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Uzman Gözüyle Enerji Başlarken

Merhaba… 

Yaz aylarında dünyada ve ülkemizde geniş çaplı orman yangınları hepimizi derinden 
yaraladı. Doğal bir akış içinde gidenlerin yerini hızla yenilerinin alacağını umduğumuz 
ormanların acısı dinmeden bazı bölgelerden sel ve taşkın haberleri almaya başladık. 
Dünyaya örnek teşkil edecek surette hızlı ve yerinde müdahalelerle bu badireleri atla-

ttığımızı, mağdurların yaralarını sardığımızı görmek geleceğe duyulan güveni tazeledi. Özellikle enerji 
iletim ve dağıtımında verdiğimiz sınavla piyasamız bir kez daha rüştünü ispat etmiş, zor zamanlarda ne 
kadar önemli bir rol üstlendiğini göstermiş oldu. 

Son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisi artarak hissediliyor. Barajların doluluk oranları ve elektrik ener-
jisindeki talep artışını birlikte tetikleyen bu durum karşısında güçlü bir piyasa yapısının arz güvenliği 
bakımından da hayatiyet arz ettiğini bir kez daha idrak ettik. 

Küresel salgın sonrası enerji talebinde görülen beklenmedik artışa mukabil arzda yaşanan kısıtlılık Avru-
pa piyasalarında derin dalgalanmalara sebebiyet vermekte… Bir taraftan kuraklığın etkileri diğer tarafta 
bölgesel fiyat dalgalanmaları piyasamızın gücünü test etmekte… Salgın, yangın ve sellerde olduğu gibi 
bu sınamadan da piyasamızın çok daha güçlü çıkacağına inanıyorum…  

Enerji Uzmanları Derneği olarak; sadece yayıncılık faaliyeti ile sınırlı kalmayıp, ihtiyaç gördüğümüz konu-
larda piyasanın ve tüketiciler için katma değer oluşturacağınız düşündüğümüz konular üzerine yoğun-
laşmaya, eğitim vermeye, proje üretmeye, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu 
kapsamda salgın döneminde ara verdiğimiz sektöre yönelik eğitimlerin yeniden başlayacağının müjde-
sini vermek isterim. Eğitimlerin çeşitliliği, sayısı ve niteliğiyle hızla arayı kapatacağımızı, salgından ötürü 
kaybettiğimiz vakti en verimli şekilde telafi edeceğimizi umuyorum. 

Sanal âlemde daha etkin bir şekilde yer almasını amaçladığımız dergimiz, tecrübeleri ile piyasanın her 
alanında faaliyet gösteren enerji uzmanlarının katkıları ile yayın hayatını sürdürmekte. Enerji piyasaları-
na temas eden geniş bir çerçevede referans kaynak niteliği ile yayın hayatını sürdüren Uzman Gözüyle 
Enerji’ye yapılan katkıları son derece önemli buluyor ve teşvik etmeye devam ediyoruz. 

Bu sayımızda dergimize zaman ayıran ve deneyimlerini bizimle paylaşan Nükleer Düzenleme Kurumu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Halil DERE başta olmak üzere kıymetli makale ve incelemeleri ile dergimize 
katkı sunan tüm yazarlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Saygılarımla.
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Uzman Gözüyle Enerji’nin 22. Sayısı ile huzurlarınızdayız...

Bu sayımızda; Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Sn. İbra-

him Halil DERE ile yaptığımız röportajı bulacaksınız. Yoğun mesaisinde 

bize vakit ayırıp görüşlerini bizimle paylaşarak dergimize değer kattığı 

için kendisine teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Küresel salgının piyasalar üzerindeki etkisi hissedilmeye devam ediyor. 

Kapanmaları müteakip küre ölçeğinde artan talep, bölgesel kuraklık, 

yangın ve seller piyasaları sınamaya devam ediyor. Enerji Uzmanı Sinan 

DUYAR’ın kapsamlı çalışması, yaşanan kriz karşısında Avrupa enerji piya-

sasındaki durumu gözler önüne seriyor.

Elektrik piyasasında artan talebi yönetmek ve şebekenin daha dengeli iş-

leyişini temin etmek için kullanılan önemli bir enstrüman da talep tarafı 

esnekliği… Ülkemizde de gündemde olan bu sıcak konuyu Enerji Uzmanı 

Mehtap ALPER SAĞLAM değerlendiriyor: Talep Tarafı Esnekliğinde Yeni 

Yaklaşımlar ve Yurtdışı Örnekleri…

Enerji piyasalarında sözleşme kurma zorunluluğunu konu alan maka-

lesinde Enerji Uzmanı Serhat KÜÇÜKÇARAZ, mevzuatta yer alan bu zo-

runlulukların hangi amaca binaen ve hangi koşullarda uygulanabileceği, 

elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki uygulamaların tüketicilerin hangi 

haklarını güvence altına aldığı gibi sorulara ayrıntılı cevaplar veriyor...

Doğal gaz dağıtım şebekesindeki sızıntıların önlenmesi, can ve mal gü-

venliği bakımından hayati önemi haiz bir konu olarak her zaman sıcaklı-

ğını koruyor. Makine Mühendisi Serkan UÇAR’ın makalesi hem sahadaki 

tecrübelerini hem de konuya ilişkin teorik çerçeveyi ayrıntılı bir şekilde 

ortaya koyuyor: Doğal Gaz Boru Hattı ve Tesislerinde Sızıntıların Araştı-

rılması ve Tespiti…

Enerjide artan talebi karşılamak adına üretim kaynaklarının çeşitlendi-

rilmesine yönelik çalışmalar kapsamında biyogaz üretimi dikkat çekiyor. 

Akademisyen Sevde ERTÜRK ile Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naime Filiz ÖZ-

DİL’in çalışmalarında Ankara’nın ilçelerindeki hayvansal atık esaslı biyo-

gaz potansiyeli ve bu potansiyelin elektrik üretimi bakımından olası çık-

tıları değerlendirilmekte…

Dünya Enerji Gündemi ve enerji istatistikleri ile Uzman Gözüyle Ener-

ji’nin bu sayısına katkı sunan yazarlarımıza teşekkürü borç biliyor, dergi-

mize gösterdiğiniz ilginin artarak devam edeceğini umuyoruz.

Sağlıcakla kalın,



fından bir dizi stratejinin hayata geçirilmesi gerekmek-
tedir. Yenilenebilir enerjiden faydalanma konusunda 
mesafe kaydetmiş ülkelerde şebekeyi güvenli bir şe-
kilde yönetmek için sistem işletmecileri tarafından söz 
konusu stratejiler kapsamında yeni esneklik seçenek-
lerinden1 faydalanıldığı görülmektedir2. Bu çerçevede, 
tüketicilerin esnek yüklerinden faydalanılması, şebe-
ke işletmecileri tarafından ihtiyaç duyulan bir seçe-
nek haline gelmiştir. 

2. Talep Tarafı Esnekliği 

Talep tarafı esnekliği, tüketicilerin sistem ihtiyaçları 
doğrultusunda oluşan bir piyasa sinyaline karşılık tü-
ketim alışkanlıklarından vazgeçerek elektrik kullanım 
miktarını değiştirme potansiyeli olarak tanımlanabilir. 
Söz konusu piyasa sinyali, kullanım zamanına göre de-
ğişken olan elektrik tarifeleri ya da tüketim esnekliğine 
karşılık alınacak doğrudan teşvik ödemeleri olabilmek-
tedir. Tüketicilerin tüketim esnekliklerini piyasalarda 
tıpkı bir üretim kaynağı gibi gönüllülük esasına daya-
lı olarak satışa veya hizmete sunması ise literatürde 
doğrudan talep tarafı katılımı olarak nitelendirilmekte-
dir3. 

1. Giriş

Doksanlı yılların sonunda refah seviyesi yüksek ül-
kelerin öncülüğünde başlatılan ve günümüzde dünya 
genelinde pek çok ülkenin benimsediği sıfır karbonlu 
ekonomiye geçiş politikaları çerçevesinde, sera gazı sa-
lınımında büyük bir paya sahip olan enerji sektörü için 
çevresel etkilere dayalı bir dönüşüm ihtiyacı ortaya çık-
mıştır. Enerji sektöründeki dönüşüm kapsamında fosil 
yakıtlara dayalı geleneksel enerji üretiminin yerini, yerli 
ve sera gazı bakımından temiz olan yenilenebilir ener-
ji kaynaklarına dayalı üretim almaya başlamıştır. Buna 
bağlı olarak ise yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretimin, geçmişte büyük ölçekli konvansiyonel sant-
rallere dayalı üretim teknolojilerine göre yapılandırılmış 
elektrik şebekelerine entegrasyonu için şebeke işletim 
anlayışının değiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis-
lerinin yanı sıra depolama tesisleri, kojenerasyon tesis-
leri ile elektrikli araçlar gibi dağıtık enerji kaynaklarının 
şebekeye bağlantısı sonucunda şebekelerde meydana 
gelebilecek yük akışı değişimlerini, aşırı yüklenmeleri, 
büyüklüğü ve sayısı artan frekans ve gerilim sapmala-
rını yönetebilmek amacıyla sistem işletmecileri tara-

Talep Tarafı Talep Tarafı 
Esnekliğinde Yeni Esnekliğinde Yeni 
Yaklaşımlar ve Yaklaşımlar ve 
Yurtdışı ÖrnekleriYurtdışı Örnekleri

@EnerjiUzmanlari4

Makale Uzman Gözüyle Enerji

1- Geleneksel olarak hızlı devreye girip çıkma kabiliyetine sahip konvansiyonel üretim tesislerinden sağlanan esneklik çözümlerinin yanında, talep tarafı katılımı, 

enerji depolama sistemlerinden yan hizmet alma, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim fazlasını hidrojene dönüştürerek depolama, küçük ölçekli kullanıcıların sanal 

enerji santralleri vasıtasıyla birleştirilerek enerji optimizasyonu sağlayacak şekilde işletilmesi gibi uygulamalar yeni esneklik çözümleri olarak uygulanmaktadır. 

2- IRENA, Power system flexibility for energy transition, Part 1 Overview for Policy Makers, November 2018 

3-  Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Potential Implementation of demand side approach methods in ERRA countries, December 2008
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MakaleUzman Gözüyle Enerji

Daha açık bir ifadeyle; shimmy, talep tarafı kaynak-
larının frekans değişimlerinde hızlı tepki verebilecek 
şekilde yan hizmet sağlamasına, shed tüketim esnek-
liğinden sanal bir üretim santrali gibi sistemdeki üretim 
tüketim dengesini sağlamak maksadıyla faydalanılma-
sına, shift ise tüketim tesisinin yenilenebilir enerjiye 
dayalı üretim fazlasından faydalanmak üzere sanal bir 
depolama tesisi gibi kullanılmasına karşılık gelmekte-
dir. Son olarak shape terimi ise tüm bu davranış biçim-
lerinin uzun vadede tüketim alışkanlıklarını şekillendir-
mesi anlamına gelmektedir.

Bu çerçevede talep tarafı esnekliğinden faydalan-
manın yöntemleri de değişmekte ve önceleri tarifeler 
üzerinden fatura avantajı sağlayarak puant saatlerdeki 
tüketimi azaltmayı hedef alan tarife bazlı programların 
yerini, tüketim esnekliklerinin piyasalarda ticarete konu 
edilebildiği ya da düzenli ödemeler karşılığında sistem 
işletmecisi tarafından talebin uzaktan yönetilebildiği 
“doğrudan teşvik bazlı” talep tarafı katılımı programla-
rının6  aldığı görülmektedir7. 

Talep tarafı katılımı ile talebin azaltılmasından veya 
kesilmesinden ziyade, tüketicilerin elektrik fiyatları 
veya kapasite ödemeleriyle teşvik edilmesi sağlanarak 
tüketimlerinin zaman bakımından kaydırılması4 he-
deflenmektedir.  Talep tarafı katılımıyla son yıllara dek 
yükün talebin yüksek olduğu saatlerden talebin düşük 
olduğu saatleri kaydırılması beklenmekteyken, enerji 
sistemlerinin dönüşen yapısı talep tarafı esnekliğine de 
zamanla yeni açılımlar ve boyutlar kazandırmaktadır. 
Artık talep tarafı esnekliğinden, tüketimin pik saatler-
den sistemdeki toplam talebin düşük olduğu saatlere 
kaydırılmasının yanı sıra, yenilenebilir enerjiye dayalı 
üretim fazlalığı olduğu zamanlara doğru kaydırmak su-
retiyle yenilenebilir enerjinin üretim fazlasını yönetmek 
için de faydalanılması amaçlanmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin, Kaliforniya 
Eyaleti için 2025 yılındaki talep tarafı esnekliği potan-
siyelini belirlemek üzere 2017 yılında yapılmış olan bir 
çalışmada, talep tarafı katılımı için Şekil 1’de yer alan  
“4S” tanımı yapılmıştır. 4S’ten “Shimmy” ve “Shed” (hız-
lı yük düşme), şebekede arz talep dengesini sağlamak 
üzere puant saatlerdeki tüketimin kaydırılmasıyla ger-
çekleşen tüketim değişimlerini tanımlarken; “Shift” ve 
“Shape” (kaydır ve şekillendir), tüketimin yenilenebilir 
enerjiye dayalı üretim fazlalığı olduğu zamanlara kay-
dırıldığı ve zaman içerisinde enerji kaynaklarının etkin 
kullanılması sayesinde, enerji verimliliğine dönüştüğü, 
yeni boyutları ifade etmektedir.

4- Burada, günlük yük eğrisini düzeltmek ve yükün gün içerisindeki değişkenliğini azaltmak maksadıyla, esnekliğinden faydalanılan tüketicilerin, tüketimlerini puant 

talep saatlerinden, talebin düşük olduğu saatlere kaydırması kast edilmektedir. Bu durum vadi doldurma veya tepe tıraşlama olarak da tabir edilmektedir.

5-  “2025 California DR Potential Study”, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2017

6- “Doğrudan teşvik bazlı” ifadesi, tüketim esnekliğine karşılık piyasa işletmecisinden veya hizmet sağlanan şebeke işletmecisinden ödeme alınması manasını 

taşımaktadır. “Fiyat bazlı programlar” olarak da ifade edilen tarifeler üzerinden örtülü teşvikte ise tüketiciler doğrudan ödeme almamakta ancak düşük faturalar 

ile tüketimlerini kaydırmaya özendirilmektedir.

7- www.iea.org

Şekil 1. Talep Tarafı Katılımında Yeni 4S Yaklaşımı5
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sektöründeki büyük ölçekli tüketicilerin talep tarafı 
katılımına teşvik edilmesi için “Power Responsive” gibi 
birtakım farkındalık programları yürütülmektedir. Söz 
konusu farkındalık programları tüketicilerin bilinçlen-
dirilmesi için sektördeki paydaşlarla çevrimiçi semi-
nerler, eğitimler ve benzeri etkinlikler kapsamında bir 
araya getirilmesini amaçlamaktadır. 

Bunun yanı sıra, toplayıcı şirketler aracılığıyla pi-
yasaya erişmek isteyen küçük ölçekli tüketicilerin, 
toplayıcılarla güven esaslı bir ticari ilişki kurabilmesini 
sağlamak ve talep tarafı katılımını özendirmek ama-
cıyla, toplayıcı şirketler için tasarlanmış bir etik söz-
leşmesi içeren “Flex Assure” sistemi11 bulunmaktadır. 
Ülkede, söz konusu etik sözleşmesine taraf olan 4 
farklı toplayıcı şirket mevcuttur12. 

Ayrıca İngiltere’de kapasite ihaleleri talep tara-
fı kaynaklarının ve toplayıcıların katılımına açık olup 
söz konusu ihaleler toplayıcı şirketler için yaklaşık 
50 milyon sterlin mertebesinde pazar hacmi yarat-
maktadır. İngiltere’de kapasite ihaleleri, yıllık olarak ve 
teslim yılından 4 yıl önce yapılmaktadır. Bu kapsamda 
2019-2020 yılları için 2015 yılında düzenlenen ihale 
sonucunda 450 MW’lık talep tarafı katılımı hizmeti için 
sözleşme imzalanmıştır. National Grid’in 2021 yılında 
kendi web sayfasında yayımladığı gelecek için enerji 
senaryoları raporuna13 göre, 2030 yılı itibarıyla ülkede 
yalnızca konut seviyesinde 6 GW mertebesinde ilave 
talep esnekliği hedeflenmektedir. Yine, ilgili raporda ısı 
pompaları ve ısıl depolama sistemleri sayesinde ısıtma 
kaynaklı puant yükün %35 seviyesinde azaltılabileceği 
öngörülmektedir. 

İngiltere’de talep tarafı kaynaklarının puant yük yö-
netimindeki önemini ortaya koymak üzere “TV pickup” 
ya da “Kettle Effect” fenomeni olarak bilenen şebeke 
olayları örnek verilebilir. Özellikle şampiyonlar ligi, dün-

Doğrudan teşvik bazlı talep tarafı katılımı prog-
ramları, tüketim tesisi sahiplerinin bir veya birden faz-
la organize elektrik piyasasında esnekliklerini ticarete 
konu edebilmesinin yanı sıra, tüketicilerin katılımına 
açık olan yan hizmetleri, kapasite ihalelerini, doğrudan 
talep kontrolüne dayalı gönüllü şebeke hizmetlerini 
veya acil durum talep kontrolü programlarını kapsaya-
bilmektedir.  Söz konusu programlar arasında ise talep 
tarafı katılımının yan hizmetler ve kapasite piyasaların-
da daha etkin olduğu göze çarpmaktadır. Tüketicilerin; 
doğrudan ya da toplayıcı şirketler aracılığıyla organize 
piyasalara erişiminin mümkün olduğu ülkelerde dahi 
spot piyasalarda talep tarafı katılımının payının halen 
daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.8

3. Yurtdışı Örnekleri

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında, elektrik sek-
töründe talep tarafı katılımı uygulamaları bakımın-
dan Fransa öne çıkmaktayken9, ABD’de uygulanan 
tarifelerin ve aşağıda örnekleri verilecek bazı doğ-
rudan teşvik temelli talep tarafı katılımı programla-
rının yarattığı esneklik potansiyeli dikkat çekmekte-
dir. İngiltere de Avrupa ülkeleri arasında talep tarafı 
kaynaklarının doğrudan veya toplayıcılar vasıtasıyla 
organize elektrik piyasalarına ve yan hizmetlere eri-
şebildiği ülkeler arasında yer almaktadır. 

3.1. İngiltere Örneği

 Brexit süreci sonrası 31 Ocak 2020 tarihinde AB 
üyeliğinden çekilen İngiltere, bu tarihten önce üyesi 
olduğu AB içerisinde organize elektrik piyasalarını bü-
tünüyle talep tarafı katılımına açık hale getiren ilk ülke 
olmuştur. İngiltere’de toplayıcıların10 piyasaya erişimi 
mümkün olmakla birlikte, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla 
toplayıcılık faaliyeti yürüten 20 şirket bulunmaktadır. 
Ülkede toplayıcıların aktifleşmesi ve özellikle sanayi 

8-  Smart Energy Demand Coalition (SEDC), “Explicit Demand Response in Europe”, 2017

9- M. ALPER SAĞLAM, “Elektrik Sistemlerinde Esneklik Seçeneklerinin İncelenmesi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Uzmanlık Tezi, Haziran 2020

10- Toplayıcılık faaliyeti, bir enerji sisteminde şebekeye bağlı olan tüketiciler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi sahipleri veya depolama tesisi 

işletmecisi gibi çeşitli kullanıcıları tek bir portföy altında yönetilerek enerji piyasalarında tekil bir enerji kaynağ gibi hizmet verilmesini sağlayan bir işletme modelini 

ifade etmektedir. Toplayıcı ise söz konusu faaliyeti yürüten şirketleri ifade etmektedir.

11-Flex Assure gönüllü bir programdır ve Merkezî Olmayan Enerji Derneği (ADE) tarafından 2019 yılında başlatılmıştır.

12- nationalgrideso.com

13- nationalgrideso.com
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batarya ve talep tarafı kaynakları sayesinde yönetebil-
mektedir. 

3.2. Fransa Örneği 

Fransa’da 2003 yılından bu yana talep tarafı kay-
naklarının piyasalara erişimini sağlamak üzere ka-
demeli bir program yürütülmektedir. İlk olarak 2003 
yılında sanayi ölçeğindeki tüketicilerin dengeleme 
mekanizmasına katılımı mümkün hale getirilmiş iken, 
2007 yılı itibarıyla da mesken düzeyindeki tüketicile-
rin esnekliğinden, toplayıcılar vasıtasıyla faydalanıl-
ması için pilot projeler başlatılmıştır. 2013 yılı sonu 
itibarıyla, talep tarafı katılımının toptan satış piyasa-
larına erişimini mümkün hale getiren NEBEF (Notifi-
cation d’Échange de Blocs d’Effacement) mekanizması 
devreye girmiştir. Aynı yılın sonunda primer frekans 
kontrolü hizmeti, 2014 yılında ise sekonder frekans 
kontrolü hizmeti endüstriyel tüketicilerin katılımına 
açılmıştır. 

2016 içerisinde, dağıtım seviyesinden bağlı tüke-
ticilerin sekonder frekans kontrolüne erişimi sağlan-
makla beraber NEBEF 3.0 mekanizması ile tüketici-
lerin sürekli olarak ticaret yapmasına imkân tanıyan 
yeni kurallar getirilmiş ve talep tarafı katılımı gün içi 
piyasasına entegre edilmiştir. 2017 yılı itibarıyla tü-
keticilerin kapasite mekanizmasına dâhil edilmesiyle 
birlikte talep tarafı katılımı ihaleleri, özellikle endüst-
riyel tüketiciler talep tarafı katılımını teşvik etmekte-
dir. Kapasite ödemesi ile teşvik alan tüketicilerin, sis-
tem ihtiyaçları doğrultusunda tüketim esnekliklerini 
piyasaya sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

ya kupası gibi önemli futbol müsabakalarında ya da po-
püler TV programlarında, milyonlarca izleyicinin devre 
veya reklam aralarında aynı anda elektrikli su ısıtıcı ve 
benzeri elektrikli aletleri çalıştırmasıyla gerçekleşen 
kısa süreli ve ani gerçekleşen birkaç GW mertebesideki 
yük artışları bu fenomenleri açıklamaktadır. Bunun ül-
kede farklı yıllarda gerçekleşen dikkat çekici örnekleri 
Şekil 2’de verilmektedir.

Son olarak 2021 yılında düzenlenen Euro 2020 fi-
nalinde, maç süresince oluşan puant yük değişimleri 
şebekeyi zorlamış ve ülkenin iletim şebekesi işletmecisi 
olan National Grid tarafından bu durumu sosyal medya 
hesabından aşağıda verilen Grafik 1 ile paylaşmıştır. 

Grafik 1. EURO 2020 Finalinde Görülen Ani Puant Yük 
Değişimleri

İngiltere bu tür ani puant değişimlerini son yıllarda 
kısa süreli işletme yedeği olarak bilinen “STOR” vası-
tasıyla çok hızlı ve kısa süreli devreye girip çıkabilen 

14- nationalgrideso.com

Şekil 2. İngiltere’de Yaşanan Önemli TV Pickup Olayları 14
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Bugün pek çok ülkede farklı biçimlerde uygulanan 
ve kullanım zamanına göre fiyatlandırma (Time of Use 
Tariffs, ToU) olarak bilinen tarife modeli ABD’de 70’li 
yıllarda pilot olarak uygulanmaya başlanmış; 80’li yıl-
lara gelindiğinde ise gerçek zamana göre fiyatlandır-
maya dayalı tarife programları denenmiştir. Ancak bu 
dönemde elektriğin perakende satış fiyatlarının toptan 
satış fiyatlarına göre belirlendiği gerçek zamanlı tarife-
ler, fiyat riskleri nedeniyle tüketiciler tarafından fazla 
rağbet görmemiş iken 2000’li yıllardan itibaren uygula-
nan, kritik pik fiyatlandırma olarak bilenen ve pik talep 
saatlerindeki elektrik fiyatıyla günün diğer saatlerin-
deki elektrik fiyatı arasındaki makasın ToU’ya göre çok 
daha geniş olduğu tarife modeli; ABD’nin Kaliforniya 
eyaletinde pik saatlerde yükün %15 seviyelerine kadar 
azaltılmasını sağlamıştır16. 

Smart Electric Power Alliance (SEPA) tarafından 
2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre17 ABD’de 
esnekliğinden faydalanılan talep tarafı kaynaklarının 
kapasitesinin yarıdan fazlasının ticarethane ve sanayi 
sektörlerinden gelmekte olup; aydınlatma, ısıtma-so-
ğutma (HVAC) ve pompalardan kaynaklı yükler, talep 
tarafındaki esneklik kaynaklarının üçte ikisini oluştur-
maktadır. İlgili araştırmaya göre, pik talep saatlerde kli-
maların yükünün uzaktan azaltılmasına dayalı AC şalter 
programı (AC switch), 3,4 GW’lik esneklik kapasitesine 
ulaşmış ve 4 milyondan fazla tüketici, söz konusu prog-
rama dâhil olmuştur. Bunun dışında şebeke etkileşimli 
akıllı termostatlar vasıtasıyla da talep tarafı yönetimi 
yapılmakta olup bu kapsamında sisteme kayıtlı 1,2 GW 
seviyesinde termostat bulunmaktadır. 

ABD’de, talep tarafı katılımı için tüketici farkındalık 
programları da yürütülmektedir. Şebeke işletmecile-
ri tarafından puant yük saatlerinde, tüketicilerin SMS 
veya sosyal medya kanallarıyla bilgilendirilmesi saye-
sinde tüketiciler nezdinde farkındalık yaratılarak puant 
saatlerdeki tüketimlerini kendi iradeleriyle pik olmayan 
saatlere kaydırması özendirilmektedir. Müşterilerine 

Toplayıcıların tüm piyasalara erişimi mümkün olup 
toplayıcı yapısı tedarikçiden bağımsız olacak şekilde 
kurgulanmıştır. 2019 yılında, 21 adet toplayıcı şirket 
iletim şebekesi işletmecisi ile NEBEF mekanizmasına 
katılmak üzere sözleşme imzalamıştır. 2019 yılında 
NEBEF mekanizması kapsamında 22,2 GWh’lik talep 
esnekliği piyasaya sunulmuştur. 2019 yılında piyasaya 
sunulan talep tarafı esnekliğinin çoğu toplayıcı şirketler 
aracılığıyla konut seviyesindeki tüketicilerden sağlan-
mıştır15. 

3.3. Kuzey Amerika Örneği

 Talep tarafı katılımı kapsamında hem tarife bazlı 
hem de piyasa bazlı mekanizmaları bir arada yürütmek-
te olan Kuzey Amerika sistem işletmecileri, tüketim es-
nekliğinden nispeten yüksek sayılabilecek düzeylerde 
faydalanabilmektedir. Özellikle, ERCOT, CAISO, MISO ve 
PJM olmak üzere bağımsız şebeke işletmecileri* tara-
fından talep tarafı katılımı, aşağıda bazı örnekleri veri-
len programlar vasıtasıyla teşvik edilmektedir. ABD’de 
1970’li yıllardan bu yana örtülü olarak tarifeler üzerin-
den talep tarafı katılımı programları uygulanmaktadır. 

15- RTE, Electricity Balance Report, 2020

16- FERC, Assessment of demand response and advanced metering. Staff report. August 2006.

17- SEPA, 2018 Utility Demand Response Market Snapshot & Energize Weekly, 2018

* ERCOT, ABD'nin Teksas eyaletinde faaliyet gösteren şebeke işletmecisidir. CAISO, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren şebeke işletmecisidir. MISO, 

Manitoba, Kanada ve Güney Amerika bölgesinde yer alan Mississippi ve Louisiana Eyaletlerini kapsayan bölgelerde faaliyet gösteren şebeke işletmecisidir. PJM, 

ABD’nin; Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia ve Columbia 

eyaletlerinde faaliyet gösteren şebeke işletmecisidir.

Temmuz - Ağustos - Eylül 2021 / Sayı: 22
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rihlerde bölgedeki hava sıcaklığında son yüz yıl içerisin-
de kaydedilmemiş seviyelerde yükseliş gerçekleşmiş 
ve bu nedenle oluşan klima yükünden ötürü puant ta-
lepte ciddi artış yaşanmıştır. Kaliforniya’da 2020 yılının 
14 ve 16 Ağustos tarihlerinde sırasıyla 80 dakika ve 20 
dakika süreyle olmak üzere üst üste gerçekleşmiş olan 
sistem çökmelerinden (black out) edinilen tecrübelerin 
(Şekil-3), bölgenin şebeke işletmecisi olan CAISO tara-
fından gerekli tedbirlerin alınmasını sağladığına ve bu 
sayede 2021 yılında talep tarafı esnekliği ve bataryalar 
kullanılarak bir önceki yılın aksine şebekenin kesintisiz 
bir biçimde işletilebildiğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca, 
2020 yılının yaz döneminde 51 GW seviyelerine ulaş-
mış olan pik talebin, 2021 yılının aynı dönemlerinde, 
talep tarafı katılımı programları sayesinde birkaç GW 
mertebesinde düştüğünün de altı çizilmektedir. 

enerji tüketimini azaltmak için ipuçları veren ve davra-
nışsal bilinç geliştirmeye odaklı söz konusu program-
lar, şebekeye yaklaşık 735 MW kapasitede bir esnek-
lik sağlamaktadır. Söz konusu kapasitenin ABD’deki 
toplam talep tarafı esnekliği içerisinde yaklaşık %2 gibi 
düşük bir orana sahip olmasına karşın; tüketicilerin far-
kındalığını artırması, enerji verimliliği sağlaması ve ma-
liyetinin neredeyse sıfıra yakın olması nedeniyle iyi bir 
uygulama örneği olduğu değerlendirilmektedir.  

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) talep tarafı katı-
lımına ilişkin 2020 yılında yayımladığı verilere göre18, 
ABD’de puant yükün neredeyse %6’sına denk gelen 28 
GW’lık talep tarafı kaynağı toptan satış piyasalarında 
işlem görmekteyken 35 GW kapasitesindeki talep ta-
rafı kaynağından yukarıda örnekleri verilen enerji ve-
rimliliği teşvik programları ve dinamik fiyatlandırmaya 
dayalı tarifeler vasıtasıyla faydalanılmaktadır. 

2021 yılı ağustos ayında yayımlanan ve talep tarafı 
katılımının puant yük yönetimindeki etkisini ortaya ko-
yan “Şebeke Isıyı Hissetti” başlıklı19 bir yazıda, şebeke 
işletmecisi CAISO’nun, talep tarafı katılımı ve bataryalar 
sayesinde 2021 yılı yaz aylarında mevsim normallerinin 
çok üzerinde seyreden yüksek hava sıcaklıklarına rağ-
men şebekeyi işletebildiği vurgulanmaktadır20. İlgili ta-

18- www.iea.org,2021

19- Grid Feels the Heat

20- “The California Blackout that wasnt”, www.rmi.org, June 28, 2021

21-  www.caiso.com

Şekil 3. 2020 yılı Ağustos Ayında Kaliforniya’da Yaşanan Sistem Çökmeleri21
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kân tanınmaktadır. İlerleyen yıllarda değişken üretimin 
enerji karışımındaki payının artmasıyla birlikte, talep 
tarafı katılımına ilişkin programların çeşitlendirilmesi ve 
küçük ölçekli tüketicilerin toplayıcılar vasıtasıyla orga-
nize elektrik piyasalarına erişimine ilişkin düzenlemele-
rin hayata geçirilmesi beklenmektedir.

Kaynakça
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Son olarak, ilgili yazıda, toplayıcılık hizmeti sağlayan 
aracı şirketlerin talep birleştirici rolüne dikkat çekilmek-
te ve bu sayede artan talep tarafı esnekliğinin yaz bo-
yunca yaşanan sıcaklık dalgalanmalarının getirdiği pik 
talep artışlarının dengelenmesine yardımcı olduğuna 
vurgu yapılmaktadır22. 

4. Sonuç ve Değerlendirme

Günümüz elektrik sistemlerinde değişken yenile-
nebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimin23 artmasıyla 
birlikte tahmin edilmesi gittikçe zorlaşan üretim dalga-
lanmalarını ve dağıtık enerji kaynakları ile ani meteoro-
lojik etkilerin talep tarafında yarattığı yük değişimlerini 
yönetebilmek amacıyla şebeke işletmecileri gün geç-
tikçe daha fazla esnekliğe ihtiyaç duymaktadır. Yurt-
dışı örnekleri incelendiğinde; ABD, Kanada, İngiltere ve 
Fransa gibi ülkelerdeki elektrik iletim şebekesi işletme-
cileri tarafından, sistem işletiminde talep tarafı kaynak-
larının esnekliğinden faydalanılabildiği görülmektedir.  

Ülkemizde de enerji arz güvenliğini sürdürülebilir 
kılmak, yenilenebilir enerjiye dayalı üretimin şebekeye 
entegrasyonunu sağlamak ve enerji sistemlerinde kü-
resel düzeyde yaşanan dönüşüm sürecine uyum sağla-
yabilmek için ulusal elektrik sistemimizi güçlendirmek 
ve esneklik kaynaklarını çeşitlendirmek önem arz et-
mektedir. Bu çerçevede, 2021 yılı temmuz ayı itibarıyla 
yan hizmetler piyasasında yürürlükte olan "talep tarafı 
yedeği" hizmeti ile iletim şebekemizde büyük ölçekli 
tüketicilerin talep esnekliğinden faydalanılmasına im-

22- www.rmi.org

23- Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim, rüzgâr, güneş veya dalga enerjisi gibi doğası gereği kesintili ve miktarı gerçek zamandan önce tahmin     

    edilmesi zor olan kaynaklara dayalı olarak yapılan elektrik enerjisi üretimini ifade etmektedir.



11@EnerjiUzmanlari Temmuz - Ağustos - Eylül 2021 / Sayı: 22

Uzman Gözüyle Enerji Makale

Enerji Piyasasında Enerji Piyasasında 
Sözleşme Kurma Sözleşme Kurma 
ZorunluluğuZorunluluğu

1. Sözleşme Kurma Zorunluluğu Kavramı ve          
       Unsurları

Türk Hukukunda sözleşme özgürlüğü esas olmak-
la birlikte bunun istisnaları da vardır. Bu istisnalardan 
birisi de sözleşme kurma zorunluluğudur.4 Sözleşme 
kurma zorunluluğunun hukuk sistemlerinde öngörül-
mesinin temel sebebi ekonomik gücün kötüye kullanıl-
masının önüne geçmektir.5 Piyasa ekonomisinin hâkim 
olduğu devletlerde, özellikle sermaye gerektiren işlet-
me ve kuruluşlar, belli bir grubun eline geçerse halkın 
ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar sözleşme özgürlüğü 
kapsamında tekel haline gelen işletme ve kuruluşlar-
ca karşılanmak istemeyebileceği gibi kendi şartlarını 
da dayatabilirler. Bu olumsuz durumun önüne geçmek 
amacıyla sözleşme kurma zorunluluğu hukuk sistemle-
rinde öngörülmüştür.6

Sözleşme kurma zorunluluğu kavram olarak, söz-
leşmenin bir tarafına, hak sahibi sayılan kişinin sözleş-

Giriş

Sözleşmeler tarafların karşılıklı ve birbirine uygun 
irade beyanı ile kurulan hukuki işlemlerdir. Türk Huku-
kunda sözleşme özgürlüğü temel bir ilke olarak kabul 
edilmiştir.1 Sözleşme özgürlüğünün kapsamına ise 
sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşmenin diğer tarafını 
seçme özgürlüğü, sözleşmeyi ortadan kaldırma ve de-
ğiştirme özgürlüğü, şekil özgürlüğü ve sözleşmenin içe-
riğini düzenleme özgürlüğü girmektedir.2 Ancak hayatın 
akışı içerisinde her zaman tam anlamıyla sözleşme öz-
gürlüğü prensibinin uygulanması mümkün değildir. 

Enerji alanında tüketicilerle yapılan sözleşmeler-
de çoğu zaman tüketicinin karşısında tek bir firma yer 
almakta ve tüketicinin istediği hizmeti alabilmesi için 
bu tek firmaya başvurması gerekmektedir. Gücü elinde 
bulunduran firmanın bu gücünü kötüye kullanmasının 
önüne geçmek için sözleşme özgürlüğü kısıtlanmalıdır.3 
Bu durumda karşımıza sözleşme kurma zorunluluğu 
çıkmakta ve sözleşme özgürlüğü kısıtlanmaktadır. 

Serhat KÜÇÜKÇARAZ
EPDK / Enerji Uzmanı

1-  Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017, 22. Bası, s.313. 

2- Hasan Ayrancı, Sözleşme Kurma Zorunluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2003, c.52, S.3, s.229; Alparslan Altan, Enerji Sağlama Sözleşmeleri 

Bakımından Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Yapma Zorunluluğu İlkelerinin Uygulanması, Ankara Barosu Dergisi, Y.2004, S.4, ss.65-67; Aylin Yıldırım Dindar, 

Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019, s.74.

3- Ayrancı, a.g.m., s.233.

4- Eren, a.g.e., s.317.

5- Altan, a.g.m., s.69

6- Sözleşme kurma zorunluluğuna ilişkin Avrupa Birliği mevzuatında 26.06.2003 tarih ve 2003/54/EC sayılı direktifin ikinci bölümünün 3 üncü maddesinde düzen-

leme yapılmıştır. Mustafa Yavuz, Elektrik Tedarik Sözleşmeleri Özellikle İkili Anlaşma, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011, 1. Baskı, s.128.
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duğu söylenebilecektir.

•	 Sözleşme kurma zorunluluğu olan tarafın hâ-
kim durumda olması; sözleşme kurma zorun-
luluğu olan tarafın hâkim durumda bulunması 
gereklidir. Sözleşme kurmak isteyen kişilerin 
bu ihtiyacını başka kişi ve işletmelerden karşı-
layabiliyor olması halinde sözleşme kurma zo-
runluluğundan bahsedilemez.14 Enerji piyasası 
açısından serbest tüketici olmayan bir kimsenin 
evine elektrik veya doğal gaz bağlatmak isteme-
si halinde başvurabilecekleri tek firma olması 
bu firmaların hâkim durumda olduğunu göster-
mektedir. Ancak aracına motorin almak isteyen 
bir kimse bu motorini birden fazla firmadan ko-
laylıkla karşılayabildiği için sözleşme kurma zo-
runluluğundan bahsedilemez.

•	 Hak sahibinin talebi; sözleşme kurma zorunlu-
luğunun hakim firmayı bağlayabilmesi için hak 
sahibinin talepte bulunması gereklidir.15 Enerji 
piyasası açısından elektrik veya doğal gaz abo-
nesi olmak isteyen tarafın talep edilen bilgi ve 
belgeler ile firmaya başvurması veya e-devlet 
üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir.

•	 Sözleşme kurma talebinin kabul edilmemesinin 
hukuka aykırı olması; sözleşme kurma talebinin 
reddi hukuka uygunsa bu durumda sözleşme 
kurma zorunluluğundan bahsedilemez.16 Söz-
leşme kurma zorunluluğu halinde sözleşme kur-
ma talebinin reddinin hukuka uygun olabilmesi 
talepte bulunan kişinin yükümlülüklerini yerine 
getirmemiş olması veya sözleşmenin kurulma-

me yapma iradesini açıklaması halinde sözleşme kur-
ma yükümlülüğünün yüklenmesidir.7  Sözleşme kurma 
zorunluluğundan bahsedebilmek için sözleşmeyi yap-
maktan kaçınmanın hukuka aykırı bir davranış olması, 
yaptırıma bağlanmış olması ve zaruri bir ihtiyacın gide-
rilmesine yönelik olmalıdır.8

Sözleşme kurma zorunluluğu kanundan veya hu-
kuki işlemden doğabilir.9 Kanunla öngörülen sözleşme 
kurma zorunluluğunda sözleşme kurma talebi ancak 
kanunla belirtilen durumlarda veya haklı bir gerekçenin 
bulunması durumunda reddedilebilir.10 

Enerji piyasasında yer alan sözleşme kurma zorun-
lulukları kanundan doğmaktadır ve enerji piyasasında 
öngörülen sözleşme kurma zorunluluğunun amacı ko-
şulları taşıyan herkesin, aynı şartlarda hizmetten ya-
rarlanma imkanının sağlanmasıdır.11

Sözleşme kurma zorunluluğundan bahsedebilmek 
için 4 unsurun gerçekleşmiş olması gereklidir.12  Bunlar;

•	 Sözleşmeyi kurma talebinde bulunan tarafın hak 
sahibi olması; hak sahipliğinden kasıt kişinin bu 
mal ve hizmete gerçekten ihtiyaç duyuyor olma-
sıdır. Kişi bu ihtiyacını gerçekleştiremediği tak-
dirde maddi ve manevi bütünlüğünün tehlikeye 
düşmesi kişiyi hak sahibi yapar.13 Enerji piyasası 
açısından bakılacak olursa elektrik enerjisi kul-
lanmak aydınlatma, ekonomik faaliyette bulun-
ma gibi insanlığın temel ihtiyaçlarında önemli bir 
yer edindiğinden elektrik abonesi olmak isteyen 
kişilerin hak sahibi olduğu söylenebilir. Aynı şe-
kilde ısınma ihtiyacını doğal gaz bağlatmak dı-
şında karşılayamayan kişilerin de hak sahibi ol-

7- Eren, a.g.e., s.318; Yavuz, a.g.e., s.121; Doktrinde yapılan sözleşme kurma zorunluluğu tanımları için bkz. Ayrancı, a.g.m., s.231; Durmuş Cevlan, Elektrik Tedarik 

Sözleşmelerinde Bedel, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012, s.99; Altan, a.g.m., s.70; Fahri Erdem Kaşak, Sözleşme 

Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018, s.99.

8- Altan, a.g.m., ss.72-73

9- Kaşak, a.g.t., s.101.

10-  Ayrancı, a.g.m., s.235

11-  Ayrancı, a.g.m., s.234

12-  İsviçre Federal Mahkemesinin sözleşme kurma zorunluluğunun şartlarını belirttiği karar için Bkz. BGE, 111. II. 245 Cevlan, a.g.m., s.101.

13-  Ayrancı, a.g.m., s.242

14-  Ayrancı, a.g.m., s.244; Sözleşme kurma zorunluluğu olan firmanın tekel olması şartının aranmaması gerektiği görüşü için Bkz. İrfan Şahin, Sözleşme Özgürlüğü 

ve Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s.52.

15- Ayrancı, a.g.m., s.244.

16-  Ayrancı, a.g.m., s.246.
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etmeyen tüketicilere, son kaynak tedarikçisi sıfatıyla elekt-
rik enerjisi sağlamakla yükümlüdür.” hükmü karşısında 
perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerinin, 
bölgelerindeki serbest olmayan tüketicilerin elektrik 
enerjisi ve kapasite talebini karşılamakla yükümlü ol-
duğu söylenebilecektir. Ayrıca Elektrik Piyasası Lisans 
Yönetmeliği m.34/4 (a) ve (b) bendinde görevli tedarik 
şirketleri, lisansına kayıtlı olan dağıtım bölgesinde bu-
lunan serbest olmayan tüketicilere Kurul tarafından 
onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden elektrik 
enerjisi satışı yapmak ve ilgili dağıtım bölgesinde, son 
kaynak tedarikçisi sıfatıyla elektrik enerjisi sağlamakla 
yükümlü kılınmıştır.

 EPK m.10/4,5 ve EPLY m.34/4 hükümlerinde 
sözleşme yapma zorunluluğu düzenlenmiştir. EPK 
m.10/4,5 ile EPLY m.34/4’ün birlikte değerlendirilme-
sinden, serbest olmayan tüketiciler için görevli tedarik 
şirketinin mutlak bir sözleşme yapma zorunluluğu söz 
konusu iken serbest tüketiciler için bu zorunluluğun 
başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi temin edilmediği 
hallere öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Serbest tüketici-
ler görevli şirketi dışında başka tedarikçilerden ikili an-
laşmalar ile elektrik tedarik edebilme imkanına sahiptir. 
Bu hükümlerden yola çıkıldığında, elektrik piyasasında 
serbest olmayan tüketicilerin elektrik hizmetinden ya-
rarlanmak istemesi halinde görevli tedarik şirketleri için 
perakende satış sözleşmesi yapma zorunluluğunun söz 
konusu olduğu söylenebilir.

Doğal Gaz Piyasası açısından bakıldığında Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu m.4’te dağıtım şirketinin yüküm-
lülükleri kısmında;

sının taraflar arasındaki menfaat dengesinin 
hâkim firma aleyhine kabul edilemeyecek dere-
cede bozmasına dayanabilir. Enerji piyasası açı-
sından bakılacak olursa doğal gaz abonelik baş-
vurusunda bulunan bir kişinin talebi bağlantının 
yapılmasının teknik ve ekonomik olmaması ha-
linde reddedilebilecek ve durumda doğal gaz fir-
ması sözleşme yapmakla yükümlü olmayacaktır. 
Elektrik abonelik başvurusunda bulunan kişinin 
talebi de bulunduğu bölgede (örneğin, dağda tek 
bir ev için) elektrik altyapısının bağlantıya elve-
rişli olmaması halinde reddedilebilecek ve bu 
durum hukuka aykırı olmayacaktır. 

Sözleşme kurma zorunluluğu unsurlarının gerçek-
leşmesi halinde hâkim firma, sözleşme kurma talebini 
kabul etmekle yükümlüdür. 

2. Enerji Piyasasındaki Sözleşme Kurma    
       Zorunluluğu Halleri

Elektrik piyasasında, elektriğin tüketicilere serbest 
olsun olmasın satılması için perakende satış sözleş-
mesi akdedilmektedir. Ülkemizde perakende satış söz-
leşmesi tüm tüketicilerin serbest tüketici olmaması 
sebebiyle tam anlamıyla rekabete açık değildir. Ülke-
mizde güncel durumda, Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) 
m.10/4 c.2’de “Görevli tedarik şirketi, ilgili dağıtım bölge-
sinde bulunan serbest tüketici olmayan tüketicilere Kurul 
tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerin-
den elektrik enerjisi satışı yapar.” hükmü ile EPK m.10/5 
c.1’de “Görevli tedarik şirketi, serbest tüketici niteliğini haiz 
olduğu halde, başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi temin 
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“Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım 
şirketinin kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 
altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak 
bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olup 
olmadığının tespitini isteyebilir. Kurul, dağıtım şirketi-
nin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu 
maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit 
edilmesi halinde, dağıtım şirketi Kurulun bu konuda 
vereceği karara uymak zorundadır.” 

şeklinde düzenleme yapılarak Kanunla yapılan düzen-
leme detaylandırılmıştır.

3. Sözleşme Kurma Zorunluluğuna Aykırılığın          
       Yaptırımı

Sözleşme kurma zorunluluğundan bahsedebilmek 
için sözleşme kurmakla yükümlü olan kişi ve kurumla-
rın bu zorunluluğa aykırı davranışının yaptırıma bağlan-
mış olması gereklidir. Sözleşme kurma zorunluluğunun 
yerine getirilmemesi halinde, sözleşme kurma talebi 
reddedilen taraf ifa davası açabilir. Sözleşme kurma 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden zarar gören 
taraf ayrıca zararının giderilmesini de mahkemeden ta-
lep edebilir.18 Mahkemenin vereceği kararda sözleşme-
nin kurulması ile birlikte ifasına da karar vermesi gerek-
tiği yönündeki usul ekonomisi ilkesine de uygun düşen 
görüşe katılmaktayız.19

Elektrik piyasasında görevli tedarik şirketleri söz-
leşme kurma zorunluluğunu yerine getirmezse sözleş-
menin karşı tarafı olan genellikle aboneler, Mahkemeye 
başvurarak sözleşmenin kurulmasını sağlayabilirler.20 

Ayrıca sözleşmenin kurulamamış olmasından zarar gö-
ren abone maddi ve manevi bir zarara uğradı ise bunu 
da talep edebilecektir. Örneğin; abonelik başvurusun-
da bulunan kişi geceleri el emeği ile ürettiği kıyafetle-
ri satarak, makinaya bağlı annesine bakıyorsa bu du-
rumda sözleşmenin kurulamamış olmasından dolayı 
maddi zarara uğrayabilir. Ayrıca makineye bağlı anne-
sini elektrik hizmetinden mahrum kaldığı için abonelik 
başvurusu yaptığı eve getiremeyecek ve manevi olarak 
da zarar görecektir. Bu durumda sözleşme yapma zo-
runluluğunu yerine getirmeyen firmaya karşı açacağı 

“Dağıtım şirketleri sorumluluk alanlarında bulu-
nan tüketicilerin talep etmesi halinde, bu tüketicileri 
sisteme bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı 
yapma yükümlülüğü, şirketin tasarrufu altındaki 
sistemin bağlantı yapmaya imkân veren kapasitede 
olmasına ve tüketicinin de kendi üzerine düşen ve da-
ğıtım yönetmeliğinde öngörülen işlemleri yapmasına 
ve belirleyeceği usul ve esaslara göre, bağlantının 
teknik ve ekonomik olarak gerçekleşmesinin müm-
kün olmasına bağlıdır. Bu konuda ihtilaf olması halin-
de bağlantının teknik ve ekonomik olup olmadığına 
Kurul karar verir.” “Bağlama talebi reddedilen kullanıcı 
durumu Kuruma bildirir. Kurul dağıtım şirketinin konu 
hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede 
belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi ha-
linde, şirket Kurulun konu hakkında vereceği karara 
uymak zorundadır.” 

hükümleri ile sözleşme yapma zorunluluğu düzenlen-
miştir. Benzer düzenleme Doğal Gaz Piyasası Dağıtım 
ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği m.36/1 ve 2’de;

“Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan 
tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesi-
ne bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma 
yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki 
sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede 
olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak 
mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili mevzu-
atta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır. Dağıtım 
şirketinin, sorumluluk alanı dışına bağlantı yapabil-
mesi Kurul izni ile mümkündür.

Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; ba-
ğımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da 
bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Dağıtım şirketi, 
bağlantı talebini en geç on beş gün içinde değerlen-
dirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının 
gerçekleştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun 
bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak ta-
lep sahibine bildirir. Talebi uygun bulunan talep sahibi 
ile bağlantı anlaşması imzalanır.” 

şeklinde düzenlenmiştir. DPDMHY m.36/6’da;

17- Ayrancı, a.g.m., s.248; H. Kübra Ercoşkun Şenol, Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel Sınırı: M.27, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, Y.2016, c.74, s.2, ss.714-715; Konuya ilişkin Yargutay’ın görüşü için Bkz. Kaşak, a.g.t., ss.105-106.  YHGK, T. 10.12.2003, E. 2003/4-693, K. 2003/740; 

Yarg. 13. HD, T. 14.12.1999, E. 11685, K. 12431.

18- Kaşak, a.g.t., s.106.
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göz önünde bulundurulduğunda hem doğal gaz hem 
de elektrik için perakende satış piyasasında serbest tü-
ketici sayısının artacağı ve perakende sözleşmeleri için 
öngörülen sözleşme yapma zorunluluğunun azalacağı 
söylenebilir.
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davada hem sözleşmenin kurulmasını hem de uğradığı 
maddi ve manevi zararları talep edebilecektir.

Doğal gaz piyasasında sözleşme yapma zorunlu-
luğunun yerine getirilmemesi halinde bağlama talebi 
reddedilen kullanıcı DPK m.4 uyarınca durumu Kuruma 
bildirmelidir. Kurul dağıtım şirketinin konu hakkında-
ki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen 
esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, şirket 
Kurulun konu hakkında vereceği karara uymak zorun-
dadır. Sonuç olarak doğal gaz piyasasında sözleşme 
kurma zorunluluğuna aykırılık halinde öncelikle Kuruma 
başvuru yapılacak ve Kurul tarafından uyuşmazlık çö-
züme kavuşturulacaktır. Kurulun vereceği karara karşı 
bağlantı talebi reddedilen tarafın ayrıca mahkemeye 
başvurma imkânı da vardır.

Sonuç

Hukukumuzda sözleşme serbestisi kabul edilmiş 
olsa da sözleşme özgürlüğünün mutlak olarak ka-
bul edilmesi temel ihtiyaç olarak kabul edilen özellikle 
elektrik ve doğal gaz gibi hizmetlere kişilerin erişimini 
olumsuz etkileyebileceğinden, sözleşme özgürlüğüne 
istisna olarak sözleşme kurma zorunluluğu getirilmiştir.

Enerji piyasası açısından bakıldığında ise elektrik ve 
doğal gaz piyasasında serbest tüketici olmayan tüke-
ticilerin elektrik hizmetinden yararlanmak için görev-
li tedarik şirketine veya doğal gaz bağlantısı için ilgili 
dağıtım bölgesinden sorumlu doğal gaz dağıtıcı lisan-
sına sahip şirkete başvurulması halinde mutlak olarak 
sözleşme kurma zorunluluğu getirilmiştir. Serbest tü-
ketici kategorisinde olan kişilerin elektrik ve doğal gaz 
hizmetinden yararlanmak için başka yoldan bu hizmeti 
almamış veya alamamış olması şartlarının gerçekleş-
mesi gerekmektedir. 

Sözleşme kurma zorunluluğu olan firmanın sözleş-
me kurma talebini reddetmesi halinde, talebi reddedi-
len taraf idareye enerji piyasası için Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumuna başvurarak uyuşmazlığın çözüme 
kavuşturulmasını isteyebileceği gibi mahkemede ifa 
davası ile birlikte tazminat talep edebilecektir.

Günümüzde elektrik ve doğal gaz piyasasında li-
beralleşme konusunda önemli bir mesafe kat edildiği 

19- Ayrancı, a.g.m., s.249.
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Nükleer enerji konusunda 
ülkemiz son on yılda büyük 
mesafe kat etti. Siz de bu sü-
reçte hem Bakanlık hem de 
Nükleer Düzenleme Kurumu 
(NDK) bünyesinde aktif olarak 
görev aldınız. Daha öncesinde 
de Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) bünyesinde 
düzenleme tecrübeniz olduğu-
nu biliyoruz. Nükleer enerjinin 
enerji kaynaklarımız arasına 
katılması konusunda, Bakan-
lık ve özerk düzenleyici kurum 
bakış açısı ve sorumlulukları 
arasında ne gibi farklılıklar 

var, bizim için özetleyebilir mi-
siniz?

Nükleeri enerjiyi sepetine ek-
lemek isteyen her ülkede bu konu 
üçlü bir yapı ile yürütülüyor. Bunu 
üçgen bir masaya benzetebiliriz: 

Masanın bir tarafında devlet, 
yani siyasi iradeyi temsil eden ku-
ruluş, genellikle de enerji işlerin-
den sorumlu bakanlıklar oturuyor. 
Elektrik enerjisinin halka sürekli, 
kaliteli, çevreyle uyumlu ve rekabet 
koşullarına uygun olarak oluşmuş 
bir fiyattan sunulması ve nihayet 
enerji arz güvenliği temin etmek 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda 2003-2015 yılları arasında Enerji Uzman Yardımcısı, Enerji Uzmanı 
ve Grup Başkanı olarak görev yaptı. 

2015 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı olarak 
atandı. 2019-2021 yılları arasında iki yıl süreyle Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili 
olarak görev yaptı. 2021 Şubat ayından bu yana Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

Bu görevlerine ek olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Yürütme Kurulu Üyesi ve EUAS International 
ICC Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev yaptı. 

1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan 
İbrahim Halil DERE, 2009-2011 yılları arasında ABD’de bulunan Florida Eyalet Üniversitesinde (Florida State 
University) Kamu Yönetimi - Stratejik Yönetim ve Liderlik yüksek lisans programını tamamladı.

siyasi iradenin de önceliği olduğu 
için, nükleer enerji yatırımlarında 
devletin konumu neredeyse tüm 
dünyada vazgeçilmez görülüyor. 
Şunu bizzat müşahede ettim ki 
uluslararası nükleer camia devletin 
etkin konumu olmadan yeni nük-
leer enerji yatırımları yapılmasını 
pek mümkün görmüyor. Kaldı ki 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı-
nın nükleer altyapı elementlerinin 
birincisi liderlik. 

Masanın diğer tarafında ise 
yatırımcı yer alıyor. Yatırımcı ba-
zen devlet bazen özel, bazen yerli, 
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bazen yabancı olabiliyor. Nükleer 
alandaki önemli bir nokta; tesisi 
kuranla işleten farklı kişiler olabile-
ceği için masada, kuruluş esnasın-
da kurucu, işletme döneminde ise 
işletici tek muhatap kabul ediliyor. 
Nükleer alanda hukuki sorumluluk 
ve nükleer güvenlikte işleticinin 
münhasır sorumluluğu gereği, bu 
kişilerin hiçbir yüklenicisi ve teda-
rikçisi -en azından hukuken- mu-
hatap kabul edilmiyor. Yatırımcının 
devlet olduğu durumlarda da hem 
siyasi iradeyi temsil eden tarafta, 
hem de yatırımcının bulunduğu 
tarafta devlet var gibi bir görüntü 
ortaya çıksa da bunlar ayrı fonksi-
yonlar ve özünde bu masanın üç-
gen olduğu ya da olması gereklili-
ğini ortadan kaldırmıyor. 

Verdiğim örnekte, masanın bir 
diğer tarafında ise düzenleyici ku-
ruluş, yani nükleer güvenliği temin 
etmekle sorumlu olan yapı yer alı-
yor. Nükleer düzenleyici kuruluş, 
halkın, çalışanların ve gelecek ne-
sillerin radyasyonun olası zararla-
rından korunması için son derece 
önemli olan güvenlik (safety) ön-
lemlerinin alınmış olduğunu kamu 
adına gözeten kuruluş. Masanın 
diğer taraflarında oturan devlet ve 
yatırımcının öncelikleri -ki bu kişiler 
her ikisi de bazen devlet olabilir- 
yatırımın, en hızlı veya en ucuz şe-
kilde bitirilmesi olabilir. Bu da -en 
azından teorik olarak- tek önceliği 
olan nükleer güvenlik kavramı dü-
zenleyici kuruluşla masanın diğer 
tarafındaki kişiler arasında bir çıkar 
çatışmasına işaret edebilir. Bu se-
beple ve özetle, nükleer enerji ala-
nında düzenleyici kuruluşun güçlü, 
yetkin ve bağımsız olması son de-
rece önemli. 

Ülkemizde farklı bölgelerde 
üç adet nükleer santral kurul-
ması hedefinin olduğunu bili-
yoruz. Bu santrallerin, tamam-
landıklarında ülkemiz enerji 
piyasalarına yapacakları öngö-
rülen katkıları kısaca özetleye-
bilir misiniz?

Bildiğimiz gibi nükleer santral-
ler baz yük santralleri… İnşaatı ha-
len sürmekte olan Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali her biri 1.200 MW 
olan dört üniteden oluşan 4.800 
MW büyüklüğünde bir tesis olacak. 
Bir karşılaştırma olması bakımın-
dan söylemekte fayda var; Atatürk 
Hidroelektrik Santralinin (Atatürk 
HES) kurulu gücü 2.405 MW. Bir di-
ğer nokta ise nükleer santrallerde 
kapasite faktörü %90-%92… Bunu 
da dikkate aldığımızda sadece Ak-
kuyu’nun tüm üniteleri ile tam ka-
pasite çalışmaya başladığı anda, 
yılda üreteceği 35 milyar kWh 
elektrik enerjisi ile İstanbul ilinin şu 
anda tüketiminin yaklaşık %90’ını 
tek başına karşılayabilecek. Tabii 
bu, işin arz güvenliği kısmı. Diğer 

taraftan, yakıt yüklendikten sonra 
hiçbir dış koşuldan etkilenmeden, 
yılın 365 günü, günün 24 saati ve 
18 ay boyunca elektrik enerjisi üre-
tebilen bir tesis, üretim kısıtlarının 
olduğu veya tüketimin pik yaptığı 
dönemler için öngörülebilir fiyatla-
rın oluşmasına katkı sunacak. 

Paris İklim Anlaşmasının 
da Meclisimizce onaylandığını 
düşünürsek ülkemizin bu an-
laşma kapsamındaki karbon 
emisyonu azaltım taahhütleri 
de dikkate alınarak iklim de-
ğişikliği penceresinden bakıl-
dığında Türkiye ve dünyada 
nükleer enerjinin oynayacağı 
rol hakkında görüşlerinizi ala-
bilir miyiz? 

Nükleer santraller elektrik 
enerjisi üretirken karbon emisyo-
nu yapmazlar. Dünya için halen 
büyük bir baş ağrısı olan bu sorun 
ileriki yıllarda daha da büyük bir 
kâbusa dönüşecek gibi gözüküyor. 
Gerek ülkemiz için gerekse dünya 
için sera gazı salım miktarlarının 

“Akkuyu’nun tüm üniteleri ile tam kapasite çalışmaya 
başladığı anda, yılda üreteceği 35 milyar kWh elektrik 
enerjisi ile İstanbul ilinin şu anda tüketiminin yaklaşık 
%90’ını tek başına karşılayabilecek.”
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sınırlandırılması, bir süre sonra da 
azaltılabilmesi için kullanılacak en 
etkili araçlardan birisi de nükleer 
santraller. Bildiğimiz gibi en yük-
sek karbon salımı elektrik enerji-
sinin hidrokarbon kaynaklardan 
üretiminden kaynaklanıyor. Nük-
leer enerjinin bu rolünün önemli 
son yıllarda daha yüksek sesle ve 
daha sık gündeme geliyor. Ekono-
mik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü 
(OECD), Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) ve Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı; hem ayrı ayrı hem de birlik-
te nükleer enerjinin bu rolü ile ilgili 
geniş kapsamlı çalışmalar yapıyor. 
Ülkeler de kendi içlerinde buna 
önem vermeye başladı. Örneğin 
Çin, çok agresif bir nükleer enerji 
yatırımı programı uyguluyor. Çün-
kü sıkça eleştirildiği çevre konu-
sunda nükleerin iyi bir çözüm oldu-
ğunu düşünüyor. Bir başka örnek 
de Polonya: Son derece yoğun bir 
kömür tüketimi olan Polonya, ABD 
ile nükleer enerji yatırımları konu-
sunda işbirliğine gidiyor. Ülkemiz-

deki nükleer enerji yatırımlarının 
ülkemizin Paris Sözleşmesi kap-
samındaki yüklenimlerine büyük 
katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Nükleer santrallerin önemi, 
dünya piyasalarında günümüz 
gibi doğal gaz fiyatlarının arttı-
ğı dönemlerde daha net bir şe-
kilde anlaşılıyor. Arz güvenliği-
ne ve elektrik fiyatlarına olan 
katkılarının yanı sıra, nükleer 
santrallerin kurulması ve işle-

tilmesi ülkemize ne gibi ek fay-
dalar sağlayacak?

Nükleer enerji yatırımların ha-
yata geçirilmesi uzun yıllar alıyor 
ve nükleer santraller en az 60 yıl 
işletmede kalabiliyor. Böyle olun-
ca da yatırımcılar, yatırımın geri 
dönüş süresi uzun olduğu için 
belli bir süre boyunca alım garan-
tisi arıyor. Bu alım garantili fiyat 
bazen alıcı veya tüketiciler için 
dezavantaj olarak görülebilirken, 
böyle olağanüstü durumlar için 
de bir tür stabilizatör olarak iş-
lev görebiliyor. Geçen yıl itibariyle 
nükleerden üretilen birim elektrik 
enerjisi maliyeti içinde yakıtın payı, 
doğal gazdan üretilen birim elekt-
rik enerjisi maliyeti içindeki yakıtın 
payının 10’da birine eşitti. Bu fark 
bugünlerde daha da açıldı. Nükle-
er santraller, teknolojileri gereği, 
sabit sermaye yatırımı yoğun olan 
tesisler olduğu için, kombine çevi-
rim gaz türbinlerine (CCGT) oranla, 
yakıtın değil güvenlik önlemlerinin 
toplam maliyet içindeki payının 
öne çıktığı tesisler. Ek olarak nük-
leer yakıt; yaygın, bol, ucuz ve çok 
uzun yıllar kolayca ve güvenle de-
polanabilen kompakt bir ürün ol-
duğundan fiyat spekülasyonu ve 
manipülasyonuna nispeten kapalı 
bir ürün. Yani hidrokarbon fiyatla-
rındaki dalgalanmalardan kaynaklı 
türbülanslara karşı nükleer enerji 
güvenli bir liman.

Diğer taraftan, çok uzun yıllar 
işletmede kalabilen -ki ABD’nin 
nükleer düzenleme kuruluşu olan 
NRC ilk kez bazı nükleer santral-
lerin işletme süresini 80 yıla uzat-
tı- dolayısıyla amortismanının ta-
mamlamış olan nükleer santraller, 
yakıt maliyetinin toplam maliyet 

“Gerek ülkemiz için gerekse dünya için sera gazı salım 
miktarlarının sınırlandırılması, bir süre sonra da 
azaltılabilmesi için kullanılacak en etkili araçlardan birisi 
de nükleer santraller. Bildiğimiz gibi en yüksek karbon 
salımı elektrik enerjisinin hidrokarbon kaynaklardan 
üretiminden kaynaklanıyor. Nükleer enerjinin bu rolünün 
önemli son yıllarda daha yüksek sesle ve daha sık 
gündeme geliyor.”
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içindeki payının düşüklüğü sebe-
biyle sonraki yıllarda çok ucuza 
elektrik üretebiliyor.

Sermaye yoğun ve son derece 
yüksek güvenlik önlemleri gerekti-
ren nükleer tesisler için tedarikçi 
olabilmek imalat ve hizmet sektö-
rümüz için büyük fırsatlar sunu-
yor. Nükleer santral için tedarikçi 
olabilmek başlı başına çok daha 
yüksek bir toplam kalite anlayışını 
edinmek anlamına geliyor. İddia 
edildiğinin aksine; dünyanın nük-
leeri bırakmadığı, oynak enerji fi-
yatları ve iklim değişikliği meselesi 
sebebiyle birçok ülkenin nükleere 
yöneldiği, geleceğin dünyasında 
uluslararası ölçekte tedarikçi ola-
bilmenin sanayicilerimiz ve pro-
fesyonellerimiz için çok önemli bir 
vizyon olduğunu düşünüyorum. 

Nükleer enerji konusunda-
ki gelişmeler, enerji profesyo-
nelleri ve enerji konusunda 
kariyer yapmak isteyenler için 
önemli bir fırsatlar yaratıyor. 
Bu konuda kendilerini geliştir-
mek isteyenler için yaklaşık 20 
yıldır enerji sektöründe olan 
bir uzman ve çeşitli kurum ve 
kademelerde çalışmış bir bü-
rokrat olarak ne gibi önerileri-
niz var?

“Futbol sadece futbol değildir!” 
diye bir söz var. Bunun gibi, ben 
de diyorum ki “Nükleer sadece 
nükleer değildir!”… Bildiğimiz gibi 
nükleer santraller termik santral-
lerin bir türü. Türbinleri çevirmek 
için kullanılan suyu kaynatmak için 
termik santrallerde hidrokarbon 
kaynaklar yakılırken nükleer sant-
rallerde uranyum yakıtları kullanı-
lıyor. Bunun dışında işin mantığı 
çok farklı değil. Dolayısıyla enerji 

profesyonelleri için diğer tesisler 
için geçerli olan fırsatlar nükleer 
enerji alanında da mevcut. Nükle-
er tesisler; yüksek güvenlik önlem-
leri gereksinimleri dolayısıyla çok 
ayrıntılı ve uluslararası genel kabul 
görmüş ilke ve standartlarına göre 
düzenlenen ve işletilen yerler. Bu 
hassasiyet nükleer tesislerde ve 
genel olarak nükleer sektörde sa-
dece nükleer mühendislerin, hatta 
sadece mühendislerin değil akla 
gelebilecek birçok uzmanlık ala-
nının yer almasını gerektiriyor. Bu 
sebeple nükleer enerji temelde 
nükleer reaksiyona dayalı olsa da 
bütünü itibariyle daha birçok uz-
manlık dalına ihtiyaç duyan bir sek-
tör. Bu konuda ülkemiz açısından 
bir başka durum da şu: Yaklaşık 50 
yıldır şu ya da bu sebeple nükleer 
santral kurulamayan ülkemizde 
bu alanda büyük bir ihtiyaç var. 
Konuşmamızın başlarında bah-
settiğim Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansının belirlediği nükleer enerji 
altyapısı elementlerinden birisi in-
san kaynakları. İnsan kaynağı ol-
mayan bir sektörü en iyi ihtimalle 
dışa bağımlı olarak gelişebilir. Do-
layısıyla bu alanda hem büyük bir 
imkân hem de büyük bir ihtiyaç 
var. 

İşin enerji piyasası kısmına ge-
lecek olursak enerji piyasasında 
çalışan arkadaşlara; kurulu gücü 
çok yüksek, teknolojisi itibariyle 
diğer üretim tesislerinden ayrıştığı 
noktalardan kaynaklanan özellikler 
sebebiyle piyasa davranışlarında 
farklılaşmalar olması kaçınılmaz 
olan nükleer santrallerin, elekt-
rik piyasası üzerindeki etkilerini 
özellikle ekonometrik olarak de-
rinlemesine araştıran çalışmalar 
yapmalarını tavsiye ederim. Bunun 
hem ülkemiz elektrik piyasaları 
bakımından hem de kendi kariyer 
fırsatları açısından son derece fay-
dalı olacağına eminim.

“Nükleer santral için tedarikçi olabilmek başlı başına 
çok daha yüksek bir toplam kalite anlayışını edinmek 
anlamına geliyor. İddia edildiğinin aksine; dünyanın 
nükleeri bırakmadığı, oynak enerji fiyatları ve iklim 
değişikliği meselesi sebebiyle birçok ülkenin nükleere 
yöneldiği, geleceğin dünyasında uluslararası ölçekte 
tedarikçi olabilmenin sanayicilerimiz ve profesyonellerimiz 
için çok önemli bir vizyon olduğunu düşünüyorum.”
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45.295.939 m3/yıldır olduğu hesaplanmaktadır. Aynı 
durum elektrik üretimi için ele alındığında büyükbaş 
atık potansiyelinin 324.223.042 kWh/yıl ile yüksek de-
ğer taşıdığı görülmektedir. Elektrik üretimi potansiyeli 
bakımından 81.532.691 kWh/yıl ile kümes hayvanları, 
büyükbaş kategorisini takip etmektedir. 2017-2020 
yıllarında küçükbaş kategorisi için Polatlı’da maksimum 
elektrik üretim değeri 13.252.899 kWh/yıl olarak be-
lirlenmiştir. Bu çalışmaya dayanarak, Ankara'nın Polat-
lı ilçesinde bulunan büyükbaş hayvanların, biyogaz ve 
elektrik üretimi bakımından en yüksek potansiyeli ta-
şıdığı söylenebilir. Benzer şekilde, Polatlı’daki küçükbaş 
ve kümes hayvanlarının atıklarının da biyogaz ve elekt-
rik üretme potansiyellerinin yüksek olduğu hesaplan-
maktadır.

1. Giriş

Artan dünya nüfusu ile birlikte sanayinin gelişmesi 
enerji kaynaklarına olan talebi artırmıştır. Mevcut enerji 
üretiminin artan talebi karşılamaması nedeniyle ener-
ji fiyatları yükselmektedir. Benzer şekilde Türkiye’nin 

Özet
Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları konu-

sunda yürütülen çok çeşitli çalışma alanlarından birini 
de biyogaz enerjisi teşkil etmektedir. Önemli bir ener-
ji kaynağı olan biyogaz, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi 
üretimi için kullanılmaktadır. Biyogaz üretimi, hayvan 
atığını değerlendirmenin en iyi yollarından biridir. Bu 
çalışmada, Ankara ve ilçeleri için hayvansal atık bazın-
da potansiyel biyogaz üretimi ve elektrik üretimi po-
tansiyeli ele alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine dayanarak, Ankara ve ilçelerinde, çeşitli hay-
vanların (sığır, koyun, keçi ve kümes hayvanları) miktarı 
ele alınmaktadır. Hesaplamalar 2017 ila 2020 yılı ve-
rileri esas alınarak yapılmaktadır. Hesaplamalara esas 
veriler ışığında; 309.576 adet büyükbaş, 969.800 adet 
küçükbaş ve 12.006.895 adet kümes hayvanı ile Polatlı 
en yüksek potansiyeli haiz ilçe olarak gözlenmektedir. 
Hayvan atıklarına dayanan en yüksek biyogaz potansi-
yelinin yine Polatlı ilçesine ait olduğu; büyükbaş hay-
vanlar için 190.679.468 m3/yıl, küçükbaş hayvanlar için 
7.362.722 m3/yıl ve son olarak kümes hayvanları için 

Ankara’nın İlçelerindeki Hayvansal Ankara’nın İlçelerindeki Hayvansal 
Atıktan Kaynaklanan Biyogaz Potansiyeli Atıktan Kaynaklanan Biyogaz Potansiyeli 
ve Elektrik Üretiminin Belirlenmesive Elektrik Üretiminin Belirlenmesi
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araştırmıştır. Akdeniz Bölgesi’nin yılda 0,08 MTep/yıl 
enerji üretim kapasitesine ve yılda 183 Mm3 biyogaz 
potansiyelinden üretilebilecek yaklaşık 0,208 MTep/yıl 
enerji potansiyeline sahip olduğu sonucuna varmıştır. 
Ayrıca bu çalışmada Mersin’in bölgedeki en yüksek bi-
yogaz potansiyeli olduğunu da işaret edilmiştir.

2. Kullanılan Yöntemler

Bu bölümde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
[7] verilerine dayanarak, Ankara ve ilçelerinde çeşitli 
hayvanların (sığır, koyun, keçi ve kümes hayvanları) sa-
yıları ele alınmıştır. Bu çalışmada yer alan tüm veriler 
2017-2020 yılları için değerlendirilmiştir. İlçeler için 
atık potansiyelinin hesaplanmasında hayvan sayıları 
kullanılmıştır. Ankara’da bulunan yirmi altı ilçenin (Ak-
yurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Etimes-
gut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana,  Kahramankazan, 
Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nal-
lıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle, Çamlıde-
re, Çankaya, Çubuk ve Şereflikoçhisar) biyogaz üretim 
potansiyeli ve hayvansal atıklardan elektrik üretimi in-
celenmiştir. Hayvan sayılarının dağılımı Tablo 1 [7]’de 
verilmektedir. Tablo 1 [7] incelendiğinde; 309.576 adet 
büyükbaş, 969.800 adet küçükbaş ve 12.006.895 adet 
kümes hayvanı ile en yüksek hayvan sayısının Polatlı’da 
kaydedildiği görülmektedir. 

enerji talebi hızla artmakta ve arzın aynı hızda geliş-
memesi durumu enerji fiyatlarının yükselmesine neden 
olabilmektedir. Cvetković ve arkadaşları [1] Sırbistan 
Cumhuriyeti’nde, farklı kaynaklardan elde edilen biyo-
gaz üretim potansiyeli ile ilgili bir çalışma sunmuştur. 
Bu çalışmada sunulan biyogaz statüsünün engelleri, 
teşvikleri ve teknolojilerinin analizi, Sırbistan Cumhuri-
yeti’ndeki biyogaz sektörünün ileriye yönelik gelişimine 
katkıyı sembolize etmektedir. Toklu [2] biyokütleyi en 
önemli enerji kaynaklarından biri olarak değerlendir-
miştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin kırsalında hayvansal 
ve bitkisel atıklardan elde edilen biyokütle potansiyeli 
araştırılmıştır. Türkiye’nin toplam biyokütle enerji po-
tansiyeli miktarı yaklaşık 33 Milyon ton eşdeğer petrol 
(Mtep) olarak bulunmuştur. 

2010 yılı için Türkiye’nin kullanılabilir biyokütle po-
tansiyeli yaklaşık 17 Mtep, kullanılabilir biyoenerji kay-
naklarından elektrik üretim potansiyeli ise 73 MW ola-
rak ifade edilmiştir. Mao ve arkadaşları [3] 1998-2017 
yılları arasında Web of Science Core Collection veri tabanı-
na dayalı bibliyometri yöntemiyle biyokütle enerji özel-
liklerini ve çevresini araştırmıştır. Gıda dışı biyoyakıtla-
rın iyileştirilmesinin, hammadde alanında hala önemli 
bir konu olduğuna işaret etmişlerdir. Biyokütle ener-
jisinin arttırılması ve ekolojik çevrenin ilerlemesi için  
yaşam döngüsü değerlendirmesinin (LCA) ve diğer de-
ğerlendirme yöntemlerinin tanıtılmasını da taahhüt 
etmişlerdir. Doruk ve Bozdeveci [4] anaerobik ferman-
tasyon koşullarında her türlü organik atıktan biyokütle 
üretmeye çalışmışlar ve kırsal alanlardaki hayvansal 
atıklardan biyokütle elde etmişlerdir. Bu çalışmada De-
nizli ve ilçeleri için hayvansal atıklardan biyogaz potan-
siyeli hesaplanmıştır. Olası potansiyel biyogazın 46,30 
milyon litre ve Denizli için elektrik üretim potansiyelinin 
329 milyon kWh  olduğunu bulmuşlardır. Eliçin ve ar-
kadaşları [5] Türkiye için yılda 161 milyon ton hayvan 
gübresinden üretilebilecek 7,62 milyar m3 biyogaz ve 
yaklaşık 18.459.200 TWh enerji potansiyeli olduğunu 
hesaplamışlardır. Bunun yanı sıra işletmeler için uygun 
biyogaz ünitelerinin boyutlarına ve biyogaz tesislerinin 
işletmesi için ne kadar finansmana ihtiyaç olduğuna 
değinmişlerdir. Akyürek [6] çalışmasında, Türkiye’nin 
Akdeniz Bölgesi’ndeki altı ilde (Antalya, Burdur, Isparta, 
Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş) 
hayvan gübresinden elde edilen biyogaz potansiyelini 
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Tablo 1. 2017-2020 yıllarında Ankara ilçelerindeki 
hayvan nüfusu.

Büyükbaş Küçükbaş Kümes
Akyurt 115902 41594 40480
Altındağ 52130 17166 5418
Ayaş 77939 414857 5345777
Bala 134089 679898 1351780
Beypazarı 54159 577779 6940750
Elmadağ 80198 196658 724329
Etimesgut 9386 53794 15115
Evren 10384 19075 8140
Gölbaşı 123745 541195 928850
Güdül 56363 471702 1725987
Haymana 164541 867780 696870
Kah.kazan 65761 118971 3428476
Kalecik 90984 80281 6158322
Kazan 0 0 0
Keçiören 16192 26695 9150
Kızılcahamam 99312 170385 689176
Mamak 44847 49255 27645
Nallıhan 37235 364147 3738028
Polatlı 309576 969800 12006895
Pursaklar 14497 15660 12255
Sincan 159592 420250 829302
Yenimahalle 9797 31926 9375
Çamlıdere 52853 44933 16195
Çankaya 35310 167909 15582
Çubuk 250622 179177 7206237
Şereflikoçhisar 67873 315482 41105

 
Hayvancılık faaliyetlerinde, günlük hayvan gübre-

si miktarını ve kümülatif biyogaz potansiyelini belirli 
faktörler etkilemektedir. Hayvan türü, hayvan ağırlığı, 
toplam katı madde oranı (TS), üretilen tahmini biyogaz 
(EBTS), kullanılabilir atık oranı (AC) ve biyogaz verimi 
gibi hususların hayvanlardan kaynaklanan atık potan-
siyeli üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.

Gübreden üretilen teorik biyogaz şu şekilde hesap-
lanır:

TPB M TS AC EBTS= ⋅ ⋅ ⋅  [8]

TPB (m3/yıl) ile biyogazın teorik potansiyeli göste-
rildiğinde; M (kg/yıl), her bir bölge için üretilen hayvan 

atıklarının toplam miktarını ifade edecektir. TS, hayvan 
atığındaki toplam katı oranını; AC ise kullanılabilirlik 
katsayısını ifade etmektedir. EBTS (m3TS/kg), kilogram 
başına üretilen biyogazın toplam katı miktarıdır. Büyük-
baş hayvanlar, koyunlar, keçiler ve kümes hayvanları 
için bu değerler sırasıyla Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Teorik değerler

Hayvan tipi Büyükbaş Küçükbaş Kümes 
Toplam aktı madde oranı 
TS (%) 0,25 0,25 0,29

Kullanılabilir atık oranı 
AC (%) 0,5 0,13 0,99

Üretilen tahmini biyogaz 
EBTS (m3TS/kg) 0,6 0,4 0,8

Tahmini hayvan ağırlığı 
(kg) 250 40 1,5

Tahmini atık oranı (%) 0,09 0,04 0,03
1 yıl 365 365 365

Üretilen elektriği hesaplamak için biyogaz potansi-
yeli (m3/yıl), kalorifik biyogaz değeri (kWh/m3) ve dönü-
şüm verimi (%) gerekmektedir. Bu çalışmada tüm hay-
van türleri için kalorifik biyogaz değeri 6 kWh/m3 olarak 
kabul edilmiştir [8]. Benzer şekilde tüm hayvan türleri 
için dönüşüm verimliliği (%) 0,3 olarak kabul edilmiştir 
[8]. Ayrıca biyogaz potansiyeli her hayvan türü için ayrı 
ayrı ele alınmıştır. [8]

Şekil 1. Hayvan Çeşitleri Dağılımı

2016-2020 yılları arasında Ankara ilinde kaydedilen 
verilere göre; büyükbaş, küçükbaş, keçi ve kanatlı hay-
vansal atık oranı miktarı Şekil 1’de belirtilmiştir. Kanatlı 
sayısının diğer hayvanlara oranla yüksek olduğu görül-
mektedir.
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Elmadağ 49396956 1493028 2732527
Etimesgut 5781189 408404 57021
Evren 6395895 144817 30708
Gölbaşı 76219186 4108752 3504081
Güdül 34716085 3581162 6511276
Haymana 101346972 6588186 2628938
Kahramankazan 40504666 903228 12933905
Kalecik 56040458 609493 23232233
Kazan 0 0 0
Keçiören 9973260 202668 34518
Kızılcahamam 61169985 1293563 2599912
Mamak 27622949 373944 104291
Nallıhan 22934433 2764604 14101688
Polatlı 190679468 7362722 45295939
Pursaklar 8929246 118891 46232
Sincan 98298698 3190538 3128537
Yenimahalle 6034340 242382 35367
Çamlıdere 32554145 341131 61096
Çankaya 21748753 1274765 58783
Çubuk 154367488 1360312 27185486
Şereflikoçhisar 41805526 2395139 155068

Biyogaz miktarına bağlı olarak Polatlı’da en yüksek 
elektrik üretimi potansiyelinin 324.223.042 (kWh/yıl) 
ile büyükbaş kategorisinde hesaplandığı söylenebilir 
(Tablo 4 [7]). Bunu sırasıyla; 81.532.691 (kWh/yıl) üre-
tim potansiyeli ile kanatlılar ve 13.252.899 (kWh/yıl) 
ile küçükbaş kategorileri takip etmektedir. 2017-2020 
yıllarında Tablo 4’e göre Kazan ilçesinde hiç hayvan ol-
madığı için ne elektrik üretimi ne de biyogaz potansiyeli 
bulunmaktadır.  

3. Değerlendirme

Tablo 3 [7] incelendiğinde; büyükbaş için 
190.679.468 (m3/yıl), küçükbaş için 7.362.722 (m3yıl) 
ve kümes hayvanları için ise 45.295.939 (m3/yıl) ile en 
yüksek biyogaz potansiyelinin Polatlı ilçesinde bulun-
duğu anlaşılmaktadır. Sıralamanın devamında; Çubuk, 
Haymana, Sincan, Bala, Gölbaşı, Akyurt, Kızılcahamam, 
Kalecik, Elmadağ, Ayaş, Şereflikoçhisar, Kahramanka-
zan, Güdül, Beypazarı, Çamlıdere, Altındağ, Mamak, 
Nallıhan, Çankaya, Keçiören, Pursaklar, Evren, Yenima-
halle, Etimesgut ve Kazan ilçelerinin Polatlı’yı takip etti-
ği görülmektedir. Fakat kümes hayvanları için sıralama 
farklıdır ve Polatlı’yı sırasıyla Çubuk, Beypazarı, Kalecik, 
Ayaş, Nallıhan, Kahramankazan, Güdül, Bala, Gölbaşı, 
Sincan, Elmadağ, Haymana, Kızılcahamam, Şereflikoç-
hisar, Akyurt, Mamak, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, 
Pursaklar, Yenimahalle, Keçiören, Evren, Altındağ ve 
Kazan takip etmektedir. 

Tablo 3. 2017-2020 Yıllarında Ankara İlçeleri için 
Biyogaz Potansiyeli 

Büyükbaş Küçükbaş Kümes
Akyurt 71388388 315782 152711
Altındağ 32108822 130324 20439
Ayaş 48005553 3149594 20166912
Bala 82590443 5161786 5099582
Beypazarı 33358559 4386498 26183938
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Tablo 4. 2017-2020 Yıllarında Ankara İlçeleri için Elektrik 
Üretimi 

Büyükbaş Küçükbaş Kümes
Akyurt 128499099 568407 274879
Altındağ 57795879 234584 36791
Ayaş 86409995 5669270 36300441
Bala 148662798 9291214 9179247
Beypazarı 60045406 7895697 47131088
Elmadağ 88914520 2687450 4918548
Etimesgut 10406141 735127 102638
Evren 11512611 260671 55275
Gölbaşı 137194535 7395754 6307346
Güdül 62488954 6446091 11720296
Haymana 182424550 11858734 4732088
Kahramankazan 72908399 1625810 23281029
Kalecik 100872824 1097088 41818019
Kazan 0 0 0
Keçiören 17951868 364803 62133
Kızılcahamam 110105973 2328413 4679842
Mamak 49721308 673099 187723
Nallıhan 41281979 4976287 25383039
Polatlı 343223042 13252899 81532691
Pursaklar 16072643 214003 83217
Sincan 176937656 5742968 5631366
Yenimahalle 10861811 436288 63661
Çamlıdere 58597460 614036 109972
Çankaya 39147756 2294577 105809
Çubuk 277861479 2448561 48933875
Şereflikoçhisar 75249947 4311251 279123

Şekil 2.  2017-2020 Yıllarında Ankara İlçelerinin Biyogaz 
Potansiyeli

2017-2020 yılları için Ankara ilçelerinde büyükbaş, 
küçükbaş ve kanatlı kategorilerinde hayvansal atıkların 
tahmini biyogaz potansiyeli Şekil 2’de, üretilebilecek 
elektrik miktarı ise Şekil 3’te gösterilmektedir. 

Şekil 3. 2017-2020 Yıllarında Ankara İlçelerinin 
Elektrik Üretimi

Şekil 4. Ankara İlçeleri için Biyogaz Potansiyeli 
Yüzdeleri

Şekil 4’te verilen oranlar, 2017-2020 yıllarında An-
kara›nın tüm ilçeleri için biyogaz potansiyel değerini 
esas almaktadır. Büyükbaş hayvanların, toplam biyo-
gaz potansiyeli miktarı içindeki oranı %84, kümes hay-
vanlarının %13 ve küçükbaş hayvanların ise %3 olarak 
hesaplanmaktadır.

Şekil 5. Ankara İli için Elektrik Üretim Potansiyelinin 
Yüzde Dağılımı
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2017-2020 yılları arasında Ankara'nın tüm ilçeleri 
için elektrik üretim potansiyelinin hayvan kategorileri 
bazında oransal dağılımı Şekil 5’te görülmektedir. Top-
lam elektrik üretim potansiyeli içinde büyükbaş oranı 
%84 iken, küçükbaş oranı %3 ve kümes hayvanlarının 
oranı ise %13 mertebesinde hesaplanmıştır.

4. Sonuç

Hayvan atıklarından elde edilen biyogaz, yenilene-
bilir bir enerji kaynağı olarak fosil yakıtlara alternatif bir 
seçenek sunmaktadır. Bu çalışmada, elektrik enerjisi 
ve biyogaz üretimi için hayvan gübresinin (sığır, koyun, 
keçi ve kümes hayvanları) potansiyelleri ele alınmıştır. 
Elde edilen sonuçlara göre, Ankara’nın Polatlı ilçesinde 
bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, maksimum 
biyogaz ve elektrik üretim potansiyeline sahiptir. Ben-
zer şekilde Polatlı’daki kümes hayvanları da maksimum 
biyogaz ve elektrik üretim potansiyeline sahiptir.
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220,85 Avro/MWh ile EPİAŞ fiyatının yaklaşık 4,3 katı 
olurken, İtalya (GME) ve İspanya (OMIE) borsalarında 
ise EPİAŞ fiyatının yaklaşık 3 katı spot elektrik fiyatı 
oluşmuştur. Eylül ayında tüm borsalarda Ağustos ayına 
göre ortalama fiyat artarken EPİAŞ’ın fiyatında azalma 
görülmüştür (EPİAŞ, 2021).

Şekil 2. Doğal Gaz Ticaret Merkezleri Fiyatları (Avro/MWh)

30 Eylül 2021 dâhil olmak üzere Eylül ayı ortala-
ma doğal gaz ticaret merkezleri fiyatları kıyaslandı-
ğında; Birleşik Krallık (NBP) 61,84 Avro/MWh, Hollan-
da (TTF) 63,68 Avro/MWh, Almanya (Gaspool) 62,74 
Avro/MWh, Almanya (NCG) 63,58 Avro/MWh ile yak-
laşık benzer değerlerde seyretikleri görülmekte olup 
bu fiyatlar EPİAŞ fiyatının yaklaşık 2,8 katına takabül 
etmektedir. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) Asya fiyatı 

1. Giriş

Avrupa kıtasında, 2021 yaz aylarının başından iti-
baren, elektrik ve doğal gaz toptan satış fiyatlarında 
hızlı bir artış yaşamaktadır (Şekil 1 ve 2). Bu durum kıta 
genelinde enerji arzı ve fiyatları konusunda endişeleri 
artırmış, siyasi tartışmaları tetiklemiştir. Bu çalışmada, 
Avrupa enerji piyasalarındaki mevcut durum analiz edi-
lerek ileriye dönük çıkarımlarda bulunulmaktadır. 

Şekil 1. Avrupa Spot Elektrik Fiyatları (Avro/MWh)

30 Eylül 2021 dâhil olmak üzere Eylül ayı orta-
lama spot elektrik fiyatları kıyaslandığında EPİAŞ’ta 
oluşan fiyatın tüm önemli borsaların gerisinde kaldığı 
görülmektedir. Birleşik Krallık (N2EX) borsasında fiyat 
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ki söz konusu yükseliş, elektrik fiyatlarındaki artışın ana 
sebebi olarak öne çıkmaktadır. Avrupa ülkelerinin hızlı 
biçimde LNG ithalatını artırması da mevcut kapasite sı-
nırları nedeniyle kolay olmamaktadır.

Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) elektrik üretiminin 
%40’ına yakınını sağlayan yenilenebilir kaynaklar ise 
kuraklık, rüzgâr değişkenliği gibi sebeplerle her dönem 
ihtiyacı yeterli miktarda karşılayamamaktadır. Son dö-
nemde yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik miktarı 
da gerilemiştir.

Diğer taraftan, Avrupa’da perakende satış elektrik 
fiyatları üzerindeki baskı, elektriğe uygulanan yüksek 
vergi ve harçlar tarafından da tetiklenmekte olup son 
on yılda %29’luk bir artışla elektrik faturasının yaklaşık 
%41’ini oluşturmaktadır.

Grafik 1. Avrupa Karbon Fiyatları (Avro/Ton)

Bunlara ilaveten, karbon fiyatları da elektrik üretimi 
için temiz ve yenilenebilir kapasitelerin payını artırma 
ihtiyacını vurgulayan bir yükseliş trendi izlemiştir. Kö-
mür santralleri ve akaryakıt istasyonlarının ödediği 
karbon fiyatının rekor seviyelere ulaşmasıyla (Grafik 1), 
karbon fiyatları, elektrik faturasının yaklaşık beşte birini 
oluşturmaktadır (Eurelectric, 2021).

Doğal gaza kıyasla enerji bazında çok daha faz-
la karbon salımı yapmasından dolayı, kömür, elektrik 
üretiminde daha az tercih edilse de kömür fiyatları va-
deli piyasalarda son bir senede yaklaşık 5 kat, sadece Eylül 
ayında ise yaklaşık 1,5 kat artmıştır (Tablo 1) (Investing, 
2021).

için 65,94 Avro/MWh ortalama fiyat oluşmuştur. Eylül 
ayında tüm borsalarda Ağustos ayına göre ortalama 
fiyat artarken EPİAŞ’ın fiyatı da yaklaşık %9 artmıştır 
(EPİAŞ, 2021).

Mevcut durumda Avrupa doğal gaz toptan satış fi-
yatları bir önceki seneye göre yaklaşık 6 kat daha yüksek 
seviyelerde bulunmaktadır. Avrupa ülkeleri hala elektrik 
üretimlerinin yaklaşık %20’sinde gaza bağımlı olduğundan 
bu durum nihai tüketicilerin hem doğal gaz faturalarını 
hem de elektrik faturalarını doğrudan etkilemektedir 
(Eurelectric, 2021).

2. Krizin Nedenleri

2.1. Doğal Gaz Piyasaları

Avrupa, gaz ihtiyacının kabaca %60’ını ithal etmekte 
olduğundan küresel fiyat dalgalanmalarına ve talep 
değişimlerine karşı oldukça kırılgandır. Asya’daki gaz 
fiyatlarının son dönemlerde yüksek seyretmesi sebebiyle 
Katar ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’den gelebilecek 
olan LNG kargolarının yönünün Avrupa’dan Asya’ya çev-
rilmesi durumu kırılganlığı daha da gün yüzüne çıkar-
mıştır.

2021 yılının ilk yarısında ekonomik aktivite, pande-
mi öncesi seviyelere dönerken doğal gaz talebi art-
mıştır. Havaların soğuk olması, düşük güneş ve rüzgâr 
üretimi sebepleri ile Avrupa’da gaz stoklarına normal-
den daha uzun bir süre ihtiyaç duyulmuştur. 

Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğal 
gaz sevkiyatını kısması1, durumu daha da zorlaştırmıştır. 
Bu nedenle Avrupa’nın özellikle kış aylarında kullanıl-
mak üzere ayırdığı doğal gaz rezerv miktarları normal 
seviyelerin çok altına düşmüştür. Halihazırda, gaz stok-
ları düşük olduğundan (%60 kapasitede) doğal gaz fiyat-
larında yükseliş kaçınılmaz olmuştur (Charisi, 2021).

2.2. Elektrik Piyasaları

Avrupa’da elektrik üretiminde doğal gazın büyük 
payı bulunmaktadır. Bu nedenle, doğal gaz fiyatlarında-

1- Avrupa’da bazı sektör temsilcileri Rusya’nın doğal gaz arzını Kuzey Akım 2’ye yönelik onay kararını hızlandırmak amacıyla yavaşlattığı görüşündedir.
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çalışmaları genellikle Birleşik Krallık’ın ithalat ihtiyaçla-
rının daha düşük olduğu yaz aylarında gerçekleşmek-
tedir. Fakat bakım sebebiyle Kasım ayı sonlarında 10 
gün boyunca Birleşik Krallık-Belçika enterkonneksiyonuna 
ait her iki yöndeki akışlar da kapatılacaktır. Söz konusu 
kapatma işleminin 16 Kasım 2021 gaz gününde başla-
ması ve 25 Kasım 2021 gaz gününün sona ermesiyle 
tamamlanması planlanmaktadır. Birleşik Krallık, genel-
likle soğuk kış aylarında Belçika’dan gaz almaktadır. Söz 
konusu enterkonneksiyon hattının kapatılması, Birleşik 
Krallık’ın, Balgzand Bacton boru hattı (BBL) yoluyla 
Hollanda’dan gaz ithalatına olan bağımlılığını artırabilir 
(Martin, 2021).

Sonuç olarak, kış ayları yaklaşırken Avrupa ülkelerinin 
doğal gaz talebinin daha fazla artması öngörülmekte 
olup elektrik fiyat artışlarının da kısa sürede hız kesmesi 
beklenmemektedir.

3. Ülkelerin Krizden Çıkma Stratejileri

Elektrik fiyatlarındaki ani artış, ulusal politika yapı-
cılarının dikkatini çekmiş ve enerji piyasalarının olağan 
işleyişine müdahaleye sevk etmiştir. Kısa vadeli fiyat 

Elektrik fiyatlarındaki artış sebeplerine ek olarak, 
Birleşik Krallık’ta güç kablosu yangını da gösterilebilir. 
Birleşik Krallık ve Fransa arasındaki söz konusu 2 GW 
enterkonneksiyon bağlantısının Eylül ayının ikinci haf-
tasında çıkan bir yangının ardından, önümüzdeki kış 
yarı kapasitede çalışması ihtimali, AB’den İngiltere’ye 
gaz boru hattı kapasite rezervasyonlarını daha da ih-
tiyaç duyulur hale getirmiştir. Enterkonneksiyon bakım 

Tablo 1. Rotterdam Kömür Fiyatları (ABD Doları/Ton)
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3.1.2. Fiyatlandırma Mekanizması

İspanya’da bulunan ve sera gazı salımı yapmayan tüm 
elektrik üretim tesisleri (nükleer, hidrolik, rüzgâr, foto-
voltaik vb.), gaz fiyatı 20 Avro/MWh’yi aştığında elektrik 
sistemine elde ettikleri fazla geliri geri vermelidir. Bu ge-
lirler doğal gazdan üretilen yüksek elektrik maliyeti-
ni dengelemek ve tüketicilerin faturalarını düşürmek 
için kullanılacaktır. Bu mekanizma 15 Eylül 2021’den 
31 Mart 2022’ye kadar sürecektir. İspanya anakarası 
dışında kalan, ihale ile kapasite kazanmış ve 10 MW 
altındaki üretim santralleri bu düzenlemeden etkilen-
meyecektir.

3.1.3. Hammadde Maliyetlerindeki Değişikliklere 
İlişkin Sınırlar

Yeni düzenleme ile mesken ve Küçük ve Orta Büyük-
lükteki İşletme (KOBİ)’lere uygulanan gaz tarifelerindeki 
artış sınırlandırılacaktır. 1 Ekim 2021 tarihinden başla-
yarak son kaynak doğal gaz tarifesi mevcut tarifenin en 
fazla %35’ine kadar artırılabilecektir. 1 Ocak 2022’den 
sonra ise bu artış %15’i aşmayacaktır. Hammadde ma-
liyeti ve bu düzenleme kapsamında yapılacak hesapla-
malar ile bulunan hammadde maliyeti arasındaki fark, 
2022 Ocak ayından itibaren son kaynak doğal gaz ta-
rifesine yansıtılabilecektir. Ancak bir önceki revizyonda 
uygulanan değere göre hammadde maliyetindeki artış 
%15 veya daha fazla ise geçmişe dönük herhangi bir tu-
tar son kaynak tarifesine yansıtılmayacaktır. Bir önceki 

oynaklığına karşı gösterilen tepkilerin, AB emisyon tica-
ret sistemini ve enerji piyasası yapısını da bozması muh-
temeldir.

Spot elektrik fiyatları dinamik bir fiyat oluşumuna 
sahip olup dalgalanmalara maruz kalmaktadır. Örneğin 
gün öncesi Avrupa elektrik piyasalarındaki negatif fiyat 
oluşumları, 2018’de 375 saate kıyasla 2020’de toplam 
1837 saate ulaşan keskin bir artış görmüştür. Söz ko-
nusu husus, düşük marjinal maliyetli üretim kaynakla-
rının daha yüksek penetrasyonunun ve entegrasyonu-
nun bir sonucudur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 
artırmak da karbon fiyatlarına maruz kalmayı azaltmak 
için kritik öneme sahiptir. Yenilenebilir enerji santralle-
rinin yatırım ve işletme maliyetleri, doğal gaz ve kö-
mürden önemli ölçüde daha düşüktür. Bu kapsamda 
yenilenebilir enerji kaynakları daha aktif hale geldikçe, 
elektrik fiyatları daha da düşmeye eğilimli olacaktır (Eu-
relectric, 2021).

3.1. İspanya

16 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren İspanya Krali-
yet Kararnamesi (Kararname) gibi piyasa düzenlemeleri, 
yatırımcı güvenini ciddi şekilde sarsmaktadır. Kararna-
me, doğal gaz fiyatlarındaki artışın İspanya’nın pera-
kende gaz ve elektrik tarifeleri üzerindeki etkisini ha-
fifletmek için bazı acil önlemleri yürürlüğe koymaktadır. 

Alınan kararların detayları aşağıda özetlenmiştir 
(Fieldfisher, 2021):

3.1.1. Yeni İhaleler

Yeni uzun dönem elektrik üretimi ihaleleri 
düzenlenecektir. Üretimde karbon salımı “0” ve üre-
tim süresi bir yıl veya daha fazla olmalıdır. İlk ihale 31 
Aralık 2021’de gerçekleştirilecek olup 16 GWh elektrik 
üretimi ihale edilecektir. Bu yeni ihaleler daha önce İs-
panya’da düzenlenen yenilenebilir ihalelere (rezerv fi-
yat, metodoloji vb. ile) benzemekte olup ihaleler piyasa 
işletmecisi (OMIE) tarafından düzenlenecek ve işlemler 
Rekabet Kurumu (CNMC) tarafından denetlenecektir. 
Söz konusu ihaleler, elektrik piyasalarındaki rekabet 
ve likidite koşulları sağlanana kadar süresiz devam 
edecektir. 
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altında kalması nedeniyle hükümet, enerji endüstrisiy-
le görüşmelerde bulunmaktadır. Son olarak, İngiltere 
Başbakanı Boris JOHNSON’ın ülkedeki elektrik üretimi-
nin 2035 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiden 
karşılanmasına ilişkin planı haberlere yansımıştır (Evans, 
2021).

3.3. Almanya ve Avusturya 

Almanya ve Avusturya gibi ülkeler ise doğal gaz depo-
larına ilişkin önlemler almaktadır. Örneğin Almanya’daki 
Uniper Energy Storage depolama şirketi, 7 Eylül 2021 
tarihinde Breitbrunn tesisindeki tüm gaz depolama ka-
pasitesini Nisan 2022-Mart 2024 dönemi için tahsis 
etmiştir. Alman depolama operatörleri derneği INES, 
Almanya’nın gaz sistemi için yeterli yedeği güvenceye 
almak adına normalden daha erken hareket etmesi ge-
rektiğini, böylece bu kış depo ihtiyaçlarının karşılanabi-
leceğini belirtmiştir. Avusturya enerji şirketi OMV ise, 
Alman ve Hollanda şebekelerine bağlı Etzel gaz depo-
lama tesisinde 600 GWh kapasitenin tamamını Nisan 
2022-Mart 2023 için tahsis etmiştir. Ayrıca OMV, Ka-
radeniz limanı Mangalia’daki Damen Tersanelerine LNG 
teslim ederek Romanya’daki ilk LNG ikmal operasyonu-
nu da tamamlamıştır. (Casadei, 2021)

3.4. Polonya ve Bulgaristan 

Polonya, kaynak çeşitlendirmesi yönünde adımlar 
atmakta ve Rusya ile olan bağını kopartarak daha gü-
venilir tedarik kaynaklarına yönelmeyi tercih etmekte-
dir. Polonya, Gazprom ile olan uzun vadeli 10,2 milyar 
m³/yıl’lık sözleşme süresinin gelecek yılsonunda sona 
ermesini müteakip Avrupa spot piyasalarından gaz 
satın almaya hazırlanmaktadır. İlaveten, Bulgaristan’ın 
devlete ait gaz tedarikçisi Bulgargaz’ın önceki anlaşma-
nın sona ermesinin ardından Azerbaycan gazı ithalatını 
1 Ekim’den itibaren %15 artırması beklenmektedir. 

3.5. Rusya 

Ağustos ayının sonlarında Rus Rosneft şirketi, 
Gazprom tarafından inşa edilen 55 milyar m³/yıl ka-
pasiteli Kuzey Akım 2 boru hattı aracılığıyla Avrupa’ya 
gaz tedarik etmek istemiştir. Rosneft, AB mevzuatının 
Gazprom’un Kuzey Akım 2 hattını tam kapasite kullanma-

revizyonda uygulanan değere göre hammadde maliye-
tindeki artış %15’ten az ise bu değer maksimum %15’e 
kadar artırılacaktır.

3.1.4. Kırılgan Müşterilerin Korunumu

Tedarikçilerin, sosyal yardım alan müşterilere elekt-
rik arzını kesme süresi 6 ay daha uzatılacaktır.

3.1.5. Karbondioksit (CO2)

Son olarak, CO2 ile ilgili olarak, yüksek fiyatlar ne-
deniyle elde edilecek ilave yüksek gelir göz önüne alı-
narak, elektrik sistem kullanım bedellerinin azaltılması 
amacıyla maksimum 2 milyar Avronun ayrılmasının uy-
gun olduğuna karar verilmiştir.

3.2. Birleşik Krallık 

İspanya’nın fiyat tavanı stratejisine benzer şekilde, 
İngiliz Milletvekili Kwasi KWARTENG, Birleşik Krallık’ın 
elektrik perakende satış fiyat tavanının yürürlükte 
kalacağını ve hükümetin finansal açından zor durum-
daki tedarikçileri kurtarmayacağını söylemiştir. Bunun-
la birlikte, artan doğal gaz ve elektrik toptan satış fiyat-
larının bu kış daha fazla tedarikçiyi piyasa dışına itmesi 
muhtemel göründüğü ve Birleşik Krallık’ta uygulanan 
tavan fiyatların mevcut elektrik ve gaz maliyetlerinin 
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nedenleriyle doğal gaz ve buna bağlı olarak elektrik pi-
yasalarında arz sorunu ortaya çıkmıştır.

2021 yaz başından itibaren elektrik ve doğal gaz 
toptan satış fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. 
Mevcut durumda Avrupa doğal gaz toptan satış fiyat-
ları bir önceki seneye göre yaklaşık 6 kat daha yüksek 
seviyelerde bulunmaktadır. Avrupa elektrik üretiminde 
doğal gazın önemli bir payı bulunması nedeniyle doğal 
gaz fiyatlarındaki söz konusu yükseliş, elektrik fiyatla-
rında da artışa sebep olmuştur. 

Yaşanan olağan dışı fiyat artışları her ülkenin ken-
dine has tedbirler almasına neden olmuştur. Bu tedbir-
lerin bazıları piyasa bazlı bazıları ise tamamen piyasa 
bozucu etkilere sahiptir. Başta İspanya olmak üzere 
birçok hükümet yaşanan gelişmelere kayıtsız kalma-
yarak mevcut piyasa kurallarında değişiklik yapmakta 
veya planlamaktadırlar. Kısa vadeli fiyat oynaklığına 
karşı gösterilen bu tepkilerin, AB enerji piyasası yapı-
sı ve emisyon ticaret sistemini bozucu etki yaratması 
muhtemeldir.

Konuya ilişkin; Japon LNG, TTF, Henry Hub ve ülke-
mizdeki doğal gaz gün öncesi piyasa fiyatlarının son bir 
yıllık seyrinin karşılaştırması Grafik 2’de görülmektedir.

Grafik 2. Farklı Piyasalar İçin Fiyat Karşılaştırması 

 Geçmişte her daim diğer piyasalardaki fiyatların 
çok üzerinde seyreden Japon LNG fiyatları, Avrupa’da-
ki doğal gaz krizi sebebiyle Grafik 2’de de görüleceği 
üzere, TTF fiyatlarına endekslenmiş durumdadır. Bu 
gelişme Avrupa’daki enerji krizinin boyutlarını göster-
mesi açısından da ilgi çekicidir.

sını engelleyebileceği göz önüne alındığında, gaz sevkine 
izin verilmesinin, hattın tam kapasitede kullanılması-
nı sağlayacağını savunmaktadır. Prensipte Rosneft’in 
Avrupa’ya spot bazda en fazla 10 milyar m³/yıl’a kadar 
satış yapmasına izin vermek isteyen Rus Hükümeti, 
Gazprom’un boru hattıyla gaz ihracatı üzerinde teke-
le sahip olmasından yana gözükmektedir. Avrupa’daki 
doğal gaz ve ona bağlı olarak yaşanan elektrik fiyat ar-
tışları Rusya lehine bir durum oluşturmaktadır. (Goreva, 
2021)

3.6. Türkiye

Görece olarak bu krizden az etkilenen ülkemizde 
ise Rus ve İran boru gazı fiyatlarının son çeyrek için bir 
önceki çeyreğe kıyasla %15 civarında artması beklen-
mekte ise de ülkemizdeki doğal gaz ortalama fiyatları-
nın -yüksek LNG fiyatlarına rağmen- Avrupa gaz tica-
ret merkezlerindeki fiyatların çok altında seyredeceği 
değerlendirilmektedir. Bununla beraber, Gazprom’un 
ödeme anlaşmazlıkları nedeniyle bazı özel sektör it-
halatçılarına teslimatları kestiği 2021 yılı Temmuz or-
tasından bu yana devam eden zayıf Rus ithalatı, Ekim 
ayının başından itibaren yeni Azerbaycan teslimatları 
ile dengelenmiştir. Bunlara ilaveten, BOTAŞ Azerbay-
can ile toplam 6 milyar m³ hacminde üç yıl süreli bir an-
laşma imzalanmıştır (Charisi, 2021).

4. Sonuç

Pandemi sonrası Avrupa enerji piyasası zorlu bir 
dönemden geçmektedir. Gelinen noktada;

•	 Avrupa’da ekonomik aktivitenin pandemi öncesi 
seviyelere ulaşması,

•	 Yeterince kaynak çeşitliliği bulunmaması ve 
karbon fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle 
oluşan enerji ihtiyacının ağırlıklı olarak doğal gaz 
çevrim santrallerinden karşılanması, 

•	 Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Türkiye hariç doğal 
gaz sevkiyatını kısması,

•	 Doğal gaz stok seviyelerinin düşük seyretmesi
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değerlendirilmektedir. Ancak söz konusu çözümler kısa 

bir dönemde etkisini gösteremeyeceği için özellikle 

2021-2022 kış döneminde Avrupa’da elektrik kesinti-

leri gibi sorunların da oluşabileceği öngörülmektedir.
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Ülkemiz doğal gaz piyasası her ne kadar uzun dö-
nemli kontratlar sayesinde aşırı fiyatlandırmalardan 
etkilenmemiş gibi gözükse de; hem Gazprom kontrat-
larındaki gazın bu yıl için neredeyse tamamının kullanıl-
mış olması hem de uzun dönemli kontratlarda fiyatların 
ağırlıkla petrole endeksli olması ve petrol fiyatlarının da 
son zamanlarda yükseliş trendinde olması sebepleriy-
le doğal gaz fiyatlarının dolar bazında artmaya devam 
edeceği; ancak, Avrupa’daki gibi sert yükselişlerin olma-
yacağı değerlendirilmektedir. Her daim, tüm piyasalar 
arasında en düşük seviyelerde olan Henry Hub fiyatları 
artık doğal gaz piyasamızdaki fiyatlara yaklaşmış du-
rumdadır. Zira, 2016 yılı itibarı ile net ihracatçı konuma 
gelen ABD’deki ihracat yoğunluğu Henry Hub fiyatlarını 
bile yukarı doğru itmektedir.

AB enerji krizinden dünyadaki tüm piyasalar etki-
lenmiş ve hepsinde yukarı yönlü değişimler meyda-
na gelmiştir. Bazı hükümetler soruna fiyat tavanı gibi 
günübirlik önlemler arasa da bu önlemler uzun süreli 
çözümler olmaktan uzak görünmektedir.

Sonuç olarak Avrupa’da;

•	 Ülkelerin, doğal kaynaklarını sürekli hem siya-
si hem ekonomik bir koz olarak kullanan Rusya 
yerine Norveç gibi daha güvenilir ülkelere ya da 
kendi kaynaklarına yönelebileceği; 

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve nükleer 
enerjinin elektrik üretimindeki payının arttırıla-
bileceği;

•	 Doğal gaz depolaması ve LNG istasyonlarına iliş-
kin yatırımların artabileceği;

•	 Verimli olması sebebiyle akıllı şebekelere yöneli-
min hızlanabileceği; 

•	 Çevreci politikalardan vazgeçilmese de “kısa dö-
nemli olarak” iklim değişikliği politikalarının bir 
kenara bırakılıp karbon izinlerinin yükselmesi 
neticesinde kömür gibi çevreci olmayan yakıtlara 
yönelim olabileceği;

•	 Gazprom’un Avrupa’nın doğal gaz fiyatlarında 
artışındaki payının AB tarafından daha çok gün-
deme getirilebileceği
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Doğal Gaz Boru Hattı ve Doğal Gaz Boru Hattı ve 
Tesislerinde Sızıntıların Tesislerinde Sızıntıların 
Araştırılması ve Tespiti Araştırılması ve Tespiti 

masyon, korozyon, montaj ve uygulama hataları, peri-
yodik kontrol ve bakım yetersizliği gibi nedenlerle mey-
dana gelebilmektedir. Bu türden gaz sızıntıları; altyapı 
menhollerine, çevre yapılara vb. alanlara sirayet ederek 
yangın ve patlama gibi istenmeyen olaylara sebebiyet 
verebilmektedir. Kısa zaman zarfından tespit edile-
meyen gaz sızıntılarının can güvenliğini riske etmesi 
yanında, çevresel ve ekonomik sonuçları, boru hattı iş-
letmecileri ve çalışanları için felaket olabilir. Kesin olan 
bir kural var ki özellikle gömülü boru hattı kaynaklı bir 
gaz sızıntısı kaynağının netleştirilmesi ve kontrol altına 
alınmasına kadar araştırmayı genişletmekten imtina 
edilmemeli ve yapılması gereken çalışmalar ertelen-
memelidir. Ülkemizde; doğal gaz dağıtım sisteminin 
diğer ülkelere nispeten yeni olması, yeni teknolojilerin 
kullanılıyor olması, mevzuat yükümlülükleri ve doğal 
gaz işletmeciliğindeki güvenlik anlayışından dolayı gaz 
sızıntısı kaynaklı patlama vb. kazalar asgari seviyede 
gerçekleşmektedir. Ancak gaz sızıntılarına bağlı isten-
meyen olaylarla karşılaşılmaması için doğal gaz şebeke 
işletmeciliğinde proje sürecinden itibaren, proje uygu-
lama, montaj-yapım, işletme, kontrol, bakım onarım 
süreçleriyle birlikte iletişim ve koordinasyon konularına 
gereken özen ve hassasiyetin her zaman gösterilmesi 
zaruridir.

Doğal gaz şebekesinde muhtemel gaz sızıntıları-

1. Giriş

Türkiye’de doğal gaz altyapı şebekesi gerçekleşti-
rilen yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam et-
mektedir. Doğal gaz dağıtım sistemi kapsamındaki hat 
uzunluğu da artmakta olup yaklaşık 160 bin km uzun-
luğa ulaşmıştır. 2020 yılı doğal gaz tüketimi ise 47,7 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir.

Doğal gaz şebekesi işletmeciliğinde boru hattı ve 
tesislerinde muhtemel gaz sızıntılarının kontrolü ve 
hızlı çözümlenmesi; insan yaşamı, yapılar ve tesislerin 
emniyeti, metan emisyonlarının çevresel etkileri, arz 
güvenliği ve ekonomik kayıplar açısından çok önemlidir. 
Kayıpsız veya en az kayıpla gazın kullanım noktalarına 
nakledilmesi kritik ve stratejik önemi haizdir.

Doğal gaz sızıntılarının tipine ve tanımına göre bazı 
ülkelerde idari cezalar uygulanırken bazı ülkelerde ise 
kalite indikatörü olarak kabul edilip, dağıtım şirketlerine 
para cezası uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Bu 
hususta performansa dayalı teşvik tercih edilebilir.

Doğal gaz dağıtım şebekesinde karşılaşılan gaz sı-
zıntıları; gerek dış etkiler (izinsiz ve kontrolsüz şekilde 
açılan-kapatılan kanallar, engel geçişleri, afet etkileri, 
vb.) nedeniyle gerekse malzeme üretim hataları, defor-
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ve dolgu emniyeti kontrolleri, altyapı engel geçişleri ile 
periyodik kontrol bakım faaliyetlerinin ilgili standartlar 
ve şartnameler çerçevesinde etkin şekilde yürütülmesi 
önemli ve elzemdir.

Gaz sızıntısı ölçümünde görev alacak çalışanların; 
öncelikle gazların özellikleri, tehlike ve riskleri, şebeke 
yapısı ve donanım özellikleri, araştırma usulleri, ölçüm 
cihazı kullanımı ve ölçüm teknikleri konusunda yeterli 
bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir. İnsanda 
var olan beş duyu organın yanı sıra koku ile algılana-
mayacak düşük konsantrasyonlardaki gaz sızıntılarının 
tespiti açısından gaz ölçüm cihazları, altıncı duyu organı 
olarak düşünülebilir. 

2. Yanıcı Gazların Genel Özellikleri

Doğal gaz; bileşiminde büyük oranda Metan (%86-
96) ile küçük oranda Etan, Bütan, Propan gibi bileşenler 
bulunan havadan hafif bir gaz karışımıdır.

Tablo 1. Doğal Gazın Temel Özellikleri

Kimyasal Formülü

Karışım Gaz 

(Metan, Etan, Propan, 
Bütan, Hekzan, Pentan, 
Karbondioksit, Nitrojen 
vb.)

En Önemli Bileşenleri Metan (CH4), Etan (C2H6)

Patm ve 15 oC 
sıcaklıktaki Hâl 
Durumu

Gaz Formunda

Gaz Yoğunluğu                 
(kg/m3) 0,6 - 0,8

Tutuşma Sıcaklığı oC 590 – 650

Teorik Alt / Üst 
Yanma Limitleri                  
(% Hacimsel Gaz)

% 4 - 5     /    % 14 - 15

Renk ve Koku 
Durumu

Normal şartlarda renksiz 
ve kokusuz 

(Özel olarak kokulandı-
rılır.)

Gazlar belli bir konsantrasyon aralığında yanıcılık ve 
patlayıcılık özelliği gösterirler. Bu konsantrasyon aralığı 

nın tespitine yönelik yapılacak azami periyodik kontrol 
süreleri için; EPDK tarafından yayınlanan mevzuat yü-
kümlülüklerinin yanında boru hattının işletilme süresi, 
boru hattı malzeme özellikleri, önceki periyotlarda boru 
hattı uzunluğu (km) başına düşen bölgesel sızıntı sayısı, 
dağıtım bölgesinde gerçekleştirilen altyapı veya yüzey 
kaplama yatırımları yoğunluğu, izinsiz yapılan kazı yo-
ğunluğu, arz güvenliği ve sızıntı tehlikesinden yüksek 
seviyede etkilenebilecek stratejik lokasyonlar gibi kri-
terler göz önünde bulundurularak kontrol sıklığının be-
lirlenmesi daha uygun görülmektedir. 

2. Gaz Sızıntısı Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Doğal gaz kaçağı veya sızıntısını kısaca; gazlı ve ba-
sınçlı boru hattının yüzeyinde, bağlı donanımlarda veya 
bağlantı noktalarından açığa çıkan, kapalı veya açık or-
tama kontrolsüz şekilde gaz çıkışı ve yayılımı şeklinde 
tanımlayabiliriz. Doğal gaz sızıntıları; gaza sonradan 
enjekte edilen kokulandırma maddesi sayesinde duyu 
yoluyla fark edilebilir ve/veya özel ölçüm cihazları kul-
lanılarak tespit edilebilir. Doğal gaz dağıtım şebeke-
si ve iç tesisatında yaşanan gaz sızıntısı; kimi zaman 
bağlantı ve montaj hatalarından, titreşim etkilerinden, 
deformasyonlardan, dış müdahalelerden kimi zamansa 
korozyon etkilerinden oluşabilmektedir. Kontrol altına 
alınmadığında gaz sızıntısının; kapalı ortama sirayet 
ederek patlama, parlama ve yangına sebebiyet verme-
si, çalışanlara, üçüncü şahıslara ve çevreye olumsuz et-
kileri söz konusu olabilmektedir. Şebeke işletmeciliğin-
de gaz sızıntı riskinin minimum seviyede tutulması için 
şebekenin tasarım, yapım, test, işletmeye alma, kazı 
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gaz hacmini ifade etmek yüksek konsantrasyon mikta-
rını görebilmek için kullanılır.

Tablo 3. Doğal Gaz Ölçümü Birim Çevrimi

PPB PPM %LEL %VOL

1 0,001 0,000002 0,0000001

10 0,01 0,00002 0,000001

100 0,1 0,0002 0,00001

1.000 1 0,002 0,0001

10.000 10 0,02 0,001

100.000 100 0,2 0,01

1.000.000 1.000 2 0,1

10.000.000 10.000 20 1

50.000.000 50.000 100 5

100.000.000 100.000 - 10

150.000.000 150.000 - 15

1.000.000.000 1.000.000 - 100

4. Sızıntıların Fark Edilebilmesi İçin Doğal Gazın  
       Kokulandırılması

Genellikle kokusuz olarak ülkemize boru hattı veya 
LNG aracılığıyla ulaşan doğal gazın, sızıntı durumunda; 
kullanıcılar, çalışanlar ve üçüncü şahıslar tarafından 
kolaylıkla fark edilebilmesi amacıyla uygun seviyede 
kokulandırılması zorunlu ve hayati derecede önemli-
dir. Uluslararası normlara göre bir doğal gaz sızıntısının 
normal bir insan tarafından koklanarak hissedilebilme-
si için doğal gazın havadaki konsantrasyonuna göre Alt 
Patlama Limitinin (LEL) 1/5’i (%LEL20 = %1 VOL Gaz) 
seviyesinde olması gerekmektedir. Tecrübe edilen koku 
konsantrasyon ölçüm seviyesi ise %70 THT + %30 TBM 
karışımlı kokulandırma maddesi için 8-25 mg/m3 ara-
lığıdır.

5. Şebekede Sızıntıların Asgari Seviyede   
       Tutulması İçin Genel Kurallar

Gaz sızıntıları ile buna bağlı istenmeyen olaylarla 
karşılaşılmaması amacıyla yapılması gereken genel hu-
suslar aşağıda belirtilmektedir:

	 Doğal gaz boru hattı ve tesislerinin yerleştirme 
ve güzergâhları için uygun alanların belirlenmesi

her yanıcı gaz için farklılık göstermektedir. Ancak her 
yanıcı gazın yanma ve patlama reaksiyonuna girebil-
mesi için oksijen ve yeterli sıcaklık seviyesinde bir ateş-
leme kaynağı gerekmektedir.

3. Gaz Konsantrasyon Ölçüm Birimleri ve    
       Hesaplamaları

Dağıtım şebekesinde tespit edilen gaz sızıntılarının; 
işletme güvenliği ve çevresel etkilerinin, tehlike ve risk 
seviyesinin, acil müdahale ve bakım onarım gereklilik-
lerinin değerlendirilmesi için gaz ölçüm birimi ve değer-
lerinin anlaşılması çok önemlidir. Gaz ölçümünde kulla-
nılan genel birimler Tablo 2’de belirtilmektedir.

Tablo 2. Gaz Ölçümünde Kullanılan Temel Birimler

ppb

1 milyar parçacık içerisindeki 1 parçacık 
sayısına tekabül eden miktardır. İngiliz-
ce “Part Per Billion” kısaltması olarak 
kullanılmaktadır.

ppm

1 milyon parçacık içerisindeki 1 parçacık 
sayısına tekabül eden miktardır. İngilizce 
“Part Per Million” kısaltması olarak kulla-
nılmaktadır.

%LEL

Gazın alt patlama limitine göre konsant-
rasyon miktarıdır. İngilizce, “Lover Explo-
sion Limit” kısaltması olarak kullanılmak-
ta olup gazın alt patlama sınırıdır.

%VOL Gazın hacimsel olarak yüzde konsantras-
yon miktarıdır.

Özellikle doğal gaz dağıtım boru hattı ve iç tesisa-
tındaki sızıntıların, düşük konsantrasyonlardaki mikta-
rın ölçümünü de yapmak gerekebilir. Toksik gazlar için 
ise yanma-patlama seviyesinden daha önemlisi, çok 
düşük konsantrasyonlarda dahi ortamda bulunmasının 
insan sağlığı açısından oluşturacağı risklerdir. Düşük 
konsantrasyonların ölçümünde ppm veya ppb birimle-
rinin kullanılması pek çok açıdan önem arz etmektedir. 
Örneğin doğal gazın içeriğinde düşük oranda bulunan 
Etan değerinin, gaz sızıntısında sağlıklı ölçümünde ppm 
veya ppb mertebesinde ölçüm yapmak gereklidir. Bu-
nun yanında toksik özellikte olan örneğin hidrojen sül-
für (H2S) gazına 10 ppm seviyesinin üzerinde belli bir 
süre maruz kalındığında ciddi solunum yolu problemleri 
yaşanabilmektedir. %VOL ölçüm birimi, yüzde cinsinden 
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	 Gaz sızıntıları ile sıklıkla karşılaşılan şebeke 
elemanlarının yakın incelemeye alınması, gere-
kirse ikame malzeme ve ürünlerin kullanılması 
(örneğin servis kutusu elemanları),

	 Çelik hatlarda korozyon etkilerine karşı gerekli 
katodik koruma projelerinin uygulanması,

	 Çelik boru hatlarının yapımı sonrası işletmeye 
alma öncesinde ve periyodik olarak yüzey kap-
lama hasarı test işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
tespit noktalarında gerekli onarım işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi,

	 Doğal gaz tesislerindeki sabit tip gaz dedektö-
rü alarmlarının izlenmesi ile periyodik doğrula-
ma-kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.

6. Şebeke Gaz Sızıntıları Kontrol Periyodu

Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesi, pek çok ülkeye 
kıyasla yeni olduğu ve yeni teknolojilerle imal edilip iş-
letildiği için, gaz sızıntı sayıları düşük seviyelerde sey-
retmektedir. Doğal gaz boru hatlarında gaz sızıntıları-
nın periyodik/acil kontrol azami sürelerinin belirlenmesi 
için aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulabilir:

	 Mevzuat yükümlülükleri

	 Şebeke malzemesi tipi (polietilen (PE) veya çelik)

	 Şebeke işletme yılı

	 Arıza, hasar onarım istatistiki verileri

	 Şebekenin, bölgesel uzunluk (km) başına gaz sı-
zıntı tespit sayısı seviyesi

	 Dağıtım bölgesindeki diğer altyapı yatırım ve re-
vizyon çalışmalarının yoğunluğu

	 İnsanların yoğun olarak bulunduğu lokasyonlar

	 Gaz arzı kesintisizliği için stratejik lokasyonlar

	 Şebeke risk analizi, çevresel etki vb.

	 Personel ve araç-gereç sayısı ile iş yükü analizi

	 Afet ve olağanüstü acil durum halleri

	 Altyapı kurumları ile iletişim ve koordinasyonun 
etkin şekilde sürdürülmesi,

	 Doğal gaz kullanıcılarının bilgilendirilmesi ve bi-
linçlendirilmesi,

	 Doğal gaz işletme bakım çalışanlarının gaz sı-
zıntılarının tespiti ve kontrol altında tutulması 
konusunda yetkinliklerinin geliştirilmesi ve peri-
yodik eğitimlerden geçirilmesi,

	 Altyapı engel geçişleri için standart ve şartna-
melerde öngörülen asgari emniyet mesafeleri-
nin korunması, gerekli etkin koruma tedbirlerinin 
alınması,

	 Şebeke veya kısmi bölümlerinin mukavemet 
ve sızdırmazlık testlerinin etkin şekilde kontrol 
edilmesi sonrası işletmeye alma işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi,

	 Standartları haiz ve performans testi uygunluğu 
verilen malzeme kullanımı,

	 Boru hattı ve tesislerindeki enstrüman montaj 
işlemlerinin stres birikimi olmayacak şekilde ek-
seninde yapılması,

	 Gaz akışı veya yer hareketlerine bağlı titreşim 
vb. etkilere karşı uygun desteklemelerin uygun 
şekilde montajlanması,

	 Flanşlı, dişli, soketli bağlantı bölümlerinde uygun 
sızdırmazlık contaları ve gerekli malzemelerin 
kullanılması,

	 Boru hattı ve tesislerinde periyodik kontrol ve 
bakım işlemlerinin aksatılmadan yapılması,

	 Periyodik şebeke sızıntı kontrol işlemlerinin uy-
gun ölçüm cihazları kullanılarak ve makul sıklıkta 
yapılması,
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Tablo 4. Dağıtım Şebekesi Kaçak Tarama Periyotlarına İlişkin Ülke Uygulamaları

ÜLKE ŞEBEKE / YERLEŞİM BÖLGESİ TANIMI KAÇAK TARAMA PERİYODU

TÜRKİYE

Kaçak kontrolleri, özel olarak yakınından 
alçak basınçlı dağıtım hattı geçen altyapı, 
demiryolu, kanal, kanalet, altyapı tesis ke-
sişmeleri gibi özel geçiş noktaları da dahil, 
şebekenin tamamında uygun doğal gaz 
dedektörleri kullanılarak yapılır. 

< 6 ay

AMERİKA-1

Sanayi Bölgeleri ile Finansal, Ticari, Sağlık, 
Askeri, Eğitim-Öğretim veya Dini-Sosyal 
Tesis alanları

≤ 15 ay

Konutsal alanlardaki şebeke
Her yıl şebekenin %20’si, tüm şebekenin 
taranması ise 63 ayı aşmamalıdır.

Yeni imal edilmiş PE Boru Hatları ≤ 12 ay
İş merkezi ve sanayi bölgeleri dışında kalan 
şebekeler ve katodik olarak korunmayan 
hatlar

63 ayı geçmemelidir. 
Katodik olarak korunmayan dağıtım hatla-
rında 39 ayı geçmemelidir.

Özel Taramalar

Gerçekleşmesi durumunda

• Yüzey kaplaması vb. çalışmalar yapılan 
yollar
• Çalışma yapılan altyapı inşaat alanları
• Stabil olmayan katmanlı alanlarda (Heye-
lan alanları vb.)
• Deprem, sel vb. afetler sonrası veya büyük 
çaplı şebeke yangınları sonrası
• Şebeke rehabilitasyon, deplase çalışmaları 
sonrasında

AMERİKA-2 
(California Palo 
Alto)

Ana hatlar ve servis hatlarının taraması 
mobil cihazlarla yapılıyor.

Yaz döneminde ≤ 12 ay

Ana hatlar ve servis hatlarının taraması, 
yürüyerek portatif cihazlarla tarama ger-
çekleştiriliyor.

Nisan-Ağustos döneminde, 24 ayda bir kez

İTALYA Dağıtım şebekesi geneli
Her yıl orta ve yüksek basınçlı çelik hatların 
%30’u, alçak basınçlı PE hatların ise % 2’si 
kontrol edilmektedir.

ALMANYA

Yüksek basınçlı hatlar Yılda 1 Kez
Orta basınçlı hatlar 2 Yılda 1 Kez

Alçak basınç hatlar
0,5 - 6 Yılda 1 Kez
(Kilometre başına kaçak sayısına göre asga-
ri kontrol periyodu değişebiliyor.)

FRANSA

Düşük basınç hatlar (33 mbar) Yılda 4 Kez
Orta basınçlı çelik hatlar Yılda 1 Kez
Alçak basınçlı PE hatlar 4 Yılda 1 Kez
Yeni devreye alınan hatlar ≤ 3 ay
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9. Gaz Sızıntılarında Yer Tespiti

Yer tespiti, tespit edilen gaz sızıntılarından sızıntı 
kaynağına doğru yapılan sistematik izleme ve inceleme 
işlemidir. Tecrübeli ekiplerce gerçekleştirilmesi gereken 
yer tespitinin, en kısa sürede ve doğru şekilde yapılma-
sı, boru hattı onarımı için gereksiz kazı ve dolgu işlerini 
önlemektedir. Yeri tespiti, gaz belirtisi görülen sahanın 
sınırlarının tayini ile başlar. Sızıntının normal olarak bu-
lunabileceği alanın belirlenmesini takiben sondajlama 
(muayene delikleri açma işlemi) numune noktalarında 
ölçüm yapılır. Araştırma sahasının daraltılması ama-
cıyla bölgedeki Çelik ve PE doğal gaz dağıtım/bağlantı/
servis hatlarının ve bağlı donanımların tamamının yer-
leri as-built haritalar üzerinde de belirtilir. Tespit işle-
minde özellikle vana, boru bağlantı parçaları, kaynak 
noktaları, daha önce boğma işlemi uygulanan noktalar, 
yeni yüzey kaplama ve kazı alanları, hat uzatma yer-
lerine özellikle dikkat edilmelidir. Bağlantı yerlerindeki 
sızıntı ihtimali, boru yüzeyine kıyasla daha yüksektir. 
Yer tespiti için yapılabilecek kazı, delgi, kanal açma ve 
kapatma işlemlerinde, diğer altyapı hattı ve tesislerine 
zarar verilmemesi için gerekli izinler alınmalıdır. Araş-
tırma sahası içinde bulunan fakat as-built haritalarda 
yer almayan alt yapı engellerinin hangi amaçlarla kulla-
nıldığı ve aktif/pasif durumu tespit edilmeli, alanda son 
yapılan inşaat-montaj faaliyetleri bulunup bulamadığı 
araştırılmalı, varsa bu faaliyetlerin sızıntıya sebep ola-
bileceği ihtimali de değerlendirilmelidir.

10. Gaz Sızıntısı Araştırma ve Test Metotları

Gaz sızıntılarının araştırılması ve kaynağının tespiti-
ne yönelik pek çok farklı test yöntemi kullanılabilir. Boru 
hatlarını incelerken yerel koşulları ve spesifik diğer hu-
susları gözlemlemek çok önemlidir. Bu bölümde alt 
başlık olarak sıralanan belli başlı yöntemlerin dışında, 
geliştirilmiş ek yöntemler de kullanılabilir.

Şekil 1. Doğal gaz boru hatlarında sızıntı belirtileri

7. Olağanüstü Hâllerde Şebeke Gaz Kaçak         
      Tarama İşlemleri 

Yaşanabilecek yıkıcı/büyük sarsıntı etkili deprem 
veya heyelan sonrası, özellikle maruz kalan bölgeler-
de; çelik dağıtım hattı, PE dağıtım-servis hatları, yer 
üstü tesisleri (ana giriş istasyonları, bölge regülatörleri, 
CNG/LNG besleme tesisleri vb.) ve iç tesisatlardaki du-
rum tespit ve ihbar değerlendirme işlemleri, muhtemel 
gaz sızıntılarının kontrol altına alınabilmesi için önem 
arz etmektedir. Bu faaliyet, afetin, ikincil etkilere (yan-
gın, patlama vb.) dönüşmesi riskiyle karşılaşılmaması 
için elzemdir. 

Vaka bazında değerlendirme yapmak gerekirse, bazı 
afet olaylarının doğal gaz sistemine etkilerini incelene-
bilir. Örneğin 1995 yılında, Japonya’nın Kobe şehrinde 
yaşanan 7,3 büyüklüğündeki depremde, 15.100 adet 
bina içi doğal gaz tesisatında hasar bildirilmiş, bunların 
148 adedinde yangın meydana gelmiştir. 1994 yılında, 
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen 6,7 büyük-
lüğündeki Nortridge Depreminde 15.000 abonenin iç 
tesisatında gerçek manada hasar ve sızıntı gözlendiği, 
çelik doğal gaz hatlarında 123 adet ve servis bağlan-
tılarında 117 adet hasar bildirildiği kaydedilmiştir. 7,4 
büyüklüğündeki 1999 Kocaeli Depreminde, 16.000’i 
ağır olmak üzere 23.000 binada hasar meydana gelmiş, 
servis kutularının %15’inin üzerine bina çökmesi sonucu 
kullanılamayacak durumda ve kontrolsüz gaz çıkışları 
meydana geldiği tespit edilmiştir.

8. Gaz Sızıntılarının Sınıflandırılması

Gaz sızıntılarının araştırılması ve sınıflandırma-
sı, sızıntı kaynak yerinin belirlenmesi ve hızlı tespit ile 
potansiyel tehlikelerin önlenmesi amacıyla önemli gö-
rülmektedir. Bu kapsamda, doğal gaz dağıtım bölge-
lerindeki işletme, bakım, acil durumlara müdahale ve 
kontrol faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde teknik ge-
reklilik ve standartlara dikkat edilmelidir. Sınıflandırma 
kriterleri için; Amerikan G-192.11 (Gas Leakage Control 
Guidelines For Natural Gas Systems - Methane), Boru Hat-
ları - Gaz Sızıntı Sınıflandırma, Yer Tespiti ve Alınması 
Gerekli Tedbirler (TS 8094) ile Doğal Gaz Boru Hatları - 
Gaz Sızıntı Kontrol Kriterleri (TS 8154) standartları esas 
alınabilir.
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viyesine mümkün olan en yakın mesafeden alınmalıdır. 
Gaz sızıntısı hissedilen bölgeye yakın doğal gaz tesisleri 
ve servis kutularında gaz ölçümü alınabilir. Çatlak yü-
zeyli asfalt, kaldırım vb. zeminlerde, bordür ve direk ke-
narları, altyapı menholleri, elektrik-telefon hattı kanal 
açıklıkları ve kutuları, telekomünikasyon ve trafik sinyal 
kutuları gibi gazın atmosfere çıkışına aracılık edebilecek 
veya engelleyebilecek yardımcı unsurlar da sızıntı araş-
tırma kapsamında incelenmelidir.

Şekil 3. Geçirgen olmayan boru hattı yüzey kaplamasında 
gazın yüzeye çıkma eğilimi 

Muhtemel sızıntı noktalarında ölçüm alma işlemi, 
sızıntı noktasının kaçırılmaması için uygun hızda yapıl-
malıdır. Ölçüm işleminde, uygun ölçüm skalasına sahip 
gaz dedektörü, ölçüm probu ve diğer aksesuarlar kulla-
nılmalıdır. Yer altı gaz kaçaklarının yüzeye çıkışını etki-
leyebilecek bazı olumsuz meteorolojik koşullar aşağıda 
belirtilmektedir:

Nem; Yüksek su tabakası veya yağmurdan kaynak-
lanan aşırı su yüzeyi gazın atmosfere çıkışını belli se-
viyede engelleyebilir. Sağanak yağmur durumlarında iş 
verimliliği ve ölçüm cihazları performansının korunması 
amacıyla mümkün olduğunca periyodik kaçak kontrol 
işlemi yapılmamalıdır. Acil gaz sızıntı araştırmalarında 
ise bu tür yağmurlu ortamlarda cihazı neme karşı koru-
yarak portatif gaz detektörleriyle lokal ölçüm alınmalı 
ve su yüzeyinde kabarcık kontrolü yapılmalıdır. 

Don; Toprak yüzeyinde don olduğu alanlarda gaz 
sızıntısı difüzyon modelleri değişebileceğinden gazın 
atmosfere çıkışını engelleyebilir. Bu tür durumlarda 
mümkün olduğunda periyodik kaçak kontrol işlemi ya-
pılmamalıdır. Periyodik olmayan gaz sızıntı araştırma-
larında ise bu tür don oluşan ortamlarda cihazı dış et-
kilere karşı koruyarak sondajlama usulü ve portatif gaz 
detektörleriyle ölçüm yapılabilir.

Boru hattından yüzeye doğru kaçarken gaz, di-
füzyon etkisi ile en az direnç yolunu takip eder. Kablo 
kapakları veya kondüit hatlar, kanallar, atık su hatları, 
menholler, diğer kapalı ortamlar düşük dirençli kaçış 
alanlarına örnek gösterilebilir. Bu tür elemanlar sızıntı 
sahasında kaynak yerinin tespitini zorlaştırır. Toprağın 
fiziki ve kimyasal yapısı gaz sızıntısının dağılma ve yük-
selme yolları üzerinde farklı etkilere sahip olabilmekte-
dir. Çakıllı toprak, killi topraktan çok daha geçirgen bir 
yapıya sahiptir. Genel olarak, killi toprak gaza geçirimsiz 
bir tabaka oluşturur.

a    b

Şekil 2. Geçirgen (a) ve Geçirgen olmayan (b) toprak yüzeyi 
yapısında gaz sızıntı yayılımı

Geçirgen olmayan toprak yüzeyinde gaz sızıntısının 
yayılımı geniş bir alanda etki gösterebilir.  Çatlak veya 
yarık yüzeylerde ise sızıntı yukarı daha kolay çıkar, böy-
lece daha dar alanda yayılır ve tespit edilmesi de nispe-
ten kolaylaşır. Bununla birlikte, çatlak veya yarıklar ha-
valandırma vazifesi veya baca etkisi oluşturduğundan 
sızan gazın konsantrasyonu düşer ve ölçüm esnasında 
sızıntı tespiti zorlaşabilir. Gaz sızıntısı tespiti araştırma 
ekipleri, çalışmayı yerel koşullara uyarlamalıdır. Kul-
lanmayı seçtiği ekipmandan, kesin tespit sonuçlarını 
iyileştirmek için uygulanan önlemlere ve yöntemlere 
kadar önem vermelidir.

10.1. Yer Yüzeyinde Gaz Sızıntısı Araştırması

Gömülü doğal gaz boru hatları için, yer seviyesinde 
veya yakınındaki doğal gaz istasyonları ve vana grupla-
rından kaynaklı gaz sızıntısının saptanması durumudur. 
Genellikle ppm mertebesinde tespit edilen gaz sızıntı-
larıdır. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için kullanılan 
ölçüm cihazları ve ekipmanlar taşınabilir veya araçta 
sabit tipte olabilir. Gömülü boru hattı güzergâhı üzerin-
de yapılacak bu araştırmada numune ölçümler yer se-
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Yağmurun etkili olduğu dönemlerde boru hattında-
ki gaz sızıntılarının davranışı Şekil 6’da görülmektedir. 
Yağmur gaz sızıntısı yayılımı için bir etki faktörü oldu-
ğunda model değişmektedir. Yağmur sırasında, gaz sı-
zıntısı çok küçük bir alana yayılmış olsa bile rahatlıkla 
bulunabilir. Ancak bu ölçüm işleminde ölçüm cihazının 
içerisine su girmemesi için gerekli tedbirler alınmış ol-
malıdır.

Şekil 6. Yağmurlu hava ıslak zeminde boru hattındaki gaz 
sızıntısı difüzyonu

Şekil 7, donmuş zemin altındaki hareketsiz gaz böl-
gesinde cereyan eden değişimi göstermektedir. Önce 
kar yağmış, sonra kar erimiş ve daha sonra yer yüze-
yi donmuş kabul edilmektedir. Yüzeyin donması du-
rumunda, sızıntının çok daha geniş bir alana yayıldığı 
görülmektedir. Don tabakası, gazın yüzeye yayılmasını 
önleyen bir “örtü” oluşturmuştur. Don oluşan mevsim-
sel dönemlerde, sızıntı kontrol uygulamalarında zemin 
durumu özellikle dikkate alınmalıdır. Bu dönemde boru 
hatlarında meydana gelen sızıntıların, özellikle binalar 
gibi çevredeki kapalı alanlara gaz geçişine daha fazla 
neden olabileceği düşüncesiyle araştırmalar bu yönde 
hızlandırılmalı ve genişletilmelidir.

Şekil 7. Karlı hava donmuş zeminde boru hattındaki gaz 
sızıntısı difüzyonu

10.2. Yer Altında Gaz Sızıntısı Araştırması 

Menhol ve benzeri kapalı alanlar dâhil olmak üzere 
yer altındaki boru hattı ve enstrümanlardan kaynakla-
nan sızıntıların, uygun gaz dedektörleri ile sondajllama 
vb. yöntemlerle birlikte yapılan gaz ölçüm işlemidir. Ge-

Buz ve Kar Örtüsü; Buz ve kar örtüsü havalandır-
mayı sınırlayarak yüzey sızdırmazlığına neden olabilir. 
Bu tür durumlarda mümkün olduğunda periyodik ka-
çak kontrol işlemi yapılmamalıdır. Periyodik olmayan 
gaz sızıntı araştırmalarında ise bu tür buz ve kar örtüsü 
oluşan ortamlarda cihazı dış etkilere karşı koruyarak 
sondajlama usulü ve portatif gaz detektörleriyle ölçüm 
yapılabilir.

Rüzgâr; Yüksek hızdaki veya sert rüzgârlar zeminin 
yüzeyindeki gaz sızıntısı difüzyonu değiştirebilir. Aşırı 
rüzgârlı havalarda periyodik kaçak kontrol işlemine ara 
verilebilir. Periyodik olmayan gaz sızıntı araştırmala-
rında ise bu tür aşırı rüzgârlı ortamlarda vakum pompa 
gücü yüksek portatif gaz detektörleriyle ölçüm yapıla-
bilir.

Şekil 4. Hava durumlarının gazın yüzeye çıkışına etkileri

Şekil 5’te gaz çıkış debisi sabit olduğunda (4,8 l/h) 
dış etki faktörleri olmadan kuru zeminde sabit bir gaz 
bölgesi görülmektedir. Ayrıca, zemindeki gaz yayılımı-
nın bir koni şeklinde olmayıp, sızıntı alanının etrafındaki 
her tarafta meydana geldiği görülebilir. Bu özellik uy-
gulamada boru hattında meydana gelen gaz sızıntısının 
çevresindeki kanal, menhol vb. sistemlere nüfuz ettiği 
ve transfer edildiği anlamına gelmektedir.

Şekil 5. Güneşli hava kuru zeminde boru hattındaki gaz 
sızıntısı difüzyonu
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menholleri ve bina/daire içinde gaz sızıntısı tespit edil-
mesi durumunda gaz sızıntı kaynak araştırması hızlan-
dırılmalı, genişletilmeli ve bölgedeki şebeke vakit kay-
betmeksizin derhal boşaltılarak gazsızlaştırılmalıdır.

10.3. Bitki Örtüsü ve Toprak Belirtileri ile Sızıntı  
       Araştırması

Yer altındaki doğal gaz boru hatlarından kaynak-
lı gaz sızıntılarının çevrede oluşturduğu etkiler, sızıntı 
tespiti açısından önemli işaretlerdir. Muhteviyatı kuru 
olan doğal gaz sızıntısı, bulunduğu ortamdaki nemi tu-
tarak toprağı kurutur ve bitkilerde de sararma/ kuruma 
benzeri etkiler meydana getirebilir. Doğal gaz şebekesi 
kaynaklı sızıntıların, yol açtığı oksijen yoksunluğu ne-
deniyle ağaçları kurutabileceği akıldan çıkarılmama-
lı, şebeke kaçak kontrol çalışmalarında güzergahtaki 
ağaçların ve bitkilerin durumu da gözlemlenmeli ve 
şüpheli durumlarda bu alanlarda gaz ölçümü yapılma-
lıdır. Gaz sızıntılarının; dolgu toprağında, ikaz bandında, 
metalik yapılarda sızıntı maruziyet süresine bağlı olarak 
meydana getirdiği etkilere dikkat edilmelidir. Sızıntılar 
sonucunda; toprakta renk değişimi ve dolgu toprağında 
taşlaşma, sarı renkteki ikaz bandında renk değişimi ve 
yazıların silinmesi, yer altında ise izolesiz vana, servis 
regülatörü, flanş bağlantıları gibi elemanlarda karar-
malar görülebilmektedir. 

nellikle %LEL veya %VOL mertebesinde gaz konsantras-
yonu tespit edilen sızıntılardır. Bu araştırma için boru 
hattı üzerinde, çevresinde ve havalandırma hatlarında 
gaz detektörleriyle bir dizi ölçüm yapılmalıdır. Dağıtım 
hatları, bağlantı/servis hatları, servis kutusu ve yer altı 
tesisleri üzerindeki veya altyapı menholleri üzerinden 
veya özel geçiş hatları keson havalandırmalarından, 
vana odası havalandırma hatlarından veya bitişiğindeki 
açıklıklar/deliklerden numune ölçümler alınabilir. Kana-
lizasyon gibi altyapı menhollerinde yoğun gaz ölçümü 
alınması durumunda çevreye yayılımın büyük boyutta 
ve kapalı alanlarda patlama riski oluşturacağı düşünce-
siyle bölgenin gaz akışında kesintiye gidilmesi ve hattın 
acil boşaltım ve test prosedürünün uygulanması gün-
deme gelebilir. Geniş uzunluğa sahip nehir vb. alanlar-
dan dikey şekilde geçen doğal gaz boru hatlarının fiziki 
korumanın yanında muhtemel gaz sızıntılarının etkin 
şekilde kontrolü için Çelik veya PE malzemeden keson 
kılıf ile geçilmesi önemlidir.

Muayene Delikleri Açma ve Ölçüm Alma İşlemi: 
Sızıntısı olduğu şüphe edilen boru hattı boyunca eşit 
aralıklarda ve azami 2 m mesafede hilti vb. ekipman-
larla muayene delikleri açılır. Özellikle kuru, asfalt ve 
sert yüzeylerde delme işlemleri öncesi kıvılcım tehli-
kesini önlemek için sondaj noktaları sulaması yapılır. 
Numunelerdeki gaz konsantrasyonu, uygun portatif 
gaz ölçüm cihazı ve aksesuarları kullanılarak ölçülür. 
Muayene delikleri eşit ölçülerde açılmalıdır. Ölçüm işle-
minde prob ucu yer yüzeyinden azami 5 cm mesafede 
bulunmalıdır. Ölçüm cihazında okunan en yüksek değe-
rin okunduğu numunenin alındığı bölüm öncelikli sızıntı 
kaynağı olarak incelenir. Muayene sondaj deliği derinli-
ği, emniyet nedeniyle genel olarak çelik boru hatlarında 
azami 50 cm’yi, PE boru hatlarında ise azami 30 cm’yi 
geçmemelidir. Her durumda güncel boru hattı haritası 
üzerinde reel hat derinlik bilgisine göre efektif sondaj 
derinliği tespit edilmelidir. Yer altındaki gaz sızıntıları-
nın tespitinde en kritik konulardan biri menhol vb. ka-
palı alanlara gaz sızıntılarının dolması veya belli oranda 
sirayet etmesi durumudur. Yer altı kanalizasyon, yağ-
mursuyu vb. altyapı menhollerinin birbirine bağlı olabi-
leceği, boru hattı çevresindeki kondüit boru vb. hatların 
taşıyıcı vazifesi görerek menhollere veya çevre yapılara 
giden tali hatlarla difüzyon etkisiyle kapalı alanlara gaz 
sızıntısı taşınabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Altyapı 
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10.6. Gürültü ile sızıntı tespiti

Bu yöntem 300 mbar’dan düşük basınçta işletilen 
yer altı boru hatları için uygun görülmeyebilir. Gürültü 
ile hissedilebilecek gaz sızıntısı miktarının her zaman 
büyük oranda olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 
Boru hattı güzergâhında, çalışanlar tarafından gerçek-
leştirilecek periyodik kontrol süreçlerinde veya çevre 
halk tarafından bildirilecek ihbarlar ile akış sesi şeklinde 
gaz sızıntısı duyulabilir. Bu bildirimlerin her durumda 
ciddiye alınarak hızlı hareket edilmesi gerekmektedir. 
Akış sesi seviyesinin yer üstü veya yer altı tesislerinde; 
akış kapasitesi, delinme, yırtılma, kopma şeklinde bir 
arıza nedeniyle veya sızıntı seviyesine bağlı olacağı göz 
önünde bulundurulmalı ve bu kriterlere göre bölgede 
detaylı inceleme yapılmalıdır.

10.7. Ultrasonik Yöntemler

Ultrasonik sızıntı deneyi, boru donanımı dış yüze-
yinden sızan gazın ürettiği ultrasonik enerjiyi tespit 
edebilen cihazlarla yapılabilmektedir. Bu deneyde kul-
lanılan cihaz, donanımda mevcut gaz basıncıyla uyumlu 
olmalıdır. 

11. Doğal Gaz Metanı Ayırt Edilebilirlik Analizi

Doğal gazın en büyük orandaki bileşeni metandır. 
Kimyasal formülü CH4 olan metan, 1 Karbon ve 4 Hid-
rojen atomunun teşkil ettiği bileşiktir. Normal şartlar 
altında gaz halinde bulunur ve kokusuzdur.  Yabancı 
(benzin buharı, kanalizasyon metanı, bataklık gazı, hay-
vansal atıklar, biyolojik atıklar vb.) kaynaklardan gelen 
kokular, ölçüm verileri veya sızıntı belirtilerinin doğal 
gazdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı mutlaka netleş-
tirilmelidir. Doğal gaz içerisindeki ikinci en önemli bile-
şen ise Etandır (C2H6). Etan bileşeni doğal gaz ile ma-
zot gibi bazı ağır hidrokarbonlar dışında hiçbir yakıtta 
bulunmaz. Dolayısıyla doğal gaz metanını diğer metan 
muhteviyatlı kaynaklardan ayırt etmek için en basit ve 
etkili yöntem, Etan bileşeninin düşük doğal gaz sızıntı 
konsantrasyonlarında dahi ölçülebilmesidir. Şekil 8’de 
verilen grafikte, karbondioksit ve oksijen değerinin do-
ğal gazın sızıntı kaynağına yakın noktada düşük kon-
santrasyonda olduğu görülmektedir.

10.4. Basınç Düşme Testi ile Sızıntı Araştırması

Basınç düşürme yoluyla sızıntı testi, risk almamak 
için GPTC standardına göre 3’üncü sınıf gaz kaçakla-
rında uygulanabilecek bir metottur. 1’inci ve 2’inci sınıf 
gaz sızıntılarının basınç düşüş testi için ilgili şebeke bö-
lümünün gazdan arındırılması sonrası kuru hava/azot 
gazı kullanılarak pünomatik test prosedürü uygulanır. 
Kapalı devre haline getirilerek izole edilmiş bir boru 
hattı segmentinin, sızıntı nedeniyle basıncının düşüp 
düşmediğini kontrol etmek için yapılır. Test parametre-
lerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alın-
malıdır:

Test Basıncı: Mevcut boru hattı ve tesisleri üzerinde 
yalnızca gaz sızıntısı tespiti amacıyla yapılacak sızdır-
mazlık test işlemi 100-1.000 mbarg basınç değerinde 
yapılabilir. 

Test Ortamı: Kullanılan test şartları için ulusal ve 
uluslararası standartlar ile Kontrol Firması onaylı teknik 
şartnameler esas alınmalıdır.

Test Süresi: Asgari test süresi, sızıntıyı tespit etmek 
için şebeke iç hacmine uygun seviyede olmalıdır. Süre-
nin belirlenmesinde; test edilen hacim ve hat uzunluğu, 
test ortamının sıcaklık stabilizasyonu için gereken süre 
ve test cihazının hassasiyetine ilişkin parametreler dik-
kate alınmalıdır.

10.5. Sızıntı Kabarcık Testi

Ölçme/basınçlandırma istasyonları, regülatörler ve 
vana grupları gibi açıkta kalan gaz kontrol sistemlerin-
de gaz dedektörü bulunmadığında yapılabilecek bu test 
için; birleşim noktaları kıvılcım çıkarmayan malzeme 
ile temizlenerek flanş bağlantı açıklıkları özel aparatlar 
(veya uygun bantlar) ile kaplanmalıdır. Kaplama malze-
mesi üzerinde bırakılan küçük delikten bağlantı nok-
tası genelindeki gaz sızıntılarının varlığı ve yoğunluğu 
korozif olmayan köpük vb. ile kontrol edilebilir. Ancak 
bu yöntemde özellikle büyük çaplarda gaz sızıntısının 
noktasal yeri belli olmadığından öncelikle uygun gaz 
dedektörü kullanılarak araştırma yapılmalıdır. Uygun 
gaz dedektörünün bulunmaması durumunda bağlantı 
noktalarında korozif olmayan köpük kullanılabilir.
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periyodik şebeke sızıntı kontrollerinde en fazla karşı-
laşılan sızıntı bölgesinin servis kutusu elemanları (cal 
vana, dirsek, servis regülatörü, fleks) veya bu eleman-
ların montaj uygulama hatalarından kaynaklandığı gö-
rülmektedir. Özellikle klasik gömülü tip servis kutusu 
uygulaması, işletme sürecinde karşılaşılan olumsuz 
etkiler de göz önünde bulundurularak zaruri durumlar 
dışında tercih edilmemeli, vana-regülatör-fleks üçlü-
sünün kutu içinde kasıntısız bağlanacak şekilde montaj 
usullerine gereken özen ve dikkat gösterilmelidir. 

TS 8094 ve TS 8154 standartları; günümüz saha 
uygulamaları, çevresel şartlar, teknolojik gelişmeler ve 
şebeke dinamiklerine göre tekrar gözden geçirilerek 
gerekli düzenlemelerin doğal gaz dağıtım sektörü pro-
fesyonelleri desteği ile yapılması faydalı görülmektedir. 
Ayrıca, ülkemiz genelinde %100 dışa bağımlı şekilde 
ve yüksek maliyetle tedarik edilen portatif gaz ölçüm 
cihazlarının; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının des-
teği ile dağıtım şirketleri, yerli teknoloji kuruluşlarının 
girişimleri ve yerli imkânlarla, yüksek teknolojide ürün 
geliştirme perspektifiyle vakit kaybetmeden gündeme 
alınması tavsiye edilmektedir.

Kaynakça

	 GPTC Guide For Gas Transmission, Distribution 
And Gathering Piping Systems 2015 Edition, Gu-
ide Material Appendix G-192-11 Gas Leakage 
Control Guidelines For Natural Gas Systems

	 TS 8094 Boru Hatları -Gaz Sızıntı Sınıflandırma, 
Yer Tespiti ve Alınması Gerekli Tedbirler Hk. Türk 
Standardı

	 TS 8154 Doğal Gaz Boru Hatları – Gaz Sızıntı 
Kontrol Kriterleri Hk. Türk Standardı

	 TS EN 60079-29-2 Gaz detektörleri - Tutuşabilir 
gazlar ve oksijen için detektörlerin seçimi, tesis 
edilmesi, kullanılması ve bakımı

	 DWGW G465-1/2/3/4 Inspection of gas pi-
pework systems

	 The practice of inspecting gas pipe networks, 
2011, Hermann Sewerin GmbH

Şekil 8. Gaz sızıntı konsantrasyon etkisi şematik gösterimi

12. Sonuç ve Değerlendirme

Doğal gaz dağıtım şebekesinde gaz sızıntıları, şe-
beke işletimi bakımından olağan görülse de gerekli 
kontrollerin aksatıldığı ve tedbir alınmadığı durumlar-
da olağandışı boyutlara ulaşarak istenmeyen sonuçları 
kaçınılmaz kılabilmektedir. Bu nedenle şebeke işletme 
bakım faaliyetlerinde görev alan çalışanların; gaz sızın-
tılarının araştırılması, ölçüm cihazlarının etkin kullanımı, 
sızıntı kaynağının hızlı şekilde tespiti, acil durumlarda 
müdahale ve onarım usulleri gibi konularda yeterli bilgi 
ve deneyime sahip olması hayati önemli arz etmektedir. 
Bu konuya meslekî yeterlilik belgelendirme süreçlerin-
de de detaylıca yer verilmesi faydalı görülmektedir. Ge-
rektiğinde, hazırlanacak senaryolar çerçevesinde, kritik 
lokasyonlarda meydana gelebilecek muhtemel sızıntı 
yayılımına dair tatbikatlarla; eğitim, gelişim ve tecrübe 
desteklenebilir. Gaz sızıntısı tespit edilen şebeke ela-
manının teknik olarak incelenmesi ve gerekli testlerden 
geçirilmesi, malzeme, uygulama vb. sızıntıya kaynak 
teşkil eden durumların netleştirilmesi ve buna ilişkin 
araştırmanın derinleştirilmesi, söz konusu durumlarla 
tekrar karşılaşılmaması için gerekli tedbir ve aksiyonla-
rın alınması bir iş alışkanlığı haline getirilmelidir. Bunun 
yanı sıra gaz sızıntısı ihtimaline kaynak oluşturabilecek 
korozyon gibi risklere karşı da gerekli tedbirler alınmalı 
ve periyodik kontroller buna göre genişletilmelidir.

Gaz sızıntıları ile sıklıkla karşılaşılan şebeke eleman-
larının yakın incelemeye alınmasının, gerekirse perfor-
mansından emin olunan ikame malzeme ve ürünlerin 
kullanılmasının işletme güvenliği ve verimliliği açısın-
dan önemli olduğu açıktır. Örneğin ülkemiz genelinde 
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2022’de gaz fiyatlarının yüksek 
seviyelerde kalabileceğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, 
gaz fiyatlarının 2022’de de yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi.
Novak, “Piyasalarındaki arz ve talep dengesi fiyatları yüksek seviyede tutuyor. 
Fiyatların önümüzdeki yıl da yüksek seviyelerde olacağını düşünüyorum” dedi.
Novak, Avrupa’ya yapılan doğal gaz sevkiyat hacimlerinin yılda 250 ila 300 
milyar metreküpe ulaştığı durumlarda, bu hacimlerin nereden alacağının her 
zaman bilinmesi ve her şeyden önce uzun vadeli sözleşmelere güvenilmesi 
gerektiğini kaydetti.
Novak, Rusya’nın her zaman uzun vadeli gaz sözleşmelerinden yana olduğuna 
vurgu yaparak, “Öncelikle uzun vadeli sözleşmelere güvenilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Rusya, politikasında ve ilişkilerinde her zaman uzun vadeli 
sözleşmelerden yana olmuştur” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 
Gaz Fİyatları 2022’de de Yüksek 
Sevİyelerde Kalabİlİr

TASS.COM
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Gözlemci Kuruluşlar, Kovid-19 salgını sonrasında toparlanmayı desteklemek 
için bu yıl kömür santralleri tarafından üretilen elektriğin %9 arttığını söylüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na (UEA) göre, dünya çapında kömür talebini 2022’de 
tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabilecek bir ekonomik toparlanmanın 
ardından, kömür bu yıl yeni bir küresel rekor kırma yolunda ilerliyor.

Gözlemci kuruluş tarafından hazırlanan bir rapora göre, kömür santrallerinden 
üretilen elektrik miktarı, fosil yakıt talebindeki artıştan sonra bu yıl %9 arttı. 
Pandemi küresel ekonomik yavaşlamaya neden olduğu için 2020›de kömüre 
dayalı üretim %4 düştü, ancak UEA bu   yıl elektrik talebinin düşük karbonlu 
kaynaklardaki büyümeyi geride bıraktığını ve birçok zengin ekonominin fosil 
yakıtlı enerji santrallerine daha fazla güvenmesine yol açtığını tespit etti. 

UEA raporuna göre, dünya çapında rekor fiyatlara neden olan küresel doğal 
gaz arzı krizi, kömür talebinin yeniden canlanmasına da yardımcı oldu. Ajans, 
çimento ve çelik üretimi de dahil olmak üzere küresel kömür talebinin bu yıl 
genel olarak %6 arttığını tespit etti. Toplamda 2013 ve 2014’teki rekor talep 
seviyelerinin gerisinde kalsa da, UEA, bir politika müdahalesi olmadan gelecek 
yıl bu rekorun aşılabileceği konusunda uyardı.

UEA İcra Direktörü Fatih Birol şunları söyledi: “Kömür, küresel karbon 
emisyonlarının en büyük kaynağıdır ve bu yılki yüksek kömüre dayalı elektrik 
üretimi, dünyanın emisyonları net sıfıra doğru azaltma çabalarında ne kadar 
yoldan çıktığının endişe verici bir işaretidir. Hükümetler tarafından kömür 
emisyonlarının üstesinden gelmek için- etkilenenler için adil, uygun fiyatlı ve 
güvenli bir şekilde- güçlü ve acil eylemler olmadan, küresel ısınmayı 1,5 derece 
ile sınırlama şansımız varsa bile çok az olacak.”

Rapor, kömürü bırakma taahhüdü konusunda şiddetli bir anlaşmazlıkla 
sonuçlanan COP26 iklim görüşmelerinin sonuçlanmasından haftalar sonra 
geldi. Hindistan’ın son dakika müdahalesi ile, paktın dili kömürden “aşamalı 
çıkmaktan” “aşamalı yavaşlamaya” geçti. Geçen ay Glasgow’da yapılan 
görüşmelerden sonra, COP26 başkanı Alok Sharma, Hindistan ve Çin’in 
Glasgow iklim anlaşmasını sulandırdıktan sonra “yoksul ülkelere kendilerini 
açıklamak zorunda kalacaklarını” söyledi ve eylemlerinin kendisini “derinden 
hayal kırıklığına uğrattığını” ekledi. 

UEA raporu, Hindistan’ın bu yıl kömürle çalışan elektrik üretimini yüzde12 
artırma yolunda olduğunu, Çin’in ise son aylarda keskin bir yavaşlamaya 
rağmen kömür santrali kullanımının %9’a kadar artacağını tahmin ediyor. UEA, 
bunun, güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin “etkileyici” bir şekilde sunulmasına 
rağmen, her iki ülkede de tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret edeceğini 
söyledi.

ABD ve AB’de, kömürlü elektrik üretiminin 2020’deki düşük seviyelerden 
%20 artması bekleniyor ve bu durumun santral kullanımını 2019’da 
kaydedilen seviyelerin altında tutması muhtemel. Elektrik talebi yavaşladıkça 
ve yenilenebilir enerji alternatiflerinin genişlemesi devam ettikçe kömür 
santrallerinin kullanımının gelecek yıl düşmesi bekleniyor.

Kömür gücünün son yıllarda sürekli düşüşte olduğu ve 1961’den beri en az 
rüzgarlı yazı yaşayan Birleşik Krallık’ta ise elektrik fiyatları rekor gaz fiyatlarının 
ardından yeni zirvelere ulaştığı için, kalan son kömür santrallerinin sahiplerine 
bu yıl çalışmaya devam etmesi için rekor meblağlar ödendi. 

Küresel Kömür Talebİ 2022’de Tüm 
Zamanların En Yüksek Sevİyesİne 
Ulaşabİlİr

THEGUARDIAN

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu 
(AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nin “Parasal Diyalog” oturumuna video 
konferans yöntemiyle katıldı. Euro Bölgesi’nde ekonomisinin üçüncü çeyrekte 
yüzde 2,2 büyüdüğünü anımsatan Lagarde, Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) 
yıl sonuna kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere 
ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Lagarde, “Arz darboğazları ve enerji 
fiyatlarındaki artış nedeniyle büyüme hızı yavaşlıyor” diye konuştu.
Tüketici harcamalarının güçlü olmasına rağmen malzeme, ekipman ve iş gücü 
kıtlığının imalat üretimine yük olduğunu ve yakın vadeli ekonomik görünümü 
zayıflattığını belirten Lagarde, “Tedarik kısıtlamaları muhtemelen birkaç ay 
devam edecek ve 2022’de kademeli olarak hafifleyecek” değerlendirmesinde 
bulundu.
Lagarde, büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü tek risk kaynağının arz 
darboğazları olmadığını vurgulayarak, “Enerji fiyatlarının daha da artması satın 
alma gücünü düşürerek ve tüketimdeki toparlanmayı duraklatarak büyümeyi 
azaltabilir” dedi.
Enflasyonun, ekim ayında beklentilerinden daha fazla artarak yüzde 4,1 
seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Lagarde, enflasyondaki yükselişin 
enerji fiyatlarındaki artış, ekonominin yeniden açılmasına bağlı olarak talepteki 
toparlanma ve Almanya’da geçen yıl uygulamaya alınan geçici KDV kesintilerine 
son verilmesinden kaynaklandığını anlattı. Lagarde, “Mevcut vadeli işlem fiyatları 
2022’nin ilk yarısında enerji fiyatlarında gözle görülür bir gevşemeye işaret 
ediyor. Ekonomik toparlanma devam ettikçe ve arz darboğazları gevşedikçe 
mal ve hizmetler üzerindeki fiyat baskısının normale dönmesini bekleyebiliriz” 
ifadesini kullandı.
Enflasyonun gelecek yıl hafiflemesini öngördüklerini ancak enflasyondaki düşün 
daha önceki beklentilerinden daha uzun süreceğini anlatan Lagarde, “Enerji 
fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamaları devam ederse enflasyon mevcut 
beklentimizden daha uzun süre yüksek kalabilir. Bu durum daha yüksek ücretleri 
ve ardından daha yüksek fiyatları besleyebilir” diye konuştu.
Euro Bölgesi’nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1’lik oranla son 13 yılın 
en yüksek seviyesinde ulaştı. Avrupa’da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri 
başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor. 

Avrupa Merkez Bankası’ndan Enerjİ 
Fİyatları ve Arz Darboğazı Uyarısı

ELDER.ORG.TR
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Almanya Federal Şebeke Kurumu Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 AG’yi 
bağımsız bir doğal gaz iletim operatörü olarak lisanslandırma prosedürünü, 
Alman yasalarına göre Almanya’da bir doğal gaz şebeke işletmecisi şirket 
olarak kurulana kadar askıya aldığını duyurdu.

8 Ocak 2022’ye kadar işletme lisansı hakkında görüş bildirmek için zamanı 
olan Kurumun lisanslandırma sürecini askıya alması, boru hattına bir 
darbe indirerek projenin Avrupa’yı gaz krizinden kurtarmak için zamanında 
Almanya’ya gaz göndermeye başlayabileceği umutlarını da boşa çıkarıyor.

Bundesnetzagentur, “Lisanslandırma sürecinin, ana varlıklar ve insan 
kaynakları iştirake devredilene ve Kurumun, yeni başvuru sahibi olarak 
bağlı kuruluş tarafından yeniden sunulan belgelerin tamamlanıp 
tamamlanmadığını kontrol edene kadar askıda kalacağını duyurdu.

Almanya’nın lisanslandırma sürecini askıya aldığına dair haberlerin 
ardından, Avrupa gaz fiyatları, Rusya’nın lisanslandırma sürecinin askıya 
alınmasına nasıl tepki vereceği konusundaki endişeler arasında üç haftanın 
en yüksek seviyelerine sıçradı.

Konuyla ilgili olarak Energy Aspects’ten James Waddell Financial Times’a 
verdiği demeçte, “Bu boru hattının bu kış Avrupa’ya gaz arzı sağlayacağına 
dair umutlar artık tamamen suya düştü” dedi.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise Kuzey Akım 2 
haberleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Gazprom/Putin’in Avrupa’ya gaz 
arzında vaat edilen ve henüz gerçekleşmeyen artış konusundaki tepkisini 
görmek ilginç olacak”.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Dmitry Marinchenko, ise “Almanya projeyi 
sürekli olarak destekliyor ve bu durumda komplo aramanın bir anlamı yok.” 
dedi. 

Almanya, Kuzey Akım 2 
Lİsanslandırma Sürecİnİ Askıya Aldı

WORLD-ENERGY
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerin enerji 
konusunda farklı görüşlerinin olduğunu ve AB Liderler Zirvesi'nde uzlaşı 
sağlanamadığını söyledi. Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen zirvenin 
bitiminde basına açıklamalarda bulundu. Zirvede enerji fiyatlarındaki artışla 
ilgili oldukça uzun tartışmalar yaşandığını belirten Michel, bunun ciddi ve 
önemli bir konu olduğunu, Avrupa'da vatandaşların satın alma güçlerini ve 
işletmelerin rekabetçiliğini doğrudan etkilediğini anlattı.

Michel, bir önceki zirvede AB Komisyonu'ndan enerji alanında çeşitli 
çalışmalar yapmasını talep ettiklerini anımsatarak, toplantıda bu çalışmaların 
ilk sonuçlarını değerlendirdiklerini söyledi. Liderlerin enerji konusundaki 
tartışmalarda uzlaşı sağlayamadığına dikkati çeken Michel, "Masada farklı 
görüşlerin olduğunu fark ettik. Bu nedenle enerji alanında zirve sonuç bildirisi 
konusunda bir anlaşma sağlayamadık" diye konuştu.

Michel, enerji konusundaki tartışmalarla ilgili soru üzerine şunları söyledi: 
"Açık olmam gerekirse enerjide iki konu liderler arasında son derece zordu. 
İlk konu elektrik piyasaları ve özellikle emisyon ticaret sisteminin işleyişiydi. 
Bazı liderlerin emisyon ticaret sisteminde spekülasyon yapıldığı yönünde 
şüpheleri var. Diğer konu ise enerji yatırımlarının sınıflandırılması. Yatırım 
sınıflandırma AB Konseyi'nin değil, Komisyon'un sorumluluk alanına giriyor. 
Enerji yatırımlarının sınıflandırılması konusunda masada farklı görüşler 
bulunuyor. Bu gece bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını gördük."

Michel, liderlerin bir sonraki zirvede enerji konusunu tekrar ele alacaklarını 
sözlerine ekledi. 

AB Lİderlerİ Enerjİde Anlaşamadı

AA

Dünya Enerji Gündemi

Dünyanın en büyük iki karbon emisyonu üreten ülkesi ABD ve Çin, 
Glasgow İklim Zirvesi kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede iş 
birliğini hızlandırmak için anlaşma yaptıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri tarafından paylaşılan iki ülke ortak açıklamasında, ABD ve 
Çin’in iklim değişikliği konusundaki çabalarının memnuniyetle karşıladığı 
ancak Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için yapılması gerekenler 
ile mevcut çabalar arasında önemli bir boşluk olduğunu kabul ettiği ifade 
edildi. Açıklamada, iki tarafın iş birliği yapmayı planladığı konular şöyle 
sıralandı:

“2020’lerde sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili düzenleyici 
çerçeveler ve çevresel standartlar oluşturmak; temiz enerji geçişinin 
toplumsal faydalarını maksimize etmek; son kullanım sektörlerinin 
karbon emisyonunu azaltmak ve elektrik kullanımını teşvik edecek 
politikalar üretmek, yeşil tasarım ve yenilenebilir kaynak kullanımı gibi 
döngüsel ekonomiyle ilgili kilit alanlar kurmak, doğrudan hava yakalama 
gibi teknolojileri konuşlandırmak ve uygulamak.”

Anlaşmada, “ABD, 2035 yılına kadar yüzde 100 karbondan arındırılmış 
elektriğe ulaşma hedefi belirlemiştir. Çin, ise beş yıllık plan kapsamında 
kömür tüketimini azaltacak ve bu çalışmayı hızlandırmak için elinden 
gelen çabayı gösterecektir” denildi.

Ortak açıklamada, anlaşmada her iki ülkenin gelişmekte olan ülkelerin 
iklim konusunda ihtiyaçlarını karşılamak için 2025 yılına kadar her yıl 
ortaklaşa 100 milyar dolar yardım yapmayı taahhüt ettiği bilgisi de 
paylaşıldı.

ABD İle Çİn İklİm Konusunda                   
Anlaşma Yaptı

STATE.GOV

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak medyaya verdiği demeçte, 
Rusya’nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının gerekli sertifikayı alacağına 
ve sonunda çalışmaya başlayacağına inandığını söyledi.

Baltık Denizi yatağında Rusya’dan Almanya’ya uzanan ve Ukrayna’yı baypas 
eden boru hattının inşaatı Eylül ayında tamamlandı, ancak boru hattı Berlin 
ve Brüksel’den düzenleyici onay beklediği için şu anda atıl durumda.

Proje, Moskova’nın Ukrayna’nın NATO ile yakın ilişkiler kurmasını engellemek 
için Ukrayna’ya saldırmasından korkan Batı ile Rusya arasında artan gerilim 
arasında giderek politikleşiyor. Rusya, projenin bu tür planları barındırdığını 
reddediyor.

Ukrayna’nın devlet enerji şirketi Naftogaz’ın CEO’su Yuriy Vitrenko geçen 
ay Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının Avrupa mevzuatına uymadığını 
söyleyerek hattın işletmeye geçmeyeceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Kuzey Akım 2’nin sertifikalandırılmaması durumunda Rusya’nın bir “B 
Planı” olup olmadığı sorusuna Novak, “Bu tür seçenekleri düşünmüyoruz 
ve sertifikasyon için belirlenen zamanlamaya uygun olarak hattın çalışmaya 
başlatılacağına inanıyoruz” dedi.

Sertifikasyonun 2022’nin ilk yarısının sonundan daha erken olmayacak 
şekilde tamamlanması bekleniyor.

Novak, Rusya’nın proje için yeni bir gereklilik öne sürülmeyeceğini umduğunu 
da söyledi. Novak ayrıca, Rusya’nın, artan talep ve arz eksikliği nedeniyle 
gaz fiyatlarının hızla yükseldiği, ancak uzun vadeli sözleşmeler kapsamında 
Avrupa’ya gaz ihracatını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Alman hükümeti, Ukrayna’nın işgali durumunda Rusya’ya yeni yaptırımlar 
uygulanması gerektiğinde Kuzey Akım 2’nin rafa kaldırılacağını kabul ediyor 
gibi görünüyor. 

Rusya: Kuzey Akım 2’yİ Onaylamamak 
Bİr Seçenek Değİl

EURACTIV
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

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

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

+ İthalat)
TOPLAM TALEP (Yurtiçi 

Satışlar + İhracat)

363,21 52.519,67 48.521,63 360,34 52.882,89  53.570,01

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

Gazın Türü Ülke Miktar Toplam

Boru Gazı

Rusya Federasyonu 24.275,88

40.927,41İran 8.578,47

Azerbaycan 8.073,06

LNG

Cezayir 5.352,57

11.592,26Nijerya 1.430,44

Diğer 4.809,25

Toplam   52.519,67

2021 Yılı Kasım Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

KONU BAŞLIĞI -Üretim, tüke-
tim, ithalat 
ve ihracat 
değerleri ilgili 
yılbaşından 
itibaren 
toplam de-
ğerlerdir.

*Serbest üretim 
şirketleri, Yap-İşlet, 
İşletme Hakkı Devri 
ve Yap-İşlet-Devret 
santrallerinin kurulu 
güç ve üretim değer-
lerini 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* 290.820.134 MWh

LİSANSSIZ ÜRETİM** 11.658.617 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ* 91.899 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ 7.475 MW

FATURALANAN                
TÜKETİM 231.746.169 MWh

FİİLİ TÜKETİM 299.579.781 MWh

İTHALAT 1.962.059 MWh

İHRACAT 3.856.453 MWh

KASIM AYI AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF 833,404 TL/MWh

KASIM AYI AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

918.866 TL/MWh

KURULUŞ TÜRÜ
2021 KASIM

KURULU GÜÇ* (MWe) ORAN (%)

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ 67.512,24 67,94

EÜAŞ SANTRALLERİ 21.344,55 21,48

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN 2.915,26 2,93

YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL. 126,78 0,13

LİSANSSIZ 7.475,42 7,52

TOPLAM 99.374,25 100,00

TOPLAM 
KURULU 

GÜÇ*

ORAN 
(%)

TOPLAM 
ÜRETİM*

ORAN 
(%)

HİDROLİK 31.482,83 31,68 52.018.354,70 17,20

DOĞAL GAZ 25.937,56 26,10 99.621.357,81 32,93

LİNYİT 10.428,74 10,49 27.648.815,07 9,14

İTHAL KÖMÜR 10.119,92 10,18 39.336.887,22 13,00

RÜZGÂR 8.993,80 9,05 48.419.809,30 16,01

GÜNEŞ 7.745,58 7,79 13.043.076,93 4,31

JEOTERMAL 1.651,17 1,66 9.773.500,37 3,23

BİYOKÜTLE 1.539,22 1,55 6.829.941,79 2,26

TAŞ KÖMÜRÜ 810,77 0,82 3.275.939,00 1,08

ASFALTİT 405,00 0,41 2.201.019,59 0,73

FUEL OİL 251,93 0,25 309.976,04 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 73,19 0,00

TOPLAM 99.374,25 100,00 302.478.751,01 100,00

*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.

2022 Ocak-Mart Dağıtım ve PERAK. TARİFESİ (krş/kWh)

 Enerji Dağıtım Vergi %18 KDV’li  
Sanayi OG TT 156,8345 16,0666 1,5683 205,8739
Sanayi AG 166,9128 24,8584 1,6691 228,2596
Mesken (5 kWh/
gün ve altı) AG 79,4622 32,9483 3,9731 137,3327
Mesken (5 kWh/
gün üstü) AG 134,8829 32,9483 6,7441 205,9989

Ticarethane AG 189,0181 33,6884 9,4509 273,9457

Tar. Sulama AG 139,8998 27,6811 6,9950 205,9996

Temmuz - Ağustos - Eylül 2021 / Sayı: 22



Uzman Gözüyle Enerji Enerji İstatistikleri

47@EnerjiUzmanlari

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER

2021 Yılı Kasım 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 4.169.770 4.748 1.515.574 2.733.337 4.174.518 4.248.911

Motorin Türleri 15.412.862 9.653.960 2.192.107 24.022.066 25.066.822 26.214.173

Fuel Oil Türleri 113.931 278.341 257.244 218.884 392.272 476.128

Havacılık Yakıtları 3.011.885 208.728 2.374.254 854.745 3.220.613 3.228.999

Denizcilik Yakıtları 933.322 85.300 1.030.188 35.312 1.018.622 1.065.500

Toplam 23.641.769 10.231.077 7.369.367 27.864.343 33.872.846 35.233.710

927.539 2.858.004 3.646.056 192.604 3.785.543 3.838.660

*Standardize LPG dâhil toplam satış

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

Ürün Türü Satış (ton) Pay (%)

TÜPLÜ 650.603 17,85

DÖKME* 88.646 2,43

OTOGAZ 2.906.807 79,72

Toplam 3.646.056 100

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

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

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

Üretimi + İthalat)
TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar 

+ İhracat)

2021 Yılı Kasım Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Genel Görünümü

KONU BAŞLIĞI -Üretim, tüke-
tim, ithalat 
ve ihracat 
değerleri ilgili 
yılbaşından 
itibaren 
toplam de-
ğerlerdir.

*Serbest üretim 
şirketleri, Yap-İşlet, 
İşletme Hakkı Devri 
ve Yap-İşlet-Devret 
santrallerinin kurulu 
güç ve üretim değer-
lerini 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* 290.820.134 MWh

LİSANSSIZ ÜRETİM** 11.658.617 MWh

LİSANSLI KURULU 
GÜÇ* 91.899 MW

LİSANSSIZ KURULU 
GÜÇ 7.475 MW

FATURALANAN                
TÜKETİM 231.746.169 MWh

FİİLİ TÜKETİM 299.579.781 MWh

İTHALAT 1.962.059 MWh

İHRACAT 3.856.453 MWh

KASIM AYI AĞIRLIKLI 
ORTALAMA PTF 833,404 TL/MWh

KASIM AYI AĞIRLIKLI 
ORTALAMA SMF

918.866 TL/MWh
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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








