na-
dir toprak elementlerinde Çin, kobaltta Kongo, nikelde 
Endonezya, bakırda Şili ilk sırada yer almaktadır. Ancak 
bu sayılan dönüşüm madenlerinin tümünün işleme ve 
rafinasyonunda Çin ilk sırada yer almaktadır.

Mevcut durumda tüm dünya nadir toprak element-
lerinin hem çıkarılması hem de işleme ve rafinasyonu 
bakımından Çin’e bağımlıdır. Ancak yakın gelecekte 
Kanada ve Avustralya’nın madencilik sektöründe al-
ternatif tedarikçi olarak ortaya çıkmasıyla bu durumun 
değişebileceği, piyasada tedarik anlamında kaynak çe-
şitlenmesine yol açabileceği ve uzun vadede değer zin-
cirinde Çin dışında giderek daha fazla adım atılmasına 
katkı yapabileceği de belirtilmektedir (Alves Dias vd. 
2020).

Kobalt metalinde Kongo’ya bağımlılık: Madenlere 
yönelik asıl endişenin kobalt konusunda olduğu anlaşıl-
maktadır. Dünya kobalt arzının %80’i Kongo tarafından 
kontrol edilmekte olup diğer ülkelerin kobalt metalinde 
Kongo’ya daha fazla bağımlı hale geleceği belirtilmek-
tedir (Forbes, 2021). Bu nedenle, gelecekteki eğilimle-
rin sadece piyasa dinamiklerine dayanmayacağı (Alves 
Dias vd., 2020) ve kritik kaynak temininde uluslararası 
ilişkilerin ön plana çıkacağı anlaşılmaktadır.

Yatırım ve finansman ihtiyacı: Enerji dönüşümü 
için gerekli teknoloji yatırımı için nasıl finansman sağ-
lanacağı diğer bir konudur. Sadece beş büyük metalin 
bakır, alüminyum, nikel, kobalt ve lityum arzını artırmak 



10 Nisan - Mayıs - Haziran 2021 / Sayı: 21 @EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle EnerjiMakale

çekilmektedir. Söz konusu seçenekler; mevcut kaynak 
arzı ile sosyal ve çevre faktörlerini dikkate alan, bütün-
cül bakışa dayalı bir sistem yaklaşımının benimsenmesi 
ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır (Giurco vd., 2019). 
Diğer taraftan, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek 
için belirlenen hedefler ile enerji dönüşümünün teme-
lini oluşturan kaynaklar etkin bir şekilde yönetilmelidir 
(Giurco vd., 2019). Buradan hareketle, enerji dönü-
şümünde sürdürülebilir bir toplum olma hedefinden 
ödün verilmeksizin çevre ve sosyo-ekonomik hedefler 
arasındaki bağlantıların gözetilmesi gerekli olmaktadır 
(Kramarz, 2021).

Dönüşümün yönü ve hızı: Dönüşümde izlenen yo-
lun doğru olduğu ve üzerinde uzlaşıldığı, ancak dönü-
şüm için bugüne kadar katedilen ve bundan sonraki 
gelişmelerin hızı konusunda soru işaretleri olduğu an-
laşılmaktadır. Hatta dönüşüm hızının ülke bazında fark-
lılık gösterdiği ve bu farklılığın devam edeceği yönünde 
görüş birliği bulunmaktadır.

Dönüşümde eşgüdüm ihtiyacı: Dönüşüm sürecinin 
nasıl yönetileceği, tüm dünyada dönüşüm sürecinde 
eşgüdüm olacaksa bunun nasıl sağlanacağı, eşgüdüme 
alternatif olarak heterojen bir süreç olacaksa bu konu-
da karşılaşılacak olası sorunların nasıl çözüleceği dönü-
şüme ilişkin önemli konular arasında yer almaktadır.

Kaynak kıtlığı ve alternatif kaynak arayışı: Yüksek 
kaliteli madenlerin yer kabuğunda zamanla tükenmesi, 
kritik metal ve nadir toprak elementleri için alternatif 
kaynak arayışını zorlamaktadır. Bu konuda denizdeki 
mineral bolluğu, büyük deniz yumruları, ferromangan 
kabuklar ve masif polimetalik sülfitler dikkat çeken 
kaynaklar olmaktadır (Hein vd., 2013). Madencilik ala-
nında bu yeni kaynaklar büyük ilgi görmekte ve kritik 
metallerin en büyük rezervlerinin deniz tabanında ol-
duğu tahmin edilmektedir. Deniz tabanında büyük ko-
balt, nikel ve manganez rezervleri ile önemli miktarda 
nadir toprak elementleri bulunduğu belirtilmektedir. 
Buna rağmen, henüz derin deniz dibi madenciliğine iliş-
kin faaliyet bulunmamakta, bu aşamada sadece sığ de-
niz dibi faaliyet yapılabilmektedir (Mert, 2020). Ancak 
okyanus ve deniz tabanında maden arama ve araştır-
ma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği bilin-
mektedir. Mevcut durumda, derin deniz dibi madencilik 
faaliyetinin olmaması, madencilik faaliyetinin çevreye 

zorlaştırmaktadır. Bunun gelecekte maden ürünleri arz 
ve talebinde dengesizliğe yol açabileceği düşünülmek-
tedir.

Yatırımın zamanlaması ve yatırım süresinin uzun-
luğu: Maden ürünlerinin üretimi için yeni kaynakların 
bulunması ve üretime alınması nispeten yavaş geliş-
mektedir. Genelleme yapmak doğru olmasa da, yeni bir 
madenin üretime başlaması madenin özelliğine bağlı 
olarak 5 ila 7 yıl sürebilmektedir. IEA (2021)’e göre bir 
madenin bulunmasından ilk üretime geçişin ortalama 
olarak 16 yıl alabildiği belirtilmiştir. Yukarıda aktarı-
lan belirsizlikler göz önüne alındığında, yeni yatırım 
için zamanlamanın doğru belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle, enerji dönüşümünde beklenmedik bir arz 
sıkıntısına karşı tedbir olarak mevcut stok miktarları 
(Metabolic, 2020) ve bazı madenlerin geri kazanım ola-
nakları ortaya konulmalıdır.

5. Tartışma Konuları

Enerji dönüşümü hemen her platformda dile ge-
tirilen ve özellikle iklim krizi ile mücadele bağlamında 
üzerinde konuşulan bir konu olmaktadır. Dönüşümün 
hangi kaynaklar vasıtasıyla yürütüleceği, finansman 
kaynaklarının neler olacağı, ülkeler arası eşgüdüm, bü-
tüncül bakış açısı, dönüşümün yönü ve hızı, kaynak kıt-
lığı, konsantrasyon seviyesi, kartelleşme olasılığı, deği-
şim ve uyum, yerel düzenlemeler, tedarik sıkıntıları, geri 
kazanım olanakları, teknolojik gelişme ve vergi uygula-
ması gibi konular dönüşüm kapsamında tartışılan ko-
nular arasında yer almaktadır. Dönüşüm çerçevesinde 
tartışılan konular, ana hatları ile aşağıda açıklanmıştır.

Bütüncül bakış açısı gerekliliği: Enerji dönüşümü 
için maden ürünlerine olan yüksek talep; geri dönüşüm, 
alternatif malzeme geliştirme, daha az maden ürünü 
kullanımı ve ulaşım planlaması konularını gündeme ge-
tirmektedir. Bu çerçevede, toplu taşımayı teşvik eden 
şehir tasarımı ve araç paylaşımı gibi seçeneklere dikkat 
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verilmesi gerektiği belirtilmektedir (Grandell vd., 2016).

Karbon vergisi: Madencilik, cevher hazırlama, iş-
leme ve rafinasyon faaliyetlerinin karbon yoğun olabi-
leceği ve karbon vergilerinin madencilik sektörüne ek 
maliyet getirebileceği ve ekonomisini olumsuz etkile-
yebileceği ifade edilmektedir.

Değişime uyum yeteneği ve yerel düzenlemeler: 
Madencilik şirketlerinin küresel düzeyde teknolojide 
yaşanan gelişmeleri ve yerel düzeyde kural ve düzenle-
meleri yakından takip etmeleri ve önlerinde duran risk 
ve fırsatları değerlendirmeleri gerekmektedir (Viks-
tröm, 2020).

Teknolojik gelişme ve uluslararası ilişkiler: Tekno-
lojik gelişme ve yenilikçi çalışmalar dönüşümde kritik 
rol oynayacaktır. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kay-
naklarının artan bir şekilde elektrik üretiminde kullanıl-
ması halinde, yatırım ve teknoloji için gerekli sermaye, 
uluslararası işbirliği veya rekabet kaynağı haline gelebi-
lir ve bu çerçevede gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler 
arasında teknoloji transferi üzerinden gerilim oluşabilir 
(O’Sullivan vd., 2017).

Geri kazanım olanakları: Temiz enerji teknolojisi için 
gerekli olan kritik maden ürünlerinin bazıları geri kaza-
nılabilir. Bu şekilde kritik madenlerin arzı artırılmış olur. 
Maden ürünleri geri kazanım maliyeti mevcut durumda 
yüksek olup teknolojideki gelişme ve işleme kapasite-
sine bağlı olarak maliyette düşüş beklenmektedir. Kritik 
bir maden ürünü için talebin artması, geri kazanım fa-
aliyet hacmini artırabilir ve neticede geri kazanım mali-
yetinde de düşüş görülebilir (Overland, 2019).

6. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Enerji dönüşümünün hızı, büyüklüğü tartışılabilir, 
ancak çeşitli kaynaklara göre maden ürünlerinin ener-
ji dönüşümünün gerçekleşmesi için kritik öneme sa-
hip olduğu genel kabul görmektedir. Başka bir deyişle, 
enerji dönüşümünün maden ürünleri ile başlayacağı 
ve tamamlanacağı öngörülmektedir (Mining, 2021). 
Bu çerçevede, bugünkü teknolojik gelişme düzeyi dik-
kate alındığında, düşük karbonlu ya da nihai hedefte 
karbonsuz enerji üretmek, iletmek, dağıtmak ve depo-
lamak için alüminyum, kobalt, bakır, nikel ve lityum ile 
nadir toprak elementlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz 

olası etkilerine bağlanmaktadır (Mert, 2020). Ancak 
deniz tabanındaki maden zenginliğinin, kritik metal ve 
nadir toprak elementleri kıtlığına bir çözüm olabileceği 
ve kaynak arayışında ülkeler arasındaki siyasi gerilim-
leri azaltabileceği belirtilmektedir (Toro, 2020). Diğer 
taraftan, arz konusundaki kıtlık sorununun bu şekilde 
çözülebileceği düşünülmekle birlikte, deniz tabanında-
ki maden varlığının çıkarılması ve işletilmesi konusun-
da uluslararası anlaşmazlıkların olabileceği de dikkate 
alınmalıdır.

Arz tarafında yüksek konsantrasyon ve kartel-
leşme olasılığı: Dönüşüm için ihtiyaç duyulan maden 
ürünlerini çıkarma, işleme, zenginleştirme ve rafinas-
yon işleri az sayıda ülkede yoğunlaşmıştır. Yüksek kon-
santrasyon seviyesi, üretici ülkelerden kaynaklı aksak-
lık, ticaret kısıtlaması gibi faktörler, maden tedariğini 
riske atabilecek faktörler olarak görülmektedir (IEA, 
2021). Bunun yanında, yüksek konsantrasyon temiz 
enerji teknolojisinde yaygın olarak kullanılan özellikle 
lityum, kobalt ve indiyumda kartelleşme olasılığı içer-
mektedir (O’Sullivan vd., 2017).

Ancak bu konuda Overland (2019) farklı bir açılımda 
bulunmaktadır. Bu kapsamda adıgeçen yazar, ulusla-
rarası enerji meselelerini anlama ve açıklamada artık 
coğrafi konum ve kaynaklara dayalı jeopolitik bakış açı-
sının geçerli olmayacağını, yenilenebilir enerji kaynağını 
kullanma, depolama ve taşıma teknolojisinin ön plana 
çıkacağını ve uluslararası enerji rekabetinin, fiziksel 
kaynaklar ve bunların yeri ve ulaşım yolları üzerinde 
kontrole sahip olma yerine teknoloji ve fikri mülkiyet 
hakları üzerinden olacağını belirtmiştir. Overland’ın 
(2019) bu görüşü, Çin’in nadir toprak elementleri rafi-
nasyonundaki yükselişini de açıklar niteliktedir.

Kritik madenlerde tedarik sıkıntıları: Maden ürün-
leri talebi bağlamında, fotovoltaik ve yoğunlaştırılmış 
güneş tesisinde gümüş kullanımı nedeniyle hammadde 
kıtlığında en fazla güneş enerjisi sektöründe ciddi so-
runların ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Tedarikte 
sıkıntı yaşanabilecek diğer olası madenlerin ise tellur-
yum, indiyum, disprosyum, lanthanum, kobalt, platin 
ve rutenyum olabileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, 
kritik metaller için ikame ürün/malzeme geliştirme ça-
baları, hatta kritik hammaddeye bağımlı olmayan gü-
neş enerjisi için teknoloji geliştirme çalışmalarına ağırlık 
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zaman aldığı, doğal sistem ile piyasa sistemi kurallarının 
dengeli ele alınması gerektiği açıktır. Bu konuda farklı 
yaklaşımlar, enerji değer zincirinde sıfır karbon esasına 
ulaşılması yanında daha büyük ölçekli çevre sorunlarına 
ve ihtiyaç duyulan maden ürünlerinin az sayıda ülkede 
bulunması uluslararası çatışma ve sosyo-ekonomik 
sorunlara yol açabilir. Enerji sektörünü merkeze alan 
kısmi bakış açısı ile enerji dönüşümünün yönetilmesi, 
ulusal ve uluslararası alanda çevre ve kaynak paylaşımı 
konusunda yaşanan sorunların madencilik sektörüne 
kaydırılmasına yol açabilir. Bu tür bir gelişmenin, ham-
madde tedariği bağlamında enerji dönüşümünün başa-
rısını olumsuz etkileyebileceği dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak; mevcut teknolojik birikim dikkate alın-
dığında, iklim krizi ile mücadele açısından kritik maden 
ürünleri olmadan enerji dönüşümünün yapılamayacağı 
anlaşılmakla birlikte, bu süreçte madencilik sektörünün 
de başta çevreye yönelik tedbirler olmak üzere değişim 
ve dönüşüme zorlanacağı düşünülmektedir. Bu konuda 
Mert (2021)’in de vurguladığı üzere, yeşil madenciliğe 
dayalı sürdürülebilir madencilik yaklaşımının ön plana 
çıkacağı anlaşılmaktadır. Son söz olarak, mevcut tek-
nolojik gelişme seviyesi göz önüne alındığında, enerji-
de dönüşümün madencilik sektöründeki dönüşümden 
bağımsız düşünülemeyeceği, madenler olmadan ener-
jide dönüşümün sağlanamayacağı söylenebilir. Ancak 
Overland (2019)’in de vurguladığı üzere, enerji dönü-
şümünde maden ürünleri kullanımında azalma, maden 
dışında alternatif hammadde kullanımı ve geri kazanı-
mın yaygınlaşmasının, dönüşümde başka açılımlar sağ-
layabileceği, madencilik sektörünün kısmen stratejik 
konumunda azalma olabileceği de unutulmamalıdır.
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Ekonomik etkinin en büyük kaynağı, bilindiği üzere, 
verimlilik artışıdır (Aksu, 2017). Dijital dönüşüm sadece 
üretim, pazarlama ve satış süreçlerini değiştirerek ve-
rimliliğe neden olmuyor; aynı zamanda değer zincirle-
rini de değiştirerek geleneksel iş modellerinden dijital 
iş modellerine geçişi sağlıyor. İş tasarım süreçlerinden 
şirket kültürüne, satış politikalarından idari yapılanma-
ya kadar tüm organizasyonu kapsayan proaktif ve sür-
dürülebilir bir deneyim yolculuğu tasarlıyor ve sunuyor.

Mobilitenin, yapay zekanın, verinin, bulut bilişimin 
imkânlarını ve dönüşüm hızını kullanan kurumlar sü-
reçlerini yeniliyor, müşterilerle yeni yollar, kanallar ara-
cılığıyla bir araya geliyor ve ürünlerini dijital dönüşümle 
kişiselleştirip bütünleştiriyor.

Dijital çağa ayak uydurmak, sektördeki firmalar ara-
sında öncü olabilmek adına; müşteriye dokunan kısım-
larda kişisel deneyim, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet 
çözümleriyle yeni dijital tasarım süreçleri geliştiriliyor. 
Bunun sonucunda etnik ve kültürel değerler de deği-
şime uğruyor. İnsanlık olarak, kültür ve bilgi üretiminin 
köklü değişimine tanıklık ediyor, toplumsal yapı ile tü-
ketici tercihlerinin hızla değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. 
Bu süreçte, teknolojik yeniliklerle birlikte dijitalleşme 
olgusu ekonomik yapının da hızlı değişimine sebebiyet 
veriyor ve bu değişim bir dönüşüm süreci ortaya çıkarı-
yor. Bu dönüşüm sürecine de Sanayi (Endüstri) 4.0 adı 
veriliyor. Dijital devrim olarak nitelendirilen Endüstri 
4.0’ın temel amacı, kendi kendini yönetebilen akıllı ma-

Dijitalleşme; ürün, hizmet veya süreci dijital 
hâle getirmek, sunmak veya iş modeli geliş-
tirmektir. Dijitalleşme, sadece üretim yapılan 

bir işletme için yeterli olup en iyi ürünü verebilmek adı-
na gerekli olacaktır. Eğer ki ürününüzü hizmete çevir-
mek istiyorsanız; “Dijital Dönüşüm” ve “Müşteri Dene-
yimi” dünyasına hoş geldiniz!

“Dijital Müşteri Deneyimi Dönüşümü” süreciniz ar-
tık başladı!

Şirket içerisindeki pazarlama faaliyetlerinin dijital 
ortama taşınmasıyla birlikte, dijitalleşme ve dijital dö-
nüşüm kavramları, bilimsel ve teknolojik gelişimini hız-
lıca sürdürmekte ve dijital dönüşüm kültürü hızla yayıl-
maktadır. İşleri eğlendirici, zengin ve bilgilendirici hâle 
getiren dijital dönüşüm, müşteri odaklı yaklaşımıyla 
dikkat çekmektedir.

Teknoloji Odaklı Değil Müşteri Odaklı                                                  
       Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm; işleri erişilebilir kılı-
yor, engelleri ortadan kaldırıyor. Optimizasyon, enteg-
rasyon, verimlilik alanlarındaki çözümlerle (ölçeklene-
bilir, öngörülebilir, eko sistemlere açık) sürdürülebilir iş 
modelleri sunuyor. Şeffaf, sürekli iyileştirilen müşteri 
deneyimi sayesinde müşteriyi kişiselleştirip hizmet ve 
ürün yapılandırmasını sağlıyor. Bunlar ancak dijital dö-
nüşüm ile sağlanabiliyor.

Dijital Dijital 
Dönüşümünüzü Dönüşümünüzü 
Tamamlayın, Tamamlayın, 
Enerjinizi Uçurun!Enerjinizi Uçurun!

Dr. Meriç YILMAZ
Pazarlama ve Marka Danışmanı
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Enerjide Dijital Kültür Dönüşümü

Peter Drucker’ın dediği gibi “Kültür, stratejiyi kahval-
tıda yer.” Dijital kültür, şirketlere tüm verilerini sayısal-
laştırma, analiz yapabilme, ekonomik ve güncel iletişim 
kolaylığıyla birlikte esneklik de sunuyor. Pazarlama ve 
satışı ölçülebilir hâle getiriyor; doğru kanal, doğru müş-
teri, doğru fiyat politikaları geliştirilmesine olanak sağ-
lıyor. Dijital kültür, tüm dijital kanalları etkin kullanmayı 
ve kanallar arasındaki bağın kuvvetli bir geçirgen özelli-
ğe sahip olması gerektiğini bizlere vurguluyor! Nasıl mı?

Tüm Dijital Kanallarda Tek Bir Müşteri Deneyimi

İnsanlar, ürünün değil deneyimin müşterisi oluyor. 
Dijital kanalın, her konuda öne çıkması değil; müşte-
rinin bütünleşik kanal yönetimi ile sorununa, talebine, 
beklentisine hızlıca yanıt alması önem kazanıyor. Hem 
marka hem müşteri için sürdürülebilir kazan-kazan 
değer döngüsü yaratıyor. İşte bu noktada “Omni Kanal 
Pazarlama” karşımıza çıkıyor.

Omni Kanal Pazarlama, birden çok pazarlama kana-
lının birbiriyle senkronize olması ve müşteri ile etkile-
şime geçilerek, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yolcu-
luğu sunulması olarak ifade ediliyor (Kazançoğlu vd., 
2017). Temelinde proaktif çözümler, müşteri ile sıcak 
ve kesintisiz temas, etkin ve sürdürülebilir bir müşteri 
iletişimi yolculuğu bulunuyor. Müşterinin talebini her-
hangi bir kanaldan iletmesi ve diğer kanallarla iletişime 
geçilerek bu talebin karşılanması olarak da yorumla-
nıyor. Sonuç olarak Omni Kanal Pazarlama’da müşteri 
deneyimi, başka bir kanalda başlayıp diğerinde devam 
edip farklı bir kanalda sonuçlanabiliyor. Odağında kanal 

kinelerin ve fabrikaların hayata geçirilmesi olarak ifade 
ediliyor. Yeni süreçte, insan emeğinin minimum sevi-
yede olduğu, ancak en yüksek emek verimliliğinin elde 
edildiği, ileri derecede teknoloji ve otomasyona dayalı 
üretim biçimleri yer alıyor. 

“Dijitalleşme ile ilgili ABD’de yapılan çalışma sonucun-
da, 2010’dan beri yaratılan 13 milyon yeni işin yaklaşık 4 
milyonun üst düzey dijital beceriler gerektirdiği, yeni orta-
ya çıkan işlerin ise hemen hemen üçte ikisinin yüksek veya 
orta düzey dijital becerilere ihtiyaç duyulduğu sonucuna 
ulaşılmış ve dijitalleşmenin önemi vurgulanmıştır (Muro 
vd., 2017).”

Enerji şebekesini düşünelim. Enerjinin üretildiği an-
dan itibaren tüketilecek yerlere iletilmesi ve tüm nihai 
tüketicilere ulaştırılması gerekiyor. Bu sürecin pek çok 
noktasında verimsizlik yaşandığını, enerji kayıplarının 
olduğunu biliyoruz. Dünya geneline bakıldığında, sa-
dece kaçak elektrik kullanımından dolayı yıllık 25 mil-
yar ABD Doları zarar edildiği tahmin ediliyor (Düzgün, 
2018). Dünyadaki dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlik-
te, ülke olarak, akıllı şebekeye doğru hızlıca yaklaşıyor 
ve daha ucuza tüm tüketicilere elektrik ulaştırılmasını 
sağlamak adına girişimlerde bulunuyoruz. Şebekelerin 
güvenilirliğini desteklemek, etkin olarak yönetilmesi-
ni sağlamak ve enerji kayıplarını azaltmak adına dijital 
dönüşüm süreçlerinden faydalanıyoruz. Tüm bu dijital 
dönüşümler bizi endüstri 4.0 için hazırlıyor.

Sonuç olarak, sürdürülebilirliği destekleyen, çevre-
ci yaklaşımı da içerisinde barındıran dijital dönüşüm, 
enerji sektöründe de kilit bir rol oynuyor!
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değil müşteri mevcut, kanallar üstü yaklaşımı bizlere 
gösteriyor.

Türkiye’deki enerji sektörüne bakıldığında dijital dö-
nüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, 
sürdürülebilir bütüncül bir dönüşüm kazanmak ve dün-
yadaki değişime ayak uydurabilmek adına önem teşkil 
etmektedir. Enerji sektöründe akıllı, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı bir büyüme sağlamak, öncelikli olarak pazar-
lama ve satış alanlarındaki dijital dönüşüm ile sağlana-
bilmektedir.

Peki ya Omni Kanal Pazarlama kullanılarak enerjide 
dijital kültür dönüşümü ve dijital satış dönüşümü nasıl 
sağlanabilir?

•	 Müşteriler, hızlı ön teklif alabilme ile birlikte 
tüm ürün ve kampanyalarla ilgili teknik dokümana ve 
bilgilere kolayca ulaşabilirler. Personel ve müşteriler 
için hazırlanan online kısa bilgilendirme videolarına gü-
nün her saatinde bu platformlardan kolayca ulaşabilir, 
servis ve teknik destek hattından kolayca destek ala-
bilirler.

•	 Platformlar ve kanallar birbirine bağlı olarak 
tüm satış ekibi ve müşteriler için hız, bütünlük, erişim 
kolaylığı, süreklilik sağlanabilir.

•	 Omni Kanal Pazarlama’dan faydalanarak dijital 
enerji satışını artırmaya yönelik girişimlerde bulunula-
bilir. Satış ekipleri, şirket içerisinde geçirdikleri zaman 
yerine akıllı ürün üretimi sayesinde müşterilere daha 
çok vakit ayırabilirler. Satışlar, müşteri ile bağ kurma ve 
müşteri yaşam boyu değeri oluşturma ile bütünleştiri-
lerek hizmet kalite algısı ve müşteri memnuniyetinde 
artış sağlanabilir.

•	 Şirketler içerisinde, dijital dönüşüm organizas-
yon birimleri veya komiteleri oluşturup inovatif fikirler 
bu topluluklarca toparlanarak değerlendirilebilir. Şirket 
içerisinde kurulacak bu tarz mekanizmalarla, organi-
zasyon yapısı kuvvetlenir ve uygulanabilir inovatif fi-
kirler hayata geçirilerek dijital dönüşüme sürdürülebilir 
değer katılabilir. 

•	 Pek çok kanal kullanarak müşteriler için oluş-
turulan kullanıcı deneyimi yolculuğu ile müşteri yaşam 
boyu değerinin temeli dijital dönüşüm tasarım süreciyle 
birlikte oluşturulabilir.

Kültürel Dönüşüm ve Dijital Enerji Satışı

Pandemi süreciyle birlikte dünyadaki dijital dönü-
şüm de hız kazandı. Geleneksel satış süreçleri dijital 
satış süreçlerine evrildi. Tüm sektörlerde olduğu gibi 
enerji sektöründe de dijitalleşme kültür olarak yaygın-
laşmaya başladı. Online satış, tüm ürün ve hizmet sü-
reçlerini kapsadığı için enerji sektöründe de dikkat çek-
meye başladı. “Dijital Marka” oluşturulmasına yönelik 
adımlar bu sürecin başlangıç noktası olarak yerini aldı.

Dijital enerji satışında; müşteri dijital ayak izlerini 
takip etmek, yapay zekâ ile müşteriyi anlayabilmek bu 
sürecin temelidir. Dijital satış için en önemli konulardan 
biri sağlam veri altyapısıyla birlikte, kurumsal hafıza-
yı ortaya çıkarmak ve kaliteli veri analizleri yapmaktır. 
Ayrıca ekiplerin ve çalışanların gelişimi, dijital ekiplerin 
organizasyon şemalarında yer almasıyla birlikte, dijital 
kültür geliştirilmeli ve kültürel alt yapı da şekillendiril-
melidir.

Dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte, şirketlerin 
yönetim ve organizasyon yapılarında da değişim göz-
lenmektedir. Yönetim kademelerinde; Dijital Strateji 
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Dijital satıştaki diğer önemli konular şu şekilde sı-
ralanabilir:

•	 Sosyal medya gücünün kullanılması,

•	 Sosyal medya hesap yönetimleri için ayrı stra-
tejiler, yönetim araçları ve ölçüm araçları geliştirilmesi,

•	 Müşteri abonelik ve sözleşme işlemlerinin ta-
mamının dijitalde yapılabiliyor olması,

•	 Fatura ve faturalama hizmetleriyle ilgili her 
türlü bilgiye dijitalde erişim sağlanabiliyor olması…

Tüm bu maddeler dijital çözüm odaklılığının gös-
tergesidir. Satış yapıldıktan sonraki süreçte de müşteri 
dijital ortamdan her türlü hizmet takibinin yapabilmeli, 
hızlı çözümler alabilmelidir. 

Dünyadan örnekler verecek olursak; ABD’deki ger-
çek bir vakadan yola çıkarak X Firmasını ele alabiliriz. 
X Firması online kanallarını yeniden yapılandırarak, 
müşteri hizmet yazılımlarını geliştirmiş ve tüketicile-
riyle birçok iletişim kanalından standardize edilen müş-
teri deneyimi yolculuğu sürecini tasarlamıştır. Gelişmiş 
self servis özellikleri sunarak, sunucu uygulamalarıyla 
birlikte kusursuz bir entegrasyon oluşturmuştur. Bu 
entegrasyon müşterilerin online yönelimini ve mem-
nuniyet seviyesini artırarak; hizmet maliyetini optimize 
etmiştir (PNM Resources, 2021). Bir diğer canlı örnek; 
Birleşik Krallık’tan Y Firması... 2013 yılında çağrı mer-
kezlerindeki telefon trafiğini azaltarak, cevap verme 
oranını artırmak adına sosyal medyayı kullanmıştır. 

Uzmanı, Dijital Pazarlama Uzmanı, Dijital Genel Müdür 
veya Dijital Müşteri Deneyimi gibi başlıklar altında ça-
lışabilen CDO (Chief Digital Officer)’lar öne çıkmaktadır 
(ETCIO, 2018). Enerji sektöründe de yönetim ve orga-
nizasyon yapılanmalarına; dijital müşteri satış uzmanı, 
dijital dönüşüm uzmanı gibi başlıklar ilave edilerek, sü-
reçler tasarlanmalı ve kültürel dönüşüme başlanmalı-
dır. 

Dijital enerji satışının önemli olan konularından biri 
de “Dijital Satışın Kuruma Entegrasyonu”dur. Yapılan 
çalışmalar sonucunda; dijitalleşmenin, ortalama bir 
satış ekibinin mevcut zamanını en az %30-40 arasın-
da daha verimli kullanmasını sağladığı tespit edilmiştir. 
Şirketin satışlarında verimliliğin arttığı, daha fazla satış 
ekibinin sahada olmasını ve müşteriye yakın olmasını 
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (Taşkın, 2021).

Dijital satışın kuruma entegrasyonunda; 

•	 Şirket içerisinde dijital rekabet stratejileri ge-
liştirilmeli, ürün ve hizmet online ortamlarda konum-
landırılmalı,

•	 Potansiyel müşterilerle “Dijital ve Sosyal Satış 
Tasarım Süreçleri” oluşturulmalı,

•	 Müşterilerle dijital etkileşim stratejileri belir-
lenmeli, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri deneyimi 
bölümlerinde “Dijital Müşteri Deneyimi Dönüşümü Uz-
manı” yer almalıdır. Bu şekilde, online müşteri izleme ve 
müşteri kampanyaları oluşturma ve yönetme birimleri 
oluşturulmalı ve dijital içerik oluşturma stratejileri be-
lirlenmelidir.

Dijital İçerik Oluşturma Stratejilerinde               
       Nelere Dikkat Edilmeli? 

Öncelikli olarak dijital kanal ve sonrasında da müş-
teri segmentleri belirlenmelidir. Dijital içerikler belirlen-
dikten sonra içeriklerin, dağıtım stratejileri ve teknik-
leri belirlenmelidir. Müşteri ile kişiselleştirilmiş iletişim 
strateji ve teknikleri, dijital ortam iletişim teknikleri 
üzerinde durulmalı ve ekipler bu konuda geliştirilme-
lidir. Ekiplere, potansiyel ve mevcut müşterilerle dijital 
ortamda etkin iletişim teknikleri hakkında düzenli pe-
riyotlarla eğitimler verilmeli ve müşteri online yaşam 
döngüsü çerçevesi oluşturulmalıdır. Dijitalde müşteriye 
erişmek, bilgilerini edinmek ve onu anlamak, mevcut 
müşteri dönüşümüne birlikte tanıklık ederek bağ kur-
mak ve müşteri sadakatini sağlamak bu döngünün diji-
tal çerçevesini oluşturmaktadır.
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Fransa’daki Z Firması firması ise tüketicilerin faturala-
rını anlık olarak takip edebilecekleri akıllı ölçüm araçları 
için çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu cihazlar sa-
yesinde müşteriler/tüketiciler günlük, aylık veya yıllık 
olarak kullandıkları enerji miktarını ekranlardan takip 
ederek, tarifeleri karşılaştırabilecek ve tükettikleri mik-
tarı sürekli kontrol edebileceklerdir (Deloitte, 2021).

Bunlara ek olarak, dijital enerji piyasasının 2021-
2024 yılları arasındaki büyüklüğüne dair raporlar ve ön-
görüler yayımlanmaya başlanmıştır. 1 Şubat 2021’de 
yayımlanan Global Digital Energy Market 2021 endüst-
ri araştırma raporunda; ilerleme stratejileri ve planlar, 
çeşitli prosedürler, maliyet yapıları da incelenmiştir. Bu 
rapor, aynı zamanda; küresel dijital enerji pazar duru-
munu, rekabet ortamını, pazar payını, büyüme oranını, 
gelecekteki eğilimleri, pazar etkenlerini, fırsatları ve 
zorlukları, satış kanallarını ve distribütörleri de ince-
lemektedir. Bölgesel olarak, bu rapor dijital enerjinin 
Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Japonya, Güneydoğu Asya 
ve Hindistan’daki üretimini, görünür tüketimini, ihra-
catını ve ithalatını kategorize etmekte ve tüm dünya 
ülkelerinde dijitalleşme ile birlikte dijital enerji satışı ve 
pazarlamanın başlandığını da bizlere göstermektedir 
(MarketWatch, 2021).

Bu sektördeki en kilit gelişmelerden biri; müşteri 
kullanım tercihleri ile ilgili daha fazla verinin takip edil-
meye başlanması ve bunların veri tabanına işlenerek 
yeni ürünler ortaya çıkarılması olarak dikkat çekmekte-
dir. Çok fazla veri bulunması sebebiyle bu verilere hakim 
olunması (büyük veri) ve veri tabanının etkin kullanıl-
ması (blok zinciri) son derece önemlidir. Sonrasında bu 
verilerin iyi analiz edilerek anlamlandırılması (data ana-
lizi) ve korunması (siber güvenlik) diğer önemli husus-
lar arasında yer almaktadır. Ödeme tipleri, ön ödeme 
seçenekleri, tedarikçi değişimi seçenekleri, kampanya-
lar, birleşik ürünler ve promosyonlar, rekabet unsurları 
arasında diğer tedarikçilere fark yaratacak önemli dijital 
dönüşüm alanlarıdır (Aksu, 2018).

Enerji piyasalarında serbest tüketici limiti sıfırlan-
dığında tüm ürün ve hizmetlerin online sürece aktarıl-

ması daha da hızlı olacaktır. Tüm tedarikçiler, bu sürece 
yönelik dijital süreç tasarımlarını oluşturarak strate-
jilerini belirlemelidir. “Dijital Tüketici”, “Dijital Tüketici 
Tercihleri” gibi kavramların pek yakında enerji mevzu-
atında olmayacağını kim söyleyebilir? Tüm süreçler diji-
talleştiğinde, müşteriler de dönüşüme uğrayacaklar ve 
süreçlere hızlıca adapte olacaklardır.

İkili Anlaşma Süreçlerinde Beklenen            
      Dijitalleşme Evrimi

Pandemi süresince alınan sağlık tedbirlerinin zo-
runlu kıldığı temassız ve uzaktan çalışma ile temas-
sız işlemlerin sayısı günden güne artmakta ve güvenli 
elektronik imzalar ve mesafeli satış sözleşmeleri yay-
gınlaşmaya devam etmektedir. Türkiye’de, hızla dijital-
leştirilmesi gereken en önemli alanlardan biri de enerji 
sektöründeki ikili anlaşmalardır. Tedarik şirketlerince 
tüketicilerin ikili anlaşma yapabilmeleri için çağrı mer-
kezlerinden, telefon veya telefon uygulamaları gibi diji-
tal kanallardan kolayca erişim sağlayabileceği süreçler 
geliştirilmeli ve aktive edilmelidir.

Tedarik şirketlerinin birer hizmet şirketine dönüşe-
rek, akıllı ve dijital çözüm önerileri ile EPDK’ya dijital 
mevzuat önerileri geliştirmesi enerji satışı yapan diğer 
tedarikçi firmalara karşı rekabet avantajı sağlayacaktır. 
20 Şubat 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 
yönetmelikle değiştirilen Elektrik Piyasası Tüketici Hiz-
metleri Yönetmeliği’nin “İkili anlaşma kurma” başlıklı 
12’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ikili anlaşma-
ların ıslak veya mesafeli olarak yapılabileceği yayımlan-
mıştır (E-mevzuat, 2021). Yapılan mevzuat değişikliği 
sonucunda mesafeli satış sözleşme süreçlerinin başla-
tılması tedarik şirketlerince tüketicilere seçenek suna-
rak, yeni iş modelleri geliştirilmesini kolaylaştıracaktır. 
Bunun yanı sıra tedarik şirketlerine zaman, iş gücü ve 
maliyet avantajı sağlayacak olup; çevreci yaklaşımı sa-
yesinde sürdürülebilir sözleşme modelleri yaratılması-
na zemin hazırlayacaktır. 

Türkiye’de döviz kurunun artışının kâğıt ithalatına 
olan etkisi bilinmektedir. 2019 yılı kâğıt ithalatımıza 
baktığımızda 2,5 milyar ABD Doları olduğu görülmek-
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tedir (MARKA, 2020). Türkiye’de 40 milyon sayaç ol-
duğunu düşünürsek ve her bir sözleşmeden çift nüs-
ha olarak 8 sayfa çıkarıldığını varsayarsak 640 milyon 
sayfalık kâğıt tasarrufundan söz edebiliriz. Bu durum 
da kâğıt ithalatından ne kadar kâr elde edebileceğimizi 
ve ne kadar ağaca nefes verebileceğimizi gözler önüne 
sermektedir.

Perakende satış sözleşmelerine ilişkin işleyişe ba-
kıldığında, mevzuat düzenlemeleri sonucu dijitalleşme 
sürecinin çok daha hızlı geliştiği gözlenmektedir. Tüke-
ticilerin perakende satış sözleşmeleri e-devlet sistemi 
üzerinden sisteme entegre edilmiş, tüketicilerin e-dev-
let üzerinden perakende satış sözleşmelerine kolayca 
erişim sağlayabilmelerine olanak sağlanmıştır. Tüm bu 
iyileştirici süreçler verilen hizmetin kalitesini, müşteri 
memnuniyetini olumlu yönde ve ciddi seviyede etkile-
mekle kalmayıp, maliyet/zaman avantajı ve çevre dos-
tu yaşam tarzıyla da bütünleşmektedir. Aynı entegras-
yon sürecinin ikili anlaşmalar için de geçerli kılınması ve 
mesafeli sözleşmelerin de e-devlet üzerinden erişimin 
sağlanabilmesi beklenmektedir.

Sözleşme Süreçlerindeki Dijitalleşmenin Faydaları

Mesafeli satış sözleşmesi ve elektronik imza ile bel-
gelerin kolay erişilebilir ve depolanabilir olması, güve-
nilir ve yasal olarak mevzuata uyumlu olması öncelikli 
tercih sebepleridir. Hızlı belge alışverişi sağlamasının 
yanı sıra mesafeli sözleşmenin faydalarına bakıldığında 
şu şekilde sıralanabilir (Techsign, 2021):

•	 Öncelikli olarak, mesafeli satış sözleşmesi veya 
elektronik imza; sözleşmelerin yazdırılması, taranması, 
fakslanması ve kurye edilmesi gibi son derecede yavaş 
ve sıradan yönetici görevlerini ortadan kaldırır ve süreci 
iyileştirir. Yapılan araştırmalar 3 günlük iş sürecinin 1 
saate indirildiğini ispatlamıştır (E-güven, 2021).

•	 Islak imzada ilgili taraflarla imza statüsünün 
takibi yapılamamaktadır. İmzalama iş akışının tamamı, 
mesafeli satış sözleşme araçlarıyla otomatikleştirilerek 
sözleşme sahibinin belgeyle ilgili her faaliyet hakkın-
da, bildirimler/hatırlatıcılar aracılığıyla, bilgilendirilmesi 
mümkündür.

•	 Son olarak mesafeli satış sözleşmesinin ve 
elektronik imzanın, ıslak imzadan farklı olarak belgeyi; 
kimin, ne zaman, nasıl ve hatta nerede imzaladığına 
ilişkin veriler sunması, imzalama etkinliğinin çok yönlü 
bir görüntüsünü tasvir etmesidir.

Dünya genelinde enerji sektöründeki perakende sa-
tış sözleşmelerinde güvenli e-imzaya geçiş yapan ve 
çeşitli faydalar sağlayan firmalar mevcuttur. Bu konuya 
ilişkin aşağıdaki vaka çalışmasını dikkate alabiliriz.

Vaka Analizi Örneği

X Enerji Firması, ABD ve Kanada’da altı milyondan 
fazla müşterisiyle Kuzey Amerika’nın en büyük enerji 
tedarikçilerinden ve enerji hizmetleri perakendecile-
rinden biridir. Enerji perakendecisi X Enerji, kâğıt iş-
lemlerinin verimsizliği nedeniyle süreçte boğulmaya 
başladı. Kâğıdın, satış ekiplerini engellediği ve toplam 
gelir rakamlarını etkilediği tespit edildi. Bunun sonu-
cunda X Enerji süreçte değişiklik yapmaya ve bir e-imza 
çözümünün peşine düşmeye karar verdi. Sonuçlar sü-
reci dönüştürücü nitelikteydi. Sözleşme yenilemedeki 
fiyat artışı, onları e-imza sağlayıcılarını değiştirmeye 
ve mevcut e-imza entegrasyonlarını daha gelişmiş bir 
diğer entegrasyonla değiştirmeye yöneltti. Satışçıla-
rın, kâğıtları yitirmeleri nedeniyle kaybedilen satışlar 
%50’den %1’e düştü. Kâğıt üzerinde yılda 1,2 milyon 
ABD Doları tasarruf edildi. Mobil uygulaması aracılığıy-
la e-imza toplama süreci, X Enerji’nin başarısı için çok 
önemli oldu. E-imzalardan önce, X Enerji’nin kapıdan 
kapıya temsilcilerinin kağıt formlar taşıması ve dol-
durması gerekiyordu ancak tüm kağıt sözleşmelerinin 
yarısı yitirilmekte veya yanlış yere konulmaktaydı. Bu 
durum da hatalı sözleşme olma sebebiyle satışları ge-
çersiz kılıyordu.

Bugün, şirketin saha temsilcileri; bir tablet, mo-
bil uygulama ve entegre e-imza özelliğini kullanarak 
müşterinin perakende satış sürecini, satış ekiplerindeki 
sözleşmeleri arşivlemeye kadar uçtan uca dijital olarak 
sürdürebiliyor (OneSpan, 2021).

Sonuç

Dünya sistemine dâhil olabilmek adına, uçtan uca 
dijitalleşme ve dijital kültür stratejilerinin dikkate alın-
ması kaçınılmazdır. Dijitalleşmedeki en önemli alan 
müşteri ve müşteriye sunulan hizmetin kalitesiyle bir-
likte ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilirlik su-
nulmasıdır. Günümüzde müşteriler daha hızlı, çözüm 
odaklı, sonuca çabuk ulaşabilen, alternatiflerin fazla ol-
duğu ürün ve hizmet alanlarını tercih etmektedirler. Bu 
durum dijital dönüşüm entegrasyonunun tamamlan-
ması için en temel gereksinimler arasında yer almakta-
dır. Gelecekteki müşteri yaşam boyu değerini oluşturu-
labilmek, geleceğin enerji dünyasına hazırlık yapmak ve 
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bütüncül sürdürülebilirlik kazanmak adına dijitalleşme 
kaçınılmazdır.

Tüm bu sebeplerle diyoruz ki; “Dijital Dönüşümünü-
zü Tamamlayın, Enerjinizi Uçurun!”
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Enerji Piyasası Enerji Piyasası 
Düzenleme Düzenleme 
Kurumu Tarafından Kurumu Tarafından 
Yürütülen Taşınmaz Yürütülen Taşınmaz 
Temini İşlemlerinde Temini İşlemlerinde 
E-Başvuru UsulüE-Başvuru Usulü

2.  e-Devlet Kapısı’nda yer alan hizmetlerden bir-
den fazla kuruma temas edenlere (hizmetle 
ilişkilendirilmiş verilerin birden fazla kurumdan 
temin edilmesi) ilişkin süreçlerin yeniden kurgu-
lanarak bütünleşik yapıda sunulmasına yönelik 
çalışmaların tüm kurumlarla koordineli olarak 
yürütülmesi ve kurumların birden çok kurumla 
temas ettikleri hizmetlerinin elektronik hizmet 
olarak tasarlanması,

3.  Mevcut kamu hizmetlerinin azami ölçüde dijital 
ortama aktarılması ve bürokratik süreçlerin as-
gari seviyeye indirilmesi amacına uygun olarak 
yeni hizmetlerin dijital hizmet olarak kurgulan-
masına, hizmet süreçlerinin izlenmesine, per-
formans ölçümlemelerinin yapılmasına ağırlık 
verilerek, bu konuda yürütülecek çalışmalarda 
gerekli idari ve teknik koordinasyonun sağlan-
ması, 

olarak karşımıza çıkmaktadır.1

Dijitalleşmenin giderek arttığı içinde bulunduğu-
muz yüzyılda, Ülkemizde de birçok kamu ku-
rum ve kuruluşu tarafından sağlanan hizmet-

lerin dijital bir platform üzerinden alınabilmesine imkân 
tanınmış ve tanınmaya devam etmektedir. 

Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem planı kapsamında 
“Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye“ başlığı altında 
Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsa-
mında; kamu kurumlarına dijital dönüşüme yönelik görev-
ler verilmiş olup görevlerin yerine getirilmesinin akabinde 
ileri aşamalara yönelik yeni görevler tanımlanmaya de-
vam etmektedir. Bu görevler öncelikle; 

1.  Sıfır belge hedefi kapsamında, kamu hizmetle-
rinde talep edilen belgelerin, başvurulan kurum-
da elektronik belge/veri olarak bulunması veya 
diğer kamu kurumlarından elektronik ortamda 
temin edilebilmesi durumunda fiziki belge olarak 
istenmesine son verilmesi,

Mustafa OKTAR
EPDK / Enerji Uzmanı

1- Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem planı kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY Başkanlığında 09/03/2021 tarihinde gerçekleştirilen 

“Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye” konulu toplantıda alınan kararlar
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için yapılacak tüm başvurular 01/07/2020 tarihine kadar 
yazılı olarak alınmakta iken, 01/07/2020 tarihinden itiba-
ren elektrik üretim faaliyetleri ile ilgili bazı başvuru türleri-
ne ilişkin başvurular yazılı başvurunun yanında e-başvuru 
olarak da alınmaya başlanmış ve hangi tür başvurular için 
e-başvuru imkânının tanındığı ilan edilmiştir. 01/07/2020 
tarihinden itibaren elektrik üretim faaliyetleri ile ilgili ta-
şınmaz temine ilişkin fiziki olarak EPDK’ya sunulan bazı 
belgeler elektronik ortamda alınmaya başlanılmış ve ve-
rilerin/belgelerin elektrik ortamda tutulmasıyla bürokratik 
süreçlerin asgari seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.

Gelinen aşamada e-başvuru altyapısının yeterli hâle 
geldiği kanaatine varılarak 01/01/2021 tarihinden itiba-
ren elektrik üretim faaliyetleri ile ilgili bazı başvuru tür-
lerinin sadece e-başvuru olarak alınacağı ilan edilmiş ve 
e-başvuru kapsamında alınmaya başlanılan başvuru tür-
leri için yazılı başvuru işlemlerinin sonlandırılmasına karar 
verilmiştir. 

Elektrik üretim tesislerine ilişkin bilgi ve belge te-
mini, kadastro kontrolü ve taşınmaz temini başvuruları 
01/01/2021 tarihinden itibaren sadece EPDK Başvuru 
Sistemi üzerinden e-başvuru olarak yapılabilmekte olup 
01/01/2021 tarihi sonrasında yazılı olarak yapılan başvu-
rular değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Elektrik üretim tesislerine ilişkin taşınmaz temini 
işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla önlisans/lisans 
sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin e-başvuru yetkilisi ta-
nımlanması için EPDK’ya yazılı olarak başvuru yapmaları 
gerekmekte, e-başvuru yetkililerinin EPDK’ya bildirilme-
sini müteakip EPDK Başvuru Sistemi üzerinden taşınmaz 
teminine ilişkin başvurular yapılabilmektedir.

Usul ve Esaslar kapsamında EPDK Başvuru Sistemi ile 
elektronik ortamda yapılması gereken başvuruların yazılı 
olarak yapılması durumunda, talep değerlendirmeye alın-
madan işlem tesis edilmeksizin başvuru evrakları başvuru 
sahibine iade edilmektetir. 

Şekil 1’de 01/07/2020 ila 01/01/2021 tarihleri ara-
sında yapılan e-başvurular ve başvuru türleri gösteril-
mekte olup bu tarihler arasında EPDK’ya taşınmaz temi-
nine ilişkin toplam 19 adet e-başvuru yapılmıştır.

Kamu kurumlarınca yapılan çalışmalar peyderpey 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından izlen-
mekte ve dijital dönüşüm konusunda verilen hedeflerin 
daha ileriye taşınması hususunda yeni projeler geliştiri-
lerek kamu kurumları tarafından yeni hedefler konulması 
istenilmektedir.

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun (EPDK) ilgili birimleri tarafından da sunulan birtakım 
hizmetlerin ve başvuruların dijital platformlar üzerinden 
sağlanması ile fiziki olarak istenilen belgelerin elektronik 
olarak istenilmesine ilişkin dijital devlet hedefleri doğ-
rultusunda çalışmalar yürütülmüş ve bu konuda EPDK 
ve düzenlemeye tabii sektör birimleri tarafından gerekli 
adımlar atılmıştır.

Bu bağlamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin 
Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar)’ın “Taşınmaz Temini İş-
lemleri ile İlgili Başvuru Usulü” başlıklı 4’üncü maddesin-
de yapılan değişikliğin 25/04/2020 tarihli ve 31109 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, 
EPDK tarafından yürütülen taşınmaz temini işlemleri için 
elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarına ilişkin yapılacak 
başvurularda, yazılı başvurunun yanında e-başvurunun 
da yapılabileceği hükmü getirilmiş ve taşınmaz temini 
başvurularının e-başvuru usulü ile yapılabilmesinin önü 
açılmıştır.2

Mezkûr Usul ve Esaslar’ın Geçici 1’inci maddesi ge-
reğince e-başvuruların hangi faaliyetler ve hangi tür 
başvurular için alınacağı ile yazılı başvuruların ne za-
man sonlandırılacağının ilan edilmesine ilişkin hüküm-
ler de yer almıştır.3

EPDK tarafından yürütülen taşınmaz temini işlemleri 

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar, https://www.resmigazete.gov.tr/eskil-

er/2020/04/20200425-5.pdf

3- ibid



Uzman Gözüyle Enerji Makale

23@EnerjiUzmanlari Nisan - Mayıs - Haziran 2021 / Sayı: 21

Elektrik piyasasındaki diğer lisans türleri, doğal gaz 
piyasası ve petrol piyasasına ilişkin taşınmaz temi-
ni kapsamındaki her türlü başvurunun da elektronik 
ortama aktarılması neticesinde; fiziksel olarak alınan 
belgelerin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması, 
taşınmaz teminine ilişkin kamu kurumlarınca EPDK’dan 
talep edilen belgelere daha hızlı ulaşılabilmesi ve daha 
hızlı paylaşılabilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluş-
larınca üretilen belgeler varsa bu belgelerin doğrudan 
belgeyi üreten kurumun elektronik altyapısı üzerinden 
edinilmesi, taşınmaz temini konusunda paydaş kurum-
larla yapılan yazışmalarda belgelerin sistem üzerinden 
iletilmesi gibi hususlarda entegrasyonun sağlanmasına 
fayda sağlayacaktır. 

EPDK tarafından sürdürülen taşınmaz temini iş-
lemlerinde e-başvuru usulünün kademeli olarak dev-
reye alınması sonucunda; önlisans/lisans sahiplerine 
yüklenen gereksiz iş yükü ile önlisans/lisans sahiple-
rince sunulan belgenin doğruluğu ve güncelliğinin teyit 
edilmesinin oluşturduğu iş yükünün ortadan kalkacağı, 
kurumlarda oluşacak evrak yükünün hafifleyeceği, ar-
şivlemede yaşanan sorunların bertaraf edileceği ve kır-
tasiyeciliğin azaltılacağı değerlendirilmekte olup, eski 
Türkiye’nin geride bırakılarak daha müreffeh yarınlar 
için bürokrasinin azaltılması çalışmalarına ve dijital Tür-
kiye›ye geçiş sürecine katkı sağlanacaktır.

Kaynakça 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından 
Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin 
Usul ve Esaslar: https://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2020/04/20200425-5.pdf

• Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem planı kapsa-
mında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat 
OKTAY başkanlığında 06/03/2019 tarihinde 
gerçekleştirilen “Bürokrasinin Azaltılması ve 
e-Devlet” konulu toplantıda alınan kararlar

• Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem planı kapsa-
mında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat 
OKTAY Başkanlığında 09/03/2021 tarihinde 
gerçekleştirilen “Bürokrasinin Azaltılması ve 
Dijital Türkiye” konulu toplantıda alınan kararlar

• EPDK Elektronik Belge Yönetim Sistemi Verileri

Şekil 1. 2020 yılının son 6 ayında yapılan                              
e-başvurular ve başvuru türleri4

Şekil 2’de, 01/01/2021 ila 31/05/2021 tarihleri ara-
sında yapılan e-başvurular ve başvuru türleri gösterilmek-
te olup bu tarihler arasında EPDK’ya taşınmaz teminine 
ilişkin toplam 112 adet e-başvuru yapıldığı görülmektedir. 
01/01/2021 öncesi geçiş dönemi de hesaba katıldığında 
31/05/2021 tarihine kadar EPDK’ya taşınmaz teminine 
ilişkin toplam 131 adet e-başvuru yapıldığı görülmüştür.

Şekil 2.  2021 yılının ilk 5 ayında yapılan e-başvurular ve 
başvuru türleri5

EPDK tarafından yürütülen taşınmaz temini işlemleri 
için elektrik piyasasında üretim faaliyeti gösteren projeler 
haricinde doğal gaz ve petrol piyasası faaliyetleri için de 
e-başvuru imkânının sağlanabilmesi amacıyla çalışma-
lar yürütülmekte ve bu faaliyetler için de kademeli olarak 
e-başvuru usulünün getirilmesi amaçlanmaktadır.

Elektrik üretim tesislerine ilişkin EPDK Başvuru Sis-
teminde aktif hale gelmemiş taşınmaz temini ile ilgili 
başvurular ile elektrik piyasasındaki diğer lisans türleri, 
doğal gaz piyasası ve petrol piyasasına ilişkin taşınmaz 
temini hususundaki tüm başvurular ise yazılı olarak 
alınmaya devam etmektedir. 

4- Veriler EPDK Elektronik Belge Yönetim Sisteminden alınmıştır.

5- ibid
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ca açıklamaya çalışacağız. Genel kalite indikatörünün 
kapsamı ve içeriği, planlı bakım faaliyetlerinin düzen-
lenmesi, işletme giderlerine yönelik düzenleyici diğer 
detaylı hususlar Kurul kararlarında ya da Kurul kararı ile 
onaylanan usul ve esaslarda yer almakta olup bu ya-
zımızda yalnızca tebliğ kapsamındaki değişikliklere yer 
vereceğiz.

Dağıtım tarifelerine yönelik düzenlemeler önceki 
dönemde Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hak-
kında Tebliğ’de, yeni dönemde ise 6446 sayılı Kanun’la 
uyumlu olacak şekilde isminin Dağıtım Tarifesinin Dü-
zenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) olarak değiştirildiği 
mevzuatta yer almaktadır.

Tebliğ’de yer alan genel değişikliklere kısaca de-
ğinecek olursak; yeni dönemde ilgili mevzuatın amaç 
ve kapsam hükümleri detaylandırılmış, tanım madde-
sinde yer alan ifadeler ihtiyaca yönelik olarak açıklayı-
cı bir dille yeniden yazılmış, öngörülen yeni ihtiyaçlar 
çerçevesinde yeni tanımlamalar yapılmıştır. Verimli-
lik hesaplamasına yönelik daha önce Kurul Kararı’nda 
yer alan maddeler Karar ilga edilmek suretiyle Tebliğ 

Bilindiği üzere elektrik dağıtım tarifelerinin 
önemli bir parçası olan gelir gereksinimleri, 
5’er yıllık uygulama dönemleri (UD) çerçeve-

sinde belirlenmektedir. Söz konusu dönem kapsamın-
da; dağıtım şirketlerinin baz dönem fiziksel ve finansal 
verileri analiz edilmekte, çeşitli ekonometrik modeller 
ve metodolojiler yardımıyla şirketlerin gelecek uygula-
ma dönemine yönelik gelir ihtiyaçları hesaplanmakta-
dır.1  3. UD, 2020 yıl sonu itibariyle tamamlanmış olup 
2021 ila 2025 yıllarını kapsayan 4. UD, mevzuatın ve 
gelir ihtiyaçlarının Kurul tarafından onaylanması ile bir-
likte yürürlüğe girmiştir.

Her yeni uygulama dönemi, önceki uygulama dö-
nemlerinde karşılaşılan sorunların çözülmesi ve yeni 
doğan ihtiyaçların karşılanma gereği nedeniyle birbiri-
nin temeli üzerine yükselen bir yapı ihtiva etmektedir. 
UD çalışmaları ise orta ve uzun vadeli bakış açısı teme-
line oturtulmalı, geçmişin dersleri ile birlikte gelecekte 
karşılaşılabilecek sorun ya da gelişmelere hazırlıklı bir 
model yapısı teşkil edilmelidir. Bu makalede, 4. UD ile 
beraber dağıtım tarife mevzuatının işletme gideri ka-
lemi çerçevesinde yer alan önemli değişiklikleri kısa-

Dağıtım Dağıtım 
Tarifesinin Tarifesinin 
Düzenlenmesi Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ Hakkında Tebliğ 
Neler Getirdi?Neler Getirdi?

Abdul Cebbar KARAOĞLU
Enerji Uzmanı

1- Uygulama Döneminin tanımına, sürelerinin nasıl belirlendiğine yönelik geniş analizimiz Uzman Gözüyle Enerji Dergimizi 2019 (Temmuz-Aralık) sayısında yer 

almaktadır.
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ilgili giderlerin şirketlerin finansal yönetim başarısının 
bir göstergesi olması ve şirketlerin bu giderleri kendi iç 
dinamikleri ile yürütmelerinin elzem olmasıdır. Mezkûr 
giderlerin düzenlemeye tabi tarife hesaplamalarına dâ-
hil edilmesi, maliyetlerin daha da artması, elde edilen 
gelirlerin ise azalması sonucunu doğurabilecek ve fi-
nansal yönetim açısından titizliği azaltabilecektir.

Diğer bir husus ise işletme giderlerinin kıyaslanması 
ve analizinde, şirketleri eş-baza getirebilmek açısından; 
fiziksel büyüklüklerin, iş yapış biçiminin, varlıkların edi-
nilmesinin, kiralanmasının dikkate alınmasına yönelik 
Tebliğ’e hüküm eklenmiş ve böylelikle bölgeler arasın-
da olası bir farklılığın, analizin sıhhatine etki etmesinin 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. İlave olarak “işletme 
giderlerinden Kurulca uygun görülenlerin, tarife hesapla-
malarına etkisi ve ilgili giderlerin uygun görülen kısmının 
karşılanmasının hizmet kalitesi ile teknik ve teknik olma-
yan kayıplardaki iyileştirmelere endekslenebileceği” hük-
mü eklenmiştir. Böylelikle dağıtım şirketlerinin; şebeke 
işletimi faydasına yapacakları faaliyetlerin maliyeti, bu 
faaliyetler sonucunda elde edilecek başarıya endeks-
lenebilecektir. Bu minvalde; şirketlerin dolaylı bir fay-
da-maliyet analizi yapmaları, uygulanacak projelerin 
titizlikle çalışılmış olması ve tarifelerin anî bir maliyet 
yükü ile artırılmaması amaçlanmaktadır. 

hükümlerine eklenmiştir. Diğer taraftan Tebliğ’e ilave 
olarak dağıtım gelir tavanlarının tarifelere yansıtılma-
sına, tarife sınıflarına, bedel çeşitlerine ve fiyat eşitle-
me mekanizmasının yürürlükten kalkması durumunda 
izlenecek olası yönteme yönelik düzenleyici hükümler 
eklenmiştir.

Mevzuatı incelerken gözümüze çarpan ilk değişik-
lik gelir gereksinimi formülünden Kontrol Edilemeyen 
Maliyet Bileşeninin (KMB) çıkarılması olmuştur. Bilin-
diği üzere KMB, şirketlerin faaliyetlerinin gereği olarak 
katlanmak zorunda oldukları, maliyetin tutarına yönelik 
bir tasarrufta bulunmalarının ise genellikle imkân dâhi-
linde olmadığı; iletim tarife maliyetleri, kıdem ve ihbar 
tazminatları, orman arazi kullanım giderleri gibi gider-
leri haizdir. Söz konusu giderlerin, ilgili oldukları mev-
zuat ve oranlar çerçevesinde tahsilat zorunluluğu dik-
kate alınarak azaltılmaları yönünde, şirketlerden ilave 
bir verimlilik ya da hizmet kalitesi beklenmemektedir. 
Hâl böyle iken anılan giderlerin sistem işletim gelir ge-
reksinimine dâhil edilmesi, doğrudan verimlilik ve kalite 
matrahlarına dâhil edilmesine sebebiyet verebilmekte-
dir. Böyle bir durum ise verimlilik ya da kalite beklenme-
yen bir maliyet üzerinden kalite ya da verimlilik teşviki/
cezası hesaplanması anlamına gelecektir. Örnek ola-
rak; fazla iletim bedeli ödeyen bir şirket, daha fazla bir 
matrah üzerinden kalite teşviki ya da cezası alacaktır. 
Bu durum ise kaliteli hizmetin esas bağlamından kopa-
rılması, fazla tüketimi olan bir şirketin sırf gereğinden 
fazla enerji dağıttığı için daha fazla gelir elde etmesi ya 
da gidere katlanmasına yol açacaktır. Nihaî olarak tarife 
mekanizmasının da arzu edilen esnekliği bozulacak ve 
tüketiciler bu durumdan etkilenebilecektir. Söz konusu 
uygulama ile böyle bir durumun önüne geçilmesi amaç-
lanmıştır. KMB, gelir tavanlarının yıllık olarak belirlen-
mesi esnasında öngörülere göre gelir tavanında yerini 
almaktadır.

İkinci değişiklik ise hâlihazırda düzenlemeye esas 
işletme gideri hesaplamalarına dâhil edilmeyen finans-
man giderlerinin kapsamına, tanımın daha detaylan-
dırılması amacıyla; kur farkı, banka teminat mektubu 
komisyon giderleri, kredi kartı komisyon giderleri, EFT, 
havale ücretleri, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi-
si (BSMV)’nin eklenmesidir. Söz konusu giderlerin dü-
zenleme kapsamından çıkarılmasının temel nedeni; 
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Verimlilik parametresine esas olarak; sabit ve değiş-
ken maliyet bileşenlerinin tamamına veya bir bölümüne ve 
gerek görüldüğü takdirde yatırım harcamalarına verimlilik 
uygulanabileceğine yönelik hüküm eklenmiştir. Ayrıca 
verimlilik parametresi hesaplamalarında dağıtım şir-
ketlerinin bir bütün olarak veya kümeleme yoluyla kı-
yaslanabileceği, şirketlere atanan verimlilik hedefinin 
sektörel ya da şirket özelinde belirlenebileceği ifade 
edilmiştir.

Kayıp enerji hesaplamalarına kullanılan kayıp enerji 
gelir gereksinimi formülü; uygulamada kullanılmaması 
nedeniyle, sadeleştirilerek gelir tavanı formülünün içe-
risine dâhil edilmiş, kayıp enerji gelir tavanı formülüne 
ise ilave N katsayısı eklenmiştir. Söz konusu katsayı; 
ikili anlaşmalar, piyasa fiyatları ve çekişler kaynaklı bi-
rim maliyet değişimleri, piyasada işleme konu edilen 
hacimlerdeki sapmalar, kayıp enerji çekişlerinin dö-
nemlere göre dalgalanması sebebiyle karşılaşılabilecek 
olası olumsuzlukların önüne geçmek ve hedeften sa-
pan şirketlerin belirli oranda cezalandırılması amacıy-
la eklenmiştir. Böylelikle kayıp enerji karşılanmasında 
oluşturulabilecek suni dengesizlikler ve bu dengesiz-
liklerin bir çıkara dönüşebilme ihtimalinin veya piyasayı 
bozucu etkisinin önüne geçmek amaçlanmıştır.

Son olarak 3. UD’de geçerli Tebliğ’deki formüllerde 
yer alan faiz oranı, TÜFE gibi bazı düzeltme ve eş baza 
getirme parametreleri “güncelleme oranı” adı altında 
birleştirilmiştir. Böylelikle ilgili parametrelerin piyasada 
gerçekleşecek konjonktürel dalgalanmalara cevap ver-
mede esneklik kazanması ve gelişen piyasa koşullarını 
daha iyi yansıtan bir parametrenin keşfedilmesi ya da 
uygulamaya geçirilmesi durumunda operasyon kolaylı-
ğı sağlanması amaçlanmıştır.

Başkaca bir değişiklikte, Ar-Ge bütçesinin %1 olan 
oranı %2’ ye çıkarılmıştır. Böylelikle şirketlerin Ar-Ge 
harcamaları ile şebeke iyileştirmesine katkıda bulun-
maya devam etmesi teşvik edilmiş, ayrıca KMB’nin gelir 
gereksiniminden çıkarılması ile Ar-Ge bütçesinin mat-
rahında oluşacak azalma tolere edilmeye çalışılmıştır.

Tebliğ’de yer alan önemli bir diğer husus, dağıtım 
şirketlerinin elde edebileceği diğer gelirlerdir. Bilindiği 
üzere dağıtım şirketlerinin, ana faaliyetleri haricinde, 
verdikleri hizmetler karşılığında elde edebileceği gelirler 
mevzuatla tek tek tanımlanmıştır. Söz konusu gelirler 
haricinde şirketlerin, başka bir faaliyet kapsamında ya 
da farklı isim altında gelir elde etmeleri yasaklanmış-
tır. Buradaki diğer gelirlerden kasıt; dağıtım bedeli, güç 
bedeli gibi sistem kullanım bedelleri dışında kalan; kes-
me-bağlama, deplase, sayaç kontrolü, konusu kalma-
yan karşılık gelirleri gibi gelirlerdir. Dağıtım şirketi, esas 
faaliyeti dışında sunduğu hizmetlerde düzenlemeye 
esas işletme gideri haricinde bir gidere katlanıyorsa; 
söz konusu hizmetin maliyetini karşılanması için ya da 
yeni sunulmaya başlanan hizmetin teşvik edilmesinin 
amaçlandığı durumlarda, ilgili gelirlerin bir kısmı ya da 
tamamı gelir düzeltmesi kapsamı dışında bırakılabilir. 
Böyle bir durumda ilgili gelir, gelir düzeltmesi dışında 
bırakıldığı oranda şirket uhdesinde kalmaktadır. Yeni 
Tebliğ’ in 26’ncı maddesinde işbu saiklerle yeni gelir 
türleri eklenmiş ya da mevcut gelir kalemlerinin düzelt-
mesine esas yüzdeler farklılaştırılmıştır. İlave olarak 
diğer gelirlere yönelik öngörülen tutarların dağıtım ge-
lir tavanından düşülebileceği ve daha sonra öngörü ve 
gerçekleşme arasındaki farkın gelir düzeltmesine konu 
edilebileceği hususunda hüküm eklenmiştir.
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konulu makalelerinizi bekliyoruz.

► uzmangozuyle@enerjiuzmanlari.org.tr  #uzmangözüyleenerji
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Sayın DAŞTAN, enerji piya-
samızın lokomotif sektörü 
olarak nitelendirebileceğimiz 
elektrik piyasamızın yoğun 
gündeminde bizlere zaman 
ayırdığınız için teşekkür edi-
yoruz. Pandemi sonrası dünya 
genelinde yaşanan elektrik 
talep artışının karşılanması 
ve iklim değişikliği politikaları 
uyarınca yenilebilir enerjinin 
payının üretimde artması yö-
nündeki ihtiyaca paralel ola-
rak, Avrupa Birliği ülkelerinde 
olduğu gibi Ülkemizde de bir-
den çok kaynaklı üretim tesis-
lerine yönelik yatırımlarının 
önümüzdeki süreçte önemi-
nin artacağını düşünüyoruz.

Birden Çok Kaynaklı Üretim 
Tesisleri, diğer bir ifadeyle 
hibrit tesislerin elektrik piya-
sası için öneminden ve üretim 
sektörüne yönelik muhtemel 
etkilerinden bahsedebilir mi-
siniz?

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 
7’nci maddesine eklenen hü-
küm ile üretim tesislerinin bir-
den çok kaynaklı elektrik üretim 
tesislerine yani hibrit tesislere 
dönüşebilmesine ilişkin düzenle-
me yapma yetkisi Kurumumuza 
verilmiştir. Bu kapsamda Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde 
08/03/2020 tarihli ve 31062 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren değişiklikle 
elektrik enerjisi üretim tesisleri-
nin birden çok kaynaklı üretim 
tesislerine dönüştürülebilmesi-
nin yasal altyapısı oluşturulmuş-
tur. Bu model ile şebekeye aynı 
bağlantı noktasında bağlanmak 
ve lisansa derç edilmiş olan 
santral sahasının içinde kalmak 
kaydıyla birden fazla enerji kay-
nağından elektrik üretilebilecek 
tesislerin kurulabilmesine ilişkin 
süreçler belirlenmiştir.

Elektrik üretim tesislerinin bir-
den çok kaynaklı üretim tesisine 

1978 yılında Bayburt’un 
Danişment köyünde doğdu. 
İlk, orta ve lise tahsilini 
Bayburt’ta bitirdikten 
sonra 2002 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni dereceyle 
tamamladı. 2004 yılında 
EPDK’da göreve başladı. 
2008 yılında “AB Enerji 
Piyasalarında Yeni Bir 
Oluşum: Güneydoğu 
Avrupa Enerji Topluluğu” 
başlıklı uzmanlık tezi 
ile Enerji Uzmanı oldu. 
Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde yüksek lisans 
eğitiminin ardından, aynı 
üniversitede doktora 
çalışmalarına devam eden 
Deniz DAŞTAN, EPDK’da 
bir süre Grup Başkanı 
olarak çalıştıktan sonra 
halen Elektrik Piyasası 
Dairesi Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı

 DENİZ DAŞTAN



29@EnerjiUzmanlari Nisan - Mayıs - Haziran 2021 / Sayı: 21

Uzman Gözüyle Enerji Röportaj

Az önce bahsedilen mevzuat düzenlemelerinden bir 
tanesi de birden çok kaynaklı üretim tesisleri için 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi 
ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik”te de yapı-
lan değişikliktir. Buna göre birden fazla yenilenebilir 
enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi yapan tesis-
lere sağlanacak YEKDEM kapsamındaki destek, sis-
teme verilen net enerji miktarı göz önüne alınarak, 
kaynaklar içinden YEKDEM fiyatı en düşük olanı üze-
rinden ve tesisin kalan süresi üzerinden sağlanmak-
tadır. YEKDEM’den faydalanmayan tesisler ise ikili 
anlaşma ile veya organize piyasa işlemleri ile satışını 
gerçekleştirebilecektir. 

Başvuran herkese istediği miktarda kapasite 
tahsisi yapılabiliyor mu?

Şimdiye kadar aldığımız başvurular ile piyasa oyun-
cuları ile yaptığımız görüşmelerde yardımcı kaynak 
olarak ekseriyetle güneş enerjisinin tercih edildiğini 
görüyoruz. Güneş enerjisinin tahsisi bilindiği üzere 
şebeke işletmecisinin yaptığı hesaplamalar ve pro-
jeksiyonlar çerçevesinde tesis edilebilmektedir. Bu 
kapsamda talep edilen her gücün verilmesi müm-
kün olmamaktadır. Bölgesel bazda ilan edilen kapa-

dönüştürülmesi sürecinde güncel mevzuata “ana 
kaynak” ve “yardımcı kaynak” olmak üzere iki farklı 
tanım eklenmiştir. Ana kaynak, birden çok kaynak-
lı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans 
başvurusunda tercih edilen kaynağı ifade ederken, 
yardımcı kaynak ise birden çok kaynaklı elektrik üre-
tim tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda 
kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana 
kaynak dışındaki diğer kaynak ya da kaynakları ifade 
etmektedir. 

Birden çok kaynaklı üretim tesislerine ilişkin süreç-
lerden bahsetmek gerekirse; bu tesislerdeki yardım-
cı kaynak, ana kaynağa dayalı ünite ile tek bir önli-
sans veya lisans kapsamında değerlendirilmekte ve 
hiçbir koşulda yardımcı kaynak ana kaynağa dönüş-
türülememektedir.

Bununla birlikte önlisans/üretim lisansına derç edil-
miş olan sahanın içinde olmak kaydıyla veya tesis 
sahasına bütünleşik olma ve koridor oluşturmama 
şartı bulunmakta ayrıca tesisin toplam elektriksel ku-
rulu gücü ve mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası 
ve gerilim seviyesi değişmeyecektir.

Üretim tesisinin birden çok kaynaklı üretim tesisi-
ne dönüştürülmesi kapsamında; yardımcı kaynağı 
rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı olan önlisans/
lisanslar için yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değer-
lendirmenin uygun olması, hidroelektrik kaynaklara 
dayalı önlisans/lisanslar için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) tarafından uygun görüş verilmesi 
gerekmektedir.

Bağlantı görüşünün olumlu olması yardımcı kay-
nağın türüne göre değişen diğer şartların yerine 
getirilmesi ile tadil talebi Kurulumuza sunulmakta 
ve Kurul tarafından verilen karar ile ilgisine göre 
asgari sermaye, teminat, ÇED veya TEA yükümlü-
lükleri tanımlanmakta ve bu yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi ile lisans tadili yapılmaktadır. Yardımcı 
kaynağın mekanik gücüne göre belirlenen tesis ta-
mamlama süresi içinde yardımcı kaynağın işletmeye 
alınması gerekmektedir. 

Burada özetle şunu söylemek mümkün; hibrit tesis-
lerde yardımcı kaynak, Yenilenebilir Enerji Kaynakla-
rı Desteklenme Mekanizması (YEKDEM) süresi, sis-
teme verilebilecek güç, bağlantı noktası, yerli katkı 
gibi bir çok alanda ana kaynağa tabi ve onunla aynı 
kaderi paylaşmaktadır.

Peki bu kaynaktan üretilen enerjinin satışı nasıl 
gerçekleşecektir?

Gelinen aşamada, rüzgâr santrallerine tahsis 
edilen hibrit güneş kapasitesi 1.500 MW’lar 
mertebesine ulaşıyor. Diğer kaynak türleri 

bakımından ise Kurulumuz tarafından karara 
bağlanan ve TEİAŞ tarafından ilan edilen 

1026 MW’lık kapasite çerçevesinde Ekim ve 
Kasım ayları içerisinde tahsisler yapılmasını 

bekliyoruz.
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Önümüzdeki yıllarda, enerji üretiminde fosil 
yakıt kullanımına bağımlılığının azaltılması ihti-
yacı paralelinde dünya genelinde enerji piyasa-
larının geçireceği önemli dönüşümün en büyük 
anahtarlarından birisi de teknolojik inovasyon-
ların elektrik piyasasına etkisi olacak. Bu çerçe-
vede, Dünyada enerji depolama alanında yaşa-
nan gelişmeler yakın zamanda yüksek bir ivme 
kazandı. Uluslararası Enerji Ajansı gibi birçok 
kurumun raporlarında enerji depolamanın gü-
neş enerjisinden sonra küresel bir trend haline 
geldiği konuşuluyor. Bu konudaki görüşleriniz ve 
Depolama Yönetmeliği kapsamındaki motivas-
yonlarınızı öğrenebilir miyiz?

Depolama sistemlerinin küresel gelişimi büyük öl-
çüde maliyet bazlı ilerledi geçmiş süreçte… Yakın 
zamanda, özellikle pil ile depolama maliyetlerinin 
düşmeye devam etmesi depolama tesisi kurma iş-
tahını arttırmış gözüküyor. Bloomberg NEF’in sa-
yılarına göre 2010 yılında 1100 dolar/kWh olan pil 
maliyeti 2020 sonu itibarı ile %87 azalışla 137 dolar/
kWh mertebesine düşmüş vaziyette. Bu fiyatların çe-
kilmesinin sürmesi ile yatırımcı iştahını arttırıyor ve 
sunulacak depolama hizmetinden kâr etmeyi müm-
kün kılacak seviyelere yaklaşmış görülüyor.

Gelinen aşamada tüm dünyada olduğu gibi bizde 
de konu hakkında mevzuat düzenlemeleri şart oldu. 
Dairemiz görev alanı elektrik piyasası olduğundan 
diğer depolama yöntemleri hakkında bir düzenle-
me yapmayarak sadece elektrik depolama alanın-
da bir düzenleme yaptık. 9/5/2021 tarihli ve 31479 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 
daha önce 6446 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle 
tanımlaması yapılanan depolama kavramının altını 
doldurduk. Bu kapsamda Yönetmelik’le; elektrik de-
polama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim 
veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite 
veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmala-
rına ilişkin tüm faaliyetlere bir çerçeve çizmeye ça-
lıştık. Burada özellikle mekanik bir enerji depolama 
yöntemi olan pompaj depolamanın bu Yönetme-
lik’in birinci maddesiyle kapsam dışında bırakıldığını 
belirtmekte fayda var. Özetle Kurulumuz da depo-
lamadaki bu gelişmelere karşı kayıtsız kalmadı ve 
gelinen süreçte Kurulumuzun da yönlendirmeleriyle 
mevzuat alt yapısını tamamlamış durumdayız. 

Depolama Yönetmeliği kaspamında tanımlanan 
kullanıcı grupları nelerdir?

Elektrik depolama ünitesi veya tesisi vasıtasıyla yü-
rütülebilecek faaliyetler bu Yönetmelik hükümlerin-
de düzenlenmiş sınırlar içerisinde; üretim tesisine 
bütünleşik elektrik depolama ünitesi, tüketim tesi-

siteler çerçevesinde kapasite tahsisi yapılıyor. Ancak 
ana kaynağı rüzgâr olan tesisler için yardımcı kay-
nak olarak güneş enerjisinin tercih edilmesi halinde 
bölgesel kapasiteler dikkate alınmadan tahsis işle-
mi gerçekleştirilebilmektedir. Bu konuda genel bir 
prensibimiz mevcut: “Elektrik Piyasasında Önlisans 
veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral 
Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 
24’üncü maddesi gereğince yardımcı kaynağa dayalı 
ünitelerin toplam mekanik gücü;

•	 Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elekt-
riksel kurulu gücü 50 MW ve altında olan elekt-
rik üretim tesislerinde, ana kaynağa dayalı üni-
telerin toplam elektriksel kurulu gücünü,

•	 Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elekt-
riksel kurulu gücü 50 MW’ın üstünde olan elekt-
rik üretim tesislerinde; 50 MW güce, ana kay-
nağın elektriksel kurulu gücünün 50 MW’ı aşan 
kısmının yarısına tekabül eden güç ilave edile-
rek bulunacak toplam gücü 

aşamayacak ve yine hiçbir durumda yardımcı kay-
nak kurulu gücü toplamda 100 MW’ı geçemeyecek.

Gelinen aşamada, rüzgâr santrallerine tahsis edilen 
hibrit güneş kapasitesi 1.500 MW’lar mertebesine 
ulaşıyor. Diğer kaynak türleri bakımından ise Kuru-
lumuz tarafından karara bağlanan ve TEİAŞ tarafın-
dan ilan edilen 1026 MW’lık kapasite çerçevesinde 
Ekim ve Kasım ayları içerisinde tahsisler yapılmasını 
bekliyoruz. 

Ayrıca, Hibrit tesisler konusu, Kurulumuz tarafından 
da yakından takip edilmekte ve önemsenmektedir. 
Bu sebeple, sürecin henüz başında olduğumuzu ve 
önümüzdeki dönemlerde hibrit sürecenin yapılacak 
tahsislerle birlikte daha da gelişmesini bekliyoruz. 

Uzman Gözüyle EnerjiRöportaj



31@EnerjiUzmanlari Nisan - Mayıs - Haziran 2021 / Sayı: 21

Ayrıca TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, 
ticari olmamak koşulu ile depo-
lama tesisi kurarak sistem güve-
nilirliğini destekleyici depolama 
yapabilecekler. 

Özellikle bazı dağıtım bölgeleri-
mizde yer alan adalarda enerji ile-
timi büyük bir sorun… Depolama 
tesislerinin bu adalara kurulması 
ile su altı kablolama gibi maliyetli 
enerji iletiminin de ilerleyen sü-
reçte sona erebileceğini düşünü-
yorum. Yönetmelik’le tanımlanan 
başka bir kullanıcı profili de müs-
takil tesis kurmak isteyen yatırım-
cılar. Bu yatırımcılar kuracakları 
tesislerle arbitraj dediğimiz yön-
temi organize elektrik piyasala-
rında uygulayabilecek. Diğer bir 
deyişle elektriğin ucuz olduğu sa-
atte pilini şarj edip pahalı olduğu 
saatte deşarj ederek fiyat farkın-
dan kâr elde edebilecek.

YEKDEM katılımcısı santralle-
rin depolama tesisi kurması 
nasıl olacak?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: 
Kurulumuz, Depolama Yönetme-
liği kapsamında YEKDEM’deki te-

sislerin de depolama mekanizmasında yer alması 
gerektiğine karar verdi. Bu önemli bir unsur. Zira 
bu tesislere de depolama imkânı verilmesi, depo-
lamadan beklenen faydaların etki edeceği kapsamı 
genişletti. Bu çerçevede YEKDEM’deki tesislerin de 
depolama tesisi kurabilmesi için, gerekli çalışmaları 
tamamladık ve teknik olarak çifte teşviklendirmeyi 
önlemek için gerekli kurulum şemasını oluşturduk. 
Bu kapsamda YEKDEM santralleri, depolama tesis-
leri kurulumlarında, kurulu güç ve üretimleri ora-
nında, her saat başı uzlaştırma ile PTF+YEKBED for-
mülündeki YEKBED’lerini almaya devam edebilecek. 
Diğer bir ifadeyle, üreterek depoya attığı enerjinin 
YEKBED’ini de alabilecek. Böylece YEKDEM’de iken 
depo kuran şirketlerin YEKDEM anlamında bir ka-
yıpları olmayacağı gibi, PTF’nin yüksek olacağını dü-
şündüğü saatlerde depodan sisteme enerji vermek 
suretiyle YEKDEM bedelinden daha yüksek bir gelir 
elde etme imkânı yakalayabilecek. Bu şekilde bir ta-
raftan kâr elde etmek suretiyle yatırımcımız kazançlı 
çıkarken, diğer taraftan da sisteme kazandırdığı es-
neklik imkânı sayesinde ülkemiz kazanacak; siste-
min bütününde, ilave bir çok maliyetten kurtulmak 
mümkün olacak. 

sine bütünleşik elektrik depolama 
tesisi, müstakil elektrik depolama 
tesisi ve şebeke işletmecileri tara-
fından kurulabilecek elektrik de-
polama tesisi olarak planlandı. Bu 
ana yararlanıcı profilleri ile uygula-
mada yaşanabilecek karmaşıklıklar 
ve ikilemler baştan önlenmiş oldu. 
Başvuruların bu dört ana grupta 
alınması ile depolama sistemleri 
kurulumunun ve mevzuata yönelik 
süreçlerin daha hızlı ilerleyebileceği 
düşünüldü.

Depolama tesisi kuracak yatı-
rımcıların izlemesi gereken yol 
nedir? 

Yönetmelik’in Geçici 1’inci mad-
desi gereği Kurumumuza yapıla-
cak depolama tesisi başvuruları, 
28/5/2014 tarihli ve 29013 müker-
rer sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin 
Geçici 1’inci maddesinde yer alan 
kriterlerin TEİAŞ tarafından ilan 
edildiği tarihten bir ay sonra yapı-
labilir denmişti. Kriterlerin TEİAŞ ta-
rafından Eylül ayı içinde yayımlana-
cağını ve depolama başvurularının, 
Kurumumuz tarafından Ekim ayı 
bitmeden alınmaya başlayacağını 
söyleyebiliriz. Başvuruların Kurul tarafından değer-
lendirilmesi sonucunda yatırımcılara verilecek süre 
içerisinde depolama tesisleri kurulabilecek. Tabii 
verilecek bu sürelerin halihazırdaki enerji üretim te-
sislerinin inşaat süreleri gibi uzun olmasını bekleme-
mek lazım, çünkü depolama tesisleri genel olarak 
inşaat yoğun yatırımlar değil, tak-çalıştır konteyner 
üniteler şeklinde kurulmakta...

Depolama tesislerinin sektör paydaşlarına geti-
receği yararlar ne olacak?

Yönetmelik ile tanımlanan tarafların hepsine farklı 
yararları olacak depolama tesislerinin... Üretim tesi-
sine bütünleşik depolama tesisleri ile tesislerin ka-
pasite faktörü arttırılarak toplamda daha fazla enerji 
üretmesi sağlanacak ve depolama tesisi kuran üre-
tici enerjisini uygun gördüğü saatte de satabilecek. 
Bu kapsamda “elektriğin üretildiği anda tüketilmesi 
gerektiği” kuralı da esnemekte aslında. Malumunuz 
TEİAŞ bu kural doğrultusunda 7/24 şebekeyi sürek-
li dengede tutmaya çalışmakta. Depolama tesisleri 
ile TEİAŞ bu görevi daha kolay icra edebilecek ve şe-
bekedeki dengesizlikler daha kolay yönetilebilecek. 

Elektrik depolama ünitesi 
veya tesisi vasıtasıyla 

yürütülebilecek faaliyetler 
bu Yönetmelik hükümlerinde 

düzenlenmiş sınırlar içerisinde; 
üretim tesisine bütünleşik 
elektrik depolama ünitesi, 
tüketim tesisine bütünleşik 

elektrik depolama tesisi, 
müstakil elektrik depolama 
tesisi ve şebeke işletmecileri 

tarafından kurulabilecek 
elektrik depolama tesisi olarak 
planlandı. Bu ana yararlanıcı 

profilleri ile uygulamada 
yaşanabilecek karmaşıklıklar 
ve ikilemler baştan önlenmiş 

oldu. Başvuruların bu dört ana 
grupta alınması ile depolama 

sistemleri kurulumunun ve 
mevzuata yönelik süreçlerin 

daha hızlı ilerleyebileceği 
düşünüldü.

Uzman Gözüyle Enerji Röportaj



32 @EnerjiUzmanlariNisan - Mayıs - Haziran 2021 / Sayı: 21

Uzman Gözüyle EnerjiMakale

Enerji Enerji 
Dağıtımında Dağıtımında 
Ar-GeAr-Ge

faaliyetlerin hızlı bir şekilde gelişmelerine ve büyümele-
rine olanak sağlanmaktadır.

Mühendislik ve teknoloji alanlarından tarım ve ve-
terinerliğe, sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine kadar 
yaşamın tüm alanlarında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
yürütülebilmekte olup enerji sektörü gibi dinamik yapıya 
sahip alanlarda söz konusu faaliyetlerin önemi daha da 
belirgin bir hâl almaktadır. Bu kapsamda Dünya genelin-
de özellikle enerji sektöründe bilgi üretimi amacıyla ciddi 
çalışmalar yapılmaktadır.

Enerji sektörünün içinde bulunan elektrik ve doğal 
gaz piyasalarında üretimden nihai tüketicilere kadar; 
üretim, iletim, depolama, dağıtım, toptan satış, pera-
kende satış gibi birçok faaliyet yürütülmektedir. Bunun 
yanında bu makalenin konusunu oluşturan Usul ve Esas 
gereğince elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tü-
zel kişilerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenme-
sine ilişkin uygulamalara değinileceğinden enerji sektörü 
özelindeki elektrik dağıtım ve doğal gaz dağıtım faaliyet-
lerine odaklanılacaktır.

Elektrik dağıtım faaliyeti; üretim tesislerinde üretilen 
elektrik enerjisinin, yüksek ve çok yüksek gerilim de-
ğerlerine sahip iletim hatlarında taşınmasının ardından, 
tüketicilere ulaştırılması amacıyla 36 kV ve altındaki hat-
larda taşınması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Dağıtım 
şebekesi; dallı şebeke, ring (halka) şebeke, ağ (gözlü) şe-

Uzman Gözüyle Enerji’nin 19 ve 20’inci sa-
yılarındaki “Neden Ar-Ge ve İnovasyon?” ve 
“Start-Up ve Girişimcilik Faaliyetleri” başlıklı iki 

makalede Ar-Ge ve inovasyon kavramları ile söz konu-
su kavramlara ilişkin uygulama alanları ele alınmış olup 
bilhassa start-up ve girişimcilik faaliyetlerinin gelişimine 
değinilmektedir. İlgili makalelerin devamı niteliğindeki 
bu çalışmada ise enerji piyasası özelinde, 04/04/2020 
tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirket-
lerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esas) 
kapsamında piyasaya yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) tarafından des-
teklenmesine ilişkin değerlendirmelere yer verilmekte-
dir.

Bilindiği üzere ülkelerin ekonomik açıdan gelişmele-
ri, toplumların refah düzeylerinin arttırılması ve iktisadi 
büyüme için; teknolojik altyapı kapasitesi ve beşerî ser-
mayenin yanında bunların etkileri sonucu olu şan Araş-
tırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Yenilik (İnovasyon) ve Bilgi 
Üretimi (Teknolojik Gelişme) faaliyetleri de büyük önem 
arz etmektedir. İlgili uygulamaların desteklenmesi, yay-
gınlaşması ve sürdürülebilmesi amacıyla start-up ve 
girişimcilik faaliyetlerinin Ar-Ge merkezlerinde, tasarım 
merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve ku-
luçka merkezlerinde yürütülmesi gerekmektedir. Diğer 
taraftan hızlandırma programları aracılığıyla söz konusu 

Merve BİLDİRİCİ
EPDK / Enerji Uzmanı
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2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Uygulama Dönemi için 
21 elektrik dağıtım şirketine 5 yıllık 1 Milyar TL’ye yakın 
bir bütçe öngörülmüştür. Böylece son yıllarda elektrik 
dağıtım sektöründe Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine veri-
len önemin giderek arttığı görülmektedir.

Doğal gaz dağıtım faaliyeti ise, doğal gazın müşteri-
lere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebeke-
si vasıtasıyla naklini ve perakende satışını ifade etmek-
tedir. Doğal gaz dağıtım faaliyeti ülkemizde, doğal gaz 
dağıtım şirketleri tarafından dağıtım lisanslarında belir-
lenen 72 ayrı dağıtım bölgesinde yürütülmektedir. Söz 
konusu dağıtım şirketlerinin uygulayacağı sistem kulla-
nım bedellerinin tespitine yönelik olarak; tarife belirle-
me süreci, gelir gereksinimlerinin hesaplanması, sistem 
kullanım bedellerinin tespiti, bedellerin güncellenmesi 
ve revize edilmesine ilişkin düzenlemeler Doğal Gaz Da-
ğıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarda 
yer almakta olup ilgili mevzuatın “Düzenlenmiş işletme 
giderlerinin unsurları” başlıklı 16’ncı maddesinin beşin-
ci fıkrasının (ç) bendi:

“Dağıtım şirketinin talebi halinde, Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi amacıyla, verimlilik parametresi uygu-
lanması ile bulunan sabit ve değişken işletme gideri bi-
leşenleri toplamının %1’ine tekabül eden tutar, işletme 
gideri bileşeni hesaplamalarında Ar-Ge bütçesi olarak 
dikkate alınır…”

hükmü yer almaktadır. Buradan hareketle doğal gaz 
dağıtım şirketlerinin talep etmeleri durumunda işletme 
giderlerinin %1’i oranında Ar-Ge bütçesi tahsis edilmesi 
hüküm altına alınmıştır.

Bu minvalde elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri-
nin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teş-
vik edilmesi kapsamında Usul ve Esas yürürlüğe girmiş 
olup söz konusu mevzuatla;

•	 Ülkemizdeki elektrik ve doğal gaz dağıtım sis-
temlerinin uluslararası kalite standartları düzeyi-
ne ulaştırılması,

•	 Dağıtım sistem işletimine yönelik teknoloji geliş-
tirilmesi,

•	 Hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesi,

•	 Yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin 
artırılması,

•	 Yenilik faaliyetlerinin uygulanması,

beke ve enterkonnekte şebeke olmak üzere farklı tip şe-
bekeleri içermektedir. Böylece tüm şebekenin sürekli ve 
güvenli bir şekilde işletilebilmesi için söz konusu şebeke 
tipleri baz alınarak uygun operasyonel işlemlerin yürü-
tülmesi gerektiğinden şebekenin ihtiyaçları doğrultu-
sunda uygulamalar geliştirilmektedir. Diğer taraftan da-
ğıtım faaliyeti sadece enerjinin dağıtım hatları üzerinden 
fiziki olarak iletilmesi kapsamındaki uygulamaları değil 
aynı zamanda bağlantı, yatırım, arıza-onarım-bakım, şe-
beke, sayaç ve müşteri operasyonları gibi faaliyetleri de 
içermektedir. Elektrik dağıtım faaliyeti ülkemizde, elekt-
rik dağıtım şirketleri tarafından, Kurumca verilen dağı-
tım lisanslarında belirlenen 21 ayrı dağıtım bölgesinde 
yürütülmektedir. Dağıtım şirketleri İşletme Hakkı Devri 
yöntemi ile özelleştirilmiş olup söz konusu şirketlerin 
tarifeleri de Kurum tarafından belirlenmektedir. Bunun 
yanında şirketlerin gelir gereksinimleri hesaplanırken 
ilave olarak her bir şirket için Ar-Ge bütçesi belirlenmek-
tedir. Bu kapsamda 19/11/2020 tarihli ve 31309 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım 
Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in “Araştırma 
ve geliştirme giderleri” başlıklı 1’inci maddesi:

“(1) Ar-Ge’nin desteklenmesi amacıyla, dağıtım şirketle-
rinin kontrol edilemeyen işletme giderleri hariç verimlilik 
uygulanmış yıllık düzenlemeye esas işletme giderlerinin 
%2’sine tekabül eden tutarı gelir gereksinimi hesaplama-
larında Ar-Ge bütçesi olarak dikkate alınır.

(2) Sistem işletim gelir gereksinimi hesaplamalarında 
dikkate alınan Ar-Ge bütçesi kapsamındaki tutarlar, tari-
fe uygulama dönemi bazında kullanılır. İlgili olduğu tarife 
uygulama döneminde kullanılmayan Ar-Ge bütçesi diğer 
tarife uygulama dönemine aktarılmaz.

(3) Ar-Ge kapsamında yapılan tüm harcamalar faaliyet 
bazında düzenleyici hesap planında gerekli alt hesaplar 
oluşturularak kayıt edilir. 

(4) Süresi birden fazla tarife uygulama dönemini kap-
sayan Ar-Ge projeleri için katlanılan giderler, tahakkuk 
ettikleri tarife uygulama dönemine ait Ar-Ge bütçesi içe-
risinde değerlendirilir.” 

hükmünü amirdir. Bu minvalde elektrik dağıtım şirketle-
rinin 2016-2020 yıllarını kapsayan 3. Uygulama Döne-
minde Ar-Ge bütçesi, dağıtım şirketlerinin kontrol edile-
meyen işletme giderleri hariç düzenlemeye esas işletme 
giderinin %1’ine tekabül eden tutar olarak kabul edilirken 
2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Uygulama Döneminde 
söz konusu oran %2 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 
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fonlar ile yürütülen Ar-Ge projelerinden Usul ve Esas 
amacı kapsamında olanlar, Komisyon tarafından Ar-Ge 
projesi olarak onaylanmaktadır. 

Usul ve Esas uyarınca onaylanan Ar-Ge projesine 
ait bütçe ve sürenin aşılmaması esastır. Ancak Komis-
yon tarafından uygun bulunması koşuluyla onaylanan 
Ar-Ge projesi bütçesi bir defaya mahsus olmak üzere, 
süresi ise proje kabul aşamasında ilk onaylanan süre-
nin %50’sini aşmamak üzere birden fazla revize edile-
bilmektedir. Sonuçlanan projelere ilişkin sonuç raporları, 
ilgili projenin sonuçlanma tarihinden itibaren 30 (otuz) 
gün içerisinde Kuruma iletilmektedir. Bunlara ek olarak 
onaylanan projelerden süresi 6 (altı) aydan uzun olanlar 
için proje başlangıç tarihi esas alınarak 6 (altı) aylık geli-
şim raporu hazırlanarak Kuruma sunulmaktadır. Ayrıca 
Ar-Ge projesinin gerçekleştirilmesi neticesinde patent 
alınması durumunda, proje başına 500.000 (beşyüzbin) 
TL’yi aşmamak üzere, patent başına onaylı proje bütçe-
sinin %5’ine tekabül eden tutar ilgili dağıtım şirketinin Ar-
Ge bütçesine haricen ilave edilmektedir.

Bunun yanında dağıtım şirketlerince Ar-Ge, tasa-
rım ve kuluçka merkezleri teşekkül ettirilmesi halinde; 
söz konusu merkez ile ilgili diğer mevzuat kapsamında 
karşılananlar hariç olmak üzere katlanılan gider ve har-
camalar ile Usul ve Esasın amaç ve kapsamına uygun 
girişimcilik faaliyetleri, hızlandırma programları, fikir 
yarışmaları ve teknoparklar ile yapılacak diğer iş birliği 
faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine yö-
nelik olarak katlanılan gider ve harcamalar, ilgili dağıtım 
şirketlerinin tarife uygulama dönemi Ar-Ge bütçesinden 
(onaylı Ar-Ge bütçesinin %10’una kadar) karşılanmakta-
dır.

•	 Bilgi üretilmesi, 

amaçlanmaktadır. Böylece dağıtım şirketlerine hem “Ar-
Ge projeleri”ni yürütmeleri hem de Kuluçka Merkezi, 
hızlandırma programı gibi “diğer Ar-Ge uygulamaları”na 
ilişkin faaliyetleri yürütmeleri hususunda destek veril-
mektedir. Ar-Ge projelerinin ve diğer Ar-Ge uygulamala-
rının başvurularının alınması, incelenmesi, onaylanması 
ve yürütülmesi süreciyle Ar-Ge bütçelerinin kullanımına 
yönelik izleme faaliyeti gibi tüm bu işlemler Kurum bün-
yesinde, Başkanlık Oluru ile kurulan Ar-Ge Komisyonu 
(Komisyon) marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

 Her bir Ar-Ge projesi için başvurular dağıtım şir-
ketleri tarafından münferiden yapılabileceği gibi, birden 
fazla dağıtım şirketinin bir araya gelmesiyle de ortak 
Ar-Ge proje başvurusunda bulunabilmektedir. Böylece 
farklı dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin 
tüketici sayısı, şebeke uzunluğu, tüketim profili, coğrafi 
şartlar gibi farklı durumları göz önünde bulundurularak 
farklılıkların oluşturduğu sinerjiden yararlanılmaktadır. 
İlgili başvurular her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde 
yapılmakta olup 2014 yılı Temmuz döneminden itibaren 
2021 yılı Ocak dönemi dahil olmak üzere toplamda 287 
adet Ar-Ge projesi Komisyon tarafından kabul edilmiştir. 
Söz konusu proje dönemlerinde kabul edilen projelerin 
kategorilerine göre yüzdesel dağılımı Şekil 1’de yer al-
maktadır. 

Bu kapsamda birçok kategoride projeler yürütülmek-
te olup malzeme teknolojisi, şebeke işletim, izleme ve 
kontrol kategorilerinde yürütülen projeler nicelik açısın-
dan ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan Avrupa Birliği 
(AB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) vb. kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan 

Şekil 1. Kabul Edilen Ar-Ge Projelerinin Kategorilere Göre Yüzdesel Dağılımı
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Diğer taraftan 28/10/2020 tarihli ve 31288 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik 
Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar’ın “Ar-Ge projesi yaygınlaştırma 
yatırımları” başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrası:

“(1) Ar-Ge mevzuatı kapsamında Kuruma sunulan pro-
jelerden, pilot uygulama sonrasında başarılı ve faydalı 
olduğu değerlendirilen yatırım niteliğindeki projelerin 
yaygınlaştırılması amacıyla yapılan harcamalar bu ka-
rakteristikte raporlanır. Bu madde kapsamında raporla-
nan yatırım projeleri için, söz konusu projelerin Kuruma 
sunulan Ar-Ge projeleri kapsamında olduğuna ve pilot 
uygulama sonrasında başarılı ve faydalı bulunduğuna 
dair tevsik edici bilgi ve belgeler dosyasında muhafaza 
edilir.”

hükmünü amirdir. Böylece elektrik dağıtım şirketlerinin 
Usul ve Esas kapsamında sonuçlanan projelerden pilot 
uygulama neticesinde başarılı ve faydalı olduğu değer-
lendirilen projeler için yapılan harcamaları Ar-Ge proje-
si yaygınlaştırma yatırımları karakteristiğindeki yatırım 
harcamalarına dahil edilebilmektedir.

Özetlemek gerekirse; Ar-Ge ve inovasyon uygula-
malarının yaygınlaşması kapsamında birçok farklı sek-
törde olduğu gibi enerji sektöründe de çalışmalar sür-
dürülmekte olup son yıllarda bilhassa elektrik ve doğal 
gaz dağıtım faaliyetlerinde Ar-Ge projeleri gerçekleşti-
rilmektedir. Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin 
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Destek-
lenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında ülkemiz 
elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin uluslararası 
kalite standartları düzeyine ulaştırılması amacıyla şe-
beke işletim, malzeme teknolojisi, iletişim teknolojisi, 
izleme ve kontrol kategorileri başta olmak üzere pek 
çok kategoride Ar-Ge projesi desteklenmektedir. Böyle-
ce sistem işletimine yönelik geliştirilecek teknolojilerle 
enerji sektöründeki hizmet kalitesi, verimlilik ve yerli-
lik oranı arttırılabilmektedir. Bu kapsamda söz konusu 
çalışmaların uygulanması ve yaygınlaşması için Kurum 
tarafından belirlenen destek ve teşviklerin devam etme-
sinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
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Uzlaştırmaya Uzlaştırmaya 
Temelden Bir BakışTemelden Bir Bakış

DUY ise bilindiği üzere Elektrik Piyasası Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliği’nin kısaltmasıdır. Tabii ki bura-
daki uzlaştırma hukukî anlamda uyuşmazlıkların uzlaş-
tırması olmayıp finansal piyasalarda da kullanılan an-
lamıyladır. Zaten enerji piyasalarındaki pek çok kavram 
finansal piyasalardan alınmıştır. Elektrik stoklanabilen, 
ya da yaygın ifadeyle depolanabilen bir ürün olmadığın-
dan sistemdeki arz ve talebin her an dengede tutulması 
gerekmektedir. Nitekim bütün hikâye bu noktada baş-
lamakta olup ortaya çıkan karmaşık piyasa yapısının en 
önemli sebebi gerçek zamanlı dengeleme ihtiyacıdır. 
Her ne kadar enerji depolama teknolojileri ilgili kanun 
ve yönetmeliklerde “elektrik depolama” olarak ifade 
edilmiş olsa da depolanan enerjinin elektrik enerjisi de-
ğil, elektrik enerjisinin başka bir enerji formuna çevril-
miş hâli olduğunu belirtmek gerekir.

Öncelikle, organize toptan elektrik piyasaları 
kavramından başlamakta fayda var: Toptan elektrik pi-
yasaları, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda (Ka-
nun) yer alan tanımı ile; elektriğin tekrar satışı amacıyla 
satışının yapıldığı piyasaları, başka bir deyişle lisanslı 
piyasa oyuncuları arasındaki ticaretin yapıldığı piyasa-
ları ifade eder. Perakende elektrik piyasaları ise elektri-
ğin son kullanıcılara satıldığı piyasalardır. 

Enerji piyasaları ve özelde ise elektrik piyasa-
ları; bünyesinde diğer emtia piyasalarından 
farklı pek çok özellik barındırmakta, bu da 

karmaşık bir piyasa yapısının ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. Öğrenmek isteyenler ise kaynak bulmakta 
zorlanmakta, hele ki mevzuat hükümleri ve mevzuattaki 
tanımlar daha da kafa karıştırıcı olabilmektedir. Konu 
üzerine çalışanlar da pek çok terim, kavram ve kısalt-
maları kolaylıkla ve ezbere kullanabilmektedir. Mesela 
“Sıfır bakiye geçen ay 100 milyon olmuş!” cümlesi arka 
planda geniş bir bilgi birikimi taşımaktadır. Bu cümle 
konuya aşina olanlar için dengeleme mekanizması ve 
uzlaştırma işlemleri bilgisi, rakamın büyüklüğünün ne 
anlama geldiği -ki bu rakamın pozitif veya negatif ol-
masının da anlamı var- ve bunun ortaya çıkma sebep-
leri açısından oldukça anlamlı iken, konuya hâkim ol-
mayan veya bilmekle birlikte sorgulamamış olanlar için 
bu cümlenin anlamı eksik kalacaktır. Buradan hareketle 
bu yazıda; toptan elektrik piyasalarında uzlaştırma iş-
lemleri üzerine genel bir inceleme yapılmış, mevzuat 
hükümleri ve karmaşık formüller bir kenara bırakılarak 
temel bir bakış açısı sunmak hedeflenmiştir.

Uzlaştırma, meşhur "DUY"un "U"su ve organize 
toptan elektrik piyasalarının en kapsamlı konusudur. 

Nurullah ÇAKMAK
EPDK / Enerji Uzmanı
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cek takasın; sözleşmeye dayanak teşkil eden varlı-
ğın önceden belirlenen fiyat karşılığında sözleşme-
de uzun pozisyon almış tarafa fizikî olarak transfer 
edileceği uzlaşma şeklidir.”

Başka bir ifadeyle fizikî uzlaştırmada ticarete konu 
emtianın teslimatı söz konusu olup, ticarî işlemler so-
nucunda açılmış olan pozisyonların, söz konusu ürünü 
teslim etmek veya teslim almak suretiyle kapatılması 
söz konusudur. Bu ürünler örneğin, petrol, buğday veya 
elektrik enerjisi olabilir. Nakdî uzlaştırmada ise vade so-
nundaki açık pozisyonlar için dayanak varlığın referans 
fiyatı üzerinden hesaplanan kâr veya zarar hesabı ya-
pılarak ilgili taraflara alacak veya borç yansıtılmaktadır. 
Bunun bir örneği VİOP’ta işlem gören baz yük elektrik 
sözleşmeleri olup vade sonunda katılımcıların kâr ve 
zararları, ilgili kontrata ilişkin dönemde Enerji Piyasaları 
İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından gün öncesi piyasasında 
duyurulan Piyasa Takas Fiyatlarının (PTF) aritmetik or-
talamasına göre hesaplanmaktadır.

Finansal piyasalardan tekrar elektrik piyasalarına 
dönecek ve konuyu somutlaştıracak olursak iki önemli 
husus ön plana çıkmaktadır. Birincisi, piyasa işletmecisi 
olan EPİAŞ’a bildirilen ikili anlaşmalar; gün öncesi piya-
sasında, gün içi piyasasında ve 1 Haziran 2021 itiba-
riyle devreye giren vadeli elektrik piyasasında yapılan 
ticaret ve dengeleme güç piyasasında verilen talimatlar 
ilgili katılımcılara fizikî teslimat yükümlülüğü doğur-
maktadır. İkincisi husus ise, her bir katılımcı kendi port-
föyünün dengesini sağlamakla yükümlüdür3.

Organize piyasalar, genel anlamda; merkezî bir ku-
ruluşun piyasadaki tüm alım-satımlara karşı, “merkezî 
karşı taraf” rolü üstlendiği ve takasın garanti edildiği pi-
yasalardır. Daha açık ifade etmek gerekirse bu piyasa-
larda; alıcı ve satıcıların muhatabı olan merkezî kuruluş, 
yapılan ticaret sonucu “karşı taraf riski”ni üzerine ala-
rak ilgili alıcı ve satıcıya ürünün teslimatını gerçekleşti-
rir. Karşı taraf riski; sözleşmeden cayma, ürünü teslim 
etmeme, teslim almama veya bedelini ödememe şek-
linde özetlenebilir. Merkezî karşı taraf, bu durumlara 
karşı alıcı ve satıcıların riskini üzerine almakta, buna 
mukabil taraflardan teminat talep edebilmektedir.

Uzlaştırma ise kısaca, alıcı ve satıcıların vade so-
nunda açık pozisyonlarından kaynaklanan alacak ve 
borç işlemleri şeklinde ifade edilebilir. Açık pozisyonlar 
uzun veya kısa pozisyon şeklinde adlandırılmakta olup 
bu kavramlar için Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası (VİOP) 
Terimler Sözlüğündeki1 tanımlar şu şekildedir:

•	 Uzun pozisyon: “Genel olarak, uzun pozisyon ileri 
bir tarihte alacaklı olma durumunu ifade eder.”

•	 Kısa pozisyon: “Genel olarak, kısa pozisyon ileri bir 
tarihte teslim edilmek üzere borçlu olma durumunu 
ifade eder.”

DUY’da ise uzlaştırma “Dengeleme mekanizmasın-
dan ve/veya enerji dengesizliğinden doğan alacak ve borç 
miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirim-
lerinin hazırlanması işlemleri” şeklinde tanımlanmakta-
dır. Uzlaştırma ticareti yapılan ürüne göre nakdî veya 
fizikî uzlaştırma şeklinde olabilir. Yine bunlar için VİOP 
Terimler Sözlüğündeki tanımlar şu şekildedir:

•	 Nakdî uzlaştırma2: “Vade sonundaki uzlaşmanın, 
sözleşmeye dayanak teşkil eden varlığın vade sonu 
uzlaşma fiyatına göre hesaplanan kâr/zararın nak-
dî transferiyle gerçekleşen uzlaşma şeklidir.”

•	 Fizikî uzlaştırma: “Vade sonu gerçekleşe-

1-https://www.borsaistanbul.com/files/VIOP-Terimler-Sozlu-

gu.pdf

2- VİOP terimler sözlüğünde “uzlaşma” olarak geçmektedir.

3- Katılımcılar denge sorumluluğunu paylaşmak üzere 

dengeden sorumlu gruplar oluşturabilir. Burada dengeden 

sorumlu gruplar göz ardı edilmiştir.
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TEİAŞ’tır. Elektrik arz ve talebinin her an dengede tutul-
ması gerektiğini yukarıda ifade etmiştik. Katılımcıların, 
gerçek zamanda, üretim ve tüketimlerindeki sapmalar, 
sistem işletmecileri tarafından işletilen gerçek zamanlı 
piyasalar ile dengelenmektedir. Gerçek zamanlı piyasa-
lar ise yan hizmetler piyasası ve dengeleme güç piya-
sasıdır. Başka bir deyişle, katılımcıların gerçek zamanda 
kapatamadıkları pozisyonları, sistem işletmecileri ger-
çek zamanlı piyasalarda enerji alarak veya enerji sata-
rak dengelemektedir. Örnek vermek gerekirse denge-
leme güç piyasasında verilen yük alma (YAL) talimatı, 
sistem işletmecisinin katılımcıdan enerji satın alması; 
yük atma (YAT) talimatları ise katılımcıya enerji satması 
olarak düşünülmelidir. Mesela bir piyasa katılımcısının 
teslim etmesi gerekenden daha az enerjiyi sisteme 
vermesi durumunda, sistem işletmecisi bu açığı başka 
bir katılımcıdan satın alarak dengelemektedir. Sistem 
işletmecisinin enerji satın alması, yük alma talimatı 
vermesi veya sisteme fazladan enerji veren bir başka 
katılımcının enerjisini kullanması şeklinde olabilir.

Uzlaştırma dönemleri içerisinde fizikî teslimatlar 
gerçekleştirdikten sonra katılımcıların açık pozisyon-
larına göre enerji dengesizlikleri hesaplanarak alacak/
borç tutarları hesaplanmaktadır. Uzlaştırma mekaniz-
ması kayıtlar, teminat süreçleri, avans işlemleri, enerji 
dengesizliklerinin belirlenmesi ve faturalama aşamaları 
şeklinde özetlenebilir. Bu aşamaları açıklamadan önce 
uzlaştırma, avans ve fatura dönemi kavramlarını açık-
lamak gerekir:

•	 Uzlaştırma dönemi: Elektrik enerjisinin teslim 
edileceği zaman aralığını ifade eder. Ülkemizde 
hâlihazırda 1 saattir. Bu bakımdan fizikî teslima-
ta konu ürün 1 saat içerisindeki elektrik enerji-
sidir.

•	 Avans dönemi: 1 takvim gününü ifade eder. Uz-
laştırma işlemleri fatura döneminin sonunda 
yapılmakta, ancak gün öncesi piyasası ve gün içi 
piyasasında yapılan alım-satımların ödemeleri, 
fatura döneminin sonu beklenmeden teslimat-
tan sonraki iş günü gerçekleştirilmektedir.

Elektrik piyasalarında fizikî teslimat, şebekeye 
enerji vermek ve şebekeden enerji çekmek anlamı-
na gelmektedir. Bu bakımdan portföyünün dengesini 
sağlamak, katılımcının piyasalarda aldığı pozisyonu 
şebekeye vereceği veya şebekeden çekeceği enerji ile 
kapatması olarak değerlendirilebilir. Portföy yine finan-
sal piyasalardan alınan bir kavram olup Fransızcada 
cüzdan anlamına gelmekte, elektrik piyasalarında ise 
lisanslı bir katılımcının üzerinde kayıtlı olan üretim te-
sisleri, tüketiciler ve fizikî teslimata konu diğer birimle-
rin4 tümünü ifade etmektedir. Konuyu somutlaştırmak 
gerekirse piyasalarda satıcı olan (kısa pozisyon sahibi) 
bir katılımcı, ilgili uzlaştırma döneminde şebekeye enerji 
vererek; alıcı olan (uzun pozisyon sahibi) bir katılımcı da 
şebekeden enerji çekerek pozisyonlarını kapatmakta ve 
portföyünün dengesini sağlamaktadır. Bunu kısaca şu 
şekilde formüle dökebiliriz:

Gerçek zamana gelindiğinde ise, fizikî üretim ve 
tüketimler sapmalar gösterilebilmekte, planlanandan 
farklı miktarlarda gerçekleşebilmektedir. Bu noktada 
ise sistem işletmecileri (TSO – Transmission System 
Operator) devreye girmektedir. Türkiye’de sistem işlet-
mecisi, bilindiği üzere Türkiye Elektrik İletim A.Ş. kısaca 

4- Örn. ithalat ihracat noktaları

(Alışlar-Çekişler)=(Satışlar-Verişler) (1)
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tarları hesaplanır. Örneğin sayacın bulunduğu ölçüm 
noktası ile teslimat noktası arasında kullanıcıya ait bir 
transformatör varsa, bu transformatörün tüketimi de 
transformatör kaybı olarak dikkate alınmaktadır. Başka 
bir örnek ise, bir dağıtım şebekesinin kaybı, o dağıtım 
şebekesinde giren enerji ile şebekeden çekilen enerjiyi 
ölçen tüm sayaçların verileri dikkate alınarak hesaplan-
maktadır.

Uzlaştırmaya esas veriş ve çekiş miktarlarının pi-
yasa işletmecisine bildirilmesini müteakip, dengesizlik 
miktarları ve dengesizlik tutarları hesaplanmaktadır. 
Enerji dengesizlik miktarı, katılımcının piyasalardaki 
alış ve satışları ile veriş ve çekişleri arasındaki farkı, yani 
uzlaştırma dönemi sonundaki açık pozisyonlarını ifade 
etmektedir. Yukarıda verilen (1) numaralı formülü yeni-
den düzenleyerek enerji dengesizlik miktarını (EDM) şu 
şekilde ifade edebiliriz:

En ideal durumda katılımcının enerji dengesizlik 
miktarının 0 (sıfır) olması beklenirken, bu durumun 
sıfırdan büyük olması pozitif enerji dengesizliği ola-
rak adlandırılır, katılımcının uzun pozisyonda kaldığı-
nı ve alacaklı olduğunu gösterir. Bilakis sıfırdan küçük 
olması durumunda ise negatif enerji dengesizliği olarak 
adlandırılır ve katılımcının kısa pozisyonda kaldığını ve 
borçlu olduğunu gösterir. 

Enerji dengesizlik miktarlarının hesaplanmasın-
dan sonra katılımcıların alacak ve borçlarını belirlemek 
üzere enerji dengesizlik tutarları hesaplanmaktadır. 
Dengesizlik tutarlarının hesaplanmasına mevcut du-
rumda çift fiyatlandırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu 
yöntemde gün öncesi piyasasında oluşan piyasa takas 
fiyatı (PTF) ile dengeleme güç piyasasında oluşan sis-
tem marjinal fiyatı (SMF) katılımcının pozisyonu ve sis-
temin genel dengesizliğine göre uzlaştırma fiyatı olarak 
kullanılmaktadır. Çift fiyatlandırmada sistemin aleyhine 
pozisyon alan katılımcı dezavantajlı olurken, lehine ha-
reket eden katılımcı ise fazladan bir avantaj sağlayama-
maktadır. Ülkemizde gün öncesi piyasası döneminden 
önce kullanılmış olan tek fiyatlandırma yönteminde ise 
dengesizlik fiyatı olarak SMF’ler kullanılmıştır. Bu du-
rumda sistemin lehine pozisyon alan katılımcı avantaj 

•	 Fatura dönemi: 1 takvim ayını ifade eder. İlgili 
ayın sonunda, o aydaki tüm uzlaştırma dönem-
leri için alacak ve borç hesapları yapılarak ilgili 
katılımcılara fatura edilir.

Uzlaştırma mekanizmasının ilk aşaması kayıtların 
yapılmasıdır. Katılımcılar üretim tesislerini ve ener-
ji tedarik etmek istedikleri tüketicileri kendi üzerlerine 
kaydettirirler. Serbest tüketicilerin tedarikçi değişim 
işlemleri de ilgili fatura dönemi başlamadan önce EPİ-
AŞ’a bildirilir.

Organize piyasalarda, merkezî karşı tarafın teslima-
tı garanti ettiğini ancak bu riski yönetmek üzere temi-
nat talep edebileceğini yukarıda ifade etmiştik. Elektrik 
piyasalarında da katılımcıların piyasada işlem yapmaya 
devam etmeleri için, ticarî büyüklüklerine ve risklerine 
göre teminat sunmaları gerekir. Bu teminatın hesabı ise 
ayrı bir yazı konusudur.

Enerji dengesizliği hesabı için ise katılımcıların pi-
yasalarda yaptıkları işlemler ve bildirdikleri ikili anlaş-
malar ile sahadaki gerçekleşmelerinin tespit edilmesi 
gerekmektedir. Burada en önemli husus katılımcıların 
gerçek veriş-çekişlerinin tespit edilmesi yani ölçme 
hususudur. Elektrik piyasalarında ölçme daha fazla 
önem verilmesi gereken ve belki de ayrı bir düzenleme 
gerektiren bir konudur. Uzlaştırma işlemlerinin sağlıklı 
bir şekilde yapılabilmesinin en başta gelen şartı gerçek-
leşen üretim ve tüketim değerlerinin doğru bir şekilde 
ölçülmesi ve piyasa işletmecisine bildirilmesidir.

Uzlaştırma dönemi 1 saat olduğu için tüm 
veriş-çekiş değerlerinin 1 saatlik olması, saatlik 
olmayan verilerin ise saatlik veriye dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Saatlik olmayan sayaçlar ile okunan üç 
veya tek zamanlı ölçüm verileri yük profilleri yardımıyla 
saatlik veriye dönüştürülür. Örneğin 30 günlük bir ay 
için ölçülen tüketim miktarı, profiller yardımıyla o ay 
içerisindeki 720 saate paylaştırılmaktadır. Yük profilleri 
ise benzer tüketici gruplarının tüketim davranışlarının 
ortalamasını temsil etmektedir. 

Bazı durumlarda, ölçülen veriş-çekiş değerleri doğ-
rudan kullanılabileceği gibi bazı durumlarda da belirli 
kurallar uygulanarak uzlaştırmaya esas veriş çekiş mik-

EDM=(Alışlar+Verişler)-(Satışlar+Çekişler)     (2)
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•	 29/03/2021 günü saat 05.00’te PTF=SMF=250 
TL/MWh’tir. Uzlaştırma fiyatları pozitif denge-
sizlikler için 242,5 TL/MWh, negatif dengesizlik-
ler için 257,5 TL/MWh olup PTF ile farklar k ve l 
katsayılarından kaynaklanmaktadır.

•	 25/03/2021 günü saat 23.00’te PTF=280 TL/
MWh, SMF=370 TL/MWh ve sistem enerji açığı 
yönündedir (PTF<SMF). Bu durumda dengesiz-
liği pozitif olan katılımcı sistemin lehine hareket 
etmiş olup, verdiği fazla enerji için 271,6 TL/
MWh alır. PTF ile aradaki fark l katsayısından 
kaynaklanmaktadır. Zira bu enerjiyi piyasada 
satmış olsaydı fiyatı 280 TL/MWh olacaktı. Den-
gesizliği negatif olan katılımcı ise sistemin aley-
hine hareket ettiğinden eksik enerjisi için 381,1 
TL/MWh öder. Zira bu enerjiyi piyasadan satın 
almış olsaydı fiyatı 280 TL/MWh olacaktı.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere sistemin le-
hine dengesiz kalan katılımcılar piyasa fiyatına (PTF)’ye 
yakın bir fiyattan uzlaştırılırken, dengesiz veya başka 
bir deyişle açık pozisyonda kalarak herhangi bir kâr elde 
edememektedir. Sistemin aleyhine hareket eden katı-
lımcılar ise piyasa fiyatına (PTF) göre zarar edecek şe-
kilde uzlaştırılmaktadır. Uzlaştırma fiyatının dengesizlik 
miktarı ile çarpımı ise enerji dengesizlik tutarını (EDT) 
vermektedir. Ayrıca 2018 yılında ülkemizde enerji den-
gesizlik tutarlarına ek olarak, üretim programlarından 
sapmalar için de bedel (KÜPST) alınmaya başlanmıştır. 
Bu noktada, faklı piyasa yapılarında farklı uzlaştırma 
usulleri olabileceği hususunu da belirtmekte fayda var-
dır. 

sağlarken, aleyhine hareket eden katılımcı dezavantajlı 
olmaktaydı. Ancak bu yöntemin başlıca sakıncası, katı-
lımcıların sistemin genel dengesizliğini tahmin ederek 
ona göre pozisyon almaları ve bilerek dengesiz kalma-
ları riski olarak görülebilir.

Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse, gün ön-
cesi piyasasında oluşan PTF’ler tüm piyasalar için 
referans fiyat olma özelliği taşımaktadır. SMF’ler de 
sistemin enerji açığı yönünde olması durumunda PT-
F’den büyük, enerji fazlası olması durumunda PTF’den 
küçük, sistemin dengede olması durumunda ise PTF’ye 
eşit olmaktadır. Sistemin enerji açığı yönüne olması, 
sistem işletmecisinin sistem dengesini sağlamak için 
daha fazla enerji satın aldığını (daha fazla YAL talimatı 
verdiğini), enerji fazlası yönünde olması da sistem den-
gesini sağlamak için daha fazla enerji sattığını (daha 
fazla YAT talimatı verdiğini) gösterir. Unutulmamalıdır 
ki sistemde arz ve talep her an dengededir ve bu den-
geyi sistem işletmecisi sağlamaktadır. Yukarıda bah-
sedilen avantaj ve dezavantaj ise uzlaştırma fiyatının 
referans fiyat olan PTF’den büyük veya küçük olmasını 
ifade etmektedir. Mevcut durumda uygulanan denge-
sizliklerin uzlaştırmasında kullanılan enerji dengesizlik 
tutarları (EDT) şu şekilde ifade edilebilir:

(3) numaralı formülde yer alan k ve l katsayıları mevcut 
durumda 0,03 olarak uygulanmaktadır. Konuyu sayısal 
olarak örneklendirmek üzere üç örneği ele alabiliriz:

•	 19/03/2021 günü saat 15.00’te PTF=400 TL/
MWh, SMF=300 TL/MWh ve sistem enerji faz-
lası yönündedir (PTF>SMF). Bu durumda den-
gesizliği pozitif olan katılımcı sistemin aleyhine 
hareket etmiş olup verdiği fazla enerji için 291 
TL/MWh alır. Zira bu enerjiyi piyasada satmış 
olsaydı fiyatı 400 TL/MWh olacaktı. Dengesizliği 
negatif olan katılımcı ise sistemin lehine hareket 
ettiğinden eksik enerjisi için 412 TL/MWh öder. 
PTF ile aradaki fark ise k katsayısından kaynak-
lanmaktadır.

EDM<0 ise Uzlaştırma Fiyatı=maks(PTF,SMF)x(1+k)              

EDM>0 ise Uzlaştırma Fiyatı=min(PTF,SMF)x(1-l) 
(3)
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kasbank) üzerinden yapılmaktadır. Yine son olarak 
ifade etmek gerekir ki Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki 
alacak ve verecek işlemleri de uzlaştırma kapsamında 
yürütülmektedir.

Organize piyasalarda, merkezî bir kuruluşun tüm 
ticarî işlemlere karşı taraf olduğunu, takası garanti etti-
ğini yazımızın başında belirtmiştik. Dünyadaki çeşitli pi-
yasalara bakıldığında uzlaştırma işlemlerinin söz konu-
su merkezî takas kuruluşları (clearing house) tarafından 
yürütüldüğü görülmektedir. Örnek olarak EEX (Europe-
an Energy Exchage) tarafından işletilen Avrupa enerji 
piyasalarının uzlaştırma işlemleri ECC (European Com-
modity Clearing), dört İskandinav ülkesinin dengesizlik 
uzlaştırmaları eSett ve Büyük Britanya’daki uzlaştırma 
işlemleri Elexon tarafından yürütülmektedir.

Bu noktada, ülkemizde enerji piyasalarındaki uzlaş-
tırma işlemlerinin de ilk bakışta Takasbank tarafından 
yürütüldüğü düşünülebilir. Ancak Takasbank’ın ener-
ji piyasalarındaki rolü, nakit akışlarının yönetilmesi ve 
nakit teminatların saklanmasıyla sınırlıdır. Enerji piya-
salarının uzlaştırması yine EPİAŞ tarafından yapılmak-
tadır. Bu bakımdan EPİAŞ, hem enerji borsası (energy 
exchange) hem de merkezî takas ve uzlaştırma kuru-
luşu (clearing house) görevini üstlenmektedir. EPİAŞ’ın 
mevcut yapısı, Türkiye organize toptan elektrik piya-
salarının gelişimi ile yakından ilgili olup, piyasa işleti-
mi ve malî uzlaştırma işlemleri, EPİAŞ’tan önce, TEİAŞ 
bünyesindeki  Piyasa Malî Uzlaştırma Merkezi (PMUM) 
bünyesine yürütülmekteydi. 2015 yılında kurulması ve 
lisans alarak faaliyete başlaması ile EPİAŞ, malî uzlaş-
tırma görevini de PMUM’dan devralmış ve hâlen sür-
dürmektedir.

Yazımızın başında da ifade edildiği üzere, uzlaştır-
ma, toptan elektrik piyasalarının en kapsamlı konusu 
olup piyasadaki diğer tüm faaliyetlerle bir şekilde il-
gilidir. Uzlaştırma kapsamında bu yazıda değinilen ve 
değinilmeyen konuların her birisi başlı başına üzerine 
konuşmaya ve yazmaya değer konular olmakla birlikte 
burada mevzuatın kasvetli dilinden ve karmaşık for-
müllerinden ayrı, genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmış-
tır. 

Piyasa katılımcılarının uzlaştırmasından sonra ise 
sıra sistem işletmecisinin uzlaştırmasına gelmektedir. 
Bu konuya da kısaca değinecek olursak, sistem işlet-
mecisi sistemdeki verdiği YAL ve/veya YAT talimatları 
ile enerji alarak ve/veya satarak dengesiz katılımcıların 
açığını kapatmakta ve sistem dengesini sağlamaktadır. 
Ancak sistem işletmecisi, sistemin dengesini sağlamak 
dışında kısıt yönetimi gibi sebeplerle de talimatlar ve-
rebilmektedir. Diğer yandan 1 saat elektrik piyasaları 
için oldukça uzun bir süre olduğundan saat içerisinde 
sistemin yönü de değişebilmekte, aynı saat içerisinde 
hem YAL hem de YAT talimatları verilebilmektedir. Ka-
tılımcıların pozitif dengesizliklerine ve YAL talimatlarına 
ödenen tutarlar ile negatif dengesizliklerinden, YAL ta-
limatlarından ve KÜPST’den alınan tutarlar arasında bir 
fark oluşabilmektedir. Piyasa işletmecisinin, uzlaştırma 
işlemleri sonunda elindeki net bakiyenin 0 (sıfır) olması 
gerekmekte olup oluşan bu farka da sıfır bakiye düzelt-
me tutarı (SBDT) adı verilmektedir. Sistem işletmeci-
sinin verdiği talimatların sistem dengesini sağlamak 
amacıyla verildiği dönemlerde SBDT pozitif, kısıt yöne-
timi amacıyla verilen talimatların arttığı dönemlerde ise 
SBDT negatif olması beklenmektedir. SBDT’nin pozitif 
olması durumunda kalan bakiye sistem işletmecisine 
ödenmekte, negatif olması durumunda da sistem işlet-
mecisinden tahsil edilmektedir. Buradan da anlaşılaca-
ğı üzere ideal olan SBDT’nin sıfır veya sıfırdan bir miktar 
büyük olmasıdır.

Uzlaştırma işlemlerinin son aşamasında ise ta-
rafların birbirine fatura düzenlemesi ve ödemelerin 
gerçekleştirilmesi gelmektedir. Bu kapsamdaki öde-
meler, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Ta-
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Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB), Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance 
- IPA) ile Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına 
mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların ama-
cı; Ülkemiz mevzuat ve standartlarının AB mevzuat 
ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların 
katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını ger-
çekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan 
kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Türkiye, AB 
üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazır-
lanmaktadır.

Bu kapsamda, enerji piyasalarının gelişimine katkı sağ-
lamak amacıyla yürütülen AB IPA Enerji Sektörü Teknik 
Yardım Programı Faz II Projesi’nin kapanış konferansı, 
Dünya Bankası ev sahipliğinde 26-27 Mayıs tarihle-
rinde çevrimiçi olarak; özel sektör, kamu, uluslarara-
sı organizasyonların ve sivil toplum kuruluşlarından 
temsilcilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu IPA Programı, Türkiye’de ilgili kurum ve kuru-
luşlarda enerji verimliliği, yerel enerji piyasası ve uzun 
dönemli enerji planlama ile modelleme konularında 
teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesini hedeflemiş-
tir. AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz II 
Projesi kapsamında;

24 hidroelektrik santrali ve 1 termik santralde enerji 
verimliliği potansiyeli ve ön fizibilite çalışmaları gerçek-
leştirildi.

•	 Ortalama turbin verimlilik potansiyelinin %2,3 ola-
rak hesaplandığı proje kapsamında önerilen reha-
bilitasyon tedbirlerini uygulaması hâlinde, Elektrik 
Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’ın toplam elektrik 
üretiminde 2030 yılında 340 GWh’lik bir artış sağ-
layabileceği tespit edildi.

Uzman Gözüyle EnerjiHaber - Analiz

AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım 
Programı Faz II Projesi Programı Faz II Projesi 
Kapanış Konferansı Kapanış Konferansı 
GerçekleştirildiGerçekleştirildi
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•	 Batarya depolama teknolojilerine ilişkin teknik ve 
ekonomik fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi ve 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tara-
fından yayınlanan “Elektrik Piyasasında Depolama 
Faaliyetleri Yönetmeliği”nin hazırlık çalışmalarına 
katkı sağlandı.

•	 İletim sisteminde verimlilik iyileştirmeleri ile yıllık 
yaklaşık 225,5 milyon Avro’luk toplam tasarruf po-
tansiyeli belirlendi.

•	 Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BO-
TAŞ) tarafından işletilen doğal gaz iletim sistemin-
de yılda 2 milyon m3’lük toplam doğal gaz tasar-
rufu ve 3 kilotonluk yıllık karbon emsiyonu azaltım 
potansiyeli belirlendi.

•	 Hem elektrik hem de doğal gaz piyasalarının dü-
zenlenmesi, idaresi ve organizasyonun geliştiril-
mesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek Enerji 
Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)’a sağla-
nan kapsamlı destek ile vadeli elektrik ve doğal gaz 
piyasalarının açılması çalışmalarına katkı verildi.

•	 Fizibilite çalışmalarını ve öneri raporlarını içeren 
20’den fazla rapor, yol haritası, taslak mevzuat 
hazırlandı.

•	 Proje kapsamında geliştirilen Türkiye için Enerji 
Sistemi (EST) modeli ile uzun vadeli enerji projeksi-
yonları ve alternatif senaryolar geliştirildi.

•	 Enerji veri merkezinin kurulması çalışmaları ger-
çekleştirildi, proje kapsamında geliştirilen Anket 
Bilgi Yönetim Sistemi (SIMS) aracılığıyla yaklaşık 
4000 kullanıcıdan enerji tüketim verileri toplanarak 
enerji denge tablolarına veri akışı iyileştirildi.

•	 Sektörde 400 personele, enerji modeli ve veri mer-
kezinin verimli çalışması konularında eğitim verildi.

•	 Ülke çapında enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji bilincini artırma kampanyası yürütüldü. 

Sosyal medya kampanyaları aracılığıyla 20 milyon 
kullanıcıya ulaşıldı.

•	 İlkokul çocuklarına yönelik hazırlanan enerji konulu 
çocuk kitabı “Ali’nin Enerji Serüveni” 1 milyon adet 
dağıtıldı.

Haber - AnalizUzman Gözüyle Enerji
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Avrupa Birliği (AB) emisyonları daha hızlı azaltmak ve yeni sektörlerin 
yarattığı kirliliğin bedelini artırmak için karbon piyasasını güçlendirmeyi 
planlıyor. AB'nin emisyon ticaret sistemi (ETS), bloğun merkezi iklim 
politikasını teşkil ediyor ve enerji santrallerine, fabrikalara ve Avrupa’ya 
uçuş yapan havayollarına karbondioksit salımlarına karşılık sertifika alma 
şartı koşuyor.
Avrupa Komisyonu önümüzdeki ay daha iddialı iklim değişikliği hedeflerini 
karşılamak için tasarlanmış bir politika paketinin parçası olarak sistemin 
yenilenmesini önerecek.
ETS önerisinin bir taslağına atıfla, ETS'deki karbondioksit sertifikalarının 
arzının bir kereye mahsus bir kesinti ile karşı karşıya kalacağı bildirildi. 
Haberde, her yıl ETS'ye giren sertifikaların sayısının da (bu oran 
belirtilmemiş olsa da) daha hızlı bir şekilde azalacağı belirtiliyor.
Teklif, sertifikaların AB karbon fiyatlarını düşürebilecek kadar birikmesini 
önlemek için tasarlanmış bir mekanizma olan ETS “piyasa istikrar rezervini” 
güçlendirecek.
AB'nin planlanan karbon vergisi kapsamındaki endüstriler için sağlanan 
ücretsiz karbon izinleri sona erecek. Bu sayede; çelik, çimento, alüminyum 
ve gübre üreticileri için karbon maliyetleri artmış olacak. Bunu yanı sıra 
Komisyon karbon fiyatlandırma sisteminin yakıt maliyetlerini yükseltmesi 
durumunda, kırılgan tüketicileri desteklemek için bir fon oluşturacağını da 
belirtiyor. 

AB, Karbon Pİyasalarını 
Sıkılaştıracak Tasarılar Hazırlıyor

EURACTIV.COM

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) Haziran 2020 raporuna göre, küresel 
petrol tüketimi 2022'nin sonunda ilk kez günde 100 milyon varil sınırını 
aşarak kriz öncesi seviyelere ulaşacak. Ajans, bu senaryoda OPEC+ petrol 
ihracatçılarının talebi karşılamak için üretim kısıtlamalarını gevşetmek 
zorunda kalacağını kaydetti.

UEA uzmanlarına göre, küresel petrol talebi 2021'de günde 5,4 milyon 
varil ve 2022'de günde 3,1 milyon varil daha artacak. Petrol tüketimi 
toparlanmaya devam edecek ve herhangi bir değişiklik olmazsa 2022'nin 
sonunda 100,6 milyon varile ulaşacak. Böylece dünya kriz öncesi talep 
düzeyine geri dönecek.

UEA, 2020 baharında krizin başlangıcından bu yana ilk kez gelişmiş 
ülkelerdeki petrol stoklarının beş yıllık ortalamanın altına düştüğünü 
vurguluyor. Küresel petrol stoklarının tüm zamanların en yüksek seviyesi 
olan 3,22 milyar varile ulaştığı Temmuz 2020'den bu yana, günlük 
ortalama 1,1 milyon varil düşüş kaydetti.

Aynı zamanda, petrol talebindeki aktif toparlanma, petrol üreticisi ülkeleri 
arzı artırmaya teşvik edecek. Rapora göre, 2022'de OPEC+ dışı ülkelerden 
gelen arzın günde 1,6 milyon varil artacağı belirtildi.

UEA, artan petrol tüketimini karşılamanın sorun olmayacağına inanıyor. 
Rapora göre, Mayıs-Temmuz aylarında üretim günlük 2 milyon varil 
toparlandıktan sonra bile, OPEC+ anlaşmalarının olduğu ülkeler hala 
günde 6,9 milyon varil kullanılmayan etkin kapasiteye sahip. İran'a yönelik 
yaptırımlar kaldırılırsa, kısa sürede piyasaya günde 1,4 milyon varil petrol 
de geri dönecek.

Amerika Birleşik Devletleri, 2022'de arzın toparlanması açısından lider 
olacak ve günlük 0,9 milyon varilden fazla arz artışı sağlayacak. Kanada, 
Brezilya ve Norveç de petrol arzını artıracak. Petrol yaptırımları kaldırılırsa, 
İran üçüncü çeyrekte petrol üretimini artırabilecek. 2021'in sonunda, 
ülkenin üretimi 750 bin varil artarak günde 3,15 milyon varile çıkabilir. 

UEA: Petrol Talebİ 2022’de 
Toparlanacak

TASS.COM

Özbekistan Enerji Bakanı Alişer Sultanov, ülkesinin iletim şebekesinin 
performansını geliştirmeye yönelik 380 milyon ABD Doları değerindeki 
projenin Dünya Bankası Yönetim Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. 
Sultanov, “Özbekistan elektrik sektörünü özel teşebbüse açmak amacıyla 
Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlarla yakın çalışma içinde.” dedi. 

Bu projenin, ülkesinin bugüne kadar gerçekleştirdiği reformların bir kanıtı 
olduğunu vurgulayan Sultanov, bu kapsamda sağlanacak finansmanın 
ülkesinin 2030 yılına kadar elektrik üretiminin yüzde 25’ini yenilenebilir 
kaynaklardan elde etme hedefine destek olacağını belirterek, projenin 
ülkesinin artan elektrik talebini çevre dostu yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılamaya yönelik iddialı stratejisinin de önemli bir 
bileşeni olduğunu ifade etti.

Proje, Dünya Bakasının bir bölümü olan Uluslararası Kalkınma Birliğinin 
380 milyon ABD Doları tutarındaki kredisinin yanı sıra, Yeşil İklim Fonunun 
43 milyon ABD Doları tutarında kredisi ile finanse edilecek. Bu krediler 
Özbekistan hükumetine çok düşük faizle verilirken, Yeşil İklim Fonu bazı 
proje faaliyetleri için 4 milyon ABD Doları değerinde hibe desteği de 
sunacak.

Projenin, piyasa reformları yoluyla Özbekistan'da rekabetçi bir elektrik 
piyasasına geçişi desteklemesi, diğer yandan Özbekistan'ı Afganistan, 
Kazakistan ve Tacikistan'ın elektrik şebekelerine bağlayan iletim altyapısını 
güçlendirerek Orta Asya'daki bölgesel elektrik ticaretini geliştirmesi 
bekleniyor. 

Özbekİstan’da Yenİlenebİlİr Enerjİ 
Kapasİtesİnİ Destekleyecek Proje 
Onayladı

NEWEUROPE.EU

Federal Nijerya hükumeti, Fas’a karasal ve kıyı ötesi hatlar ile gaz tedarikini 
sağlayacak bir boru hattının inşasına başlıyor. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi 
NNPC’nin üst düzey yetkilisi Yusuf Osman tarafından yerel bir gazeteye 
verilen mülakatta projeyi duyururken “Projenin; doğal gaz üreticisi olan bazı 
Afrika ülkelerinin gaz satışına, doğal gazı olmayan ülkelerin ise kalkınmaları için 
gerekli gaza erişimine imkân sağlayacağını” ifade etti. 

Fas ve Nijerya, 2016 yılının sonlarında Kral VI. Muhammed'in Abuja'ya 
yaptığı bir ziyaret sırasında boru hattını inşa etme konusunda anlaşmış, 
fizibilite çalışmaları ise dünya gaz devlerini çekmesi beklenen projenin 
teknik ve ekonomik olarak uygulanabilirliğini göstermişti.

Nijerya gazını toplam gayri safi yurt içi hasılası 670 milyar ABD Doları 
değerinde olan 16 Afrika ülkesi üzerinden Fas'a taşıyacak olan Atlantik 
boru hattı projesi, Afrika entegrasyonunu, bölgesel ticaret ve ekonomik 
işbirliğini geliştirmek için Kral VI. Muhammed ve Nijerya Devlet Başkanı 
Muhammadu Buhari tarafından tasarlandı. Boru hattının inşasının, 25 yıla 
yayılan bir süreç içerisinde aşamalar halinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

Nİjerya Batı Afrİka Doğal Gaz Boru 
Hattının Yapımına Başlıyor

NORTHAFRICAPOST
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Birleşik Krallık kömürden elektrik üretimini, evvelce planlanan tarihten bir yıl 
erken olarak 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yasaklıyor.

30 Haziran 2020 günü Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen yasaklama 
yalnızca kömürden elektrik üretimini kapsarken, başta demir-çelik olmak 
üzere sanayi sektöründe ısı elde edilmesi amacıyla kömür kullanımına 
devam edilebilecek. Benzer şekilde, Birleşik Krallık’taki kömür madenlerinin, 
yerel olarak ağır sanayi için veya uluslararası ticarete konu edilmek üzere 
işletilmesine izin verilecek.

Birleşik Krallık ulusal elektrik üretim verileri, 2010 yılında kömürün toplam 
elektrik üretiminin neredeyse yüzde 40'ını oluşturduğunu, ancak kömürün 
elektrik üretimindeki payının, daha fazla doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin 
devreye girmesiyle 2020'ye kadar yüzde 1,8'e düştüğünü gösteriyor. 
2020 yılında, İngiltere'nin elektrik talebinin kömürden elde edilen elektrik 
olmaksızın 5.000 saatten fazla karşılandığı da görülmüştü.

Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Anne-Marie Trevelyan, konu ile ilgili; 
“Kömür, iki yüz yıl önce sanayi devrimine güç verdi, ancak şimdi bu kirli yakıtı 
enerji sistemimizden tamamen çıkarmak için radikal eylem zamanı. Bugün tüm 
dünyaya, Birleşik Krallık'ın kömüre dayalı elektriği tarih kitaplarına göndermeye 
öncülük ettiğine ve iddialı; dünya lideri iklim hedeflerimize ulaşabilmemiz için 
enerji sistemimizi karbondan arındırma konusunda ciddi olduğumuza dair net 
bir sinyal gönderiyoruz.” dedi.

Parlamentoya sunulan İklim Değişikliği Komitesi Raporu, Birleşik Krallık 
tarafından halihazırda elektrik sektöründe elde edilen karbonsuzlaştırma 
oranlarının, bu konudaki hedeflere ulaşılabilmesi için diğer sektörlerde de 
tekrarlanması gerektiğini belirtiyor.

Bİrleşİk Krallık Kömürden Elektrİk 
Üretİmİnİ Bİr Yıl Erken Yasaklıyor

Uzman Gözüyle Enerji

EURACTIV.COM

Avrupa Konseyi, Trans-Avrupa Enerji Ağları (TEN-E) Yönetmeliği'nin 
revizyonu konusunda genel bir yaklaşım benimsedi.

Konseye göre, gözden geçirilmiş TEN-E Yönetmeliği’nin amacı; AB'nin 2050 
iklim nötr olma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için AB'nin sınır ötesi 
enerji altyapısını modernize etmek, karbondan arındırmak ve şebekeleri 
birbirine bağlamak. Konsey, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, revize 
edilmiş Yönetmelik’in piyasa entegrasyonunu, rekabeti ve arz güvenliğini 
sağlamaya devam etmeyi de hedeflediğini belirtti.

Portekiz'in AB Başkanlığını elinde bulunduran Çevre ve İklim Eylemi Bakanı 
Joao Pedro Matos Fernandes, "2050 yılına kadar iklim açısından nötr olmak 
için temiz enerji teknolojilerine uygun modern, birbirine bağlı enerji altyapılarına 
ihtiyacımız var. Şebekelerimizde daha fazla akıllı şebeke ve daha fazla 
yenilenebilir enerji görmemiz gerekiyor. Bugün varılan anlaşma, arkada kimseyi 
bırakmadan verimliliği, rekabetçiliği ve arz güvenliğini garanti eden yeşil ve iklim 
açısından nötr bir geleceğe yatırım yapıyor.” dedi.

TEN-E Yönetmeliği’nin revizyonu, geliştirilecek ve birbirine bağlanacak 
11 öncelikli koridor ve 3 öncelikli tematik alan tanımlıyor. Konsey, bunun 
çoğunlukla 2021-2027 yılları için Connecting Europe Facility tarafından 
finanse edilen ortak çıkar projeleri (PCI) aracılığıyla yapılacağını belirterek, 
revize edilen Yönetmelik’in dekarbonizasyona vurgu yaparak destek 
için uygun altyapı kategorilerini güncellediğini ve yeni bir ek eklediğini de 
sözlerine ekledi ve açık deniz elektrik şebekelerine, hidrojen altyapısına ve 
akıllı şebekelere ayrıca vurgu yaptı. 

Avrupa Konseyİ, Enerjİ Altyapısının 
Bağlantısı İçİn Yenİ Kurallar 
Üzerİnde Anlaştı

NEWEUROPE
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Dünya Enerji Gündemi

Başbakan Zoran Zaev, hükümetin 2028 yılına kadar Kuzey Makedonya'nın 
kömür santrallerini kapatmayı planladığını söyledi. Zaev, Telma TV'ye verdiği 
demeçte, bu kararın elektrik üretimi üzerindeki etkisini dengelemek için 
ülkenin toplam 2.200 Megavat yenilenebilir enerji kapasitesi geliştirmeye 
yatırım yapacağını söyledi.

Başbakan Zaev’e göre bu hamle Kuzey Makedonya'nın yeşil anlaşmasının 
bir parçası ve yeni enerji kaynaklarına bir geçiş olacak.

Şu anda termik santraller ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yarısını 
oluşturuyor ve toplam tüketimin yaklaşık üçte birini karşılıyor. Ancak 
hükümet, 2028 yılına kadar kömür ve fosil yakıt yakan elektrik santrallerini 
kapatmak için bir plan geliştirdiğini belirterek Kuzey Makedonya'nın toplam 
kurulu gücü 1.600 Megavat olan fotovoltaik güneş santralleri ve toplam 
600 Megavat kapasiteli rüzgar santralleri kuracağını da bildirdi.

Kuzey Makedonya, 2020'nin başlarında kömürden çıkış yapmayı 
düşündüğünü açıklayan ilk Balkan ülkesi oldu. 

Kuzey Makedonya Kömürden Elektrİk 
Üretİmİnİ Yasaklayan İlk Balkan Ülkesİ 
Oluyor

BALKANGREENENERGYNEWS
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Dünya çapında 41 trilyon ABD Doları değerinde varlığı kontrol eden 457 
yatırımcı, hükümetlere fosil yakıtlara verilen destekleri sona erdirmeleri ve 
küresel ısınmadan kaynaklanan hasarı sınırlamak için karbon emisyonlarında 
hızlı düşüşler için hedefler belirlemeleri çağrısında bulundu.

Konu hakkında yayımlanan bildirinin, ortak bir iklim eylemi çağrısına katılan, 
varlık büyüklüğü itibarıyla şimdiye kadar en büyük yatırımcı grubunu 
temsil ettiği düşünülüyor. Bildiri, önlemlerin küresel ısınmayı sanayi öncesi 
seviyelerin 1,5 Santigrat Derece üzerinde sınırlamak için neye ihtiyaç 
duyulduğuna dair bilim insanlarının tahminleriyle uyumlu olması gerektiğine 
işaret ediyor.

Mektupta yatırımcılar, “Sürdürülebilir Covid-19 ekonomik toparlanma 
çabaları” ve yeni kömür santrallerinin yasaklanması gibi fosil yakıtların 
yakılmasını azaltmaya yönelik önlemlerin alınması ile kömür ve diğer 
fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması için son tarihlerin belirlenmesi 
çağrısında bulundu.

Bu konuda yayınlanan bir başka araştırma, dünyanın en büyük şirketlerinin 
karbondan arındırılması için kat edilmesi gereken çok uzun bir yol olduğunu 
gösteriyor. Kurumsal karbondan arındırma planlarını inceleyen Bilime 
Dayalı Hedefler Girişimi araştırması, G7'nin en büyük borsa endekslerinden 
hiçbirinin gerekli karbon kesintilerine giden yolda olmadığını belirtti. 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak 
için bu yıl petrol üretim artışının durdurması gerektiğine dair uyarılarına 
rağmen ABD ve Birleşik Krallık borsaları, birçoğu sondaja devam etme 
niyetinde olan petrol, gaz ve kömür şirketlerini yüksek oranda barındırıyor. 

Başat Yatırımcılar Fosİl Yakıt 
Desteklerİnİn Sonlandırılmasını 
İstİyor

THEGUARDIAN
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2021 Yılı Temmuz Ayında Doğal Gaz Piyasasında Gerçekleştirilen Lisans İşlemleri (Adet)

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

+ İthalat)
TOPLAM TALEP (Yurtiçi 

Satışlar + İhracat)

232,43 34.361,32 35.659,87 270,05 34.593,75 35.929,92

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

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 16.709,72

27.728,96İran 5.600,76

Azerbaycan 5.418,48

LNG

Cezayir 3.697,60

6.632,36Nijerya 1.073,62

Diğer 1.861,14

Toplam   34.361,32

2021 Yılı Temmuz 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* 181.366.483 MWh

LİSANSSIZ 
ÜRETİM** 7.182.909 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ* 91.038 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ 7.226 MW

FATURALANAN 
TÜKETİM 142.843.595 MWh

FİİLİ TÜKETİM 187.377.605 MWh

İTHALAT 880.462 MWh

İHRACAT 2.175.118 MWh

TEMMUZ AYI 
AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

520,892 TL/MWh

TEMMUZ AYI 
AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF 537,582 TL/MWh

KURULUŞ TÜRÜ
2021 TEMMUZ

KURULU GÜÇ* (MWe) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 66.650,93 67,83

EÜAŞ SANTRALLERİ 21.428,55 21,81

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 2.831,26 2,88

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

LİSANSSIZ 7.226,15 7,35

TOPLAM 98.263,67 100

TOPLAM 
KURULU 

GÜÇ*

ORAN 
(%)

TOPLAM 
ÜRETİM*

ORAN 
(%)

HİDROLİK 31.436,29 31,99 37.946.349,31 20,13

DOĞAL GAZ 25.926,26 26,38 56.587.291,61 30,01

LİNYİT 10.119,92 10,30 24.111.327,50 12,79

İTHAL KÖMÜR 9.929,27 10,10 16.892.643,77 8,96

RÜZGÂR 8.986,83 9,15 30.528.950,67 16,19

GÜNEŞ 7.324,06 7,45 8.278.652,29 4,39

JEOTERMAL 1.650,17 1,68 6.280.053,23 3,33

BİYOKÜTLE 1.415,44 1,44 4.179.549,08 2,22

TAŞ KÖMÜRÜ 810,77 0,83 2.120.288,71 1,12

ASFALTİT 405,00 0,41 1.428.742,80 0,76

FUEL OİL 251,93 0,26 195.543,03 0,10

NAFTA 4,74 0,00 0,00 0,00

LNG 1,95 0,00 0,00 0,00

MOTORİN 1,04 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 98.263,67 100 188.549.392,00 100

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

2021 Temmuz-Eylül DAĞITIM ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)

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

Sanayi OG TT 63,5338 12,9281 1,0801 91,4995

Sanayi AG 64,8683 20,0024 1,1028 101,4487

Mesken AG 47,4253 26,5120 3,6517 91,5551

Ticarethane AG 70,6347 27,1075 5,4389 121,7537

Tar. Sulama AG 63,7518 22,2737 4,9089 107,3026
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PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2021 Yılı Temmuz 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 2.411.991 4748 1.003.762 1.511.281 2.416.739 2.515.043

Motorin Türleri 9.183.743 5.648.543 1.527.135 14.393.804 14.832.286 15.920.939

Fuel Oil Türleri -7.903 148.112 94953,326 126.681 140.209 221.635

Havacılık Yakıtları 1.737.218 76.733 1.356.921 501.219 1.813.951 1.858.140

Denizcilik Yakıtları 540.099 69.495 615.708 23.652 609.594 639.360

Toplam 13.865.148 5.947.631 4.598.480 16.556.637 19.812.779 21.155.117

*Standardize LPG dâhil toplam satış

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

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 403.922 18,42

DÖKME* 55.098 2,51

OTOGAZ 1.733.470 79,06

Toplam 2.192.491 100

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

2021 Yılı Temmuz Ayında LPG Piyasasında Gerçekleştirilen Lisans İşlemleri (Adet)

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

Üretimi + İthalat)
TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar 

+ İhracat)

558.572 1.678.405 2.192.491 114.335 2.236.978 2.306.847

2021 Yılı Temmuz 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* 181.366.483 MWh

LİSANSSIZ 
ÜRETİM** 7.182.909 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ* 91.038 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ 7.226 MW

FATURALANAN 
TÜKETİM 142.843.595 MWh

FİİLİ TÜKETİM 187.377.605 MWh

İTHALAT 880.462 MWh

İHRACAT 2.175.118 MWh

TEMMUZ AYI 
AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF

520,892 TL/MWh

TEMMUZ AYI 
AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF 537,582 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








