DOĞA DOSTU DOĞAL GAZ İLE

Şehirlerimize Hava Hoş!

27 il merkezi, 221 ilçe ve beldede sürdürdüğümüz doğal gaz
dağıtım faaliyetlerimizle sadece bir yılda 317 milyondan fazla
yetişkin ağacın temizleyebileceği miktara eşdeğer, 7,4 milyon
ton daha az karbon salımı gerçekleşmesini sağladık.
Gelecek için daha temiz çevre, daha temiz nefes hedefimizden
aldığımız tükenmeyen enerji ile çalışmayı sürdürüyor, doğal gazı
tercih ederek ülkemize nefes aldıran 4,1 milyon doğa dostu
abonemize teşekkür ediyoruz.
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Uzman Gözüyle Enerji

M

Başlarken

erhaba…
Salgın döneminde küresel ölçekte pek çok piyasada; talebin düştüğü, tedarik zincirlerinin kırılganlaştığı, buna mukabil arzın da daraldığı gözlendi. Takip
eden açılma döneminde ise talep hızlı bir şekilde artarken arzda benzer bir
ivme yakalanamadı. Dünyada piyasalar bu sorunları göğüslerken diğer taraf-

tan Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan siyasi-askeri gerilim bir çok belirsizliği de beraberinde getirdi. Gelinen noktada; dünya, bölgemiz ve ülkemiz bu belirsizliklerin oluşturduğu ilave maliyetlerle
karşı karşıya… Enerji piyasaları da yaşanan dalgalanmalardan olumsuz etkilenen alanların başında gelmekte… Öte yandan insanlık tarihi, ilk bakışta olumsuz görülen hadiselerin olumlu sonuçlandığı pek çok örnekle dolu. Bu sıkıntılı süreçler adeta doğum sancısı gibi… Bu dalgalanmalardan ülkemizin en güçlü şekilde çıkacağına dair ümidimiz tam…
Daha güçlü bir ekonomi için enerji piyasalarının öneminin farkındayız. Elimizden geldiğince bu
bilinçle değer üretmeye, insan kaynağımızı daha zengin ve daha güçlü kılmaya çalışıyoruz. Derneğimizin sürdürdüğü eğitimler de yayın faaliyetlerimiz gibi hep bu amaca yönelik… İlgili sektörlerin katılımı ile geçtiğimiz dönem oldukça yoğun geçen eğitim programlarımızın tüm paydaşlarına
en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda, ihtiyaç gördüğümüz
alanlarda yeni programlar oluşturmaya devam edeceğiz…
Diğer taraftan Nisan ayı başında değerli bir meslektaşımızın dünya hayatına veda ettiğini teessürle öğrendim. Dergimizin de Yayın Kurulu üyelerinden Dr. Mustafa GÖZEN’e rahmet, ailesine
ve camiamıza başsağlığı diliyorum.
Bu sayımızda dergimize zaman ayıran ve değerli görüşlerini bizimle paylaşan EPDK Enerji
Dönüşüm Dairesi Başkanı Sn. Zafer KORKULU 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 yeni sayısı ile huzurunuzdayız…
Bu sayımızda, EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı Sn. Zafer KORKULU
röportajını okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. En geniş anlamıyla dünya
piyasalarında ve özel olarak da ülkemiz enerji piyasasında yaşanmakta
olan değişime yönelik düzenleyici kurumun yaklaşımını, yeni oluşmakta
olan mevzuatı, çok değerli tecrübe ve öngörülerini dergimizle paylaştığı
için kendisine teşekkür ediyoruz.
“EPDK Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Mevzuatın Tarihsel Değişimi” başlıklı makalesi ile Grup Başkanı Mustafa OKTAR,
uzun süredir görev yaptığı EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı uhdesinde yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata dayalı bir tarihçesini sunuyor.
Enerji Uzmanı Mehtap ALPER SAĞLAM’ın, talep tarafı esnekliğinin dünya
genelindeki uygulamaları ile ilgili makalesi 22. Sayımızda yayımlanmış
ve oldukça ilgi görmüştü. Yazarımız bu sayıda da ülkemizde yaklaşık bir
senedir yürürlükte olan “Talep Tarafı Yedeği” hizmetinin serencamını ve
daha etkin bir enstrüman olarak kullanılabilmesi için gerekeli görülen
hususları değerlendiriyor.
Pek çok terimin kısaltmalarının meşhur olduğu elektrik piyasasında; K1,
K2 ve K3 ifadelerinin mevzuatın neresinde geçtiği hep bir merak konusudur. Enerji Uzmanı Alaaddin Emre EVGALLIOĞLU’nun bu konuyu bütün
ayrıntılarıyla ortaya koyan makalesi ise sürpriz sonla bitiyor.
Enerji verimliliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak malumun ilamı
olur. Bu sahada yapılan her türlü iyileştirmenin en az yeni enerji kaynakları keşfetmek kadar kıymetli olduğunu her daim akılda tutmak gerek.
Enerji Uzmanı Ali BOZOĞLU’nun makalesi, küre ölçeğinde her geçen gün
daha da yaygınlaşan bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ile ilgili… Çalışmanın devamının da sonraki sayılarımızda okuyucularımızla buluşacağını müjdeleyelim…
Sürdürülebilir kalkınma yıllardır dünya gündeminden düşmedi… Dünyada olduğu gibi ülkemiz de “Yeşil Mutabakat” ve “Sınırda Karbon” düzenlemelerine yönelik uyum döneminin arifesinde… Enerji Uzmanı Mustafa
YAVUZDEMİR’in makalesi bu konuda merak edilen hususları derli-toplu
ve nitelikli bir şekilde masaya yatırıyor. “Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye
Enerji Sektörüne Olası Etkileri” başlıklı makalesi ile EÜAŞ Genel Müdürlüğü Müşavirlerinden Sn. Mücahit SAV da bu konunun farklı taraflarını
ele alıyor.
Enerji Uzmanı Alaaddin Emre EVGALLIOĞLU’nun, Teminat Usul ve Esasları’nda yapılan değişiklikleri barındıran 11023 sayılı Kurul Kararı’na ilişkin incelemesi, piyasalara yönelik dış basın bülteni ve enerji istatistikleri
ile Uzman Gözüyle Enerji’nin bu sayısı yine dopdolu. Katkı sunan yazarlarımıza teşekkürü borç biliyor, dergimize gösterdiğiniz ilginin artarak
devam edeceğini umuyoruz.
Sağlıcakla kalın,
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Sektöre Yönelik Eğitimler
Tüm Hızıyla Devam Ediyor

E

nerji Uzmanları Derneği olarak Covid 19 salgını sonrası sektöre yönelik eğitimlerimiz,
2021-2022 eğitim programı kapsamında 1213 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da “Elek-

lamda 900 kişi eğitimlerimize katılarak sertifika almaya

trik Piyasasında Yeni Trendler Eğitimi” ile “Doğal Gaz

eden tüm katılımcılarımıza gösterdikleri yoğun ilgi ve

Piyasası Dağıtım Tarifleri Eğitimleri ile başlamıştır.

eğitimlerdeki katkılarından dolayı Derneğimiz ve üyele-

Bu eğitim döneminde aşağıdaki eğitim takvimi kapsa-

hak kazanmışlardır.
Enerji sektörünün her alanından eğitimlerimize iştirak

rimiz adına teşekkür ederiz.

mında Ankara, Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirdiği-

2022-2023 dönemi Eğitim Programı bu yıl Ekim ayı

miz eğitimlerimize rekor sayıda katılım olmuş ve top-

içerisinde web sitesinden ilan edilecektir.

TARİHLER

EĞİTİM KONUSU

12-13 KASIM 2021

Elektrik Piyasasında Yeni Trendler Eğitimi

12-13 KASIM 2021

Doğalgaz Piyasası Dağıtım Tarifeleri Eğitimi

3-4 ARALIK 2021

Elektrik Piyasası Dağıtım ve Tüketici Hizmetleri Eğitimi

3-4 ARALIK 2021

Doğalgaz Piyasası Tüketici Hizmetleri Eğitimi

17-18 ARALIK 2021

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi ve YEKDEM

7-8 OCAK 2022

Elektrik Piyasası Tarifeler Eğitimi

7-8 OCAK 2022

Doğalgaz Piyasası Dağıtım Tarifeleri Eğitimi

EĞİTİMİN YAPILDIĞI
YER
ANKARA

ANTALYA
ANKARA
ANTALYA

18-19 ŞUBAT 2022

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi ve YEKDEM

ANTALYA

11-12 MART 2022

Elektrik Piyasasında Yeni Trendler Eğitimi

ANKARA

25-26 MART 2022

Elektrik Piyasası Dağıtım ve Tüketici Hizmetleri Eğitimi

25-26 MART 2022

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Tüketici Hizmetleri Eğitimi

13-14 MAYIS 2022

Elektrik Piyasası Tarifeler Eğitimi

13-14 MAYIS 2022

Doğalgaz Piyasası Dağıtım Tarifeleri Eğitimi

27-28 MAYIS 2022

Elektrik Piyasası Tarifeler Eğitimi (EPİAŞ)

4
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Yeşil Mutabakat
Eylem Planı ve
Sınırda Karbon
Düzenlemesi

Mustafa YAVUZDEMİR
EPDK / Enerji Uzmanı
Giriş

25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Bir-

Bu yazıda Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı
(Green Deal) ve Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı
ile Sınırda Karbon Düzenlemesi (CBAM) hakkında bilgi
verilecektir.
Ekonomik kalkınmanın, yani bir ülkedeki ekonomik
gelişmelerin bireylerin refahını artırmasının temeli sürdürülebilirlik ilkesidir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı gelecek
kuşakları hesaba katarak ekonomik büyümeyi, verimliliği, refah artışını sürekli olarak sağlayan bir yaklaşımdır.

leşmiş Milletler Genel Kurulu, 193 üye ülkesinin oybirliği ile, A/RES/70/1 sayılı kararla, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerini ilan etmiştir. Bu kapsamda tanımlanan 17
sürdürülebilir kalkınma amacı Şekil 1’de gösterilmiştir.
Son yıllarda yaşanan ekstrem hava olayları, orman
yangınları ve bunların oluşturduğu maddi zararlar ile
yağışların azalması ve kuraklık gibi tüm dünyanın karşı
karşıya olduğu güçlükler, iklim değişikliği ile mücadeleyi
uluslararası ekonomik politikaların merkezine taşımıştır. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek

Sürdürülebilir kalkınma ise gelecek kuşakların ihtiyaç-

için tüm ülkelerin ekonomik büyümeyi; iklime rağmen

larını karşılayabilme kapasitesinden ödün vermeden

değil, küresel ısınmayı sınırlandıran politikaları ve iklim

günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir

değişikliğini göz önüne alarak gerçekleştirmesi gerek-

kalkınma modeli olarak ifade edilmektedir.

tiği aşikardır. Türkiye de geçtiğimiz aylarda bu konuda

1

Şekil 1. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1- http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/
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somut bir adım attı ve Paris İklim Anlaşması TBMM’de

sini yeniden şekillendirecek ve her geçen yıl ivme ka-

onaylandı. İklim değişikliği ile mücadelede en güncel

zanacak bir dönüşümün temellerini teşkil etmektedir.

uluslararası metin olan Paris İklim Anlaşması, ülkelerin

AB’nin bu iddialı eylem planının ardından iklim deği-

mümkün olan en yakın zamanda sera gazı emisyon-

şikliği ile mücadele alanında diğer ülkelerdeki politika-

larında zirveye ulaşmasını ve yüzyılın ikinci yarısında

lar da ivme kazanmıştır. Örneğin; 2020 yılında Güney

toplam sera gazı emisyonunun net sıfır olma hedefine

Kore, Japonya ve Çin gibi ülkeler yeşil dönüşüme yönelik

ulaşmasını gerektirmektedir. Türkiye’nin de 191 ülke-

hedeflerini açıklamış ve ondan fazla ülkede de net sıfır

nin taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’nı TBMM Genel

emisyonun hangi yıl sağlanacağına ilişkin hedefler ya-

Kurulu’nda onaylamasının ardından emisyon azaltımına yönelik yeni hedefler belirlemesi ve eylem planları
hazırlaması bekleniyor. Türkiye, bu anlaşma kapsamında emisyon artışını 2030 yılı itibariyle %21 azaltma taahhüdünde bulundu. Bu hedefe ulaşmak için yeni iklim
politikamız dâhilinde ilk adım olarak yeni kömür santrali
yapılmayacağının taahhüt edilmesi gerektiği de önem
kazanıyor.
Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel net sıfıra
ulaşmak için ülkelerden net sıfır yol haritaları ve hedef
tarihlerini ilan etmeleri de beklenmektedir. Bu tarihi küresel emisyonların önde gelen ülkelerinden; ABD
2050, Çin ve Rusya 2060, Hindistan 2070 olarak belirlerken Türkiye 2053 olarak ilan etmiştir. Bu nedenle ülkemizde 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak
için gerekli kilometre taşlarının bugünden belirlenmesi
gerekiyor. Örneğin kömürden ve diğer fosil yakıtlardan
aşamalı çıkış için de bir hedef yılın ve yol haritasının belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Yeşil Mutabakat’a Uyum Eylem Planı
AB, konuyla ilgili olarak 11 Aralık 2019 tarihinde
Yeşil Mutabakat’ı tüm dünyaya ilan etmiş ve bu mutabakat ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini
ortaya koymuştur. Yeşil Mutabakat, karbon nötr kıta olmak dışında ayrıca sera gazı emisyonlarını 2030 yılına
kadar 1990 seviyelerine kıyasla %55 oranında azaltmak

salaşmıştır.2
Küresel ekonomi politikalarının yürütüldüğü ve uluslararası ticaretin var olduğu bir dünyada AB tarafından
ilan edilen söz konusu mutabakatın başta AB ile ticaret
hacmi yüksek olan ülkemiz olmak üzere diğer ülkeleri
etkilemesi de kaçınılmazdır. Türkiye ekonomisinin yeşil
dönüşümü, sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanında ülkemizin uluslararası ticarette rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için de şarttır. Bu
nedenle ülke ekonomimizde Yeşil Mutabakatın oluşturabileceği muhtemel tüm olumsuz etkilerin minimize
edilmesi için eş zamanlı ve karbon emisyon ticareti gibi
gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, AB Yeşil Mutabakatının ülkemiz sanayi,
tarım, enerji ve ulaştırma politikaları üzerindeki etkilerinin bütünsel olarak ele alınması bu dönüşüme uyumu
sağlayacak bir yol haritası oluşturulması ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. İşte bu yol haritası, Ticaret Bakanlığı tarafından, Yeşil Mutabakatın ilan edilmesinin ardından 2021
yılı Temmuz ayında Yeşil Mutabakat Eylem Planı olarak
kamuoyuna açıklamıştır.3
Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanmasını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere
uyum sağlanmasını teminen Eylem Planında; sınırda
karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi,

amacıyla Paris Anlaşması kapsamında sağlananlara

yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji

ek olarak başka iddialı hedefleri de beraberinde getir-

arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, ik-

miştir. Yeşil Mutabakat, Avrupa kıtasında endüstride

lim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil

dönüşümü gerektiren yeni bir büyüme stratejisi ve

Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri

tüm politikaların iklim değişikliği ekseninde yeniden

başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması ama-

şekillendirileceği eylemleri içermektedir. Yeşil Mutaba-

cıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmiştir. Bu

kat kapsamındaki ilgili eylemler; başta enerji, ulaşım,

çerçevede, Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32

sanayi, finans, inşaat, tarım olmak üzere AB ekonomi-

hedef ve 81 eylemi içermektedir.

2- https://eciu.net/netzerotracker Almanya 2045, Güney Kore 2050, Japonya 2050, Çin 2060, İsveç 2045, Kanada 2050 yılını net sıfır yılı olarak ilan etmişlerdir.
3- https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf
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Eylem Planı Uygulama Takviminde EPDK;

Yeşil Mutabakat Eylem Planının ana hedefleri;
•

Yeşil finansman yoluyla yeşil yatırımı mümkün
kılmak,

•

Yeni güneş ve rüzgâr santralleri için 2027 yılına
kadar her yıl 1 GW kapasite tahsis edilmesi,

•

Daha temiz bir enerji arz modelinin kullanılması,

•

Uluslararası düzeyde rekabetçi, sürdürülebilir,
verimli ve teknolojik bir tarım politikası,

rikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesine yö-

•

Sürdürülebilir ve akıllı bir ulaşım sistemi

nelik strateji geliştirme ve planlama faaliyetleri-

•

AB çevre düzenlemeleri ile uyum ve etkin diplomasi

- Yeşil Finansman başlığı altında, Ulusal Enerji
Verimliliği Finansman Mekanizmasının geliştirilmesinin değerlendirilmesi eyleminde,
- Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı başlığı altında Yeşil Tarife ve YEK-G Belgesi ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi eyleminde
ve
- Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım başlığı altında elekt-

nin yürütülmesi eylemlerinde
sorumlu/ilgili Kurum ve Kuruluşlar arasında yer almak-

olarak özetlenebilir.

tadır.

Şimdi bu eylem planında da yer alan ve aslında ülke
ekonomisini kısa süre içerisinde etkileme potansiyeli
olan önemli düzenlemelerden Sınırda Karbon Düzenlemesini daha detaylı şekilde inceleyelim.

Yeşi Mutabakatın elektrik piyasalarına olası etkisi
bir başka yazının konusu olmakla birlikte, EPDK’da ilgili
Kanun değişikliği ile Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığının kurulmuş olması da Yeşi Mutabakata uyum çerçevesinde enerjide yeşil dönüşüm için ülkemiz elektrik
piyasasında yeni bir adım olarak görülebilir. Yeşil Mutabakat Eylem Planında yer verilen Sürdürülebilir Akıllı
Ulaşım başlığı altında elektrikli araç ve şarj altyapısının
geliştirilmesine yönelik strateji geliştirme ve planlama
faaliyetlerinin yürütülmesi de bu yeni kurulan daire
başkanlığının bünyesinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Sınırda Karbon Düzenlemesi
Yeşi Mutabakat hedefleri kapsamında AB içerisindeki karbon salımının azalması, ancak karbon salımından sorumlu üretimin AB dışına kayması ve karbon
salımının AB dışına taşınması yoluyla gerçekleşmesi
riskini önlemek için Avrupa Komisyonu tarafından 14
Temmuz 2021’de Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM)
geliştirildi.
CBAM, 2030 yılında karbon salımlarını 1990’a
oranla yüzde 55 azaltma amacına ulaşılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından “Fit For 55” adıyla hazırlanan paket içerisindeki öneriler arasında yer
alıyor. Fit For 55 paketi, AB politikalarının Konsey ve
Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen iklim
hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla AB
mevzuatını gözden geçirmek, güncellemek ve yeni
girişimleri uygulamaya koymak için geliştirilen bir dizi
tekliften oluşmaktadır.
Bu paketin içerisinde yer alan CBAM’ın temel amacı, seçili sektörlerde ithalat fiyatının, eşyanın üretim
sürecinde ortaya çıkan karbon içeriği dikkate alınarak
belirlenmesidir. CBAM'a ilişkin teklif, Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanmış
olsa da bu mekanizmanın uygulamasının 1 Ocak 2023

8

Ekim - Aralık 2021 / Ocak-Mart 2022 / Sayı: 23 - 24

@EnerjiUzmanlari

Uzman Gözüyle Enerji

Makale

tarihi itibarıyla 3 yıllık mali yükümlülük getirmeyen bir
geçiş dönemi ile başlatılması, 2026 yılından itibaren ise
tam olarak yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
CBAM'a tabi olan sektörlerin ilk aşamada; demir-çelik, çimento, alüminyum, elektrik ve gübre olarak
belirlendiği görülmektedir. Bu sektörlerin karbon salımı,
ticaret hacmi ve karbon sızıntısı riski yüksek olması nedeniyle seçildiği düşünülmektedir. İlerleyen aşamalarda
uygulamanın diğer sektörlere de yaygınlaştırılması
planlanmaktadır. Ayrıca, elektrik piyasaları ile ilgili olarak AB iç elektrik piyasası ile entegre olan ülkeler için özel kurallar da getirileceği taslak mevzuatta
belirtilmiştir.
CBAM'a tabi olan sektörlerde AB’nin ithalatında

Yeşil Mutabakat Eylem Planında sınırda karbon düzenlemeleri kapsamında:

Rusya’dan sonra ikinci ülke konumunda olan (Şekil

• Mekanizmanın enerji yoğun ve kaynak yoğun

2) ülkemiz üzerinde bu mekanizmanın önemli etkile-

sektörlerimize etkilerinin senaryolar bazında modelle-

ri olması da kaçınılmazdır. Bu nedenle, ülkemizin bu

nerek sektör bazında çalışılması ve yapılması gereken

sıralamadaki yerini koruması için özellikle AB’nin sınırda

eylemlerin belirlenmesi,

karbon düzenlemesi karşısında ihracatçı şirketlerimizin
karşılaşabileceği ilave bürokratik ve mali engellerin
bertaraf edilmesine yönelik olarak AB tarafından
belirlenecek

metodoloji

çerçevesinde

ülkemizde

belgelendirme ve raporlamanın gerçekleştirilmesine
yönelik

çalışmalar

yapılması,

ayrıca

• İmalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının
azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkemiz yol haritası veya faaliyetlerinin belirlenmesi,
• Ülkemizde bir karbon fiyatlandırma mekanizması-

sanayiden

na yönelik değerlendirme çalışmalarına paralel olarak,

kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesi sisteminin

sektörler üzerinde oluşacak ilave maliyetlere ve eko-

geliştirilmesi ve mekanizma kapsamına giren ürünlerin

nomik etkilerine yönelik çalışmalar yapılması ve artan

üretim süreçlerinde karbon azaltımının yapılması bü-

maliyetlere yönelik destek mekanizmalarının değerlen-

yük önem arz etmektedir.

dirilmesi,
• Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemin geliştirilmesi,
• AB tarafından belirlenecek metodoloji/standartlar
çerçevesinde belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi,
hedeflenmektedir.

Şekil 2. AB’nin CBAM Mekanizmasına Tabi Ürünlerini
İthal Ettiği Ülkeler

@EnerjiUzmanlari

Bu mekanizmanın AB ile ticari bir engele dönüşmemesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda,
bir yandan geçiş sürecinde etkin diplomasi ile ülkemiz
çıkarlarının korunması, AB politikalarıyla uyumlu bir
şekilde atılabilecek adımların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki gerekli
koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması gerektiği de
aşikardır.
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CBAM hakkında Sıkça Sorulan Sorular4
•

Karbon emisyonu AB’de Emisyon Ticaret Sistemi tarafından zaten ele alınmıyor mu?

AB’nin Emisyon Ticareti Sistemi (ETS), dünyanın ilk
uluslararası emisyon ticareti planı ve AB’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik başlıca politikasıdır. Bu
sistem belirli sektörlerdeki endüstriyel tesislerden salınabilecek sera gazı emisyonlarının miktarına bir üst
sınır koyar. Karbon emisyonunu önlemek için belirli sayıda ücretsiz tahsisat (allowance) dağıtılsa da tahsisatlar ETS ticaret pazarından satın alınmalıdır. Bu sistem,
emisyon riskinin ele alınmasında şimdiye kadar etkili
olmuştur ancak aynı zamanda yurtiçinde ve yurtdışında daha yeşil üretime yatırım yapma teşvikini de azaltmaktadır. Aslında CBAM giderek ETS’ye bir alternatif
haline gelecektir. Bununla birlikte, tüm sektörler için
ücretsiz tahsisatların sayısı zamanla azalarak ETS’nin,
iddialı iklim hedeflerini gerçekleştirmede maksimum
etkiye sahip olabilmesi sağlanacaktır. Ayrıca CBAM
sektörleri için ücretsiz tahsisatlar 2026’dan itibaren
aşamalı olarak kaldırılacaktır. Bununla birlikte CBAM,
özellikle bir "üst sınır ve ticaret" (cap and trade) sistemi
olmadığı için ETS’den farklı bir mekanizmaya sahiptir.
CBAM sertifikaları ETS fiyatını yansıtacaktır. AB içinden ve dışından işletmeler arasında eşitliği sağlamak
için CBAM, 2026’da tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde sistem, "revize edilmiş AB ETS"yi yansıtacak şekilde
yeniden ayarlanacaktır.
Basitçe ifade etmek gerekirse, CBAM, 2035’te
ücretsiz tahsisler tamamen kullanımdan kaldırılana
kadar yalnızca AB ETS kapsamındaki ücretsiz tahsislerden yararlanmayan emisyonların oranı için geçerli
olacak ve böylece ithalatçıların AB üreticilerine kıyasla
tarafsız bir şekilde muamele görmesini sağlayacaktır.
•

CBAM pratikte nasıl çalışacak?

CBAM, sistemin ithalatçılar tarafından sertifika
satın alınmasına dayanması dolayısıyla ETS’ye benzemektedir. Sertifikaların fiyatı, salınan €/ton CO2 olarak
ifade edilen AB ETS tahsisatlarının haftalık ortalama
ihale fiyatına bağlı olarak hesaplanacaktır. İthalatçılar,
bireysel olarak veya bir temsilci aracılığıyla, CBAM sertifikaları da alabilecekleri ulusal makamlara kayıt yaptırmak zorunda olacaklardır.

Ulusal makamlar, beyan sahiplerinin CBAM sistemine kaydedilmesini ve ayrıca beyanların gözden geçirilmesini ve doğrulanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, ithalatçılara CBAM sertifikalarının satışından da sorumlu
olacaklardır. CBAM kapsamındaki malları AB’ye ithal etmek için, her yıl 31 Mayıs’a kadar, bir önceki yılda AB’ye
ithal edilen malların miktarını ve bu mallardaki gömülü
emisyonları beyan edeceklerdir. CBAM, ithalatçıların
AB ETS kapsamında yerli üreticilerle aynı karbon fiyatını ödemesini sağlayarak AB’de yapılan ürünler ve başka
yerlerden yapılan ithalatlar için eşit muameleyi sağlayacak ve karbon kaçağını önleyecektir.
•

Geçiş aşamasında neler olacak?

Komisyonun önerisine göre ithalatçılar, 2023’te
başlayıp 2025’in sonunda bitecek bir geçiş aşamasında,
nihai sistemin uygulamasına kadar mallarında bulunan
emisyonları herhangi bir ödeme yapmadan sadece rapor etmek zorunda kalacaklardır. Sistem 2026’da tam
olarak faaliyete geçtiğinde, AB ithalatçıları, bir önceki yıl
AB’ye ithal ettikleri toplam mallardaki mal miktarını ve
gömülü emisyon miktarını yıllık olarak beyan etmek ve
karşılık gelen CBAM sertifikası miktarını teslim etmek
zorunda kalacaklardır.
•

Yeni mekanizma hangi sektörleri kapsayacak?

CBAM başlangıçta; çimento, Demir- çelik, alüminyum, gübre ve elektrik ithalatına uygulanacaktır. CBAM,
kapsanan ürünlerin üretim süreci sırasında yayılan
sera gazlarının doğrudan emisyonlarına uygulanacaktır. Geçiş döneminin sonunda Komisyon, CBAM’ın nasıl
çalıştığını, kapsamını genişletip genişletmeyeceğini ve
dolaylı emisyonları kapsayıp kapsamayacağını değerlendirecektir.
•

CBAM kapsamına kimler girecek?

Prensip olarak AB üyesi olmayan tüm ülkelerden
mal ithalatı CBAM çerçevesinde karşılanacaktır. Bununla birlikte ETS’ye katılan veya AB ile bağlantılı bir
emisyon ticaret sistemine sahip üçüncü taraf ülkeler bu
mekanizmanın dışında tutulabilecektir. Şimdilik Avrupa
Ekonomik Alanı üyeleri ve İsviçre mekanizmanın dışındadır.
CBAM, elektrik piyasalarını AB ile entegre etmek iste-

4- Avrupa Komisyonu’nun Sınırda Karbon Düzenlemesi Hakkında Sorular ve Cevaplar (Carbon Border Adjustment Mechanism: Questions and Answers) başlığı altında
resmi internet sitesi üzerinde yer alan soru ve cevaplardan derlenmiştir.
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yen ülkelerde üretilen ve ithal edilen elektriğe, bu elektrik
piyasalarının AB ile tamamen entegre olmasına dek uygulanacaktır. Bu noktada belirli yükümlülük ve taahhütleri yerine getirmeleriyle bağlantılı katı koşullar altında,
bu ülkeler mekanizmadan muaf tutulabileceklerdir. AB
2030’da tanınan tüm muafiyetleri yeniden gözden geçirecek ve bu noktada ortakların, taahhüt ettikleri karbondan arındırma önlemlerini ve AB’ninkine eşdeğer
bir emisyon ticaret sistemini uygulamaya koymaları
gerekecektir.
Sonuç
İklim değişikliği sadece Avrupa için değil tüm dünya
için hayati bir tehdittir. Bu zorluğun üstesinden gelmek
için AB Komisyonu, AB'yi modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürecek yeni bir büyüme
stratejisi ortaya koyma sürecine girmiştir. Yeşil Mutabakat, AB ekonomisini dönüştüren ve sürdürülebilir kılmayı hedefleyen kapsamlı bir plan olup bunu, iklim ve
çevresel zorlukları fırsatlara dönüştürerek tüm dünyayı
etkileyecek şekilde ve herkes için eşit koşullar altında
yapma hedefindedir.
AB, Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında 2050
yılına kadar Avrupa kıtasını karbon nötr hale getirmek
genel hedefi ile bir dizi dönüştürücü politikaları
yürürlüğe koymayı hedeflemektedir.

Kaynakça
•

Faktör Verimliliği, Toplam Faktör Verimliliği için
Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi, UNDP.
•

Effects Of The European Green Deal On Turkey’s Electricity Market, The Journal of Business, Economic and Management Research,
2021, Sayı: 1 / 40 – 58.

•

Dünya Enerji Gündemi, Sayı 97, EPDK.

•

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661

Bu kapsamda, ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan AB’nin politikalarına uyum çerçevesinde ülkemizde de kamu kurumları nezdinde bir dizi çalışma
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Çalışmalar kapsamında; sektörel etki analizlerinin hazırlanması, sektörlerin
nasıl etkileneceğinin belirlenmesi, devlet teşvik mekanizmasından faydalanma ve mevzuat değişikliklerini
hızlı bir şekilde devreye alma gibi süreçlerin doğru yönetiminin önemi de ortaya çıkmıştır. Vakit kaybetmeden tüm sektörlerin yeşil dönüşümünün sağlanması
için belirli, açık ve net hedefler koyulmalıdır. İhracata
dayalı ekonomik büyüme modelini benimseyen Türkiye
için en büyük ihracat pazarındaki bu payın azalmaması
için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması elzemdir.

•

Yeşil Mutabakat Eylem Planında yer verilen hususlar, genel çerçeveyi belirleyen bir yol haritasının çizilmiş
olması bakımından önem taşımakla birlikte AB yetkilileriyle gerekli diplomasinin sürdürülmesi ve ilgili sektörlerde bu uyumu hayata geçirecek gerekli mevzuat
değişikliklerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

•

@EnerjiUzmanlari

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplam

https://www.esin.av.tr/2021/09/27/turkeys-ratification-of-the-paris-climate-agreement-and-green-deal-action-plan/

•

h t t p s : // t i c a r e t . g o v . t r / d a t a / 6 0 f 1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20
YE%C5%9E%C4%B0L.pdf

•

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/
wp-content/uploads/2021/02/SKA-ve-Gostergeleri-Kapak-Birlestirilmis.pdf

•

https://www.aa.com.tr/tr/cevre/paris-anlasmasini-onaylayan-turkiye-icin-iklim-politikasinda-yeni-donem-basliyor/2385045
https://uib.org.tr/en/news-european-green-deal.html

•

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/

•

https://eciu.net/netzerotracker
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Dünyada
Yükselen Akım:
Bölgesel Isıtma
ve Soğutma
Uygulamaları
(Kısım 1)

Ali BOZOĞLU
EPDK / Enerji Uzmanı

B

ölgesel ısıtma ve soğutma (B.I.S.) uygulamalarının, Dünya’da 19. yüzyıldan itibaren
sayısı bir hayli artmakta ve günümüzde bu

leri belirli bir döneme kadar bireysel ve merkezi ısıtma

uygulamaların gelişimine yönelik mevzuat, yatırım ve

dür. Aslında B.I., çalışma prensibi bakımından merkezi

teşvik mekanizmaları geliştirilmektedir. B.I.S. sistemle-

ısıtma ile benzer olmasına rağmen ikisi arasında uygu-

rine pek çok yabancı kaynakta ""district energy systems""

landıkları ölçek bakımından farklılık vardır. Yani merkezi

(bölgesel enerji sistemleri) olarak rastlanılması da

sistemde, merkezi bir ısı kaynağıyla bir veya birkaç bina

mümkündür. Bölgesel enerjiyi üretmek için ısı üretim

bloğu ısıtılırken bölgesel sistemde, yine aynı tür bir ısı

tesislerinden, hem ısıtma hem de soğutma sağlama

kaynağıyla bir kasaba, köy, ilçe veya şehir ölçeğindeki

yönüyle faydalanılabileceği gibi bazı ısı üretim tesisle-

yerleşim yerlerine ısı sağlanabilir. Bu da bir veya birçok

rinden yalnızca bölgesel ısıtma (B.I.) veya yalnızca böl-

ısı tesisinden üretilen ısının yalıtımlı ve uzun boru hat-

gesel soğutma (B.S.) sağlama maksadıyla da yararla-

larından oluşan şebeke vasıtasıyla tüketicilere sıcak su

nılabilir. Dünya’da bu alandaki pek çok sistem, yalnızca

veya sıcak buhar olarak iletilmesiyle yapılır. Bu durum

B.I. sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Isıtma sistem-

Şekil 1’de görülmektedir.

sistemleri olarak incelenmekteyken ısıtmanın bölgesel
olarak sağlandığı uygulamalar görmek de mümkün-

Şekil 1. Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Basit Görünümü
Kaynak: (NIRAS, 2020)
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Dünya’daki bölgesel ısı üretiminde şimdiye dek kullanılan ısı kaynakları ve teknolojiler; kojenerasyon tesisleri, ısı kazanları, ısı pompaları, endüstriyel atık ısının
geri kazanımı, atık yakma, jeotermal enerji, güneş enerjisi ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen arz fazlası
elektrik olarak sıralanabilir. Bölgesel enerji sistemlerinde dönemlere göre kullanılan bu kaynak ve teknolojiler
Grafik 1’de yer almaktadır. Bu kaynaklardan sağlanan
ısı ile su veya buhar ısıtılmakta ve kullanımı için şebekeye verilmektedir.
Grafik 1’de görülen 1. dönem her ne kadar 1880'lerde başlasa da B.I.’nın ilk örnekleri 14. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fransa’nın Chaudes-Aigues adlı kasabasında, ahşap borulardan oluşan ve jeotermal kaynağı
ile beslenen ısı şebekesi tesis edilmiştir (Rezaie, 2012).
Ancak, ihtiyaç duyulan ekipmanların henüz icat edilememesi nedeniyle ilk bölgesel enerji sistemlerinin kurulması 19. yüzyılın son çeyreğini bulmuştur. (Collins,
1976). 1853 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Deniz
Harp Okulu tarafından Annapolis Kampüsünde ilk B.I.
sistemi inşa edilmiş ve ilk ticari B.I. sistemi ise Hidrolik Mühendisi Birdsill Holly tarafından Amerika Birleşik
Devletleri’nin Lockport şehrinde 1877 yılında kurulmuştur (Rezaie, 2012). Küçük kazanlarla bireysel olarak
ısınmanın verimsizliğini gören Holly, bu sayede bölge-

14 müşterinin ısınma ihtiyacını karşılayarak çalışmaya
başlamış ve 3 yılda bazı fabrika ve konut müşterilerine
hizmet verecek şekilde 5 kilometrelik bir alana genişlemiştir (Bloomquist, 2001).
Bu tarihten günümüze kadar B.I. sistemlerinin kullanımı özellikle Asya, Kuzey ve Doğu Avrupa ile Kuzey
Amerika ülkelerinde büyük bir artış göstermiştir. Almanya, Danimarka, İsveç, İzlanda, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, Avusturya, Norveç, İsviçre, Belçika, İngiltere,
SSCB ve Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinde B.I. sistemleri kurulmuş ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra

sel buharlı ısıtma sistemini icat etmiştir. Holly, ısı kay-

başlayan yeniden yapılanma sürecinde B.I.’ya büyük

nağı olarak merkezi bir kazan kullanmış ve yüksek izo-

önem verilmiştir. Ayrıca, Çin, Amerika, Kanada, Japonya,

lasyonlu buhar boruları, radyatörler ve yoğuşma dönüş

Güney Kore gibi ülkelerin de bu alana önemli yatırımlar

hatlarından oluşan bir döngü inşa etmiştir. Bu sistem,

yaptığını söylemek mümkündür.

Grafik 1: Bölgesel Enerji Sistemlerinde Dönemlere Göre Kullanılan Kaynak ve Teknolojiler
Kaynak: (Lund, 2014)
@EnerjiUzmanlari
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Bölgesel soğutma, B.I. ile aynı çalışma mantığına

keticiye iletilmesi ile enerjinin daha verimli ve tasar-

sahip olsa da kullanılan teknolojiler ve ısı kaynakla-

ruflu kullanılması esası benimsenmektedir. Bunun yanı

rı bakımından bazı farklılıklar göstermektedir. B.S.’de

sıra yeşil enerji kaynaklarının kullanılabilmesine bağlı

ısı kaynağı; doğal su kütleleri (okyanus, deniz, göl vb.),

olarak fosil kaynaklara olan ihtiyacı azaltabildiği için

atık ısı, atık su, elektrik, solar termal olarak sıralanabilir.

son dönemlerde bu yöne doğru dönüşümler meydana

Bu kaynaklardan ısıyı elde etmek ve soğutarak dağıtı-

gelmektedir. Soruya verilecek bir diğer cevap ise enerji

mı için şebekeye vermek üzere ise; ısı pompaları, ab-

ithalatını azaltmaya ve arz güvenliğini sağlamaya olan

sorbsiyonlu soğutucular, ısı eşanjörleri ve sıkıştırmalı

katkısı olur. Özellikle yerli ve yenilenebilir kaynaklara

soğutucular kullanılmaktadır. Günümüzde en büyük

dayalı ısı üretim tesislerinin artırılmasıyla bunu sağla-

bölgesel soğutma sistemleri; Asya kıtasında (Singapur,

mak mümkün hale gelmektedir. Ayrıca bazı yakıt tür-

Tokyo, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Ara-

lerine göre daha ucuz, ev içi kullanımı bakımından baca

bistan), Merkez ve Kuzey Avrupa’da (Stokholm, Paris,

gerektirmemesi yönüyle daha temiz ve ısı kaynağının

Helsinki, Viyana, Berlin, Kopenhag, Amsterdam, Barse-

ev içinde yakılmaması sayesinde yanma ve patlama

lona) ve Kuzey Amerika’da (Şikago, Toronto) bulunmak-

riskinin bulunmaması yönüyle daha güvenli olması da

tadır. İklimi sıcak olan Asya ülkeleri haricindeki birçok

kullanıcılara sağladığı avantajlardır. Bütün bu faydalar

yerde B.S. konusunda B.I.’ya göre daha az müşteri ve

üst üste toplanınca, enerjide bağımsızlığa ve küresel

talep bulunsa da küresel ısınmanın etkisiyle geçmişten

iklim tehditlerinin bertaraf edilmesine önem veren ül-

bu yana artan yıllık ortalama hava sıcaklıklarına bağlı

kelerin iştahı kabarmakta ve günden güne düşük kar-

olarak uzun vadede B.S.’ye B.I.’dan daha çok ihtiyaç du-

bon salınımına ve yenilenebilir enerjiye dayalı bölgesel

yulacağı öngörülmektedir.

ısıtma ve soğutma uygulamaları artmaktadır.

Peki, B.I.S. kendisine verilen bu değeri neye borçlu?

Almanya üzerinden örnek verilecek olursa Alman-

Bu soruya verilecek cevapların en başında, enerjinin

ya’nın net sıfır emisyona ulaşma hedefi politika dokü-

daha verimli olarak kullanımına imkân vermesi ve dü-

manlarında 2045 yılı olarak görülmektedir. 2038 yılına

şük karbon salınımı avantajına sahip kaynakları kullan-

kadar linyit ve taş kömürü kullanımını aşamalı olarak

ma fırsatı sunmasıyla ülkelerin net sıfır emisyona ulaş-

durdurmayı hedefleyen Almanya’nın, konutlardaki

ma hedeflerine sağladığı katkı gelmektedir. Kaynağın

toplam ısıtma talebinin neredeyse yarısı doğal gaz ile

ayrı ayrı yakıcı cihaz/kazanlarda yakılması yerine büyük

karşılanmaktadır. İkinci sırada kömür, petrol vb. fosil

ve merkezileşmiş kazanlarda yakılarak çok sayıda tü-

yakıtlar bulunan ülkedeki bölgesel ısıtma uygulamaları
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da fosil yakıtlara bağımlı vaziyettedir. Bölgesel ısıtma-

Rusya’nın kalabalık nüfusu, fosil kaynaklara erişimi ve

nın toplam ısı talebindeki payı 2017 yılı itibarıyla %13,8

artan enerji talebi etken faktörler olmuştur. Bölgesel

olarak gerçekleşmiştir. Bölgesel ısıtma konusunda ye-

ısıtma ve soğutma uygulamalarının odak noktası olan

nilenebilir enerjiye geçişler zor görünmesine rağmen

ve bu uygulamalara daha temiz perspektifle bakan Av-

2017 yılında %12 olan yenilenebilir enerjinin bölgesel

rupa’nın, ısı üretim oranı bu ülkelere kıyasla düşük kal-

ısıtmadaki payı 2020 yılında %17,4’e çıkmıştır (Eurohe-

mıştır. Bunun nedenleri ise Avrupa’nın, Çin ve Rusya’ya

at & Power, 2021). Burada kullanılan yenilenebilir enerji

nazaran iklim yönüyle daha avantajlı konuma sahip ol-

çeşitleri genellikle; biyokütle, evsel atıklar, jeotermal ve

masının yanı sıra yıllık enerji tüketimini azaltmayı önce-

güneş enerjisidir. 2030 yılında ise bölgesel ısıtmadaki
yenilenebilir enerji payının %30’a çıkması hedeflenmektedir.
Sadece Almanya değil elbette… Özellikle B.I.S. denince öncülüğüyle akla gelen ilk ülkelerden biri olan
Danimarka’da, tamamen yeşil enerjiye geçiş fikri benimsenmekte ve bu hedefin gerçekleşmesine yönelik
olarak B.I.S.’a büyük önem verilmektedir. Danimarka,
net sıfır emisyona ulaşma hedefini 2050 yılı olarak kanunla belirlemiştir. Yüksek oranda bölgesel enerji sistemleri ile ısıtma sağlayan ülkenin ikinci yaygın kullanımı ise bireysel olarak doğal gazla ısıtma yöntemidir.
2018 yılında parlamentodaki partilerin tamamı Paris
Anlaşması ve Avrupa Birliği’nde yer alan hedefler doğ-

lik haline getiren politikalar gütmesi ve "bulduğum kaynağı yakarım" politikası yürütmemesi olarak sayılabilir.
Zaten grafikten de anlaşılacağı üzere Avrupa’nın bölgesel ısı üretimindeki karbon yoğunluğunun diğer bölgelere oranla daha düşük seviyede olduğu ortadadır. Bununla birlikte, 2020’de bölgesel ısı üretiminde 100 olan
karbon yoğunluk endeksinin, 2030 yılında 70 civarına
düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu da fosil yakıtlara
dayalı bölgesel ısı üretimlerinin daha da sınırlandırılacağı ve yeşil enerjiye geçişlerin süreceği anlamını taşır.
Öte yandan Dünya’da, 2020 yılında 173 milyar dolar ve
2021 yılında 182 milyar dolar olan bölgesel ısı market
hacminin 2028 yılında 270 milyar dolara çıkacağı öngörülmektedir (Fortune Business Insights, 2022).

rultusunda net sıfır emisyon sağlamak için çalışmada
bulunulması teklifini kabul etmiştir. Buna yönelik olarak Kopenhag’ın 2025 yılına kadar karbon-nötr olma
hedefi bulunmaktadır. Eğer bu gerçekleşirse Kopenhag, Dünya’daki karbon-nötr ilk başkent olacaktır. Bu
hedefler doğrultusunda halihazırda şehirdeki binaların %98’inin bölgesel ısıtma hattına bağlıdır. Bölgesel
ısıtmada kullanılan yakıtlar arasında ise biyokütle en
yaygın olanıdır. (Euroheat & Power, 2021). Almanya ve
Danimarka üzerinden verilen örnekler aslında Avrupa
Birliği’ndeki pek çok ülke için geçerlidir. Genel hatlarıyla
bakıldığında Avrupa'da; bölgesel ısının toplam ısı üretimindeki payının arttığı, fosil yakıtlardan yeşil enerjiye
geçişin hızlandığı görülebilmektedir.

Grafik 2: 2020 Yılında Bölgelere Göre Bölgesel Isı
Üretimi ve 2020-2030 Net Sıfır Senaryosunda Bölgesel
Isı Arzının Dünya Ortalama Karbon Yoğunlukları
Kaynak: (International Energy Agency, 2021)

Dünya geneline bakılacak olursa, Dünya’da toplam-

B.I.S.’a verilen önemden bahsetmişken ülkelerin teş-

da 80.000’i geçkin bölgesel enerji sistemi bulunmak-

vik ve destekleme mekanizmalarına değinmemek ol-

ta olup bunların yalnızca onda birine yakını Avrupa’da

maz. Birleşik Krallık’ta, "Temiz Büyüme Stratejisi" doğ-

bulunmaktadır. Bu sistemlerin büyük çoğunluğu Rus-

rultusunda İngiltere ve Galler’de, yenilenebilir kaynaklı

ya ve Çin’dedir (Werner, 2017). Grafik 2’de görüldüğü

bölgesel enerjiye teşvik amacıyla kamu ve özel sektöre

üzere, 2020 yılında Dünya’daki bölgesel ısı üretiminin

yönelik 320 milyon sterlinlik hibe ve kredi verilmektedir

de büyük bir kısmı Çin ve Rusya’da (yaklaşık %70) ger-

(Government UK, 2021). Japonya’da, Hükümet tarafın-

çekleştirilmiştir. Bu tablonun ortaya çıkmasında Çin ve

dan hem yeni binalar hem de mevcut binalar için bölge-
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Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye
Enerji Sektörüne Olası Etkileri
Mücahit SAV
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Müşavir

İ

klim ile ilgili gelişmeler, 20.
yüzyılın son çeyreğinde bir uluslararası
sorun alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu an-

lim için tehlikeli görülen insan kaynaklı
taya koyan yeni bir küresel anlaşma kabul edilmiştir.

lamda en somut uluslararası adım; atmosferdeki sera

Anlaşmanın 2020 yılında yürürlüğe girebilmesi için

gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak

küresel salımların en az %55’ini temsil eden en az 55

seviyelerde dengede kalmasını sağlamak üzere Birleş-

ülkede yasal olarak kabul edilmesi gerek görülmüştür.

miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİ-

2016 yılı Nisan ayında imzaya açılan söz konusu anlaş-

DÇS) içerisinde yer alan Kyoto Protokolü’nü 199 ülkenin

ma ile küresel politika hedefi olarak belirlenen sıcaklık

imzalaması olmuştur. Protokol’de yer alan kimi ülkeler,

artışının 2 °C’nin de altında 1,5 °C’de tutulması amaç-

karbondioksit ve sera etkisine neden olan gazların sa-

lanmıştır. 55 ülkenin kabul etmesi ile söz konusu koşul

lımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa emisyon

sağlanmış olup, 4 Kasım 2016 tarihi itibariyle anlaşma

ticareti yoluyla haklarını arttırmayı taahhüt etmişlerdir.

yürürlüğe girmiştir.

müdahaleyi önleyecek düzeyde tutma amacını or-

Küresel İklim Değişikliği Anlaşması olan Kyoto Pro-

Türkiye, bağlayıcı olmayacak surette Ulusal Katkı

tokolü’nün 2020 yılında sona ermesinden sonra yerini

Niyet Beyanını (Intended Nationally Determined Contribu-

alan yeni anlaşma, 21. Taraflar Konferansı (Conferences

tion, INDC), teslim tarihine bir gün kala 30 Eylül 2015

of the Parties, COP-21)’de onaylanmıştır. 2015 yılı Aralık

tarihinde BMİDÇS Sekretaryası ile paylaşmıştır. 22 Ni-

ayında, Paris’te toplanan COP-21’de, 195 ülke tarafın-

san 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen Yüksek

dan, BMİDÇS’nin atmosferdeki sera gazı birikimini ik-

Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte

@EnerjiUzmanlari
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deflerin de tedricen yükseltilmesini öngörmektedir.
Türkiye, Paris Anlaşması kapsamında hep iki konunun önemi üzerinde durmuştur: Birincisi; Türkiye’nin
finans ve teknoloji desteklerine erişebilmek bakımından kendisi ile benzer konumdaki ülkelerle aynı şekilde muamele görmesidir. Zira G20 ülkeleri içerisinde
yer aldığından Kyoto Protokolü eklerinde yer aldığı gibi
“gelişmekte olan ülkeler” kategorisi yerine Paris Anlaşması’nda “gelişmiş ülkeler” kategorisi içerisinde gösterilmiştir. İkinci konu; Türkiye’nin ekonomik büyüme
ve nüfus artışı gibi ölçütler dikkate alındığında mutlak
emisyon azaltımı yapmasının imkânsız olduğu, bu hususun da kayıt altına alınması gerektiğidir.
Küresel Atmosfer Araştırmaları Emisyon Veri Tabanı’nın (Emissions Database for Global Atmospheric
Anlaşmayı imzalamış olmasına karşın ancak 2021 yılı
Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirerek Taraf olabilmiştir.

Research, EDGAR) verilerine göre, 2020 yılı itibariyle
dünyaya salınan sera gazlarının %32,48’ine Çin sebep
olmaktadır. Çin’i %12,61 ile ABD ve %7,29 ile Avrupa Birliği (AB) takip etmektedir. Hindistan %6,71 ile dördüncü

Anlaşma kapsamında ülkemiz; hedefini 2030 yılında referans senaryoda öngörülen artıştan %21 azaltım

sıradayken, ardından %4,66 ile Rusya gelmektedir (Tablo 1). Çin, ABD, AB, Hindistan, Rusya, Japonya, Brezil-

şeklinde belirlemiştir. Toplam sera gazı salımı 2020

ya, Kanada gibi ülkeler; kimi gelişmiş ülke olması kimi

yılında 523,9 milyon ton CO2 eşdeğeri (MtCO2e) olan

de büyük nüfus yoğunlukları sebebiyle dünya toplam

Türkiye, INDC’deki baz senaryoya göre 2030 yılında

emisyonlarının %90’ından sorumlu ülkelerdir. Bu ülkeler

1.175 MtCO2e salım öngörürken atılacak adımlarla bu

tarafından, atmosfere salınan emisyonlar kontrol altına

rakamı 929 MtCO2e’ye azaltacağını beyan etmiştir (Şe-

alındığında, dünya üzerinde iklim değişikliğine yönelik

kil 1). Anlaşma, Ulusal Katkı Beyanlarının her 5 yılda bir

tehditler de zaten büyük oranda bertaraf edilmiş ola-

sunulmasını ve dönemsel olarak gözden geçirilerek he-

caktır.

Şekil 1. Türkiye’nin Ulusal Niyet Katkı Beyanı
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Tablo 1. Bazı Gelişmiş Ülkelerin Küresel
Emisyonlardaki Payı (Kaynak: EDGAR)
Küresel Emisyonlardaki Pay
Ülkeler

2020 (%)

1850-2011 (%)

Çin

%32,48

%11

ABD

%12,61

%27

AB

%7,29

%25

Rusya

%4,66

%8

* 2020 yılında önceki yıllara oranla gelişmiş ülkelerin genelinde sera gazı emisyon miktarları azalırken,
Çin’de aksine çok büyük oranlarda artış görülmüştür.
Yine Küresel Atmosfer Araştırmaları Emisyon Veri
Tabanına göre; ülkeler arasında en yüksek kişi başı
emisyon miktarı sıralandığında; dünyanın en büyük
petrol rezervlerine sahip olan ülkelerden Katar 35,64
ton, Birleşik Arap Emirlikleri 20,7 ton, Suudi Arabistan
16,96 ton, ardından gelişmiş ülkeler olarak Avustralya
15,22 ton, Kanada 14,43 ton ABD 13,68 ton ve Güney
Kore 12,07 ton ile ilk sıralarda yer almaktadır.
İklim müzakerelerinde genelde gelişmiş ülkelerin,
gelişmekte olan ülkelere nazaran sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha iddialı ulusal hedefler taahhüt
etmeleri beklenmektedir. Büyük petrol üreticisi ülkeler
küresel iklim anlaşmalarıyla fosil yakıt talebinin ve fiyatlarının azalacağından endişe ettiklerinden bu an-

Makale

nilenebilir enerji kaynaklı üretim oranlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve başta güneş olmak üzere
yenilenebilir kaynaklı üretim sistemlerindeki maliyetlerin düşme eğilimi göstermesi gibi birçok olumlu etken
oluşmuşken, Türkiye’nin INDC’de yer alan emisyon projeksiyonları gerçekçi olarak tekrar gözden geçirilmelidir.
Nitekim 2020 yılında TÜSİAD tarafından yaptırılan
Türkiye ekonomisi için farklı genel denge modellerinde;
Türkiye’nin iklim konusunda ekstra bir çaba içine girmediği baz senaryolarda 2030 yılındaki emisyon düzeyi 710 ila 984 MtCO2e aralığında bulunmuştur. Yapılan

pek çok farklı çalışmada da INDC’de beyan edilen 929
MtCO2e hedefinden daha düşük emisyon düzeyine ulaşılabileceği vurgulanmaktadır (Ekonomik Göstergeler
Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu, TÜSİAD Eylül
2020).
TÜİK tarafından 2022 yılı Nisan ayında açıklanan
en son verilere göre; Türkiye’nin 2020 yılı toplam sera
gazı emisyon miktarı 523,9 MtCO2e olmuştur. 2020 yı-

lında Türkiye’nin enerji sektöründen kaynaklanan sera
gazı emisyonlarının bir önceki yıla kıyasla %0,6 artmış
olduğu görülmüştür. Türkiye’de kişi başına düşen sera
gazı emisyon miktarı 1990 yılında 4 ton CO2 eşdeğeri

olarak hesaplanmışken bu oran; 2017 yılında 6,5 ton/
kişi, 2018 yılında 6,4 ton/kişi, 2019 yılında 6,2 ton/kişi
ve 2020 yılında 6,3 ton/kişi olmuştur.

laşmalara sıcak bakmamaktadır. Özellikle zengin ve
sanayileşmesini tamamlamış ülkelerin kendi paylarına
düşeni yapmadıkları için diğer ülkeler de iklim değişiklikleri ile ilgili gerçek anlamda koruyucu bir anlaşmanın
olacağı konusunda isteksizlik gösterebilmektedir.
Türkiye’nin Durumu
Türkiye’nin 2015 yılında BMİDÇS Sekretaryası’na
sunduğu INDC, birçok uzman ve kuruluş tarafından
günümüz koşullarında gerçekçi görülmemektedir. Anılan INDC beyanında, 2030 yılında 1.175 MtCO2e olarak öngörülen emisyon düzeyinden %21 azaltımla 929

MtCO2e hedef belirlenmiş ise de 2015 yılından bu yana

Türkiye’nin enerji dönüşümünde gerçekleştirdiği başarılar ve düşük karbonlu teknolojilerin maliyet ve ve-

Şekil 2. 1990-2020 Toplam Sera Gazı Emisyon
Miktarları (TÜİK)

rimliliklerindeki olumlu gelişmeler de dikkate alınarak

Türkiye’de kişi başı emisyonlar 1990 yılında 4 ton

hedefin yenilenebileceği düşünülmektedir. Geçen süre

CO2e’den, 2020 yılında %57 artışla 6,3 ton CO2e düze-

zarfında enerjide dijitalleşmenin etkin kullanılması, ye-
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düzeyinden 2020 yılı itibariyle 5,91 ton CO2e’ye yakla-

şık %30 oranında azalmıştır. 1990-2020 yılları arasında
Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonu %140’a yakın
bir artışla 2020 yılında 523,9 milyon ton CO2e düze-

yine ulaşırken, aynı dönemde AB ülkelerinde bu oran
%30 dolayında azalmıştır (Kaynak: EDGAR). Görüldüğü
gibi AB ülkeleri emisyonlarını hızlı bir şekilde düşürürken, Türkiye’de hem toplam emisyonlar hem de kişi
başı emisyonlar artış göstermektedir. ABD ve AB gibi
ülkelerde karbon emisyon oranlarının gerilediği Türkiye’nin ise gelişmekte olan bir ülke olarak emisyonlarını
artırdığı bu dönemde, OECD içerisinde yer alan gelişmiş
ülkelerin emisyon azaltım taahhütlerini yerine getirmek
için çok fazla çaba göstermelerine gerek olmayacaktır.
2018 yılına göre hazırlanan Türkiye ve AB elektrik

sektörlerinin sera gazları yoğunluğu Şekil 3’te gösterilmiştir. Buna göre; Türkiye, 17,5 kg CO2e/avro sera gazı

yoğunluğu ile 4,5 kg’lık AB sera gazı yoğunluğu ortalamasının dört katıdır. Bu miktar, AB bölgesinin en önemli
fosil yakıt yoğunluğu yüksek ülkesi Polonya’nın bile üstündedir.

OECD, AB ve dünya ülkeleri ortalamasının çok altındadır.
Kümülatif Emisyonlar
İklim değişikliği ile ilgili anlaşmalarda taahhütleri
verenlerin hükümetler ve devletler olmasına rağmen
emisyon azaltımını gerçekleştirecek olanlar, şirketlerin
kendileridir. Bu nedenle şirketlerin emisyon azaltım istekleri çok daha önemlidir. 2020 yılında 1.000’den fazla
şirket 2050 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdünde bulunmuştur. Bunların içinde dünya çapında büyük
enerji şirketleri bulunmaktadır.
En son açıklanan ABD merkezli İklim Hesap Verilebilirliği Enstitüsü’nün (Climate Accountability Institute)
verilerine göre; 20 büyük şirket, 1965 yılından 2017 yılına kadar 480 milyar tCO2e sera gazı üretmiştir. Bu rakam, aynı süre içindeki karbon emisyonlarının %35’ine

Şekil 3. Türkiye ve AB Ülkelerinin Elektrik Sektörü Sera
Gazı Yoğunluğu, 2018 Yılı
(Kaynak: Eurostat, TÜİK)
Ancak, Türkiye; sanayileşme sürecini tamamlama-

karşılık gelmektedir. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinin emisyonlardaki liderliği sürmektedir. Söz konusu
20 şirketin 12’si kamu iştiraki bulunan şirketlerdir. Bu
şirketlerin emisyonlardaki toplam payı ise %20 civarındadır.

mış ve gelişmekte olan bir ülke olarak sadece OECD

1850 yılından bu yana kümülatif emisyonlara bakıl-

üyesi olması nedeniyle, uluslararası iklim müzake-

dığında ABD açık arayla birinci sırada yer almakta olup

relerinde ve karbon ticaretinde hak ettiği yeri henüz

yirminci yüzyılın en büyük sera gazı üreticileri olarak

alamamıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi bugüne kadar

ise Çin ve ardından sırasıyla; Rusya, Almanya, Birle-

atmosfere saldığı toplam emisyon miktarı, yıllık emis-

şik Krallık ve Japonya gibi dünyanın büyük ekonomileri

yon miktarları ve kişi başına emisyon oranları açısından

gelmektedir. İlk onda olan diğer ülkeler ise Hindistan,
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rallerde, her bir ünitenin kapasitesi 500 MW’ın üzerinde olabilmektedir. Ayrıca ultra süper kritik santrallerde
6000-7000 kCal gibi çok yüksek kalorili ithal kömürler
kullanılmaktadır. Türkiye’de hatırı sayılır miktarda bulunan yerli kömürlerin kalorileri son derece düşük olduğundan dolayı yıllar içerisinde kademeli olarak yerli
kömür kullanımı durdurulacaktır. Çünkü bu kömürlerin,
yeni kriterlere göre, elektrik enerjisi üretiminde kullanılması imkânsız hale gelecektir. Birkaç milyar dolarlık bu
devasa projelerin yaptırılmaları kendi öz kaynaklarıyla
mümkün görülmediğinden dış finansmana ihtiyaç duyulacağı ve artık kredi alma olanakları da kesileceğinden linyit kaynaklı santral projelerinin durdurulması söz
konusu olacaktır.
Kaynakça
Fransa, Kanada ve Polonya olmuştur. Özellikle Çin ve
Hindistan 1990 yılından bu yana emisyonlarını hemen
hemen dörde katlamışlardır.

•

Suriye’de Savaş Paris’de Anlaşma, Sav M.

•

www.unfccc.int/submissions/INDC/

•

CDP Carbon Majors Report 2017, https://www.
cdp.net › reports › downloads

•

Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticareti Sisteminin Kurulmasına Yönelik Yol Haritası, ÇŞB, PMR,
2016

•

Küresel Atmosfer Araştırmaları Emisyon Veri
Tabanı (EDGAR-Emissions Database for Global Atmospheric Research) https://edgar.jrc.ec.europa.
eu/

•

Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim
Rejimi Raporu, TÜSİAD Eylül 2020, https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10633-eko n o m i k- g o s t e rg e l e r- m e rce g i n d e n -ye ni-i-klim-rejimi-raporu

•

h t t p s : // d a t a . t u i k . g o v . t r / B u l t e n / I n dex?p=Sera-Gazi-Emisyon-Istatistikleri-1990-2020-45862

•

www.unfccc.int/national_reports/

•

Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları
ve Öncelikleri, WWF-İPM\İstanbul Politikalar
Merkezi Raporu,

•

Salgın Sonrasında Enerji Dönüşümü ile Sürdürülebilir Büyüme Raporu, SHURA Enerji Dönüşüm

Sonuç
Ekonomik bakımdan gelişmiş pek çok ülke; yaklaşık
200 yıl öncesinden bu yana, gelişimini sürdürürken ve
bilhassa ekonomisinin büyüme aşamalarında, karbon
oranı yüksek fosil yakıtları yoğun bir şekilde kullanmıştır. Dünyanın kümülatif karbon yüküne büyük oranda
yıllar öncesinden etki etmeye başlamışlardır. Türkiye
gibi gelişmekte olan birçok ülke; sanayi kalkınmalarına ise yeni yeni başlamışlardır. Konuşulmaya başlanılan iklim değişikliği anlaşmalarına bu ülkelerin hemen
adapte olmaları beklenmektedir. Ancak ülkelerin büyük
bir çoğunluğu, dünyanın kirlenmesine sebep olan küresel ekonomiler ile aynı kategoride tutulmamayı talep
etmektedir. Yatırım yapma ihtiyacı olan çok sayıdaki
ülke ile düşük karbon ekonomilerine geçiş yapmak isteyen veya geçiş yaptığını söyleyen ülkeler arasındaki
dengenin çok iyi oturtulması gerekmektedir.
Paris Anlaşması ile 2020 yılından sonra artık OECD
ülkelerinin karara bağlanan yeni ihracat kredi kriterlerine göre, termik santral yatırım projelerinde kurulu gücüne bakılmaksızın sadece “ultra süper kritik” basınç ve
sıcaklık kriterlerini (>240 bar, >593°C) sağlayan veya
750 gr/kWh’den daha düşük düzeyde CO2 salımı gerçekleştiren türden tasarlanmış tesislere ihracat kredisi
ile finansman sağlanabilecektir. Günümüzde ultra süper
kritik parametrelere göre tasarlanmış olan termik sant-
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Talep Tarafı
Yedeği Hizmeti
Yürürlükte! Peki
Devrede mi?
Mehtap ALPER SAĞLAM
EPDK / Enerji Uzmanı

1. Talep Tarafı Hizmeti Yürürlükte
Enerji dönüşüm sürecinde ülkemizde de sıcak bir
gündem maddesi haline gelen; Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP), Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı 2019-2023 yılları Stratejik Planı ve 11'inci
Kalkınma Planı gibi ulusal politika dokümanlarımızda
da stratejik hedeflerimiz arasında yer verilen talep
tarafı esnekliğinden faydalanmak üzere mevzuat altyapısının oluşturulması için ilk adım, 21 Ocak 2021
tarihi itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından atılmıştır. Söz konusu tarihte,
31337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile tanımlanan ve iletim
sistemine bağlı tüketicilerden yan hizmetler kapsamında yedek kapasite tedarik edilmesini hedefleyen
“Talep Tarafı Yedeği” hizmeti 27/07/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir1.
Bu çerçevede Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne; iletim şebekesindeki arz ve talebin
dengelemesi, puant yükün yönetilmesi ve arz güvenliğinin sağlanması maksadıyla tüketicilerden şebeke
destek hizmeti satın alabilme imkânı sunulmuştur.
İlgili elektrik piyasası mevzuatı kapsamında hizmete

katılabilecek tüketim tesislerinin; iletime bağlı olma,
yıllık asgari 10 milyon kWh elektrik enerjisi tüketimine sahip olma, uygun bir sayaç altyapısının bulunması gibi genel kriterlerinin yanı sıra hizmetin ne şekilde
tedarik edileceği, ödemelerin hangi usulle gerçekleştirileceği, hizmetin izlenmesinde esas alınacak referans tüketim değerinin hangi yöntemle belirleneceği,
hizmete katılmak üzere tüketim tesislerinin nasıl belgelendirileceği gibi genel esaslar düzenlenmiş olup
sistem işletimindeki güncel ihtiyaçlara göre şekillendirilebilmesi ve hizmetin gerektiğinde farklı parametreler tanımlanarak tedarik edilebilmesine imkân
sağlamak üzere anlaşma süresi, anlaşma döneminde
verilebilecek azami talimat sayısı gibi bazı hususların
TEİAŞ tarafından tedarik sürecine ilişkin şartnamede
belirlenmesine olanak tanınmıştır2.
Talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında düzenlenecek tedarik süreci, tüketicilere hizmet süresince
düzenli ödenecek olan kapasite ödemeleri için teklif
edecekleri MW başına fiyat üzerinden yarışma yapılması, tedarik sürecine katılan tüketiciler tarafından
verilecek tekliflerin fiyat sırasına dizilerek seçilmesi
ve tedarik süreci sonunda seçilen en yüksek teklif fiyatının ilgili dönemde hizmet alınacak tüm tüketicilere ödenecek sabit bedel olarak belirlendiği marjinal

1- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK). Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete: 30252, 26/11/2017.
2- A.g.e.
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fiyatlandırma uygulanması hususlarını içermektedir.
Söz konusu tedarik süreci sonunda seçilerek TEİAŞ ile
yan hizmet anlaşması imzalayan tüketim tesislerine,
anlaşma dönemi boyunca ihalede belirlenen saatlik
kapasite bedelinin yanı sıra hizmet döneminde verlen talimatlar neticesinde azaltılacak enerji tüketim
miktarlarına karşılık ilave aktivasyon ödemeleri yapılması esastır. Bu kapsamda TEİAŞ ile talep tarafı
yedeği hizmeti sağlamak üzere anlaşma imzalayan
tüketicilerin, anlaşma dönemi içerisinde TEİAŞ’tan
talimat almaları halinde gerçekleşecek yük değişimlerinden tedarikçilerin etkilenmemesi gerektiği değerlendirilerek bu kapsamda, tüketicilerin talep tarafı
yedeği hizmeti kapsamındaki talimatlar nedeniyle
yol açacağı dengesizliklerin, ilgili tedarikçilerin dengesizliklerinin uzlaştırılmasında dikkate alınması ve
dengesizlik maliyetinin tedarikçilere yansıtılmaması
yönünde düzenleme yapılmıştır3. Böylelikle hizmet
kapsamında yer alacak bir tüketicinin tedarikçisini
tazmin etmesine ve buna ilişkin tedarikçisinin rızasını
almasına gerek kalmayacağı için tüketicilerin hizmete
katılımının kolaylaşacağı öngörülmektedir.
Talep Tarafı Yedeği hizmeti kapsamında ilk etapta hedeflenen tüketici grubu iletim şebekesine bağlı
kullanıcıları kapsamaktadır. Grafik 1’de hali hazırda
iletim şebekesine bağlı olan serbest tüketicilerin toplam bağlantı kapasitesi ve söz konusu kapasitenin
sektörlere dağımı görülmektedir.

Grafik 1’de görüldüğü üzere iletim sistemine bağlı serbest tüketiciler çok büyük oranda büyük ölçekli
sanayi tesisleri olup metalürji ve çimento sektörleri
söz konusu kapasitenin içerisinde başı çekmektedir.
Yoğun enerji tüketimine sahip çimento, madencilik ve
benzeri endüstrilerde enerji yönetimi sağlanması ve
tüketicilerin, tüketim alışkanlıklarını sistemin ihtiyaçlarına göre yönetmesi karşılığında gelir elde ederek
enerji verimliliğine özendirilmesi, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında5 yer verilen hedefler ile doğrudan örtüşmektedir.
Yoğun enerji tüketimine sahip olan ve Avrupa Yeşil
Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenlemesine tabi olan çimento ve demir çelik üretimine ilişkin
sektörleri de kapsayan endüstrilerde, enerji tüketim
alışkanlıklarının sistemin ihtiyaçlarına göre yönetil-

Grafik 1. İletim Sistemine Bağlı Tüketicilerin Sektörlere
Dağılımı4

mesi karşılığında teşvik edici ödemeler yapılarak söz
konusu tesislerin enerji kaynaklarını verimli kullanmaya ve karbon ayak izlerini azaltmaya özendirilmesi

3- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK). Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. T.C. Resmi Gazete: 31377,
27/01/2021
4- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, TEİAŞ
5- ETKB & Yüksek Planlama Kurulu. (2018). 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı. T.C. Resmi Gazete: 30289 (mükerrer), 2/1/2018.
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hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra tüketim esnekli-

ödemelerine ilişkin teklif edilebilecek azami fiyat bil-

ğine sahip endüstriyel tüketicilerin, şebeke hizmeti

dirilmiştir. Ancak sonrasında söz konusu ihale süreci-

sunabilmek için gerekli veri iletişim altyapılarını kul-

ne yeterli katılım sağlanmadığı için tedarik sürecinin

lanmaya ve dijitalleşmeye teşvik edilmesi ve piyasa

iptal edildiği duyurulmuştur8.

işlemlerine alışık hale getirilmesi uygulamadan bek-

3. Talep Tarafı Yedeği Hizmetine İlişkin

lenen ikincil faydalar arasında görülmektedir.

Tedarik Süreci Neden Yeterli İlgiyi Görmedi?

2. Talep Tarafı Yedeği Hizmetine İlişkin
Tedarik Sürecinin Değerlendirilmesi
TEİAŞ tarafından Talep Tarafı Yedeği hizmeti kapsamında kendi şebekesine bağlı büyük güçlü sanayi

Elbette ki ülkemizde tüketicilerin elektrik piyasasında hizmet sağlayıcı olarak yer almasını içeren ilk
talep tarafı katılımı uygulaması olan ve TEİAŞ tarafından ilan edilen talep tarafı yedeği hizmeti tedarik

tesislerinden hizmet almak üzere ilk adım 17 Aralık

sürecine tüketicilerin yeterli ilgiyi göstermemesinin

2021 tarihinde kendi web sayfası üzerinden yapılan

başlıca sebeplerinden biri olarak tüketicilerin elektrik

bir duyuru metni6 ile atılmış olup söz konusu duyuru

piyasalarına teklif sunmaya alışık olmaması, hizmet

metninde; hizmete katılmak isteyen, iletim sistemine

hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya bu du-

bağlı olan, yıllık asgari 10 milyon kWh elektrik ener-

rumun tüketiciler açısından çok sayıda belirsizlik ve

jisi tüketen ve talep tarafı yedeği hizmetine katılmak

risk içermesi öne sürülebilir.

isteyen tüketim tesislerine sahip tüzel kişilerin TEİAŞ’a sayaç uygunluk yazısı için nasıl başvuracağı ile
söz konusu başvuru kapsamında hangi belgelerin
ve/veya taahhütnamelerin sunulması gerektiği tarif
edilmiştir. Söz konusu duyuruda hizmet alımının öngörüldüğü tarihe veya hizmet alımına ilişkin teknik
şartnameye ise yer verilmemiştir.
30 Aralık 2021 tarihinde ise TEİAŞ tarafından talep tarafı yedeği hizmeti alımına ilişkin ilk yarışma
duyurusu yayımlanarak7 duyuruyu takip eden 31
Aralık 2021 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında

Tüm bu argümanların geçerli olduğuna katılmakla
birlikte tedarik sürecine ilişkin TEİAŞ tarafından ilan
edilen şartların tüketiciler açısından teşvik edici olup
olmadığının değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Bu çerçevede yazının devamında TEİAŞ tarafından yapılan hizmet alımına ilişkin ilk duyuru aşağıdaki
hususlar kapsamında değerlendirilmektedir:
•

renin kısıtlı olması
•

ilişkin teknik hususları içeren şartnamede ise hizmetin 03/01/2022-10/01/2022 tarihleri arasında kalan
8 günlük dönem için alınacağı, toplamda 1200 MW-

İhalede ilan edilen hizmet alımına esas anlaşma süresinin çok kısa olması (8 gün)

isteklilerden teklif toplanacağı ilan edilmiştir. Aynı
duyurunun ekinde yayımlanan ve tedarik sürecine

İhale duyurusu ile teklif verme arasındaki sü-

•

Hizmet alımına konu 8 günlük anlaşma dönemi
için öngörülen yoğun kesinti programı9

•

Teklif edilebilecek azami saatlik kapasite bedeli

lık esnek yük tedarik edileceği ve 8 günlük anlaşma
dönemi süresince; günün puant saatleri olarak belir-

Hizmet alımına ilişkin koşulların tüketiciler tara-

lenen ve tüketicilerin emre amade olması beklenen

fından tedarik sürecine yeterli ilginin gösterilmeme-

08.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere toplamda

sine yol açabilecek unsurları bakımından irdelenme-

48 saate kadar kısıntı talimatı verilebileceği gibi tek-

si gelecek dönemde hizmetin cazibesini artırmaya

nik hususlara yer verilmekteyken hizmet sağlayıcısı

yönelik tedbirlerin alınması bakımından önem arz

tüketicilere yapılacak düzenli saatlik kapasite bedeli

etmektedir. Aşağıda örnekleri verilen benzer yurt-

6- https://www.teias.gov.tr/tr-TR/haberler/talep-tarafi-yedegi-hizmetine-iliskin-duyuru
7- https://www.teias.gov.tr/tr-TR/haberler/talep-tarafi-yedegi-hizmeti-tedarik-ihalesi-hakkinda-duyuru
8- https://www.teias.gov.tr/tr-TR/haberler/talep-tarafi-yedegi-hizmeti-ihalesinin-iptali-hakkinda
9- 08:00-21:00 saatleri arasında olmak üzere toplam 48 saate kadar talimat verilebilecek olması
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dışı örneklerine bakıldığında bu tür hizmetleri
sağlayan tüketicilerin uzun süreli anlaşmalar
kapsamında nadiren talimat almasına karşın
düzenli kapasite ödemeleriyle teşvik edildiği gözlemlenmektedir. Söz konusu kapasite
ödemeleri, tüketicilerin sistemde kritik işletme koşulları olması halinde beklenmedik bir
anda ve genellikle kısa süreli bir ön bildirimle
şebeke işletmecisinin talimatına uyarak kendi
üretiminden vazgeçmesi ve yük düşerek şebekeyi
rahatlatması karşılığında yapılmaktadır. Tüketicilerin
kritik işletme koşullarında sistem işletmecilerine sunacağı bu tür bir hizmet, arz güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra kritik koşullarda şebekeyi güvenli
işletebilmek ve puant yükü karşılamak üzere tesis
edilmesi gereken iletim veya üretim yatırımlarının
önüne geçerek sistem işletmecilerini daha büyük
maliyetlerden koruyabilmektedir.

hafta sonu ile resmî tatil günlerinde öğle saatlerine
denk düşen 13.00-16.00 aralığında yük artırma tali-

Talep tarafı katılımı programlarında mesafe kay-

matları verilmesini içeren “Demand Turn up” hizmeti

detmiş olan İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler-

kapsamında 2018 yılı için toplamda 4 saat 36 daki-

de Talep Tarafı Yedeği hizmetine çok benzer olan ve

kaya tekabül eden 41 aktivasyon gerçekleştirilmiş-

büyük güçlü sanayi tüketicilerinden hizmet alınması-

ti11. Fransa’da iletim şebekesi işletmecisi Réseau de

nı içeren hizmet türlerinde genellikle yıllık anlaşma-

Transport d’Électricité (RTE) tarafından yürütülen ta-

lar kapsamında hizmet alınmakta olup yıl içerisinde

lep tarafı katılımı programı teklif çağrısı kapsamında

sistemdeki puant yükün kritik seviyelere ulaştığı

da söz konusu hizmetleri sağlayan tüketicilerle uzun

başka bir deyişle arz açığı oluşma ihtimalinin bulun-

süreli anlaşmalar tesis edilmekte ancak anlaşma dö-

duğu nadir zamanlarda tüketicilere kesinti talimatı
verilmektedir. Örneğin İngiltere’de uygulanmış olan
“Frequecny Control Demand Management” hizmeti
kapsamında yılda ortalama 10 ila 30 kez kısıntı talimatı verilmektedir10. Yine aynı ülkede uygulanmakta olan ve yenilenebilir enerjiye dayalı üretimin fazla
olduğu yaz aylarında büyük güçlü sanayi tesislerinin

nemi içerisinde verilebilecek azami talimat sıklığı ve
süresi düşük olmaktadır12.
Öte yandan haftalık ihaleler kapsamında şebeke
işletmecileri tarafından tedarik edilen ve şebekedeki
frekans sapmalarını kontrol etmek üzere alüminyum
tesisleri gibi büyük güçlü sanayicilerin yükünün ke-

tüketimini; talebin düşük, yenilenebilir enerjiye dayalı

silmesine dayalı şebeke hizmeti satın almak Alman-

üretimin fazla olduğu saatlere kaydırmayı hedefle-

ya’da AbLaV mekanizması kapsamında yürütülen

yen uygulama ile ülkedeki pik yük ayları olan Hazi-

talep tarafı katılımı programında haftalık bazda dü-

ran, Temmuz ve Ağustos aylarında saat 23.30–09.00

zenlenen ihaleler kapsamında alınan hizmet için en

aralığında, ülkedeki baz yük ayları olan Mayıs, Eylül

az bir çeyrek saat (15 dakika) ve en fazla 32 çeyrek

ve Ekim aylarında saat 23.30-08.30 aralığında ve

saatlik (8 saat) kesinti için teklif verilebilmektedir13.

10- Engie. (2016). Frequency Control by Demand Management (FCDM)
11- https://www.nationalgrideso.com/industry-information/balancing-services/reserve-services/demand-turn
12- RTE, Demand response call for tenders specifications 2022, https://www.services-rte.com
13- 50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH ve TransnetBW GmbH.rezerv kapasitesi tahsisi internet platformu.
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TEİAŞ tarafından ilana çıkılan 8 günlük anlaşma
dönemi için teklif istenen toplam 48 saatlik kesinti
süresi ve kesintilerin aktivasyon başına 2-4 saat sürecek şekilde kurgulanmış olması, hizmetin uygulama koşullarını ağırlaştırmaktadır. Bu çerçevede söz
konusu ihale duyurusunda ilan edilen azami saatlik
kapasite bedelinin 8 günlük kısa anlaşma dönemindeki yoğun yük düşme hizmeti için rekabetçi olup
olmadığının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim hizmetin ilk kez alınacak olması hizmet sağlayıcısı olan tüketiciler nezdinde birtakım belirsizlikleri
ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle
hizmet kapsamında yapılacak teşvik ödemelerinin
söz konusu risk maliyetlerini de içerecek şekilde belirlenmesinin tüketicilerin ilgisini artıracağı değerlendirilmektedir. Hizmete katılım karşılığında tüketicilere
yapılacak kapasite ödemelerinin miktarının hizmetin
satın alındığı dönemdeki aktivasyon yani kısıntı süresi ve sıklığı ile orantılı olacak şekilde belirlenmesinin,
tüketicilerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.
Yurt dışı örneklerine bakıldığında da tüketicilerin
sunduğu şebeke hizmetlerin maliyetinin geleneksel
olarak üretim tesislerinden tedarik edilen şebeke hizmetlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin
Fransa’da büyük güçlü endüstriyel tüketicilerden satın alınan ve aktivasyon başına 5 saniyeden kısa süreli
kesinti gerektiren ve yılda toplam 20-40 saat süre ile
aktivasyon gerektiren talep tarafı katılımı programı

kapsamında ülkenin iletim şebekesi işletmecisi olan
RTE tarafından düzenlenen ihalelerdeki açılış fiyatı
2022 yılında alınacak hizmet için MW başına 60 bin
avro olarak açıklanmıştır. Benzer şekilde İspanya’nın
iletim şebekesini işletmekte olan Red Electrica şirketi
tarafından büyük ölçekli sanayi tesislerinden eksiltmeli
ihale yöntemiyle tedarik edilen ve “Interruptibility Service” olarak anılan hizmet için 1 Ocak ila 30 Haziran 2021
dönemine denk gelen altı aylık anlaşma döneminde için
belirlenen kapasite bedeli açılış fiyatı MW başına 125
bin Avro olarak ilan edilmiştir14.
Son olarak, TEİAŞ tarafından talep tarafı yedeği
hizmeti tedarik etmek üzere yapılan hizmet alımına
ilişkin duyuru ile söz konusu duyuruyla ile ilan edilen teklif toplama zamanı arasındaki sürenin, teklif
hazırlayabilmek için yeterli olup olmadığının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. TEİAŞ tarafından 30
Aralık 2021 tarihinde yapılan talep tarafı yedeği hizmeti tedarik sürecine ilişkin duyuru kapsamında, teklif vermek isteyen tüketicilerin tekliflerini takip eden
günün saat 10.00-16.00 aralığında sunması gerektiği
ilan edilmiştir. Elektrik piyasalarında hizmet sağlayıcı olarak ilk kez yer alacak ve ilk kez teklif sunacak
olan tüketicilerin; TEİAŞ web sayfasındaki ilandan
haberdar olması, şartnameyi incelemesi, hizmete
ilişkin sorularını yöneltmesi, ihtiyaç duyması halinde
bir danışman şirketten yardım alması ve şartnamedeki koşulları göz önünde bulundurarak maliyetlerini
hesaplayıp fiyat tekliflerini hazırlayabilmesi için ihale

14- https://www.ree.es/sites/default/files/paragraph/2020/04/file/1712_PR_Auction_Beginning.pdf
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duyurusu ile teklif toplama süreci arasında makul bir
süre tanımasının tüketicilerin ilgisini artırmaya yardımcı olabileceği değerlendirilmektedir.
4. Sonuç ve Değerlendirme

Makale

her yıl en az %2 seviyesinde artması anlamına gelmektedir17. Ulusal elektrik şebekemizin, söz konusu
değişken kaynakların gerçek zamanda yol açabileceği
üretim sapmalarıyla başa çıkabilmek üzere daha dirençli hale getirilmesi için şebeke işletmecisinin eli-

Ülkemizde spot elektrik piyasalarında yaşanan
gelişmeler, şebekemizde esneklik araçlarının çeşitlendirilmesine ve dengeleme mekanizmasındaki
yedek kapasitenin artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Özellikle 2021 yılı yaz aylarında;
iklim değişikliği neticesinde oluşan ani hava değişimlerinin yarattığı talepteki ani yükselişler, kuraklık
nedeniyle büyük güçteki barajlı hidrolik santrallarda
oluşan üretim kaybı, rüzgar santralların dengesizliği,
yaşanan doğal afetler ve benzeri nedenlerle üretimin
azalması ile gün öncesi piyasasında oluşan piyasa takas fiyatlarının, özellikle puant saatlerde, EPDK tarafından belirlenmiş olan tavan fiyata dayanmasına ve
şebekede arz sıkıntısı yaşanmasına yol açmıştır. Bu
durum, Dengeleme Güç Piyasası kapsamında verilen
acil durum talimatlarını oldukça artırmış ve zaman
zaman elektrik kesintileri yaşanmıştır. Yaşanan tecrübeler, iklim değişikliğinin etkisiyle değişen dünyada, şebeke işletme anlayışının da değiştirilmesinin
gerektiğini ortaya koymaktadır.

nin esneklik seçenekleri bakımından güçlendirilmesi

Öte yandan AB Komisyonu tarafından 2019 yılı
aralık ayında duyurulan Avrupa Yeşil Mutabakatıyla15
birlikte, dekarbonizasyon ve dijitalleşme önceliğinde
çizilen söz konusu stratejiye uyum sağlamak üzere
Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ile ilgili kurumlarımızca müşterek hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem
Planı 2021 yılında yayımlanmıştır16. İlgili plan kapsamında temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı sağlamak üzere ülkemizin milli enerji ve maden politikasına uygun olarak 2027 yılı sonuna kadar her yıl rüzgar
enerjisine ilişkin 1000 MW ve güneş enerjisine ilişkin
1000 MW kapasitesinde yeni yatırımları tesis edecek
şekilde çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu hedefler, ulusal elektrik şebekemizdeki
değişken üretimin payının, 2021 yılı sonu itibarıyla
99 GW mertebesinde olan kurulu gücümüze oranla

ğutma kaynaklı puant yük içerisinde yüksek paya sahip

gerekecektir.
Talep tarafı yedeği hizmetiyle birlikte, talep tarafı
kaynaklarının esnekliğinden şebeke ihtiyaçları doğrultusunda faydalanılması, önümüzdeki yıllarda bu
tür beklenmedik durumlara karşı şebeke işletmecisinin elini güçlendireceği değerlendirilmektedir. Daha
fazla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesisini ve dağıtık enerji kaynağını sisteme entegre
edebilmek için şebekenin günden güne artması beklenen esneklik ihtiyacının, bu tür uygulamaların farklı
tüketici gruplarına genişletilmesi ve farklı piyasalara
yaygınlaştırılması sayesinde karşılanması gerekecektir.
Bu kapsamda talep tarafı esnekliğinden faydalanılan piyasa ve program seçeneklerinin çeşitlendirilmesi,
büyük güçlü sanayi tesislerinin yanı sıra küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), alışveriş merkezi, otel,
hastane ve benzeri ticarethanelerin, hatta ısıtma ve soolan hanelerin de söz konusu programlara dâhil olabileceği bir düzenleyici çerçevenin söz konusu hedeflerle
uyumlu olarak hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
Talep tarafı esnekliğinden faydalanma konusunda söz
konusu hedeflere ulaşmak için tüketiciler, dağıtık enerji
kaynakları, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim tesisleri
gibi farklı kullanıcıların tek portföy altında birleştirilerek
dengeli bir yük gibi işletilmesine olanak tanıyan ve talep
tarafı kaynaklarının elektrik piyasalarına ve şebeke hizmetlerine katılabilmesini kolaylaştıran toplayıcı yapısının kurgulanmasının yaratacağı değerlendirilmektedir.
Bu yazı serisinin devamında, talep tarafı katılımı uygulamalarının hızlandırılmasında katalizör etkisi yaratabilecek olan toplayıcı işletme modeli ele alınacaktır.

15- European Commission. (2019). The European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
16- T.C. Ticaret Bakanlığı. (2021). Yeşil Mutabakat Eylem Planı. https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf
adresinden alındı.
17- EPDK. (2021). Elektrik Piyasası Sektör Raporu. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-23/elektrikaylik-sektor-raporlar
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EPDK / Grup Başkanı

1. Giriş

EPDK Tarafından
Yürütülen
Taşınmaz Temini
İşlemlerine
İlişkin Mevzuatın
Tarihsel Değişimi
köy taşınmış ve birçok taşınmaz el değiştirmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK, Kurum)

Bu makalede, ülkemizin birçok bölgesinde hayata ge-

tarafından yürütülen taşınmaz temini işlemlerine ilişkin

çirilen yatırımlarda taşınmaz temini işlemlerinin yürütül-

mevzuat yıllar içinde köklü değişiklikler yaşamıştır. Yapı-

mesi aşamasında elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarına

lan mevzuat değişiklikleri; yatırımlar, yatırımcılar ve ilgili

ilişkin uygulanan mevzuat ve bu mevzuatlarda dönemsel

kurumlar açısından kayda değer süreç farklılıkları oluştur-

olarak yapılan değişiklikler konu edilecektir.

muştur.
Enerji sektöründe yatırımların hızla arttığı 2001 yılından itibaren ülkemizde yatırımcılar enerji yatırımlarını
hızla işletmeye almayı hedeflemektedirler. Özellikle yenilenebilir enerji alanında atılan adımlar ve yatırımcılara
sağlanan teşvikler elektrik üretimi yatırımcılarının iştahını
kabartmaktadır. Nitekim 2001 yılından bugüne bakıldığında elektrikte kurulu gücün 28 bin megavatlardan 100 bin
megavatlara ulaştığını görmekteyiz. Başta elektrik üretimi

2. 30 Mart 2013 Öncesi Dönem
EPDK, 3/3/2001 tarih ve 24335 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve bu tarihten itibaren 4628
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun mülgâ 15’inci maddesi
gereğince elektrik piyasası kapsamında EPDK tarafından
taşınmaz temini işlemleri yürütülmüştür. Ancak ilk kanun
döneminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul)’a,
elektrik üretim, dağıtım ve iletim faaliyetleri kapsamın-

yatırımcıları olmak üzere doğal gaz ve petrol piyasalarında

da kamu veya özel hukuk tüzel kişisi ayrımı yapmaksızın

faaliyet gösteren yatırımcıların yatırımlarını tamamlaya-

kamu yararı kararı yerine geçme üzere lüzum kararı ver-

bilmeleri ve işletmeye alabilmeleri için karşılaştıkları zor-

me yetkisi verilmesine karşın bu kararın Bakanlık onayı ile

luklardan bir tanesi de taşınmaz temini işlemleri olarak

yürürlük kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca elekt-

karşılarına çıkmış ve çıkmaktadır. Takdir edersiniz ki kurulu

rik üretim, dağıtım ve iletim faaliyetlerinde bulunan veya

gücün 28 bin megavatlardan 100 bin megavatlara ulaş-

bulunacak tüm tüzel kişilerin taşınmaz temini işlemlerinin

ması sürecinde birçok taşınmaz kamulaştırılmış, birçok

Kurumca yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
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Ancak 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun mülgâ

mini işlemlerinde Kanun’un 19’uncu maddesi uygulan-

15’inci maddesinde 24/5/2006 tarihinde yapılan değişik-

maya başlanmıştır. Bu madde de elektrik piyasasındaki

liğin yürürlük kazanmasıyla Kurula elektrik üretim ve dağı-

üretim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini

tım faaliyetlerinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel

kapsamında EPDK tarafından kamu yararı kararı verile-

kişilerinin taşınmaz temini taleplerinde kamulaştırma ka-

ceği ve diğer kamulaştırma işlemlerinin üretim tesisleri

rarı alma yetkisi verilmiş ve bu kararın kamu yararı kararı

için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Mü-

yerine geçeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, yapılan bu

dürlüğü), dağıtım tesisleri için Türkiye Elektrik Dağıtım

değişikle kamu tüzel kişiliğini haiz lisans sahibi tüzel kişi-

Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından yürütüleceği hüküm

lerce yürütülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için

altına alınmıştır.

ihtiyaç duyulan taşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemlerinin bu kamu tüzel kişilerince yapılacağı hüküm altına
alınmıştır.
2/5/2001 tarih ve 24390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle EPDK’ya, Kanun’un 12’nci maddesi gereğince doğal gaz piyasası kapsamında taşınmaz
temini işlemlerini yürütme yetkisi verilmiştir.
Bu süreci, 20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Kanun’un 11’inci maddesi gereğince petrol piyasası kapsamında belirlenen
faaliyetler için taşınmaz temini işlemlerini yürütme
yetkisinin EPDK’ya verilmesi takip etmiştir.
EPDK, 30/03/2013 tarihine kadar 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun mülga 15’inci maddesi gereğince elektrik üretim ve dağıtım lisansına sahip özel
hukuk tüzel kişilerinin taşınmaz temini işlemlerini yürütmüştür. Ayrıca, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun taşınmaz teminine konu 12’nci maddesi ile
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun taşınmaz teminini ilgilendiren 11’inci maddesinde bu güne kadar
herhangi bir değişiklik olmadığından Doğal Gaz Piyasası

Bu süreçte EPDK 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında sorumlu olduğu taşınmaz temini işlemlerini yürütmeye devam etmiştir.
Kurum ayrıca yukarıda zikredilen her üç piyasa kanunundaki taşınmaz temini uygulamalarına ilişkin kriterleri belirlemek amacıyla çalışma başlatmış, çalışma
sonucunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin
Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar), Kurul’un 18/01/2018
tarihli ve 7651 sayılı Kararı ile onaylanmış ve 02 Şubat 2018 tarih ve 30320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır. Usul ve Esaslar’da
16/04/2020 tarihinde ve 17/12/2020 tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca Usul ve Esaslar’a istinaden
01/03/2018 tarihli ve 7720-15 sayılı Kurul Kararıyla
“Taşınmaz Temini Amaçlı Başvurularda Sunulması Gereken
Bilgi ve Belgeler Listesi” belirlenmiş, sonrasında bu bilgi
ve belgeler listesi Kurul’un 07/05/2020 tarihli ve 9344
sayılı Kararıyla yürürlükten kaldırılmış ve yeni bilgi ve
belgeler listesi belirlenmiştir.
4. 2 Aralık 2020 Sonrası Dönem
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan

Kanunu’nun gerektirdiği faaliyetler için gerekli olan ta-

değişikliğin 02/12/2020 tarihinde yürürlüğe girmesiyle

şınmaz temini işlemleri ile Petrol Piyasası Kanunu’nda

Kanun’un 19’uncu maddesinde değişiklikler yapılmış ve

belirlenen faaliyetlere ilişkin taşınmaz temini işlemleri

elektrik üretim faaliyetleri kapsamında önlisans/lisans

günümüze kadar EPDK tarafından yürütülmüş ve yürü-

verilen projelere ilişkin taşınmaz temini taleplerinin

tülmeye devam etmektedir.

EPDK’ya yapılması ve tüm taşınmaz temini süreçlerinin

3. 30 Mart 2013- 2 Aralık 2020 Arası Dönem

EPDK tarafından yürütülmesi hükme bağlanmıştır. Ayrıca yapılan değişiklik ile elektrik dağıtım faaliyeti yürü-

30/03/2013 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası

ten özel hukuk tüzel kişilerinin taşınmaz temini talep-

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte taşınmaz te-

lerinin TEDAŞ’a yapılması ve dağıtım tesislerine yönelik

@EnerjiUzmanlari
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tüm taşınmaz temini süreçlerinin TEDAŞ tarafından

başvuru usulüne ilişkin Taşınmaz Temini İşlemlerine

yürütülmesi hükme bağlanmıştır.

İlişkin Başvurular Hakkında Usul ve Esaslar, Kurulun

Ayrıca 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun
19’uncu maddesinde yapılan değişikliğin 02/12/2020
tarihinde yürürlüğe girmesiyle elektrik piyasasında

11/01/2021 tarihli ve 10554-2 sayılı kararı ile kabul
edilmiş, 15/11/2021 tarihli ve 31660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

yürütülen taşınmaz temini işlemlerine ilişkin usul ve

Yönetmelik ve Usul ve Esaslar çerçevesinde

esasların belirlenmesi amacıyla EPDK’ya 19’uncu mad-

16/02/2022 tarihli ve 372608 sayılı EPDK Başkanlık

de kapsamındaki taşınmaz temini işlemlerine ilişkin

Makamı Oluruyla, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu-

yönetmelik hazırlanması görevi verilmiştir. Bu kapsam-

nun 07/05/2020 Tarihli Ve 9344 Sayılı Kararı İle kabul

da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yü-

edilen Taşınmaz Temini Amaçlı Başvurularda Sunul-

rütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik

ması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nde değişikliğe

(Yönetmelik), 05/08/2021 tarihli ve 10353 sayılı Kurul

gidilmiştir.

Kararı ile kabul edilmiş, 2/11/2021 tarihli ve 31647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik ile elektrik piyasasında yürütülen taşınmaz temini işlemlerinin yanı sıra doğal gaz ve petrol
piyasalarına ilişkin EPDK tarafından yürütülen taşınmaz
temini işlemleriyle ilgili usul ve esaslar da belirlenmiştir.
Akabinde 18/1/2018 tarihli ve 7651 sayılı Kurul
Kararı ile kabul edilen ve 2/2/2018 tarihli ve 30320
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslar’ın
taşınmaz teminine ilişkin hükümlerinin Yönetmelik’te
yer aldığı ve daha kapsayıcı hükümler içerdiği değerlendirilerek anılan Usul ve Esaslar, 11/01/2021 tarihli ve
10554-1 sayılı Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ayrıca Yönetmelik’te yer almayan taşınmaz temini

30

Ekim - Aralık 2021 / Ocak-Mart 2022 / Sayı: 23 - 24

5. Sonuç ve Değerlendirme
EPDK’nın kurulmasından bugüne yürütülen taşınmaz temini işlemleri, 2 Aralık 2020 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinde
değişiklik yapılmasıyla daha sağlıklı ve düzenli bir yapıya kavuşmuştur.
Şöyle ki; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun mülgâ 15’inci maddesinin ilk halinde EPDK’ya üretim, dağıtım
ve iletim faaliyetlerine ilişkin tüm taşınmaz temini işlemleri için yetki verilmiş ayrıca bu faaliyetleri yürüten kamu
tüzel kişileri için bir hüküm konulmamıştır. Buna ilaveten
verilecek lüzum kararının Bakanlık onayına tabi tutulması
EPDK’nın özerk kuruluş olmasının dikkate alınmadığı sonucunu ortaya koymuş ve yapılacak yatırımlarda Bakan-
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lığa bağlı bürokratik bir süreç ortaya çıkarmıştır. Böylece

mini ve enerji alanında uzman bir kuruluş olmayan Çev-

yatırımlar sekteye uğramış ve EPDK’ya üretim, dağıtım ve

re ve Şehircilik Bakanlığının yetki ve sorumluluğundan

iletim faaliyetlerine ilişkin tüm taşınmaz temini işlemleri

çıkarılmıştır. Bunlara ilaveten dağıtım faaliyetleri kap-

için yetki ve sorumluluk verilmesiyle oluşan iş yoğunluğu

samındaki taşınmaz temini işlemleri için dağıtım faali-

düşünüldüğünde EPDK’nın düzenleyici ve denetleyici ro-

yetleri ve taşınmaz temini alanında uzman kuruluş olan

lünü yapma olanağı kalmamıştır.

ve bu konuda tecrübeye sahip TEDAŞ yetkili ve sorumlu

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun mülgâ 15’inci

kılınmıştır.

maddesinde yapılan değişikliğin 24/5/2006 tarihinde yü-

EPDK’nın enerji piyasalarındaki yeri, personel niteli-

rürlük kazanmasıyla bu yanlışlıklar kısmen giderilmiş olsa

ği ve personel niceliği ile geçmişteki enerji ve taşınmaz

da elektrik üretim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşın-

temini alanındaki tecrübesi düşünüldüğünde 6446 sa-

maz temini işlemleri için EPDK’ya tekrar yetki verilmiştir.

yılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin

Bu değişiklikle kamu tüzel kişiliğini haiz lisans sahibi tüzel

bu haliyle daha doğru ve verimli şekilde uygulanacağı

kişilerce yürütülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri

düşünülmektedir.

için ihtiyaç duyulan taşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemlerinin bu tüzel kişilerce yapılmasına yönelik yetki verilmiştir.
Ancak sonrasında 30/03/2013 tarihinde sektör
açısından olumsuz sonuçlar doğuracak ve yatırımları
sekteye uğratacak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu değişiklikle elektrik üretim ve
dağıtım tesisleri için EPDK’ya kamu yararı kararı yetkisi
verilirken diğer kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi
için üretim tesisleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile dağıtım tesisleri hakkında TEDAŞ’a yetki ve-

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinde yapılan son değişiklikle önlisans veya lisansa konu
enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan taşınmazlara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin daha etkin ve hızlı
bir şekilde değerlendirilebilmesi, iş süreçlerinin daha
rasyonel hale getirilmesi, kamu kurumları arasındaki
yetki karmaşasının giderilmesi, yatırımcıya tek merkezden hizmet sunulması, bürokrasinin azaltılması, kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının netleşmesi
ile hesap verebilir bir kamu yönetiminin oluşturulduğu
değerlendirilmektedir.

rilmiştir. Yetki karmaşası, yetkide bütünlük olmaması
ve yatırımcıya tek merkezden hizmet sunulamaması
sebebiyle bu dönem yatırımlar ve yatırımcılar açısında
sancılı bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır.
02/12/2020 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu’nun 19’uncu maddesinde yapılan değişiklikle
daha doğru ve sağlıklı bir mekanizma getirilmiş ve mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak üzere dağıtım lisansı sahibi
özel hukuk tüzel kişilerinin taşınmaz temini taleplerinin
TEDAŞ tarafından değerlendirilmesi ve tüm taşınmaz
sürecinin TEDAŞ tarafından yürütülmesi hükmü getirilmiştir. Ayrıca elektrik üretim faaliyetleri kapsamında
önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin taşınmaz temini taleplerinin EPDK tarafından değerlendirilmesi ve tüm temin sürecinin EPDK tarafından yürütülmesinin önü açılmıştır. Böylece üretim faaliyetleri
kapsamındaki taşınmaz temini işlemleri, taşınmaz te-
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Alaaddin Emre EVGALLIOĞLU
EPDK / Enerji Uzmanı

K1, K2 ve K3
Mevzuatın
Neresinde
Düzenleniyor?

E

lektrik piyasasında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının, uzlaştırma hesaplarının
yapılabilmesi için piyasa katılım anlaşması

imzalaması gerekmektedir. Ancak kayıt işlemlerini tamamlayan piyasa katılımcıları piyasada faaliyet gösterebilmekte ve kayıtlı piyasa katılımcıları için uzlaştırma
hesapları yapılabilmektedir. Bilindiği üzere piyasa katılımcısı tabiri genel bir tabir olup üretim lisansı sahibi
tüzel kişiler, tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler ve ilgili
diğer tüzel kişilerin tamamı piyasa katılımcısı olarak tanımlanmaktadır.
Bununla birlikte piyasa jargonu olarak tanımlayabileceğimiz ve elektrik piyasasının günlük faaliyetlerinde
sıklıkla kullanılan kısaltmalar da mevcut ki “K1”, “K2” ve
“K3” bunların birer örneğidir. Bu kısaltmaların ne anlama geldiğinden bahsetmeden önce ne oldukları sorusuna cevap vermek gerekirse, bahsedilen kısaltmaların
tamamı bir piyasa katılımcısını yani görevli tedarik şirketini işaret etmektedir. Bununla birlikte “K” ise “Kategori”nin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Peki neden
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nımlanmaktadır. Görevli tedarik şirketleri belirlenen
tarifeler doğrultusunda ilgili tüketicilere elektrik enerjisi
sağlanmakla görevlendirilmesinin yanında serbest
tüketici niteliğini haiz olan tüketicilere, fiyatı taraflar
arasında serbestçe belirlenmek suretiyle ikili anlaşmayla elektrik enerjisi de tedarik edebilmektedir. Yani
görevli tedarik şirketleri, serbest tüketicilerle, serbest
piyasada da elektrik enerjisi ticareti yapabilmektedir.
Bunlara ek olarak, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un lisanssız elektrik üretim faaliyetlerini düzenleyen 6/A maddesinde,

tek bir piyasa katılımcısı vasfı olan görevli tedarik şirketini farklı kategoriler altında kaydetmek gerekir?
Bu sorunun cevabı elektrik piyasası mevzuatında
görevli tedarik şirketlerine farklı görev ve sorumluluklar
verilmesidir ki söz konusu görev sorumluluklar, görevli
tedarik şirketlerinin her bir faaliyet için ayrı ayrı
uzlaştırılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda görevli tedarik şirketi,“(i) … Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki
ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği
yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik
şirketi…” olarak tanımlanmaktadır. Bahse konu tanım
çerçevesinde görevli tedarik şirketleri, son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilerek
tarifesi Kurul tarafından belirlenmek üzere ilgili tüketicilere elektrik enerjisi tedarik etmekle görevlendirilmiştir.
Diğer taratan 6446 sayılı Kanunda tedarikçiler, “(ğğ)
… Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim
şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketi” olarak ta-

@EnerjiUzmanlari

“Kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten
lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve
tüzel kişiler; ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini iletim veya dağıtım sistemine vermeleri halinde I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile faydalanabilir. Bu
kapsamda iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik
enerjisinin görevli tedarik şirketi tarafından satın alınması zorunludur. İlgili şirketlerin bu madde gereğince
satın aldıkları elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi
tarafından YEK Destekleme Mekanizması kapsamında
üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul edilir.”
hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda; bir
dağıtım bölgesindeki tüketicinin, lisanssız olarak kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiği elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlası olan kısmının, o bölgede faaliyet
gösteren görevli tedarik şirketi tarafından satın alınmasının zorunlu olduğu düzenlenmektedir. Hatta söz
konusu enerjinin ilgili görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verildiği kabul edilmektedir.
Görüleceği üzere aynı tüzel kişilik altında farklı üç
faaliyet yürütülmektedir ki bu bağımsız üç faaliyetin
ayrı ayrı uzlaştırılması gerekmektedir.
Bu gerekçeyle piyasa katılımcılarının kayıtlarına ilişkin hususların düzenlendiği Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin (DUY) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında,
“(2) Görevli tedarik şirketlerinin tüzel kişilik kayıtları esnasında;
a) Serbest olmayan tüketicilerin,
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b) Tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicilerin,
c) Daha önce tedarikçisini seçmiş olup, tekrar görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketicilerin,
ç) Serbest ve serbest olmayan tüketicilerden Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla
belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen
tüketicilerin,
d) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
uyarınca ürettiği enerjisi satın alınan lisanssız üretim tesisleri ile bunlarla ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinin,
e) İkili anlaşmalarla görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketicilerin, uzlaştırma hesaplamalarının

düzenlenen görevli tedarik şirketlerinin yükümlülükleri
ve hakları açısından ele alındığında da farklı üç kategorinin var olabileceği anlaşılmaktadır.
Mevzuat silsilesinde, en detaylı hususların yani kategorilerin belirlendiği ve DUY’da atıf yapılan 23/7/2020
tarihli ve 9460 sayılı Kurul Kararı’nda; DUY’un 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri
bir kategori (K1), (d) bendi diğer bir kategori (K3) ve (e)
bendi ise başka bir kategori (K2) olarak belirlenerek uzlaştırma hesaplarının ayrı ayrı yapılacağı düzenlenmiştir. Hatta anılan Kurul Kararı’nda numara verilmeden
belirlenmiş olmasına rağmen uygulamada kategoriler
numaralandırılarak ve kısaltılarak (K1, K2 ve K3) günlük
operasyonlarda kullanılmaktadır. Kategorilerin şekilsel
gösterimi ise Şekil 1’de yer almaktadır.

ayrı ayrı yapılabilmesini teminen aynı tüzel kişilik altında
farklı kategoriler olarak kayıt edilir. Bu kategorilerin sayı ve
kapsamları Kurul kararı ile belirlenir. Bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca yapılacak tüm uzlaştırma işlemleri
oluşturulan bu kategoriler için ayrı ayrı gerçekleştirilir.”
hükmü yer almaktadır. Fıkra incelendiğinde beş bentte
farklı beş faaliyetten bahsedilmekle birlikte söz konusu faaliyetlere ilişkin kategorilerin Kurul kararıyla belirleneceği düzenlenmektedir. Her ne kadar DUY’daki
düzenlemede beş farklı faaliyetten bahsediliyormuş
gibi görünse de faaliyetleri düzenlemeye tabi faaliyetler
ve serbest piyasa kapsamındaki tedarik faaliyetleri olarak değerlendirilebileceği görülmektedir. Konu, yukarıda atıf yapılan 6446 sayılı ve 5346 sayılı Kanunlarda

Şekil 1. GTŞ’lerin Uzlaştırma Hesaplarında Dikkate
Alınan Kategorileri
Sonuç olarak; K1, K2 ve K3 kısaltmaları sıklıkla kullanıyor, hatta bazen serbest piyasadaki enerji tedariki
“K2 piyasası” olarak tanımlanıyor olsa da bu kısaltmalar, özünde piyasa işletmecisinin görevli tedarik şirketlerinin farklı kategorilerdeki faaliyetlerini tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu yazının başlığındaki
soruya yeniden dönecek olursak K1, K2 ve K3 mevzuatın hiç yerinde yer almazken, bu kısaltmaların tanımladığı kategorilere ilişkin mevzuat zemini yukarıda yer
aldığı gibidir.
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2003 yılında EPDK’da Enerji
Uzman Yardımcısı olarak
iş hayatına başlayan Zafer
Korkulu, çeşitli birimlerde ve
görevlerde çalışmıştır. Nisan
2021’den itibaren Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı
bünyesinde kurulan Enerji
Piyasaları İzleme Grup
Başkanlığında Grup Başkanı
olarak görev yapmış, 30
Aralık 2021 tarihinde Enerji
Dönüşüm Dairesi Başkanı olarak
atanmıştır. Lisans eğitimini
tam burslu olarak Bilkent
Üniversitesi Elektrik - Elektronik
Mühendisliği Bölümünde
tamamlayan Korkulu, yüksek
lisans eğitimini University
of Texas at Austin, Enerji ve
Yeraltı Kaynakları programında
birincilikle bitirmiştir. Halen
Ankara Üniversitesinde iktisat
alanında doktora çalışmalarını
sürdürmektedir.

@EnerjiUzmanlari

Röportaj

Hepimizin bildiği gibi Elekt-

kaygılarla enerji sektörünün yol

rik Piyasası Kanunu’nda 25

açtığı sera gazı emisyonlarının

Aralık 2021 tarihinde yapılan

azaltılması, nihai olarak net sıfır

değişiklik ile enerji dönüşümü

emisyon hedefine ulaşılması, çev-

kavramı enerji mevzuatımıza

resel faktörlerin yanı sıra enerji

dahil edildi ve akabinde Kuru-

arz güvenliğine de katkı sağlan-

mumuzda Enerji Dönüşüm Dai-

ması doğrultusunda, yenilenebi-

resi adıyla bir daire kuruldu. Siz

lir enerji kaynaklarının ve enerji

de bu dairenin ilk başkanı oldu-

verimliliğinin ön plana çıktığı bir

nuz. Öncelikle, Enerji Uzman-

yolculuğu ifade ettiğini söyleme-

ları Derneği olarak görevinizde

miz mümkün.

başarılar diliyor, değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için

‘Yeşil dönüşüm’ olarak da ad-

teşekkür ediyoruz. Konuyu kav-

landırılan bu yolculukta, yenile-

ramsal olarak ele almakla baş-

nebilir enerji kaynaklarının kul-

larsak, enerji dönüşümü ifade-

lanım oranlarının arttığını, enerji

sinden ne anlamalıyız?

kaynaklarının her geçen gün daha
verimli kullanıldığını, elektrik de-

Öncelikle iyi dilekleriniz ve

polama maliyetlerinin düştüğü-

röportaj davetiniz için ben teşek-

nü, fosil kaynaklı yakıtlar yerine

kür ederim. Günümüzde ‘enerji

alternatif yakıt kullanımına ilişkin

dönüşümü’ kavramının, küresel

teknik ve ekonomik çalışmaların

ısınma ve iklim değişikliği gibi

hız kazandığını, elektrikli araç-

Ekim - Aralık 2021 / Ocak-Mart 2022 / Sayı: 23 - 24

35

Röportaj

Uzman Gözüyle Enerji

ların ve elektrikli araç şarj ağı alt

nüşümüne dair yeni yapılan-

piyasalarının oluştuğunu, enerji

yici kuruluşları ve uluslararası

yapısının yaygınlaştığını, karbon
dönüşümü odaklı inovasyonların
ve dijital teknolojilerin her geçen

gün daha fazla önem kazandığını
görmekteyiz.

Enerji sektöründe yaşanan bu

dönüşüm çerçevesinde, sizin de
belirttiğiniz üzere, 25 Aralık 2021

manın, diğer ülkelerin düzenle-

düzenleyici kuruluş birlikleri
nezdinde oldukça yoğun bir ilgi

uyandırdığını da memnuniyetle

belirtmek isterim. Bu vesileyle,
enerji dönüşümüne ilişkin bu vizyonu ortaya koyan sayın Başkan

ve Kurul üyelerimize teşekkürü bir
borç biliyorum.

tarihinde gerçekleşen Kanun değişikliği ile birlikte Enerji Dönüşüm
Dairesi Başkanlığımız kuruldu.

Daire Başkanlığımız altında, Şarj
Hizmeti Grup Başkanlığı, Dijital

Dönüşüm Grup Başkanlığı, Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon

Grup Başkanlığı ve Tamamlayıcı
Piyasalar ve Alternatif Yakıtlar

Elektrik Piyasası Kanunu’nda
25 Aralık 2021 tarihinde yapılan
değişiklikler ile enerji mevzuatına hangi yeni kavramlar dahil
oldu ve bu yasal değişiklik sonrasında yürürlüğe giren ikincil
düzenlemeler

piyasada

hangi

yenilikleri getiriyor? Bu çerçevede

Grup Başkanlığı oluşturuldu. Da-

Daire Başkanlığınız bünyesindeki

sektöründe yeni teknolojilerin, iş

debilir misiniz?

ire olarak görevimiz kısaca, enerji

çalışmalardan da kısaca bahse-

modellerinin etkilerini analiz et-

mek ve piyasalara entegrasyonu

Kanun 25 Aralık 2021 tarihli Res-

sasında düzenleyici rolü olan

lüğe girdi. Söz konusu Kanun ile

olarak özetlenebilir. Enerji piya-

EPDK bünyesindeki enerji dö-
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Bildiğiniz üzere, 7346 sayılı

konusunda çalışmalar yapmak
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mi Gazete’de yayımlanarak yürür-

6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
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aliyetinde bulunabileceği hususları
düzenlendi.

Elektrikli araçlara sunulacak

şarj hizmeti, hali hazırda Kurum
olarak düzenlediğimiz elektrik
dağıtım sektörünü doğrudan et-

kileyen bir konu. Aynı zamanda

benzer işlevdeki petrol, LNG ve
hatta doğal gazda CNG istasyon-

larına ilişkin Kurumumuzun 20
yıla yaklaşan bir bilgi birikimi ve

düzenleme tecrübesi de mevcut.
nunu’nun 3’üncü maddesine ilave

bentler ile bazı tanımların eklenmesinin yanı sıra Ek Madde 5 ve Geçi-

Bu açıdan EPDK’nın elektrikli araç

şarj istasyonlarına ilişkin yapılacak düzenlemelerde görev alması
kaçınılmazdı.

ci Madde 30 ile; elektrikli araçlara

sağlanacak şarj hizmetinin genel

çerçevesi çizilerek kanuni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul
ve esasların Kurumca çıkarılacak
Yönetmelikle belirleneceği hüküm
altına alındı.

Bildiğiniz üzere, Kanun yürür-

lük tarihinden itibaren 3 ay içeri-

sinde Şarj Hizmeti Yönetmeliğimizi
yayımlamamız gerekiyordu.

Bu

nedenle yılbaşından itibaren çok

yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Taslak Yönetmelik çalışmamızı

Kanun değişikliği ile birlikte,

Ocak ayı ortasında tamamlayıp ka-

hizmeti, şarj ağı, şarj ağı işletmecisi,

bir ilgiyle karşılaştık. Kamuoyundan

mecisi, birlikte çalışabilirlik, sada-

rip 17 Mart 2022 tarihi itibariyle Yö-

formu ve sertifika gibi birçok tanım

arz ettik ve 2 Nisan 2022 tarihinde

rikli araçlara ticari ve bedeli muka-

Gazete’de yayımlandı.

elektrikli araç ekosistemine ait şarj

muoyu görüşüne açtık, çok büyük

şarj istasyonu, şarj istasyonu işlet-

gelen görüşleri tek tek değerlendi-

kat sözleşmesi, serbest erişim plat-

netmelik çalışmamızı Kurulumuza

ve kavram hayatımıza girdi. Elekt-

de Şarj Hizmeti Yönetmeliği Resmi

bilinde sunulacak şarj hizmetinin lisans sahibi şarj ağı işletmecilerince

yapılabileceği, şarj istasyonlarının

rikli araçlara elektrik enerjisi temi-

ka kapsamında da şarj hizmeti fa-

tasyonlarının kurulması, şarj ağı ve

lisans sahiplerince sağlanan sertifi-

Şarj hizmetinin sürekli, kaliteli ve ekonomik olarak
sunulması, şarj hizmeti piyasasının mali açıdan güçlü,
istikrarlı, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını temin etmeye
yönelik hazırlanan ikincil düzenlemeler ile birlikte şarj
hizmeti piyasası hukuki statüsüne kavuştu.

@EnerjiUzmanlari

Yönetmelik kapsamında elekt-

ninin sağlandığı şarj ünitesi ve isşarj ağına bağlı şarj istasyonlarının

işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Şarj hizmetinin sürekli, kaliteli ve ekonomik olarak sunulması,

şarj hizmeti piyasasının mali açıdan
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güçlü, istikrarlı, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını temin etmeye yönelik
hazırlanan ikincil düzenlemeler ile
birlikte şarj hizmeti piyasası hukuki
statüsüne kavuştu.
Etkin ve sağlıklı işleyen şarj altyapısının temini için lisans sahiplerine 6 ay içinde 50 adet şarj ünitesi
ile birlikte hızlı şarj ihtiyacını gidermeye yönelik olarak belirli oranda
DC 50 kW ve üzeri şarj istasyonu
kurma zorunluluğu getirildi. Şarj
istasyonu kurmak ve işletmek üzere
bir şarj ağına dahil olmak isteyen kişiler, şarj istasyonu için işyeri açma
ve çalışma ruhsatını ve ilgili dağıtım
şirketinden aldıkları olumlu görüş
belgesini Kuruma ibraz ederek ağa
dahil olma sürecini başlatabilecekler.

Ülkemizde elektrikli araç pazarı

tesisi, otel, restoran, AVM, akarya-

gıç aşamasında bulunuyor. TÜİK ve

farklı iş modellerinin bu oyuncular

ve şarj ağı altyapısı henüz başlanDiğer taraftan Kurumumuz ta-

rafından, Serbest Erişim Platformu
adı altında bir platform kurulmakta. Bu platform sayesinde, elekt-

rikli araç kullanıcıları, mobil bir
uygulama üzerinden, halka açık

şarj istasyonlarının coğrafi konumlarını, şarj ünitesi ve soket
sayılarını, tipleri ve güçlerini,
ödeme yöntemlerini ve müsaitlik

durumlarını görüntüleyebilecekler ve bu sayede elektrikli araçla-

rıyla daha konforlu ve ekonomik
seyahat etme imkanına kavuşacaklar. Bununla ilgili olarak da

Şarj@Tr markamızı da almış bulunuyoruz.
Ülkemizdeki elektrik araç sayısı
ve şarj altyapısına ilişkin mevcut
durum ve ileriye dönük beklentiler
nelerdir?

38

Özellikle yenilenebilir enerji ve depolama sistemlerinin
şarj ekosistemine dahil edilmesi ve mobil çağın getirdiği
inovatif çözümlerin pazara entegrasyonu ile sürdürülebilir,
etkin ve kullanıcı dostu bir sektör oluşacağını öngörüyoruz.

piyasada faaliyet gösteren şirketlerden derlediğimiz bilgilere göre Türkiye’de 2021 yılsonu itibariyle 6.416
adet elektrikli araç mevcut. Ticari

faaliyet gösterilen şarj istasyonlarında ise 3.886 adet (3.626 adet AC
ve 260 adet DC olmak üzere) şarj

soketi hizmet veriyor. Bu durumda

kıt istasyonu gibi birçok yere göre
tarafından oluşturulacağını öngörüyoruz.

İleriye dönük olarak ülkemizde

elektrikli araçların sayısının artması
ile birlikte;
»

2023 yılında kamuya açık

her 10 araca yaklaşık 6 adet soket

toplam 12.500 şarj soketinin

seviyesinde bulunuyor.

rulu olması

(%30’u DC olmak üzere) ku-

düşmekte olup DC soket sayısı %7

Sektörün gelişmesi ile birlikte,

»

toplam 30 bin şarj soketinin

araç üreticisi firmaların, elekt-

(%30’u DC olmak üzere) ku-

rik sektöründe faaliyet gösteren

rulu olması

şirketlerin, petrol piyasasındaki

dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin

ve yazılım konusunda tecrübeli, piyasada gelişim ve dinamizm

sağlayacak birçok start-up şirketin piyasada yer almasını bekliyoruz. Ev, işyeri, otoyol, dinlenme
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2025 yılında kamuya açık

»

2030 yılında kamuya açık

toplam 160 bin şarj soketinin
(%35’i DC olma üzere) kurulu olması
bekleniyor.
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Özellikle yenilenebilir enerji ve

depolama sistemlerinin şarj ekosistemine dahil edilmesi ve mobil

çağın getirdiği inovatif çözümlerin

pazara entegrasyonu ile sürdürülebilir, etkin ve kullanıcı dostu bir sektör oluşacağını öngörüyoruz. Araç-

tan şebekeye elektrik teknolojisi
(vehicle to grid, V2G), araçtan her
yerle haberleşme teknolojisi (vehic-

le to everything, V2X), batarya değişimi (battery swap) istasyonları,
mobil şarj istasyonları (on-demand

mobile electric vehicle charging
stations), kablosuz şarj (wireless
charging), yol üstü şarj üniteleri

(pop-up EV chargers), elektrikli yollar (electrified roads), aydınlatma
direği üniteleri (lamp post charger)
gibi teknoloji ve uygulamalar da

önümüzdeki yıllarda daha çok konuşacağımız konular arasında yer
alacak.

Dairenizin görev alanında elektrik araç şarj altyapısının düzenlenmesinin yanı sıra enerji sektörü
tarafından yürütülecek Ar-Ge projeleri ile ilgili bir Grup Başkanlığı
da bulunuyor. Önümüzdeki süreçte
elektrik ve doğal gaz sektöründe
Ar-Ge projelerinin desteklenmesi
adına Daire Başkanlığınızca hangi faaliyetler yürütülecek? Ar-Ge
faaliyetlerinin enerji dönüşümü
açısından yerini nasıl değerlendiri-

projelerine destek sağlamaktayız.

düşük maliyetli olarak kullanıcıla-

Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araş-

katkı sağlıyor. Gelir gereksinimleri

Bildiğiniz üzere, Elektrik ve Doğal
tırma, Geliştirme ve Yenilik Faali-

yetlerinin Desteklenmesine İlişkin

ra ulaştırılması amacına doğrudan
içerisinde yer alan küçük Ar-Ge bütçelerine karşılık; kısa, orta ve uzun

Usul ve Esaslar ile elektrik ve do-

vadede katbekat ilave kazanımlar

elektrik ve doğal gaz dağıtım siste-

kemizde diğer sektörlerde olduğu

standartları düzeyine ulaştırılması,

daha çok düşük teknoloji seviye-

loji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi,

genellikle düşük teknolojili ürünler

verimliliğin ve hizmet kalitesinin

teknolojili ürünler ise ithal ediliyor.

rinin düşürülmesi amacıyla Ar-Ge

ründe yerli kaynak ve yerli ekipman

kayıp kaçak oranlarını düşürme,

sına ve ülke ekonomisinin gelişme-

teri memnuniyetini ve çalışanların

bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu çer-

acil durumlarda yapılacak eylem

ma ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinde şu

farklı alanda projeler Kuruma su-

tedir:

başvuruları inceleme, uygun olan-

»

ğal gaz dağıtım şirketleri ülkemiz

elde edilebiliyor. Bilindiği üzere, ül-

mi altyapısının uluslararası kalite

gibi enerji sektöründe de ağırlıkla

sistemin işletimine yönelik tekno-

sinde ürünler üretiliyor. Maalesef

yenilik yapılması, yerlilik oranının,

ihraç edilmekte iken, orta ve yüksek

artırılması, kayıpların ve maliyetle-

Bu nedenle özellikle enerji sektö-

projeleri geliştiriyor. Bu kapsamda

kullanımı cari açığımızın azaltılma-

arızaları önceden tespit etme, müş-

sine de doğrudan katkı sağlayacak

iş sağlığı ve güvenliğini arttırma,

çevede elektrik ve doğal gaz dağıtı-

planlarının geliştirilmesi gibi birçok

hususlara özellikle önem verilmek-

nuluyor. Bu projeler kapsamındaki

rinin yaygınlaşması

kapsamında

birçok farklı sektörde olduğu gibi

enerji sektöründe de çalışmalar

olduğunca

yerli

kaynak ve paydaşlarla ça-

uyarınca dağıtım şirketlerine tahsis

özellikle şebeke güvenliği

süreçleri farklı birimlerde görevli

jelerinde yerli ve milli yazı-

toplam 11 üyeden oluşan Ar-Ge Ko-

tirilmesi bütçe kullanımında

rin uygulamasını ve ilgili mevzuat

lışılması teşvik edilmekte,

edilen bütçelerin kullanımını izleme

açısından yapılan Ar-Ge pro-

Kurum personelinden müteşekkil

lımların kullanılması, geliş-

misyonu marifetiyle gerçekleşiyor.

tercih sebebi olmaktadır.

Bu noktada elektrik ve doğal gaz
dağıtım

şebekelerini

kullanan

»

kullanılmak

üzere yerli ürün prototipi

kalitesinin yükseltilmesi Kurum

üretmeye yönelik projeler

olarak en öncelikli hedefimiz.

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri,

Elektrik ve doğal gaz dağıtım
hizmetlerinde

nuniyetinin arttırılması ve hizmet
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetle-

Mümkün

ları onaylama, onaylanan projele-

tüm kullanıcıların müşteri mem-

yorsunuz?

Röportaj

yapılmaktadır.
»

Yerli ve milli bir şebeke he-

gerçekleştiriliyor, Kurum olarak biz

gerek 4646 gerekse 6446 sayılı piya-

defi için gerekli bilgi birikimi-

dağıtım sektörlerine ilişkin Ar-Ge

gaz ve elektriğin kaliteli, sürekli ve

uygulamaları incelenmekte,

de özellikle elektrik ve doğal gaz

@EnerjiUzmanlari

sa kanunlarında da belirtilen, doğal

nin sağlanması adına dünya
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elektrik ve doğal gaz dağıtım

luğunun yurt dışı kaynaklı olduğunu

lanılmak üzere çıktılar elde

yerele dönük eksiklikleri nedeniyle

sektörünün gelişimi için kuledilmektedir.
»

görüyoruz. Bahsi geçen yazılımların
ülkemiz elektrik ve gaz dağıtım sektöründe kullanılabilmesi için ilave

saydıklarımızdan

geliştirme ihtiyaçları da bulunuyor.

ve doğal gaz dağıtım şirket-

(Enerjide MİLTEK) ile de, öncelikle

defleri doğrultusunda Ar-Ge

lım ve lisansların kullanım durum-

şılmaktadır. Gelinen noktada

envanter kayıtlarının tamamlan-

şirketleri bünyesinde Ar-Ge

gerçekleştirilerek, ithal yazılımların

rulmakta, insan kaynağı ye-

tırmasının yapılması ve milli ürün

Tüm

bu

daha önemli olarak, elektrik

Yerli Enerji Yerli Teknoloji Projesi

leri özelinde ve ülkemizin he-

enerji sektöründe kullanılan yazı-

kültürü oluşturulmaya çalı-

larının araştırılıp raporlanması ve

elektrik ve doğal gaz dağıtım

ması sağlanacak, ihtiyaç analizleri

bölümleri ve merkezleri ku-

yerini alabilecek yerli ürün araş-

tiştirilmektedir.

çözümü mevcut değilse teknik kri-

Bu noktada Ar-Ge faaliyetle-

ri kapsamında desteklediğimiz iki

terlerin komisyonlar marifeti ile

belirlenerek tahmini süre, fayda/

maliyet analizi ile bütçe çalışmaları

önemli projeye de değinmek isti-

yürütülecektir.

(MASS) projesi, Ocak 2020 döne-

Dijitalleşme, hemen hemen tüm
sektörlerde olduğu gibi, enerji sektöründe de öne çıkan bir kavram ve
enerji dönüşümünün önemli bir sacayağını oluşturuyor. Dijitalleşme
enerji sektörünü nasıl dönüştürüyor? Ülkemiz enerji sektöründe dijitalleşmenin geldiği nokta ve Daire
Başkanlığınızın bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

yorum. Milli Akıllı Sayaç Sistemleri

minde Ar-Ge projesi olarak kabul

edilmiş halen devam eden bir projemiz. Proje paydaşları içerisinde

Elder, 21 elektrik dağıtım şirketi, görevli tedarik şirketleri, sayaç üretici-

si firmalar, modem üreticisi firmalar, yazılım geliştirici firmalar, GSM
operatörleri ve akademisyenler yer
alıyor. MASS projesi ile ülkemiz

ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilmiş yerli ve milli bir akıllı
sayaç sistemi tüm bileşenleriyle

tanımlanacak, birlikte çalışabilen
sayaç, sensör, modem ve yazılım-

lar güvenlik gereklilikleri çerçevesinde gelecekteki teknolojileri de

Dijital teknolojilerin gün geçtikçe hayatımızın her alanında daha
fazla yer bulmaya başladığını görmekteyiz. Haberleşme, bankacılık
ve finans, elektronik ticaret gibi
alanlarda çok daha hızlı bir dijital

dönüşümü yaşadık ve bu alanlardaki gelişmeler devam ediyor. Bu
anlamda enerji sektörünün bütün
dünyada bir adım geriden geldiğini söylemek mümkün. Günümüz
‘enerji dönüşümünde’ ya da bir
başka ifadeyle ‘yeşil dönüşümde’
dijital teknolojiler önemli bir kolaylaştırıcı olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarındaki artış ve
buna bağlı olarak merkezi olmayan
üretimin yaygınlaşmasının bir gereği olarak dijitalleşmeyi sizin de belirttiğiniz gibi enerji dönüşümünün
önemli bir sacayağı olarak nitelendirmek doğru olacaktır.
Yapay zeka, nesnelerin interneti,
makine öğrenimi, bulut ve benzeri uygulamaların enerji piyasasına
yönelik dijital dönüşümü tetikleyen
teknolojiler olduğunu görüyoruz.
Bu alanlarda yaşanan gelişmelerle
birlikte, her geçen gün enerji piyasalarına yönelik olarak da yeni bir
uygulama alanı yaratılabildiğini ve
enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli,
düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu
bir şekilde tüketicilerin kullanımına
sunulmasına yönelik katkı sağlandığını gözlemliyoruz.
Enerji sektöründe dijitalleşmeye
yönelik iş modellerini, teknolojideki gelişmeleri, dijital teknolojilerin
enerji piyasalarına yönelik etkilerini
analiz etmek, enerji piyasalarında
dijital dönüşüm paydaşlarını bir
araya getirmek, en iyi uygulama-

destekleyecek şekilde geliştirilmiş olacaktır.

Türkiye’deki enerji dağıtım sek-

törü tarafından kullanılan mevcut

yazılım lisanslarının büyük çoğun-
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Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yaygınlaşması
kapsamında birçok farklı sektörde olduğu gibi enerji
sektöründe de çalışmalar gerçekleştiriliyor, Kurum olarak
biz de özellikle elektrik ve doğal gaz dağıtım sektörlerine
ilişkin Ar-Ge projelerine destek sağlamaktayız.
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Röportaj

ları paylaşarak bu alanda yenilik
ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamak, ortak ve güvenli veri
platformlarının gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak, dijital teknolojilerin tüketici hizmetlerinde
aktif kullanımının sağlanmasına
ve farkındalığın artırılmasına ilişkin çalışmalar yapmak amaçlarıyla
Daire Başkanlığımız bünyesinde Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığı kurulmuştur. Bu çerçevede, sektör ile
oldukça yoğun bir iletişim halinde
çalışmalarımıza hızla devam ettiğimizi belirtmek isterim.
Avrupa Birliği tarafında yürürlüğe konan “Yeşil Mutabakat” da
enerji dönüşümü açısında büyük
önem arz etmekte ve gerek enerji
sisteminin karbonsuzlaştırılmasını gerekse enerji verimliliği yoluyla
enerji dönüşümünü teşvik etmekte.
AB ile yakın ticari ilişkilerimiz dikkate alındığında, Daire Başkanlığınız Yeşil Mutabakat’ın kapsamı
içerisinde kalan konularda diğer
hangi görevleri üstleniyor?
11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa

Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat metni

yeni ekonomik, kalkınma, ticaret,

şehirleşme, iklim ve enerji politika-

larının yol göstericisi olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda ülkemizde de 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi

Gazete’de Yeşil Mutabakat Eylem

Planı yayımlanarak Ticaret Bakanlığı’nın sekretaryasında tüm kamu

kurum ve kuruluşlarının paydaşlı-

ğında yeni bir süreç başladı. Bahsettiğim üzere, yeşil dönüşümün temel

unsurlarından olan ve 2053 yılı net
sıfır emisyon hedefini sağlamak

için önemli araçlardan biri olarak

@EnerjiUzmanlari

gösterilen elektrikli araçların kul-

lanımının yaygınlaşması ve altyapısının genişletilmesiyle ilgili olarak
düzenlemelerimizi hayata geçirdik.

Ayrıca karbonsuzlaştırma stratejisinin bir başka önemli ayağını oluş-

turan alternatif yakıtlara yönelik,
gelecekte önemi giderek artacak

hidrojen konusunda da çalışmalar
yürütmekteyiz. Yeşil Mutabakat ile,

ulaşımda temiz hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Ar-

Ge çalışmalarının desteklenmesi

konusu vurgulanmakta, akabinde 8
Temmuz 2020 tarihinde yine Avru-

pa Komisyonu’nun hazırladığı Hidrojen Stratejik Yol Haritasında daha

detaylı amaç ve projelere de yer verilmektedir. Yeşil Mutabakatta yer

verilen bir başka husus olan Sınırda

Karbon Düzenleme Mekanizmasının enerji sektörü üzerine etkileri ve

özellikle elektrik üretim segmenti-

nin emisyon ticaret sistemi içindeki

rolüne yönelik çalışmalara da katkı
sağlamaktayız.
Özetle; fosil yakıtları ikame veya
destekleyici olarak kullanılabilen
hidrojen, biyoyakıtlar, sentetik ve
parafinli yakıtlar, biyometan ve
benzeri alternatif yakıtların enerji
piyasasında kullanılmasına yönelik araştırmalar yapmak, mevzuat
geliştirmelerine, bu tür yakıtların
kullanılmasına ilişkin izin ve izleme
süreçlerinin tasarlanmasına ve yönetilmesine katkı sağlamak; genel
politikalar çerçevesinde enerji piyasalarının tamamlayıcısı mahiyetindeki veya ilişkili olduğu karbon piyasası, emisyon ticareti, yeşil sertifika
ve benzeri piyasa ve süreçlerinin tasarımı, mevzuatının geliştirilmesi,
uygulamaya geçirilmesine dair çalışmalar yapmak Daire Başkanlığımızın görev alanları içerisinde yer
alıyor.
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Kurul Kararları

KURUL KAR ARL ARI İNCELEMELERİ
TEMINAT USUL VE ESA SL ARINDA YAPIL AN DEĞIŞIKLIKLER
15/6/2022 TARIHLI VE 11023 SAYILI KURUL KAR ARIYL A
Alaaddin Emre EVGALLIOĞLU EPDK / Enerji Uzmanı
Organize elektrik piyasasında
faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının piyasa faaliyetlerine göre farklı
türde teminatları bulundurmaları
gerekmektedir. Örneğin; Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Gün İçi Piyasası
(GİP)’te işlem yapan piyasa katılımcıları için GÖGİ teminatı, günlük
olarak negatif dengesiz pozisyonda olan piyasa katılımcıları için risk
teminatı, oluşan YEKDEM maliyeti
kaynaklı YEK teminatı ve kaynak
bazlı destekleme mekanizması kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel
kişilerin bulundurması gereken teminatlar bunlardan bazılarıdır. Bu
teminatlardan günlük olarak hesaplanan teminat kalemleri ilgili fatura
döneminin ilk gününden başlayarak
söz konusu fatura dönemine ilişkin
fatura son ödeme tarihine kadar kümülatif olarak hesaplanır.
Başka bir anlatımla, kümülatif
olarak hesaplanan teminatlar ortalama 24 ila 55 gün arasında değişmektedir. Diğer bir ifade ile ilgili
fatura dönemini takip eden ay, fatura son ödeme günü fatura borcunun ödenmesini müteakip fatura
dönemine ilişkin hesaplanan 30-31
günlük teminat serbest bırakılır ve
teminatlar günlük olarak hesaplanmaya devam eder.
Diğer taraftan Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY)’un 132/E maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca bir piyasa katılımcısının fatura borcunun üzerinde
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TL cinsinden nakit teminatı bulunması durumunda, bahse konu borç
teminat fazlasından karşılanır ve piyasa katılımcısı temerrüde düşmez.
Uygulama açısından incelendiğinde
bu işlem fatura son ödeme günü
değil, fatura son ödeme gününü takip eden iş günü sabah Takasbank
(merkezi uzlaştırma kuruluşu) tarafından gerçekleştirilir.
Ancak bu durumda piyasa katılımcısının ortalama 55 günlük teminatından 30-31 günlük teminatının
(serbest bırakılan ilgili fatura dönemine -1 ay- ilişkin teminat) serbest
bırakılması için piyasa katılımcısının
öncelikle borcunu ödemesi gerekmekte akabinde 30-31 günlük teminatı teminat fazlası olarak çekilebilir hale gelmektedir. Bu da piyasa
katılımcısı için bir günlük dahi olsa
ilave maliyet anlamına gelmektedir.
15/6/2022 tarihli ve 11023 sayılı Kurul Kararıyla değiştirilen Teminat Usul ve Esaslar ile fatura son
ödeme tarihinde teminat fazlasının
çekilmesine izin verilen zaman geriye çekilerek yani fazla teminatı
çekme süresini daha erken bir saatte tamamlayarak, fatura dönemi
kapsamındaki 30 güne (ortalama 55
günlük teminatın ilk 30 günü) ilişkin teminatın dikkate alınmaksızın
yeniden hesaplanması neticesinde
eğer piyasa katılımcısının riskinde
bir azalış gözlemleniyorsa (başka
bir deyişle piyasa katılımcısının riski
artmıyorsa) ilgili piyasa katılımcısı-
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nın teminatı yeniden hesaplanarak
merkezi uzlaştırma kuruluşuna yeni
teminat tutarı gönderilecektir. Yeniden hesaplanan teminat tutarında
fatura döneminin ilk 30 günü dikkate alınmamış olacağından piyasa
katılımcısının teminat fazlası meydana gelecek ve fatura son ödeme
gününü takip eden iş günü merkezi
uzlaştırma kuruluşu ikinci kez hesaplanan teminat tutarına ilişkin teminat fazlasını piyasa katılımcısının
borcuna mahsup edebilecektir.
Burada altı çizilmesi gereken
önemli bir husus ise, fazla teminatın çekilme zamanının geriye alınmasıyla ödemeye ilişkin bir riskin
oluşup oluşmadığıdır. Bu kapsamda,
fazla teminat çekme süresi sonrasında ikinci bir teminat hesabı yapıldığından fazla olan teminat ancak
takip eden iş günü öğleden sonra
çekebilmektedir ki zaten o süreye
kadar piyasa katılımcısının borcu
fazla teminat tutarından karşılanarak fatura borcu kapatılabilecektir.
Böylece fatura borcunu bulundurduğu teminat tutarının fazlasıyla
ödemek isteyen piyasa katılımcıları,
bir günlük dahi olsa ilave finansman
maliyetine katlanmaksızın söz konusu teminat tutarı fazlasıyla borçlarını ödeyebilecektir. Özetle yapılan
değişiklikle fatura borcunu teminat
fazlası ile ödemek isteyen piyasa
katılımcılarına kolaylık sağlanması
amaçlanmaktadır.

@EnerjiUzmanlari

B A Ş SAĞ L I Ğ I
EPDK’da 17 yıl Enerji Uzmanı ve Grup Başkanı olarak
görev yapan Dr. Mustafa GÖZEN’in vefatını derin
bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Derneğimizin
çok değerli üyelerinden ve Uzman Gözüyle Enerji
Dergisi’nin emektar Yayın Kurulu Üyesi ve nitelikli
yazarlarından, donanımı ve temsil kabiliyetiyle
bizleri pek çok mecrada başarıyla temsil etmiş, kibar,
çalışkan, örnek şahsiyetiyle hatıralarımızda daima
yaşayacak olan Dr. Mustafa GÖZEN’e Allah’tan
rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır dileriz.

Dr. Mustafa GÖZEN
Kimdir?

Dr. Mustafa GÖZEN 1985 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği
bölümünden
lisans
derecesiyle,
1989 yılında ABD’de Long Island
Üniversitesinden İşletme Yüksek Lisansı
(MBA) derecesiyle mezun olmuştur.
1990 yılından 2001 yılında kadar Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde
mühendis, teknik uzman, başmühendis
ve şube müdürü olarak çalışmıştır. 2001
yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, işletme anabilim
dalında doktora yapmıştır. Doktora
tez konusu “İşletmelerde Şirket
Değerlemesinde Yeni Bir Yaklaşım; Fuzzy
Küme Teorisi”dir.
2010 yılında İskoçya’da Dundee
Üniversitesinde CEPMLP merkezinde
enerji finansmanı alanında doktora
sonrası araştırma yapmıştır. Söz konusu
araştırma Arupa Birliği Jean Monnet

@EnerjiUzmanlari

bursu tarafından finanse edilmiş olup
düzenlemeye tabi enerji şirketlerinin
sermaye maliyetleri konulu araştırması
“Estimating Cost of Capital for
Regulated Energy Utilities in Emerging
Markets: The case of Turkey” başlığı
altında kaleme alınmıştır.
Dr. Gözen, 2002 -2019 yılları arasında
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında
görev yapmıştır. 25.12.2002-23.06.2014
tarihleri arasında Enerji Uzmanı,
23.06.2014-16.08.2019 tarihleri arasında
Grup Başkanı, olarak görev yapmış
16.08.2019 tarihinde de emekli olarak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
ayrılmıştır.
Merhum Dr. Mustafa GÖZEN’in
ulusal ve uluslararası dergilerde enerji
piyasalarına ilişkin 70’in üzerinde
makalesi yayımlanmıştır.
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EURACTIV.COM

UEA, Küresel Elektrİk Talebİnİn
Keskİn Bİr Şekİlde Yavaşladığını
Söyledİ
UEA, yeni Elektrik Piyasası Raporunda “Elektrik talebindeki büyüme 2022'de
önemli ölçüde yavaşlıyor” dedi.
Raporda “Küresel elektrik talebinin, COVID-19 karantinalarının hafifletilmesiyle
ortaya çıkan hızlı ekonomik toparlanmanın itici gücüyle 2021'de %6 oranında
güçlü bir şekilde büyüdükten sonra, büyümenin 2022'de %2,4'e düşmesini
bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
UEA’ya göre bu durum; küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın, Rusya’nın
Ukrayna işgali sonucu yükselen enerji fiyatlarının ve Çin’de tekrar yürürlüğe
giren halk sağlığı sebepli kısıtlamaların bir sonucu. Bunun yanı sıra rapor, elektrik
sektörünün karbon emisyonlarının bu yıl biraz azalmaya başlayacağını da tespit
etti.
Raporda “2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldikten sonra,
küresel elektrik sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonları, 2022'de %1'den az
da olsa düşecek” denildi.
Ajans, yenilenebilir enerji kaynaklarının talepten daha hızlı büyüdüğünü ve fosil
yakıtların yerini aldığını belirtti. Güçlü kapasite ilavelerinin, 2022'de küresel
yenilenebilir enerji üretiminin %10’dan fazla artırdığını söyledi.
Bunun yanı sıra AB, temiz enerji geçişini hızlandırarak Rusya'nın fosil yakıt
ithalatına olan bağımlılığı azaltmaya hazırlanıyor.
UEA'ya göre, "Avrupa Komisyonu'nun 'REPowerEU' planının uygulanması,
önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının yayılmasını büyük ölçüde
hızlandıracak, 2020'den 2030'a kadar AB brüt nihai enerji tüketimindeki
paylarını ikiye katlayacak ve fosil yakıt kullanımını önemli ölçüde azaltacak."
Buna rağmen yüksek gaz fiyatları ve arz kısıtlamaları nedeniyle, UEA yedek
kömür santrali kapasitesine sahip piyasalarda elektrik üretimi için gazın yerini
kömürün aldığını gözlemledi.
“Avrupa'da hükümetler kömür santralinin aşamalı olarak kapatılması sürecini
erteledi ve kömür üretiminin kullanılabilirliğini artırmak için kısıtlamaları kaldırdı,
böylece arz güvenliğini artırmak için gaz tüketimini azalttı” dedi. Bunun üzerine,
UEA'ya göre, birçok ülkede toptan elektrik fiyatları hızla yükseldi.
"2022'nin ilk yarısında, Avrupa'da gaz fiyatları 2021'deki aynı döneme göre
dört kat, kömür üç kattan fazla arttı ve bu da birçok piyasada toptan elektrik
fiyatlarının üç kattan fazla artmasıyla sonuçlandı."
Gelecek yıla bakıldığında, UEA, elektrik talebi ve üretim karışımı için 2023
tahminlerini etkileyen ana belirsizliklerin fosil yakıt fiyatları ve ekonomik
büyüme olmaya devam edeceğini söyledi.

NORTHAFRICAPOST.COM

Mısır, Rus Uzmanlığıyla İlk Nükleer
Santralİn İnşasına Başladı

Mısır ve Rus enerji şirketi Rosatom, Kuzey Afrika ülkesinin ilk nükleer santralinin
inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu.
Santral, ülkenin kuzey kıyısındaki El-Dabaa'da inşa ediliyor ve her biri 1.200 MW
üretim kapasitesine sahip dört üniteye sahip olması bekleniyor.
Proje, 1980'lerden beri gündemdeydi, ancak 2017'de yetkililer ve Rus şirketi
arasındaki anlaşmanın imzalanmasıyla resmiyet kazandı.
Rosatom'un geçen ay ilk ünitenin inşaatına başlamak için Mısır düzenleyicisinden
onay aldığı bildirildi.
Girişimin maliyeti bilinmiyor, ancak 2016 yılında Mısır, inşaat maliyetinin
çoğunun Rusya’dan alınan 25 milyar dolarlık bir kredi yoluyla karşılanacağını
söylemişti.
Mısır şu anda yeterli enerjiye sahip ve birçok Orta Doğu ülkesine enerji ihraç
ediyor. Ülke ayrıca, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesinin
payını 2030'a kadar %40'a ve 2035'e kadar %42'ye yükseltmeyi hedefliyor.
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ABD Stratejİk Rezervden 20 Mİlyon Varİl
Ek Petrol Satacak
Biden yönetimi yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve salgın
sonrasında artan talepten dolayı yaşanan fiyat artışını baskılamak için önceki bir
planın parçası olarak Stratejik Petrol Rezervi'nden 20 milyon varil daha petrol
satacağını söyledi.
Yönetim, Mart ayı sonlarında Louisiana ve Teksas kıyılarındaki içi boş tuz
mağaralarında tutulan stratejik petrol rezervi (SPR)'den altı ay boyunca günde 1
milyon varil petrol satacağını söylemişti.
Üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, Amerika Birleşik Devletleri’nin
rezervden 70 milyon varili hâlihazırda alıcılara teslim edilmiş olmak üzere
yaklaşık 125 milyon varil sattığını belirtti.
Enerji Bakanlığı'nın istatistik kolu olan ABD Enerji Bilgi İdaresi, bu ay ABD petrol
üretiminin 2022'de günde 11,9 milyon varilin üzerine çıkacağını ve 2023'te
günde yaklaşık 11,2 milyon varilden yaklaşık 12,8 milyon varile çıkacağını
söyledi. 2019'da günde 12,3 milyon varile yakın bir rekor mevcuttu.
Enerji Bakanlığı, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin rezerv için 60 milyon
varil ham petrolü geri satın alma sürecini başlatmak için sonbaharda teklifler
alacağını ve bunun 180 milyon varil serbest bırakılmasının ardından stokların
yenilenmesinde ilk adım olacağını söyledi.
Bakanlık yakında, seviyelerin Haziran 1985'ten bu yana en düşük seviye olan
475,5 milyon varile düştüğü SPR'ye petrolü geri koymaya yardımcı olacak bir
kural teklifinde bulunacak ve gelecek yıllarda sabit, önceden belirlenmiş fiyatlarla
petrol satın almak için ileriye dönük sözleşmeler yapılmasına izin verecek.
Üst düzey bir ABD'li yetkili gazetecilere verdiği demeçte, "Uygulamada bunun
anlamı, üreticilerin ürünlerine yönelik gelecekteki talep hakkında daha fazla
kesinliğe sahip olacağı ve bunun da bugün petrol üretimine yatırımı teşvik
edeceğidir" dedi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın bir analizi, uluslararası ortaklardan koordineli salımlar
ile birlikte yapılan SPR salımlarının, pompadaki benzin fiyatlarını, galon başına
normalde olacak fiyatlara kıyasla 40 sent kadar düşürdüğünü gösterdi.

REUTERS.COM

Avrupa Kömüre Dönerken Çİn Yeşİl
Enerjİ Büyümede İstİkrar Sözü Verdİ

Enerji yetkilileri yaptığı açıklamada, Çin'in karbon hedeflerine ulaşma yolunda
temiz enerji dönüşümünün, Ukrayna'daki çatışmanın ve Avrupa'da kömüre
dönüşün küresel enerji güvenliğine getirdiği zorluklara rağmen devam edeceğini
söyledi.
Dünyanın en büyük enerji tüketicisi ve sera gazı emisyonu yapan ülkesi,
emisyonlarını 2030 yılından itibaren düşürme taahhütleri ve enerji arzını
garantiye alma ile ekonomisini canlandırma arasında bir denge kurmaya
çalışıyor.
Ulusal Enerji İdaresi direktörü Zhang Jianhua, Pekin'de düzenlediği basın
toplantısında, Çin'in halen fosil olmayan yakıt enerjisinin toplam tüketimdeki
payını şimdi ile 2030 arasında yılda ortalama %1 bir puan artırmaya hazır
olduğunu söyledi.
Zhang, "Geçen yılki sıkışık enerji arz koşulları ve birçok Avrupa ülkesinde kömürlü
termik santralin yeniden faaliyete geçirilmesi gibi şartlar altında, ülkemizde fosil
olmayan yakıt enerjisinin gelişimi hız kesmeden devam etti." dedi.
Rüzgâr, güneş, nükleer ve hidroelektrik dahil olmak üzere fosil olmayan yakıtlar,
geçen yıl Çin'in toplam enerji ihtiyacının %16,6'sını sağladı; bu rakam, bir önceki
yıl %15,9'du.
Ukrayna savaşı küresel enerji piyasalarını alt üst ederek doğal gaz ve termik
kömür fiyatlarını rekor seviyelere çıkarırken, Çin defalarca enerji güvenliğinin
önemini vurgulamış ve bu Çin’in iklim hedeflerinde gerileyebileceği endişelerini
artırmıştı.
Başkan Xi Jinping’in Mart ayında yaptığı Çin’in tüketimde "ani fren yapamayacağı"
ifadesi ışığında Çin, 2026'dan itibaren kömür kullanımını kesmeye başlamayı
hedefliyor. Yetkililer, şebeke operatörlerinin şu anda yıllık %52 artışla 170 milyon
tonluk rekor termal kömür stokları tuttuklarını ve hükümetin "elektrik kesintisi
olmayacağına" söz verdiğini söyledi. Çin'in geniş bir bölgesi geçen yıl kesintiler
yaşamıştı.

@EnerjiUzmanlari
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AB'nİn Nükleerİ "Yeşİl" Olarak
Etİketleme Kararı, Enerjİ Geçİşİ Ve
Özerklİğİn Anahtarı

REUTERS.COM

Avrupa Tasarruf Talebİnde
Bulunurken Rusya Gaz Akışını Azalttı

Bu ayın başlarında, Avrupa Parlamentosu, nükleer enerjiye yapılan
yatırımları “yeşil” olarak etiketlemek için tarihi bir karar aldı. Bu karar, AB'de
enerji dönüşümü ve güvenliği için büyük bir atılıma işaret ediyor.

Rusya'dan, Avrupa'ya doğal gaz akışı azaldı. AB’nin kış mevsimi öncesinde

Oylama, nükleer enerjinin 2023'ten itibaren AB'nin sürdürülebilir faaliyetler
sınıflandırmasına ekleneceği anlamına geliyor. Peki bu neden bu kadar
önemli? Özetlemek gerekirse, projeler yeşil sınıflandırmada belirtilen
standartları karşıladığı sürece, 8 trilyon dolarlık (ve büyüyen) sürdürülebilir
yatırım pazarına erişim sağlıyor. Ayrıca, yeşil olmayan enerji kaynakları
için potansiyel vergi ve düzenleme değişiklikleri konusunda endişe duyan
yatırımcılar için belirsizliği ortadan kaldırıyor.

Gazprom tarafından bu haftanın başlarında yapılan arz kesintisi, Rus gazının

Endüstri için fırsatlar hemen göze çarpıyor. Şirketler artık, son yıllarda hızla
büyüyen bir pazar olan yeşil tahvilleri kullanarak finansman sağlamak için
hazırlanmaya başlayabilir. Sadece 2021'de yarım trilyon doların üzerinde
yeşil tahvil ihraç edildi.
Potansiyel sermaye enjeksiyonu, sektördeki yeniliklerin önünü açmalı ve
ülkelerin daha büyük ölçekte daha güvenli, daha verimli ve uygun fiyatlı
nükleer enerji üretmelerine yardımcı olmalıdır. Bu da AB'nin fosil yakıtlara ve
özellikle Rus gazına bağımlılıktan uzaklaşmasına yardımcı olacaktır.

depoları doldurmasını zorlaştıracak ve tedariki daha maliyetli hale getirecek
son gelişmelerle enerji açmazı daha da tırmanıyor.
Avrupa'ya ana dağıtım yolu olan Kuzey Akım 1 boru hattının kapasitesini,
toplam kapasitesinin yalnızca beşte birine indirdi.
AB ülkeleri, Moskova'nın arzı tamamen durdurması durumunda daha düşük
tüketimin etkiyi hafifleteceğini umarak, gaz talebini azaltmak için hafifletilmiş
bir acil durum planını onayladı.
Plan, ülkelerin kış aylarında depoları yeniden doldurma ve vatandaşlarını sıcak
tutma hedeflerine ulaşamayacaklarına ve gazın karneye bağlanması gerekirse
Avrupa'nın kırılgan ekonomik büyümesinin bir darbe daha alabileceğine dair
korkuları vurguluyor.
Royal Bank of Canada araştırmacılar, Rusya'dan gelen gaz akışının %20
-50 kapasitede olması koşuluyla, planın Avrupa'ya kışı atlatmasına yardımcı
olabileceğini söyledi, ancak "piyasadaki Avrupalı politikacılar artık Rusya'ya gaz
bağımlılığı sorununu çözmüşler" rehavetine karşı uyarıda bulundu.

Fransa'nın mali sorunlarla boğuşan nükleer devi Électricité de France (EDF),
yaklaşık 8 milyar avroluk yıllık nükleer harcamayı desteklemek için yeşil
tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor. Ülke, karbon nötr hale gelmek için 2050
yılına kadar 14 yeni nükleer santral inşa etmeyi hedefliyor.

Moskova arz kesintileri için çeşitli teknik sorunları öne sürerken, Brüksel

Fransa, nükleer enerji söz konusu olduğunda uzun süredir Avrupa'nın
standartlarını belirleyen ülke oldu. Ülkenin elektriğinin yaklaşık %70'i
hâlihazırda nükleer enerjiden geliyor. Buna kıyasla, 2021'de Almanya'nın
enerji üretiminin sadece %12’si nükleerden karşılanıyor.

çok gaz tedarik ettiğini ve yaptırımların neden olduğu ekipmanla ilgili teknik

Bu minvalde, diğer Avrupa ülkeleri de Fransa örneğini takip etmeye hazır
görünüyor. Belçika şu anda iki nükleer reaktörün faaliyetlerini genişletmek
için çalışıyor ve Polonya, kömüre olan bağımlılığını azaltmak için 2040 yılına
kadar altı nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor.

için fiyatları daha da yükseltecek bir durum oluşturacağı konusunda defalarca

Mevcut gaz krizinin tetiklediği Almanya da ülkenin kalan üç reaktörünün
faaliyet süresini uzatmayı düşünüyor.

Almanya'nın şebeke düzenleyicisinin başkanı Klaus Mueller, ülkenin karneye

AB genelinde nükleer, artık enerji dönüşümü kapsamındakikonuşmaların
ana unsuru haline geldi. Bu ayın başlarında, bir grup AB enerji bakanı,
Avrupa'nın enerji güvenliğini güvence altına almak ve karbon emisyonlarını
azaltmak için nükleer enerjiyi “gerçekçi bir strateji” olarak gösterdi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en büyük Rus gazı ithalatçısı olan Almanya,

Nükleer enerjiye uzun süre muhaliflik edenler bile söylemlerini değiştiriyor.
Bunların arasında Finlandiya Yeşiller Partisi de var. Mayıs ayında parti,
manifestosunda nükleer enerjiyi desteklemeye yönelik tarihi bir karar verdi.
Nükleerin yeşil olarak etiketlenmesi, AB'de nükleer enerji konusundaki artan
fikir birliğinin en açık göstergesi.
Nükleer santrallerin inşasının yıllar alabileceğini ve bu nedenle iklim krizinin
acil doğasına uygun olmayan, daha uzun vadeli bir yatırım olduğunu haklı
olarak vurgulayanlar da dahil olmak üzere hala eleştirenler var. Nükleer
endüstrinin projeleri daha hızlı ve bütçeleri fazla zorlamadan teslim etmek
için daha fazlasının yapılabileceği bir gerçek. Doğru yatırımla bu sağlanabilir.
Gerçekten de kanıtlar, nükleer teknolojideki yeniliklerin, yeni reaktörler inşa
etmek için gereken maliyeti ve zamanı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı
olacağını gösteriyor.

Rusya'yı bloğa şantaj yapmak ve Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı yaptırımlarına
misilleme yapmak için enerjiyi bir silah olarak kullanmakla suçladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Gazprom'un Avrupa'ya mümkün olduğu kadar
sorunların daha fazla ihracat yapılmasını engellediğini de sözlerine ekledi.
Avrupalı politikacılar, Rusya'nın bu kış gaz akışını tamamen durdurabileceği
ve bunun Almanya'yı ekonomik durgunluğa sokacak ve tüketiciler ve endüstri
uyarıda bulundu.
Ağustos ayı için Hollanda toptan gaz fiyatı, bir yıl öncesine göre yaklaşık %400
artışla megavat saat başına 210 avroya yükseldi.
bağlanmasına neden olacak bir gaz kıtlığını hâlâ önleyebileceğini ifade etti.
özellikle Haziran ortasından bu yana arz kesintilerinden etkilendi. Bunun
sonucunda en büyük gaz ithalatçısı olan Uniper,15 milyar euroluk kurtarma
paketi talep etti.
Mueller, gaz tasarrufu yapmak ve karneden kaçınmak için hanehalklarına
ve sanayiye başka bir talepte bulundu. Mueller, "Önemli olan gaz tasarrufu
yapmaktır" dedi.
Ancak Alman sanayi grupları, doğal gazdan diğer, daha kirletici yakıtlara geçiş
için yavaş onaya işaret ederek, şirketlerin daha fazla tasarruf elde etmek
için üretimi kesmekten başka seçeneklerinin olmadığı konusunda uyardı.
Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, verimlilik önlemlerinin, artan elektrik
tüketiminin, üretim tesislerinde sıcaklıkların düşürülmesinin ve petrole geçişin,
gerekirse yıl içinde gaz kullanımını %50'ye kadar azaltabileceğini söyledi.
Almanya şu anda üç aşamalı bir acil durum gaz planının ikinci aşamasında ve
son aşamasınırlandırmaların artık kaçınılamaz hale geldiği gün devreye girecek.

Ancak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için mümkün olan en kısa sürede
tüm fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiği ve bunun ancak ülkelerin
karbon nötr hale gelmesine yardımcı olan tüm enerji kaynaklarına esnek ve
önemli yatırımlarla başarılabileceği bir gerçek. Gezegen için mevcut olan en
temiz enerji kaynaklarından biri olan nükleer, bu dönüşümde önemli bir rol
oynuyor.
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ELEKTRİK PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2022 Eylül DAĞITIM ve PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİ (krş/kWh)

2022 HAZİRAN
KURULUŞ TÜRÜ

KURULU GÜÇ*
(MWe)

ORAN
(%)

Enerji

Dağıtım

Vergi

KDV Dâhil

Sanayi OG TT

393,1220

16,3448

3,9312

487,8097

69.181,48

68,15

Sanayi AG

405,9469

25,2888

4,0595

513,6483

21.006,78

20,69

Mesken AG Düşük Kademe

121,0388

33,5187

6,0519

173,4582

3.263,13

3,21

Mesken AG Yüksek Kademe

197,5193

33,5187

9,8760

260,1871

116

0,11

Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile
Diğer AG Düşük Kademe

236,8288

34,2716

11,8414

333,8714

7,83

Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile
Diğer AG Yüksek Kademe

326,6517

34,2716

16,3326

445,1619

Tarımsal Faaliyetler AG

202,6232

28,1603

10,1312

260,1878

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ
EÜAŞ SANTRALLERİ
İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN
YAP-İŞLET-DEVRET SANTRAL.
LİSANSSIZ

7.950,86

TOPLAM

101.518,25

100,00

TOPLAM KURULU GÜÇ* (MW)
KAYNAK TÜRÜ

2021 HAZİRAN
(MW)

ORAN
(%)

TOPLAM ÜRETİM* (MWh)

2022 HAZİRAN
(MW)

ORAN
(%)

2021 OCAK-HAZİRAN
(MW)

ORAN
(%)

2022 OCAK-HAZİRAN
(MW)

ORAN
(%)

HİDROLİK

31.430,65

32,02

31.558,40

31,09

33.034.100,25

20,74

42.380.277,60

26,16

RÜZGÂR

9.818,68

10,00

10.975,85

10,81

14.084.685,35

8,84

16.745.615,75

10,34

GÜNEŞ

7219,73

7,35

8.479,07

8,35

6.625.957,66

4,16

7.042.509,58

4,35

JEOTERMAL

1.650,17

1,68

1.686,34

1,66

5.486.702,50

3,44

5.623.596,71

3,47

BİYOKÜTLE

1.352,45

1,38

1.780,98

1,75

3.624.190,85

2,28

4.416.246,38

2,73

YENİLENEBİLİR

51.471,68

52,44

54.480,64

53,67

62.855.636,61

39,46

76.208.246,02

47,04

DOĞAL GAZ

26.108,50

26,60

25.675,88

25,29

46.928.817,51

29,46

32.679.091,14

20,17

LİNYİT

10.119,92

10,31

10.142,52

9,99

20.260.579,27

12,72

22.729.123,66

14,03

İTHAL KÖMÜR

8.986,85

9,16

9.713,80

9,57

26.247.674,52

16,48

25.197.557,51

15,55

TAŞ KÖMÜRÜ

810,77

0,83

840,77

0,83

1.591.592,46

1,00

1.563.397,84

0,97

ASFALTİT

405

0,41

405,00

0,40

1.254.442,08

0,79

876.960,48

0,54

FUEL OİL

251,93

0,26

251,93

0,25

135.686,97

0,09

362.901,13

0,22

NAFTA

4,74

0,00

4,74

0,00

0

0,00

0

0,00

LNG

1,95

0,00

1,95

0,00

0

0,00

0

0,00

MOTORİN

1,04

0,00

1,04

0,00

375,0425

0,00

2.384.717,99

1,47

46.690,70

47,56

47.037,62

46,33

TERMİK

TOPLAM
98.162,38
100,00
101.518,25
100,00
* Lisanslı ve lisanssız santraller (brüt lisanssız elektrik üretim miktarı) dâhil edilmiştir.

96.419.167,85

60,54

85.793.749,74

52,96

159.274.804,46

100,00

162.001.995,77

100,00

DOĞAL GAZ PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2022 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü (Milyon Sm3)
Üretim

Yurtiçi Satış
(Tüketim)

İthalat

181,26

30.825,81

31.958,45

TOPLAM ARZ
(Üretim + İthalat)

İhracat
272,64

TOPLAM TALEP
(Yurtiçi Satışlar + İhracat)

31.007,07

32.231,09

2022 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Ülkelere ve Gazın Türüne Göre İthalat Miktarı (Milyon Sm3)

Ülke

Boru Gazı
Spot

LNG

Uzun Dönemli

ABD
Angola
Azerbaycan

1.364,23

Spot

4.334,98

96,05

96,05
4.450,40

3.086,18
2.749,72

Fransa

490,23

490,23
8.426,40

4.310,87

9.790,62

11.842,90

Trinidad ve Tobago

46

1.242,70

1.242,70

Nijerya

Toplam

4.445,86

4.445,86

Mısır

12.737,27
181,95

181,95
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2.749,72
96,65

96,65

İran

Toplam

4.334,98

Cezayir

Rusya Federasyonu

Uzun Dönemli

6.442,57

2.749,72

30.825,81
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LPG PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2022 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü (Ton)

Üretim

İthalat

557.883

Yurtiçi Satış* (Tüketim)

1.336.151

İhracat

1.693.801

TOPLAM ARZ (Rafineri

TOPLAM TALEP (Yurtiçi Satışlar

Üretimi + İthalat)

+ İhracat)

207.273

1.894.034

1.901.074

*Standardize LPG dâhil toplam satış
2022 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Ürün Türüne Göre LPG Satışları*
Ürün Türü

Satış (ton)

Pay (%)

TÜPLÜ

285.108

16,83

DÖKME*

51.141

3,02

OTOGAZ

1.357.552

Toplam

1.693.801

80,15
100

*Standardize LPG dâhil toplam satış

PETROL PİYASASI İLE İLGİLİ GÜNCEL VERİLER
2022 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Ana Ürün Gruplarına Göre Petrol Piyasası Genel Görünümü (Ton)

RAFİNERİ ÜRETİMİ

İTHALAT

İHRACAT

YURTİÇİ SATIŞLAR
(Tüketim)

TOPLAM ARZ
(Rafineri Üretimi
+ İthalat)

TOPLAM TALEP
(Yurtiçi Satışlar +
İhracat)

Benzin Türleri

2.490.886

-

1.014.401

1.442.595

2.490.886

2.456.997

Motorin Türleri

8.551.244

4.156.432

1.268.499

11.420.941

12.707.676

12.689.439

Fuel Oil Türleri

18.777

304.716

118.063

150.844

323.492

268.907

Havacılık Yakıtları

2.277.462

130.401

1.878.858

513.635

2.407.864

2.392.492

Denizcilik Yakıtları

1.126.734

10.032

1.123.420

17.578

1.136.765

1.140.997

Toplam

14.465.102

4.601.580

5.403.240

13.545.593

19.066.683

18.948.833

ABONELİK
FORMU

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

@EnerjiUzmanlari #uzmangözüyleenerji
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DOĞA DOSTU DOĞAL GAZ İLE

Şehirlerimize Hava Hoş!

27 il merkezi, 221 ilçe ve beldede sürdürdüğümüz doğal gaz
dağıtım faaliyetlerimizle sadece bir yılda 317 milyondan fazla
yetişkin ağacın temizleyebileceği miktara eşdeğer, 7,4 milyon
ton daha az karbon salımı gerçekleşmesini sağladık.
Gelecek için daha temiz çevre, daha temiz nefes hedefimizden
aldığımız tükenmeyen enerji ile çalışmayı sürdürüyor, doğal gazı
tercih ederek ülkemize nefes aldıran 4,1 milyon doğa dostu
abonemize teşekkür ediyoruz.
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